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Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτέλεσε τμήμα του έργου “Αλγόριθμοι και Πρωτόκολλα για 
την Παροχή Εγγυημένης Ποιότητας Υπηρεσιών σε Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων” (κωδικός έργου 
03ΕΔ207), το οποίο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Ενίσχυσης Ερευνητικού 
Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ 2003), και χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση – 
Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 25% από το υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στα πλαίσια του προγράμματος 8.3 του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας – Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 
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Περίληψη 

Τα οπτικά δίκτυα αποτελούν την αποδοτικότερη επιλογή όσον αφορά την εγκατάσταση 
ευρυζωνικών δικτύων κορμού, καθώς παρουσιάζουν μοναδικά χαρακτηριστικά μετάδοσης. 
Διαθέτουν τεράστιο εύρος ζώνης, υψηλή αξιοπιστία, ενώ επίσης έχουν μειωμένο κόστος μετάδοσης 
ανά bit πληροφορίας σε σχέση με τα υπόλοιπα ενσύρματα δίκτυα. Σημαντικές ερευνητικές 
προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στις προοπτικές μετάβασης από τα παραδοσιακά στατικά δίκτυα 
κυκλωμάτων, στα οποία χρησιμοποιείται από-σημείο-σε-σημείο οπτική μετάδοση, σε δίκτυα 
μετάδοσης δεδομένων που προσφέρουν δυναμική και γρήγορη επαναρύθμιση των οπτικών 
μονοπατιών και πρόσβαση σε χωρητικότητες κάτω του ενός μήκους κύματος, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις των χρηστών και των εκάστοτε εφαρμογών. 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση για δημιουργία δυναμικών και επαναρυθμιζόμενων οπτικών 
δικτύων μεταγωγής κυκλώματος (Optical Circuit Switching), τα οποία θα βασίζονται σε διαφανείς 
κόμβους μεταγωγής. Η μονάδα μεταγωγής των δικτύων οπτικής μεταγωγής κυκλώματος είναι τα 
οπτικά μονοπάτια (lightpaths) και το βασικό πρόβλημα βελτιστοποίησης που σχετίζεται με την 
αποδοτική εκμετάλλευση της χωρητικότητας τέτοιων δικτύων είναι το πρόβλημα της δρομολόγησης 
και ανάθεσης μήκους κύματος (Routing and Wavelength Assignment - RWA). Στα αμιγώς διαφανή 
(transparent) οπτικά δίκτυα κυκλώματος η μετάδοση του σήματος υποβαθμίζεται από μια σειρά 
φυσικών εξασθενήσεων (physical impairments), σε σημείο που η εγκατάσταση ενός οπτικού 
μονοπατιού να μην είναι αποδεκτή. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος στην παρούσα 
διατριβή προτείνουμε αλγόριθμους οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τους τις φυσικές εξασθενήσεις 
(Impairment Aware RWA ή ΙΑ-RWA algorithms) τόσο για στατική όσο και για δυναμική κίνηση. 
Συγκεκριμένα, παρουσιάζουμε έναν IA-RWA αλγόριθμο για στατική κίνηση, ο οποίος βασίζεται 
στην τεχνική της LP-χαλάρωσης και χρησιμοποιεί αποδοτικές μεθόδους για την παραγωγή ακεραίων 
λύσεων. Εκφράζουμε τις φυσικές εξασθενήσεις μέσω επιπλέον περιορισμών στην LP μοντελοποίηση 
του RWA προβλήματος, επιτυγχάνοντας την διαστρωματική βελτιστοποίηση (cross-layer 
optimization) πάνω στο φυσικό επίπεδο και στο επίπεδο δικτύου. Στη συνέχεια, προτείνουμε έναν 
IA-RWA αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων (multi-cost) για δυναμική κίνηση. Ορίζουμε ένα 
διάνυσμα από κόστη για κάθε σύνδεσμο και τις πράξεις συσχέτισης αυτών, ώστε να μπορούμε να 
υπολογίσουμε το διάνυσμα από κόστη ενός μονοπατιού και μέσω αυτού να αξιολογήσουμε την 
ποιότητα μετάδοσης των διαθέσιμων μηκών κύματος του μονοπατιού. Για την εξυπηρέτηση μιας 
νέας αίτησης σύνδεσης, ο αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων υπολογίζει το σύνολο των μη 
κυριαρχούμενων μονοπατιών, από την πηγή στο ζητούμενο προορισμό, και μετά εφαρμόζει μια 
πολιτική για να επιλέξει το βέλτιστο οπτικό μονοπάτι. Προτείνουμε και αξιολογούμε την απόδοση 
μιας σειράς από πολιτικές επιλογής, η κάθε μια από τις οποίες ουσιαστικά αντιστοιχεί σε έναν 
διαφορετικό δυναμικό IA-RWA αλγόριθμο. 

Στη συνέχεια, στρέφουμε την προσοχή μας στα δίκτυα οπτικής μεταγωγής καταιγισμών (Optical 
Burst Switching – OBS), τα οποία θεωρούνται ότι αποτελούν το επόμενο στάδιο των δικτύων 
οπτικής μεταγωγής κυκλώματος, όπου η δέσμευση της χωρητικότητας γίνεται για μικρότερο χρονικό 
διάστημα. Στα OBS δίκτυα, τα πακέτα που έχουν τον ίδιο προορισμό και παρόμοιες απαιτήσεις 
ποιότητας υπηρεσίας συναθροίζονται σε καταιγισμούς (bursts). Οι καταιγισμοί μεταδίδονται πάνω 
από αμιγώς οπτικά μονοπάτια, τα οποία ρυθμίζονται με τη χρήση πακέτων ελέγχου που μεταδίδονται 
πριν από τους αντίστοιχους καταιγισμούς και τα οποία επεξεργάζονται ηλεκτρονικά οι ενδιάμεσοι 
κόμβοι. Επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε δυο βασικά στοιχεία ενός δικτύου οπτικής μεταγωγής 
καταιγισμών, την διαδικασία συναρμολόγησης καταιγισμών και τα πρωτόκολλα σηματοδοσίας, και 
παραθέτουμε δύο προτάσεις για την αποδοτική ανάθεσης χωρητικότητας σε αυτά τα δίκτυα. 
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Συγκεκριμένα, προτείνουμε και αξιολογούμε ένα νέο αλγόριθμο συναρμολόγησης καταιγισμών που 
βασίζεται στη μέση καθυστέρηση των πακέτων που αποτελούν έναν καταιγισμό. Δείχνουμε ότι ο 
προτεινόμενος αλγόριθμος συναρμολόγησης καταιγισμών μειώνει την διασπορά της καθυστέρησης 
των πακέτων (packet delay jitter), η οποία είναι σημαντική για μια σειρά από εφαρμογές. Στην 
συνέχεια προτείνουμε ένα νέο αμφίδρομο (two-way) πρωτόκολλο σηματοδοσίας που βασίζεται στις 
μελλοντικές (in-advance) και χαλαρωμένες χρονικά (relaxed timed) δεσμεύσεις χωρητικότητας. Στο 
προτεινόμενο πρωτόκολλο, κατά τη φάση εγκατάστασης της σύνδεσης οι δεσμεύσεις χωρητικότητας 
γίνονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το χρόνο μετάδοσης του καταιγισμού, ώστε να 
αυξηθεί η πιθανότητα επιτυχούς εγκατάστασης στους επόμενους συνδέσμους του μονοπατιού. 
Συγκρίνουμε το προτεινόμενο πρωτόκολλο με τυπικά πρωτόκολλα που έχουν προταθεί στη 
βιβλιογραφία και δείχνουμε οτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή διαφοροποιημένης 
ποιότητα υπηρεσιών (QoS differentiation) στους χρήστες του OBS δικτύου. 

Στη συνέχεια, εξετάζουμε το πρόβλημα της δρομολόγησης και του χρονοπρογραμματισμού 
συνδέσεων με χαλαρό - μη συγκεκριμένο χρόνο εκκίνησης, πρόβλημα που εμφανίζεται υπό ελαφρώς 
διαφορετική μορφή σε δίκτυα οπτικής μεταγωγής κυκλώματος, οπτικής μεταγωγής καταιγισμών 
αλλά και μεταγωγής πακέτου. Η εξυπηρέτηση αυτών των συνδέσεων γίνεται μέσω μελλοντικών 
δεσμεύσεων χωρητικότητας, τρόπος ο οποίος είναι τυπικός για να παρεχθεί εγγυημένη ποιότητα 
υπηρεσίας (QoS) στους χρήστες ενός δικτύου. Θεωρούμε ότι μας δίνεται μια σύνδεση με γνωστή 
πηγή και προορισμό, γνωστό ή άγνωστο όγκο δεδομένων και γνωστό ρυθμό μετάδοσης και ζητείται 
να αποφασίσουμε το μονοπάτι που θα ακολουθήσουν τα δεδομένα και το χρόνο που θα αρχίσει η 
μετάδοση. Διακριτοποιούμε το χρόνο και χρησιμοποιούμε κατάλληλα διανύσματα ως δομές 
δεδομένων για να αναπαραστήσουμε τη διαθεσιμότητα των συνδέσμων του δικτύου ως συνάρτηση 
του χρόνου. Χρησιμοποιούμε αυτά τα διανύσματα σε ένα αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων για τη 
δρομολόγηση και το χρονοπρογραμματισμό των συνδέσεων. Αρχικά, παρουσιάζουμε έναν 
αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων μη πολυωνυμικής πολυπλοκότητας, ο οποίος  βασίζεται στην 
έννοια των μη-κυριαρχούμενων μονοπατιών. Μετά προτείνουμε δύο ευριστικούς αλγορίθμους 
πολυωνυμικής πολυπλοκότητας, ορίζοντας κατάλληλες σχέσεις ψευδο-κυριαρχίας οι οποίες 
μειώνουν το χώρο των λύσεων. Επίσης, προτείνουμε ένα μηχανισμό branch-and-bound, ο οποίος 
μπορεί να μειώσει το χώρο λύσεων στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε μια συγκεκριμένη 
συνάρτηση βελτιστοποίησης για όλες τις συνδέσεις. Η απόδοση των προτεινόμενων αλγορίθμων 
αξιολογήθηκε σε ένα δίκτυο οπτικής μεταγωγής καταιγισμών, ωστόσο τα συμπεράσματα και η 
εφαρμοσιμότητα του προτεινόμενου αλγόριθμου επεκτείνεται και σε άλλου είδους οπτικά δίκτυα. 

Τέλος, εξετάζουμε το πρόβλημα του συνδυασμένου χρονοπρογραμματισμού των δικτυακών και 
υπολογιστικών πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας διεργασίας σε ένα Δίκτυο Πλέγματος 
(Grid Network). Τα Δίκτυα Πλέγματος θεωρούνται το επόμενο βήμα στον τομέα των 
κατανεμημένων συστημάτων, εισάγοντας την έννοια της “κοινής” χρήσης γεωγραφικά 
κατανεμημένων και ετερογενών πόρων (υπολογιστικών, αποθηκευτικών, δικτυακών, κλπ.). 
Υποθέτουμε ότι η εκτέλεση μιας διεργασίας αποτελείται από δύο διαδοχικά στάδια: (α) Τη 
μεταφορά των δεδομένων εισόδου της διεργασίας από μια αποθηκευτική μονάδα σε μια συστοιχία 
υπολογιστών (cluster), (β) την εκτέλεση της διεργασίας στη συστοιχία υπολογιστών. Επεκτείνουμε 
τον αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων για τη δρομολόγηση και το χρονοπρογραμματισμό συνδέσεων 
που περιγράφηκε προηγουμένως, έτσι ώστε να χειρίζεται με ένα συνδυασμένο τρόπο δικτυακούς και 
υπολογιστικούς πόρους για την εκτέλεση των διεργασιών. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος επιστρέφει: 
(i) τη συστοιχία υπολογιστών όπου θα εκτελεστεί η διεργασία, (ii) το μονοπάτι το οποίο θα 
ακολουθήσουν τα δεδομένα εισόδου, (iii) τη χρονική στιγμή εκκίνησης μετάδοσης και (iv) τη 
χρονική στιγμή εκκίνησης εκτέλεσης της διεργασίας στη συστοιχία υπολογιστών. Ξεκινάμε 
παρουσιάζοντας έναν αλγόριθμο μη πολυωνυμικού χρόνου και μετά, αφού μειώσουμε κατάλληλα το 
χώρο λύσεων, δίνουμε έναν ευριστικό αλγόριθμο πολυωνυμικής πολυπλοκότητας.  
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Abstract 

Optical networks have developed rapidly over the last ten years and are widely used in core networks 
due to their superior transmission characteristics. Optical networks provide huge available capacity 
that can be efficiently utilized using wavelength division multiplexing (WDM) and high reliability at 
the lowest cost per bit ratio when compared to the other wired and wireless networking solutions. 
Much research has focused on ways to evolve from the typical point-to-point opaque WDM networks 
that are currently employed in the core to optical networks that are dynamically and quickly 
reconfigurable and can provide on-demand services to users at subwavelength granularity according 
to users’ requirements.  

The most common architecture utilized for establishing communication in WDM optical networks is 
wavelength routing that fall in the general category of Optical Circuit Switched (OCS) networks. The 
switched entities in OCS networks are the lightpaths and the basic optimization problem that is 
related to the efficient allocation of bandwidth is the routing and wavelength assignment problem 
(RWA). The current optical technology employed in core networks is point-to-point transmission, 
where the signal is regenerated at every intermediate node via optical-electronic-optical (OEO) 
conversion. During the recent few years, the trend clearly shows an evolution towards low-cost and 
high capacity all-optical transparent networks that do not utilize OEO. In transparent OCS networks 
the signal of a lightpath remains in the optical domain and its quality deteriorates due to a series of 
physical layer impairments (PLIs). These PLIs may degrade the received signal quality to the extent 
that the bit-error rate (BER) at the receiver may be so high that signal detection may be infeasible for 
some lightpaths. To address this problem we proposed algorithms that take into account the PLIs, 
usually referred in the literature as Impairment Aware RWA or ΙΑ-RWA algorithms, for both offline 
(static) and online (dynamic) traffic. In particular we propose an IA-RWA algorithm for static traffic 
that is based on an LP-relaxation formulation and use various efficient methods to obtain integer 
solutions. The physical layer impairments are included as additional constraint in the LP formulation 
of the RWA problem, yielding a cross-layer optimization solution between the network and the 
physical layers. We then proceed and propose a multi-cost IA-RWA algorithm for dynamic traffic. 
We define a cost vector per link and associative operators to combine these vectors so as to calculate 
the cost vector of a path. The parameters of these cost vectors are chosen so as to enable the quick 
and efficient calculation of the quality of transmission of candidate lightpaths. To serve a connection 
request, the proposed multi-cost algorithm calculates the set of so called non-dominated paths from 
the given source to the given destination, and then applies an optimization policy to choose the 
optimal lightpath. We propose and evaluate various optimization policies that correspond to different 
online IA-RWA algorithms. 

We then turn our attention to Optical Burst Switched (OBS) networks, which are regarded as the next 
step from the OCS paradigm towards a more dynamic core network that can provide on demand 
subwavelength services to users. In OBS networks, the packets that have the same destination and 
similar quality of service requirements are aggregated into bursts at the ingress nodes. When a burst 
is aggregated, a control packet is transmitted and is electronically processed at intermediate nodes so 
as to configure them for the burst that will pass transparently afterwards. We focus on two key 
elements of an OBS network, and in particular the burst aggregation (or burstification) process and 
the signaling protocol, and we propose two solutions for the efficient allocation of bandwidth in OBS 
networks. We propose and evaluate a novel burst assembly algorithm that is based on the average 
delay of the packets that comprise a burst. We show that the proposed algorithm decreases the packet 
delay jitter among the packets, which is important for a number of applications, including real-time, 
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video and audio streaming, and TCP applications. Next we propose a two-way reservation signaling 
protocol that utilizes in-advance and relaxed timed reservation of the bandwidth. In the connection 
establishment phase of the proposed protocol, bandwidth reservations can exceed the duration of 
burst transmission (thus, relaxing the timed reservations), so as to increase the acceptance probability 
for the rest of the path. By controlling the degree of the relaxed timed reservations the protocol can 
also provide service differentiation to the users.  

Next we examine the problem of routing and scheduling of connections with flexible starting time in 
networks that support advance reservations. This problem can arise in slightly different settings in 
Optical Circuit Switched, Optical Burst Switched, and Optical Packet Switched networks. Such 
connection requests are served through advanced reservations, a process which is used to provide 
quality of service to users. We assume that for a connection request we are given the source, the 
destination, and the size of the data to be transferred with a given rate, and we are asked to provide 
the path and the time that the transmission should start so as to optimize a certain performance 
metric. We discretize the time and we use appropriate data structures (in the form of vectors) to map 
the utilization of the links as a function of time. We use these vectors as cost parameters in a multi-
cost algorithm. We initially present a multicost algorithm of non-polynomial complexity that uses a 
full domination relation between paths. We then propose two mechanisms to prune the solution space 
in order to obtain polynomial complexity algorithms. In the first mechanism we define pseudo-
domination relations that are weaker than the full domination relation. We also propose a branch-
and-bound extension to the optimum algorithm that can be used for a given specific optimization 
function. The performance of the multicost algorithm and its variations are evaluated in an OBS 
network, but this does not limit the applicability of the algorithm and the conclusions can be 
extended in the other optical networking paradigms.  

Finally, we examine the problem of joint reservation of communication and computation resources 
that are required by a task in a Grid Network. Grid Networks are considered as the next step in 
distributed systems, introducing the concept of shared usage of geographically distributed and 
heterogeneous resources (computation, storage, communication, etc.). We assume that the task 
execution consists of two phases: (a) the transfer of the input data from a data storage resource, or the 
scheduler to a computation resource (cluster), (b) the execution of a program at the cluster. We 
extend the multicost algorithm for the routing and scheduling of connections, outlined above, so as to 
handle the reservation of computation resources as its last leg. In this way the proposed algorithm 
performs a joint optimization for the communication and computation part required by a task and 
returns: (i) the cluster to the execute the task, (ii) the path to route the input data, (iii) the time to start 
the transmission of data, and (iv) the time to start the execution of the task. We start by presenting an 
algorithm of non-polynomial complexity and then by appropriately pruning the solution space, we 
give a heuristic algorithm of polynomial complexity. We show that in a Grid network where the tasks 
are cpu- and data-intensive important performance benefits can be obtained by jointly optimizing the 
use of the communication and computation resources. 
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 1 

1 Εισαγωγή 

Τα οπτικά δίκτυα αποτελούν την αποδοτικότερη επιλογή όσον αφορά την εγκατάσταση 
ευρυζωνικών δικτύων κορμού, καθώς παρουσιάζουν μοναδικά χαρακτηριστικά μετάδοσης. 
Συγκεκριμένα, τα οπτικά δίκτυα παρέχουν τεράστιο διαθέσιμο εύρος ζώνης, αλλά και υψηλή 
αξιοπιστία, επιτυγχάνοντας συνολικές χωρητικότητες της τάξης των Tbps με τυπικούς ρυθμούς 
εμφάνισης σφαλμάτων από 10-9 έως και 10-12. Επιπλέον, οι χαμηλές απώλειες μετάδοσης και η 
σχετικά μικρή διασπορά που εισάγει το οπτικό μέσο καθιστούν δυνατή τη μετάδοση του οπτικού 
σήματος σε αποστάσεις εκατοντάδων εως χιλιάδων χιλιομέτρων, με αποτέλεσμα την εγκατάσταση 
οπτικών δικτύων που καλύπτουν τεράστιες γεωγραφικές περιοχές. Από τεχνο-οικονομικής πλευράς, 
η εγκατάσταση εκτεταμένων οπτικών δικτύων συνεπικουρείται από το γεγονός ότι το κόστος 
μετάδοσης ανά bit πληροφορίας στα οπτικά δίκτυα είναι μειωμένο σε σχέση με τα υπόλοιπα 
ενσύρματα δίκτυα, καθώς λόγω της χαμηλής εξασθένησης και διασποράς των οπτικών ινών 
ελαχιστοποιείται ο απαιτούμενος αριθμός ενισχυτών και αναμεταδοτών. Κατά συνέπεια, τα οπτικά 
δίκτυα ικανοποιούν τις απαιτήσεις για χαμηλό κόστος, υψηλή αξιοπιστία, ευρυζωνικότητα και 
εκτεταμένη γεωγραφική κάλυψη, και λόγω αυτών των χαρακτηριστικών τους άρχισε κατά την 
προηγούμενη δεκαετία, και συνεχίζεται και τη δεκαετία που διανύουμε, μια χωρίς προηγούμενο 
εγκατάσταση ευρυζωνικών οπτικών δικτύων. Τα ήδη εγκατεστημένα οπτικά δίκτυα καλύπτουν τις 
τηλεπικοινωνιακές ανάγκες όχι μόνο εντός των πλαισίων μεμονωμένων χωρών, αλλά και μεταξύ 
ηπείρων, συνδέοντας τους χρήστες των τηλεπικοινωνιακών δικτύων ανά την υφήλιο σε μια 
ενοποιημένη κοινωνία της πληροφορίας. 

Βέβαια, η διασύνδεση υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων γενικότερα, έχει υλοποιηθεί 
εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες με την εμφάνιση του διαδικτύου. Η διείσδυση, όμως, του 
διαδικτύου ήταν, και σε πολλές περιοχές παραμένει, περιορισμένη, καθώς το κόστος χρήσης του 
διαδικτύου είναι αρκετά υψηλό σε σχέση με άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, όπως επί 
παραδείγματι η σταθερή και κινητή τηλεφωνία. Το κόστος χρήσης του διαδικτύου έχει μειωθεί 
αισθητά τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να μειωθεί κι άλλο, οδηγώντας σε αντίστοιχη επέκταση 
της διείσδυσής του. Η μείωση του κόστους οφείλεται αφενός στην εγκατάσταση οπτικών δικτύων 
κορμού και στην επέκταση τους σε μητροπολιτικό επίπεδο, και αφετέρου στην απελευθέρωση της 
αγοράς. Η τελευταία επέτρεψε τη μείωση του κόστους πρόσβασης μέσω της χρήσης νέων 
τεχνολογιών ευρυζωνικής πρόσβασης στον τελικό χρήστη, όπως συστήματα xDSL, καλωδιακά 
συστήματα, αλλά και συστήματα ασύρματης πρόσβασης. 

Η ελαχιστοποίηση του κόστους πρόσβασης του τελικού χρήστη, στην οποία εν μέρει συνετέλεσαν τα 
τωρινά οπτικά δίκτυα, αποτελεί βασική αιτία για την αύξηση του αριθμού των τελικών χρηστών που 
χρησιμοποιούν τους πόρους του δικτύου, το οποίο είναι φυσικό να οδηγήσει σε αύξηση της 
χωρητικότητας των μελλοντικών οπτικών δικτύων. Βέβαια, ο αριθμός των χρηστών των 
τηλεπικοινωνιακών δικτύων δεν είναι η μόνη παράμετρος που οδηγεί σε ανάγκη αύξησης της 
χωρητικότητάς τους, καθώς ήδη μεγάλο μέρος του πληθυσμού χρησιμοποιεί σταθερή και κινητή 
τηλεφωνία. Μεγαλύτερη αύξηση αναμένεται να επιφέρει ο τρόπος χρήσης των πόρων του δικτύου 
από τον τελικό χρήστη. Για παράδειγμα, οι τηλεφωνικές κλήσεις έχουν μικρή μέση διάρκεια, μερικά 
λεπτά, και καταλαμβάνουν εύρος ζώνης ίσο με 64 Kbps. Αντίθετα η σύνδεση των χρηστών στο 
διαδίκτυο διαρκεί πολύ περισσότερο, δεκάδες λεπτά ή και ώρες, και απαιτεί κυμαινόμενο εύρος 
ζώνης.  



 2 

Μεταξύ του 2000 και 2008 το μέγεθος της κίνησης δεδομένων μεγάλωσε από 20 δισεκατομμύρια σε 
1200 δισεκατομμύρια Gibabytes, με το 93% των δεδομένων να έχουν γεννηθεί ψηφιακά [1]. Οι 
αντίστοιχοι ρυθμοί αύξησης είναι της τάξης του 50% με 60 % τα τελευταία χρόνια. Αυτό 
αναδεικνύει το μέγεθος της αύξησης της κίνησης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τα επόμενα 
χρόνια, στα οποία ένα μεγάλο μέρος παραδοσιακών υπηρεσιών όπως η τηλεόραση αλλά και η 
τηλεφωνία (voice-over-IP), αλλά και νέες υπηρεσίες που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή των 
πολιτών, όπως video-on-demand αλλά και τηλε-εργασία, τηλε-εμπόριο, τηλε-εκπαίδευση, τηλε-
διοίκηση, τηλε-ιατρική, και γενικότερα οποιασδήποτε μορφής τηλε-υπηρεσία, αναμένεται να γίνουν 
διαθέσιμες και αποδεκτές από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Πέραν της ανάγκης για αύξηση της 
χωρητικότητας των δικτύων κορμού λόγω χρήσης του διαδικτύου και των νέων εφαρμογών, η 
αύξηση της κίνησης αναμένεται να επέλθει στο μέλλον με την έλευση νέων τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών που αφορούν την επιστημονική κοινότητα, όπως ευρείας έκτασης δίκτυα αποθήκευσης 
(large area storage networks) και δίκτυα κατανεμημένης επεξεργασίας όπως τα δίκτυα πλέγματος 
(Grid computing networks), καθώς και δίκτυα μικροαισθητήρων και pervasive computing.  

Οι παραπάνω παράγοντες αναμένεται ότι θα προκαλέσουν αύξηση της κυκλοφορίας στα δίκτυα 
κορμού, οπότε θα υπάρξει άμεση ανάγκη για αυξημένη χωρητικότητα. Πέραν, όμως, της αυξημένης 
χωρητικότητας που είναι επιθυμητό να παρέχουν, τα μελλοντικά δίκτυα κορμού θα πρέπει να είναι 
σε θέση να υποστηρίζουν αποδοτικά τη μεταφορά, δηλαδή τη μετάδοση και μεταγωγή, της 
πληροφορίας σε οποιαδήποτε μορφή έχει κωδικοποιηθεί. Ήδη από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται 
ότι τα μελλοντικά δίκτυα κορμού θα κληθούν να μεταφέρουν όχι μόνο στατικά κυκλώματα αλλά και 
στατιστικά πολυπλεγμένα πακέτα. Η αποδοτική μεταφορά στατικών κυκλωμάτων είναι εφικτή στα 
ήδη εγκατεστημένα οπτικά δίκτυα κορμού, και επιτυγχάνεται με τη μεταφορά σύγχρονων πλαισίων 
synchronous digital hierarchy/synchronous optical network (SDH/SONET) πάνω από οπτικά 
κανάλια πολυπλεγμένα με πολυπλεξία μήκους κύματος (Wavelength Division Multiplexing – 
WDM). Η παραπάνω προσέγγιση είναι ανάλογη με τις τηλεφωνικές κλήσεις και είναι ιδιαίτερα 
αποδοτική όταν οι συνδέσεις δικτύου που εγκαθίστανται κατά τη μεταφορά πληροφορίας είναι 
μεγάλης χρονικής διάρκειας και η μεταφερόμενη πληροφορία δεν παρουσιάζει καταιγιστική 
συμπεριφορά. Όσον αφορά τη διάρκεια των συνδέσεων, αυτές είναι πράγματι μεγάλης χρονικής 
διάρκειας, καθώς είναι συνδέσεις μεταξύ κόμβων του κορμού του δικτύου. Αντίθετα όμως, η 
μεταφερόμενη πληροφορία δεν μπορεί απαραιτήτως να προσεγγιστεί από στατική συμπεριφορά, 
αλλά, καθώς δείχνει η εμπειρία από τα IP δίκτυα, είναι καταιγιστικής μορφής. 

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν προς την κατεύθυνση της εγκατάστασης οπτικών δικτύων κορμού 
με χωρητικότητες αρκετά υψηλότερες από αυτές που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή, στα οποία θα 
διατηρούνται τα χαρακτηριστικά της υψηλής αξιοπιστίας και του χαμηλού κόστους που εμφανίζουν 
τα ήδη εγκατεστημένα οπτικά δίκτυα. Έτσι, η ανάπτυξη των τεχνολογιών αλλά και των αλγορίθμων 
που απαιτούνται για να επιτύχουμε τους παραπάνω στόχους αποτελεί τα τελευταία χρόνια πεδίο 
εντατικής έρευνας.  

1.1 Οπτικά Δίκτυα Επόμενης Γενιάς 

Η ευρυζωνικότητα των ήδη εγκατεστημένων οπτικών δικτύων βασίζεται στην αξιοποίηση του 
διαθέσιμου εύρους ζώνης των στοιχείων που σχετίζονται με τη μετάδοση των οπτικών σημάτων. Τη 
δεκαετία μεταξύ του 1985 και του 1995 η υλοποίηση των οπτικών ενισχυτών οδήγησε: α) στην 
αποδοτική από οικονομικής απόψεως ανάπτυξη οπτικών δικτύων πολυπλεξίας διαίρεσης μήκους 
κύματος (Wavelength Division Multiplexing - WDM), και β) στην πειραματική επίδειξη των 
πρώτων οπτικών μεταγωγέων optical cross connects (OXCs) οι οποίοι καθιστούν εφικτή την 
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αναδιάταξη της μεταγωγής των οπτικών μονοπατιών (lightpaths) βάσει των μηκών κύματος 
(wavelength routing).  

Η πολυπλεξία διαίρεσης μήκους κύματος (Wavelength Division Multiplexing - WDM) δίνει τη 
δυνατότητα εκμετάλλευσης του πολύ μεγάλου διαθέσιμου εύρους ζώνης των οπτικών συνδέσμων. 
Το εύρος ζώνης χωρίζεται σε έναν αριθμό από µη επικαλυπτόμενα διαστήματα, κάθε ένα από τα 
οποία εκτείνεται γύρω από ένα βασικό μήκος κύματος (wavelength). Κάθε ένα από αυτά τα μήκη 
κύματος (που επίσης ονομάζονται και κανάλια) μπορεί να διαμορφώνεται ανεξάρτητα από τα άλλα. 
Έτσι, πολλές πηγές εκπομπής σήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα, εκπέμποντας η 
κάθε μία με διαφορετική συχνότητα που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο μήκος κύματος που της έχει 
ανατεθεί.  Με αυτόν τον τρόπο, οι πηγές μπορούν να μεταδώσουν ανεξάρτητα η μία από την άλλη 
πάνω από τον ίδιο σύνδεσμο. Τα διαμορφωμένα μήκη κύματος, πολυπλέκονται μεταξύ τους στον 
κόμβο πρόσβασης (access node) και στέλνονται στο δίκτυο. Σε κάθε κόμβο προορισμού υπάρχουν 
αποπολυπλέκτες, οι οποίοι δρουν σαν οπτικά φίλτρα που είναι συντονισμένα στα αντίστοιχα μήκη 
κύματος, έτσι ώστε να διαχωρίζουν τα μήκη κύματος τα οποία αποδιαμορφώνονται στη συνέχεια 
στους αντίστοιχους δέκτες. Ένα παράδειγμα της τεχνικής WDM παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. Η 
τεχνική WDM ονομάστηκε Dense WDM (DWDM) από τη στιγμή που υποστηρίχθηκαν περισσότερα 
των 16 καναλιών ενώ αυτή τη στιγμή συστήματα με περισσότερα των 160 καναλιών με 
χωρητικότητα 10Gbps έκαστο έχουν επιδειχθεί πειραματικά. 

 
 

λ1 λ1 

λ2 λ2 

λn λn 

Οπτική  Ίνα

Πολυπλέκτης 
μήκους κύματος  

Αποπολυπλέκτης  
μήκους κύματος 

 

Δέκτης Πομπός 

 
Σχήμα 1: Πολυπλεξία Διαίρεσης Μήκους Κύματος (Wavelength Division Multiplexing - WDM). 

Οι πρώτες απόπειρες για οπτική δικτύωση θεωρούσαν την χρήση μεταγωγέων optical cross connects 
(OXCs) σαν μια επέκταση στο υπάρχον SDH/SONET επίπεδο δικτύου. Το νέο αυτό οπτικό επίπεδο 
θα επέτρεπε την κίνηση διέλευσης (transit traffic) να περάσει “διαφανώς” τους κύριους κόμβους 
μεταγωγής έτσι ώστε να μειωθεί το μέγεθος και το κόστος των digital cross-connects (DXCs). 
Πειραματική επίδειξη τέτοιων αυτόματα επαναρυθμιζόμενων δικτύων πραγματοποιήθηκε στην 
Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολίτες για πρώτη φορά το 1994.  

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. Μια σειρά από διαφορετικές αρχιτεκτονικές 
για μεταγωγείς OXCs έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία. Αρχικά, οι μεταγωγείς OXC υλοποιούνταν 
με έναν αδιαφανή (opaque) τρόπο [optical input, electrical switch fabric, optical output (OEO)] αλλά 
τα τελευταία χρόνια κινούμαστε προς την κατεύθυνση υλοποίησης των OXC με διαφανή 
(transparent) τρόπο [optical input, optical switch fabric, optical output (OOO)]. Στο Σχήμα 2(α) 
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παρουσιάζεται ένας αδιαφανής OXC που χρησιμοποιεί οπτο-ηλεκτρο-οπτική μετατροπή (ΟΕΟ) 
ώστε η μεταγωγή να γίνεται μέσω ηλεκτρονικών υποσυστημάτων, ενώ στο Σχήμα 2(β) 
παρουσιάζεται ένας διαφανής μεταγωγέας OXC ο οποίος βασίζεται σε οπτικό μέσο μεταγωγής 
(ΟΟΟ).  

 

ΟΕΟ - ΟXC 

 
Optical fabric 

OOO - OXC 

 
Σχήμα 2: Αρχιτεκτονική τυπικών μεταγωγέων optical cross connect (OXC). (α) Αδιαφανής μεταγωγέας OXC όπου 
η μεταγωγή γίνεται ηλεκτρονικά, και (β) Διαφανής μεταγωγέας όπου η μεταγωγή βασίζεται σε οπτικό μέσο 
μεταγωγής. 

Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται μια πιθανή εξέλιξη των οπτικών δικτύων και των τεχνολογιών που 
πιθανώς να εμφανισθούν στα οπτικά δίκτυα κορμού, σύμφωνα με το [2]. Η εξέλιξη των οπτικών 
δικτύων είναι αρκετά πιο αργή από ό,τι προβλεπόταν στο τέλος της δεκαετία του ‘90, και αυτή τη 
στιγμή το πρώτο πραγματικό βήμα προς την πραγματική δυναμική δικτύωση αποτελεί η υλοποίηση 
αυτόματα ρυθμιζόμενων οπτικών πολυπλεκτών πρόσθεσης-τερματισμού κίνησης (reconfigurable 
optical add–drop multiplexers - ROADMs), που βασίζονται στην τεχνολογία wavelength selective 
switch (WSS) [3]. Με τη χρήση αυτών των υποσυστημάτων οπτικοί μεταγωγείς OXC που 
ρυθμίζονται αυτόματα και χρησιμοποιούν ΟΟΟ τεχνολογία έχουν γίνει διαθέσιμοι. 

Σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στις προοπτικές μετάβασης από τα 
παραδοσιακά στατικά δίκτυα κυκλωμάτων σε ένα δίκτυο που θα έχει σαν κεντρικό άξονα την 
μετάδοση δεδομένων. Βασικοί άξονες για ένα τέτοιο οπτικό δίκτυο είναι η δυναμική και γρήγορη 
επαναρύθμιση των οπτικών μονοπατιών και η πρόσβαση σε χωρητικότητες κάτω του ενός μήκους 
κύματος (subwavelength granularity), ανάλογα με τις απαιτήσεις των χρηστών και των εκάστοτε 
εφαρμογών.   

Η πρώτη φάση οπτικών δικτύων αποτελείται από παραδοσιακά δίκτυα κυκλωμάτων που 
χρησιμοποιούν την οπτική τεχνολογία μόνο για μετάδοση από-σημείο-σε-σημείο (point-to-point) 
εκμεταλλευόμενα την μεγάλη χωρητικότητας της ίνας, δηλαδή υποστηρίζουν τα παραδοσιακά 
synchronous digital hierarchy/synchronous optical network (SDH/SONET) πάνω από DWDM. 
Σήμερα βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση και κινούμαστε προς μια πιο δυναμική αρχιτεκτονική 
με μονάδα μεταγωγής κυκλώματος της τάξης του ενός μήκους κύματος. Στην ουσία μιλάμε για μια 
αρχιτεκτονική δικτύων που βασίζονται στην οπτική μεταγωγή κυκλώματος (Optical Circuit 
Switching - OCS), όπου η μονάδα μεταγωγής ονομάζεται οπτικό μονοπάτι (lightpath). Αυτό 
αντιπροσωπεύεται από πλευράς standards από το πρωτόκολλο Automatically Switched Optical 
Networks (ASON) όσον αφορά τον οργανισμό ITU, και από το πρωτόκολλο Generalised 
MultiProtocol label swapping (GMPLS) [4] όσον αφορά τον οργανισμό IETF.  
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Η αρχιτεκτονική ASON επιτρέπει την αυτόματη ρύθμιση των οπτικών μονοπατιών για να 
υποστηρίξει το εξελιγμένο NG-SDH/SONET με χρήση μεταγωγών DXC ή OXC που θα βασίζονται 
στην τεχνολογία OEO (Σχήμα 3(a)). Ένα πιο εξελιγμένο σενάριο είναι η εφαρμογή του IP/MPLS 
(δηλαδή χρησιμοποιώντας IP routers) ή του GMPLS με μεταγωγείς που ακολουθούν την OEO ή 
OOO τεχνολογία. Αυτή η προοπτική αποτελεί μια αναβάθμιση ως προς τη δυναμικότητα του 
δικτύου, λόγω της χρήσης του πρωτοκόλλου GMPLS που επιτρέπει όλους τους τρόπους μετάδοσης 
όπως κυκλώματα, καταιγισμούς και πακέτα, και μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε ένα κεντρικοποιημένο 
ή σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον. Ένα δίκτυο ASON, το οποίο βασίζεται στο SDH/SONET, έχει 
προτερήματα ως προς τον έλεγχο και τη διαχείριση της ποιότητας των υπηρεσιών (Quality of 
Service – QoS) αλλά και την ασφάλεια, και μπορεί να μειώσει το φορτίο του IP/MPLS δικτύου. 
Παρόλα αυτά, λόγω της κυριαρχίας της IP κίνησης, τα μελλοντικά δίκτυα κορμού είναι φυσικό να 
υιοθετήσουν πιο δυναμικά μοντέλα από το μοντέλο οπτικής μεταγωγής κυκλώματος point-to-point 
που εκφράζει το ASON, για τα οποία το GMPLS αποτελεί μία καλή βάση. Ένα τέτοιο δίκτυο 
κορμού θα απαρτίζεται από πολλές και συμβατές μεταξύ τους τεχνολογίες (IP/GMPLS/OEO/OOO) 
ικανές να υποστηρίξουν υπηρεσίες όλων των ειδών (φωνή, δεδομένα, video). Γι’ αυτό τον λόγο, η 
αρχιτεκτονική GMPLS στην παρούσα φάση φαίνεται ότι θα υπερισχύσει της αρχιτεκτονικής ASON. 

 

 
Σχήμα 3: Εξέλιξη των οπτικών δικτύων κορμού. Από τα στατικά οπτικά δίκτυα κορμού που χρησιμοποιούν 
κυκλώματα και οπτική μετάδοση από-σημείο-σε-σημείο (point-to-point) κινούμαστε προς την κατεύθυνση πιο 
δυναμικών και αυτόματα ρυθμιζόμενων οπτικών δικτύων που δίνουν πρόσβαση σε χωρητικότητες κάτω του ενός 
μήκους κύματος (subwavelength granularity). 

Σε ένα επόμενο στάδιο (Σχήμα 3(b)) φαίνεται φυσικό ότι θα κινηθούμε προς δίκτυα που παρέχουν 
μονάδα μεταγωγής μικρότερη του ενός μήκους κύματος (subwavelength granularity) ώστε να 
εξυπηρετηθούν καλύτερα οι απαιτήσεις των χρηστών. Η τεχνολογία οπτικής μεταγωγής καταιγισμών 
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(Optical Burst Switching – OBS), που πιθανώς θα λειτουργεί πάνω από το γενικό πρωτόκολλο 
GMPLS (OBS/GMPLS), είναι μια ενδιαφέρουσα και πολλά υποσχόμενη αρχιτεκτονική.  

Η βασική ιδέα για την υποστήριξη μονάδας μεταγωγής μικρότερης του ενός μήκους κύματος είναι η 
δυναμική εγκατάσταση και απεγκατάσταση ενός οπτικού μονοπατιού παρόμοιου με ένα κύκλωμα, 
αλλά για πολύ λιγότερο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση του OBS, η εγκατάσταση του 
κυκλώματος γίνεται έτσι ώστε να μεταδοθεί μια συνάθροιση πακέτων δεδομένων την οποία 
ονομάζουμε καταιγισμό (burst). Η αρχιτεκτονική OBS, βασίζεται στο διαχωρισμό του επιπέδου 
ελέγχου από το επίπεδο δεδομένων, έτσι ώστε να διαχωρίζονται αντίστοιχα και οι λειτουργίες 
μεταξύ των ηλεκτρονικών και των οπτικών υποσυστημάτων των κόμβων. Η επικεφαλίδα ενός 
καταιγισμού υφίσταται ηλεκτρονική επεξεργασίας σε κάθε ενδιάμεσο κόμβο ώστε να ρυθμιστούν οι 
διακόπτες του κάθε κόμβου και να δημιουργηθεί ένα αμιγώς οπτικό μονοπάτι για τον καταιγισμό 
που θα ακολουθήσει. Τα βασικά προτερήματα του OBS σε σύγκριση με τις αρχιτεκτονικές οπτικής 
μεταγωγής κυκλωμάτων είναι ότι η χωρητικότητα δεσμεύεται για χρονικό διάστημα που 
χρησιμοποιείται από τον καταιγισμό, ενώ επίσης σε σύγκριση με την οπτική μεταγωγή πακέτων 
(OPS), ένα δίκτυο OBS μπορεί να μη χρειάζεται καταχωρητές, τεχνολογία που δεν είναι διαθέσιμη 
στα οπτικά δίκτυα αυτή τη στιγμή. Από πλευράς των κόμβων μεταγωγής OXC, η χρήση της 
τεχνολογίας OOO και ταχύτητες επαναρύθμισης της τάξης των msec είναι απαραίτητα για την 
υλοποίηση αυτής της αρχιτεκτονικής μεταγωγής. Λόγω των θεμάτων υλοποίησης (ευκολία στην 
ηλεκτρονική επεξεργασία του πακέτου ελέγχου και μη απαίτηση καταχωρητών στον κορμό) η 
οπτική μεταγωγή καταιγισμών παρουσιάζεται σαν μια πρακτική λύση για το επόμενο βήμα στα 
οπτικά δίκτυα κορμού. Μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα έχουν δημιουργήσει τα πρώτα 
πειραματικά δίκτυα (testbeds) και κάποια πρώτα αποτελέσματα σε πραγματικές συνθήκες έχουν 
αναφερθεί.  

Ο τελικός στόχος είναι η υλοποίηση ενός δικτύου χωρίς συνδέσεις (connectionless) το οποίο θα είναι 
απόλυτα συμβατό με την IP κίνηση δεδομένων και θα υποστηρίζει την ελάχιστη μονάδα μεταγωγής 
σε επίπεδο πακέτου έτσι ώστε να χρησιμοποιεί με τον βέλτιστο τρόπο τη διαθέσιμη χωρητικότητα. 
Δηλαδή, μια αρχιτεκτονική βασισμένη στην οπτική μεταγωγή πακέτων (Optical Packet Switching - 
OPS), όπου το πρωτόκολλο MPLS θα παρέχει ένα κοινό (τόσο στο ηλεκτρικό όσο και στο οπτικό 
πεδίο) επίπεδο ελέγχου (Σχήμα 3(c)). Στην τεχνολογία OPS τα IP πακέτα (ίσως περισσότερα του 
ενός) θα μετατρέπονται σε οπτικά πακέτα που θα έχουν μια οπτική επικεφαλίδα, η οποία θα 
ενσωματώνεται στο πακέτο και θα υφίστανται οπτική η ηλεκτρονική επεξεργασία στους 
ενδιάμεσους κόμβους ώστε το πακέτο να προωθηθεί προς τη σωστή έξοδο και τελικά τον 
προορισμό. Η αρχιτεκτονική OPS χρειάζεται πιο απαιτητικά υποσυστήματα από την αρχιτεκτονική 
OBS με αυξημένη νοημοσύνη για να εκτελούν τις διαδικασίες επεξεργασίας της επικεφαλίδας και 
προώθησης/δρομολόγησης των πακέτων σε πραγματικό χρόνο. Βασικά στοιχεία που απαιτούνται 
είναι η υλοποίηση μηχανισμών οπτικής επεξεργασίας της επικεφαλίδας, η υλοποίηση ενός έξυπνου 
μηχανισμού ελέγχου του μεταγωγέα καθώς και ένας πολύ γρήγορος μεταγωγέας της τάξης των nsec, 
και η χρησιμοποίηση μηχανισμών αποθήκευσης των οπτικών πακέτων για τη μείωση της 
πιθανότητας απόρριψης. Σε αντίθεση με την αρχιτεκτονική OBS, μέχρι σήμερα έχουν επιδειχθεί 
πειραματικά μόνο μικρά λειτουργικά τμήματα και υποσυστήματα κόμβων OPS. Μια μεγάλη ελπίδα 
γι’ αυτήν την αρχιτεκτονική είναι η εξέλιξη της φωτονικής ολοκλήρωσης (photonic integration), 
τεχνολογία που θα επιτρέψει την αποδοτική από οικονομικής και χωρικής απόψεως ανάπτυξη των 
απαιτούμενων υποσυστημάτων. 

Στον Πίνακα 1 ανακεφαλαιώνονται κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά των αρχιτεκτονικών 
οπτικής μεταγωγής. 
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Πίνακας 1: Βασικά χαρακτηριστικά των αρχιτεκτονικών οπτικής μεταγωγής. 

Τέλος, μια σημαντική παράμετρος για τα οπτικά δίκτυα επόμενης γενιάς είναι η ταχύτητα 
μετάδοσης. Τα υπάρχοντα δίκτυα υποστηρίζουν DWDM συστήματα με ταχύτητα μετάδοσης μέχρι 
10 Gbps ανά κανάλι για τη σύνδεση των κύριων κέντρων μεταγωγής, και η βιομηχανία είναι έτοιμη 
να υλοποιήσει συστήματα των 40 Gbps. Πέρα από αυτά, υπάρχουν πολλοί λόγοι που δείχνουν ότι η 
ταχύτητα μετάδοσης θα ξεπεράσει αυτές τις κλίμακες με επόμενο στόχο τα 160 Gbps [5]. Για 
παράδειγμα, 1) στο παρελθόν, η αναβάθμιση σε μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης ήταν πάντοτε 
κερδοφόρες από πλευράς κόστους, 2) τα περισσότερα εξελιγμένα υποσυστήματα που εξετάζονται 
σήμερα για τα οπτικά δίκτυα επόμενης γενιάς, όπως αμιγώς οπτικοί αναγεννητές, μετατροπείς 
μήκους κύματος, dispersion compensators, κλπ., μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα μόνο μήκος 
κύματος, και 3) όταν αμιγώς οπτικοί μεταγωγείς OOO υλοποιηθούν πλήρως, η αύξηση της 
ταχύτητας μετάδοσης μπορεί να μειώσει τον αριθμό των θυρών του μέσου μεταγωγής, μειώνοντας 
έτσι και το μέγεθος ολόκληρου του OOO μεταγωγέα. 

1.2 Συνεισφορά και Διάρθρωση της Διατριβής 

Η διάρθρωση της παρούσας διδακτορικής διατριβής ακολουθεί τις πιθανές τάσεις εξέλιξης των 
οπτικών δικτύων κορμού, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. 

Όπως είδαμε, τα υπάρχοντα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (SDH/SONET over DWDM) βασίζονται 
σε point-to-point μεταδόσεις μεταξύ οπτικών μεταγωγέων OXC, που υλοποιούνται με τη χρήση 
οπτο-ηλεκτρο-οπτικής (OEO) μετατροπής. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση για δημιουργία 
δυναμικών και επαναρυθμιζόμενων οπτικών δικτύων μεταγωγής κυκλώματος (Optical Circuit 
Switching), τα οποία θα βασίζονται σε διαφανείς κόμβους μεταγωγής (OOO). Αυτά τα δίκτυα 
ονομάζονται διαφανή (transparent) ή ημιδιαφανή (translucent) οπτικά δίκτυα κυκλώματος ανάλογα 
με την ολική η μερική αποχή των μετατροπέων OEO. Η βασική μονάδα μεταγωγής των δικτύων 
οπτικής μεταγωγής κυκλώματος είναι τα οπτικά μονοπάτια (lightpaths) και το βασικό πρόβλημα που 
σχετίζεται με την αποδοτική εκμετάλλευση της χωρητικότητας τέτοιων δικτύων είναι το πρόβλημα 
της δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος (Routing and Wavelength Assignment - RWA) για 
τη δημιουργία οπτικών μονοπατιών. Το RWA πρόβλημα εμφανίζεται υπό δύο μορφές, ανάλογα με 
το αν η κίνηση είναι στατική ή δυναμική. Στην περίπτωση της στατικής κίνησης το προφίλ κίνησης 
είναι γνωστό εκ των προτέρων και μας δίνεται υπό την μορφή ενός πίνακα ροής (traffic matrix). Ο 
σκοπός του στατικού (static ή offline) RWA αλγορίθμου είναι η εξυπηρέτηση αυτής της κίνησης με 
όσο το δυνατόν λιγότερα μήκη κύματος. Στη δυναμική κίνηση, οι αιτήσεις σύνδεσης και 
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απεγκατάστασης φθάνουν δυναμικά και εξυπηρετούνται μία προς μία. Ο σκοπός του δυναμικού 
(dynamic ή online) RWA αλγορίθμου είναι να εξυπηρετήσει τις συνδέσεις αυτές με όσο το δυνατόν 
μικρότερη πιθανότητα απόρριψης.  

Ένα θέμα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής στα αμιγώς διαφανή (transparent) ή ημιδιαφανή 
(translucent) οπτικά δίκτυα κυκλώματος 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. Στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς η μετάδοση του 
σήματος επηρεάζεται σημαντικά και υποβαθμίζεται από μια πλειάδα 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.  

Στο Κεφάλαιο 2 της διατριβής επικεντρωνόμαστε στο πρόβλημα της δρομολόγησης και ανάθεσης 
μήκους κύματος σε διαφανή δίκτυα οπτικής μεταγωγής κυκλώματος και προτείνουμε αλγόριθμους οι 
οποίοι λαμβάνουν υπόψη τους τις φυσικές εξασθένησης τόσο για στατική όσο και για δυναμική 
κίνηση. Για την αποτίμηση της ποιότητας μετάδοσης ενός οπτικού μονοπατιού χρησιμοποιούμε μια 
μετρική που ονομάζεται Q-factor και συνδέεται άμεσα με την συχνότητα εμφάνισης λαθών (bit error 
ratio - BER). Στην Παράγραφο 2.3 παρουσιάζουμε έναν IA-RWA αλγόριθμο για στατική κίνηση, ο 
οποίος βασίζεται στην τεχνική του γραμμικού προγραμματισμού (linear programming – LP) και πιο 
συγκεκριμένα στην LP-χαλάρωση όπου και χρησιμοποιούμε αποδοτικές μεθόδους ώστε να πάρουμε 
ακέραια λύση. Εκφράζουμε τις φυσικές εξασθενήσεις μέσω επιπλέον περιορισμών στην LP 
μοντελοποίηση που επιλύει το RWA πρόβλημα. Έτσι ο προτεινόμενος αλγόριθμος επιτυγχάνει 
βελτιστοποίηση της λύσης πάνω και στα δύο επίπεδα (διαστρωματική βελτιστοποίηση ή cross layer 
optimization), το φυσικό επίπεδο και το επίπεδο δικτύου. Ο σκοπός του αλγορίθμου είναι να επιλέξει 
τα οπτικά μονοπάτια που ελαχιστοποιούν τα μήκη κύματος που απαιτούνται αλλά που επιπλέον 
έχουν αποδεκτή ποιότητα μετάδοσης. Στη συνέχεια, στην Παράγραφο 2.4 παρουσιάζουμε έναν IA-
RWA αλγόριθμο για τη εξυπηρέτηση δυναμικής κίνησης, ο οποίος είναι ένας αλγόριθμος 
πολλαπλών κριτηρίων. Ορίζουμε ένα διάνυσμα από κόστη για κάθε σύνδεσμο και τις πράξεις 
συσχέτισης αυτών των κοστών ώστε να μπορούμε να υπολογίσουμε το διάνυσμα από κόστη ενός 
μονοπατιού. Μέσω του διανύσματος από κόστη ενός μονοπατιού μπορούμε να υπολογίσουμε το Q-
factor για όλα τα διαθέσιμα μήκη κύματος, δηλαδή για όλα τα διαθέσιμα οπτικά μονοπάτια. Όταν 
λαμβάνει μια νέα αίτηση σύνδεσης ο αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων υπολογίζει το σύνολο των 
μη κυριαρχούμενων μονοπατιών, από την πηγή στο ζητούμενο προορισμό, και μετά εφαρμόζει μια 
πολιτική για να επιλέξει το βέλτιστο οπτικό μονοπάτι. Προτείνουμε μια σειρά από πολιτικές 
βελτιστοποίησης και τις αξιολογούμε μέσω πειραμάτων προσομοίωσης. 

Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 3 στρέφουμε την προσοχή μας στα δίκτυα οπτικής μεταγωγής 
καταιγισμών (Optical Burst Switching – OBS), τα οποία μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποτελούν 
ένα επόμενο στάδιο των δικτύων οπτικής μεταγωγής κυκλώματος που μας απασχολούν στο 
Κεφάλαιο 2. Η δέσμευση της χωρητικότητας στα δίκτυα οπτικής μεταγωγής καταιγισμών γίνεται για 
αρκετά μικρότερο χρονικό διάστημα απ’ ότι στα δίκτυα οπτικής μεταγωγής κυκλώματος, οπότε η 
βασική μονάδα μεταγωγής είναι κατ’ ουσίαν μικρότερη από ένα μήκος κύματος (subwavelength 
granularity). Στα δίκτυα οπτικής μεταγωγής καταιγισμών, πακέτα που προορίζονται προς τον ίδιο 
προορισμό και έχουν ίδιες απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας συναθροίζονται σε υπερπακέτα ή 
καταιγισμούς (bursts). Οι καταιγισμοί μεταδίδονται πάνω από αμιγώς οπτικά μονοπάτια τα οποία 
ρυθμίζονται με τη χρήση πακέτων ελέγχου που μεταδίδονται πριν από τους αντίστοιχους 
καταιγισμούς και τα οποία επεξεργάζονται ηλεκτρονικά οι ενδιάμεσοι κόμβοι. Δυο βασικά στοιχεία 
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ενός δικτύου οπτικής μεταγωγής καταιγισμών είναι η διαδικασία συναρμολόγησης καταιγισμών και 
τα πρωτόκολλα σηματοδοσίας.  

Επικεντρώνοντας σε αυτά τα δύο θέματα, παραθέτουμε δύο προτάσεις για το πρόβλημα της 
αποδοτικής ανάθεσης χωρητικότητας σε δίκτυα οπτικής μεταγωγής καταιγισμών. Συγκεκριμένα, 
στην Παράγραφο 3.2 προτείνουμε και αξιολογούμε έναν νέο αλγόριθμο συναρμολόγησης 
καταιγισμών που βασίζεται στη μέση καθυστέρηση των πακέτων που αποτελούν έναν καταιγισμό. 
Δείχνουμε μέσω πειραμάτων προσομοίωσης ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος συναρμολόγησης 
καταιγισμών μειώνει την διασπορά της καθυστέρησης των πακέτων (packet delay jitter), η οποία 
είναι σημαντική για μια σειρά από εφαρμογές, όπως οι εφαρμογές πραγματικού χρόνου (real-time 
applications), εφαρμογές αναπαραγωγής ήχου ή κινούμενης εικόνας (audio/video streaming), καθώς 
και εφαρμογές που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο μεταφοράς TCP. Ειδικά για την περίπτωση του 
πρωτοκόλλου TCP παρουσιάζουμε μια σειρά από αποτελέσματα προσομοιώσεων που δείχνουν ότι 
μπορεί να υπάρξει βελτίωση στη ρυθμαπόδοση (throughput) όταν χρησιμοποιείται ο προτεινόμενος 
αλγόριθμος συναρμολόγησης. Στην Παράγραφο 3.3 προτείνουμε ένα νέο αμφίδρομο (two-way) 
πρωτόκολλο σηματοδοσίας που βασίζεται στις μελλοντικές (in-advance) και χαλαρωμένες χρονικά 
(relaxed timed) δεσμεύσεις χωρητικότητας. Κατά τη φάση εγκατάστασης της σύνδεσης στο 
προτεινόμενο πρωτόκολλο, οι δεσμεύσεις χωρητικότητας μπορούν να γίνουν για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο από το χρόνο μετάδοσης του καταιγισμού, ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα επιτυχούς 
εγκατάστασης στους επόμενους συνδέσμους του μονοπατιού. Συγκρίνουμε το προτεινόμενο 
πρωτόκολλο με τυπικά πρωτόκολλα που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία μέσω πειραμάτων 
προσομοίωσης πλήρους δικτύου. Επίσης δείχνουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 
προτεινόμενο πρωτόκολλο για να παρέχουμε διαφοροποιημένη ποιότητα υπηρεσιών (QoS 
differentation) στους χρήστες του OBS δικτύου. 

Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 4 εξετάζουμε το πρόβλημα της δρομολόγησης και του 
χρονοπρογραμματισμού συνδέσεων με χαλαρό - μη συγκεκριμένο χρόνο εκκίνησης. Η εξυπηρέτηση 
αυτών των αιτήσεων σύνδεσης γίνεται μέσω μελλοντικών δεσμεύσεων χωρητικότητας και το 
πρόβλημα αυτό μπορεί να εμφανιστεί σε δίκτυα οπτικής μεταγωγής κυκλώματος, οπτικής μεταγωγής 
καταιγισμών αλλά και οπτικής μεταγωγής πακέτου. Η δέσμευση χωρητικότητας είναι ένας τυπικός 
τρόπος για να παρεχθεί εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας (Quality of Service - QoS) στους χρήστες 
ενός δικτύου, ανεξαρτήτως της αρχιτεκτονικής δικτύου που ακολουθείται. Στα δίκτυα οπτικής 
μεταγωγής κυκλώματος η δέσμευση χωρητικότητας αφορά τη δέσμευση ενός μήκους κύματος για τη 
δημιουργία του οπτικού μονοπατιού, στα δίκτυα οπτικής μεταγωγής καταιγισμών η δέσμευση αφορά 
ένα μήκος κύματος για το χρόνο που απαιτείται από τον καταιγισμό, ενώ στην περίπτωση των 
δικτύων οπτικής μεταγωγής πακέτου, η δέσμευση αφορά τη χωρητικότητα των συνδέσμων για 
λόγους book-keeping έτσι ώστε να μην υπερχειλίσουν οι αντίστοιχοι καταχωρητές. 

Συγκεκριμένα, μας δίνεται μια σύνδεση με γνωστή πηγή και προορισμό, γνωστό η άγνωστο μέγεθος 
δεδομένων και γνωστό ρυθμό μετάδοσης και μας ζητείται να αποφασίσουμε το μονοπάτι που θα 
ακολουθήσουν τα δεδομένα και το χρόνο που θα αρχίσει η μετάδοση. Διακριτοποιούμε το χρόνο και 
χρησιμοποιούμε κατάλληλα διανύσματα ως δομές δεδομένων για να αναπαραστήσουμε τη 
διαθεσιμότητα των συνδέσμων του δικτύου ως συνάρτηση του χρόνου. Αυτά τα διανύσματα τα 
χρησιμοποιούμε στον αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων για το χρονοπρογραμματισμό των 
συνδέσεων. Αρχικά παρουσιάζουμε έναν αλγόριθμο μη πολυωνυμικής πολυπλοκότητας ο οποίος  
βασίζεται στην έννοια των μη-κυριαρχούμενων μονοπατιών. Μετά προτείνουμε δύο ευριστικούς 
αλγορίθμους πολυωνυμικής πολυπλοκότητας, ορίζοντας κατάλληλες σχέσεις ψευδο-κυριαρχίας οι 
οποίες μειώνουν το χώρο λύσεων που ψάχνει ο αλγόριθμος. Επίσης προτείνουμε ένα μηχανισμό 
branch-and-bound ο οποίος μπορεί να μειώσει το χώρο λύσεων που ψάχνει ο αλγόριθμος, στην 
περίπτωση που χρησιμοποιούμε μια συγκεκριμένη συνάρτηση βελτιστοποίησης για όλες τις 
συνδέσεις. Η απόδοση των προτεινόμενων αλγορίθμων αξιολογήθηκε σε ένα δίκτυο οπτικής 
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μεταγωγής καταιγισμών (Optical Burst Switched), αλλά αυτό δεν περιορίζει την εφαρμογή του 
αλγόριθμου και σε άλλου είδους οπτικά δίκτυα. 

Τέλος, στο Κεφάλαιο 5 στρέφουμε την προσοχή μας στα Δίκτυα Πλέγματος (Grid Networks), τα 
οποία θεωρούνται ότι αποτελούν το επόμενο βήμα στον τομέα των κατανεμημένων συστημάτων. 
Εισάγοντας την έννοια της “κοινής” χρήσης κατανεμημένων πόρων (υπολογιστικών, 
αποθηκευτικών, δικτυακών, λειτουργικά συστήματα και λογισμικά, επιστημονικά όργανα, κλπ.) 
υπόσχονται τη βελτίωση των υπαρχόντων υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, 
παρέχοντας και δυνατότητες δημιουργίας νέων καινοτόμων υπηρεσιών. Πλήθος σημαντικών και 
επιτυχημένων ερευνητικών έργων σε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό, αλλά και εθνικό επίπεδο έχουν 
αναδείξει τα πλεονεκτήματα της δομημένης και οργανωμένης κοινής χρήσης πόρων μέσω Δικτύων 
Πλέγματος. Τα πλεονεκτήματα αυτά έχουν καλλιεργήσει αρκετά μεγάλες προσδοκίες σε σχέση με 
τις πιθανές εφαρμογές των Δικτύων Πλέγματος στη βιομηχανία και τις εταιρίες, τον ακαδημαϊκό 
χώρο και τη δημόσια διοίκηση, και γενικότερα στην κοινωνία. Ο χρονοπρογραμματισμός διεργασιών 
σε ένα σύνολο από ετερογενείς πόρους η χρησιμοποίηση των οποίων αλλάζει δυναμικά, απαιτεί 
έξυπνους αλγορίθμους και συστήματα διαχείρισης που θα λαμβάνουν υπόψη τους πολλαπλά 
κριτήρια. 

Το πρόβλημα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η συνδυασμένη επιλογή των δικτυακών και 
υπολογιστικών πόρων που θα δεσμευθούν για μια διεργασία. Υποθέτουμε ότι η εκτέλεση της 
διεργασίας αποτελείται από δύο διαδοχικά στάδια: (α) Τη μεταφορά των δεδομένων εισόδου της 
διεργασίας από μια αποθηκευτική μονάδα, που θα αποκαλούμε πηγή, σε μια υπολογιστική μονάδα ή 
μια συστοιχία υπολογιστών (cluster). Τα δεδομένα αυτά έχουν τη μορφή μιας σύνδεσης ή ενός 
καταιγισμού (data burst) με γνωστό μέγεθος. (β) Την εκτέλεση της διεργασίας στη συστοιχία 
υπολογιστών. Αντιμετωπίζουμε το μέρος (α) σαν μια αίτηση μελλοντικής σύνδεσης η οποία μπορεί 
να εξυπηρετηθεί χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο δρομολόγησης και χρονοπρογραμματισμού 
πολλαπλών κριτηρίων του Κεφαλαίου 1. Για να λάβουμε υπόψη μας και την εκτέλεση της 
διεργασίας στη συστοιχία υπολογιστών ((β) μέρος της διεργασίας) επεκτείνουμε τον αλγόριθμο 
πολλαπλών κριτηρίων, ορίζοντας ένα νέο διάνυσμα κοστών που λαμβάνει υπόψη του και τη 
χρησιμοποίηση των συστοιχιών υπολογιστών. Με αυτό τον τρόπο ο αλγόριθμος πολλαπλών 
κριτηρίων αντιμετωπίζει το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού των δικτυακών και 
υπολογιστικών πόρων που απαιτούνται από μια διεργασία με ένα συνδυασμένο τρόπο. Ο 
προτεινόμενος αλγόριθμος επιστέφει: (i) τη συστοιχία υπολογιστών (cluster) όπου θα εκτελεστεί η 
διεργασία, (ii) το μονοπάτι το οποίο θα ακολουθήσουν τα δεδομένα εισόδου της διεργασίας, (iii) τη 
χρονική στιγμή εκκίνησης μετάδοσης των δεδομένων και (iv) τη χρονική στιγμή εκκίνησης 
εκτέλεσης της διεργασίας στη συστοιχία υπολογιστών. Ξεκινάμε παρουσιάζοντας έναν αλγόριθμο 
μη πολυωνυμικού χρόνου και μετά αφού μειώσουμε κατάλληλα το χώρο λύσεων δίνουμε έναν 
ευριστικό αλγόριθμο πολυωνυμικής πολυπλοκότητας. Δείχνουμε μέσω πειραμάτων προσομοίωσης 
ότι σε ένα Δίκτυο Πλέγματος όπου συνυπάρχουν διεργασίες υπολογιστικά απαιτητικές και 
διεργασίες επικοινωνιακά απαιτητικές ή διεργασίες που είναι ταυτόχρονα και υπολογιστικά και 
επικοινωνιακά απαιτητικές, σημαντικά οφέλη στην απόδοση μπορούν να επιτευχθούν από την κοινή 
βελτιστοποίηση των υπολογιστικών και επικοινωνιακών πόρων που ζητούν οι διεργασίες, όπως 
πραγματοποιείται από τον προτεινόμενο αλγόριθμο.  

Τα συμπεράσματα της διδακτορικής διατριβής και οι σχετικές μελλοντικές ερευνητικές 
κατευθύνσεις παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 6. 
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2 Δρομολόγηση και Ανάθεση Μήκους Κύματος σε 
Διαφανή WDM Οπτικά Δίκτυα  

Τον τελευταίο καιρό έχει αναπτυχθεί μεγάλο ενδιαφέρον για δίκτυα κορμού που βασίζονται στην 
τεχνική πολυπλεξίας διαίρεσης μήκους κύματος (Wavelength Division Multiplexing – WDM) και 
χρησιμοποιούν δρομολόγηση μήκους κύματος (wavelength routing) [6]. Η μετάδοση της 
πληροφορίας σε δίκτυα δρομολόγησης μήκους κύματος, γίνεται με τη βοήθεια λογικών συνδέσεων, 
είναι δηλαδή μια μορφή μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching). Για το λόγο αυτό, η 
αρχιτεκτονική αυτή συχνά συναντιέται με τον όρο οπτική μεταγωγή κυκλώματος (Optical Circuit 
Switching – OCS). Όπως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή (Κεφάλαιο 1), εναλλακτικές 
αρχιτεκτονικές δικτύων αποτελούν η οπτική μεταγωγή πακέτων (Optical Packet Switching – OPS) 
καθώς και η οπτική μεταγωγή καταιγισμών (Optical Burst Switching – OBS). Η οπτική μεταγωγή 
κυκλώματος OCS, με την οποία θα ασχοληθούμε σε αυτό το κεφάλαιο, αποτελεί την αρχιτεκτονική 
που έχει υιοθετηθεί αυτή τη στιγμή στα περισσότερα δίκτυα κορμού. Το αρνητικό της 
αρχιτεκτονικής OCS είναι οτι σε περιπτώσεις που η κίνηση είναι καταιγιστική και υπάρχουν πολλά 
ανενεργά/κενά διαστήματα μετάδοσης, η χρησιμοποίηση της χωρητικότητας των συνδέσμων δε 
γίνεται με αποδοτικό τρόπο. Οι αρχιτεκτονικές OPS και OBS είναι πιο αποδοτικές σε τέτοιου είδους 
κίνηση, αλλά σαν τεχνολογίες δεν έχουν ακόμα ωριμάσει και παραμένουν ως τώρα πιο πολύ σε 
ερευνητικό επίπεδο.  

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 λειτουργικά με W ανεξάρτητους NxN μονοχρωματικούς μεταγωγείς 
(Σχήμα 4).  

 

 
Σχήμα 4: Οπτικός μεταγωγέας OXC με τρεις εισόδους, τρεις εξόδους και δύο μήκη κύματος ανά ίνα. 

Βασικό στοιχείο μιας σύνδεσης μεταξύ δύο κόμβων σε ένα δίκτυο δρομολόγησης μήκους κύματος 
είναι το οπτικό μονοπάτι (lightpath). Το οπτικό μονοπάτι είναι ένα αμιγώς οπτικό κανάλι 
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επικοινωνίας μεταξύ δύο κόμβων, το οποίο καθορίζεται από τη διαδρομή που χρησιμοποιείται, 
δηλαδή το σύνολο των κόμβων από τους οποίους διέρχεται, αλλά και από το μήκος κύματος που 
χρησιμοποιείται σε κάθε τμήμα του. Ο βασικός περιορισμός στα δίκτυα δρομολόγησης μήκους 
κύματος είναι ότι δεν μπορούν δύο οπτικά μονοπάτια να χρησιμοποιούν το ίδιο μήκος κύματος πάνω 
στην ίδια οπτική ίνα, το οποίο ονομάζεται και περιορισμός διακριτής χρησιμοποίησης των μηκών 
κύματος (district wavelength assignment constraint). 

Σ’ ένα δίκτυο δρομολόγησης μήκους κύματος είναι δυνατό οι κόμβοι μεταγωγής να έχουν τη 
δυνατότητα μετατροπής του 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 του μήκους κύματος στο δίκτυο, αναφέρεται ως περιορισμός 
της συνέχειας του μήκους κύματος (wavelength continuity constraint). 

Στο Σχήμα 5 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ενός WDM δικτύου δρομολόγησης μήκους κύματος 
στο οποίο δεν υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής του μήκους κύματος. 

 
Σχήμα 5: Παράδειγμα ενός οπτικού WDM δικτύου δρομολόγησης μήκους κύματος με εγκατεστημένα πέντε οπτικά 
μονοπάτια (lightpaths), χρησιμοποιώντας τρία μήκη κύματος. Οι κόμβοι μεταγωγής στο συγκεκριμένο έχουν τη 
δυνατότητα μετατροπής μήκους κύματος. 

Σήμερα τα δίκτυα κορμού απαρτίζονται κυρίως από αδιαφανή (opaque) WDM δίκτυα στα οποία το 
οπτικό σήμα αναγεννιέται σε κάθε κόμβο καθώς υφίσταται οπτο-ηλεκτρο-οπτική (OEO) μετατροπή. 
Η μετατροπή ΟΕΟ λειτουργεί σαν αναγεννητής του σήματος και επίσης μπορεί να λειτουργήσει και 
ως μετατροπέας μήκους κύματος. Για να μειωθεί το κόστος υλοποίησης (CAPEX) και λειτουργίας 
(OPEX) του οπτικού δικτύου και να αυξηθεί η διαθέσιμη χωρητικότητα του, υπάρχει η ανάγκη 
μείωσης της χρήσης των ΟΕΟ μετατροπέων. Ένα πρώτο στάδιο είναι η υλοποίηση ημιδιαφανών 
(translucent) δικτύων στα οποία η 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 6 παρουσιάζεται η τάση εξέλιξης των οπτικών 
WDM  δικτύων δρομολόγησης μήκους κύματος. 
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Σχήμα 6: Τάση εξέλιξη των WDM δικτύων δρομολόγησης μήκους κύματος. 

Η αποδοτική αξιοποίηση της χωρητικότητας των WDM δικτύων δρομολόγησης μήκους κύματος 
απαιτεί την επίλυση ειδικών θεμάτων που σχετίζονται µε τις ιδιαιτερότητες και τη φύση αυτών των 
δικτύων. Το πρόβλημα της εγκατάστασης μιας σύνδεσης, δηλαδή της εύρεσης ενός οπτικού 
μονοπατιού (lightpath), ανάμεσα σε έναν αρχικό και έναν τελικό κόμβο ανάγεται σε δύο μέρη: στον 
προσδιορισμό της διαδρομής (route) και στον προσδιορισμό του μήκους κύματος (wavelength 
assignment). Αυτό ονομάζεται πρόβλημα δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος (Routing 
and Wavelength Assignment – RWA), θέμα πάνω στο οποίο έχει αναπτυχθεί έντονη ερευνητική 
δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρθηκε και πριν, οι περιορισμοί που ορίζουν αυτό το 
πρόβλημα είναι οτι ένα μήκος κύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα οπτικό μονοπάτι σε 
κάθε οπτικό σύνδεσμο (distinct wavelength assignment constraint) και ότι, όταν δεν υπάρχουν 
μετατροπείς μήκους κύματος, το οπτικό μονοπάτι πρέπει να χρησιμοποιεί το ίδιο μήκος κύματος σε 
όλους τους συνδέσμους που το αποτελούν (wavelength continuity constraint).  

Οι τύποι κίνησης σε ένα WDM δίκτυο δρομολόγησης μήκους κύματος μπορεί να είναι τριών ειδών: 
Στατικός (Static ή Offline), Αυξανόμενος (Incremental) και Δυναμικός (Dynamic ή Online). Στον 
στατικό τύπο, το σύνολο των αιτήσεων είναι γνωστό εκ των προτέρων. Γνωρίζουμε δηλαδή  εκ των 
προτέρων τον πίνακα ροής (traffic matrix), ο οποίος είναι ένας ακέραιος πίνακας που δίνει τον 
αριθμό των συνδέσεων που θα πρέπει να εγκατασταθούν για κάθε ζεύγος πηγής-προορισμού. Το 
πρόβλημα είναι τότε να εγκαταστήσουμε τα οπτικά μονοπάτια (lightpaths) γι’ αυτές τις αιτήσεις με 
έναν “συνολικό” ή “συνδυαστικό” τρόπο κάνοντας ελαχιστοποίηση των πόρων του δικτύου, όπως 
είναι ο αριθμός των μηκών κύματος στο δίκτυο. Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται συνήθως ως Static ή 
Offline RWA. Εναλλακτικά, το static RWA πρόβλημα μας δίνεται με την ισοδύναμη μορφή στην 
οποία ο σκοπός (objective) είναι να εγκατασταθούν όσες περισσότερες αιτήσεις γίνεται για ένα 
σταθερό αριθμό από μήκη κύματος. Στον αυξανόμενο τύπο κίνησης, οι αιτήσεις προς εξυπηρέτηση 
φτάνουν ακολουθιακά, ένα οπτικό μονοπάτι  εγκαθίσταται για κάθε αίτηση και αυτό παραμένει επ’ 
άπειρο. Σε μεγάλο βαθμό αυτό αντιστοιχεί στον τρόπο  που τα δίκτυα κορμού λειτουργούν σήμερα, 
όπου όταν ένα οπτικό μονοπάτι εγκαθίσταται, δεν αφαιρείται σχεδόν ποτέ στο μέλλον. Για τον 
δυναμικό τύπο κίνησης, ένα οπτικό μονοπάτι εγκαθίσταται για κάθε αίτηση καθώς έρχεται στο 
δίκτυο και ελευθερώνεται μετά από πεπερασμένο διάστημα. Επειδή ο αυξανόμενος τύπος κίνησης 
είναι μια ειδική περίπτωση του δυναμικού τύπου κίνησης (όπου η διάρκεια της σύνδεσης είναι 
άπειρη), ο αυξανόμενος τύπος κίνησης δεν έχει μελετηθεί πολύ, οπότε θα επικεντρώσουμε το 
ενδιαφέρον μας στον δυναμικό τύπο κίνησης. Ο στόχος (objective) στο δυναμικό τύπο κίνησης είναι 
να εγκατασταθούν οπτικά μονοπάτια με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα 
απόρριψης (blocking probability) ή να μεγιστοποιείται ο αριθμός των ενεργών συνδέσεων στο 
δίκτυο κάθε στιγμή. Το πρόβλημα αυτό αναφέρεται συνήθως ως Dynamic ή Online RWA. Στην 
πραγματικότητα, ένα WDM δίκτυο δρομολόγησης μήκους κύματος σχεδιάζεται αρχικά για μια 
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δεδομένη στατική κίνηση, οπότε εφαρμόζεται ένας static RWA αλγόριθμος, και στη συνέχεια οι νέες 
αιτήσεις σύνδεσης ή απεγκατάστασης που δημιουργούνται εξυπηρετούνται μία προς μία με τη χρήση 
ενός online RWA αλγορίθμου (Σχήμα 7). 

 

 
Σχήμα 7: Χαρακτηριστική εξέλιξη της κίνησης ενός WDM δικτύου δρομολόγησης μήκους κύματος.  

Στους δυναμικούς τρόπους επιλογής του οπτικού μονοπατιού (Dynamic RWA), εάν η επιλογή του 
οπτικού μονοπατιού γίνεται από κάθε κόμβο ανεξάρτητα, γίνεται λόγος για κατανεμημένη 
(distributed) ή αποκεντρωμένη (decentralised) δρομολόγηση. Εάν η επιλογή του οπτικού μονοπατιού 
γίνεται από κάποιο κεντρικό σημείο του δικτύου, π.χ. από κάποιον διαχειριστή δικτύου, τότε γίνεται 
λόγος για συγκεντρωτική ή κεντρικοποιημένη (centralised) δρομολόγηση. 

Το Static RWA πρόβλημα έχει αποδειχθεί ότι είναι NP-hard [6] και μπορεί να μοντελοποιηθεί ως 
ένα πρόγραμμα ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (integer linear program – ILP). Λόγω της 
πολυπλοκότητας του προβλήματος, συχνά συνηθίζεται να διαχωρίζεται το Static RWA πρόβλημα 
στα δύο επιμέρους υποπροβλήματα, αυτό της ανεύρεσης των κατάλληλων μονοπατιών (routing) και 
αυτό της ανάθεσης των κατάλληλων μηκών κύματος (wavelength assignment). Και τα δύο αυτά 
προβλήματα είναι NP-hard, αφού το πρόβλημα της δρομολόγησης όλων των αιτήσεων αντιστοιχεί 
στο πρόβλημα πολλαπλών ροών (multicommodity flow) ενώ το πρόβλημα ανάθεσης μήκους 
κύματος αντιστοιχεί στο πρόβλημα χρωματισμού γράφων (graph coloring). Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η επίλυση του προβλήματος της δρομολόγησης ανεξάρτητα από εκείνο της ανάθεσης του 
κατάλληλου μήκους κύματος, δε δίνει πάντα τη βέλτιστη λύση. Στις περισσότερες προσεγγίσεις 
χρησιμοποιείται αυτή η τεχνική γιατί απαιτεί μικρότερη υπολογιστική δύναμη (αυτό συμβαίνει γιατί 
παρόλο που και τα δύο υποπροβλήματα είναι NP-hard, έχουν πολύ μικρότερο αριθμό μεταβλητών 
από το συνολικό (joint) RWA πρόβλημα) και δίνει σε αρκετές περιπτώσεις ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. 

 Στο Dynamic RWA πρόβλημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ευριστικές μέθοδοι οι οποίες είτε 
επιλύουν από-κοινού το RWA είτε το σπάνε στα υποπροβλήματα της δρομολόγησης και της 
ανάθεσης μήκους κύματος. Ευριστικές μέθοδοι υπάρχουν και για τα δύο υποπροβλήματα. Για το 
πρόβλημα της δρομολόγησης, υπάρχουν τρεις βασικές προσεγγίσεις στη βιβλιογραφία: fixed 
routing, fixed-alternate και adaptive routing. Ανάμεσα στις τρεις προσεγγίσεις το fixed routing είναι 
το πιο απλό, ενώ το adaptive routing οδηγεί σε καλύτερη απόδοση. Το alternate routing προσφέρει 
μια αντιστάθμιση μεταξύ της πολυπλοκότητας και της απόδοσης. Για το πρόβλημα της ανάθεσης 
μήκους κύματος έχουν προταθεί αρκετοί ευριστικοί αλγόριθμοι. Μερικοί από αυτούς αναφέρονται 
στην συνέχεια: Random Wavelength Assignment, First Fit, Least-Used/SPREAD, Most Used/PACK, 
Min-Product, Least Loaded, MAX-SUM, Relative Capacity Loss, κλπ. [15].   
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Ένα θέμα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής στα αμιγώς διαφανή (transparent) ή ημιδιαφανή 
(translucent) οπτικά δίκτυα κυκλώματος, είναι οι φυσικές εξασθενήσεις που υφίσταται το οπτικό 
σήμα κατά την διάδοση 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 [9]. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε ένα πραγματικό οπτικό δίκτυο, καθώς 
η μετάδοση του σήματος επηρεάζεται σημαντικά και υποβαθμίζεται από μια πλειάδα φυσικών 
εξασθενήσεων (physical impairments) λόγω της μη ιδανικότητας της ίνας, αλλά και λόγω των 
λοιπών οπτικών υποσυστημάτων του δικτύου, όπως διακόπτες, πολυπλέκτες/αποπολυπλέκτες κτλ. 
[7][8]. Οι φυσικές εξασθενήσεις χωρίζονται σε γραμμικές, όπως ο θόρυβος αυθόρμητης ενισχυμένης 
εκπομπής (Amplified Spontaneous Emission - ASE), η χρωματική διασπορά (Chromatic Dispersion - 
CD), η διασπορά τρόπων πόλωσης (Polarization Mode Dispersion - PMD), η διαφωνία (crosstalk - 
XT) και η μη ιδανικότητα των φίλτρων (Fileter Concatenation - FC), και σε μη γραμμικές 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. Ονομάζουμε αυτό το πρόβλημα “απόρριψη φυσικού επιπέδου” (physical layer 
blocking), σε αντιδιαστολή με την “απόρριψη επιπέδου δικτύου” (network layer blocking) η οποία 
οφείλεται στο πρόβλημα μη εύρεσης διαθέσιμου μήκους κύματος για τη σύνδεση λόγω της 
χρησιμοποίησης των μηκών κύματος από τα άλλα οπτικά μονοπάτια στο δίκτυο. Επομένως κατά την 
επίλυση του RWA προβλήματος σε αμιγώς διαφανή ή ημιδιαφανή οπτικά δίκτυα θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη και τα δύο φαινόμενα απόρριψης, τόσο στο επίπεδο δικτύου όσο και στο φυσικό 
επίπεδο. Οι αλγόριθμοι που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα ονομάζονται συνήθως 
impairment-aware routing and wavelength assignment (IA-RWA) αλγόριθμοι.  

Στο κεφάλαιο αυτό της διατριβής θα ασχοληθούμε με το πρόβλημα δρομολόγησης και ανάθεσης 
μήκους κύματος (RWA) σε διαφανή (transparent) WDM οπτικά δίκτυα δρομολόγησης μήκους 
κύματος. Ξεκινάμε παρουσιάζοντας τη σχετική βιβλιογραφία στην Παράγραφο 2.1 και στη συνέχεια 
δίνουμε τον ορισμό του Q-factor που είναι η μετρική που θα χρησιμοποιήσουμε για την αξιολόγηση 
της ποιότητας του σήματος στο φυσικό επίπεδο (Quality of Transmission - QoT) στην Παράγραφο 
2.2. Στη συνέχεια αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά το πρόβλημα της δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους 
κύματος για στατική και δυναμική κίνηση.  

Συγκεκριμένα, για την περίπτωση της στατικής κίνησης, στην Παράγραφο 2.3, προτείνουμε έναν IA-
RWA αλγόριθμο ο οποίος βασίζεται στην τεχνική του γραμμικού προγραμματισμού (linear 
programming – LP) και πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιεί LP χαλάρωση (LP-relaxation) και 
τμηματικά γραμμικές συναρτήσεις κόστους. Οι φυσικές εξασθενήσεις μπαίνουν σαν επιπλέον 
περιορισμοί στη μοντελοποίηση του προβλήματος του γραμμικού προγραμματισμού έτσι ώστε ο 
αλγόριθμος να επιτυγχάνει τη βελτιστοποίηση της λύσης, τόσο στο φυσικό επίπεδο όσο και στο 
επίπεδο δικτύου (cross layer optimization).  

Στην Παράγραφο 2.4 εξετάζουμε την περίπτωση της δυναμικής κίνησης και προτείνουμε έναν IA-
RWA αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων. Σε αυτόν τον αλγόριθμο, σε κάθε σύνδεσμο του δικτύου 
αναθέτουμε ένα διάνυσμα από κόστη τα οποία μπορούν να συνδυαστούν κατάλληλα ώστε να 
μπορούμε να υπολογίσουμε το Q-factor ενός οπτικού μονοπατιού. Ο αλγόριθμος πολλαπλών 
κριτηρίων υπολογίζει ένα σύνολο από μη-κυριαρχούμενα μονοπάτια από την πηγή στον προορισμό 
της σύνδεσης και μετά εφαρμόζει μια πολιτική επιλογής του βέλτιστου οπτικού μονοπατιού. 
Προτείνουμε και αξιολογούμε μέσω πειραμάτων προσομοίωσης τρεις πολιτικές επιλογής του 
οπτικού μονοπατιού. Δείχνουμε ότι σε ένα διαφανές οπτικό δίκτυο στην περίπτωση της δυναμικής 
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κίνησης τα οπτικά μονοπάτια πρέπει να επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη το δικτυακό αλλά και το 
φυσικό επίπεδο. 

2.1 Σχετική Βιβλιογραφία 

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 [6].  

Στο [9] 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. Ξεκινάνε δίνοντας έναν τυπικό ορισμό χρησιμοποιώντας ακέραιο γραμμικό 
προγραμματισμό (integer linear programming – ILP) και στη συνέχεια προτείνουν έναν πρακτικό 
τρόπο να το επιλύσουν μιας και το ILP είναι NP-hard. Συγκεκριμένα, σπάνε το πρόβλημα στα δύο 
υποπροβλήματα που το αποτελούν, δηλαδή στο πρόβλημα της δρομολόγησης και στο πρόβλημα της 
ανάθεσης μήκους κύματος, και εφαρμόζουν ευριστικούς αλγορίθμους και συγκεκριμένα την τεχνική 
τυχαιοποιημένης στρογγυλοποίησης (randomized rounding) για το πρόβλημα της δρομολόγησης και 
τον ευριστικό smallest last graph coloring για την επιλογή των μηκών κύματος. Ένας αλγόριθμος για 
Min-RWA που βασίζεται στην τεχνική της LP-χαλάρωσης (LP-relaxation), που προτάθηκε στο [10] 
δείχθηκε ότι μπορεί να παράγει ακέραιες βέλτιστες λύσεις, χωρίς τη χρησιμοποίηση τεχνικών 
στρογγυλοποίησης, για ένα μεγάλο ποσοστό RWA στιγμιοτύπων. Εναλλακτικά, το RWA πρόβλημα 
εξετάζει τη μεγιστοποίηση των αιτήσεων που εξυπηρετούνται με ένα συγκεκριμένο αριθμό μηκών 
κύματος, το οποίο συνήθως ονομάζεται και Max-RWA πρόβλημα. Στο [11] 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. Μετά 
χρησιμοποιείται αυτό το όριο ώστε να εκτιμηθεί η απόδοση ενός ευριστικού αλγορίθμου που 
βασίζεται στο συντομότερο μονοπάτι. Το Max-RWA πρόβλημα εξετάζεται και στο [12] στο οποίο 
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. 
Στο [13] 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 στο [13] έχουν σχεδιασθεί ώστε να διατηρούν σε 
χαμηλά επίπεδα τον αριθμό των μεταβλητών και των περιορισμών που χρησιμοποιούν. 

Παρόλο που το πρόβλημα του στατικού RWA έχει εξετασθεί διεξοδικά, ελάχιστοι στατικοί RWA 
αλγόριθμοι που λαμβάνουν υπόψη τους τις φυσικές εξασθενήσεις έχουν προταθεί. Η έρευνα στους 
RWA αλγορίθμους που λαμβάνουν υπόψη τους τις φυσικές εξασθενήσεις (IA-RWA algorithms) 
επικεντρώνεται στην περίπτωση της δυναμικής κίνησης. Αυτό συμβαίνει γιατί το στατικό RWA 
πρόβλημα είναι υπολογιστικά δύσκολο (NP-hard) και γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο με την παρουσία 
των φυσικών εξασθενήσεων. Ένα βασικό πρόβλημα με τις φυσικές εξασθενήσεις είναι οτι 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 διατυπωθεί 
έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί από ένα 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 
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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 και παραπάνω οι ερευνητικές εργασίες που σχετίζονται με ΙΑ-RWA αλγορίθμους 
για στατική κίνηση είναι αρκετά περιορισμένες. Στο [16], προτείνεται ένας αλγόριθμος ο οποίο λύνει 
το “απλό”  (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 
είναι αποδεκτά από φυσικής απόψεως. 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 στο [18]. Όμως ο προτεινόμενος αλγόριθμος δε λαμβάνει υπόψη του την παρεμβολή 
μεταξύ των οπτικών μονοπατιών που αποτελούν τη λύση και υποθέτει οτι αυτή παίρνει τη χειρότερη 
δυνατή τιμή, που αντιστοιχεί στην περίπτωση όπου όλα τα μήκη κύματος χρησιμοποιούνται σε κάθε 
σύνδεσμο. Στο [19], 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 κάθε 
συνδέσμου είναι μεγαλύτερη από ένα συγκεκριμένο κατώφλι. 

Η βασική συνεισφορά του στατικού IA-RWA αλγορίθμου που παρουσιάζεται στην Παράγραφο 2.3 
είναι ότι λαμβάνει υπόψη του όλες τις πιο σημαντικές εξασθενήσεις ακόμα και αυτές που οφείλονται 
στην παρεμβολή μεταξύ των οπτικών μονοπατιών. Οπότε και οι γραμμικές αλλά και οι μη γραμμικές 
εξασθενήσεις μοντελοποιούνται. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος χρησιμοποιεί 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). 

Περνάμε τώρα στις δουλειές που εξετάζουν τη δρομολόγηση και ανάθεση μήκους κύματος σε 
διαφανή δίκτυα υπό δυναμική κίνηση. Η επίδραση της αυθόρμητης ενισχυμένης εκπομπής (ASE) 
και της διαφωνίας (XT) στο δυναμικό RWA πρόβλημα εξετάζεται στο [19]. Ένας IA-RWA 
αλγόριθμος στον οποίο χρησιμοποιείται ένα ξεχωριστό module για την εκτίμηση του οπτικού 
σηματοθορυβικού λόγου (OSNR) καθώς και της διασποράς τρόπου πόλωσης (PMD) για ένα 
υποψήφιο οπτικό μονοπάτι παρουσιάζεται στο [20]. Ένας δυναμικός και προσαρμοστικός 
αλγόριθμος δρομολόγησης, ο οποίος βασίζεται στην εκτίμηση του Q-factor σε πραγματικό χρόνο 
από συσκευές παρακολούθησης (monitors) παρουσιάζεται στο [21]. 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 στην πραγματικότητα αθροίζοντας τα Q-factor από τους συνδέσμους που το αποτελούν 
(δεδομένου ότι είναι μια μη γραμμική και μη αθροιστική παράμετρος), καθώς επίσης στο [21] δεν 
εξετάζεται καθόλου η επίδραση του νέου οπτικού μονοπατιού στα ήδη εγκατεστημένα οπτικά 
μονοπάτια. Στο [22] παρουσιάζονται και αξιολογούνται δύο αλγόριθμοι οι οποίοι αποτελούν 
διαφοροποιήσεις του αλγόριθμου συντομότερου μονοπατιού (shortest path) και συντομότερου 
πλατιού μονοπατιού (shortest widest path). Αναλυτικά μοντέλα χρησιμοποιούνται για να εκτιμήσουν 
το Q-factor των οπτικών μονοπατιών που διαλέγονται. Στο [23], 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.  

Επειδή στην Παράγραφο 2.4 θα παρουσιάσουμε ένα αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων για το 
δυναμικό IA-RWA πρόβλημα, στο σημείο αυτό θα θέλαμε να κάνουμε μία αναφορά στο [25] όπου 
επίσης παρουσιάζεται για το ίδιο πρόβλημα μια τεχνική που βασίζεται στην φιλοσοφία των 
αλγορίθμων πολλαπλών κριτηρίων. Γενικά αλγόριθμοι πολλαπλών κριτηρίων έχουν εφαρμοστεί για 
προβλήματα QoS δρομολόγησης [89], ενώ στα Κεφάλαια 4 και 5 της παρούσας διδακτορικής 



 18 

διατριβής παρουσιάζονται αλγόριθμοι πολλαπλών κριτηρίων για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα 
χρονοπρογραμματισμού. Στο [25] παρουσιάζεται ένα πρωτόκολλο σηματοδοσίας που χρησιμοποιεί 
πολλαπλά κριτήρια με παραμέτρους το OSNR του συνδέσμου, τον αριθμό των ελεύθερων 
μονοπατιών του συνδέσμου και το κόστος χρήσης του συνδέσμου. Η προσέγγιση που ακολουθείται 
είναι ότι η πηγή στέλνει πακέτα ελέγχου τα οποία μαζεύουν αυτήν την πληροφορία στους 
ενδιάμεσους κόμβους. Τα πακέτα ελέγχου μαζεύονται στον προορισμό όπου παίρνεται και η 
απόφαση για την εγκατάσταση του οπτικού μονοπατιού. Στην δουλειά που παρουσιάζεται στην 
Παράγραφο 2.4 για πρώτη φορά χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων για να 
λύσει το IA-RWA πρόβλημα χρησιμοποιώντας κόστη μέσω των οποίων μπορούμε να υπολογίσουμε 
το Q-factor ενός υποψήφιου οπτικού μονοπατιού. Οι διαφορές με την δουλειά που παρουσιάζεται 
στο [25] είναι ότι στη δικιά μας περίπτωση η απόφαση της δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους 
κύματος γίνεται στην πηγή, ενώ στο [25] γίνεται στον προορισμό. Επίσης, στη δικιά μας περίπτωση 
χρησιμοποιείται για μέτρο της ποιότητας του σήματος το Q-factor που είναι πιο αντιπροσωπευτικό 
της ποιότητας του σήματος από το OSNR το οποίο χρησιμοποιείται στο [25], μιας και το Q-factor 
λαμβάνει υπόψη του και τις εξασθένησεις που οφείλονται σε φαινόμενα διασποράς καθώς και σε μη 
γραμμικά φαινόμενα.  

2.2 Φυσικές Εξασθενήσεις και Ποιότητα Μετάδοσης Σήματος 

Στα διαφανή ή ημιδιαφανή WDM οπτικά δίκτυα, η ποιότητα του σήματος μειώνεται λόγω του μη 
ιδανικού φυσικού επιπέδου [7][8]. Οι φυσικές εξασθενήσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο 
κατηγορίες, τις γραμμικές και τις μη γραμμικές, ανάλογα με την εξάρτηση τους από την ισχύ του 
σήματος. Μια άλλη κατηγοριοποίηση που είναι σημαντική για τους αλγορίθμους δρομολόγησης και 
ανάθεσης μήκους κύματος σχετίζεται με το 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 διαχωρίσουμε τις φυσικές εξασθενήσεις σε δύο κλάσεις: 

• Κλάση 1 - Εξασθενήσεις που επηρεάζουν το ίδιο οπτικό μονοπάτι: ενισχυμένη 
αυθόρμητη εκπομπή (Amplified Spontaneous Emission noise - ASE),  διασπορά 
τρόπου πόλωσης (Polarization Mode Dispersion - PMD), χρωματική διασπορά 
(Chromatic Dispersion - CD), Filter concatenation (FC), αυτο-διαμόρφωση φάσης 
(Self-Phase Modulation - SPM), 

• Κλάση 2 - Εξασθενήσεις που προκαλούνται από άλλα οπτικά μονοπάτια: διαφωνία 
(Crosstalk - XT) η οποία μπορεί να είναι ενδο-καναλική ή ετερο-καναλική (intra-
channel and inter-channel crosstalk), ετερο-διαμόρφωση φάσης (Cross-Phase 
Modulation – XPM), μίξη τεσσάρων σημείων (Four Wave Mixing - FWM). 

Η δεύτερη κλάση φυσικών εξασθενήσεων 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.  

2.2.1 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 
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δέκτη, λαμβάνοντας όλες τις φυσικές εξασθενήσεις υπόψη του. Υπό την υπόθεση Gaussian θορύβου, 
το Q-factor συνδέεται με το BER μέσω της συνάρτησης  

2

21( ) ,
2 2 2
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Q eBER Q erfc

Q π

−
 = ≈  ⋅ 

   

Όσο μεγαλύτερη η τιμή του Q-factor τόσο μικρότερο είναι το BER οπότε τόσο καλύτερη είναι και η 
ποιότητα του 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. 

 

 

I’1’  

I’0’  σ’0’ 

σ’1’  

 
Σχήμα 8: Το διάγραμμα ματιού (eye diagram) και το Q-factor. 

Το BER και το Q-factor δεν μπορεί να είναι ακριβώς γνωστά πριν την εγκατάσταση ενός οπτικού 
μονοπατιού. Οπότε μοντέλα για τις φυσικές εξασθενήσεις πρέπει να χρησιμοποιηθούν 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 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.  

2.2.2 Το Q-factor ενός Οπτικού Μονοπατιού και το Q-factor ενός Συνδέσμου 

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 σαν το τέλος του μονοπατιού p. Στο 
Σχήμα 8 παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ του διαγράμματος ματιού (eye diagram) και του Q-factor. 

 

Στην προσέγγιση που έχουμε υιοθετήσει στη μελέτη μας (Σχήμα 9), η οποία βασίζεται στα [22][24], 
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.  
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Σχήμα 9: Υπολογισμός του Q-factor.  

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),  (2) 

σ2
'0’,p(w)=σ2

ASE,‘0’,p(w)+σ2
XT,‘0’,p(w)+σ2

FWM,‘0’,p(w),                  (3) 

όπου σ2
ASE, σ2

XT, σ2
XPM και σ2

FWM, 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 (Σχήμα 10). 
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Σχήμα 10: Σύνδεσμοι που αποτελούν ένα μονοπάτι. Όταν εξετάζουμε τις φυσικές εξασθενήσεις σε κάθε σύνδεσμο 
συμπεριλαμβάνουμε και τον κόμβο που βρίσκεται 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. 

Σε κάθε σύνδεσμο αναθέτουμε παραμέτρους που αντιστοιχούν στην διασπορά του θορύβου λόγω 
των φυσικών εξασθενήσεων που μπορούν να θεωρηθούν ως θόρυβος (noise ή noise-like). Αυτές οι 
παράμετροι μπορούν να προστεθούν πάνω σ’ ένα μονοπάτι, αφού βέβαια πρώτα λάβουμε υπόψη μας 
το κέρδος ή τη μείωση της ισχύος λόγω των ενισχυτών και των τμημάτων φυσικής ίνας πάνω στο 
μονοπάτι. Πιο συγκεκριμένα, έστω ένα μονοπάτι p το οποίο αποτελείται από τους συνδέσμους 
l=1,2,…,m για τους οποίους γνωρίζουμε τις διασπορές θορύβου σ2

ASE,’1’,l(w), σ2
ASE,’0’,l(w), σ2

XT,’1’,l(w), 
σ2

XT,’0’,l(w), σ2
XPM,l(w), σ2

FWM,’1’,l(w) και σ2
FWM,’0’,l(w) για κάθε μήκος κύματος w, και επίσης 

γνωρίζουμε το κέρδος ή την απώλεια της ισχύος Gl(w) (το Gl συνήθως μετριέται σε dB και περιέχει 
τις απώλειες ισχύος λόγω των τμημάτων ίνας καθώς και των components του συνδέσμου l και του 
αντίστοιχου OXC που τελειώνει, και τα κέρδη λόγω τον ενισχυτών στο σύνδεσμο l και στο OXC. 
Χρησιμοποιώντας τις Εξ. (2) και (3), έχουμε: 
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Παρατηρήστε ότι οι ηλεκτρικές διασπορές του θορύβου από κάθε σύνδεσμο μεγαλώνουν ανάλογα 
με το τετράγωνο του κέρδους/απώλειας ισχύος του υπόλοιπου μονοπατιού μέχρι το δέκτη. 

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 impairments να υπολογισθεί, αν κρίνουμε από τα μοντέλα που έχουν 
παρουσιασθεί στη βιβλιογραφία. Η τιμή του χρειάζεται να εκτιμηθεί για ένα από-άκρο-σε-άκρο 
μονοπάτι. Παρόλα αυτά, τα σύγχρονα οπτικά δίκτυα σχεδιάζονται ώστε η επίδραση του SPM/CD να 
αντισταθμίζεται πλήρως στο τέλος κάθε συνδέσμου. Οπότε κάτω από αυτήν την υπόθεση η 
επίδραση του SPM/CD μπορεί να μην χρειάζεται να υπολογιστεί. 
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2.3 Δρομολόγηση και Ανάθεση Μήκους Κύματος σε Διαφανή WDM Δίκτυα 
υπό Στατική Κίνηση 

Σε αυτήν την παράγραφο παρουσιάζουμε έναν IA-RWA αλγόριθμο για να αντιμετωπίσουμε το 
πρόβλημα της δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος σε αμιγώς διαφανή οπτικά δίκτυα υπό 
στατική κίνηση.  

Αρχικά παρουσιάζεται ένας “pure” RWA αλγόριθμος ο οποίος δε λαμβάνει υπόψη του τις φυσικές 
εξασθενήσεις. Ο pure RWA αλγόριθμος βασίζεται στην τεχνική του γραμμικού προγραμματισμού 
(linear programming – LP) και πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιεί LP χαλάρωση (LP-relaxation) και 
ειδικά κατασκευασμένες τμηματικά γραμμικές συναρτήσεις κόστους. Σε αυτή τη μοντελοποίηση ο 
στόχος της δρομολόγησης είναι αποκλειστικά και μόνο η ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου 
αριθμού μηκών κύματος που χρειάζονται για να δρομολογηθούν όλες οι συνδέσεις. Στην συνέχεια, 
προκειμένου να συμπεριληφθούν οι επιδράσεις των φυσικών εξασθενήσεων, ο αλγόριθμος αυτός 
επεκτείνεται. Χρησιμοποιούμε περιορισμούς για τη διασπορά θορύβου που εισάγεται από τους 
διάφορους φυσικούς μηχανισμούς, επιδιώκοντας έτσι ταυτόχρονα με την απαίτηση για ελάχιστο 
αριθμό μηκών κύματος, την μείωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των οπτικών μονοπατιών έτσι ώστε 
τα οπτικά μονοπάτια που επιλέγονται στην τελική λύση να έχουν αποδεκτή ποιότητας σήματος στον 
κόμβο προορισμού. 

Οι περιορισμοί του φυσικού επιπέδου έχουν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των διαθέσιμων 
μονοπατιών στο επίπεδο δικτύου. Προκειμένου να ξεπεραστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, ο παρόν 
αλγόριθμος επιχειρεί κάποιου είδους διαστρωματικής βελτιστοποίησης (cross-layer optimization) 
μεταξύ του φυσικού στρώματος και του στρώματος δικτύου. Το στρώμα δικτύου δεν αποφασίζει 
μόνο του πλέον για την εγκατάσταση των οπτικών μονοπατιών, αλλά συνεργάζεται με το κατώτερο 
στρώμα για τη λήψη της βέλτιστης 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 μοντελοποίησή του για στατικούς IA-RWA αλγορίθμους, καθώς δεν υπάρχουν 
εγκατεστημένα ακόμα μονοπάτια, ενώ η χρησιμοποίηση ή όχι των διαθέσιμων οπτικών μονοπατιών 
αποτελούν τις μεταβλητές του προβλήματος. 

2.3.1 Pure RWA LP Αλγόριθμος 

Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται το πρόβλημα της δρομολόγησης και της ανάθεσης μήκους κύματος 
για τις αιτήσεις σύνδεσης βλέποντάς το αποκλειστικά από την πλευρά του επιπέδου δικτύου. Έτσι, ο 
στόχος του προβλήματος είναι αποκλειστικά και μόνο η ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου αριθμού 
μηκών κύματος για να εξυπηρετηθούν όλες οι αιτήσεις σύνδεσης. 

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 είναι εξοπλισμένοι με 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 ο φόρτος κίνησης του δικτύου είναι γνωστός και δίνεται από μια γνωστή |V|x|V| 
μήτρα κίνησης (traffic matrix) Λ μη αρνητικών ακεραίων, η οποία είναι γνωστή εκ των προτέρων. 
Συγκεκριμένα, συμβολίζουμε με Λsd τον αριθμός των απαιτούμενων συνδέσεων από την πηγή s στον 
προορισμό d. Σημειώστε ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότερες της μιας συνδέσεως μεταξύ ενός 
ζεύγους πηγής-προορισμού (s,d). 
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Ο προτεινόμενος αλγόριθμος αποτελείται 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 βελτιστοποίησης είναι η ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων 
πόρων για κάθε σύνδεσμο, δηλαδή η ελαχιστοπίηση του αριθμού των μηκών κύματος που 
χρησιμοποιόυνται. 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 11 παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής του προτεινόμενου 
αλγορίθμου. 

 

 
Σχήμα 11: Διάγραμμα ροής του pure RWA αλγορίθμου. 
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2.3.1.1 Φάση 1: Υπολογισμός των υποψήφιων μονοπατιών 

Ø 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. 

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 
θεωρώντας ότι όλοι οι σύνδεσμοι έχουν μοναδιαίο κόστος. Στη συνέχεια στους συνδέσμους που 
χρησιμοποιούνται από το συντομότερο μονοπάτι αυξάνουμε το κόστος (στην υλοποίηση μας το 
θέτουμε ίσο με δύο φορές την αρχική τους τιμή). Υπολογίζεται πάλι το συντομότερο μονοπάτι με τις 
νέες τιμές στους συνδέσμους. Αυτό είναι τώρα το νέο υποψήφιο μονοπάτι. Αυτή η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται ωσότου υπολογιστούν τα k υποψήφια 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 εκείνοι που 
χρησιμοποιήθηκαν έχουν στην συνέχεια μεγαλύτερο κόστος. Το σύνολο των μονοπατιών που 
προκύπτουν δίνεται σαν είσοδος στο επόμενο βήμα του αλγορίθμου. Αυτή η διαδικασία 
υπολογισμού των k μονοπατιών απαιτεί 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 πολλά εναλλακτικά 
μονοπάτια.  

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

Ø 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 διαμορφώνεται ως ένα 
πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού (linear programming ή 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. 
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Για την τυπική διατύπωση 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) 

{ }|
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
∈

≥ = ∑ ∑ , για κάθε l ∈E 

• Χαλάρωσης του περιορισμού ακεραιότητας (relaxed integrality constraints) 

0 1p wx≤ ≤ . 

Ο σκοπός της βελτιστοποίησης (objective) είναι η ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των 
συναρτήσεων ροής πάνω σε όλους τους συνδέσμους του δικτύου. Μέσω αυτού του σκοπού 
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 αναπαριστά τον τύπο των περιορισμών που περιγράφουν τη διατήρηση της ροής. 
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. Λόγω του ορισμού των 
μεταβλητών xpw που βασίζονται στα μονοπάτια, δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε περιορισμούς 
για να περιγράψουμε την έξοδο της ροής στον κόμβο d. Επίσης λόγω του ορισμού των μεταβλητών 
xpw που βασίζονται στα μονοπάτια δε χρειάζεται να δώσουμε περιορισμούς για την συνέχιση μήκους 
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κύματος (wavelength continuity) μιας και λαμβάνονται έμμεσα υπόψη. O τρίτος περιορισμός 
καθορίζει την τιμή της συνάρτησης κόστους ροής σε κάθε σύνδεσμο του δικτύου. Η συνάρτηση 
κόστους ροής Fl χρησιμοποιείται για να εκφράσει τον βαθμό συμφόρησης που υπάρχει σε κάθε 
σύνδεσμο l  του δικτύου. Τέλος ο τελευταίος περιορισμός εκφράζει τη χαλάρωση των περιορισμών 
ακεραιότητας για κάθε μεταβλητή ροής xpw. 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. 

2.3.1.2.1 Συνάρτηση κόστους ροής 

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  συνάρτηση f  θα πρέπει να είναι κυρτή, έτσι ώστε να υποδηλώνεται ένας 
μεγαλύτερος βαθμός “απροθυμίας” της χρησιμοποίησης ενός επιπλέον μήκους κύματος του 
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 πολλών συνδέσμων μικρής συμφόρησης, παρά με την χρησιμοποίηση λίγων αλλά 
πολύ συμφορησμένων συνδέσμων. Στη δική μας προσέγγιση αρχικά ορίζουμε την παρακάτω μη 
γραμμική συνάρτηση κόστους ροής   

Fl=f(wl)= wl
2,  0≤wl≤W 

Παρόλο που μια μη γραμμική συνάρτηση μπορεί να αποδώσει καλύτερα την αύξηση του κόστους 
ενός συνδέσμου καθώς αυξάνεται η συμφόρησή του, εμφανίζει το εξής μειονέκτημα: η 
χρησιμοποίηση της θα μετέτρεπε το πρόβλημα σε ένα µη γραμμικό πρόβλημα προγραμματισμού 
(non linear programming). Το εμπόδιο αυτό ξεπερνιέται με την προσέγγιση της μη γραμμικής 
συνάρτησης κόστους ροής από μια τμηματικά γραμμική συνάρτηση (Σχήμα 12). Αυτό γίνεται ως 
εξής: 

Θέτουμε i = 1,2, ...,W και ξεκινάμε με Fl(0)=0. Μετά θέτουμε 

Fi
l (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).  

Παρατηρήστε στο Σχήμα 12 ότι η τμηματικά γραμμική συνάρτηση είναι ίση με την αρχική μη 
γραμμική συνάρτηση Fl για κάθε ακέραιο στοιχείο (wl = 0, 1, . . . ,W) και μεγαλύτερη από αυτή σε 
όλα τα κλασματικά τμήματα.  

Με αυτή την υλοποίηση επιτυγχάνουμε, για την μεγάλη πλειοψηφία 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. 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 που πήραμε. 
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Σχήμα 12: (α) H μη γραμμική συνάρτηση κόστους Fl=f(wl)=wl

2 (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. 

2.3.1.3 Φάση 3: Τεχνικές της τυχαίας διέγερσης (random perturbation), 
σταθεροποίησης (fixing) και στρογγυλοποίησης (rounding) των λύσεων 

Αν και η τμηματικά γραμμική συνάρτηση που παρουσιάστηκε παραπάνω σχεδιάστηκε έτσι ώστε να 
οδηγεί τον αλγόριθμο Simplex να παράγει ακέραιες λύσεις, υπάρχουν παρ’ όλα αυτά περιπτώσεις 
όπου κάποιες από τις λύσεις των μεταβλητών ύστερα από την LP χαλάρωση, καταλήγουν να είναι 
μη ακέραιοι. Προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ακέραιων λύσεων, χρησιμοποιούνται οι 
τεχνικές της τυχαίας διέγερσης και της επαναληπτικής σταθεροποίησης και στρογγυλοποίησης των 
μεταβλητών. 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. 

Στη γενική περίπτωση προβλημάτων πολλαπλών ροών (multicommodity flow), δοσμένης μιας 
βέλτιστης κλασματικής λύσης, μια ροή η οποία εξυπηρετείται από περισσότερα του ενός μονοπάτια, 
έχει άθροισμα πρώτων παραγώγων ίσο με τα κόστη των συνδέσμων που σχηματίζουν τα μονοπάτια. 
Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι διότι εάν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, θα μπορούσε 
να μετατοπιστεί η δρομολόγηση μιας μικρής ροής δ από ένα μονοπάτι σε κάποιο άλλο, μειώνοντας 
έτσι το συνολικό κόστος, πράγμα που θα σήμαινε ότι δεν πρόκειται για τη βέλτιστη λύση. Η 
χρησιμοποιούμενη συνάρτηση της RWA μοντελοποίησης που παρουσιάσαμε προηγούμενως, 
αθροίζει τα κόστη ροής των συνδέσμων που αποτελούν το κάθε οπτικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα μια 
αίτηση η οποία εξυπηρετείται από περισσότερα του ενός οπτικά μονοπάτια (δηλαδή μια κλασματική 
λύση) να έχει ίσα αθροίσματα πρώτων παραγώγων για τους συνδέσμους των κλασματικών οπτικών 
μονοπατιών. Σημειώνουμε ότι η παράγωγος του κόστους ενός συγκεκριμένου συνδέσμου, δίνεται 
από την κλίση της γραμμικής ή τμηματικά γραμμικής συνάρτησης κόστους ροής που 
χρησιμοποιούμε. Προκειμένου να μειώσουμε την πιθανότητα δυο οπτικά μονοπάτια να έχουν ίσα 
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μήκη πρώτων παραγώγων για τους συνδέσμους από τους οποίους σχηματίζονται πολλαπλασιάζουμε 
την κλήση του κάθε συνδέσμου με ένα τυχαίο αριθμό που διαφέρει από το 1 στο έκτο δεκαδικό 
ψηφίο. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε την πιθανότητα δύο διαφορετικά οπτικά μονοπάτια να έχουν 
ίσο άθροισμα πρώτων παραγώγων πάνω από τους συνδέσμους που τα αποτελούν και έτσι αυξάνουμε 
την πιθανότητα να πάρουμε ακέραια λύση. 

Εάν παρ’ όλα αυτά 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 (reduced) πρόβλημα για τις υπόλοιπες μεταβλητές. Η 
σταθεροποίηση των μεταβλητών δεν μεταβάλλει το κόστος (objective cost) της LP μοντελοποίησης 
με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε ύστερα από κάθε βήμα σε μια λύση με ίσες ή περισσότερες 
ακέραιες μεταβλητές που ικανοποιούν το ίδιο κόστος. Εάν ύστερα 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 πλησιέστερη 
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 ύστερα από τη διαδικασία της στρογγυλοποίησης και 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 έως ότου βρεθεί εφικτή λύση. Εάν βρεθεί εφικτή 
λύση, τότε στην συνέχεια αυτή 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 από απορρίψεις κλήσεων. 

2.3.2 IA-RWA LP Αλγόριθμος 

Όπως παρουσιάστηκε στην Παράγραφο 2.2 στα διαφανή, καθώς επίσης και στα ημιδιαφανή, οπτικά 
δίκτυα η ποιότητα του σήματος υποβαθμίζεται λόγω του μη ιδανικού φυσικού στρώματος. Στην 
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παράγραφο αυτή επεκτείνουμε τον pure RWA αλγόριθμο που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη 
παράγραφο ώστε να τον κάνουμε να λάβει υπόψη του τις φυσικές εξασθενήσεις. 

2.3.2.1 Υπολογισμός του ορίου διασποράς θορύβου για ένα οπτικό μονοπάτι 

Ξεκινάμε από τον ορισμό του Q-factor όπως αυτός δίνεται από την Εξ. (1) στην Παράγραφο 2.2.2. 
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. (2) και (3) έχουμε: 
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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 της ίνας). Τότε, για ένα οπτικό μονοπάτι 
(p,w) από την παραπάνω ανισότητα προκύπτει ένας περιορισμός για τη μέγιστη διασπορά θορύβου 
σ2

max,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 απωλεια/κέρδος της ισχύος του συνδέσμου (και του OXC) λόγω της 
εξασθένισης της ίνας, της διάχυσης ενέργειας και του κέρδους των ενισχυτών 

• s2
1-XPM,’1’,l : τη διασπορά θορύβου για το bit 1 λόγω XPM από ένα ενεργό διπλανό (adjacent) 
μήκος κύματος 

• s2
2-XPM,’1’,l : τη διασπορά θορύβου για το bit 1 λόγω XPM από ένα ενεργό παραδιπλανό 

(second adjacent) μήκος κύματος 

• s2
XT,’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 s2
1-XPM,’1’,l, s2

2-XPM,’1’,l, και s2
XT,’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 συγκεκριμένοι αναλυτικοί τύποι. 

Για ένα μονοπάτι p το οποίο σχηματίζεται από τους συνδέσμους l=1,2,…,m, έχουμε με βάση τις Εξ. 
(4) και (5),ότι: 
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όπου nXT,n(w) είναι ο αριθμός των πηγών εισαγωγής ενδοκαναλικής διαφωνίας στο διακόπτη n και 
για το μήκος κύματος w (ο αριθμός δηλαδή των οπτικών μονοπατιών που διασχίζουν τον διακόπτη 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. 

Για να εξηγήσουμε καλύτερα αυτά τα φαινόμενα παραθέτουμε δύο παραδείγματα. Στο Σχήμα 13(α) 
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 n1-

XPM,l2(w)=1, n1-XPM,l3 (w)=2, n1-XPM,l4 (w)=1 πηγές παρεμβολής γειτονικού καναλιού στους συνδέσμους 
l2, l3, l4, αντίστοιχα. Στο Σχήμα 13(β) απεικονίζεται η επίδραση της ενδοκαναλικής διαφωνίας. Στο 
παράδειγμα αυτό υπάρχουν nXT,n2  (w)=2, nXT,n3 (w)=1 ενδοκαναλικές πηγές διαφωνίας στους κόμβους 
n2, n3, αντίστοιχα, που παρεμβάλλουν την μετάδοση του οπτικού μονοπατιού (p,w). 

 
 

 
 

Σχήμα 13: (α) Παρεμβολή γειτονικού καναλιού στο οπτικό μονοπάτι (p,w) από τα άλλα οπτικά μονοπάτια, και (β) 
Ενδοκαναλική διαφωνία στο οπτικό μονοπάτι (p,w) από άλλα οπτικά μονοπάτια. 

2.3.2.2 Περιορισμός της παρεμβολής μεταξύ των οπτικών μονοπατιών 

Επεκτείνοντας την LP μοντελοποίηση που παρουσιάστηκε στην Παράγραφο 2.3.1.2 προκειμένου να 
συμπεριλάβουμε τους νέους περιορισμούς για την παρεμβολή μεταξύ των μονοπατιών. Για το οπτικό 
μονοπάτι (p,w) με βάση τις Εξ. (6) και (7) έχουμε:  
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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, το Β 
απλοποείται και από τις δύο πλευρές της ανισότητας, 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. 

• 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 “μαλακών 
περιορισμών” (soft constraints) κατά την LP μοντελοποίηση. Αυτό γίνεται μέσω της χρήσης των 
επιπλέον μεταβλητών Sp οι οποίες ανεβαίνουν 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+∑ ∑ . 

2.3.3 Αποτελέσματα Προσομοίωσης 

Για να αξιολογήσουμε τον προτεινόμενο IA-RWA αλγόριθμο εκτελέσαμε πειράματα εξομοίωσης. 
Υλοποιήσαμε τον αλγόριθμο σε MATLAB και χρησιμοποιήσαμε το LINDO API [26] 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 
14, το οποίο είναι ένα πιθανό δίκτυο που έχει τις δυνατότητες να καταστεί διαφανές όπως 
προσδιορίστηκε από το DICONET project [27]. Υποθέσαμε ότι η χωρητικότητα κάθε μήκους 
κύματος είναι ίση με 10Gbps. 
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Σχήμα 14: Γενική τοπολογία DTnet, με 14 κόμβους και 23 συνδέσμους (χρησιμοποιήσαμε 46 κατευθυντικούς 
συνδέσμους). 

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 μοντέλο για τους συνδέσμους που χρησιμοποιήθηκε εμφανίζεται στο Σχήμα 15. 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 τιμές παραμέτρων 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 [16] και οτι 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.  

 



 33 

Node

SMFPre-DCM DCF

Node

Post-DCMSMF

N-1 spans

N-th SMF 
span

NodeNode

SMFSMFPre-DCMPre-DCM DCFDCF

NodeNode

Post-DCMSMFSMF

N-1 spans

N-th SMF 
span

 
Σχήμα 15:  Link model. 

Ορίζουμε σαν φορτίο της κίνησης ρ τον αριθμό των ζητούμενων συνδέσεων προς τον αριθμό όλων 
των δυνατών συνδέσεων αν υποθέσουμε ότι όλα τα ζεύγη πηγής-προορισμού συνδέονται με ένα 
μήκος κύματος. Πιο συγκεκριμένα, για μία δεδομένα μήτρα κίνησης (traffic matrix) Λ έχουμε 

( 1)

sd
sd

N N
ρ

Λ
=

⋅ −

∑
 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το φορτίο κίνησης ρ μπορεί να ξεπεράσει την τιμή 1, αφού επιτρέπεται για 
κάποιο ζεύγος πηγής-προορισμού να ζητήσει περισσότερο του ενός μήκη κύματος. 

Συγκρίναμε τον προτεινόμενο αλγόριθμο (τον οποίο στα πειράματα προσομοίωσης συμβολίζουμε με 
LP-RWA-Q) με μια σειρά από άλλους ΙΑ-RWA αλγορίθμους που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του 
έργου DICONET [27]. Συγκεκριμένα, τον συγκρίναμε με  

(α) Τον γενετικό αλγόριθμο GA-RWA-Q ο οποίος μοντελοποιεί σε ένα χρωμόσωμα του μια 
λύση δρομολόγησης για το στατικό RWA πρόβλημα. Σε κάθε επανάληψη του ο γενετικός 
αλγόριθμος χρησιμοποιεί το Q-Tool έτσι ώστε να αξιολογήσει (rank) το χρωμόσωμα και στη 
συνέχεια χρησιμοποιεί αυτήν την αξιολόγηση (και τις προηγούμενες αξιολογήσεις) έτσι ώστε 
να εξελίξει τον διαθέσιμο πληθισμό του, δημιουργώντας μια νέα λύση από τον συνδυιασμό 
των παλιότερων λύσεων.  

(β) Τον ILP-RWA-Q αλγόριθμο ο οποίος βασίζεται σε ακέραιο γραμμικό προγραμματισμό 
(ILP), ο οποίος προϋπολογίζει το συντομότερο μονοπάτι για κάθε αίτηση σύνδεσης και 
χρησιμοποιεί συγκεκριμένο ILP objective ώστε να μειώσει τον αριθμό των μηκών κύματος 
που χρησιμοποιούνται σε κάθε σύνδεσμο. 

(γ) Τον ευριστικό αλγόριθμο S-RWA-Q αλγόριθμο ο οποίος ταξινομεί κατά αύξουσα 
απόσταση τις συνδέσεις που ανήκουν στο traffic matrix Λ και τις δρομολογεί μια προς μια, 
σειριακά. Για κάθε σύνδεση ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί το Q-Tool για να ελέγξει την 
καταλληλότητα κάθε υποψήφιας λύσης και αναθέτει στην σύνδεση το πρώτο οπτικό 
μονοπάτι που θα βρει οτι είναι αποδεκτό. 

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. Αυτό γίνεται ανεξάρτητα από το αν ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί σε 
κάποιο ενδιάμεσο στάδιό του το Q-Tool ή όχι. 

Στο Σχήμα 16 παρουσιάζονται αποτελέσματα για φορτίο ρ από 0.5 ως 1 με βήμα 0.1, όπου για κάθε 
τιμή του φορτίου δημιουργήθηκαν 50 τυχαίες μήτρες κίνησης (traffic matrix). Στο Σχήμα 16(α) 
παρουσιάζεται ο αριθμός των διαθέσιμων μηκών κύματος που απαιτούνται από τους αλγορίθμους 
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ώστε να επιτύχουν μηδενικό ποσοστό απόρριψης συνδέσεων (και στο φυσικό επίπεδο και στο 
επίπεδο δικτύου) για όλες τις 50 μήτρες κίνησης που αντιστοιχούν σε κάθε φορτίο κίνησης. Στο 
Σχήμα 16(β) δίνονται οι αντίστοιχοι μέσοι χρόνοι εκτέλεσης των αλγορίθμων.  

Από τα σχήματα αυτά μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο προτεινόμενος LP-RWA-Q αλγόριθμος 
παρουσιάζει την καλύτερη απόδοση αφού χρησιμοποιεί τον μικρότερο αριθμό μηκών κύματος, ενώ 
ο χρόνος εκτέλεσης του είναι ο δεύτερος καλύτερος. Αξίζει να σημειωθεί οτι ο χρόνος εκτέλεσης 
στην περίπτωση της στατικής κίνησης (που εξετάζουμε σε αυτήν την παράγραφο) δεν είναι τόσο 
σημαντικός όσο στην περίπτωση της δυναμικής κίνησης (που θα εξετάσουμε στην επόμενη 
παράγραφο). Οπότε το βασικό κριτήριο μας είναι η  απόδοση ως προς τον αριθμό των μηκών 
κύματος που απαιτούνται. Παρ’ όλα αυτά, επειδή το στατικό RWA πρόβλημα είναι NP-hard, 
ανάλογα με τον αλγόριθμο που χρησιμοποιείται μπορεί ο χρόνος εκτέλεσης να γίνει υπερβολικά 
μεγάλος, οπότε και θεωρούμε ότι ο αλγόριθμος δεν μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα. Γι’ αυτόν 
τον λόγο ο προτεινόμενος αλγόριθμος στηρίζεται στην τεχνική της LP-χαλάρωσης και χρησιμοποιεί 
την Simplex, ώστε να μην αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα.  

Ο ευριστικός αλγόριθμος S-RWA-Q έχει την δεύτερη καλύτερη απόδοση ως προς τον αριθμό των 
μηκών κύματος που χρησιμοποιεί, αλλά η απόδοση του χειροτερεύει καθώς αυξάνεται το φορτίο. 
Αυτό έχει να κάνει με την φύση του αλγορίθμου, ο οποίος δρομολογεί τις συνδέσεις μία προς μια. 
Αφού η απόφαση για τη δρομολόγηση μιας σύνδεσης επηρεάζει όλες τις επόμενες, όσο το φορτίο 
μεγαλώνει και υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις να εξυπηρετηθούν τόσο ο S-RWA-Q γίνεται 
λιγότερο αποδοτικός. Επίσης ο χρόνος εκτέλεσης του S-RWA-Q είναι ο υψηλότερος γιατί 
χρησιμοποιεί συνεχώς το Q-Tool για να αξιολογήσει την καταλληλότητα κάθε υποψήφιου οπτικού 
μονοπατιού. Οι φορές που καλείται το Q-Tool είναι στην χειρότερη περίπτωση ίσος με ρ.Ν2.(k+δ).W 
(όπου k+δ είναι παράμετροι για τον υπολογισμό των υποψήφιων μονοπατιών και W είναι ο αριθμός 
των διαθέσιμων μηκών κύματος), αλλά συνήθως το Q-Tool καλείται πολύ λιγότερες φορές μιας και 
ο χώρος (k+δ).W  δεν ψάχνεται πλήρως αφού ο αλγόριθμος σταματάει μόλις βρει την πρώτη 
αποδεκτή λύση.  

Ο γενετικός αλγόριθμος GA-RWA-Q έχει καλή απόδοση και τον δεύτερο χειρότερο χρόνο 
εκτέλεσης, αφού και αυτός χρειάζεται να καλέσει πολλές φορές το Q-Tool, όσος και ο αριθμός των 
επαναλήψεων που εκτελεί. Ελέγχοντας τον αριθμό των επαναλήψεων είναι εύκολο να ελεγχθεί ο 
χρόνος εκτέλεσης αλλά και η απόδοση του αλγορίθμου, χαρακτηριστικό που είναι αρκετά θετικό 
όταν ο αλγόριθμος πρέπει να εκτελεσθεί σε δεδομένο χρονικό διάστημα.  

Τέλος ο αλγόριθμο ILP-RWA-LU έχει την χειρότερη απόδοση ως προς τον αριθμό των μηκών 
κύματος. Αυτό οφείλεται στο ότι ο αλγόριθμος αυτός λαμβάνει υπόψη του έμμεσα τις φυσικές 
εξασθενήσεις, αφού δεν χρησιμοποιεί το Q-Tool όπως οι αλγόριθμοι S-RWA-Q και GA-RWA-Q, 
αλλά ούτε χρησιμοποιεί άμεσους περιορισμούς για τις φυσικές εξασθενήσεις, όπως κάνει ο 
προτεινόμενος αλγόριθμος LP-RWA-Q (Παράγραφος 2.3.2.2). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αλγόριθμος 
ILP-RWA-LU παρουσιάζει τον καλύτερο χρόνο εκτέλεσης, παρόλο που βασίζεται σε ILP 
μοντελοποίηση. Αυτό έχει να κάνει με τον χαμηλό αριθμό από μεταβλητές που χρησιμοποιεί 
(υπολογίζει μόνο το συντομότερο μονοπάτι για κάθε σύνδεση), αλλά και την καλή βιβλιοθήκη που 
χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση των πειραμάτων (CPLEX). Πάντως, ο συγκεκριμένος 
αλγόριθμος, λόγω της ILP μοντελοποίησης, είναι φυσιολογικό να μην μπορεί να βρει λύση σε 
αποδεχτό χρόνο για μεγαλύτερα δίκτυα (π.χ. της τάξης των 20+ κόμβων). 
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Σχήμα 16: (α) Ποσοστό απόρριψης συνδέσεων (blocking ratio) συναρτήσει του φορτίου κίνησης, υποθέτοντας 
W=16 διαθέσιμα μήκη κύματος ανα σύνδεσμο. (β) Ποσοστό απόρριψης συνδέσεων (blocking ratio) συναρτήσει του 
αριθμού των διαθέσιμων μηκών κύματος W ανά σύνδεσμο για ρεαλιστικό φορτίο κίνησης. 

Στο Σχήμα 17(α) παρουσιάζεται το ποσοστό απόρριψης των αιτήσεων σύνδεσης, συναρτήσει του 
διαθέσιμου αριθμού των μηκών κύματος, για φορτίο ρ=0.7. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος LP-RWA-
Q ξεκινάει με πολύ χαμηλό ποσοστό απόρριψης και φτάνει σε μηδενικό ποσοστό στα W=14 μήκη 
κύματος, πολύ νωρίτερα από τους άλλους αλγορίθμους. Ο ευριστικός σειριακός αλγόριθμος S-
RWA-Q ξεκινάει και αυτός με χαμηλό ποσοστό απόρριψης αλλά δυσκολεύεται να φτάσει σε 
μηδενικό ρυθμό απόρριψης όταν ο αριθμός των διαθέσιμων μηκών κύματος αυξάνεται. Από την 
άλλη μεριά ο γενετικός αλγόριθμος GA-RWA-Q παρόλο που ξεκινάει με χειρότερο ποσοστό 
απόρριψης, βελτιώνεται πολύ γρήγορα και βρίσκει λύσεις με μηδενικό ποσοστό απόρριψης νωρίτερα 
από τον S-RWA-Q. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αλγόριθμος S-RWA-Q δεν εξυπηρετεί με δίκαιο 
τρόπο όλες τις συνδέσεις αφού ξεκινάει να δρομολογεί τις πιο εύκολες (αυτές που πάνε σε κάποιον 
κοντινό κόμβο) και αφήνει για το τέλος τις πιο δύσκολες. Από αυτό το σχήμα βλέπουμε 
χαρακτηριστικά το βασικό πρόβλημα του αλγορίθμου ILP-RWA-LU, ο οποίος δυσκολεύεται να βρει 
λύσεις με μηδενικό ποσοστό απόρριψης λόγω του ότι λαμβάνει υπόψη του έμμεσα τις φυσικές 
εξασθενήσεις. Έτσι, ενώ ο αλγόριθμος τελειώνει έχοντας ελαχιστοποιήσει το ILP objective του, 
τελικά κάποια οπτικά μονοπάτια απορρίπτονται από το Q-Tool. Αφού ο αλγόριθμος δεν 
χρησιμοποιεί κάποιον μηχανισμό ώστε να επαναδρομολογεί αυτές τις συνδέσεις, έχει μεγάλη 
δυσκολία να αντιμετωπίσει την απόρριψη που προέρχεται από το φυσικό επίπεδο. Στο Σχήμα 17(β) 
παρουσιάζονται οι αντίστοιχοι χρόνοι εκτέλεσης. Παρατηρούμε πάλι ότι ο αλγόριθμος ILP-RWA-
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LU παρουσιάζει τον καλύτερο χρόνο εκτέλεσης λόγω του μικρού αριθμού από παραμέτρους που 
χρησιμοποιεί. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος LP-RWA-Q έχει τον δεύτερο καλύτερο χρόνο, ενώ οι 
αλγόριθμοι S-RWA-Q και GA-RWA-Q έχουν πολύ χειρότερους χρόνους. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στο συγκεκριμένο πείραμα, σχεδόν όλοι οι αλγόριθμοι έδειξαν ότι ο χρόνος εκτέλεσης τους δεν 
εξαρτάται σημαντικά από τον αριθμό των διαθέσιμων μηκών κύματος. 
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Σχήμα 17:  (α) Ποσοστό απόρριψης και (β) μέσος χρόνος εκτέλεσης των αλγορίθμων, συναρτήσει του αριθμού των 
διαθέσιμων μηκών κύματος W, για φορτίο ρ=0.7. 

Τέλος, στο Σχήμα 18 παρουσιάζονται αποτελέσματα για ρεαλιστική κίνηση. Χρησιμοποιήσαμε την 
πραγματική κίνηση του DTnet δικτύου που αντιστοιχεί σε φορτίο ρ=2 και την κλιμακώσαμε προς τα 
κάτω και προς τα πάνω ώστε να δημιουργήσουμε μήτρες κίνησης που αντιστοιχούν σε φορτία ίσα με 
0.5, 1, 1.5, 2.5 και 3. Στο Σχήμα 18(α) παρατηρούμε πάλι ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος LP-RWA-
Q έχει την καλύτερη απόδοση ως προς τον αριθμό των μηκών κύματος που χρειάζεται ώστε να βρει 
λύση που να ενυπηρετεί όλες τις συνδέσεις (μηδενικό ποσοστό απόρριψης). Ο ευριστικός S-RWA-Q 
αλγόριθμος έχει πολύ καλή απόδοση για χαμηλό φορτίο αλλά χειροτερεύει καθώς μεγαλώνει το 
φορτίο. Φαίνεται ότι μετά από κάποιο σημείο ο αλγόριθμος S-RWA-Q θα γίνει χειρότερος από τον 
GA-RWA-Q. Όπως και πριν, ο ILP-RWA-LU έχει την χειρότερη απόδοση, αλλά τον μικρότερο 
χρόνο εκτέλεσης (Σχήμα 18(β)). Όμως, σε αυτά τα πειράματα, όπου το φορτίο φτάνει σε υψηλές 
τιμές, βλέπουμε οτι ο χρόνος εκτέλεσης του ILP-RWA-LU αυξάνεται πιο γρήγορα από ότι αυτός 
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των άλλων αλγορίθμων. Αυτό είναι φυσιολογικό μιας και ο συγκεκριμένος αλγόριθμος βασίζεται σε 
ILP μοντελοποίηση η οποία δεν είναι καθόλου αποδοτική για μεγάλα προβλήματα. Είναι 
αναμενόμενο ο ILP-RWA-LU αλγόριθμος να μην μπορεί να λειτουργήσει για μεγαλύτερα δίκτυα, 
ενώ οι άλλοι αλγόριθμοι δείχνουν ότι έχουν πιο αποδεκτή κλιμάκωση. Αξίζει να σημειωθεί οτι ο 
προτεινόμενος αλγόριθμος LP-RWA-Q καταφέρνει να βρει λύση για το πραγματικό φορτίο του DT-
net (ρ=2) σε 1000 sec, δηλαδή σε περίπου 15 λεπτά, ενώ ο ευριστικός αλγόριθμος (που είχε τον 
χειρότερο χρόνο σε αυτά τα πειράματα) χρειάστηκε περισσότερο από 20000 sec, δηλαδή 
περισσότερο από 5 ώρες. 
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Σχήμα 18:  (α) Αριθμός των μηκών κύματος που χρειάζονται για να επιτευχθεί μηδενικό ποσοστό απόρριψης και 
(β) αντίστοιχος χρόνος εκτέλεσης των αλγορίθμων, για ρεαλιστική κίνηση. 

 

2.4 Δρομολόγηση και Ανάθεση Μήκους Κύματος σε Διαφανή WDM Δίκτυα 
υπό Δυναμική Κίνηση  

Σε αυτήν την παράγραφο παρουσιάζουμε έναν αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων για την 
δρομολόγηση και ανάθεση μήκους κύματος υπό την παρουσία φυσικών εξασθενήσεων (IA-RWA) ο 
οποίος εφαρμόζεται σε δυναμική κίνηση. Για να εξυπηρετήσει μια αίτηση σύνδεσης, ο 
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προτεινόμενος αλγόριθμος επιλέγει ένα μονοπάτι και ένα ελεύθερο μήκος κύματος (ένα οπτικό 
μονοπάτι), το οποίο έχει αποδεκτή ποιότητα μετάδοσης (quality of transmission - QoT) εκτιμώντας 
τη μετρική που ονομάζεται Q-factor. Ο αλγόριθμος 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 σε εξασθενήσεις του ματιού (eye impairments), οι 
οποίες δεν αλλάζουν πολύ με την πάροδο του χρόνου, αποτελούν τις εισόδους του αλγορίθμου. Ο 
προτεινόμενος αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων αποτελείται από δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση 
υπολογίζουμε το σύνολο των μη-κυριαρχούμενων Q μονοπατιών από την πηγή προς όλους τους 
κόμβους του δικτύου (και τον προορισμό της σύνδεσης). Στη δεύτερη φάση, εφαρμόζουμε μια 
συνάρτηση βελτιστοποίησης (που επίσης αποκαλούμε και πολιτική βελτιστοποίησης) στα 
διανύσματα κόστους του συνόλου των μη-κυριαρχούμενων μονοπατιών, έτσι ώστε να επιλέξουμε το 
βέλτιστο οπτικό μονοπάτι. Υλοποιούμε και αξιολογούμε την απόδοση μιας σειράς από συναρτήσεις 
βελτιστοποίησης, η κάθε μια από τις οποίες ουσιαστικά αντιστοιχεί σε έναν διαφορετικό δυναμικό 
αλγόριθμο δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος. 

Τα αποτελέσματα προσομοίωσης δείχνουν ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων 
συνδυαζόμενος με μια κατάλληλη συνάρτηση βελτιστοποίησης η οποία λαμβάνει υπόψη της τη 
χρησιμοποίηση των μηκών κύματος στο δίκτυο καθώς και την τιμή του Q-factor του επιλεγόμενου 
οπτικού μονοπατιού, έχει πολύ καλή απόδοση, συνδυάζοντας χαμηλό ποσοστό απόρριψης και μικρό 
αριθμό από επαναδρομολογήσεις των παλιότερων συνδέσεων. Ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου 
είναι μικρός, οπότε μπορεί να εφαρμοστεί για να εξυπηρετήσει δυναμικές αιτήσεις σύνδεσης. 

2.4.1 Υπολογίζοντας το Διάνυσμα Κόστους ενός Μονοπατιού  

Σ’ αυτή την παράγραφο που εξετάζουμε την εξυπηρέτηση δυναμικής κίνησης ο χρόνος εκτέλεσης 
του αλγορίθμου είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Οπότε θέλουμε, αν είναι δυνατόν, 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 έχουν 
εγκατασταθεί. Αυτή είναι και η προσέγγιση που υιοθετήσαμε στον σχεδιασμό του αλγορίθμου μας. 
Τα μοντέλα και οι υποθέσεις που χρησιμοποιούμε στον αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων 
παρουσιάζονται στις Παραγράφους 2.2.2 και 2.4.1.3 καθώς και στο Παράρτημα Α. 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 [27]. 

2.4.1.1 Ορισμός του προβλήματος 

Μελετούμε ένα WDM δίκτυο το οποίο αποτελείται από N κόμβους και L συνδέσμους, που 
υποστηρίζουν W μήκη κύματος, λ1,λ2,...,λW. 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 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 W, το i-οστo στοιχείο wl(i) του οποίου  είναι ίσο με 0 (false) 
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όταν το μήκος κύματος λi χρησιμοποιείται, και ίσο με 1 (true) όταν 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 μην είναι πλήρως 
ενημερωμένες, δεν θα εξετάσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα εδώ. 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 i-οστο στοιχείο των διανυσμάτων αυτών αντιστοιχεί στην ηλεκτρική διασπορά του 
θορύβου που αντιστοιχεί στο μήκος κύματος i, i=1,2,…,W. Ένας γρήγορος και αποδοτικός 
αλγόριθμος για να υπολογίζουμε αυτά τα διανύσματα δίνεται στο Παράρτημα Α. Εκτός από αυτόν 
τον  αλγόριθμο, άλλοι αλγόριθμοι ή τεχνικές που βασίζονται σε μετρήσεις μέσω συσκευών 
παρακολούθησης (monitors), μπορούν επίσης να εφαρμοστούν. 

2.4.1.2 Το διάνυσμα κόστους ενός συνδέσμου 

Σε κάθε σύνδεσμο l αναθέτουμε ένα διάνυσμα κόστους το οποίο περιέχει 1+4.W παραμέτρους:  

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

(ii) έναν πίνακα lG =(Gl(1), Gl(2),..., Gl(W)) με το κέρδος/απώλεια ισχύος στο 
σύνδεσμο για κάθε μήκος κύματος, το οποίο μετριέται σε dB,  

(iii) έναν πίνακα 2
'1',lσ =(σ2

’1’,l(1), σ2
’1’,l(2),..., σ2

’1’,l(W)) με τη διασπορά θορύβου του bit 
1 για κάθε μήκος κύματος,  

(iv) έναν πίνακα 2
'0 ',lσ =(σ2

’0’,l(1), σ2
’0’,l(2),..., σ2

’0’,l(W)) με τη διασπορά θορύβου του bit 
0 για κάθε μήκος κύματος 

(v) έναν πίνακα lW =(wl(1), wl(2),...,wl(W)), ο οποίος αναπαριστά την διαθεσιμότητα 
των μηκών κύματος στο σύνδεσμο.  

Οπότε, το διάνυσμα κόστους του συνδέσμου l είναι 

Vl = (dl, lG , 2
'1',lσ , 2

'0',lσ , lW ). 

2.4.1.3 Το διάνυσμα κόστους ενός μονοπατιού 

Βασιζόμενοι στο διάνυσμα κόστους των σύνδεσμων, αντιστοιχούμε σε ένα μονοπάτι ένα διάνυσμα 
κόστους με 1+4.W παραμέτρους, με επιπλέον μία παράμετρο στην οποία αποθηκεύουμε τα 
αναγνωριστικά (identifies) των συνδέσμων που αποτελούν το μονοπάτι. Έστω ένα μονοπάτι p με 
διάνυσμα κόστους 

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 κόστους του p 
μπορεί να υπολογισθεί από τα διανύσματα κόστους των συνδέσμων l=1,2,..,m, που το αποτελούν 
μέσω μιας πράξης συσχέτισης “e ”, που ορίζεται ώς εξής: 

22 1010
0,1,

11 1 11 1 1

22

1
1010 (1, 2, ..., ),, , , , &

mm

ll
i li l

ii
m mm m m

ll
l ll l l

GGm

lp l
l

Wd mGV V σσ
= += + = == = =

⋅⋅

=
⋅⋅

   
= =       

∏∏ ∑∑ ∑ ∑e (8) 
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όπου το σύμβολο συσχέτισης & συμβολίζει τη δυαδική πράξη AND μεταξύ δύο bits. Σημειώνουμε 
ότι όλες οι πράξεις μεταξύ των διανυσμάτων πρέπει να πραγματοποιηθούν ανά στοιχείο των 
διανυσμάτων. 

2.4.1.4 Ελέγχοντας τις τιμές του Q-factor των ενδιάμεσων οπτικών μονοπατιών 

Για ένα μονοπάτι p, ελέγχουμε αν τα διαθέσιμα μήκη κύματος σε αυτό το μονοπάτι (αυτά δηλαδή 
που έχουν τιμή 1 στο αντίστοιχο στοιχείο του διανύσματος pW ) έχουν αποδεκτή τιμή για το Q-factor. 
Για να το κάνουμε αυτό χρησιμοποιούμε το διάνυσμα κόστους Vp ώστε να πάρουμε τα διανύσματα 

'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. Ο υπολογισμός της τιμής του  
I'1’,p.γίνεται μέσω μια αναζήτησης σε μια βάση δεδομένων ή υπολογίζεται με γρήγορο τρόπο). Μετά, 
χρησιμοποιώντας την Εξ. (1) υπολογίζουμε την τιμή του Q-factor για κάθε μήκος κύματος, δηλαδή 
υπολογίζουμε ένα  διάνυσμα pQ =(Qp(1), Qp(2),…,Qp(W)). Τέλος, ελέγχουμε εάν το υπολογισμένο 
Q-factor των διαθέσιμων μηκών κύματος είναι υψηλότερο από το αποδεκτό κατώφλι (θυμηθείτε ότι 
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 οτι 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 και δεν χάνει κάτι από την γενικότητα της.  

Στην συνέχεια ελέγχουμε εάν το μονοπάτι p έχει τουλάχιστον ένα διαθέσιμο μήκος κύματος  

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

2.4.1.5 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≤ ≥ ≥ ,      (9) 

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 
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μπορούμε να διαγράψουμε τέτοια μονοπάτια αφού δεν αξίζει να τα λάβουμε υπόψη μας ή να τα 
επεκτείνουμε περαιτέρω. 

Παρόλο που επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε ένα αμιγώς διαφανές (transparent) δίκτυο, η 
παρουσία 3R αναγεννητών, δηλαδή όταν έχουμε ένα ημιδιαφανές (translucent) δίκτυο, μπορεί 
επίσης να αντιμετωπιστεί με τον προτεινόμενο αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων. Αυτό γίνεται ως 
εξής. Καταρχήν το διάνυσμα κόστους ενός μονοπατιού έχει μια επιπλέον παράμετρο που είναι ίση 
με τον αριθμό των 3R αναγεννητών που έχουν χρησιμοποιηθεί. Επίσης ορίζουμε μια σχέση 
κυριαρχίας μεταξύ δύο μονοπατιών η οποία χρησιμοποιεί και τον αριθμό των 3R αναγεννητών κάθε 
μονοπατιού ως μια παράμετρο του διανύσματος κόστους. Όταν ένα μονοπάτι φτάνει σε ένα κόμβο 
με 3R ελέγχουμε την ποιότητα μετάδοσης ανά διαθέσιμο μήκος κύματος όπως περιγράφεται στην 
Παράγραφο 2.4.1.4. Εάν τουλάχιστον ένα μήκος κύματος έχει αποδεκτή τιμή Q-factor, 
δημιουργούμε δύο μονοπάτια. Το πρώτο μονοπάτι χρησιμοποιεί το 3R, οπότε μηδενίζουμε τα 
διανύσματα διασποράς θορύβου του bit 1 και του bit 0 και επίσης θέτουμε ίσο με ένα (κάνουμε 
διαθέσιμα) το διάνυσμα διαθεσιμότητας μηκών κύματος (λόγω του ότι το 3R λειτουργεί και σαν 
μετατροπέας μήκους κύματος). Το δεύτερο μονοπάτι δε χρησιμοποιεί τον 3R αναγεννητή οπότε 
συνεχίζει να επεκτείνεται όπως πριν. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο αυτά μονοπάτια δεν 
κυριαρχούνται γιατί το ένα χρησιμοποιεί επιπλέον έναν 3R αναγεννητή, αλλά έχει και καλύτερο Q-
factor από το δεύτερο. Άρα ο αλγόριθμος συνεχίζει να επεκτείνει και τα δύο αυτά μονοπάτια σαν να 
είναι δύο εντελώς διαφορετικά μονοπάτια.  

Μια επιπλέον επέκταση του αλγορίθμου είναι να χρησιμοποιηθεί μια συνάρτηση ψευδο-κυριαρχίας, 
η οποία να αντικαταστήσει τη σχέση κυριαρχίας που δίνεται στην παραπάνω Εξ. (9), ώστε να 
πάρουμε αλγορίθμους με λιγότερη πολυπλοκότητα, όπως θα παρουσιαστούν στο Κεφάλαιο 1. 
Επειδή στα πειράματα προσομοίωσης που εκτελέσαμε ο προτεινόμενος αλγόριθμος έτρεχε πολύ 
γρήγορα, δεν προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της παραλλαγής, αφού δεν κρίθηκε απαραίτητη. 

2.4.2  Προτεινόμενος Αλγόριθμος Πολλαπλών Κριτηρίων 

Ο αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων που χρησιμοποιούμε για να λύσουμε το πρόβλημα της 
δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος υπό την παρουσία φυσικών εξασθενήσεων έχει δύο 
φάσεις: με δεδομένο μια αίτηση σύνδεσης, υπολογίζουμε το σύνολο των μη-κυριαρχούμενων 
μονοπατιών Pn-d μεταξύ της πηγής και του προορισμού της σύνδεσης, και μετά 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. 

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

Συνεχίζουμε με την περιγραφή του αλγόριθμου υπολογισμού του συνόλου Pn-d των μη-
κυριαρχούμενων μονοπατιών από μία δοσμένη πηγή S σε έναν δοσμένο προορισμό E. Για την 
ακρίβεια, 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 όπου 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 
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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 να μας ενδιαφέρει, 
αφού γι’ αυτόν ίσως βρεθούν και άλλα μη-κυριαρχούμενα μονοπάτια στο μέλλον. 

Όπως δείξαμε και πριν, συμβολίζουμε ως Vl το διάνυσμα με τα κόστη του συνδέσμου l. Κάθε 
μονοπάτι p αναπαρίσταται με μια ετικέτα Vp που περιλαμβάνει το διάνυσμα με τα κόστη που του 
αντιστοιχούν και τον πρώτο κόμβο προς την πηγή (previous hop). Ως πηγή θεωρούμε τον κόμβο S, ο 
οποίος και επιθυμεί να εγκαταστήσει την σύνδεση. 

Ορίζουμε ως Wi το σύνολο των ετικετών των μονοπατιών από τον κόμβο-πηγή S στον κόμβο ni και 
ως in S iW W≠= ∪  το σύνολο όλων των ετικετών. Αρχικά κάθε κόμβος έχει μια ετικέτα που αντιστοιχεί 
στο σύνδεσμο που τον συνδέει απ’ ευθείας με την πηγή S. Εάν κάποιος κόμβος δε συνδέεται απ’ 
ευθείας με την πηγή, τότε το πρώτο στοιχείο του  διανύσματος με τα κόστη (καθυστέρηση διάδοσης) 
είναι ίσο με το άπειρο ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία του διανύσματος δείχνουν ότι το μονοπάτι αυτό 
είναι μη διαθέσιμο. Σε κάθε ένα από τα ακόλουθα βήματα ο αλγόριθμος μαρκάρει ετικέτες 
(μονοπάτια) από το σύνολο W ως τελικά. Ορίζουμε ως fW W⊆  το σύνολο όλων των τελικών 
ετικετών για όλους τους προορισμούς και ως f

i iW W⊆  το σύνολο των τελικών ετικετών για τον 
κόμβο ni. Συμβολίζουμε επίσης ως Τ το σύνολο όλων των κόμβων που έχουν τουλάχιστον μια τελική 
ετικέτα. 

 
Βήμα 0 - Αρχικοποίηση: W={

1pV , 
2pV , …, 

NpV }, {}fW = , {}T = , όπου 
ipV είναι η ετικέτα του 

μονοπατιού pi (εάν υπάρχει) που οδηγεί απ’ ευθείας από τον κόμβο S στον κόμβο ni.  

Βήμα 1 - Επιλογή της βέλτιστης ετικέτας: επιλέγεται η ετικέτα του μονοπατιού p που έχει το 
ελάχιστο πρώτο στοιχείο του διανύσματος με τα κόστη του (ελάχιστη καθυστέρηση διάδοσης) 
ανάμεσα σε όλα τα μη τελικά διανύσματα που υπάρχουν στο W. Σε περίπτωση ισοπαλίας επιλέγεται 
το μονοπάτι του οποίου το δεύτερο στοιχείο είναι το καλύτερο. Εάν pi  είναι το μονοπάτι που 
επιλέγεται, 

ipV  είναι το διάνυσμα με τα κόστη του επιλεγμένου μονοπατιού και ni είναι ο κόμβος 
στον οποίο οδηγεί το μονοπάτι, τότε εκτελούνται οι επόμενες ενημερώσεις: 

{ },  { },  { }.
i i

f f f f
i i p p iW W V W W V T T n= ∪ = ∪ = ∪  

Βήμα 2 - Δημιουργία των νέων ετικετών: εξετάζονται όλοι οι γείτονες του κόμβου ni, εκτός από 
την πηγή S και τον κόμβο που σημειώνεται ως ο προηγούμενος στην ετικέτα, και τους δίνονται 
καινούργιες ετικέτες. Η νέα ετικέτα για το μονοπάτι pj που οδηγεί στο γείτονα nj επεκτείνοντας το 
μονοπάτι pi μέσω του συνδέσμου l=(ni, nj) δημιουργείται με τον ακόλουθο τρόπο. Το νέο διάνυσμα 
με τα κόστη ανανεώνεται σύμφωνα με τη σχέση j ip p lV VV =′ e  όπου Vl είναι η ετικέτα του συνδέσμου 
l=(ni, nj) και η “e ” αναπαριστά την πράξη συσχέτισης (που στη συγκεκριμένη περίπτωση ορίζεται 
στην Εξ. (8)). Ο προηγούμενος κόμβος του νέου μονοπατιού είναι φυσικά ο ni. 

Βήμα 3 - Διαγραφή των κυριαρχούμενων μονοπατιών: κάθε γείτονας που επισκέφθηκε ο 
αλγόριθμος στο βήμα 2 συγκρίνει την καινούργια του ετικέτα με τις ετικέτες από τα άλλα μονοπάτια 
που έχουν φθάσει στον κόμβο αυτό (αν υπάρχουν) χρησιμοποιώντας τη σχέση κυριαρχίας (που στην 
συγκεκριμένη περίπτωση δίνει η Εξ. (9)). Έστω nj ένας γείτονας του κόμβου ni, jpV ′  η νέα ετικέτα 
που αποκτήθηκε από το βήμα 2 και Wj το σύνολο των ετικετών γι’ αυτόν τον κόμβο. Η νέα ετικέτα 
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πρέπει να συγκριθεί με όλες τις ετικέτες 
jpV ∈ Wj (τόσο τις τελικές όσο και τις μη τελικές). Εάν 

κάποιο διάνυσμα με κόστη στο Wj κυριαρχεί πάνω στο 
jpV ′ , τότε το 

jpV ′  απορρίπτεται και τα σύνολα 
Wj και W  δεν αλλάζουν. Εάν το νέο διάνυσμα με τα κόστη 

jpV ′  δεν κυριαρχείται από κανένα 
διάνυσμα του Wj τότε το 

jpV ′  προστίθεται στο σύνολο Wj και W έτσι ώστε { }
jpj jW W V ′= ∪ και 

{ }
jpW W V ′= ∪ . Εάν το νέο διάνυσμα κυριαρχεί πάνω σε ένα διάνυσμα από το σύνολο Wj τότε τα 

σύνολα Wj και W ανανεώνονται, διαγράφοντας από αυτά το κυριαρχημένο μονοπάτι και 
προσθέτοντας το νέο διάνυσμα 

jpV ′ . Η πρόσθεση αυτή μπορεί να γίνει χωρίς να εξετασθούν τα 
υπόλοιπα διανύσματα του Wj γιατί δεν είναι δυνατό ένα καινούργιο διάνυσμα να κυριαρχεί πάνω σε 
ένα υπάρχον διάνυσμα και ταυτόχρονα να κυριαρχείται από κάποιο άλλο. 

Βήμα 4 - Τερματισμός: εάν μετά από μια επανάληψη του αλγορίθμου το σύνολο των τελικών 
ετικετών Wf είναι ίσο με το σύνολο W (θυμηθείτε ότι fW W⊆ ), πράγμα που σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν μονοπάτια που δεν έχουν επεκταθεί σε προηγούμενες επαναλήψεις του αλγορίθμου, ο 
αλγόριθμος έχει ολοκληρωθεί. Διαφορετικά, όταν υπάρχουν διαθέσιμες μη τελικές ετικέτες, 
επιστρέφουμε πίσω στο βήμα 1.  

Όταν τελειώσει ο αλγόριθμος, το σύνολο Pn-d των μη-κυριαρχημένων μονοπατιών από την πηγή S 
στον προορισμό E είναι το σύνολο f

EW . 

Ο ψευδο-κώδικας του παραπάνω αλγορίθμου δίνεται στο Παράρτημα Β. 

 
Ο παραπάνω αλγόριθμος είναι ένας γενικός αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων που θα 
χρησιμοποιήσουμε και σε άλλα κεφάλαια της διατριβής (συγκεκριμένα στα Κεφάλαια 4 και 5). Σε 
κάθε περίπτωση χρησιμοποιούνται διαφορετικές πράξεις συσχέτισης “e ” και διαφορετικές σχέσεις 
κυριαρχίας “<”. Για να εφαρμόσουμε αυτόν το γενικό αλγόριθμο για το πρόβλημα αυτού του 
κεφαλαίου χρησιμοποιούμε την πράξη συσχέτισης που δίνεται από τον Εξ. (8) και τη σχέση 
κυριαρχίας που δίνεται από την Εξ. (9). Επίσης, κάθε φορά που επεκτείνουμε ένα μονοπάτι, δηλαδή 
για κάθε μονοπάτι που δημιουργούμε στο βήμα 2 ελέγχουμε το Q-factor των διαθέσιμων μηκών 
κύματος του νέου μονοπατιού και μετά ελέγχουμε αν το μονοπάτι είναι επεκτάσιμο περαιτέρω, , 
όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 2.4.1.4. 

Εξ ορισμού, για ένα δεδομένο ζεύγος πηγής-προορισμού, τα μη-κυριαρχούμενα μονοπάτια που 
επιστρέφει ο αλγόριθμος έχουν τουλάχιστον ένα διαθέσιμο μήκος κύματος. Επίσης όλα τα διαθέσιμα 
μήκη κύματος, έχουν τουλάχιστον αποδεκτή ποιότητα μετάδοσης, αφού τα μήκη κύματος που δεν 
έχουν αποδεκτό Q-factor έχουν μετατραπεί σε μη διαθέσιμα (Παράγραφος 2.4.1.4). 

2.4.2.2 Φάση 2: Επιλέγοντας το βέλτιστο οπτικό μονοπάτι 

Στη δεύτερη φάση του αλγορίθμου, εφαρμόζουμε μια συνάρτηση ή πολιτική βελτιστοποίησης f(Vp) 
στο διάνυσμα κόστους, 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 οτι η συνάρτηση βελτιστοποίησης f που εφαρμόζεται στο διάνυσμα 
κόστους 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.  
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Στη συγκεκριμένη εργασία 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 [9], η οποία είναι 
γνωστή στη βιβλιογραφία και έχει δειχθεί ότι έχει καλή απόδοση ως προς το network–layer 
blocking 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 στο φυσικό 
επίπεδο (network-layer blocking). 

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).  

2.4.2.3 Επαναδρομολόγηση 

Όπως έχει ήδη συζητηθεί, η επίδραση των φυσικών εξασθενήσεων XT, XPM και FWM εξαρτάται 
από τη χρησιμοποίηση 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 πόσα από τα ήδη 
υπάρχοντα οπτικά μονοπάτια έχουν μη αποδεκτό Q-factor. Υπάρχουν δύο λύσεις εάν μετά την 
είσοδο του νέου οπτικού μονοπατιού κάποια προηγούμενα μονοπάτια γίνουν μη αποδεκτά. 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 
δυνατή, τότε μπορούμε να μπλοκάρουμε την εγκατάσταση του οπτικού μονοπατιού που έχει σαν 
αποτέλεσμα να χρειάζονται επαναδρομολόγηση τουλάχιστον ένα από τα ήδη εγκατεστημένα οπτικά 
μονοπάτια. 
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2.4.2.4 Διαφοροποίηση ως προς την ποιότητα υπηρεσιών 

Με βάση τις πολιτικές βελτιστοποίησης και την διαδικασία επαναδρομολόγησης υπάρχουν πολλές 
ανοιχτές προοπτικές ώστε να παρεχθεί διαφοροποιημένη ποιότητα υπηρεσιών στους χρήστες του 
δικτύου. Για παράδειγμα, μέσω της διαδικασίας επαναδρομολόγησης, αν υποθέσουμε ότι έχουμε 
έναν αριθμό από κλάσεις προτεραιότητας, τότε μπορούμε να διαφοροποιήσουμε την ποιότητα που 
προσφέρεται ως εξής. Οι εγκαταστημένες συνδέσεις που ανήκουν στην κλάση 1 (κλάση υψηλότερης 
προτεραιότητας) δεν μπορούν να επαναδρομολογηθούν από νέες συνδέσεις καμίας άλλης κλάσης, οι 
εγκαταστημένες συνδέσεις της κλάσης 2 μπορούν να επαναδρομολογηθούν από νέες συνδέσεις της 
κλάσης 1, και ούτω καθεξής. Επίσης, σύμφωνα με την πολιτική βελτιστοποίησης που ακολουθείται 
έχουμε αρκετές δυνατότητες. Για παράδειγμα η πολιτική bQ έχει σχεδιασθεί ώστε να επιλέγει ένα 
οπτικό μονοπάτι το οποίο να έχει μικρή πιθανότητα να επαναδρομολογηθεί στο μέλλον. Η πολιτική 
MUW έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε το δίκτυο να εμφανίζει μικρή πιθανότητα να απορρίψει συνδέσεις 
στο επίπεδο δικτύου (network layer blocking), και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εφαρμογές 
πραγματικού χρόνου (real-time applications) για τις οποίες η ποιότητα μετάδοσης δεν είναι κρίσιμη 
παράμετρος. Σε κάθε περίπτωση, ο αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων είναι γενικός και υπάρχουν 
πολλές προοπτικές, όπως να χρησιμοποιηθεί στην πολιτική βελτιστοποίησης και η καθυστέρηση 
διάδοσης των μονοπατιών ή ο αριθμός των ενδιάμεσων κόμβων που διατρέχει το μονοπάτι, ή 
μπορούμε να επεκτείνουμε το διάνυσμα κόστους ώστε να λαμβάνει υπόψη του ξεχωριστά 
τηνδιαθεσιμότητα μήκους κύματος όλων των ενδιάμεσων συνδέσμων, κλπ. Αυτά αποτελούν 
επεκτάσεις του αλγορίθμου που θα ερευνηθούν στο μέλλον. 

2.4.3 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 14), η οποία είναι μια πιθανή τοπολογία διαφανούς 
δικτύου όπως προσδιορίστηκε από το project DICONET [27]. 

Για το φυσικό μέσο κάναμε τις ίδιες παραδοχές με αυτές που έγιναν στην Παράγραφο 2.3.3. Το 
μοντέλο για τους συνδέσμους είναι αυτό που παρουσιάζεται στο Σχήμα 15. Από το μοντέλο αυτό, 
μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η μέση τιμής της ισχύος του σήματος διατηρείται από σύνδεσμο σε 
σύνδεσμο πάνω σε ένα μονοπάτι και ότι η επίδραση του SPM/CD αντισταθμίζεται πλήρως σε κάθε 
σύνδεσμο. Αυτό κάνει τον υπολογισμό της επίδρασης των eye impairments αρκετά πιο εύκολη, αφού 
έχουμε μόνο να υπολογίσουμε την επίδραση των PMD και του FC. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι 
υποθέσεις για τις φυσικές παραμέτρους δεν περιορίζουν την εφαρμοσιμότητα του προτεινόμενου 
αλγορίθμου. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος είναι γενικός και μπορεί να εφαρμοσθεί κάτω από 
διαφορετικές στρατηγικές για την ενίσχυση της ισχύος και την αντιστάθμιση του SPM/CD. 

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. 

Στο Σχήμα 19(α) παρουσιάζονται η πιθανότητα απόρριψης νέας σύνδεσης (connection blocking 
ratio) για τις τρεις πολιτικές βελτιστοποίησης συναρτήσει του φόρτου κίνησης, υποθέτοντας ότι το 
δίκτυο διαθέτει 20 μήκη κύματος ανά σύνδεσμο. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η πολιτική most 
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used wavelength (MUW) έχει την καλύτερη συμπεριφορά ως προς την πιθανότητα απόρριψης. 
Όμως, όπως φαίνεται στο Σχήμα 19(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 το network layer 
blocking, 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 το network blocking. Από την άλλη, όπως είναι φυσικό, το 
μονοπάτι με το υψηλότερο Q value 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 policy φαίνεται να 
είναι η καλύτερη λύση, δίνοντας την πιο ισορροπημένη συμπεριφορά.  
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Σχήμα 19: (α) Πιθανότητα απόρριψης νέων συνδέσεων, (β) μέσος αριθμός επαναδρομολογήσεων ανά νέα σύνδεση 
και (γ) μέσος χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου για κάθε νέα σύνδεση, συναρτήσει του φορτίου κίνησης, 
θεωρώντας ότι υπάρχουν 20 διαθέσιμα μήκη κύματος σε κάθε σύνδεσμο. 

Στο Σχήμα 19(γ) παρουσιάζεται ο μέσος χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου για να εξυπηρετηθεί μια 
νέα σύνδεση (συμπεριλαμβάνοντας το χρόνο που χρειάζονται πιθανώς επαναδρομολογήσεις). 
Καταρχήν, από αυτή τη γραφική παράσταση, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο αλγόριθμος 
πολλαπλών κριτηρίων παρουσιάζει πολύ χαμηλό χρόνο εκτέλεσης, της τάξης των μερικών 
εκατοντάδων msec, η οποία θεωρείται αποδεκτή για την εξυπηρέτηση δυναμικής κίνησης. Ο μέσος 
χρόνος εκτέλεσης στην περίπτωση των πολιτικών bQ και bQ-MUW μειώνεται καθώς αυξάνεται το 
φορτίο κίνησης. Αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί καθώς το φορτίο κίνησης αυξάνεται, για ένα 
δεδομένο αριθμό μηκών κύματος στο δίκτυο, το δίκτυο γεμίζει και λιγότερα οπτικά μονοπάτια 
παραμένουν διαθέσιμα. Αφού ο αλγόριθμος πετάει τα υπο-μονοπάτια που δεν έχουν τουλάχιστον 
ένα μήκος κύματος (Παράγραφος 2.4.1.4), είναι φυσικό ο χώρος λύσεων να μειώνεται και ο 
αλγόριθμος να τρέχει πιο γρήγορα. Αντίθετα με τη συμπεριφορά των πολιτικών bQ και bQ-MUW, ο 
μέσος χρόνος εκτέλεσης της πολιτική MUW ξεκινάει να αυξάνεται καθώς το φορτίο κίνησης 
αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των επαναδρομολογήσεων που εκτελούνται 
(Σχήμα 19(β)). Μετά από ένα σημείο που οι επαναδρομολογήσεις παραμένουν σταθερές, ο μέσος 
χρόνος εκτέλεσης της πολιτικής MUW ξεκινάει και αυτός να πέφτει αφού καθώς γεμίζει το δίκτυο 
όλο και λιγότερα διαθέσιμα οπτικά μονοπάτια υπάρχουν.  

Για την επόμενη σειρά πειραμάτων θέτουμε το φορτίο κίνησης στα 100 Erlangs και εξετάζουμε την 
απόδοση των τριών πολιτικών συναρτήσει του αριθμού των διαθέσιμων μηκών κύματος. Τα 
αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 20. Μπορούμε και πάλι να παρατηρήσουμε ότι η πολιτική 
MUW έχει την καλύτερη απόδοση ως προς το ποσοστό των απορρίψεων και τη χειρότερη ως προς 
το μέσο αριθμό επαναδρομολογήσεων, ενώ η πολιτική bQ έχει τη χειρότερη απόδοση ως προς το 
ποσοστό των απορρίψεων και την καλύτερη ως προς το μέσο αριθμό επαναδρομολογήσεων. Και σε 
αυτά τα πειράματα, η ενδιάμεση πολιτική bQ-MUV εμφανίζει πιο ισορροπημένη συμπεριφορά και 
κρίνεται καλύτερη από τις δύο άλλες. Όσον αφορά το μέσο χρόνο εκτέλεσης, ο οποίο παρουσιάζεται 
στο Σχήμα 20(γ), μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι αυξάνεται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των 
διαθέσιμων μηκών κύματος. Αυτό οφείλεται στο οτι για ένα δεδομένο φορτίο κίνησης, όταν 
αυξάνονται τα διαθέσιμα μήκη κύματος αυξάνονται και τα διαθέσιμα μονοπάτια από την πηγή προς 
τον προορισμό. Παρ’ όλα αυτά, ο μέσος χρόνος εκτέλεσης διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, ο ρυθμός 
αύξησής του δεν εμφανίζει προβλήματα και είναι αποδεκτός για να εξυπηρετήσει δυναμική κίνηση.  
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Σχήμα 20: (α) πιθανότητα απόρριψης νέων συνδέσεων, (β) μέσος αριθμός επαναδρομολογήσεων ανά νέα σύνδεση 
και (γ) μέσος χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου για κάθε νέα σύνδεση, συναρτήσει του αριθμού των διαθέσιμων 
μηκών κύματος, θεωρώντας ότι το φορτίο κίνησης είναι 100 Erlangs. 

2.5 Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό της διατριβής ασχοληθήκαμε με το πρόβλημα της δρομολόγησης και ανάθεσης 
μήκους κύματος (RWA) σε διαφανή (transparent) οπτικά δίκτυα πολυπλεξίας μήκους κύματος 
(WDM). Ένα θέμα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής στα αμιγώς διαφανή οπτικά δίκτυα είναι οι 
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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 και δυναμική κίνηση. Στην Παράγραφο 2.3 
προτείναμε έναν IA-RWA αλγόριθμο για την περίπτωση της στατικής κίνησης. Ο αλγόριθμος αυτός 
βασίζεται στην τεχνική του γραμμικού προγραμματισμού (linear programming – LP) και πιο 
συγκεκριμένα χρησιμοποιεί LP χαλάρωση (LP-relaxation) και τμηματικά γραμμικές συναρτήσεις 
κόστους. Οι φυσικές εξασθενήσεις μπαίνουν σαν επιπλέον περιορισμοί στην μοντελοποίηση του 
γραμμικού προγραμματισμού έτσι ώστε ο αλγόριθμος να επιτυγχάνει την από κοινού 
βελτιστοποίηση της λύσης τόσο στο φυσικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο δικτύου. Οπότε ο σκοπός 
(objective) του αλγόριθμου είναι να ελαχιστοποιήσει 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 υπηρεσιών 
(βελτιστοποίηση στο φυσικό επίπεδο). Χρησιμοποιώντας ένα ρεαλιστικό δίκτυο και ρεαλιστικές 
φυσικές παραμέτρους δείξαμε μέσω πειραμάτων προσομοίωσης ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος 
παρουσιάζει πολύ καλύτερη απόδοση από μια σειρά άλλων ΙΑ-RWA αλγορίθμων. Δείξαμε οτι ο 
προτεινόμενος αλγόριθμος μπορεί να βρει λύσεις με μηδενική φυσική απόρριψη μιας και λαμβάνει 
άμεσα (direct) υπόψη του τις πιο σημαντικές από τις φυσικές εξασθενήσεις. Ο χρόνος εκτέλεσης του 
αλγορίθμου είναι αρκετά καλός και φαίνεται οτι κλιμακώνεται καλά ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί 
για την επίλυση προβλημάτων μεγάλων δικτύων. 

Στην Παράγραφο 2.4 εξετάζουμε την περίπτωση της δυναμικής κίνησης και προτείνουμε έναν IA-
RWA αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων. Ο σκοπός του αλγορίθμου είναι να εξυπηρετήσει μια νέα 
αίτηση σύνδεσης με ένα οπτικό μονοπάτι που έχει ικανοποιητική ποιότητα μετάδοσης χωρίς να 
χαλάσει την ποιότητα μετάδοσης των ήδη εγκατεστημένων οπτικών μονοπατιών. Σε αυτόν τον 
αλγόριθμο 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 το Q-factor ενός οπτικού 
μονοπατιού κατά την διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου. Ο αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων 
υπολογίζει ένα σύνολο από μη-κυριαρχούμενα Q μονοπάτια από την πηγή στον προορισμό της 
σύνδεσης και μετά εφαρμόζει μια πολιτική επιλογής του βέλτιστου οπτικού μονοπατιού. 
Προτείνουμε και αξιολογούμε μέσω πειραμάτων προσομοίωσης τρεις πολιτικές επιλογής του 
οπτικού μονοπατιού. Τα πειραματικά αποτελέσματα 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 του αλγορίθμου αυτού έχει 
κρατηθεί αρκετά μικρός ώστε να είναι κατάλληλος να εξυπηρετήσει δυναμική κίνηση.  
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3 Αποδοτική Ανάθεση Χωρητικότητας σε Δίκτυα 
Οπτικής Μεταγωγής Καταιγισμών 

Το σημαντικότερο κίνητρο για τη μελέτη της Οπτικής Μεταγωγής Καταιγισμών (Optical Burst 
Switching –OBS) [28] είναι ότι η κίνηση στο διαδίκτυο σήμερα είναι κατά ένα μεγάλο μέρος της 
καταιγιστική. Η οπτική μεταγωγή καταιγισμών συνδυάζει τα προτερήματα των δύο γνωστών 
αρχιτεκτονικών μεταγωγής, της οπτικής μεταγωγής κυκλώματος (Optical Circuit Switching - OCS) 
και της οπτικής μεταγωγής πακέτου (Optical Packet Switching - OPS) και αποτελεί μία πολλά 
υποσχόμενη αρχιτεκτονική για τα οπτικά δίκτυα επόμενης γενιάς. 

Στην οπτική μεταγωγή κυκλώματος (OCS), η διάδοση των δεδομένων γίνεται με δρομολόγηση 
μηκών κύματος (wavelength routing) όπου συνδέσεις κυκλωμάτων, γνωστές ως οπτικά μονοπάτια 
(lightpaths) εγκαθίστανται μεταξύ των κόμβων του δικτύου. Η εγκατάσταση αυτών επιτυγχάνεται με 
την αφιέρωση ενός μήκους κύματος σε κάθε ενδιάμεσο σύνδεσμο που αποτελεί το μονοπάτι μεταξύ 
πηγής και προορισμού. Όμως, με τον τρόπο αυτό, δεν επιτυγχάνεται αποδοτική διαχείριση του 
διαθέσιμου εύρους ζώνης όταν τα δεδομένα έχουν καταιγιστικό χαρακτήρα και παρουσιάζουν πολλά 
ανενεργά (idle) διαστήματα. Από την άλλη μεριά στην οπτική μεταγωγή πακέτου (OPS), κάθε 
πακέτο δεδομένων μεταδίδεται μαζί με την αντίστοιχη πληροφορία δρομολόγησης που 
χρησιμοποιείται σε κάθε ενδιάμεσο κόμβο, έτσι ώστε το πακέτο να προωθηθεί στη σωστή έξοδο. 
Παρά το γεγονός ότι τα δίκτυα μεταγωγής πακέτων χαρακτηρίζονται από καλή απόδοση, υπό 
καταιγιστική ή μη κίνηση, και μπορούν εύκολα να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως η συμφόρηση, 
η αρχιτεκτονική αυτή παρουσιάζει άλλου είδους προβλήματα που οφείλονται στην έλλειψη ώριμων 
τεχνολογιών για την εφαρμογή της. Βασικά προβλήματα που δεν έχουν αποδεκτή και αποδοτική 
λύση είναι τα θέματα της οπτικής λογικής, της οπτικής αποθήκευσης και ο συγχρονισμός μεταξύ των 
ηλεκτρονικών και οπτικών υποσυστημάτων ενός κόμβου οπτικής μεταγωγής πακέτων. 

H οπτική μεταγωγή καταιγισμών (OBS) βασίζεται σε δύο βασικές ιδέες:  

(α) στην συναρμολόγηση “υπερπακέτων εκρηκτικής ροής” ή “καταιγισμών” (burst 
assembly ή burstification process) τα οποία δρομολογούνται σαν μία οντότητα στο 
OBS δίκτυο και  

(β) στο διαχωρισμό της μετάδοσης των πακέτων έλεγχου (burst header packets –BHP ή 
SETUP packet) από τη μετάδοση των καταιγισμών, η οποία και γίνεται σε ξεχωριστά 
κανάλια (out-of-band signalling).  

Πιο αναλυτικά, κατά την διάρκεια της συναρμολόγησης των καταιγισμών, πολλαπλά πακέτα προς 
τον ίδιο προορισμό εξόδου (egress) και με παρόμοιες απαιτήσεις ποιότητας (Quality of Service – 
QoS) συναρμολογούνται σε ένα καταιγισμό. Όταν το κριτήριο συναρμολόγησης ικανοποιηθεί (θα 
μιλήσουμε αναλυτικά για τους αλγορίθμους και τα κριτήρια συναρμολόγησης σε επόμενες 
παραγράφους) και ο καταιγισμός  δημιουργηθεί, ένα πακέτο ελέγχου (BHP) αποστέλλεται στο 
δίκτυο. Το BHP πακέτο στέλνεται προκειμένου να εγκαταστήσει τη σύνδεση, δεσμεύοντας το 
απαιτούμενο εύρος ζώνης και ρυθμίζοντας τους ενδιάμεσους κόμβους κατά μήκος του μονοπατιού, 
για τον καταιγισμό που ακολουθεί στη συνέχεια. Για τη λειτουργία αυτή, μια σειρά από πρωτόκολλα 
σηματοδοσίας (signaling protocols) έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία, τα πιο βασικά από τα οποία 
θα παρουσιαστούν στην συνέχεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει περίπτωση το πακέτο ελέγχου 
BHP να μην μπορεί να βρει την απαιτούμενη χωρητικότητα σε κάποιον ενδιάμεσο σύνδεσμο, λόγω 
άλλων δεσμεύσεων. Την περίπτωση αυτή την ονομάζουμε σύγκρουση (contention) η οποία 
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επιλύεται με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το πρωτόκολλο σηματοδοσίας που χρησιμοποιείται, 
αν οι κόμβοι κορμού έχουν την δυνατότητα αποθήκευσης, κλπ.  

Όπως είδαμε, ένα βασικό χαρακτηριστικό του OBS είναι ο φυσικός διαχωρισμός της μετάδοσης και 
της μεταγωγής των καταιγισμών με τα αντίστοιχα πακέτα ελέγχου τους, όπου τα μεν πακέτα ελέγχου 
υφίστανται ηλεκτρονική επεξεργασία στους ενδιάμεσους κόμβους, ενώ οι δε καταιγισμοί 
μεταδίδονται πάνω σε από-άκρο-σε-άκρο διαφανή οπτικά μονοπάτια. Για αυτόν τον λόγο, τα OBS 
δίκτυα μπορούν να θεωρηθούν η συνένωση δυο διαφορετικών δικτύων: ενός αμιγώς οπτικού 
δικτύου για τη μεταφορά των καταιγισμών και ενός υβριδικού δικτύου για τη μεταφορά των 
πακέτων ελέγχου. Το δίκτυο ελέγχου είναι ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτων που ελέγχει τη 
δρομολόγηση των καταιγισμών στο αμιγώς οπτικό δίκτυο. Αυτός ο διαχωρισμός είναι σημαντικός 
και οδηγεί σε μια αποδοτική συνεργασία των ώριμων ηλεκτρονικών τεχνολογιών που 
χρησιμοποιούνται στο δίκτυο ελέγχου με τις ταχύτερες, αλλά σημαντικά ανώριμες, αμιγώς οπτικές 
τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των καταιγισμών. 

Λόγω του μεταβλητού μεγέθους των καταιγισμών, τα δίκτυα OBS μπορούν να θεωρηθούν ως ένας 
συνδυασμός της οπτικής μεταγωγής κυκλώματος (OCS) και της οπτικής μεταγωγής πακέτου (OPS). 
Αυτό συμβαίνει γιατί όταν η διάρκεια των καταιγισμών είναι μεγάλη, τα OBS δίκτυα λειτουργούν 
σαν δίκτυα OCS, ενώ όταν η διάρκεια είναι πολύ μικρή έχουν παρόμοια συμπεριφορά με δίκτυα 
OPS. Πέρα από αυτές τις ακραίες περιπτώσεις, τα OBS δίκτυα σχεδιάζονται ώστε να λειτουργούν 
στις ενδιάμεσες περιπτώσεις, έτσι ώστε να συνδυάζουν τα προτερήματα των δύο αυτών 
αρχιτεκτονικών, αποφεύγοντας συνάμα τις αδυναμίες τους. Πιο συγκεκριμένα, συγκρινόμενα με τα 
OCS δίκτυα, τα OBS δίκτυα αποφεύγουν τη σπατάλη του διαθέσιμου εύρους ζώνης όταν η κίνηση 
είναι καταιγιστική και έχει πολλά ανενεργά διαστήματα, ενώ σε σύγκριση με τα OPS δίκτυα, τα 
OBS δίκτυα χρησιμοποιούνται τεχνολογίες που είναι πιο ώριμες και δεν απέχουν πολύ από την 
υλοποίηση. 

Στο κεφάλαιο αυτό της διατριβής, εξετάζουμε το θέμα της αποδοτικής ανάθεσης χωρητικότητας σε 
δίκτυα οπτικής μεταγωγής καταιγισμών. Στην Παράγραφο 3.1 περιγράφουμε με πιο μεγάλη 
λεπτομέρεια τα τμήματα και τα χαρακτηριστικά ενός δικτύου οπτικής μεταγωγής καταιγισμών, 
δίνοντας έμφαση στη διαδικασία συναρμολόγησης καταιγισμών και στα πρωτόκολλα σηματοδοσίας. 
Συνεχίζουμε παραθέτοντας δύο προτάσεις για να λύσουμε το πρόβλημα της αποδοτικής ανάθεσης 
χωρητικότητας σε οπτικά δίκτυα καταιγισμών. 

Συγκεκριμένα, στην Παράγραφο 3.2 προτείνουμε και αξιολογούμε ένα νέο αλγόριθμο 
συναρμολόγησης καταιγισμών, που τον ονομάζουμε TAVE, και βασίζεται στη μέση καθυστέρηση των 
πακέτων που αποτελούν έναν καταιγισμό. Συγκρίνουμε τον αλγόριθμος TAVE με τυπικούς 
αλγόριθμους συναρμολόγησης που έχουν παρουσιαστεί στη βιβλιογραφία. Δείχνουμε μέσω 
πειραμάτων προσομοίωσης ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος συναρμολόγησης καταιγισμών μειώνει 
τη διασπορά της καθυστέρησης των πακέτων (packet delay jitter) η οποία είναι σημαντική για μια 
σειρά από εφαρμογές, όπως οι εφαρμογές πραγματικού χρόνου (real-time applications), εφαρμογές 
αναπαραγωγής ήχου ή κινούμενης εικόνας (audio/video streaming), καθώς και εφαρμογές που 
χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο μεταφοράς TCP. Ειδικά για την περίπτωση του πρωτοκόλλου TCP, 
παρουσιάζουμε μια σειρά από αποτελέσματα προσομοιώσεων που δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξει 
βελτίωση στην ρυθμαπόδοση (throughput) του δικτύου οπτικής μεταγωγής καταιγισμών όταν 
χρησιμοποιείται ο προτεινόμενος αλγόριθμος συναρμολόγησης. 

Στην Παράγραφο 3.3 προτείνουμε ένα νέο αμφίδρομο (two-way ή tell-and-wait) πρωτόκολλο 
σηματοδοσίας, που το ονομάζουμε Efficient Burst Reservation Protocol (EBRP), και βασίζεται στις 
μελλοντικές (in-advance) και χαλαρωμένες χρονικά (relaxed timed) δεσμεύσεις χωρητικότητας. 
Συγκρίνουμε το προτεινόμενο πρωτόκολλο EBRP με τυπικά πρωτόκολλα που έχουν προταθεί στην 
βιβλιογραφία μέσω πειραμάτων προσομοίωσης πλήρους δικτύου. Επίσης δείχνουμε πώς μπορούμε 
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να χρησιμοποιήσουμε το προτεινόμενο πρωτόκολλο EBRP για να παρέχουμε διαφοροποιημένη 
ποιότητα υπηρεσιών (QoS) στους χρήστες του δικτύου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο προτάσεις που παρατίθενται σε αυτό το κεφάλαιο, και συγκεκριμένα 
ο αλγόριθμος συναρμολόγησης καταιγισμών TAVE και το πρωτόκολλο σηματοδοσίας EBRP, δεν 
αλληλοκαλύπτονται αφού καταπιάνονται με διαφορετικά τμήματα ενός δικτύου οπτικής μεταγωγής 
καταιγισμών. Οπότε, η εφαρμογή του ενός είναι ανεξάρτητη από την εφαρμογή του άλλου και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ξεχωριστά είτε μαζί χωρίς καμία ιδιαίτερη τροποποίηση. 

3.1 Περιγραφή Δικτύου Οπτικής Μεταγωγής Καταιγισμών 
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Σχήμα 21: Αρχιτεκτονική δικτύου OBS. 

Στο Σχήμα 21 παρουσιάζεται μια τυπική αρχιτεκτονική ενός δικτύου οπτικής μεταγωγής 
καταιγισμών (OBS) που θα μελετήσουμε στη συνέχεια. Όπως φαίνεται και στο σχήμα, το OBS 
δίκτυο μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σύννεφο από οπτικούς κόμβους κορμού (optical core routers), 
και οπτικούς ακραίους κόμβους (optical edge routers) το οποίο παρουσιάζεται σαν ένα επίπεδο 
δίκτυο.  

Η βασική λειτουργία των κόμβων κορμού είναι να προωθούν τους καταιγισμούς με τα δεδομένα 
στον επόμενο κόμβο προς τον προορισμό του εκάστοτε καταιγισμού. Παρόλο που έχουν εμφανιστεί 
αρχιτεκτονικές κόμβων κορμού οι οποίες έχουν αποθηκευτικές ικανότητες, συνήθως το δίκτυο 
κορμού υποθέτουμε ότι δεν έχει καταχωρητές, λόγω των τεχνικών δυσκολιών που παρουσιάζει η 
διαδικασία αποθήκευσης στο οπτικό επίπεδο. Όταν στο δίκτυο κορμού δεν υπάρχουν καταχωρητές, 
τότε, με δεδομένο οτι υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός μηκών κύματος, μπορούν να συμβούν 
“συγκρούσεις” (contentions). Ονομάζουμε σύγκρουση την περίπτωση που ένας καταιγισμός 
χρειάζεται ένα σύνδεσμο ο οποίος δεν έχει διαθέσιμη την απαιτούμενη χωρητικότητα (δεν έχει 
διαθέσιμο μήκος κύματος) για το διάστημα που ζητείται. Υπάρχουν  διάφοροι τρόποι να 
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αντιμετωπιστούν οι συγκρούσεις ανάλογα με το πρωτόκολλο σηματοδοσίας που χρησιμοποιείται, 
τους βασικούς από τους οποίους θα παρουσιάσουμε σε επόμενη παράγραφο. 

Οι ακραίοι κόμβοι (edge routers) στα OBS δίκτυα εκτελούν δύο διακριτές λειτουργίες. Ένας ακραίος 
κόμβος μπορεί να αποτελεί (i) τον κόμβο εισόδου (ingress) που επίσης ονομάζεται και κόμβος πηγής 
(source) ή (ii) τον κόμβο εξόδου (egress) που επίσης ονομάζεται και κόμβος προορισμού 
(destination) κάποιας σύνδεσης. Οι κόμβοι εισόδου και εξόδου είναι υπεύθυνοι για τη 
συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των καταιγισμών αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 22. 
Κάθε ακραίος κόμβος του δικτύου μπορεί να είναι ταυτόχρονα κόμβος εισόδου και κόμβος εξόδου 
για διαφορετικές συνδέσεις, οπότε οι δύο αυτές λειτουργίες, παρόλο που είναι διακριτές, συνήθως 
συνυπάρχουν σε έναν ακραίο κόμβο. 

 

 

 
 

 

 
Σχήμα 22: (α) Συναρμολόγηση καταιγισμών, (β) Αποσυναρμολόγηση καταιγισμών. 

Όπως προαναφέρθηκε, η συναρμολόγηση των καταιγισμών ή υπερπακέτων εκρηκτικής ροής (bursts) 
πραγματοποιείται στους κόμβους εισόδου (ingress). Κάθε κόμβος εισόδου διατηρεί μια ξεχωριστή 
ουρά, στην οποία συγκεντρώνονται τα πακέτα που καταλήγουν στον ίδιο προορισμό και έχουν τις 
ίδιες απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας, ή ανήκουν στην ίδια κλάση προτεραιότητας, μέχρι να 
σχηματιστεί ο καταιγισμός. Λέμε ότι αυτά τα πακέτα ανήκουν στην ίδια κλάση ισότιμης προώθησης 
(Forwarding Equivalence Class ή FEC).  

3.1.1 Τεχνικές Συναρμολόγησης Καταιγισμών  

Ένα σημαντικό ζήτημα στο σχεδιασμό των OBS δικτύων είναι η διαδικασία συναρμολόγησης των 
καταιγισμών, η οποία πραγματοποιείται στους ακραίους κόμβους. Η διαδικασία της 
συναρμολόγησης ξεκινάει από τη στιγμή που το πρώτο πακέτο φτάνει σε μία άδεια ουρά 
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συναρμολόγησης στον κόμβο εισόδου, και συνεχίζεται μέχρι να ικανοποιηθεί το κριτήριο που έχει 
προκαθοριστεί. Ο τρόπος με τον οποίο τα πακέτα συναρμολογούνται σε καταιγισμούς επηρεάζει τα 
χαρακτηριστικά του δικτύου, όπως και τη συνολική του απόδοση. Υπάρχουν δύο σημαντικοί 
αντικειμενικοί στόχοι στις στρατηγικές συναρμολόγησης καταιγισμών: η αύξηση του μεγέθους των 
καταιγισμών και η μείωση της καθυστέρησης της διαδικασίας συναρμολόγησης των καταιγισμών. 
Όμως, οι στόχοι αυτοί αναιρούν ο ένας τον άλλο, καθώς η αύξηση του μεγέθους είναι φυσικό να 
φέρνει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της καθυστέρησης κατά τη συναρμολόγηση. Επομένως, ένας 
αλγόριθμος συναρμολόγησης θα πρέπει να κρίνεται με βάση το ποσοστό βελτίωσης κάποιου από τα 
παραπάνω μέτρα απόδοσης για μια δεδομένη τιμή του άλλου μέτρου απόδοσης. 

Στο Σχήμα 23 απεικονίζεται η απόδοση ενός “καλού” και ενός “κακού” αλγόριθμου 
συναρμολόγησης καταιγισμών. Ο “καλός” αλγόριθμος συναρμολόγησης καταιγισμών παράγει 
μεγαλύτερους καταιγισμούς από τον “κακό” αλγόριθμο, για μία δεδομένη μέση τιμή καθυστέρησης 
κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης ή αντίστοιχα, δίνει μικρότερη μέση καθυστέρηση χρόνου 
συναρμολόγησης για μία δεδομένη επιθυμητή μέση τιμή του μεγέθους του καταιγισμού. Επομένως, 
ένας “καλός” αλγόριθμος πρέπει να επιδιώκει, για παράδειγμα, όχι μόνο την μείωση της μέσης 
καθυστέρησης των πακέτων (γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολλούς καταιγισμούς μικρού 
μήκους, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα να συμβεί συμφόρηση), αλλά και την ταυτόχρονη αύξηση 
ή τη διατήρηση του μεγέθους των αντίστοιχων καταιγισμών. 

 

 
Σχήμα 23:  Απόδοση “καλού” και “κακού”  αλγορίθμου συναρμολόγησης καταιγισμών. 

Στη βιβλιογραφία έχει προταθεί μια σειρά από διαφορετικούς μηχανισμούς συναρμολόγησης 
καταιγισμών. Η διαδικασία συναρμολόγησης ξεκινάει όταν το πρώτο πακέτο μπαίνει στην ουρά, ο 
καταιγισμός σχηματίζεται και είναι έτοιμος να αποσταλεί στο δίκτυο όταν ικανοποιηθεί κάποιο 
κριτήριο ή κάποιο κατώφλι (threshold) που έχουμε καθορίσει. Το κριτήριο αυτό διαφέρει ανάλογα 
με τον αλγόριθμο συναρμολόγησης. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε δύο βασικούς αλγόριθμους 
συναρμολόγησης που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία, οι οποίοι βασίζονται σε διαφορετικού 
είδους κριτήρια. Ο πρώτος αλγόριθμος, που ονομάζουμε TMAX [30], χρησιμοποιεί ένα κριτήριο που 
βασίζεται στο χρόνο (time-based), ενώ ο δεύτερος αλγόριθμος, που ονομάζουμε BMIN [31], 
χρησιμοποιεί ένα κριτήριο που βασίζεται στο μέγεθος (size-based).  

3.1.1.1 Αλγόριθμος δημιουργίας καταιγισμών μέγιστου χρόνου καθυστέρησης (TMAX) 

Στον αλγόριθμο δημιουργίας καταιγισμών μέγιστου χρόνου καθυστέρησης TMAX [30], ο χρόνος 
συναρμολόγησης του καταιγισμού των πακέτων είναι σταθερός και ίσος με TMAX. Σε κάθε μία ουρά 
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συναρμολόγησης του κόμβου εισόδου αντιστοιχεί ένας μετρητής χρόνου. Όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω, σε κάθε ουρά συγκεντρώνονται τα πακέτα που ξεκινούν από τη συγκεκριμένη αφετηρία, 
καταλήγουν στον ίδιο προορισμό και ανήκουν επίσης στην ίδια κλάση προτεραιότητας. Ο μετρητής 
χρόνου αρχικοποιείται (t = 0) κάθε φορά που ένα πακέτο φτάνει σε άδεια ουρά (πρώτο πακέτο). Τα 
υπόλοιπα πακέτα που εισέρχονται στην ουρά περιμένουν μέχρι ο μετρητής χρόνου να γίνει ίσος με 
το κατώφλι TMAX (t = TMAX). Τότε τα πακέτα που βρίσκονται στην ουρά συναρμολογούνται σε έναν 
καταιγισμό, ο οποίος μεταδίδεται στο δίκτυο αφού πρώτα σταλεί το αντίστοιχο πακέτο ελέγχου 
(BHP). Παράλληλα, ο χρονικός μετρητής μηδενίζεται και παραμένει μηδενικός μέχρι την άφιξη ενός 
νέου πακέτου. Με βάση τη διαδικασία αυτή, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η μέγιστη 
καθυστέρηση στην ουρά των πακέτων που αποτελούν έναν καταιγισμό είναι ίσος με TMAX (που είναι 
φυσικά ο χρόνος αναμονής του πρώτου πακέτου που έφτασε στην ουρά). Ο ψευδο-κώδικας στο 
Σχήμα 24 περιγράφει τον αλγόριθμο TMAX. 

 

Event:  A packet arrives at queue 

         If  the queue is empty (n=0) 

       Start the Assembly_Timer: (set the timeout after TMAX); 

         else 

        n = n+1; 

         end 

Event:  Assembly_Timer Timeout  

Assemble the burst; 

Stop the Assembly_Timer; 

n=0; 

Σχήμα 24:  Αλγόριθμος συναρμολόγησης καταιγισμών ΤΜΑΧ. 

Για την παροχή διαφοροποιημένης ποιότητας υπηρεσιών (QoS) όταν χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος 
TMAX μπορούν να επιλεχθούν διαφορετικές τιμές για το κατώφλι (το χρόνο συναρμολόγησης TMAX) 
για κάθε κλάση προτεραιότητας. Η κλάση υψηλότερης προτεραιότητας παίρνει μικρότερο κατώφλι 
TMAX από εκείνο που παίρνει η κλάση χαμηλότερης προτεραιότητας, με αποτέλεσμα τα πακέτα που 
αποτελούν τους καταιγισμούς της υψηλής κλάση να περιμένουν λιγότερο χρόνο στην αντίστοιχη 
ουρά, και άρα να υποστούν μικρότερη συνολική καθυστέρηση.  

3.1.1.2 Αλγόριθμος δημιουργίας καταιγισμών ελάχιστου μεγέθους (BMIN) 

Στον αλγόριθμο BMIN, το κριτήριο που χρησιμοποιείται είναι το μέγεθος του καταιγισμού σε bytes (ή 
ο αριθμός των πακέτων). Τα εισερχόμενα πακέτα συλλέγονται στην ουρά ώσπου το συνολικό 
μέγεθος των πακέτων στην ουρά να γίνει ίσο με BMIN. Τότε ο καταιγισμός σχηματίζεται και το 
αντίστοιχο BHP πακέτο στέλνεται στο οπτικό δίκτυο κορμού. Από τη στιγμή που θα φθάσει το 
επόμενο εισερχόμενο πακέτο, αρχίζει η συναρμολόγηση ενός νέου καταιγισμού. Για να 
καταλάβουμε καλύτερα αυτόν τον αλγόριθμο, θα μπορούσαμε να φανταστούμε τους καταιγισμούς 
ως δοχεία δεδομένου μεγέθους και τη δημιουργία του καταιγισμού να πραγματοποιείται όταν γεμίσει 
το δοχείο από τα πακέτα. Στο Σχήμα 25 περιγράφεται ο αλγόριθμος BSΜIN σε μορφή ψευδο-κώδικα. 
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Event:  A packet arrives at queue 

         BS = BS + packet_size ; 

         n = n+1; 

         If  BS ≥ BMIN 
 

Assemble the burst; 

BS=0; n=0; 

        End 

Σχήμα 25: Αλγόριθμος συναρμολόγησης καταιγισμών BSΜIN. 

Για την παροχή διαφοροποιημένης ποιότητας υπηρεσιών (QoS), εφαρμόζεται παρόμοια διαδικασία 
με τον προηγούμενο αλγόριθμο, μόνο που σε αυτή την περίπτωση αντί να χρησιμοποιούνται 
διαφορετικά κατώφλια TΜΑΧ, χρησιμοποιούνται διαφορετικά κατώφλια BMIN. Έτσι, στις κλάσεις 
υψηλότερης προτεραιότητας αναθέτονται μικρότερα κατώφλια BMIN ώστε οι καταιγισμοί που 
σχηματίζονται να αποτελούνται από πακέτα που περιμένουν λιγότερο χρόνο στην ουρά.  

3.1.1.3 Προηγμένοι αλγόριθμοι συναρμολόγησης καταιγισμών και διαφοροποίηση 
ποιότητας υπηρεσίας  

Η μέθοδος συναρμολόγησης TMAX ενώ επιτυγχάνει τον περιορισμό της μέγιστης καθυστέρησης που 
υφίστανται όλα τα πακέτα που αποτελούν τον καταιγισμό, είναι πιθανό να οδηγήσει στην παραγωγή 
καταιγισμών με ανεπιθύμητο μέγεθος. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση που το φορτίο κίνησης 
είναι βαρύ (heavy traffic load) παράγονται καταιγισμοί με πολύ μεγάλο μέγεθος, ή σε περίπτωση 
που το φορτίο είναι ελαφρύ (low traffic load) παράγονται πολύ μικροί καταιγισμοί. Το πρόβλημα 
αυτό ξεπερνιέται στον αλγόριθμο BMIN στον οποίο ελέγχεται το μέγεθος και δημιουργούνται 
καταιγισμοί σχεδόν σταθερού μεγέθους. Όμως ο αλγόριθμος συναρμολόγησης BMIN έχει το 
μειονέκτημα οτι σε χαμηλό φορτίο κίνησης οι καταιγισμοί παράγονται αραιά και τα πακέτα που τους 
αποτελούν περιμένουν στις αντίστοιχες ουρές για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, στη βιβλιογραφία έχει επίσης προταθεί ένα υβριδικό 
μοντέλο αλγόριθμων συναρμολόγησης καταιγισμών βασισμένο στους BMIN και TMAX [32]. Στο 
μοντέλο αυτό, η συναρμολόγηση ενός καταιγισμού ολοκληρώνεται όταν ικανοποιηθεί, είτε το 
κριτήριο για τον TMAX αλγόριθμο, είτε το κριτήριο για τον BMIN. Έτσι, το πρώτο από τα κριτήρια που 
ικανοποιείται καθορίζει και τον αλγόριθμο που θα χρησιμοποιηθεί τελικά. 

Στις εργασίες [32] και [33] έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της απόδοσης και σύγκριση των 
αλγορίθμων TMAX και BMIN αναφορικά με το μέγεθος και το χρόνο δημιουργίας των καταιγισμών. 
Επίσης έχει εξετασθεί η κατανομή του χρονικού διαστήματος μεταξύ της δημιουργίας δύο 
καταιγισμών (inter-arrival time) και η αυτοσυσχέτιση της διαδικασίας αυτής (autocorrelation ή long 
range dependence). Επίσης, στο [34] εξετάζεται η πιθανότητα απώλειας πακέτων λόγω της 
υπερχείλισης των ουρών στους κόμβους εισόδου όταν χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος δημιουργίας 
καταιγισμών μέγιστου χρόνου καθυστέρησης (TMAX). 

Επιπλέον, μια σειρά από ειδικούς αλγορίθμους συναρμολόγησης για την παροχή διαφοροποιημένης 
ποιότητας υπηρεσιών σε OBS δίκτυα έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία. Στο [35] προτάθηκε η 
συναρμολόγηση πακέτων που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις στον ίδιο καταιγισμό, όπου τα 
πακέτα τοποθετούνται από την αρχή προς το τέλους του καταιγισμού με σειρά φθίνουσας 
προτεραιότητας. Η διαφοροποίηση της ποιότητας υπηρεσιών πραγματοποιείται με την κατάτμηση 
των καταιγισμών, όταν υπάρχει σύγκρουση δύο καταιγισμών στον κορμό του δικτύου, και την 
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απόρριψη της ουράς ενός από τους καταιγισμούς, έτσι ώστε τα πακέτα που ανήκουν στις κλάσεις 
χαμηλότερης προτεραιότητας να πετιούνται πρώτα. Στο [36], παρουσιάζεται ένα πλαίσιο που 
ονομάζεται Assured Horizon, το οποίο χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο συναρμολόγησης με βάση το 
χρόνο και επίσης μαρκάρει τους καταιγισμούς ανάλογα με την κλάση που ανήκουν. Στον κορμό του 
δικτύου χρησιμοποιείται ενεργητική απόρριψη (active dropping), ώστε να επιτευχθεί διαφοροποίηση 
στην ποιότητα υπηρεσιών. Η επίδραση της διαδικασίας συναρμολόγησης σε συνδυασμό με το 
πρωτόκολλο σηματοδοσίας JET (στο οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια) σε ένα δίκτυο με 
διαφορετικές κλάσεις προτεραιοτήτων εξετάζεται στο [37]. Παρόμοια, στο [38] εξετάζεται η 
επίδραση των TMAX και BMIN αλγόριθμων συναρμολόγησης σε ένα OBS δίκτυο που χρησιμοποιεί το 
πρωτόκολλο JET. 

Τέλος, η επίδραση της διαδικασίας συναρμολόγησης των καταιγισμών στην απόδοση του TCP έχει 
μελετηθεί στα [43]-[46]. Στο [43] εξετάζεται η επίδραση του μεγέθους των καταιγισμών και του 
χρόνου συναρμολόγησης στην απόδοση του TCP μέσω πειραμάτων προσομοίωσης. Αναλυτικές 
σχέσεις για την απόδοση του TCP όταν ο αλγόριθμος συναρμολόγησης είναι ο TMAX δίνονται στα 
[44] και [45]. Ένας adaptive αλγόριθμος συναρμολόγησης, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του την 
κατάσταση κίνησης του δικτύου και προσαρμόζει κατάλληλα το κατώφλι Tmax, παρουσιάζεται στο 
[46].  

3.1.2 Πρωτόκολλα Σηματοδοσίας  

Ένα πρωτόκολλο σηματοδοσίας (signaling protocol) περιλαμβάνει την εγκατάσταση του μονοπατιού 
μεταγωγής καθώς και τη μετατροπή ή διαγραφή του. Στα OBS δίκτυα η εγκατάσταση του 
μονοπατιού μεταγωγής γίνεται μέσω της ρύθμισης των κόμβων κορμού (core routers) έτσι ώστε να 
γίνεται η προώθηση των δεδομένων από κάποιον εισερχόμενο σύνδεσμο στον κατάλληλο 
εξερχόμενο σύνδεσμο τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που διαρκεί ο καταιγισμός. Σε ένα 
δίκτυο OBS κάθε κόμβος κορμού πρέπει να γνωρίζει τη χρησιμοποίηση των εξερχόμενων 
συνδέσμων του ως προς το χρόνο [39], έτσι ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει δεσμεύσεις 
χωρητικότητας σε αυτούς, να μπορεί να αποφασίσει σε ποιο κανάλι (μήκος κύματος) να προωθήσει 
τον εκάστοτε καταιγισμό και να καταλαβαίνει πότε υπάρχουν συγκρούσεις όταν δεν υπάρχει 
διαθέσιμη χωρητικότητα. Αυτό συνήθως γίνεται διατηρώντας και χρησιμοποιώντας διαγράμματα 
χρησιμοποίησης ή διαθεσιμότητας της χωρητικότητας (capacity utilization or capacity availability 
profiles) των εξερχόμενων συνδέσμων ως συνάρτηση του χρόνου. 

 

 

Σχήμα 26: Δυαδικό διάγραμμα χρησιμοποίησης ενός μήκους κύματος (καναλιού) ενός συνδέσμου. 

Αν υποθέσουμε ότι κάθε καταιγισμός χρησιμοποιεί χωρητικότητα ίση με ένα μήκος κύματος για ένα 
δεδομένο χρονικό διάστημα, το διάγραμμα χρησιμοποίησης ενός μήκους κύματος είναι μια βηματική 
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(stepwise) δυαδική (binary) συνάρτηση του χρόνου. Οι αλλαγές μεταξύ της κατάστασης 0 και 1 
γίνονται στα σημεία όπου έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση του μήκους κύματος για κάποιον 
καταιγισμό. Το διάγραμμα χρησιμοποίησης της χωρητικότητας αλλάζει δυναμικά καθώς 
πραγματοποιούνται νέες δεσμεύσεις χωρητικότητας και φυσικά καθώς ο χρόνος περνάει οι παλιές 
δεσμεύσεις περνάνε στο παρελθόν. Στο Σχήμα 26 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ενός διαγράμματος 
χρησιμοποίησης ενός μήκους κύματος (καναλιού) ενός συνδέσμου. 

Στα δίκτυα OBS, υπάρχουν δύο ειδών πρωτόκολλα σηματοδοσίας για τη δέσμευση χωρητικότητας: 
τα μονόδρομα πρωτόκολλα (one way ή Tell-And-Go, με συντομογραφία TAG) και τα αμφίδρομα 
πρωτόκολλα (two-way ή Tell-And-Wait, με συντομογραφία TAW) [28]. 

 

             
Σχήμα 27:  (α) Χρονισμός ενός τυπικού αμφίδρομου πρωτοκόλλου (two-way ή tell-and-wait). (β) Χρονισμός ενός 
τυπικού μονόδρομου πρωτοκόλλου (one-way ή tell-and-go). 

Στην περίπτωση των αμφίδρομων πρωτοκόλλων TAW, η δέσμευση των πόρων κατά μήκος του 
μονοπατιού είναι προκαταβολική. Όταν ένας κόμβος πρόκειται να μεταδώσει έναν καταιγισμό, 
προσπαθεί αρχικά να δεσμεύσει το απαιτούμενο εύρος ζώνης μέχρι τον προορισμό του καταιγισμού, 
σα να γίνεται η εγκατάσταση μίας από-άκρο-σε-άκρο σύνδεσης (end-to-end connection). Για το 
σκοπό αυτό, στέλνεται ένα πακέτο ελέγχου (BHP ή SETUP packet) από την πηγή του καταιγισμού 
το οποίο ακολουθεί το μονοπάτι που έχει αποφασιστεί ότι θα ακολουθήσει ο καταιγισμός. Κάθε 
ενδιάμεσος κόμβος που λαμβάνει το πακέτο αυτό θα κάνει τη δέσμευση της χωρητικότητας στον 
εξερχόμενο σύνδεσμο που αντιστοιχεί στο μονοπάτι. Εάν τελικά δεσμευτεί το απαιτούμενο εύρος 
ζώνης σε όλους τους ενδιάμεσους συνδέσμους, τότε λέμε οτι η σύνδεση είναι επιτυχής, και ένα 
μήνυμα επιβεβαίωσης (acknowledgment – ACK) θα σταλεί από τον προορισμό πίσω στην πηγή 
προκειμένου να την ειδοποιήσει ότι μπορεί να στείλει τον καταιγισμό. Αν η δέσμευση του εύρους 
ζώνης είναι ανεπιτυχής, τότε λέμε οτι η σύνδεση μπλοκαρίστηκε (blocked), ο κόμβος που θα υπάρξει 
το πρόβλημα θα δημιουργήσει ένα αρνητικό μήνυμα επιβεβαίωσης (negative acknowledgment – 
NAK) το οποίο θα σταλεί πίσω προς την πηγή και θα αποδεσμεύσει τη χωρητικότητα που έχει 
δεσμευτεί μέχρι τότε στους προηγούμενους συνδέσμους του μονοπατιού. Όταν η πηγή παραλάβει 
ένα NAK πακέτο, τότε μπορεί πιθανώς να επαναλάβει τη διαδικασία εγκατάστασης της σύνδεσης 
(setup retrial). Τα αμφίδρομα πρωτόκολλα TAW, διασφαλίζουν την επιτυχή παραλαβή του 
καταιγισμού, αφού, πριν αποσταλεί ο καταιγισμός, η εγκατάσταση της από-άκρο-σε-άκρο σύνδεσης 
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έχει επιβεβαιωθεί. Το αντίτιμο του ότι δεν υπάρχουν απώλειες δεδομένων στον κορμό του δικτύου 
αλλά μόνο μπλοκαρίσματα συνδέσεων, είναι ο αυξημένος χρόνο αναμονής που απαιτείται μέχρι την 
επιβεβαίωση της εγκατάστασης της σύνδεσης. Άρα τα πακέτα που αποτελούν τους καταιγισμούς 
υφίστανται μεγαλύτερη καθυστέρηση και επίσης οι κόμβοι εισόδου χρειάζεται να έχουν μεγάλους 
καταχωρητές ώστε να αποθηκεύουν τους καταιγισμούς μέχρι να μεταδοθούν.  
Από την άλλη πλευρά, στα μονόδρομα πρωτόκολλα σηματοδοσίας TAG, η πηγή μεταδίδει έναν 
καταιγισμό χωρίς προηγουμένως να έχει προκαταβολικά δεσμεύσει το απαιτούμενο εύρος ζώνης. 
Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση των TAG πρωτοκόλλων, το πακέτο ελέγχου BHP προηγείται 
του καταιγισμού κατά ένα μικρό χρονικό διάστημα το οποίο συνήθως ονομάζουμε Time Offset 
(TO). Σε κάθε ενδιάμεσο κόμβο, το BCH πακέτο κάνει κράτηση στον αντίστοιχο εξερχόμενο 
σύνδεσμο για τον καταιγισμό που θα ακολουθήσει μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Η 
δέσμευση αυτή της χωρητικότητας πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε αν σε κάποιο 
σύνδεσμο δεν υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα, ο καταιγισμός που ακολουθεί απορρίπτεται 
(dropped). Η επαναμετάδοση του χαμένου καταιγισμού μπορεί να γίνει στο οπτικό επίπεδο, οπότε οι 
καταιγισμοί αποθηκεύονται στους κόμβους εισόδου και χρησιμοποιούνται NAK πακέτα για να 
πυροδοτήσουν την επαναμετάδοση, ή τα πακέτα τα οποία αποτελούν τον καταιγισμό αυτόν 
επαναμεταδίδονται από κάποιο ανώτερο επίπεδο όπως για παράδειγμα από το TCP. Τα μονόδρομα 
πρωτόκολλα TAG δε διασφαλίζουν την επιτυχή παράδοση του καταιγισμού στον προορισμό, καθώς 
μπορούν να υπάρξουν απορρίψεις καταιγισμών στον κορμό του δικτύου. Τα προτερήματα της 
συγκεκριμένης κλάσης πρωτοκόλλων είναι ότι μειώνουν την καθυστέρηση που υφίστανται τα 
πακέτα που αποτελούν τους καταιγισμούς, αφού αυτοί μεταδίδονται άμεσα μόλις σχηματιστούν. 
Άρα τα TAG πρωτόκολλα είναι κατάλληλα για τη μετάδοση δεδομένων που είναι ευαίσθητα στην 
καθυστέρηση (time-critical). 

Ένα παράδειγμα ενός αμφίδρομου πρωτοκόλλου είναι το Efficient Reservation Virtual Circuit 
πρωτόκολλο (ERVC) που προτάθηκε στο [39] και το wavelength routed (WR)-OBS [34]. Το 
τελευταίο διάστημα η έρευνα έχει επικεντρωθεί στα μονόδρομα πρωτόκολλα. Τα πιο σημαντικά από 
αυτά που έχουν προταθεί είναι το Ready-to-Go Virtual Circuit protocol [40], το Horizon [41], το 
just-enough-time (JET) [29] και το just-in-time (JIT) [42]. 

Ένα υβριδικό πρωτόκολλο που συνδυάζει TAW ως έναν ενδιάμεσο κόμβο, με TAG στη συνέχεια ως 
τον προορισμό έχει προταθεί στο [47]. Ελέγχοντας τον ενδιάμεσο κόμβο που θα γίνει η αλλαγή 
μεταξύ των TAW και TAG, το πρωτόκολλο αυτό μπορεί να ελέγξει την αντιστάθμιση μεταξύ της 
καθυστέρησης και της πιθανότητας απόρριψης του καταιγισμού στον κορμό του δικτύου, έτσι ώστε 
να παρεχθεί διαφοροποιημένη ποιότητα υπηρεσιών.  

Άλλες τεχνικές για την παροχή διαφοροποιημένης ποιότητας υπηρεσιών περιλαμβάνουν το JΕT 
offset-time-based scheme στο οποίο χρησιμοποιούνται διαφορετικά Time Offsets για να 
διαχωρισθούν οι κλάσεις προτεραιότητας [48], το μηχανισμό προληπτικής δέσμευσης των μηκών 
κύματος όπου κάθε κλάση σχετίζεται με έναν δεδομένο όριο χρησιμοποίησης της χωρητικότητας 
[49], και την τεχνική FRR (fast resource reservation), όπου μια τεχνική πρόβλεψης του μεγέθους των 
καταιγισμών συνδυάζεται με το JΕT offset-time-based scheme [50].  

3.1.2.1 Μέθοδοι Δέσμευση Χωρητικότητας 

Όταν έναν κόμβος κορμού παραλάβει ένα πακέτο ελέγχου BHP δεσμεύει τη χωρητικότητα του 
ζητούμενου εξερχόμενου συνδέσμου για το χρόνο που χρειάζεται από τον καταιγισμό βάσει της 
πληροφορίας που περιέχεται στο πακέτο BHP και ρυθμίζει τους διακόπτες του έτσι ώστε να 
προωθήσει τον καταιγισμό από το σύνδεσμο εισόδους στο σωστό σύνδεσμο εξόδου. Υπάρχουν 
διαφορετικές μέθοδοι για τη δέσμευση και την κατάργηση της χωρητικότητας και τη ρύθμιση των 
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διακοπτών. Το χρονικό σημείο που ξεκινάει η δέσμευση της χωρητικότητα μπορεί να προσδιοριστεί 
με δύο τρόπους: explicit setup ή estimated setup. Στην περίπτωση του explicit setup, η χωρητικότητα 
δεσμεύεται και οι διακόπτες ρυθμίζονται αμέσως μόλις ο κόμβος επεξεργαστεί το BHP πακέτο. Στην 
περίπτωση του estimated setup, ο OBS κόμβος δεσμεύει τη χωρητικότητα και ρυθμίζει τους 
αντίστοιχους διακόπτες σε κάποια στιγμή στο μέλλον, συνήθως λίγο πριν τη στιγμή που ο 
καταιγισμός αναμένεται να φτάσει στο συγκεκριμένο κόμβο. Συνήθως αυτού του είδους τις 
δεσμεύσεις τις ονομάζουμε και μελλοντικές δεσμεύσεις (in-advance reservations). Για να γίνει αυτό, 
πληροφορία που σχετίζεται με το ακριβές χρονικό σημείο που θα φθάσει ο καταιγισμός στο 
συγκεκριμένο κόμβο πρέπει να υπάρχει στο πακέτο BHP. Η κατάργηση της δέσμευσης της 
χωρητικότητας και η απορύθμιση των διακοπτών αφού περάσει ο καταιγισμός από τον κόμβο μπορεί 
επίσης να γίνει με δύο τρόπους: explicit release ή estimated release. Στην περίπτωση του explicit 
release η πηγή, αφού μεταδώσει τον καταιγισμό, στέλνει ένα επιπλέον πακέτο ελέγχου το οποίο 
καταργεί τις δεσμεύσεις χωρητικότητας σε όλους τους ενδιάμεσους κόμβους και απορυθμίζει το 
μονοπάτι. Στην περίπτωση του estimated release, η δέσμευση χωρητικότητας σε κάθε κόμβο γίνεται 
ακριβώς για το χρόνο που χρειάζεται, και προϋποθέτει ότι η διάρκεια του καταιγισμού είναι γνωστή 
και η πληροφορία αυτή μεταφέρεται σε ένα πεδίο του πακέτου ελέγχου BHP. Συνήθως αυτού του 
είδους τις δεσμεύσεις τις ονομάζουμε και χρονικές δεσμεύσεις (timed reservations). Με βάση τα 
παραπάνω, υπάρχουν τέσσερα σχήματα που χρησιμοποιούνται για τη δέσμευση της χωρητικότητας: 
(i) explicit setup/explicit release, (ii) explicit setup/estimated release, (iii) estimated setup/explicit 
release, και (iv) estimated setup/estimated release.  

Τα σχήματα που χρησιμοποιούν estimated δεσμεύσεις είναι εξ ορισμού πιο αποδοτικά γιατί 
δεσμεύουν τη χωρητικότητα για λιγότερο διάστημα από ότι τα αντίστοιχα σχήματα που 
χρησιμοποιούν explicit δεσμεύσεις. Αυτό μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα οδηγώντας στην 
αποδοτικότερη διαχείριση του εύρους ζώνης, στη μείωση των συγκρούσεων και στην αύξηση της 
ρυθμαπόδοσης (throughput) του δικτύου. Όμως τα σχήματα με estimated δεσμεύσεις έχουν 
μεγαλύτερη πολυπλοκότητα υλοποίησης. Από τα πρωτόκολλα σηματοδοσίας που παρουσιάστηκαν 
παραπάνω, το πρωτόκολλο ERVC χρησιμοποιεί estimated setup/estimated release, το WR-OBS 
χρησιμοποιεί estimated setup/estimated release, το Just-In-Time (JIT) χρησιμοποιεί explicit 
setup/estimated release, το Horizon χρησιμοποιεί explicit setup/estimated release και το just-enough-
time (JET) χρησιμοποιεί estimated setup/estimated release. 

3.1.3 Μετατροπή Μήκους Κύματος και Χρονοπρογραμματισμός των 
Καταιγισμών στα Κανάλια των Συνδέσμων 

Συνήθως κάθε σύνδεσμος του OBS δικτύου υποστηρίζει πολλά μήκη κύματος χρησιμοποιώντας την 
τεχνολογία πολυπλεξίας μήκους κύματος (wavelength division multiplexing - WDM). Επίσης, 
πολλές εργασίες που έχουν εμφανιστεί στη βιβλιογραφία, υποθέτουν ότι οι κόμβοι που αποτελούν 
τον κορμό του OBS δικτύου έχουν την δυνατότητα πλήρους μετατροπής μήκους κύματος (full 
wavelength conversion). Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ένας κόμβος κορμού παραλάβει ένα πακέτο 
ελέγχου BHP πρέπει να αποφασίσει ποιο κανάλι (μήκος κύματος) θα χρησιμοποιήσει ο καταιγισμός 
στον αντίστοιχο εξερχόμενο σύνδεσμο. Αν χρησιμοποιούνται χρονικές δεσμεύσεις (timed 
reservations), που σημαίνει οτι οι δεσμεύσεις γίνονται ακριβώς για το απαιτούμενο χρονικό 
διάστημα, το πρόβλημα αυτό της απόφασης του καναλιού που θα χρησιμοποιηθεί, είναι σημαντικό. 
Αφού οι κρατήσεις των καταιγισμών δεν γίνονται απαραίτητα για συνεχόμενα χρονικά διαστήματα 
με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά μεταξύ διαδοχικών κρατήσεων, είναι πολύ πιθανό κάθε κανάλι να 
είναι κατακερματισμένο σε πολλές περιόδους κρατήσεων χωρισμένες από κενά (void) διαστήματα, 
όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 28. Όπως είναι φυσικό, ανάλογα με το μέγεθος αυτών των κενών 
διαστημάτων, τα κενά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή όχι από τους επόμενους καταιγισμούς. 
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Στα OBS δίκτυα, υπό την υπόθεση πλήρους μετατροπής μήκους κύματος, ένα σημαντικό πρόβλημα 
είναι ο σχεδιασμός αλγορίθμων για το χρονοπρογραμματισμό των καταιγισμών στα κανάλια των 
συνδέσμων έτσι ώστε να αξιοποιούνται τα κενά μεταξύ των κρατήσεων με αποτελεσματικό και 
αποδοτικό τρόπο. 

  

 
Σχήμα 28: Οι κρατήσεις στα κανάλια των συνδέσμων κατακερματίζονται στο χρόνο με κενά μεταξύ των 
διαστημάτων δέσμευσης. Η επιλογή του καναλιού που θα χρησιμοποιηθεί (υποθέτοντας ότι υπάρχει η δυνατότητα 
πλήρους μετατροπής του μήκους κύματος), γίνεται από έναν αλγόριθμο χρονοπρογραμματισμού των καναλιών. 

Οι αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού των καναλιών μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δυο 
κατηγορίες: με ή χωρίς πλήρωση των κενών διαστημάτων (void filling). Ο αλγόριθμος Horizon 
ανήκει στην πρώτη κατηγορία των αλγορίθμων χρονοπρογραμματισμού. Ο Horizon [41] 
ενδιαφέρεται μόνο για τον ορίζοντα (horizon) κάθε καναλιού, που ορίζεται σαν ο χρόνος μετά τον 
οποίο δεν έχει γίνει καμιά κράτηση στο συγκεκριμένο κανάλι. Ο χρονοδρομολογητής αναθέτει κάθε 
εισερχόμενο καταιγισμό στο κανάλι με τον μικρότερο ορίζοντα αρκεί αυτός να είναι χρονικά 
νωρίτερος από το χρόνο άφιξης του καταιγισμού. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα αυτού του 
αλγορίθμου είναι η ελάχιστη απαίτηση σε μνήμη και φυσικά ο μικρός χρόνος εκτέλεσης του. Όμως 
το γεγονός ότι ο αλγόριθμος Horizon αγνοεί τα κενά διαστήματα έχει ως αποτέλεσμα να μη γίνεται 
αποδοτική χρησιμοποίηση του εύρους ζώνης και γι’ αυτό προτάθηκαν αλγόριθμοι που 
εκμεταλλεύονται τα κενά όπως ο LAUC-VF [51] (latest available unscheduled channel with void 
filling). Ο LAUC-VF κρατά πληροφορίες για όλα τα κενά διαστήματα και επιλέγει κάποιο κενό 
διάστημα ή τον ορίζοντα αν δεν υπάρχει κάποιο κατάλληλο κενό διάστημα, ώστε να 
ελαχιστοποιήσει το κενό που θα δημιουργηθεί όταν χρονοδρομολογηθεί ο νέος καταιγισμός. Ο 
αλγόριθμος LAUC-VF οδηγεί σε καλύτερη χρησιμοποίηση του εύρους ζώνης και μικρότερη 
πιθανότητα απώλειας σε σχέση με τον Horizon, αλλά απαιτεί περισσότερο χρόνο (ο οποίος είναι 
τουλάχιστον πολυωνυμικός) για να εκτελεστεί. 

3.1.4 Αλγόριθμοι Δρομολόγησης και Χρονοπρογραμματισμού των 
Καταιγισμών  

Στις προηγούμενες παραγράφους περιγράψαμε πρωτόκολλα σηματοδοσίας και αλγόριθμους 
χρονοπρογραμματισμού των καταιγισμών στα κανάλια των συνδέσμων. Αυτά προϋποθέτουν ότι το 
μονοπάτι που θα ακολουθηθεί από τον καταιγισμό έχει προαποφασιστεί και αντιμετωπίζουν την 
διαδικασία εγκατάστασης του. Όπως είναι φυσικό, ένα ενδιαφέρον θέμα είναι η επιλογή του 
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μονοπατιού που θα ακολουθηθεί καθώς και ο χρόνος μετάδοσης του καταιγισμού ώστε να 
αποφευχθούν οι συγκρούσεις και να διανεμηθεί με ομοιόμορφο και ισορροπημένο τρόπο η κίνηση 
σε όλο το δίκτυο. 

Για να αποφευχθούν οι συγκρούσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλγόριθμοι με ανάδραση (close 
loop or feedback-based) ή χωρίς ανάδραση (open-loop). Οι αλγόριθμοι χωρίς ανάδραση 
επικεντρώνονται στη διαμόρφωση της κίνησης που μπαίνει στο δίκτυο ώστε να είναι πιο ομαλή και 
να διανέμεται ομοιόμορφα στο δίκτυο με βάση κάποια προκαθορισμένα κριτήρια [52],[53]. Όμως, 
αφού σε αυτού του είδους τους αλγορίθμους δε λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση του δικτύου, οι 
αλγόριθμοι αυτοί δε μπορούν να αντιμετωπίσουν την αλλαγή της κίνησης στο δίκτυο. Αντίθετα, οι 
αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν ανάδραση ελέγχουν διαρκώς την κατάσταση του δικτύου και τη 
διαθεσιμότητα των συνδέσμων και ορίζουν τα μονοπάτια προσπαθώντας να αποφύγουν τις 
συγκρούσεις και γενικότερα τη συμφόρηση [54], [55], [56]. Ένας περιορισμός αυτών των 
αλγορίθμων είναι ότι όταν το γινόμενο χωρητικότητας – καθυστέρησης διάδοσης του δικτύου είναι 
μεγάλο, οι αντιδράσεις αυτών των αλγορίθμων που χρησιμοποιούν ανάδραση είναι αργές, και μπορεί 
να οδηγήσουν σε ταλαντώσεις της κίνησης και ασταθή συμπεριφορά του δικτύου. 

Η ενσωμάτωση λειτουργιών για αποφυγή συγκρούσεων στο GMPLS εξετάζεται στο [53], όπου 
προτείνεται μια τεχνική για ισορροπημένη κατανομή της κίνησης στο δίκτυο. Στο [54] οι συγγραφείς 
περιγράφουν έναν αλγόριθμο με ανάδραση για την αποφυγή των συγκρούσεων σε ένα δίκτυο OBS, 
όπου οι κόμβοι του κορμού στέλνουν μηνύματα στους κόμβους εισόδου ώστε να μειώσουν την 
μετάδοση που χρησιμοποιούν συνδέσμους που παρουσιάζουν συμφόρηση. Στο [55] η κίνηση 
διαμοιράζεται δυναμικά ανάμεσα σε ένα συγκεκριμένο αριθμό από εναλλακτικά μονοπάτια (fixed 
alternate paths). Στο [56] οι συγγραφείς προτείνουν μια κεντρικοποιημένη αρχιτεκτονική όπου οι 
αποφάσεις λαμβάνονται από τον ίδιο χρονοδρομολογητή ώστε να ρυθμιστεί η κίνηση και να 
αποφευχθούν οι συγκρούσεις. Παίρνοντας μια διαφορετική προσέγγιση, το [57] παρουσιάζει μια 
μοντελοποίηση (formulation) της δρομολόγησης και του χρονοπρογραμματισμού των καταιγισμών 
σε ένα δίκτυο OBS με τη χρήση ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (integer linear programming 
–ILP) αφού κάνει κάποιες υποθέσεις που απλοποιούν το πρόβλημα. Αυτός ο σχηματισμός έχει σαν 
σκοπό να βελτιστοποιήσει τη ρυθμαπόδοση (throughput) ολόκληρου του δικτύου, χρησιμοποιώντας 
τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν μελλοντικές δεσμεύσεις για τους καταιγισμούς.  

Θα επανέλθουμε στο πρόβλημα αυτό στο επόμενο κεφάλαιο της διατριβής, όπου θα παρουσιάσουμε 
ένα γενικό αλγόριθμο για τη δρομολόγηση και το χρονοπρογραμματισμό συνδέσεων σε δίκτυα που 
υποστηρίζουν μελλοντικές δεσμεύσεις. Ο γενικός αλγόριθμος που θα παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 4 
έχει άμεση εφαρμογή στα δίκτυα οπτικής μεταγωγής καταιγισμών, αλλά δεν περιορίζεται μόνο σ’ 
αυτά.  
 

3.2 Αλγόριθμος Συναρμολόγησης Καταιγισμών Μέσου Χρόνου 
Καθυστέρησης 

Στην παράγραφο αυτή προτείνουμε και αξιολογούμε ένα νέο αλγόριθμο συναρμολόγησης 
καταιγισμών ο οποίος βασίζεται στη μέση καθυστέρηση των πακέτων που αποτελούν τον 
καταιγισμό. Πιο συγκεκριμένα, όταν ένα πακέτο που ανήκει σε μία Forwarding Equivalence Class 
(FEC) φτάνει στην αντίστοιχη ουρά, ενημερώνεται ένας μετρητής της τρεχούμενης μέσης 
καθυστέρησης (Running Average Delay) των πακέτων που βρίσκονται στην ουρά. Όταν η 
τρεχούμενη μέση καθυστέρηση ξεπεράσει ένα κατώφλι TAVE, ο αλγόριθμος σταματάει και 
δημιουργεί τον καταιγισμό. Με αυτόν τον τρόπο, ο αλγόριθμος παράγει καταιγισμούς που 
αποτελούνται από πακέτα που έχουν υποστεί συγκεκριμένη μέση καθυστέρηση ίση με το 
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χρησιμοποιούμενο κατώφλι. Διαφορετικά κατώφλια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικές 
FECs. Δείχνουμε, μέσω πειραμάτων προσομοίωσης, ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος 
συναρμολόγησης καταιγισμών μειώνει την διασπορά της καθυστέρησης των πακέτων (packet delay 
jitter) σε σύγκριση με τυπικούς αλγορίθμους συναρμολόγησης καταιγισμών που έχουν προταθεί στη 
βιβλιογραφία. Η διασπορά της καθυστέρησης των πακέτων είναι σημαντική για μια σειρά από 
εφαρμογές, όπως οι εφαρμογές πραγματικού χρόνου (real-time applications), εφαρμογές 
αναπαραγωγής ήχου ή κινούμενης εικόνας (audio/video streaming), καθώς και εφαρμογές που 
βασίζονται στο πρωτόκολλο TCP. Αυτό συμβαίνει γιατί ο μηχανισμός ελέγχου και αποφυγής της 
συμφόρησης (congestion control and avoidance) του πρωτοκόλλου TCP βασίζεται στην εκτίμηση 
της καθυστέρησης κυκλικής διαδρομής (round-trip-time - RTT) της σύνδεσης, η οποία δεν γίνεται με 
καλή ακρίβεια όταν υπάρχει διασπορά στην καθυστέρηση των πακέτων. Ειδικά για την περίπτωση 
του πρωτοκόλλου TCP παρουσιάζουμε μια σειρά από αποτελέσματα προσομοιώσεων που δείχνουν 
ότι υπάρχει βελτίωση στη ρυθμαπόδοση (throughput) του δικτύου οπτικής μεταγωγής καταιγισμών 
όταν χρησιμοποιείται ο προτεινόμενος αλγόριθμος συναρμολόγησης. 

Το υπόλοιπο αυτής της παραγράφου είναι οργανωμένο ως εξής. Στην Παράγραφο 3.2.1 
παρουσιάζεται και περιγράφεται τυπικά ο προτεινόμενος αλγόριθμος συναρμολόγησης καταιγισμών 
μέσου χρόνου καθυστέρησης, TAVE. Στην Παράγραφο 3.2.2 εξετάζουμε την μέση καθυστέρηση που 
υφίστανται τα πακέτα όταν χρησιμοποιείται ο τυπικός αλγόριθμος TMAX, που έχει προταθεί στην 
βιβλιογραφία. Στην Παράγραφο 3.2.3 παραθέτουμε αποτελέσματα προσομοιώσεων. Συγκεκριμένα, 
στην Παράγραφο 3.2.3.1 σχολιάζουμε την κατανομή της καθυστέρησης των πακέτων και την 
διασπορά της καθυστέρησης, συγκρίνοντας τον προτεινόμενο αλγόριθμο ΤAVE με τους τυπικούς 
αλγόριθμους TMAX και BMIN. Τέλος, στην Παράγραφο 3.2.3.2, αξιολογούμε την απόδοση αυτών των 
αλγορίθμων συναρμολόγησης υπό κίνηση που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο μεταφοράς TCP. 

3.2.1 Ορισμός του Αλγόριθμου Συναρμολόγησης Καταιγισμών Μέσου 
Χρόνου Καθυστέρησης (TAVE) 

Ο αλγόριθμος συναρμολόγησης καταιγισμών μέσου χρόνου καθυστέρησης TAVE, χρησιμοποιεί ένα 
χρονικό κριτήριο, όπως και ο αλγόριθμος μεγίστου χρόνου καθυστέρησης TΜΑΧ (Παράγραφος 
3.1.1.1), με τη διαφορά ότι το κατώφλι που χρησιμοποιείται αναφέρεται στη μέση χρονική 
καθυστέρηση των πακέτων που βρίσκονται στην ουρά και όχι στη συνολική καθυστέρηση 
συναρμολόγησης του καταιγισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, κάθε κόμβος εισόδου διατηρεί μια ξεχωριστή ουρά για κάθε  Forwarding 
Equivalence Class (FEC). Για κάθε FEC, ορίζεται ένα κατώφλι TAVE, το οποίο αντιστοιχεί στο άνω 
όριο της μέσης καθυστέρησης των πακέτων που θα αποτελέσουν τους καταιγισμούς. Όταν ένα 
πακέτο εισέλθει σε μια άδεια ουρά, ένας μετρητής της τρέχουσας μέσης καθυστέρησης (Running 
Average Delay – RAD) τίθεται σε λειτουργία. Η τρέχουσα μέση καθυστέρηση, RAD(t), των πακέτων 
που βρίσκονται μέσα στην ουρά συναρμολόγησης τη χρονική στιγμή t, ορίζεται από τη σχέση:  
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όπου: 

• Ti(t)=t-Si  είναι η τρέχουσα καθυστέρηση του πακέτου i στην ουρά 
• Si, η χρονική στιγμή της άφιξης του πακέτου i στην ουρά, και 
• n(t), ο αριθμός των πακέτων που βρίσκονται στην ουρά την χρονική στιγμή t.  
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Η τιμή του μέσου χρόνου καθυστέρησης RAD(t) υπολογίζεται συνεχώς κι όταν αυτή υπερβεί το 
κατώφλι TAVE (RAD(t)>TAVE) ο καταιγισμός δημιουργείται και μετά είναι η σειρά του πρωτοκόλλου 
σηματοδοσίας να ρυθμίσει το μονοπάτι και να μεταφέρει τον καταιγισμό στον προορισμό. Όταν 
δημιουργείται ένας καταιγισμός, τότε η τιμή της τρέχουσας μέσης καθυστέρησης για τη 
συγκεκριμένη ουρά (FEC) μηδενίζεται και παραμένει μηδενική μέχρι την άφιξη ενός νέου πακέτου. 

Η τρέχουσα μέση καθυστέρηση είναι συνάρτηση του χρόνου και η τιμή της τη χρονική στιγμή t+δt 
μπορεί να υπολογιστεί αν γνωρίζουμε την τιμή της τη χρονική στιγμή t, σύμφωνα με τον τύπο: 
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n t RAD t tRAD t t
n t t

δ
δ

δ
⋅ +

+ =
+

.         (11) 

Στην περίπτωση όπου κανένα πακέτο δεν εισέρχεται στην ουρά για χρονικό διάστημα δt, οπότε 
n(t)=n(t+δt), τότε ισχύει RAD(t+δt)=RAD(t)+δt. Επομένως, σύμφωνα με την Εξ. (11), όταν στην 
ουρά δεν εισέρχονται καινούρια πακέτα, η RAD(t) αυξάνεται γραμμικά με το χρόνο και φτάνει στην 
τιμή TAVE σχετικά γρήγορα. Στην περίπτωση όμως που πακέτα εισέρχονται στην ουρά σε αυτό το 
χρονικό διάστημα δt η τιμή της RAD(t) μπορεί να μειώνεται ή να αυξάνεται με μικρότερο ρυθμό, 
οπότε τελικά αργεί περισσότερο να φτάσει το κατώφλι TAVE.  

Στο Σχήμα 29 παρουσιάζονται 4 παραδείγματα του τρόπου μεταβολής του RAD(t) ως συνάρτηση 
του χρόνου t για 4 διαφορετικές ακολουθίες πακέτων. Για να διατηρήσουμε το συγκεκριμένο 
παράδειγμα απλό έχουμε υποθέσει ότι όλα τα πακέτα που μπαίνουν στην ουρά έχουν ίδιο μέγεθος 
και ότι φτάνουν σε διακριτά χρονικά σημεία. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος συναρμολόγησης 
καταιγισμών παρακολουθεί τη μέση καθυστέρηση των πακέτων που βρίσκονται στην ουρά και 
ολοκληρώνει τη διαδικασία συναρμολόγησης όταν το RAD(t) φτάσει το προσυμφωνημένο κατώφλι 
TAVE. Στο Σχήμα 29 έχουμε υποθέσει ότι το κατώφλι αυτό έχει την τιμή TAVE = 15, οπότε οι χρόνοι 
συναρμολόγησης των καταιγισμών για τις 4 διαφορετικές ακολουθίες πακέτων είναι 21, 32.5, 28, και 
29.5, αντίστοιχα. Στην ακολουθία 1 ένας μεγάλος αριθμός πακέτων φθάνουν μέσα σε ένα σύντομο 
χρονικό διάστημα μετά το πρώτο πακέτο (“front-loaded”) ενώ στην ακολουθία 2 ένας μικρός 
αριθμός πακέτων φθάνει μετά το πρώτο πακέτο και πολλά πακέτα φθάνουν αρκετά αργότερα 
(“back-loaded”). Η ακολουθία 3 είναι μια ενδιάμεση περίπτωση. Παρατηρούμε οτι στην περίπτωση 
της ακολουθίας 1 ο καταιγισμός σχηματίζεται γρηγορότερα από ότι στην ακολουθία 2. Ο χρόνος 
σχηματισμού του καταιγισμού στην περίπτωση της ακολουθίας 3 είναι ανάμεσα από τις δύο 
προηγούμενες. Οι ακολουθία 4 είναι ίδια με την ακολουθία 1 ως ενός χρονικού σημείου, μετά από το 
οποίο η ακολουθία 4 έχει περισσότερες αφίξεις. Παρατηρούμε ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος στην 
περίπτωση της ακολουθίας 4 καθυστερεί να δημιουργήσει τον καταιγισμό από ότι στην ακολουθία 1.  

Διαισθητικά, τα παραπάνω περιγράφουν έναν αλγόριθμο δημιουργίας καταιγισμών που παίρνει 
σωστές αποφάσεις: καθυστερεί την δημιουργία των καταιγισμών όσο πακέτα φτάνουν στην ουρά και 
ολοκληρώνει το σχηματισμό του καταιγισμού όταν οι αφίξεις γίνονται πιο σπάνια και τα ήδη 
υπάρχοντα πακέτα είναι αρκετά. Είναι σημαντικό ότι η απόφαση για το πόσο θα καθυστερήσει η 
δημιουργία του καταιγισμού δεν εξαρτάται μόνο από τις αφίξεις νέων πακέτων αλλά και από τον 
αριθμό τον πακέτων που ήδη υπάρχουν στην ουρά. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν χρησιμοποιούσαμε 
έναν αλγόριθμο συναρμολόγησης καταιγισμών μεγίστου χρόνου καθυστέρησης TMAX όλοι οι 
καταιγισμοί θα δημιουργούνταν στην ίδια χρονική στιγμή για τις τέσσερις ακολουθίες που 
παρουσιάζονται στο Σχήμα 29. 
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Σχήμα 29: Τρέχουσα μέση καθυστέρηση (running average delay) των πακέτων που βρίσκονται στην ουρά 
συνάρτησει του χρόνου -RAD(t)- για τέσσερις διαφορετικές ακολουθίες άφιξης πακέτων. 

Αφού το RAD(t) αυξάνεται ευθέως ανάλογα με το χρόνο όταν δεν φθάνουν πακέτα στην ουρά, ο 
αλγόριθμος TAVE μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς να απαιτείται η χρήση ενός εκτιμητή πραγματικού 
χρόνου (real-time estimator) του RAD(t). Αρκεί η τιμή του RAD(t) να υπολογίζεται κάθε φορά που 
ένα νέο πακέτο εισέρχεται στην ουρά και να χρησιμοποιείται ένας χρονικός μετρητής για να 
ειδοποιεί πότε το κατώφλι ξεπεράστηκε έτσι ώστε να αποσταλεί ο καταιγισμός. Στο Σχήμα 30 
δίνεται ο ψευδο-κώδικας του προτεινόμενου αλγορίθμου. 

 

Event:  A packet arrives at queue at time CT (Current Time) 

         If the queue is empty (n=0) 

       RAD=0; 

       n = 1; 

       PAT =CT; 

                     Start  the Assembly_Timer: (set the timeout after TAVE); 

         else 

      
1

))((
+

−+⋅
=

n
PATCTRADnRAD ; 

         n = n+1; 

         PAT = CT; 

        Update  the Assembly_Timer: (set the timeout after TAVE – RAD ); 

         End 

Event:  Assembly_Timer Timeout 

Assemble the burst; 

Stop the Assembly_Timer;  

n=0; 

Σχήμα 30: Αλγόριθμος συναρμολόγησης καταιγισμών TAVE. 
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Στον ψευδο-κώδικα που περιγράφεται στο παραπάνω σχήμα, n είναι ο τρέχων αριθμός των πακέτων 
στην ουρά και PAT (Previous Packet Arrival Time) είναι η χρονική στιγμή άφιξης του 
προηγούμενου πακέτου. 

Ένα μειονέκτημα του αλγορίθμου TAVE μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι ο καταιγισμός 
δημιουργείται τη στιγμή στην οποία η μέση καθυστέρηση των πακέτων του θα γίνει ελάχιστα 
μεγαλύτερη από το κατώφλι ΤAVE, αποκλείοντας την περίπτωση στο άμεσο μέλλον η μέση 
καθυστέρηση να πέσει κάτω από το όριο αυτό. Αυτό μπορεί να συμβεί αν έρθει ένα μεγάλο πλήθος 
πακέτων που θα ρίξουν τη μέση καθυστέρηση κάτω από το κατώφλι, παρά το γεγονός ότι τα 
προηγούμενα πακέτα θα έχουν παραμείνει για περισσότερο χρόνο στην ουρά. Μια λύση για τέτοιου 
είδους προβλήματα είναι να χρησιμοποιηθούν φίλτρα πρόβλεψης της κίνησης, δουλειά που έχει 
πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερες εργασίες της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Δικτύων 
Επικοινωνιών [58]. 

3.2.2 Μέσος Χρόνος Καθυστέρησης των Πακέτων που Αποτελούν έναν 
Καταιγισμό  

Συμβολίζουμε με Si την χρονική στιγμή που το πακέτο i φτάνει στην ουρά και με Di την 
καθυστέρηση του πακέτου i από την στιγμή που αυτό φθάνει στην ουρά ως την συναρμολόγηση του 
καταιγισμού. Επίσης συμβολίζουμε με BATb το χρόνο συνάθροισης του καταιγισμού b (Burst 
Aggregation Time), και με i∈b δηλώνουμε ότι το πακέτο i  αποτελεί μέρος του καταιγισμού b. Με 
βάση αυτά έχουμε Di=BATb-Si ∀ i∈b. Η μέση καθυστέρηση των πακέτων που αποτελούν τον 
καταιγισμό b είναι: 
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όπου n(BATb)
def
= n(b) είναι ο αριθμός των πακέτων που περιέχονται στην ουρά τη χρονική στιγμή 

BATb άρα και ο αριθμός των πακέτων που περιέχονται στον καταιγισμό b.  

Η μέση καθυστέρηση όλων των πακέτων που μεταφέρονται μέσω των καταιγισμών που 
δημιουργούνται από τον προτεινόμενο αλγόριθμο συναρμολόγησης είναι καθαρά  
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αφού από τον ορισμό του αλγορίθμου και την Εξ. (12), όλοι οι καταιγισμοί που δημιουργούνται 
έχουν πακέτα που έχουν την ίδια μέση καθυστέρηση και ίση με το χρησιμοποιούμενο κατώφλι TAVE. 

Ας εξετάσουμε τώρα τον αλγόριθμο μέγιστου χρόνου καθυστέρησης TMAX [30], ο οποίος θέτει ένα 
κατώφλι TMAX στην μέγιστη καθυστέρηση που υφίστανται τα πακέτα στην ουρά. Υποθέτουμε ότι 
συνδέσεις που ανήκουν σε μια FEC φθάνουν στην ουρά ακολουθώντας μια κατανομή Poisson με 
ρυθμό λ, και κάθε σύνδεση i αποτελείται από mi πακέτα. Ο αριθμός των πακέτων που αποτελούν 
κάθε σύνδεση mi υποθέτουμε οτι είναι τυχαίες μεταβλητές οι οποίες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους 
αλλά ακολουθούν μία συγκεκριμένη κατανομή (independent and identically distributed random 
variables). Αυτός ο τύπος κίνησης ονομάζεται σύνθετη διαδικασία Poisson (compound Poisson 
process) [63]. Στο Παράρτημα Γ δείχνουμε ότι η μέση καθυστέρηση που υφίστανται συνολικά όλα 
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τα πακέτα όταν χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος μέγιστου χρόνου αναμονής με παράμετρο TMAX 
δίνεται από τη σχέση:  

[ ] [ ] 1
2 2

MAXT MAX
i MAX i

T eD T S
λ

λ

ΜΑΧ− ⋅Τ−
Ε = Ε − = +

⋅
.     

Με άλλα λόγια, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο μεγίστου χρόνου ώστε να έχουμε 
μέση καθυστέρηση συνολικά όλων των πακέτων ίση με TAVE, αν δηλαδή θέλουμε να πετύχουμε 

[ ] [ ]MAX AVET T
i iD DΕ = Ε , πρέπει να επιλέξουμε την παράμετρο TMAX ώστε να ικανοποιεί τη σχέση: 
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υποθέτοντας οτι οι αφίξεις ακολουθούν την σύνθετη διαδικασία Poisson. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
Εξ. (13) μπορεί να λυθεί ως προς TMAX χρησιμοποιώντας αριθμητικές μεθόδους και όχι αναλυτικά. 

Παρατηρήστε ότι η επιλογή της παραμέτρου TMAX εξαρτάται από τον ρυθμό αφίξεων λ, τον οποίο 
και πρέπει να γνωρίζουμε, και είναι ανεξάρτητη από την κατανομή και την μέση τιμή των mi. Για 
παράδειγμα, για μικρά λ, πρέπει να διαλέξουμε TMAX = TAVE, ενώ για μεγάλα λ, πρέπει να 
διαλέξουμε TMAX = 2.TAVE.  

Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι το μοντέλο κίνησης που περιγράφεται παραπάνω είναι μια καλή 
προσέγγιση της πραγματικότητας και ότι ο ρυθμός αφίξεων λ είναι γνωστός, έτσι ώστε 
χρησιμοποιώντας την Εξ. (13) μπορούμε να κάνουμε τη μέση καθυστέρηση των πακέτων στον 
αλγόριθμο TMAX ίση με τον προτεινόμενο αλγόριθμο μέσης καθυστέρησης (TAVE), η διασπορά της 
καθυστέρησης των πακέτων (delay jitter) όταν χρησιμοποιείται ο TMAX θα είναι μεγαλύτερη από 
όταν χρησιμοποιείται ο προτεινόμενος αλγόριθμος TAVE. Διαισθητικά, ο λόγος που συμβαίνει αυτό 
είναι ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος μέσης καθυστέρησης TAVE επιβάλει τη μέση καθυστέρηση των 
πακέτων που αποτελούν όλους τους καταιγισμούς να είναι ίση με TAVE, οπότε και συνολικά όλα τα 
πακέτα έχουν μέση καθυστέρηση TAVE ( [ ] [ ] AVE| =TAVE AVET T

i iD D i bΕ = Ε ∈ ). Από την άλλη μεριά, στον 
αλγόριθμο μεγίστου χρόνου καθυστέρησης TMAX, μπορούμε να επιλέξουμε την παράμετρο TMAX 
έτσι ώστε ο μέσος όρος όλων των πακέτων σε όλους του καταιγισμούς να δίνουν τον ζητούμενο 
μέσο χρόνο καθυστέρησης TAVE. Αλλά στην περίπτωση του αλγορίθμου TMAX οι καταιγισμοί που 
δημιουργούνται δεν έχουν όλοι ίδια μέση καθυστέρηση και φυσικά δεν έχουν όλοι μέση 
καθυστέρηση ίση με τη συνολική μέση καθυστέρηση ( [ ] [ ]AVET |MAX MAXT T

i iD D i bΕ = ≠ Ε ∈ ).  

Τα πειραματικά αποτελέσματα προσομοιώσεων που παρουσιάζονται στην Παράγραφο 3.2.3.1 
δείχνουν την κατανομή της καθυστέρησης των πακέτων, οπου και φαίνεται ότι ο προτεινόμενος 
αλγόριθμος συναρμολόγησης καταιγισμών TAVE πετυχαίνει καλύτερη διασπορά καθυστέρησης των 
πακέτων. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην παράγραφο 3.2.3.2 δίνουν ένα παράδειγμα για 
τα οφέλη που μπορεί να έχει η μείωση της διασποράς της καθυστέρησης των πακέτων. Το 
συγκεκριμένο παράδειγμα έχει να κάνει με την βελτίωση που επιφέρει η μείωση της διασποράς της 
καθυστέρησης όταν χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο μεταφοράς TCP. 

3.2.3 Αξιολόγηση της Απόδοσης μέσω Πειραμάτων Προσομοίωσης  

Επεκτείναμε την πλατφόρμα ns-2 [60] προγραμματίζοντας τον προτεινόμενο αλγόριθμο μέσου 
χρόνου καθυστέρησης και εκτελέσαμε πειράματα προσομοίωσης για να τον συγκρίνουμε με τους 
τυπικούς αλγορίθμους μέγιστης καθυστέρησης TMAX και ελαχίστου μεγέθους BMIN (Παράγραφοι 
3.1.1.1 και 3.1.1.2). Στα πειράματα που παρουσιάζονται σε αυτή την παράγραφο επικεντρώνουμε το 
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ενδιαφέρον μας σε στατιστικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τους καταιγισμούς που 
δημιουργούνται σε ένα εικονικό κόμβου εισόδου και μιας ουράς, αποκομμένα από το υπόλοιπο 
δίκτυο, ενώ τα πειράματα που παρουσιάζονται στην επόμενη παράγραφο αφορούν την συμπεριφορά 
των αλγορίθμων συναρμολόγησης υποθέτοντας μια πλήρη τοπολογία δικτύου. Για τα πειράματα 
πλήρους δικτύου χρησιμοποιήθηκε κώδικας από το [43]. 

3.2.3.1 Κατανομή της καθυστέρησης των πακέτων 

Μοντελοποιήσαμε μια Poisson-Pareto πηγή παραγωγής κίνησης η οποία συνδέεται με μια ουρά 
συναρμολόγησης πακέτων σε καταιγισμούς. Η πηγή κίνησης συνδέεται με την ουρά μέσω ενός 
διαύλου χωρητικότητας r bit/sec και παράγει συνδέσεις το μέγεθος των οποίων (“DATA ON” 
periods) ακολουθεί μια κατανομή Pareto με shape parameter a, και μέση τιμή 1/μ. Όταν η πηγή 
παράγει μια σύνδεση που το μέγεθος της ξεπερνάει ένα δεδομένο μέγεθος packetsize σε Bytes, η 
σύνδεση σπάει σε τμήματα και μεταδίδεται σε μια σειρά από πακέτα μεγέθους packetsize. Οι 
συνδέσεις γεννιούνται μέσω μιας διαδικασίας Poisson με ρυθμό λ connections/sec. 

Οι επόμενες παράμετροι χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα: α = 1.2, r = 1Gbps, data_on_size = 60 
KB (mean_data_on_time = 0.48 msec), packetsize =1500 bytes, και load p=0.3. Στα πειράματα όπου 
χρησιμοποιούνται διαφορετικοί παράμετροι, οι παράμετροι αυτοί περιγράφονται ρητώς. 

Κάθε πακέτο, ανάλογα με το χρόνο άφιξής του και το χρόνο που ο αντίστοιχος καταιγισμός 
δημιουργείται, παραμένει στην ουρά για διαφορετικό χρόνο. Το χρόνο αυτόν τον ονομάζουμε 
καθυστέρηση αναμονής ή σκέτο καθυστέρηση και το συμβολίζουμε με Di. Στο Σχήμα 31 
παρουσιάζεται η κατανομή της πυκνότητας πιθανότητας (probability density function – pdf) της 
καθυστέρησης των πακέτων για δύο διαφορετικά φορτία κίνησης (load p), για τον προτεινόμενο 
αλγόριθμο συνάθροισης καταιγισμών με παράμετρο TAVE, και τους αλγορίθμους μέγιστης 
καθυστέρησης TMAX και ελαχίστου μεγέθους BMIN. Για να είναι δίκαιη η σύγκριση, οι τιμές των 
κατωφλιών για τους TMAX και BMΙΝ αλγόριθμους έχουν επιλεχθεί ώστε η ολική μέση καθυστέρηση 
των πακέτων να είναι ίση με το κατώφλι TAVE που χρησιμοποιήθηκε στον προτεινόμενου αλγόριθμο 
μέσου χρόνου καθυστέρησης (υπολογίζεται μέσω της Εξ. (13) για τον αλγόριθμο TMAX, και 
πειραματικά για τον αλγόριθμο ΒΜΙΝ). Στα αποτελέσματα που δείχνονται στα Σχήματα 31 (α) και 
(β), η παράμετρος TAVE έχει τεθεί ίση με 3.2msec και 20msec, αντίστοιχα. Από αυτό το σχήμα, 
μπορούμε να δούμε ότι όταν χρησιμοποιείται ο προτεινόμενος αλγόριθμος TAVE, η κατανομή της 
καθυστέρησης μοιάζει με μια συμμετρική, καμπανοειδής (bell-shaped), Gaussian κατανομή. Η 
διασπορά αυτής της καμπανοειδούς κατανομής αυξάνεται καθώς το φορτίο κίνησης αυξάνεται, και 
τελικά η κατανομή θα γίνει μια ομοιόμορφη κατανομή (uniform distribution) όταν το φορτίο κίνησης 
θα πλησιάσει τη μέγιστη δυνατή τιμή p=1. Από την άλλη μεριά, όταν ο αλγόριθμος TMAX 
χρησιμοποιείται, η κατανομή της καθυστέρησης των πακέτων μοιάζει με μια ομοιόμορφη κατανομή 
με μια αρκετά μεγάλη κορυφή να εμφανίζεται στο αντίστοιχο κατώφλι TMAX, λόγω του ότι όλοι οι 
καταιγισμοί που δημιουργούνται έχουν ένα πακέτο με καθυστέρηση TMAX που είναι το πρώτο 
πακέτο που έφτασε στην άδεια ουρά. Αντίστοιχα ο αλγόριθμος BMAX έχει μία κορυφή σε μηδενική 
καθυστέρηση που αντιστοιχεί στο τελευταίο πακέτο που μπήκε στην ουρά που είναι και το πακέτο 
που κάνει το μέγεθος της ουράς να ξεπεράσει το αντίστοιχο ελάχιστο κατώφλι μεγέθους (ουσιαστικά 
αυτό το πακέτο πυροδοτεί το σχηματισμό του καταιγισμού). Παρόλο που η κορυφή σε μηδενική 
καθυστέρηση που εμφανίζει ο αλγόριθμος BMIN είναι εκ πρώτης όψεως θετική, η υπόλοιπη κατανομή 
της καθυστέρησης είναι πολύ πλατιά αφού δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός σε αυτόν τον 
αλγόριθμο, πράγμα το οποίο κρίνεται τελικά αρνητικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαφορές μεταξύ 
των αλγορίθμων γίνονται μικρότερες όσο ανεβαίνει το φορτίο κίνησης p. Αυτό είναι φυσιολογικό 
γιατί τα χαρακτηριστικά της κίνησης αλλοιώνονται όσο αυξάνεται το φορτίο, δεν υπάρχουν κενά 
διαστήματα μεταξύ των αφίξεων των πακέτων και τελικά όλοι οι αλγόριθμοι παράγουν καταιγισμούς 
σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Όμως ένα δίκτυο OBS δεν είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί κάτω από τις 
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συνθήκες βαριού φορτίου, μιας και ένα δίκτυο οπτικής μεταγωγής κυκλώματος OCS θα ήταν πιο 
κατάλληλο. Όπως είναι φυσικό, όταν δεν υπάρχουν πολλά ανενεργά (idle) χρονικά διαστήματα και η 
κίνηση δεν είναι καταιγιστική αλλά ομαλή η μεταγωγή κυκλώματος είναι σίγουρα προτιμότερη.  

 

Average packet delay E[Di] = 0.0032sec

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012
Delay of Packets (sec)

PD
F

Tave=0.0032sec, p=0.1
Tmax=0.005sec, p=0.1
Bmax=64KB,      p=0.1
Tave=0.0032sec, p=0.5
Tmax=0.006sec, p=0.5
Bmax=280KB,    p=0.5

(a) Average packet delay E[Di] = 0.02sec

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07
Delay of Packets (sec)

PD
F

Tave=0.02sec,    p=0.1
Tmax=0.037sec, p=0.1
Bmax=380KB,    p=0.1
Tave=0.02sec,    p=0.5
Tmax=0.038sec, p=0.5
Bmax=1800KB,  p=0.5

(b)

 
Σχήμα 31: Κατανομή της καθυστέρησης των πακέτων για φορτίο κίνησης p=0.1 και 0.5 όταν χρησιμοποιούμε τους 
αλγορίθμους συναρμολόγησης TAVE, TMAX και BMAX για να πάρουμε μέση καθυστέρηση πακέτων (α) E[Di] = 3.2 
msec και (β) E[Di] = 20 msec. 

Στο Σχήμα 32 παρουσιάζεται ο μέσος αριθμός καταιγισμών που δημιουργούνται για κάθε σύνδεση 
που παράγεται από την πηγή, όταν χρησιμοποιούνται οι τρεις αλγόριθμοι συναρμολόγησης 
καταιγισμών. Οι ετικέτες στο σχήμα αυτό (όπως και στα επόμενα σχήματα) παρουσιάζουν τις τιμές 
των κατωφλιών BMAX, TMAX και TAVE που χρησιμοποιούνται από τους αντίστοιχους αλγορίθμους. Ο 
μέσος αριθμός καταιγισμών που δημιουργούνται σχεδιάζεται συνάρτησει της μετρούμενης 
συνολικής μέσης καθυστέρησης των πακέτων. Όπως είναι φυσικό, εαν μεγάλες τιμές μέσης 
καθυστέρησης είναι αποδεκτές (κινούμαστε προς τα δεξιά στον άξονα των χ), λιγότεροι και 
μεγαλύτεροι καταιγισμοί θα δημιουργηθούν. Για μια δεδομένη τιμή μέσης καθυστέρησης, 
παρατηρούμε ότι ο αριθμός των καταιγισμών που δημιουργούνται από τον BMAX αλγόριθμο είναι 
αρκετά μεγαλύτερος από τον αριθμό των καταιγισμών που δημιουργούνται από τους αλγόριθμους 
TMAX και TAVE. Οι δύο αυτοί αλγόριθμοι έχουν σχεδόν την ίδια συμπεριφορά ως προς την 
συγκεκριμένη μετρική. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσο μικρότερο αριθμό καταιγισμών δημιουργεί ένας 
αλγόριθμος συναρμολόγησης με ίδια χαρακτηριστικά καθυστέρησης, τόσο καλύτερος είναι (δειτε το 
Σχήμα 23). Σε αυτήν την περίπτωση μεγαλύτεροι και λιγότεροι καταιγισμοί έχουν σαν αποτέλεσμα 
λιγότερο φορτίο επεξεργασίας στους κόμβους κορμού του OBS δικτύου ενώ ο μέσος χρόνος 
καθυστέρησης των πακέτων που τα αποτελούν παραμένει ίδιος. 

Στο Σχήμα 33(α) παρουσιάζεται η διασπορά (variation) της καθυστέρησης των πακέτων (packet 
delay jitter) για τους τρεις αλγόριθμους συναρμολόγησης καταιγισμών που εξετάζουμε, ενώ στο 
Σχήμα 33(β) παρουσιάζεται ο συντελεστής (coefficient) της διασποράς ο οποίος ορίζεται ως ο λόγος 
της τυπικής απόκλισης (standard deviation) προς την μέση καθυστέρηση των πακέτων.  



 71 

Taver, 0.001

Taver, 0.018

Taver,0.04

Taver, 0.06

Taver, 0.012

Tmax, 0.001

Tmax, 0.01
Tmax, 0.014

Tmax, 0.019 Tmax, 0.024 Tmax, 0.034

Bmax, 30KB

Bmax, 120KB

Bmax, 240KB

Bmax, 480KB

Bmax, 900KB

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025

Average Packet Delay E[Di] (sec)

A
ve

ra
ge

 N
um

be
r o

f A
ss

em
bl

ed
 B

ur
st

s 
pe

r 
G

en
er

at
ed

 S
up

er
pa

ck
et

Taver, p=0.1
Tmax, p=0.1
Bmax, p=0.1
Taver, p=0.5
Tmax, p=0.5
Bmax, p=0.5

 
Σχήμα 32: Μέσος αριθμός καταιγισμών που δημιουργούνται για κάθε σύνδεση όταν χρησιμοποιούμε τους 
αλγορίθμους συναρμολόγησης καταιγισμών TAVE, TMAX και BMAX. 

Από αυτά τα σχήματα μπορούμε να παρατηρήσουμε την βελτίωση της διασποράς της καθυστέρησης 
των πακέτων όταν χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος TAVE. Ο αλγόριθμος BMAX έχει τη χειρότερη 
διασπορά καθυστέρησης, αν και η απόδοσή του βελτιώνεται όσο το φορτίο κίνησης αυξάνεται. Ο 
αλγόριθμος TAVE έχει αισθητά καλύτερη διασπορά καθυστέρησης από ότι ο αλγόριθμος TMAX. Πιο 
συγκεκριμένα, μπορούμε να υπολογίσουμε τη βελτίωση της διασποράς όταν χρησιμοποιείται ο 
αλγόριθμος TAVE σε σύγκριση με το όταν χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος TMAX με τη σχέση: 
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σ

σσ − ,  

όπου σ2(p) είναι η διασπορά της καθυστέρησης των πακέτων για φορτίο κίνησης p. Ο αλγόριθμος 
TAVE βελτιώνει τη διασπορά περισσότερο από 35% για φορτίο κίνησης p=0.1 και περισσότερο από 
5% για φορτίο κίνησης p=0.5. Όσο το φορτίο κίνησης μεγαλώνει, οι συμπεριφορές όλων των 
αλγορίθμων συναρμολόγησης γίνονται παρόμοιες, οπότε η βελτίωση τείνει στο μηδέν, για τους 
λόγους που εξηγήθηκαν προηγουμένως.  
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Σχήμα 33: (α) Διασπορά της καθυστέρησης των πακέτων όταν χρησιμοποιούνται οι αλγόριθμοι συναρμολόγησης 
καταιγισμών TAVE, TMAX και BMAX, (β) συντελεστής της διασποράς (ορίζεται σαν ο λόγος της τυπικής απόκλισης 
προς την μέση τιμή). 

Στο Σχήμα 34 παρουσιάζεται η επίδραση της καταιγιστικότητας (burstiness) της εισερχόμενης 
κίνησης, και πιο συγκεκριμένα της καταιγιστικότητας του μεγέθους των συνδέσεων που γενούν οι 
πηγές, στη διασπορά της καθυστέρησης των πακέτων. Στο Σχήμα 34(α) παρουσιάζεται η διασπορά 
της καθυστέρησης των πακέτων, ενώ στο Σχήμα 34(β) παρουσιάζεται ο συντελεστής της διασποράς. 
Από αυτές τις γραφικές παραστάσεις μπορεί να παρατηρηθεί ότι όσο η κίνηση γίνεται περισσότερο 
καταιγιστική (μικρότερες τιμές της παραμέτρου a), η διασπορά της καθυστέρησης των πακέτων 
αυξάνεται για τους αλγόριθμους BMAX, παραμένει σχεδόν ίδια για τον αλγόριθμο TMAX και μειώνεται 
για τον αλγόριθμο TAVE. Η διασπορά της καθυστέρησης για όλους του αλγορίθμους συγκλίνει και 
γίνεται σχεδόν ίδια όσο η κίνηση γίνεται πιο ομαλή  (a ≥ 1.5) και διαφοροποιείται όσο η 
καταιγιστικότητα της κίνησης αυξάνεται (κινούμαστε από μεγαλύτερες σε μικρότερες τιμές της 
παραμέτρου a). Οπότε συμπεραίνουμε ότι τα πλεονεκτήματα του προτεινόμενου αλγορίθμου TAVE 
είναι περισσότερα όταν η εισερχόμενη κίνηση έχει καταιγιστικό χαρακτήρα. 
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Σχήμα 34: Επίδραση της καταιγιστικότητας της εισερχόμενης κίνησης μέσω του μεγέθους των συνδέσεων που 
γενιούνται και της αντίστοιχης Pareto shape parameter a. (α) Διασπορά της καθυστέρησης των πακέτων, (β) ο 
συντελεστής της διασποράς. 

3.2.3.2 Απόδοση των αλγορίθμων συναρμολόγησης καταιγισμών υπό TCP κίνηση 

Η απόδοση του πρωτοκόλλου TCP πάνω από ένα δίκτυο OBS έχει εξεταστεί στις δουλειές  [43]-
[46], όπου έχει παρατηρηθεί ότι η διαδικασία συναρμολόγησης των καταιγισμών στους κόμβους 
εισόδου επηρεάζει σημαντικά την από-άκρο-σε-άκρο απόδοση του πρωτοκόλλου TCP. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στο ότι το πρωτόκολλο TCP χρησιμοποιεί σταθερές συνδέσεις (connection 
oriented) και ο μηχανισμός συναρμολόγησης των καταιγισμών εισάγει επιπλέον καθυστέρηση στα 
πακέτα. Η καθυστέρηση αυτή προκαλεί προβλήματα στο μηχανισμό παραθύρου που χρησιμοποιεί το 
πρωτόκολλο TCP για έλεγχο ροής και συμφόρησης.  

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν διαφορετικοί τύποι (flavors) TCP, αλλά όλοι βασίζονται σε μια 
εκτίμηση της καθυστέρησης κυκλικής διαδρομής (Round Trip Time - RTT) μιας σύνδεσης. Η 
εκτίμηση του RTT γίνεται με δειγματοληψία του αντίστοιχου χρόνου των πακέτων της σύνδεσης και 
παίρνοντας ένα μέσο όρο ο οποίος ομαλύνεται έτσι ώστε να διορθωθούν οι προηγούμενης 
εκτιμήσεις με βάση τη σύγχρονη κίνηση του δικτύου. Για κάθε ACK πακέτο της TCP σύνδεσης που 
φθάνει πίσω στην πηγή υπολογίζεται η διαφορά του χρόνου από την στιγμή που αποστάλθηκε το 
αντίστοιχο TCP πακέτο και έτσι υπολογίζεται το RTT του συγκεκριμένου πακέτου. Μετά 
υπολογίζεται η διαφορά αυτού του τελευταίου RTT και της τιμής του χρόνου που είχε εκτιμηθεί. Με 
βάση αυτή τη διαφορά επαναπροσδιορίζεται η εκτίμηση του RTT της σύνδεσης. Η λειτουργία του 
πρωτοκόλλου TCP ορίζει ότι για κάθε νέο TCP πακέτο που αποστέλλεται, υπάρχει ένα timeout το 
οποίο βασίζεται στην εκτίμηση του RTT της σύνδεσης [59]. Παρόλο που η αύξηση του RTT χρόνου 
λόγω της διαδικασίας συναρμολόγησης των καταιγισμών έχει εξεταστεί στην αντίστοιχη 
βιβλιογραφία, η αύξηση της διασποράς της καθυστέρησης των πακέτων συνήθως παραβλέπεται. Η 
διαδικασία συναρμολόγησης καταιγισμών επηρεάζει την ακρίβεια με την οποία μπορεί να εκτιμηθεί 
το RTT στο πρωτόκολλο TCP, αφού η διασπορά της καθυστέρησης προσθέτει “θόρυβο” ο οποίος 
μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες εκτιμήσεις παρέλευσης του κρίσιμου χρόνου (timeout). Αξίζει 
να σημειωθεί ότι όταν γίνει ένα TCP timeout ενεργοποιείται ο μηχανισμός αποφυγής της 
συμφόρησης (congestion avoidance) του πρωτοκόλλου TCP, ο οποίος μικραίνει το παράθυρο του 
TCP και επαναμεταδίδει το πακέτο. Οι διαφορετικοί τύποι TCP αντιμετωπίζουν διαφορετικά το 
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γεγονός της συμφόρησης, οπότε το πόσο μειώνεται το παράθυρο και πώς ανοίγει μετά από αυτήν τη 
μείωση δεν είναι πάντα το ίδιο. Πάντως όλοι οι τύποι TCP μειώνουν το παράθυρο το οποίο έχει σαν 
αποτέλεσμα τη μείωση της ρυθμαπόδοσης (throughput) της σύνδεσης. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό 
είναι διότι το πρωτόκολλο TCP αντιλαμβάνεται οτι υπάρχει συμφόρηση στο δίκτυο ή έχει συμβεί 
κάποια βλάβη (link or switch failure) οπότε προσπαθεί να μην φορτώσει παραπάνω το δίκτυο, μέχρι 
το δίκτυο να αποσυμφορηθεί, να διορθωθεί η να παρακαμφθεί η βλάβη.  

Για να εξετάσουμε την επίπτωση της διαδικασίας συναρμολόγησης των καταιγισμών υπό κίνηση 
που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TCP εκτελέσαμε πειράματα προσομοίωσης πλήρους δικτύου. 
Συνδέσαμε ένα αριθμό από Poisson-Pareto γεννήτριες κίνησης σε δύο κόμβους OBS οι οποίοι 
συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός συνδέσμου, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 35. Θέσαμε την 
καθυστέρηση πρόσβασης (access delay) από τις πηγές στους OBS κόμβους ίση με 10 μsec, οπότε το 
RTT στο συγκεκριμένο δίκτυο (υποθέτοντας άδειο δίκτυο και κλασική μεταγωγή πακέτου) ήταν 
8.020 msec ≈ 8 msec. Η σύνδεση μεταξύ των δύο κόμβων OBS υποτέθηκε ότι είναι μη απολεστική 
(lossless) έτσι ώστε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στη διαδικασία συναρμολόγησης των 
καταιγισμών. Οι πηγές κίνησης υποθέτουμε ότι γεννούν αιτήσεις σύνδεσης για μεταφορά μιας 
ιστοσελίδας (webpage). Αυτή η κίνηση παρομοιάζει την κίνηση όπως περιγράφεται στο [45]. Το 
μέγεθος της ιστοσελίδας ακολουθεί μια κατανομή Pareto με shape parameter a=1.2 και μέση τιμή 
ίση με 60 KB. Οι αιτήσεις για τις ιστοσελίδες υποθέτουμε ότι γεννιούνται σε κάθε πηγή 
ακολουθώντας μια διαδικασία Poisson με ρυθμό γένεσης λ. Τα πειράματα έτρεξαν συνολικά για 
50000 αιτήσεις. Υποθέσαμε ότι χρησιμοποιείται HTTP-1.1 στο επίπεδο εφαρμογών (session level) 
και TCP-Reno στο επίπεδο μεταφοράς (transport layer). Τα πακέτα δεδομένων TCP και τα πακέτα 
ACK προωθούνται στους OBS κόμβους, όπου η διαδικασία συναρμολόγησης πραγματοποιείται, 
οπότε τα πακέτα αυτά πολυπλέκονται μεταξύ τους στην ίδια ουρά σε κάθε κόμβο. Για πρωτόκολλο 
σηματοδοσίας χρησιμοποιήσαμε το Just Enough Time (JET) [29], το οποίο είναι ένα μονόδρομο 
(one way) πρωτόκολλο σηματοδοσίας που χρησιμοποιεί χρονικές (timed) δεσμεύσεις 
χωρητικότητας. 

 

 
Σχήμα 35: Δικτυακό σενάριο. 

Στο Σχήμα 36 παρουσιάζεται ο μέσος αριθμός των TCP timeouts για κάθε σύνδεση. Η αύξηση του 
RTT από μόνη της, δεν μπορεί να οδηγήσει σε TCP timeouts χωρίς την παρουσία άλλων 
περιορισμών όπως ο περιορισμός του μεγέθους των καταχωρητών στους κόμβους εισόδου ή 
συγκρούσεις καταιγισμών στον κορμό του δικτύου. Δεδομένου οτι χρησιμοποιήθηκαν μεγάλοι 
καταχωρητές, το μέγεθος των οποίων ήταν ίδιο σε όλα τα πειράματα, και οτι δεν υπήρχαν 
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συγκρούσεις στον κορμό του δικτύου, τα TCP timeouts που αναφέρονται στο Σχήμα 36 έχουν 
προκληθεί κυρίως από λανθασμένο TCP timeout που οφείλεται στη διασπορά της καθυστέρησης των 
TCP πακέτων και στην υπερχείλιση κάποιον καταχωρητών. Και τα δύο αυτά φαινόμενα οφείλονται 
αποκλειστικά στον αλγόριθμο συναρμολόγησης των καταιγισμών. Παρόλο που ο αριθμός αυτών των 
TCP timeouts είναι μικρός, δεν είναι αμελητέος. Όπως είναι φυσικό, όσο τα κατώφλια που 
χρησιμοποιούνται από τους αλγόριθμους TAVE, TMAX, and BMIN επιλέγονται μικρά, οι καταιγισμοί 
που δημιουργούνται αποτελούνται από ένα μικρό αριθμό πακέτων που υφίστανται μικρή 
καθυστέρηση και μικρή διασπορά καθυστέρησης. Οπότε για μικρές τιμές των κατωφλιών η απόδοση 
των αλγορίθμων είναι σχεδόν ίδια. Όμως, όσο μεγαλώνουμε τα αντίστοιχα κατώφλια, αυξάνεται η 
μέση τιμή της καθυστέρησης E[Di] και η διασπορά της καθυστέρησης (ο αναγνώστης παραπέμπεται 
στα αποτελέσματα της Παραγράφου 3.2.3.1). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
περισσότερα TCP timeouts. Συγκρίνοντας την απόδοση των αλγορίθμων, από το Σχήμα 36 
παρατηρούμε ότι η απόδοση του αλγόριθμου TAVE παραμένει καλύτερη από τους άλλους 
εξεταζόμενους αλγορίθμους. Ο αριθμός των TCP timeouts στην περίπτωση του αλγόριθμου TAVE δεν 
αυξάνεται πολύ και παραμένει σχεδόν σταθερός ενώ στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε τους 
άλλους αλγορίθμους η αύξηση είναι πιο μεγάλη. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το οτι ο αλγόριθμος 
TAVE έχει καλύτερη συμπεριφορά ως προς τη διασπορά της καθυστέρησης των πακέτων που 
αποτελούν τους καταιγισμούς σε σύγκριση με τους άλλους αλγόριθμους και οτι παράγει λιγότερα 
και μεγαλύτερα πακέτα με δεδομένη μέση καθυστέρηση σε σύγκριση με τους άλλους αλγορίθμους 
(όπως θα φανεί στο επόμενο σχήμα). 
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Σχήμα 36: Μέσος αριθμός timeouts για κάθε σύνδεση συναρτήσει της μέσης καθυστέρησης των πακέτων για 
φορτίο κίνησης p=0.1 και p=0.3. 

Στο Σχήμα 37(α) παρουσιάζεται ο μέσος αριθμός των καταιγισμών που χρειάζονται για να 
μεταδοθούν όλα τα πακέτα μιας TCP σύνδεσης, συναρτήσει της μέσης καθυστέρησης των πακέτων 
που αποτελούν τους καταιγισμούς E[Di]. Σε όλες τις προσομοιώσεις οι πηγές κίνησης δημιούργησαν 
την ίδια κίνηση οπότε συνολικά ίσο μέγεθος χρήσιμης πληροφορίας μεταδόθηκε σε όλα τα 
πειράματα (μη μετρώντας τις πιθανές επαναμεταδόσεις λόγω των timeouts). Όπως είναι φυσικό ο 
αριθμός των καταιγισμών που συναρμολογούνται για μικρές τιμές μέσης καθυστέρησης (όταν 
χρησιμοποιούνται μικρά κατώφλια στους αλγορίθμους TAVE, TMAX, and BMAX) είναι μεγάλος, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος φόρτος στο επίπεδο ελέγχου του δικτύου (control plane) [43]. Στο 
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Σχήμα 37(β) παρουσιάζονται τα αντίστοιχα μεγέθη των καταιγισμών. Μπορούμε να παρατηρήσουμε 
ότι για δεδομένο μέσο χρόνο καθυστέρησης, ο αλγόριθμος TAVE δημιουργεί λιγότερους και 
μεγαλύτερους καταιγισμούς (θυμηθείτε ότι το συνολικό μέγεθος της μεταδιδόμενης πληροφορίας 
είναι ίδιο για όλες τις περιπτώσεις), το οποίο θεωρείται ότι είναι προτέρημα σε σύγκριση με τους 
άλλους αλγόριθμους συναρμολόγησης.  

Σε αυτό το σημείο μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν δύο αντιμαχόμενα φαινόμενα. Όταν 
διαλέγουμε μικρά κατώφλια για τους αλγορίθμους τότε η καθυστέρηση και η διασπορά της 
καθυστέρησης των πακέτων που αποτελούν τους καταιγισμούς παίρνουν μικρές τιμές. Αυτό δεν 
είναι αποδοτικό για το επίπεδο ελέγχου αφού δημιουργούνται πολλοί καταιγισμοί ανα μονάδα 
χρόνου και ο φόρτος επεξεργασίας των αιτήσεων για εγκατάσταση της σύνδεσης μεγαλώνει 
απαγορευτικά πολύ. Από την άλλη μεριά, αν χρησιμοποιούμε μεγάλες τιμές για τα κατώφλια των 
αντίστοιχων αλγορίθμων, αυξάνεται πολύ η μέση καθυστέρηση και η διασπορά της καθυστέρησης 
των πακέτων που αποτελούν τους καταιγισμούς, το οποίο μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στις 
εφαρμογές που χρησιμοποιούν το OBS δίκτυο. Άρα από τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι στους 
αλγόριθμους συναρμολόγησης δεν πρέπει να επιλέγονται πολύ μικρές ή πολύ μεγάλες τιμές για τα 
κατώφλια των αντίστοιχων αλγορίθμων. 
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Σχήμα 37: (α) Μέσος αριθμός καταιγισμών που χρειάζονται για να μεταφερθεί μια σύνδεση TCP και (β) το μέσο 
μέγεθος των αντίστοιχων καταιγισμών. 
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Στο Σχήμα 38 παρουσιάζεται η ρυθμαπόδοση (throughput) του δικτύου για τους τρεις αλγορίθμους 
συναρμολόγησης καταιγισμών που εξετάζουμε για φορτία κίνησης p=0.1 και p=0.3. Μπορούμε να 
παρατηρήσουμε οτι όταν η μέση καθυστέρηση των πακέτων είναι μικρή (δηλαδή όταν 
χρησιμοποιούμε μικρές τιμές για τα κατώφλια που χρησιμοποιούν οι αλγόριθμοι TAVE, TMAX, and 
BMAX), η ρυθμαπόδοση δεν είναι η υψηλότερη. Αυτό οφείλεται στο οτι οι καταιγισμοί που 
δημιουργούνται έχουν πολύ μικρό μέγεθος οπότε αν εξετάσουμε τι συμβαίνει σε μια TCP σύνδεση 
της οποίας το TCP παράθυρο έχει “ανοίξει”, το να σπάμε τη μετάδοση των πακέτων που 
αντιστοιχούν σε ένα παράθυρο σε περισσότερους του ενός καταιγισμού εμποδίζει την αποδοτική 
μεταφορά των πακέτων αυτής της σύνδεσης. Στην περίπτωση λοιπόν που δημιουργούνται πολλοί και 
μικρού μεγέθους καταιγισμοί η καθυστέρηση διάδοσης (propagation delays) κυριαρχεί της 
καθυστέρησης που εισάγει η διαδικασία συναρμολόγησης καταιγισμών, δεν γίνεται σωστή 
στατιστική πολυπλεξία μεταξύ των διαφορετικών TCP ροών, και τελικά ο μηχανισμός παραθύρου 
του TCP δε χρησιμοποιείται αποδοτικά. Όσο αυξάνεται η μέση καθυστέρηση (αυξάνονται τα 
αντίστοιχα κατώφλια που χρησιμοποιούνται στους αλγορίθμους) μεγαλύτεροι καταιγισμοί 
δημιουργούνται και το TCP επιτυγχάνει μεγαλύτερη ρυθμαπόδοση. Σε αυτήν την περίπτωση 
παρατηρούμε μια ισορροπία μεταξύ της καθυστέρησης διάδοσης και της καθυστέρησης από τη 
διαδικασία συναρμολόγησης των καταιγισμών. Οπότε η απόδοση αυξάνεται όσο η μέση 
καθυστέρηση των πακέτων αυξάνεται και σταθεροποιείται για τιμές της μέσης καθυστέρησης 
μεγαλύτερης από 10msec. Όμως για τιμές πολύ μεγάλες ( ≥ 40msec), η απόδοση αρχίζει να 
μειώνεται πάλι. Εαν εξετάσουμε την περίπτωση που έχουμε μεγάλο κατώφλι, ένας καταιγισμός 
χωράει πολλά πακέτα, πακέτα που αντιστοιχούν σε πολλές TCP συνδέσεις. Όλα αυτά τα πακέτα 
περιμένουν στην ουρά μεγάλο χρόνικό διάστημα ώσπου να δημιουργηθεί τελικά ο καταιγισμός. 
Φτάνουμε δηλαδή στο άλλο άκρο όπου οι μεγάλοι χρόνοι συναρμολόγησης των καταιγισμών 
κυριαρχούν της καθυστέρησης διάδοσης του δικτύου και έχουν τελικά αρνητικό αποτέλεσμα στην 
TCP απόδοση. Κάτω από όλες τις εξεταζόμενες περιπτώσεις, και κυρίως για μεγάλες τιμές της μέσης 
καθυστέρησης, ο προτεινόμενος αλγόριθμος συναρμολόγησης TAVE έχει καλύτερη απόδοση από 
τους άλλους αλγορίθμους. Όσον αφορά τη βέλτιστη επιλογή του κατωφλιού TMAX τα πειράματα μας 
δείχνουν ότι η απόδοση του αλγόριθμου βελτιστοποιείται όταν χρησιμοποιούνται μεσαίες τιμές για 
το κατώφλι και συγκεκριμένα για τιμές λίγο μεγαλύτερες από αυτές που προτείνονται στα [44] και 
[45], ενώ η ρυθμαπόδοση συνεχίζει να διατηρείται υψηλή για μεγαλύτερο διάστημα.  
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Σχήμα 38:  Ρυθμαπόδοση (throughput) συναρτήσει της μέσης καθυστέρησης των πακέτων. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι στα συγκεκριμένα πειράματα η καθυστέρηση διάδοσης έχει τεθεί ίση με 
4ms (αντιστοιχεί σε 800 km οπτικού σύνδεσμου). Αυτή η καθυστέρηση διάδοσης είναι συγκρίσιμη 
με τη μέση καθυστέρηση των πακέτων που εξετάζεται στα πειράματα μας. Οι παράμετροι και τα 
κατώφλια που χρησιμοποιήθηκαν διαλέχθηκαν έτσι ώστε να στηρίζονται σε τιμές που έχουν 
χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, στη βιβλιογραφία για τον αλγόριθμο μεγίστου 
χρόνου καθυστέρησης χρησιμοποιούνται κατώφλια της τάξης μερικών εως μερικών δεκάδων 
milliseconds (1-50 msec). Η επίδραση της συναρμολόγησης και όλα τα φαινόμενα που εξετάσαμε 
παραπάνω είναι μεγαλύτερη και πιο σημαντική όταν η καθυστέρηση διάδοσης είναι συγκρίσιμη με 
τους χρόνους που χρειάζονται για να δημιουργηθούν οι καταιγισμοί. Για να το ελέγξουμε αυτό 
εκτελέσαμε μερικά πειράματα προσομοιώσεων, που δεν παρουσιάζονται εδώ για λόγους συντομίας, 
τα οποία έδειξαν ότι η επίδραση της διαδικασίας συναρμολόγησης καταιγισμών εξασθενεί όσο η 
καθυστέρηση διάδοσης και γενικότερα το μέγεθος του δικτύου μεγαλώνει, ανεξάρτητα από τον 
αλγόριθμο συναρμολόγησης που χρησιμοποιείται. Παρόλα αυτά, τα θετικά αποτελέσματα που 
παρατηρήσαμε στις προηγούμενες παραγράφους είναι σημαντικά αφού αντιστοιχούν σε αρκετά 
ρεαλιστικές παραμέτρους. 
 

3.3 Το Πρωτόκολλο Σηματοδοσίας EBRP 

Σε αυτήν την παράγραφο, παρουσιάζουμε ένα αμφίδρομο (two-way) πρωτόκολλο σηματοδοσίας που 
το ονομάζουμε Efficient Burst Reservation Protocol (EBRP) και είναι κατάλληλο για οπτικά δίκτυα 
μεταγωγής καταιγισμών που δεν χρησιμοποιούν καταχωρητές στον κορμό του δικτύου (bufferless) 
και για εφαρμογές που δεν είναι ευαίσθητες στην καθυστέρηση. Το EBRP είναι ένα αμφίδρομο 
(two-way) πρωτόκολλο σηματοδοσίας το οποίο χρησιμοποιεί τους μηχανισμούς των μελλοντικών 
και χρονικών δεσμεύσεων. Στο EBRP οι χρονικές δεσμεύσεις δεν είναι αυστηρές αλλά χαλαρές, 
αφού υπάρχει η δυνατότητα δέσμευσης των συνδέσμων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τη 
διάρκεια του καταιγισμού. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας μία παράμετρο reservation duration η 
οποία αρχικοποιείται να είναι τουλάχιστον ίση με τη διάρκεια του καταιγισμού, μεταφέρεται με το 
πακέτο εγκατάστασης της σύνδεσης και ενημερώνεται-ψαλιδίζεται ανάλογα με τις δεσμεύσεις που 
προϋπάρχουν στους ενδιάμεσους συνδέσμους. Η δυνατότητα να δεσμεύεται επιπλέον χρόνος σε ένα 
σύνδεσμο διευκολύνει το χρονοπρογραμματισμό των καταιγισμών στους επόμενους συνδέσμους που 
αποτελούν το μονοπάτι. Επιπλέον, ελέγχοντας το επίπεδο του επιπλέον χρόνου που δεσμεύεται 
ελέγχουμε την προσαρμοστικότητα των δεσμεύσεων. Το EBRP χρησιμοποιεί αυτόν το μηχανισμό 
για να αυξήσει την πιθανότητα επιτυχημένης εγκατάστασης της σύνδεσης καθώς και για να παρέχει 
διαφοροποιημένη ποιότητα υπηρεσιών. Παρουσιάζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του 
πρωτοκόλλου, ορίζουμε τα πεδία του πακέτου εγκατάστασης και αναλύουμε το χρονισμό της 
εγκατάστασης της σύνδεσης και της διαδικασίας επιβεβαίωσης. Επίσης, προτείνουμε και 
αξιολογούμε μια σειρά από συναρτήσεις αρχικοποίησης της reservation duration παραμέτρου. Οι 
συναρτήσεις αυτές αρχικοποιούν τη reservation duration παράμετρο λαμβάνοντας υπόψη τους το 
μέγεθος του καταιγισμού και τον αριθμό των ενδιάμεσων κόμβων που διατρέχει ο καταιγισμός. 
Συγκρίνουμε το προτεινόμενο πρωτόκολλο με τυπικά μονόδρομα (one-way) και αμφίδρομα (two-
way) πρωτόκολλα που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία μέσω πειραμάτων προσομοίωσης. Τα 
πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το προτεινόμενο πρωτόκολλο μπορεί να προσφέρει χαμηλό 
ποσοστό απώλειας δεδομένων για εφαρμογές που μπορούν να αντέξουν την καθυστέρηση κυκλικής 
διαδρομής (roundtrip time) που απαιτείται για την αμφίδρομη διαδικασία εγκατάστασης. Επίσης 
παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα στο οποίο παρέχουμε διαφοροποιημένη ποιότητα υπηρεσιών σε 
τρεις κλάσεις προτεραιότητας, χρησιμοποιώντας σε κάθε κλάση διαφορετικές συναρτήσεις 
αρχικοποίησης της παραμέτρου reservation duration. 
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Το υπόλοιπο αυτής της παραγράφου είναι οργανωμένο ως εξής. Στην Παράγραφο 3.3.1 
παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου αμφίδρομου πρωτοκόλλου. Στην 
Παράγραφο 3.3.1.1 περιγράφεται τυπικά η διαδικασία εγκατάστασης και επιβεβαίωσης και οι 
σχετικοί χρονισμοί. Στην Παράγραφο 3.3.1.2 παρουσιάζονται διάφοροι μέθοδοι για την 
αρχικοποίηση του πεδίου διαστήματος δέσμευσης RD που είναι μια βασική παράμετρος του 
προτεινόμενου πρωτοκόλλου. Στην Παράγραφο 3.3.2 παραθέτουμε αποτελέσματα προσομοιώσεων. 
Αξιολογούμε τις διαφορετικές συναρτήσεις αρχικοποίησης του πεδίου RD, συγκρίνουμε τον 
αλγόριθμο με τυπικά μονόδρομα και αμφίδρομα πρωτόκολλα (Tell-and-Go and Tell-and-Wait), και 
παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα χρησιμοποίησης του πρωτοκόλλου έτσι ώστε να παρεχθεί 
διαφοροποιημένη ποιότητα υπηρεσιών στους χρήστες του δικτύου. 

3.3.1 Βασικά Χαρακτηριστικά του Πρωτοκόλλου EBRP 

Το δύσκολο σε ένα δίκτυο οπτικής μεταγωγής καταιγισμών (OBS) το οποίο αποτελείται από αμιγώς 
οπτικούς κόμβους κορμού χωρίς δυνατότητα αποθήκευσης των καταιγισμών (bufferless) είναι το 
πώς να γίνουν οι δεσμεύσεις πόρων στους κόμβους (για την ακρίβεια οι πόροι αφορούν την 
χωρητικότητα των εξερχόμενων συνδέσμων) με αποτελεσματικό τρόπο. Επίσης σημαντικό είναι να 
μπορεί να παρεχθεί διαφοροποιημένη ποιότητα υπηρεσίας ανάλογα με τις απαιτήσεις των χρηστών 
χωρίς επιπλέον φόρτο στο επίπεδο ελέγχου (control plane). Με βάση αυτούς τους σκοπούς 
αναπτύξαμε το πρωτόκολλο Efficient Burst Reservation Protocol (EBRP). Το πρωτόκολλο EBRP 
είναι ένα αμφίδρομο (two-way) πρωτόκολλο σηματοδοσίας, το οποίο χρονοπρογραμματίζει έναν 
καταιγισμό χρησιμοποιώντας δύο βασικούς μηχανισμούς: (i) μελλοντικές δεσμεύσεις (in-advance 
reservations) και (ii) χρονικά χαλαρωμένες δεσμεύσεις (relaxed delayed reservations). 

Με το μηχανισμό των μελλοντικών δεσμεύσεων το πρωτόκολλο EBRP μπορεί να δεσμεύει 
χωρητικότητα στο μέλλον, τη χρονική στιγμή που αυτή γίνεται διαθέσιμη, εαν δεν είναι διαθέσιμη 
όταν ζητείται αρχικά. Εαν δεν μπορεί να βρεθεί διαθέσιμη χωρητικότητα για το ζητούμενο χρονικό 
διάστημα, ως τον μέγιστο χρόνο που μπορεί να καθυστερήσει η μετάδοση του καταιγισμού 
(deadline), η διαδικασία εγκατάστασης της σύνδεσης απορρίπτεται. Επιτρέποντας μελλοντικές 
δεσμεύσεις, οι καταιγισμοί έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να χρονοπρογραμματιστούν κατά την 
διαδικασία εγκατάστασης, και έτσι αποφεύγεται ο επιπλέον φόρτος του επιπέδου ελέγχου από 
πιθανές επαναλήψεις αιτήσεων σύνδεσης. 

Με το μηχανισμό των χρονικά χαλαρωμένων δεσμεύσεων, η χωρητικότητα ενός συνδέσμου μπορεί 
να δεσμευτεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και να ελευθερωθεί αφού τα δεδομένα 
περάσουν το σύνδεσμο αυτό. Όμως, αντίθετα από ότι στα συνηθισμένα πρωτόκολλα που 
υποστηρίζουν απλές (αυστηρές) χρονικές δεσμεύσεις, όπως το JET [29] και το ERVC [39], το 
πρωτόκολλο EBRP μπορεί να δεσμεύσει χωρητικότητα κατά την εγκατάσταση της σύνδεσης για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διαστήματος που χρειάζονται τα δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό 
μεγαλώνει η πιθανότητα εγκατάστασης της σύνδεσης στους επόμενους συνδέσμους του μονοπατιού. 
Όταν δεσμεύεται χωρητικότητα για περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζεται η σύνδεση, το επιπλέον 
διάστημα μπορεί να ελευθερωθεί κατά την διάρκεια της φάση της επιβεβαίωσης της εγκατάστασης 
της σύνδεσης (acknowledgement phase), έτσι ώστε οι δεσμεύσεις να γίνουν τότε αυστηρά χρονικές 
(strict timed reservations). Όπως ήδη αναφέρθηκε, η δυνατότητα να δεσμεύεται επιπλέον χρόνος σε 
έναν σύνδεσμο διευκολύνει τον χρονοπρογραμματισμό των καταιγισμών στους επόμενους 
συνδέσμους που αποτελούν το μονοπάτι. Έτσι, ελέγχοντας το επίπεδο του επιπλέον χρόνου 
ελέγχουμε την προσαρμοστικότητα των δεσμεύσεων και μπορούμε να παρέχουμε διαφοροποιημένη 
ποιότητα υπηρεσιών στους χρήστες, όπως θα δειχθεί στη συνέχεια. 
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Για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι δύο μηχανισμοί, το μέγεθος του καταιγισμού πρέπει 
να είναι γνωστό πριν από τη διαδικασία εγκατάστασης της σύνδεσης, πράγμα που συνήθως ισχύει 
στα OBS δίκτυα. Επιπλέον κάθε κόμβος κορμού πρέπει να γνωρίζει τη χρησιμοποίηση των 
συνδέσμων του ως προς το χρόνο. Αυτό συνήθως γίνεται μέσω διαγραμμάτων χρησιμοποίησης της 
χωρητικότητας (capacity utilization profile) όπως παρουσιάζεται στην Παράγραφο 3.1.2. 

Το προτεινόμενο πρωτόκολλο σηματοδοσίας είναι ένα αμφίδρομο πρωτόκολλο σηματοδοσίας που 
χρησιμοποιεί δύο ήδη πακέτων για την εγκατάσταση της σύνδεσης: SETUP και ACK/REJECT 
πακέτα. Το SETUP πακέτο μεταδίδεται με κατεύθυνση από την πηγή της σύνδεσης προς τον 
προορισμό και χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση των ενδιάμεσων κόμβων και τη δέσμευση της 
χωρητικότητας στους αντίστοιχους συνδέσμους. Επειδή το πρωτόκολλο EBRP χρησιμοποιεί τους 
μηχανισμούς μελλοντικών και χρονικά χαλαρωμένων δεσμεύσεων, το SETUP πακέτο εκτελεί και 
μια διαδικασία διαπραγμάτευσης για το χρονικό διάστημα που η χωρητικότητα τελικά θα δεσμευτεί. 
Εαν η διαπραγμάτευση είναι επιτυχημένη, και μπορεί να δεσμευτεί τουλάχιστον το ελάχιστο 
απαιτούμενο χρονικό διάστημα σε όλους τους ενδιάμεσους συνδέσμους, ένα πακέτο επιβεβαίωσης 
(ACK) αποστέλλεται από τον προορισμό πίσω στην πηγή. Το ACK πακέτο είναι ένα ακριβές 
αντίγραφο του SETUP πακέτου όταν αυτό φτάσει στον προορισμό. Καθώς το ACK μεταφέρεται 
πίσω προς την πηγή, διαβιβάζει στους ενδιάμεσους κόμβους το συμφωνημένο χρονικό διάστημα που 
όλοι οι σύνδεσμοι έχουν τελικά δεσμευτεί. Με αυτόν τον τρόπο τα επιπλέον χρονικά διαστήματα 
που πιθανώς να έχουν δεσμευτεί κατά την φάση εγκατάστασης στους ενδιάμεσους συνδέσμους 
μπορούν να ελευθερωθούν, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο αυστηρώς χρονικές δεσμεύσεις.  

Τελικά το ACK πακέτο όταν φτάσει στην πηγή την πληροφορεί για τα ακριβή στοιχεία της 
συμφωνημένης χρονικής δέσμευσης, έτσι ώστε η πηγή να μεταδώσει τον καταιγισμό στο 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όπου είναι εγγυημένο ότι τα δεδομένα θα φθάσουν στον προορισμό. 
Στην αντίθετη περίπτωση όπου η διαδικασία εγκατάστασης μπλοκαριστεί σε κάποιον ενδιάμεσο 
κόμβο (γιατί χωρητικότητα δεν μπορεί να δεσμευτεί στον ζητούμενο σύνδεσμο για το απαιτούμενο 
χρονικό διάστημα), ένα πακέτο απόρριψης (REJECT) δημιουργείται σε αυτόν τον κόμβο και 
στέλνεται προς τα πίσω ως την πηγή. Το REJECT πακέτο ελευθερώνει όποιες δεσμεύσεις έχουν 
γίνει στους προηγούμενους κόμβους και πληροφορεί την πηγή για το μπλοκάρισμα της σύνδεσης. Η 
χρησιμοποίηση (χαλαρωμένων) χρονικών δεσμεύσεων απαλλάσσει από τον επιπλέον φόρτο το 
επίπεδο ελέγχου που σχετίζεται με την απεγκατάσταση της σύνδεσης (estimated release σύμφωνα με 
την Παράγραφο 3.1.2.1).  

 

 

L1 L2 … Lh D I STID RD TO
 

Σχήμα 39: Τα πεδία ενός SETUP πακέτου 

Στο Σχήμα 39 παρουσιάζονται τα πεδία του SETUP πακέτου του προτεινόμενου πρωτοκόλλου 
EBRP. Το μονοπάτι προσδιορίζεται από μια ακολουθία αναγνωστικών (identifies) L1,L2,…,Lh που 
αντιστοιχούν στους συνδέσμους που πρέπει να περάσει το SETUP πακέτο (και ο καταιγισμός). Όπως 
συμβαίνει συνήθως στα δίκτυα OBS η πηγή αποφασίζει για το μονοπάτι που θα ακολουθήσει ο 
καταιγισμός προς τον προορισμό (source routing). Κάθε κόμβος διαβάζει το αναγνωριστικό του 
πρώτου συνδέσμου για να προσδιορίσει σε ποιο εξερχόμενο σύνδεσμο να το προωθήσει. Αφού 
προσδιορίσει τον επόμενο σύνδεσμο, εναλλάσσει κυκλικά τα αναγνωριστικά των συνδέσμων ώστε 
αυτό που ήταν πρώτο να γίνει τελευταίο.  
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Επιπλέον των αναγνωστικών των συνδέσμων, τα βασικά πεδία του SETUP πακέτου που πρέπει να 
διαβιβαστούν σε όλους τους ενδιάμεσους κόμβους είναι το πεδίο διαστήματος δέσμευσης 
(reservation duration) RD, το πεδίο μεγέθους πληροφορίας information size I, το πεδίο εκκίνησης 
της δέσμευσης (starting time) ST, το πεδίο time-offset TO και το πεδίο ανοχής της καθυστέρησης 
(delay tolerance) D: 

§ Το πεδίο εκκίνησης της δέσμευσης ST προσδιορίζει το χρόνο μετά τον οποίο η 
δέσμευση της χωρητικότητας του εξερχόμενου συνδέσμου πρέπει να ξεκινήσει. Ο 
χρόνος που προσδιορίζει το ST έχει αναφορά το χρόνο που το SETUP πακέτο φτάνει σε 
έναν κόμβο. Επειδή το πρωτόκολλο EBRP είναι αμφίδρομο, το πεδίο ST αρχικοποιείται 
με τιμή ίση με την καθυστέρηση κυκλικής διαδρομής (Round Trip Time - RTT) του 
εκάστοτε μονοπατιού που θα ακολουθηθεί και ενημερώνεται σε κάθε ενδιάμεσο κόμβο 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της χωρητικότητας του ζητούμενου εξερχόμενου 
συνδέσμου, όπως θα περιγραφεί αναλυτικά στην συνέχεια. 

§ Το πεδίο time-offset TO περιέχει το χρονικό διάστημα που πρέπει να περιμένει η πηγή 
μετά από την παραλαβή του πακέτου ACK για να στείλει τον καταιγισμό. Το πεδίο TO 
ενημερώνεται σε κάθε ενδιάμεσο κόμβο, όπως θα περιγραφεί αναλυτικά στη συνέχεια. 

§ Το πεδίο πληροφορία I το οποίο περιέχει το μέγεθος της πληροφορίας (σε Bytes) του 
προς μετάδοση καταιγισμού.  

§ Το πεδίο ανοχής καθυστέρησης D το οποίο περιέχει τη μέγιστη επιτρεπτή καθυστέρηση 
που μπορεί να υποστεί ο καταιγισμός. Φυσικά πρέπει D > RTT, διαφορετικά η μετάδοση 
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στο ζητούμενο χρόνο πάνω από το συγκεκριμένο 
μονοπάτι.  

§ Το πεδίο διαστήματος δέσμευσης RD προσδιορίζει το μέγιστο χρονικό διάστημα μετά 
από το χρόνο που δίνεται στο ST κατά το οποίο πρέπει να δεσμευτεί ο εξερχόμενος 
σύνδεσμος. Το πεδίο RD έχει μέγεθος τουλάχιστον ίσο με το χρόνο μετάδοσης του 
καταιγισμού (Tdata= I / C, όπου C είναι η χωρητικότητα ενός μήκους κύματος του 
συνδέσμου), αλλά μπορεί το χρονικό διάστημα αυτό να είναι και μεγαλύτερο. Το 
διάστημα δέσμευσης προσδιορίζει τη χρονικά χαλαρωμένη δέσμευση και μας δίνει τη 
δυνατότητα να ελέγξουμε το επίπεδο της χαλάρωσης. Για παράδειγμα, εαν το πεδίο RD 
αρχικοποιηθεί ίσο με το χρόνο μετάδοσης του καταιγισμού Tdata , τότε οι δεσμεύσεις 
είναι αυστηρά χρονικές, ενώ αν το RD επιλεγεί μεγαλύτερο από το Tdata τότε οι χρονικές 
δεσμεύσεις είναι “χαλαρές” και υπάρχει η δυνατότητα να προσαρμοστούν στις 
δεσμεύσεις που μπορεί να έχουν γίνει πρωτύτερα στους ενδιάμεσους συνδέσμους. Άρα, 
αν σε έναν σύνδεσμο δεσμευτεί χωρητικότητα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 
ό,τι χρειάζεται, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να δεσμευτεί χωρητικότητα για 
τουλάχιστον το ελάχιστο διάστημα (Tdata) στο υπολειπόμενο μονοπάτι. Η δέσμευση 
γίνεται ίση με την διάρκεια της μετάδοσης Tdata στη φάση επιβεβαίωσης 
(acknowledgement) του πρωτοκόλλου, οπότε τότε η δέσμευση γίνεται πλέον αυστηρά 
χρονική.  Όπως και τα πεδία ST και TO, το πεδίο RD ενημερώνεται σε κάθε ενδιάμεσο 
κόμβο, όπως θα περιγραφεί αναλυτικά στη συνέχεια. 

3.3.1.1 Διαδικασία εγκατάστασης του μονοπατιού 

Στο Σχήμα 40 παρουσιάζεται μέσω παραδειγμάτων η λειτουργία του πρωτοκόλλου EBRP. 
Υποθέτουμε ότι θέλουμε να εγκαταστήσουμε ένα μονοπάτι μεταξύ των κόμβων S0, S1, S2 και Sh, και 
ότι γνωρίζουμε το χρόνο που απαιτείται για να μεταδοθεί ο καταιγισμός Tdata και την καθυστέρηση 
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κυκλικής διαδρομής RTT του συγκεκριμένου μονοπατιού. Στο Σχήμα 40(α) παρουσιάζεται ένα 
παράδειγμα που η αίτηση εγκατάστασης της σύνδεσης απορρίπτεται (blocked) σε έναν ενδιάμεσο 
κόμβο, ενώ στα Σχήματα (β) και (γ) παρουσιάζεται ένα παράδειγμα επιτυχημένης εγκατάστασης και 
της αντίστοιχης φάσης επιβεβαίωσης. 
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Σχήμα 40: Εξέταση του χρονισμού του προτεινόμενου πρωτοκόλλου σηματοδοσίας EBRP. (α) Παράδειγμα 
μπλοκαρίσματος της εγκατάστασης, (β) παράδειγμα επιτυχημένης εγκατάστασης και (γ) φάση επιβεβαίωσης της 
επιτυχημένης εγκατάστασης, όπου ελευθερώνονται οι επιπλέον δεσμεύσεις. 

Έστω STi-1, TOi-1, RDi-1 οι τιμές των πεδίων ST, TO, RD όταν το πακέτο SETUP φτάνει τον κόμβο Si 
(i=1,2,...,h-1). Όταν ο κόμβος Si πάρει το SETUP πακέτο, βρίσκει το πρώτο χρονικό διάστημα ti

start 



 83 

μετά το χρόνο παραλαβής του SETUP πακέτου τέτοιο ώστε tistart ≥ STi-1  και ο ζητούμενος σύνδεσμος 
εξόδου είναι διαθέσιμος για διάστημα τουλάχιστον ίσο με το χρόνο μετάδοσης του καταιγισμού 
Tdata. Για να γίνει αυτό πρέπει ο σύνδεσμος να έχει διαθέσιμη χωρητικότητα για το διάστημα 
[ ]data

i
start

i
start Ttt +,  και να ισχύει 

11 −− +≤+ iidata
i
start RDSTTt . 

§ Έστω 1
i

i start it STδ −= − , όπου 0≥iδ . Εάν μπορεί να βρεθεί i
startt  το οποίο ικανοποιεί τους 

παραπάνω περιορισμούς, τότε ο κόμβος Si δεσμεύει χωρητικότητα ξεκινώντας από το χρόνο 
ii

i
start STt δ+= −1  εως το χρόνο ( )[ ]i

availableii
i
end tRDSTt ,min 11 −− += . Στην προηγούμενη σχέση, 

συμβολίζουμε με i
availablet  το χρονικό σημείο που η χωρητικότητα σταματάει να είναι διαθέσιμη 

λόγω πιθανών δεσμεύσεων από άλλους καταιγισμούς.  

§ Στην περίπτωση που 
11 −− +>+ iidata

i
start RDSTTt , η σύνδεση απορρίπτεται (blocked) και ένα REJ 

πακέτο  στέλνεται προς τα πίσω για να ελευθερώσει τις δεσμέυσεις που έχουν γίνει ως τότε και 
να πληροφορήσει την πηγή για την απόρριψη της σύνδεσης.  

Στην περίπτωση επιτυχημένης δέσμευσης, ο κόμβος Si ενημερώνει τα πεδία του πακέτου SETUP και 
προωθεί το πακέτο στον επόμενο κόμβο. Συγκεκριμένα, ο κόμβος Si ενημερώνει τα πεδία starting 
time, time offset και reservation duration τα οποία μεταφέρονται από το SETUP πακέτο, ως εξής:   

                           iii STST δ+= −1 ,      (14) 

                           iii TOTO δ+= −1 ,      (15) 

                       ( )iiii RDRD σδ +−= −1 ,                  (16) 

όπου ( )[ ]( )i
availableiii tRDST −+= −− 11,0maxσ . Τα δi και σi αντιστοιχούν στη μείωση του πεδίου reservation 

duration σχετικά με την αρχή και το τέλος του, αντίστοιχα, λόγω άλλων δεσμεύσεων που 
προϋπάρχουν. Οπότε συνολικά το πεδίο RDi  μειώνεται κατά σi + δi. 

Στο Σχήμα 40(α), ο πρώτος κόμβος στο μονοπάτι S1 βρίσκει ότι το μικρότερο χρονικό σημείο μετά 
το οποίο ο ζητούμενος σύνδεσμος εξόδου έχει διαθέσιμη χωρητικότητα είναι μετά το offset time δ1 
(το δ1 ορίζεται αναφορικά με το χρόνο που ζητήθηκε η χωρητικότητα). Όμως στο συγκεκριμένο 
σύνδεσμο έχει γίνει μια προηγούμενη δέσμευση που περιορίζει το τέλος της συγκεκριμένης 
δέσμευσης κατα σ1 (για την ακρίβεια το παράδειγμα αυτό δείχνει μια περίπτωση void filling). Οπότε 
ο κόμβος S1 ενημερώνει τα πεδία [ST, TO, RD] από [TRTT, 0, RD0] σε  [TRTT +δ1, δ1, RD0–(δ1 +σ1)] και 
προωθεί το SETUP πακέτο στον επόμενο κόμβο S2. Με την ίδια διαδικασία, ο S2 βρίσκει οτι το 
ελάχιστο χρονικό σημείο όπου ο εξερχόμενος σύνδεσμος έχει διαθέσιμη χωρητικότητα είναι μετα 
από offset time δ2 από τότε που ζητείται. Όμως η δέσμευση σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι 
επιτυχείς αφού δεν μπορεί να δεσμευθεί χωρητικότητα για διάστημα τουλάχιστον ίσο με Tdata 
(

1 2dataT RD δ> − ), οπότε η σύνδεση απορρίπτεται και ένα πακέτο REJ αποστέλλεται πίσω προς την 
πηγή. Στο παράδειγμα που φαίνεται στο Σχήμα 40(β), ο S2 μπορεί να βρει χωρητικότητα 
τουλάχιστον για το ελάχιστο ζητούμενο χρονικό διάστημα, οπότε η δέσμευση είναι επιτυχής και 
συνεχίζεται στους επόμενους κόμβους ως τον προορισμό (στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο επόμενος 
κόμβος είναι και ο προορισμός).  

Αν υποθέσουμε ότι ο κόμβος εξόδου (προορισμός) παίζει μόνο το ρόλο της αποσυναρμολόγησης και 
της περαιτέρω προώθησης των πακέτων του καταιγισμού, τότε όταν το SETUP πακέτο φτάσει στον 
τελευταίο κόμβο κορμού, αμέσως πριν τον κόμβο εξόδου (προορισμό), δε χρειάζεται να δεσμευτεί 
χωρητικότητα για χρόνο μεγαλύτερο από το ζητούμενο. Οπότε ο κόμβος Sh-1 (στο παράδειγμα του 
Σχήμα 40 είναι ο κόμβος S2) μπορεί να δεσμεύσει την χωρητικότητα για διάστημα ίσο με το χρόνο 
μετάδοσης του καταιγισμού: [ ]data

h
start

h
start Ttt +−− 11 , . 
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Εάν η αποθηκευτική χωρητικότητα του κόμβου προορισμού είναι περιορισμένη οπότε αυτός είναι 
ακόμα ένας περιοριστικός παράγοντας στο δίκτυο, τότε μια χρονική δέσμευση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί και για αυτό. Η απαίτηση αποθηκευτικού χόρου στον προορισμό μπορεί να 
εκληφθεί σαν το τελευταίο τμήμα (last leg) της δέσμευσης χωρητικότητας των συνδέσμων που 
πραγματοποιεί το πρωτόκολλο EBRP και να γίνει με παρόμοιο τρόπο. 

Όταν το πακέτο SETUP φτάσει στον προορισμό έχει αθροίσει όλα τα time offsets δi  από όλους τους 
ενδιάμεσους κόμβους, οπότε το πεδίο STh-1 ορίζει το ελάχιστο χρονικό σημείο μετά το οποίο όλοι οι 
ενδιάμεσοι σύνδεσμοι έχουν διαθέσιμη χωρητικότητα. Ο κόμβος εξόδου (προορισμός) αφού πιθανώς 
ελέγξει το μέγεθος και τη διαθεσιμότητα της μνήμης που χρειάζεται να αποθηκεύσει προσωρινά τον 
καταιγισμό, επιβεβαιώνει την επιτυχημένη εγκατάσταση της σύνδεσης στέλνοντας ένα πακέτο ACK 
πίσω στην πηγή. Σύμφωνα με τις Εξ. (14) και (15), το πακέτο ACK περιέχει τα πεδία:  

1

1
0

h

h i
i

TO δ
−

−
=

= ∑ ,                   (17) 

1

1
0

h

h RTT i
i

ST T δ
−

−
=

= + ∑        (18) 

Το σημαντικό αυτής της διαδικασίας δεσμεύσεων είναι ότι αν η πηγή αρχίσει τη μετάδοση μετά από 
TOh-1 μετά την παραλαβή του ACK πακέτου, ο καταιγισμός είναι εγγυημένο ότι θα βρει δεσμευμένη 
χωρητικότητα σε όλους τους ενδιάμεσους συνδέσμους για όλο το διάστημα μετάδοσης Tdata οπότε θα 
φτάσει στον προορισμό. 

Μόλις παραλάβει ένα ACK πακέτο, ένας ενδιάμεσος κόμβος πληροφορείται για το συμφωνημένο 
χρόνο μετάδοσης STh-1, και περιορίζει τη δέσμευσή του έτσι ώστε αυτή να έχει χρονικό διάστημα ίσο 
με το χρόνο μετάδοσης του καταιγισμού Tdata. Ο επιπλέον χρόνος που είχε δεσμευτεί ελευθερώνεται, 
οπότε πλέον η δέσμευση γίνεται αυστηρά χρονική (timed). Στο παράδειγμα μας, στη φάση 
επιβεβαίωσης που ακολουθεί την επιτυχημένη εγκατάσταση (Σχήμα 40 (γ)) οι επιπλέον δεσμεύσεις 
που έχουν πραγματοποιηθεί από τους κόμβους S1 and S0 καταργούνται, οπότε οι δεσμεύσεις γίνονται 
αυστηρά χρονικές.  

3.3.1.2 Συναρτήσεις αρχικοποίησης του διαστήματος δέσμευσης 

Το πεδίο reservation duration (RD) το οποίο μεταφέρεται στο πακέτο SETUP εξαρτάται από την 
αρχική τιμή που δόθηκε και από την χρησιμοποίηση των ενδιάμεσων κόμβων. Κατά τη διαδικασία 
προώθησης του πακέτου SETUP από την πηγή προς τον προορισμό το πεδίο RD ψαλιδίζεται και 
τελικά εξισώνεται με το χρόνο μετάδοσης του καταιγισμού Tdata. Μάλιστα το πεδίο RD πρέπει να 
είναι πάντοτε μεγαλύτερο του Tdata, διαφορετικά η διαδικασία εγκατάστασης μπλοκάρεται. Μεγάλες 
τιμές του RD δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία οπότε υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθεί το 
ελάχιστο χρονικό διάστημα δέσμευσης στους επόμενους συνδέσμους. Άρα, ένας σημαντικός 
παράγοντας για την επιτυχία της φάσης εγκατάστασης είναι η αρχική τιμή (η τιμή αρχικοποίησης) 
του πεδίου RD. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που για μια συγκεκριμένη σύνδεση η δέσμευση 
χωρητικότητας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε έναν σύνδεσμο αυξάνει την πιθανότητα 
επιτυχούς δέσμευσης στους επόμενους συνδέσμους, αυτό εχει αρνητικό αποτέλεσμα στις 
προσπάθειες δέσμευσης του συνδέσμου αυτού από άλλους καταιγισμούς. Οπότε η αρχικοποίηση του 
πεδίου RD πρέπει να γίνει με προσοχή γιατί πολύ μεγάλες τιμές μπορεί να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στην συνολική απόδοση όλου του δικτύου.  

Μέσω της παραμέτρου RD υπάρχει η δυνατότητα να παρεχθεί διαφοροποιημένη ποιότητα 
υπηρεσίας. Αυτό μπορεί να γίνει αν αντιστοιχίσουμε διαφορετικές κλάσεις υπηρεσιών (Class of 
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Service - CoS) σε διαφορετικές αρχικές τιμές του πεδίου RD. Έτσι, αν αρχικοποιήσουμε το πεδίο RD 
μιας κλάσης με μεγαλύτερη τιμή, αυξάνεται η πιθανότητα οι αιτήσεις εγκατάστασης της κλάσης 
αυτής να είναι επιτυχείς, αυξάνοντας έτσι την ρυθμαπόδοση γι’ αυτήν την κλάση, με ταυτόχρονη 
μείωση της ρυθμαπόδοσης των υπολοίπων κλάσεων. 

Από τα παραπάνω και από τον τρόπο λειτουργίας του πρωτοκόλλου που περιγράφηκε στην 
προηγούμενη παράγραφο, είναι προφανές ότι η επιλογή της αρχικής τιμής για το πεδίο RD δεν 
πρέπει να είναι στατική, αλλά πρέπει να εξαρτάται τουλάχιστον από το μέγεθος του καταιγισμού και 
από τον αριθμό των συνδέσμων (ή των ενδιάμεσων κόμβων) που αποτελούν το μονοπάτι. Αυτοί 
είναι οι βασικοί παράμετροι, αφού το μέγεθος του καταιγισμού ορίζει την ελάχιστη τιμή που μπορεί 
να πάρει το RD και ο αριθμός των συνδέσμων επηρεάζει τη διαδικασία ψαλιδίσματος του RD. 
Ερευνήσαμε τη συμπεριφορά ενός αριθμού από συναρτήσεις για να αρχικοποιήσουμε το πεδίο RD, 
συμπεριλαμβανομένων και των επόμενων συναρτήσεων:  

                  1,),( ≥⋅= kTkhTRD datadata ,     (19) 

                  0,),( ≥⋅= nhThTRD n
datadata

,      (20) 

                  0,)1(),( ≥+⋅= θθ h
datadata ThTRD ,    (21) 

όπου k, n και θ είναι σταθερές, h είναι ο αριθμός των συνδέσμων (ή ο αριθμός των ενδιάμεσων 
κόμβων - hops) του μονοπατιού που θα ακολουθηθεί, και Tdata είναι ο χρόνος μετάδοσης του 
καταιγισμού. Επίσης ερευνήθηκε η χρησιμοποίηση μιας παραμέτρου h(i) η οποία αρχικοποιείται με 
τιμή ίση με h και προσαρμόζεται μετά από κάθε σύνδεσμο, ώστε το πεδίο RD να μειώνεται δυναμικά 
καθώς πλησιάζει προς τον προορισμό.  

Ανάλογα με τη συνάρτηση που χρησιμοποιείται και τις τιμές των σταθερών k, n και θ, διαφορετικές 
πολιτικές δεσμεύσεων μπορούν να υλοποιηθούν. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους 
καταιγισμούς που μεταφέρονται μακριά (σε ένα δίκτυο OBS συνήθως δεν υπάρχει δίκαιη 
μεταχείριση –fairness- μεταξύ των καταιγισμών που μεταφέρονται σε μακρινούς προορισμούς σε 
σχέση με αυτούς που μεταφέρονται κοντινά, λόγω του ότι είναι δυσκολότερο να γίνουν επιτυχείς 
δεσμεύσεις σε περισσότερους από ότι σε λιγότερους συνδέσμους) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
τη συνάρτηση της Εξ. (18) με n>0, ή τη συνάρτηση της Εξ. (19) με θ>0.  

Η επίδραση των συναρτήσεων αρχικοποίησης του πεδίου RD και των αντίστοιχων σταθερών, στην 
ρυθμαπόδοση (throughput) σε ένα δίκτυο χωρίς κλάσεις προτεραιοτήτων, θα εξετασθεί μεσω 
πειραμάτων προσομοίωσης στην Παράγραφο 3.3.2.1. Αφού συγκρίνουμε το προτεινόμενο 
πρωτόκολλο ERBP με άλλα πρωτόκολλα που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία στην Παράγραφο 
3.3.2.2, μετά, στην Παράγραφο 3.3.2.3 θα δόσουμε ένα παράδειγμα όπου στο προτεινόμενο 
πρωτόκολλο χρησιμοποιούμε διαφορετικές συναρτήσεις για να αρχικοποιήσουμε το πεδίο RD για 
διαφορετικές κλάσεις υπηρεσιών έτσι ώστε να διαφοροποιήσουμε την ποιότητα υπηρεσιών σε αυτές 
τις κλάσεις.  

3.3.2 Αποτελέσματα Προσομοίωσης 

Για να αξιολογήσουμε το προτεινόμενο πρωτόκολλο σηματοδοσίας EBRP, εκτελέσαμε πειράματα 
προσομοίωσης έτσι ώστε να συγκρίνουμε την απόδοση του με την απόδοση πρωτοκόλλων που 
έχουν  προταθεί στη βιβλιογραφία. Για το σκοπό αυτό επεκτείναμε την πλατφόρμα ns-2 [60], και 
χρησιμοποιώντας τμήματα κώδικα από το [61] υλοποιήσαμε το προτεινόμενο πρωτόκολλο. Τα 
πειράματα προσομοίωσης έγιναν χρησιμοποιώντας την τοπολογία δικτύου NSFnet (φαίνεται στο 
Σχήμα 41 και περιγράφεται στο [62]). 
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Υποθέσαμε ότι όλοι οι σύνδεσμοι είναι bi-directional και έχουν ένα μήκος κύματος προς κάθε 
κατεύθυνση με χωρητικότητα C = 40 Gbps. Δεν κρίναμε ότι είναι απαραίτητο να εκτελέσουμε 
πειράματα στα οποία να υπάρχουν διαθέσιμα περισσότερα μήκη κύματος γιατί θέλαμε να 
απλοποιήσουμε τα πειράματα και να επικεντρώσουμε την προσοχή στην συμπεριφορά των 
πρωτοκόλλων. Εξάλλου τα αποτελέσματα μπορούν να επεκταθούν με ευκολία στην περίπτωση που 
περισσότερα από ένα μήκη κύματος είναι διαθέσιμα. Οι καθυστερήσεις διάδοσης τέθηκαν ανάλογες 
με τη φυσική απόσταση μεταξύ των κόμβων, υποθέτοντας ότι η ταχύτητα διάδοσης του φωτός στην 
ίνα είναι ίση με  5km/μsec. Ο χρόνος επεξεργασίας κάθε πακέτου ελέγχου τέθηκε ίσος με 20μsec σε 
κάθε κόμβο. Κάθε κόμβος εισόδου διατηρεί μια ξεχωριστή FIFO ουρά για κάθε δυνατό προορισμό. 
Οι καταιγισμοί δημιουργούνται σε κάθε κόμβο ακολουθώντας μια διαδικασία Poisson με ρυθμό λ 
bursts/second, και ο προορισμός τους επιλέγεται μέσω μιας ομοιόμορφης κατανομής μεταξύ όλων 
τον κόμβων του δικτύου. Το μέγεθος των καταιγισμών υποθέτουμε ότι ακολουθεί μια εκθετική 
κατανομή με μέση τιμή B, η οποία αναλογεί σε χρόνο μετάδοσης ίσο με dataT =Β/C. Τυπικές τιμές για 
το μέγεθος και το χρόνο μετάδοσης των καταιγισμών που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα είναι 
B = 10-20MBytes που αντιστοιχουν σε dataT =2-4 msec, που είναι κατά μια τάξη μεγέθους μικρότερα 
από την μέση καθυστέρηση κυκρικής διαδρομής (round trip time) του NSFnet δικτύου ( 26=RTTT  
msec). Τέλος, θέσαμε την μέγιστη αποδεχτή καθυστέρηση για κάθε καταιγισμό ίση με D=0.3 sec και 
την τιμή των ουρών στους κόμβους εισόδου ίση με 256MBytes.  

 

 

 
Σχήμα 41: Τοπολογία NSFnet, στην οποία εκτελέσαμε τα πειράματα προσομοίωσης. 

Εκτός από το προτεινόμενο πρωτόκολλο EBRP, χρησιμοποιήσαμε στα πειράματα προσομοίωσης και 
(i) ένα τυπικό πρωτόκολλο Tell-and-Wait με explicit setup/explicit release, το οποίο το 
συμβολίζουμε στα πειράματα με TAW (ii) και ένα τυπικό πρωτόκολλο Tell-and-Go, και για 
ακρίβεια, το Just-Enough-Time με void filling. Για το πρωτόκολλο JET εξετάσαμε δύο παραλλαγές 
οι οποίες διαφέρουν στον τρόπο που μεταχειρίζονται τις συγκρούσεις. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση 
που συμβαίνει μια σύγκρουση, η πρώτη παραλλαγή (εμφανίζεται στα πειράματα σαν JET) απλά 
πετάει τους καταιγισμούς, ενώ στη δεύτερη παραλλαγή (εμφανίζεται στα πειράματα σαν JET-with-
retrials) έχει υλοποιηθεί η δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας επαναμετάδοσης του 
καταιγισμού στο οπτικό επίπεδο (αποθηκεύοντας προσωρινά τον καταιγισμό στην πηγή και 
χρησιμοποιώντας πακέτα REJ για να πυροδοτηθεί η διαδικασία επαναμετάδοσης). Με βάση τα 
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παραπάνω, για τις περιπτώσεις των EBRP, TAW and JET-with-retrials, όταν η διαδικασία 
εγκατάστασης μπλοκαριστεί σε κάποιον ενδιάμεσο κόμβο και αν το delay limit D το επιτρέπει, η 
πηγή θα επαναμεταδόσει το SETUP πακέτο, εως ότου να επιτευθεί μια επιτυχημένη σύνδεση ή να 
εκπνεύσει το D. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η ιδιότητα της FIFO ουράς σε κάθε 
εικονική ουρά συναρμολόγησης των καταιγιστμών διατηρείται, οπότε ο χρονοδρομολογητής που 
έχει αναλάβει να στέλνει τους καταιγισμούς για την συγκεκριμένη ουρά δεν προχωρεί στον επόμενο 
καταιγισμό εως ότου ο προηγούμενος καταιγισμός να φτάσει στον προορισμό με επιτυχία ή να 
απορριφθεί λόγω της εκπνοής του D.  

Χρησιμοποιήσαμε το ποσοστό απώλειας δεδομένων σαν την κύρια μετρική για να αξιολογήσουμε 
την απόδοση των εξεταζόμενων πρωτοκόλλων. Για τα αμφίδρομα πρωτόκολλα (TAW και EBRP) 
και για το JET-with-retrials, η απώλεια των δεδομένων αφορά καταιγισμούς που χάθηκαν λόγω 
buffer overflow ή λόγω εκπνοής του burst delay limit στους κόμβους εισόδου του δικτύου 
(θυμηθείτε ότι στα αμφίδρομα πρωτόκολλα TAW και EBRP δε χάνονται δεδομένα στον κορμό του 
δικτύου, ενώ στην περίπτωση του JET-with-retrials ένας καταιγισμός είναι προσωρινά 
αποθηκευμένος στην πηγή οπότε αν απορριφθεί στον κορμό του δικτύου επαναμεταδίδεται). Στην 
περίπτωση του απλού JET πρωτοκόλλου, το ποσοστό απώλειας δεδομένων αφορά κυρίως τα 
δεδομένα των καταιγισμών που απορρίπτονται στον κορμό του δικτύου λόγω συγκρούσεων. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι το ποσοστό απώλειας δεδομένων που είναι η μετρική που χρησιμοποιήθηκε στα 
αποτελέσματα μας, διαφέρει από το ποσοστό απώλειας των καταιγισμών, αφού λαμβάνει υπόψη της 
και το μέγεθος (σε δεδομένα) των καταιγισμών που χάνονται. Οπότε η μετρική αυτή είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με την πραγματική ρυθμαπόδοση (throughput) του δικτύου. Επιπλέον μετρικές που 
χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα μας είναι ο μέσος αριθμός επαναμεταδόσεων SETUP που 
απαιτήθηκαν για μια επιτυχή μετάδοση και η μέση από-άκρο-σε-άκρο καθυστέρηση του 
καταιγισμού, ορισμένος σαν τον χρόνο μεταξύ της χρονικής στιγμής που ο καταιγισμός είναι έτοιμος 
προς μετάδοση και της χρονικής στιγμής που έχει φθάσει επιτυχώς στον προορισμό του. 

3.3.2.1 Επίδραση της συνάρτησης αρχικοποίησης του πεδίου RD  

Σε αυτά τα πειράματα, εξετάζουμε μια σειρά από διαφορετικές συναρτήσεις για να αρχικοποιήσουμε 
το πεδίο Reservation Duration (RD) του SETUP πακέτου του EBRP. Το πεδίο RD αρχικοποιείται 
δυναμικά για κάθε καταιγισμού χρησιμοποιώντας τις τρεις συναρτήσεις που παρουσιάστηκαν στις 
Εξ. (17), (18) και (19) της Παραγράφου 3.3.1.2. Συγκεκριμένα, οι συναρτήσεις αυτές χρησιμοποιούν 
τα χαρακτηριστικά του καταιγισμού που αφορούν το μέγεθος του Tdata και τον αριθμό των 
ενδιάμεσων κόμβων h που έχει το μονοπάτι που επιλέχθηκε, αλλά έχουν και κάποιες σταθερές k, n 
και θ. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτήν την παράγραφο αντιστοιχούν σε 
καταιγισμούς μέσου μεγέθους B=20MBytes, αλλά η σχετική απόδοση ήταν παρόμοια και για άλλες 
τιμές μέσου μεγέθους. Εκτελέσαμε πειράματα χρησιμοποιώντας σχετικά μικρές τιμές για τις 
παραμέτρους k, n και θ, αφού μεγάλες τιμές σε αυτές τις παραμέτρους έδειξαν ότι έχουν αρνητική 
επίδραση στην απόδοση, λόγω των σχετικά μεγάλων επιπλέον δεσμεύσεων που πραγματοποιούνται 
κατά τη διαδικασία εγκατάστασης όταν αυτές οι σταθερές παίρνουν μεγάλες τιμές. 
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Overall Loss Ratio (B=20MBytes) 
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Σχήμα 42: (α) Ποσοστό απώλειας δεδομένων για την συνάρτηση RD(Tdata,h)=k.Tdata με k=1, 1.25, 1.5, 1.75 και 2, 
συναρτήσει του ρυθμού αφίξεων. (β) Αντίστοιχο ποσοστό απώλειας δεδομένων για διαφορετικές τιμές του ρυθμού 
αφίξεων λ συναρτήσει της σταθεράς k. 

Στο Σχήμα 42 παρουσιάζονται αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση 
RD(Tdata,h)=k.Tdata (Εξ. (17)), για διαφορετικές τιμές της σταθεράς k και του ρυθμού αφίξεων των 
καταιγισμών λ. Από το Σχήμα 42(α) μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το προτεινόμενο πρωτόκολλο 
EBRP έχει καλύτερη απόδοση από ένα τυπικό αμφίδρομο πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί απλές 
χρονικές δεσμεύσεις (RD=Tdata, δηλαδή η περίπτωση με k=1). Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το 
πρωτόκολλο EBRP ενεργοποιεί το μηχανισμό των χρονικά χαλαρωμένων δεσμεύσεων όταν το πεδίο 
RD αρχικοποιείται με τιμές μεγαλύτερες από το χρόνο διάρκειας του καταιγισμού Tdata (δηλαδή σε 
αυτήν την περίπτωση όταν k>1). Όσον αφορά τις τιμές της παραμέτρου k, από το Σχήμα 42(β) 
παρατηρούμε ότι όλες οι γραφικές έχουν παρόμοια συμπεριφορά. Το ποσοστό απώλειας των 
δεδομένων μειώνεται αρχικά καθώς αυξάνουμε την παράμετρο k αλλά μετά από ένα σημείο ξεκινάει 
να αυξάνεται. Αυτό μας δείχνει ότι η δέσμευση της χωρητικότητας για επιπλέον χρόνο η οποία 
πραγματοποιείται από το πρωτόκολλο EBRP κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης όταν γίνεται σε 
μεγάλο βαθμό έχει τελικά αρνητικό αποτέλεσμα στην πιθανότητα επιτυχών εγκαταστάσεων για 
άλλες συνδέσεις. Η βέλτιστη απόδοση για το δίκτυο NSFnet που εκτελέσθηκαν αυτά τα πειράματα 
παρατηρήθηκε για τιμές της σταθεράς k κοντά στο 2. 
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Σχήμα 43: (α) Ποσοστό απώλειας δεδομένων για την συνάρτηση RD(Tdata,h)=Tdata
.hn με n = 0, 0.5, και 1. (β) 

Αντίστοιχο ποσοστό απώλειας δεδομένων για καταιγισμούς που διατρέχουν h=1, h=2 και h=3 ενδιάμεσους 
κόμβους, για διαφορετικές τιμές της σταθεράς n και του ρυθμού αφίξεων λ. 

Στο Σχήμα 43 παρουσιάζονται αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση 
RD(Tdata,h)=Tdata

.hn (Εξ. (18)), για διαφορετικές τιμές της σταθεράς n και του ρυθμού αφίξεων των 
καταιγισμών λ. Η βασική ιδέα γι’ αυτήν τη συνάρτηση είναι ότι οι καταιγισμοί που διατρέχουν 
περισσότερους κόμβους, οπότε έχουν και μεγαλύτερη πιθανότητα η εγκατάσταση της σύνδεσης τους 
να είναι αποτυχημένη, να παίρνουν μεγαλύτερο χρόνο RD έτσι ώστε να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία 
κατά τη διαδικασία δέσμευσης της χωρητικότητας. Μεγάλες τιμές της παραμέτρου n δίνουν 
μεγαλύτερη εξάρτηση στον αριθμό των ενδιάμεσων κόμβων h που θα διατρέξει ο καταιγισμός. Η 
καλύτερη απόδοση παρατηρήθηκε για n=0.5, μέτρια απόδοση παρατηρήθηκε για n=1, ενώ η 
χειρότερη απόδοση παρατηρήθηκε για n=0 (όπου αντιστοιχεί στην περίπτωση ενός απλού 
αμφίδρομου πρωτοκόλλου με απλές χρονικές δεσμεύσεις RD=Tdata). Αυτά τα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι υπάρχει βελτίωση της απόδοσης αν στην διαδικασία αρχικοποίησης του πεδίου RD 
λάβουμε υπόψη μας τον αριθμό των ενδιάμεσων κόμβων του μονοπατιού h. 

Το ποσοστό απώλειας δεδομένων που παρουσιάζεται στο Σχήμα 43(α) αντιστοιχεί σε όλα συνολικά 
τα δεδομένα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ενδιάμεσων κόμβων h του εκάστοτε μονοπατιού. Στο 
Σχήμα 43(β) παρουσιάζονται αναλυτικά τα ποσοστά απώλειας δεδομένων που αντιστοιχούν στους 
καταιγισμούς που διατρέχουν h=1, h=2 και h=3 ενδιάμεσους κόμβους. Από αυτές τις γραφικές 
παραστάσεις, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι για n=0.5 (μεσαία γραφική) τα ποσοστά απώλειας 
δεδομένων για τους καταιγισμούς που διανύουν h=1, 2, ή 3 ενδιάμεσους κόμβους είναι πιο δίκαια 
και πιο ισορροπημένα από τα αντίστοιχα ποσοστά που αντιστοιχούν στις περιπτώσεις n=0 (αριστερή 
γραφική) και n=1 (δεξιά γραφική). Όπως ήταν αναμενόμενο, όταν n=0 (όπου έχουμε την περίπτωση 
ενός απλού αμφίδρομου πρωτοκόλλου με απλές χρονικές δεσμεύσεις), υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό 
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απώλειας δεδομένων από τους καταιγισμούς που διανύουν h=3 ενδιάμεσους κόμβους, σε σύγκριση 
με αυτούς που διανύουν μόνο 1 ή 2 κόμβους. Αυτό εξισορροπείται όταν θέτουμε n=0.5, όπου για 
τους καταιγισμούς που κατευθύνονται μακρύτερα το πεδίο RD αρχικοποιείται με μεγαλύτερη τιμή, 
αυξάνοντας κατά κάτι την πιθανότητα επιτυχούς εγκατάστασης. Οπότε χρησιμοποιώντας τιμές n>0 
επιτυγχάνουμε ένα είδος δικαιοσύνης (fairness) όσο αναφορά τον προορισμό της κίνησης. Άρα όταν 
χρησιμοποιούμε την συνάρτηση αρχικοποίησης hThTRD datadata ⋅=),( , έχουν καλύτερη συνολική 
απόδοση αλλά και πιο δίκαιη αντιμετώπιση ανάλογα με τον προορισμό των καταιγισμών. 
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Σχήμα 44: (α) Ποσοστό απώλειας δεδομένων για την συνάρτηση RD(Tdata,h)=Tdata
.(1+θ)h με θ = 0, 0.1, 0.2, 0.3 και 

0.4. (β) Αντίστοιχο ποσοστό απώλειας δεδομένων των καταιγισμών που διατρέχουν h=1, h=2 και h=3 ενδιάμεσους 
κόμβους, για διαφορετικές τιμές της σταθεράς θ και του ρυθμού αφίξεων λ. 

Στο Σχήμα 44 παρουσιάζονται αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση 
RD(Tdata,h)=Tdata

.(1+θ)h (Eξ. (8)), για διαφορετικές τιμές της σταθεράς θ και του ρυθμού αφίξεων 
των καταιγισμών λ. Από το σχήμα αυτό μπορούμε πάλι να παρατηρήσουμε τα οφέλη στο συνολικό 
ποσοστό απώλειας δεδομένων καθώς και στην δικαιοσύνη ανάλογα με τον προορισμό των 
καταιγισμών που επιτυγχάνεται όταν χρησιμοποιείται μία συνάρτηση που λαμβάνει υπόψη της τον 
αριθμό των ενδιάμεσων κόμβων που διατρέχει ένας καταιγισμός. Για τη συγκεκριμένη συνάρτηση 
παρατηρήσαμε ότι η βέλτιστη συμπεριφορά επιτυγχάνεται με θ=0.2.  

3.3.2.2 Σύγκριση του EBRP με άλλα πρωτόκολλα 

Σ’ αυτή την παράγραφο συγκρίνουμε την απόδοση του προτεινόμενου πρωτοκόλλου EBRP με αυτή 
από άλλα πρωτόκολλα σηματοδοσίας που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, 



 91 

συγκρίνουμε το EBRP με ένα τυπικό αμφίδρομο πρωτόκολλο (TAW) στο οποίο οι σύνδεσμοι 
δεσμεύονται αμέσως μόλις παραληφθεί το SETUP πακέτο από τους ενδιάμεσους κόμβους 
(πραγματοποιεί δηλαδή explicit setup/estimated release δεσμεύσεις σύμφωνα με την 
κατηγοριοποίηση που παρουσιάστηκε στην Παράγραφο 3.1.2.1), και ένα τυπικό μονόδρομο 
πρωτόκολλο, που επιλέξαμε να είναι το JET [29] (το οποίο πραγματοποιεί estimated setup/estimated 
release δεσμεύσεις). Για το πρωτόκολλο JET εξετάσαμε δύο διαφορετικές παραλλαγές. Στην πρώτη 
παραλλαγή (την οποία για συντομία την αναφέρουμε σαν JET) στην περίπτωση μιας σύγκρουσης 
δύο καταιγισμών στον κορμό του δικτύου, ο δεύτερος χρονικά καταιγισμός απορρίπτεται. Στη 
δεύτερη παραλλαγή (την οποία για συντομία την αναφέρουμε σαν JET-with-retrials) οι καταιγισμοί 
αποθηκεύονται προσωρινα στους κόμβους εισόδου και, όταν υπάρχουν συγκρούσεις, 
χρησιμοποιούνται REJ πακέτα ώστε να μπορούν να πραγματοποιηθούν επαναμεταδόσεις των 
καταιγισμών.  

 

1.E-06

1.E-05

1.E-04

1.E-03

1.E-02

1.E-01

1.E+00

70 80 90 100 110 120 130 140
Arrival Rate (λ)

Da
ta

 L
os

s 
Ra

tio

EBRP, k=1
EBRP, k=2
JET
JET retr
TAW

10MB
20MB

 

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

70 80 90 100 110 120 130 140
Arrival Rate (λ)

En
d 

to
 E

nd
 D

el
ay

 (s
ec

))

EBRP, k=1
EBRP, k=2
JET
JET retr
TAW
10MB
20MB

 

Σχήμα 45: (α) Ποσοστό απώλειας δεδομένων και (β) μέση από-άκρο-σε-ακρο καθυστέρηση για το πρωτόκολο 
EBPP με χαλαρωμένες χρονικά δεσμεύσεις (k=2), το πρωτόκολο EBPP με αυστηρά χρονικές δεσμεύσεις (k=1), το 
πρωτόκολο JET, το πρωτόκολλο JET-with-retrials, και το TAW πρωτόκολλο.  
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Στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή την παράγραφο, για το πρωτόκολλο EBRP το πεδίο 
RD αρχικοποιείται σύμφωνα με την συνάρτηση RD(Tdata)=2.Tdata  (δηλαδή χρησιμοποιήσαμε την Εξ. 
(17) με k=2). Στα Σχήμα 45(α) και (β) παρουσιάζονται το ποσοστό απώλειας δεδομένων και η μέση 
από-άκρο-σε-άκρο καθυστέρηση για τα πρωτόκολλα EBRP, JET, JET-with-retrials, και TAW για 
μέσο μέγεθος καταιγισμών ίσο με B=10 and 20Mbytes. Για να γίνει πιο δίκαιη η σύγκριση, έχουμε 
επίσης συμπεριλάβει στο Σχήμα 45 και την απόδοση του EBRP για την περίπτωση όπου RD(Tdata)= 
Tdata, όπου δηλαδή ο μηχανισμός χαλάρωσης των χρονικών δεσμεύσεων δεν χρησιμοποιείται και 
τελικά οι δεσμεύσεις είναι αυστηρά χρονικές. Οπότε το EBRP με k=1 είναι ένα αμφίδρομο 
πρωτόκολλο με estimated setup/estimated release δεσμεύσεις σε αντιδιαστολή με το TAW, το οποιο 
είναι ένα αμφίδρομο πρωτόκολλο με explicit setup/estimated release δεσμεύσεις.  

Όσον αφορά το ποσοστό απώλειας δεδομένων που παρουσιάζεται στο Σχήμα 45(α), μπορούμε να 
παρατηρήσουμε ότι το EBRP έχει καλύτερη αποδοση από τα JET, JET-with-retrials, και TAW για 
όλο το φάσμα των τιμών του λ που δοκιμάσαμε. Επίσης, μπορούμε να παρατηρήσουμε την βελτίωση 
στην απόδοση του EBRP πρωτοκόλου όταν χρησιμοποιείται ο μηχανισμός των χαλαρωμένων 
χρονικών δεσμεύσεων (k=2) από την περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται (k=1), την οποία είδαμε 
και προηγουμένως. Αυτή η βελτίωση είναι της μιας τάξης μεγέθους στο ποσοστό απώλειας 
δεδομένων. Η απόδοση των JET και TAW δεν είναι τόσο καλή. Στην περίπτωση του JET, οι 
αυστηρά χρονικές δεσμεύσεις σε συνεργασία με την μη ύπαρξη μετατροπέων μήκους κύματος 
(οπότε στην περίπτωση συγκρούσεων δεν υπάρχουν λύσεις) έχουν σαν αποτέλεσμα το μεγάλο 
ποσοστό απώλειας δεδομένων στον κορμό. Η απόδοση του JET βελτιώνεται αρκετά όταν 
χρησιμοποιηθούν επαναμεταδόσεις (JET-with-retrials). Σε αυτήν την περίπτωση το πρωτόκολλο 
παρομοιάζει την λειτουργία ενός αμφίδρομου πρωτοκόλλου με χρονικές δεσμεύσεις (όπως η 
περίπτωση του EBRP με k=1). Στην περίπτωση του TAW η κακή απόδοση του έρχεται από την 
άμεση δέσμευση της χωρητικότητας (explicit setup) που σε συνδυασμό με την λειτουργία 
επιβεβαίωσης (αμφίδρομο πρωτόκολλο) έχει σαν αποτέλεσμα να σπαταλιέται η χωρητικότητα και να 
παρουσιάζεται μεγάλη πιθανότητα απόρριψης εγκατάστασης των νέων συνδέσεων.  

Όσον αφορά τη μέση από-άκρο-σε-άκρο καθυστέρηση (Σχήμα 45(β)), το EBRP πρωτόκολο έχει 
καλύτερη απόδοση από το TAW αλλά χειρότερη από τα JET και JET-with-retrials, για το φάσμα 
τιμών του λ που εξετάζεται. Αυτό είναι φυσιολογικό, μιας και στην περίπτωση του JET οι 
καταιγισμοί μεταδίδονται σχεδόν αμέσως μόλις συναρμολογηθούν (το time offset που 
χρησιμοποιείται είναι σχεδόν αμελητέο), οπότε η μέση από-άκρο-σε-άκρο καθυστέρηση εξαρτάται 
κυρίως από την καθυστέρηση διάδοσης και μετάδοσης. Παρόμοια είναι και η συμπεριφορά του JET-
with-retrials, αλλά εδώ έχουμε και την επιπλέον καθυστέρηση όταν πραγματοποιούνται 
επαναμεταδόσεις. Επειδή ο αριθμός των επαναμεταδόσεων αυξάνονται καθώς αυξάνεται το λ (αφού 
αυξάνουν οι συγκρούσεις), η μέση από-άκρο-σε-άκρο καθυστέρηση του JET-with-retrials αυξάνει 
καθώς αυξάνει το λ. Από την άλλη μεριά, στα αμφίδρομα πρωτόκολλα η από-άκρο-σε-άκρο 
καθυστέρηση συμπεριλαμβάνει και την διαδικασία εγκατάστασης της σύνδεσης ο οποίος είναι 
τουλαχιστον ίσος με την καθυστέρηση κυκλικής διαδρομής (round-trip time). Για υψηλό φορτίο 
κίνησης, πρέπει και εδώ να λάβουμε υπόψη μας και τις επαναδρομολογήσεις λόγω των 
συγκρούσεων. Η διαφοφά μεταξύ του EBRP και του TAW οφείλεται κυρίως στην καλύτερη 
χρησιμοποίηση της χωρητικότητας των συνδέσμων που επιτυγχάνει το EBRP. Τέλος, παρατηρούμε 
ότι ο μηχανισμός χαλάρωσης των χρονικών δεσμεύσεων (αν συγκρίνουμε την περίπτωση του EBRP 
με k=2 με αυτή όπου k=1) δεν έχει σχεδόν καμία επίδραση στην από-άκρο-σε-άκρο καθυστέρηση. 
Αυτό δείχνει ότι η βελτίωση στο ποσοστό απώλειας έρχεται σχεδόν με ελάχιστη χειροτέρευση στην 
καθυστέρηση που είναι σχεδόν αμελητέα σε σύγκριση με την έτσι και αλλιώς μεγάλη καθυστέρηση 
που συνοδεύει τα αμφίδρομα πρωτόκολλα. 
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3.3.2.3 Δίκτυο με πολλαπλές κλάσεις προτεραιοτήτων 

Σε αυτήν την παράγραφο εξετάζουμε την απόδοση του προτεινόμενου πρωτοκόλλου EBRP όταν 
υπάρχουν κλάσεις διαφορετικών προτεραιοτήτων στο δίκτυο. Συγκεκριμένα υποθέτουμε ότι κάθε 
κόμβος εισόδου διατηρεί μία διαφορετική ουρά στην οποία συναρμολογεί σε καταιγισμούς τα 
εισερχόμενα πακέτα που έχουν τον ίδιο προορισμό και ανήκουν στην ίδια κλάση προτεραιότητας 
(FEC). Αναθέτουμε σε κάθε FEC i μια διαφορετική συνάρτηση για την αρχικοποίηση του πεδίου 
RD, σύμφωνα με τη σχέση 

RDi(Tdata,h)=ki . Tdata, 

όπου η σταθερά ki είναι διαφορετική για κάθε κλάση έτσι ώστε να επιτύχουμε διαφοροποίηση στην 
ποιότητα υπηρεσίας. Αν υποθέσουμε ότι η κλάση i-1 έχει υψηλότερη προτεραιότητα από την κλάση 
i, τότε επιλέγουμε ki-1 > ki.  
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Σχήμα 46: (α) Ποσοστό απώλειας δεδομένων και (β) μέση από-άκρο-σε-άκρο καθυστέρηση για τρεις κλάσεις 
προτεραιότητας για τις οποίες η κίνηση δημιουργείται ομοιόμορφα. Για της αρχικοποίηση του RD χρησιμοποιούμε 
την συνάρτηση RD=ki

.Tdata, όπου οι κλάσεις 1 ως 3 αντιστοιχούν στις σταθερές ki=2, 1.5 και 1.25. (c) Ποσοστό 
απώλειας δεδομένων όταν χρησιμοποιούμε την συνάρτηση RD=ki

.Tdata οπου οι κλάσεις 1 ως 3 αντιστοιχούν στις 
σταθερές ki=3, 1.5 και 1.25. 

Στα πειράματα προσομοίωσης που παρουσιάζουμε εδώ, υποθέσαμε ότι έχουμε τρεις κλάσεις 
προτεραιότητας, για τις οποίες επιλέξαμε τις σταθερές k1 = 2, k2 = 1.5, k3 =1.25. Οι καταιγισμοί 
δημιουργούνται σύμφωνα με μια διαδικασία Poisson με ρυθμό λ bursts/sec, και οι καταιγισμοί 
ανήκουν με ίση πιθανότητα στις τρεις αυτές κλάσεις. Στα Σχήματα 47 (α) και (β) παρουσιάζεται το 
ποσοστό απώλειας των δεδομένων και ο μέσος χρόνος παράδοσης των καταιγισμών κάθε κλάσης. 
Από τις δύο αυτές γραφικές, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η κλάση υψηλότερης προτεραιότητας 
έχει μικρότερο ποσοστό απώλειας δεδομένων και μικρότερο χρόνο παράδοσης των καταιγισμών από 
τις δύο άλλες κλάσεις. Μετά ακολουθεί η κλάση 2 και τέλος η κλάση 3 λαμβάνει την χειρότερη 
ποιότητα υπηρεσιών.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρωτόκολλο EBRP, η υπερβολική δέσμευση της χωρητικότητας κατά 
την εγκατάσταση μιας σύνδεσης για μία κλάση μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την απόδοση των 
άλλων κλάσεων. Αυτό διαπιστώθηκε μέσω πειραμάτων, αυξάνοντας την παράμετρο k1 της κλάσης 
CoS-1, και διατηρώντας ίδιες τις παραμέτρους των άλλων κλάσεων. Τα αποτελέσματα που 
παρουσιάζονται στο Σχήμα 46(c) δείχνουν την βελτίωση στην απόδοση της CoS-1 η οποία έρχεται 
σαν αποτέλεσμα της μείωσης της απόδοσης των CoS-2 και CoS-3. Είναι φυσιολογικό αν 
συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε το k1 μετά από κάποιο σημείο η απόδοση της ίδιας της CoS-1 κλάσης 
να αρχίζει να χειροτερεύει, λόγω τον φαινομένων που εξηγήθηκαν στην Παράγραφο 3.3.2.1. 

3.4 Συμπεράσματα 

Σε αυτό το κεφάλαιο της διατριβής εξετάσαμε μια σχετικά νέα αρχιτεκτονική οπτικών δικτύων, την 
οπτική μεταγωγή καταιγισμών (Optical Burst Switching – OBS). Η αρχιτεκτονική OBS έχει 
σχεδιασθεί έτσι ώστε να συνδυάζει τα προτερήματα των αρχιτεκτονικών οπτικής μεταγωγής 
κυκλώματος OCS και οπτικής μεταγωγής πακέτου OPS, και αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη 
αρχιτεκτονική για τα οπτικά δίκτυα επόμενης γενιάς. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ερευνητικά πεδία 
που σχετίζονται με την υλοποίηση δικτύων οπτικής μεταγωγής καταιγισμών και την αποδοτική 
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ανάθεση της διαθέσιμης χωρητικότητας σε αυτά. Δύο βασικά πεδία, στα οποία και επικεντρώσαμε 
την έρευνα μας, είναι η διαδικασία συναρμολόγησης των καταιγισμών καθώς και τα πρωτόκολλα 
σηματοδοσίας που χρησιμοποιούνται για να διαμορφώσουν το οπτικό μονοπάτι για την από-άκρο-
σε-άκρο διαφανή μετάδοση των καταιγισμών. 

Προτείναμε και υλοποιήσαμε ένα νέο αλγόριθμο συναρμολόγησης καταιγισμών, ο οποίος βασίζεται 
στην μέση καθυστέρηση των πακέτων που αποτελούν τον καταιγισμό. Ο αλγόριθμος υπολογίζει την 
τρεχούμενη μέση καθυστέρηση των πακέτων που περιμένουν στην ουρά συναρμολόγησης, και όταν 
αυτή ξεπεράσει ένα κατώφλι TAVE, δημιουργεί τον καταιγισμός. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος 
εγγυάται ότι η μέση καθυστέρηση των πακέτων που αποτελούν έναν καταιγισμό, καθώς και τελικά 
όλων των πακέτων που αποστέλλονται θα είναι ίση με το χρησιμοποιούμενο κατώφλι TAVE. Τα 
πειράματα προσομοίωσης που εκτελέσαμε, έδειξαν ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος βελτιώνει τη 
διασπορά της καθυστέρησης των πακέτων που αποτελούν τους καταιγισμούς σε σύγκριση με τους 
τυπικούς αλγορίθμους συναρμολόγησης μεγίστης καθυστέρησης TMAX και ελαχίστου μήκους BMAX 
που έχουν προταθεί στην βιβλιογραφία. Επίσης δείξαμε ότι η βελτίωση στη διασπορά της 
καθυστέρησης έχει σημαντικά οφέλη στη λειτουργία του πρωτοκόλλου TCP, του οποίου η απόδοση 
εξαρτάται από την ικανότητα να προβλέπει την καθυστέρηση κυκλικής διαδρομής (Round Trip Time 
- RTT) μεταξύ της πηγής και του προορισμού της σύνδεσης. 

Επίσης, παρουσιάσαμε το Efficient Burst Reservation Protocol (EBRP), το οποίο είναι ένα νέο 
αμφίδρομο πρωτόκολλο σηματοδοσίας για bufferless OBS δίκτυα. Το EBRP μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να εγκαταστήσει το οπτικό μονοπάτι και να δεσμεύσει χωρητικότητα στους 
ενδιάμεσους συνδέσμους από εφαρμογές που δεν είναι ευαίσθητες στην καθυστέρηση, η οποία είναι 
αναπόφευκτη λόγω της αμφίδρομης διαδικασίας εγκατάστασης της σύνδεσης. Το προτεινόμενο 
πρωτόκολλο χρησιμοποιεί δύο μηχανισμούς: (i) μελλοντικές δεσμεύσεις με τις οποίες αν δεν 
υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα όταν ζητείται, έχει τη δυνατότητα να καθυστερήσει τη μετάδοση 
των καταιγισμών, και (ii) χαλαρωμένες χρονικές δεσμεύσεις με τις οποίες μπορεί να δεσμεύει 
χωρητικότητα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο ώστε να αυξηθεί η 
πιθανότητα εύρεσης του ελάχιστου χρόνου στους επόμενους συνδέσμους. Το προτεινόμενο 
πρωτόκολλο χρησιμοποιεί αυτούς τους μηχανισμούς για να αυξήσει την πιθανότητα επιτυχημένης 
εγκατάστασης της σύνδεσης. Μια βασική παράμετρος του πρωτοκόλλου EBRP είναι η reservation 
duration (RD), η οποία αρχικοποιείται δυναμικά για κάθε καταιγισμό, και η οποία παρέχει ένα 
είδους ελέγχου πάνω στον μηχανισμό των χαλαρωμένων χρονικών δεσμεύσεων. Εξετάσαμε 
διαφορετικές συναρτήσεις για να αρχικοποιήσουμε την παράμετρο RD ως συνάρτηση της διάρκειας 
του καταιγισμού και του αριθμού των ενδιάμεσων κόμβων ως τον προορισμό. Δείξαμε μέσω 
πειραμάτων προσομοίωσης ότι το προτεινόμενο πρωτόκολλο EBRP με κατάλληλα επιλεγμένες 
παραμέτρους μπορεί να παρουσιάσει καλύτερη απόδοση ως προς το ποσοστό απώλειας δεδομένων 
σε σύγκριση με άλλα τυπικά πρωτόκολλα σηματοδοσίας. Τέλος δώσαμε ένα παράδειγμα στο οποίο 
διαφοροποιήσαμε την ποιότητα υπηρεσίας που απολαμβάνουν διαφορετικές κλάσεις 
προτεραιότητας, διαφοροποιώντας κατάλληλα την συνάρτηση αρχικοποίησης της παραμέτρου RD. 
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4 Δρομολόγηση και Χρονοπρογραμματισμός Συνδέσεων 
σε Δίκτυα που Υποστηρίζουν Μελλοντικές Δεσμεύσεις 

Η δέσμευση χωρητικότητας είναι ένας τυπικός τρόπος για να παρεχθεί εγγυημένη ποιότητα 
υπηρεσίας (Quality of Service - QoS) στους χρήστες ενός δικτύου. Για παράδειγμα το resource 
reservation protocol (RSVP) [69], το οποίο χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα Integrated Services 
(IntServ), χρησιμοποιεί δέσμευση χωρητικότητας ώστε να ανταποκριθεί στις αιτήσεις και να 
εγγυηθεί συγκεκριμένες QoS απαιτήσεις στους χρήστες [68]. 

Γενικά, μπορούμε να διακρίνουμε δύο τύπους δέσμευσης χωρητικότητας: άμεσες δεσμεύσεις 
(immediate reservations), οι οποίες γίνονται με ένα just-in-time τρόπο, και μελλοντικές δεσμεύσεις 
(in-advance reservations), στις οποίες η εκκίνηση της δέσμευσης δεν είναι άμεση αλλά σε κάποια 
μελλοντική χρονική στιγμή. Όπως είναι φυσικό, οι αιτήσεις για μελλοντικές δεσμεύσεις 
περιλαμβάνουν εκτός από πληροφορία σχετικά με τους πόρους προς δέσμευση και πληροφορία 
σχετιζόμενη με το χρόνο. Σύμφωνα με τα [72] and [73], οι μελλοντικές δεσμεύεις μπορούν να 
χωριστούν σε τέσσερις κλάσεις.   

Καταρχήν μια αίτηση μελλοντικής δέσμευσης περιέχει πληροφορίες για την πηγή, τον προορισμό, τη 
χωρητικότητα που ζητείται προς δέσμευση και επίσης έχει: 

1) συγκεκριμένο χρόνο εκκίνησης και συγκεκριμένη διάρκεια (specified starting time 
and specified duration (STSD)) 

2) συγκεκριμένο χρόνο εκκίνησης και μη συγκεκριμένη διάρκεια (unspecified starting 
time and specified duration (UTSD)), 

3) μη συγκεκριμένο χρόνο εκκίνησης και συγκεκριμένη διάρκεια (unspecified starting 
time and specified duration (UTSD)), 

4) μη συγκεκριμένο χρόνο εκκίνησης και μη συγκεκριμένη διάρκεια (unspecified 
starting time and unspecified duration (UTUD)) 

Σε αυτό το κεφάλαιο της διατριβής θα επικεντρωθούμε σε αιτήσεις μελλοντικών συνδέσεων που 
έχουν μη συγκεκριμένο (unspecified) χρόνο εκκίνησης (UTSD και UTUD). Συνήθως για αυτού του 
είδους τις αιτήσεις λέμε ότι έχουν ελαστικό (flexible) χρόνο εκκίνησης. 

Η αποδοτική διαχείριση της χωρητικότητας είναι ο βασικότερος στόχος των σχεδιαστών του 
δικτύου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε εφαρμογές πολυμέσων, όπου μεγάλες ποσότητες 
δεδομένων, όπως αρχεία κινούμενης εικόνας (video), μεταφέρονται μέσω του δικτύου [70]. Σε 
δίκτυα που βασίζονται σε μεταγωγή πακέτου, είτε παραδοσιακά είτε δίκτυα οπτικής μεταγωγής 
πακέτων (OPS), η δέσμευση χωρητικότητας είναι απαραίτητη ώστε να μην υπερχειλίσουν οι 
καταχωρητές στους κόμβους κορμού. Η οπτική μεταγωγή καταιγισμών (OBS) [28] και τα Δίκτυα 
Πλέγματος (Grids) [71] στα οποία υπάρχει μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα τον τελευταίο καιρό, 
αποτελούν επίσης αρχιτεκτονικές δικτύων στις οποίες μεταφέρονται μεγάλα κομμάτια δεδομένων. 
Πιο συγκεκριμένα, όπως διεξοδικά αναλύθηκε στην Εισαγωγή (Κεφάλαιο 1) αλλά και στο Κεφάλαιο 
3, τα δίκτυα οπτικής μεταγωγής καταιγισμών (OBS) προτάθηκαν ώστε να συνδυάσουν τα 
προτερήματα της οπτικής μεταγωγής κυκλώματος και της οπτικής μεταγωγής πακέτων. Αφού οι 
καταιγισμοί είναι συνήθως αρκετά μεγάλοι, και συνήθως δεν υπάρχει κεντρικοποιημένος έλεγχος για 
να ρυθμίσει την κίνηση των καταιγισμών, το δίκτυο μπορεί να υπερχειλίσει, αν δεν 
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πραγματοποιηθούν γι’ αυτούς τους καταιγισμούς μελλοντικές δεσμεύσεις. Από την άλλη πλευρά, τα 
δίκτυα πλέγματος εισάγουν νέους τρόπους διαμοίρασης αποθηκευτικών και υπολογιστικών πόρων, 
και διαφόρων επιστημονικών οργάνων μεταξύ γεωγραφικά διαχωρισμένων κόμβων. Συνήθως οι 
διεργασίες που εκτελούνται στα Δίκτυα Πλέγματος απαιτούν την μεταφορά μεγάλων κομματιών 
δεδομένων μεταξύ διαφορετικών κόμβων του Πλέγματος. Αυτό μπορεί να υπερχειλίσει το δίκτυο αν 
δεν γίνουν μελλοντικές δεσμεύσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα Δίκτυα Πλέγματος, εκτός από τις 
δεσμεύσεις χωρητικότητας (δικτυακοί πόροι), η έννοια της δέσμευσης επεκτείνεται και σε άλλα είδη 
πόρων, όπως για παράδειγμα υπάρχουν δεσμεύσεις στους υπολογιστικούς, στους αποθηκευτικούς 
πόρους, κλπ. Θα επανέρθουμε στο ζήτημα των δεσμεύσεων στα Δίκτυα Πλέγματος στο επόμενο 
κεφάλαιο της διατριβής, όπου θα αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα συνδυασμένου 
χρονοπρογραμματισμού δικτυακών και υπολογιστικών πόρων για την εκτέλεση μιας διεργασίας.  

Όπως είδαμε, οι μελλοντικές δεσμεύσεις έχουν εφαρμογή σε πολλά ήδη δικτύων τόσο για την 
αποφυγή υπερχείλισης σε δίκτυα πακέτων ή την αποφυγή συγκρούσεων σε δίκτυα οπτικής 
μεταγωγής καταιγισμών, όσο και για την παροχή εγγυημένης ποιότητας υπηρεσιών στους χρήστες. 
Ένα βασικό πρόβλημα σε δίκτυα που υποστηρίζουν μελλοντικές δεσμεύσεις είναι η δρομολόγηση 
και ο χρονοπρογραμματισμός των συνδέσεων για τις οποίες ο χρόνος εκκίνησης δεν είναι αυστηρά 
δοσμένος, αλλά είναι ελαστικός (συνδέσεις που πέφτουν στην κατηγορία των UTSD και UTUD  
μελλοντικών δεσμεύσεων). Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζουμε έναν αλγόριθμο πολλαπλών 
κριτηρίων για τη δρομολόγηση και το χρονοπρογραμματισμό τέτοιων συνδέσεων. Ο αλγόριθμος 
αυτός βασίζεται σε μια δομή που αναπαριστά τη χρησιμοποίηση των συνδέσμων ως συνάρτηση του 
χρόνου, την οποία αποκαλούμε “διάγραμμα χρησιμοποίησης” (utilization profiles) του συνδέσμου, 
που αρχικά προτάθηκε στο [39]. Στο συγκεκριμένο αλγόριθμο ο χρόνος διακριτοποιείται και 
χωρίζεται σε χρονικά βήματα (time steps) έτσι ώστε τελικά να πάρουμε δομές που ονομάζουμε 
διάνυσμα διαθέσιμης χωρητικότητας τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν από τον αλγόριθμο με 
αποδοτικό τρόπο. Τα διακριτοποιημένα διανύσματα διαθέσιμης χωρητικότητας των συνδέσμων του 
δικτύου, η καθυστέρηση διάδοσης των συνδέσμων και οι παράμετροι της εκάστοτε σύνδεσης (πηγή, 
προορισμός, γνωστός εκ των προτέρων ή άγνωστος όγκος δεδομένων) αποτελούν τα δεδομένα 
εισόδου του αλγορίθμου.  

Ο προτεινόμενος αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων επιλέγει το μονοπάτι που θα ακολουθηθεί και το 
χρόνο στον οποίο πρέπει να αρχίσει η μετάδοση μιας σύνδεσης ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος 
παραλαβής των δεδομένων στον προορισμό, ή κάποιο άλλο κριτήριο βελτιστοποίησης. Το κριτήριο 
βελτιστοποίησης αφήνεται ανοιχτό ως το τέλος του αλγορίθμου και μπορεί να αποτελεί ένα μέρος 
των QoS απαιτήσεων του χρήστη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος έχει 
σχεδιαστεί να λειτουργεί σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον, οπότε η πληροφορία για την 
χρησιμοποίηση των συνδέσμων μπορεί να μην είναι απόλυτα ενημερωμένη (outdated). Σε αυτή την 
κατανεμημένη περίπτωση μπορεί να υπάρχουν προβλήματα “συγκρούσεων”, δηλαδή περισσότερων 
της μίας αιτήσεις σύνδεσης που ζητούν τη δέσμευση κάποιου συνδέσμου σε επικαλυπτόμενα 
χρονικά διαστήματα. Αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί από κανένα κατανεμημένο αλγόριθμο. Ο 
αλγόριθμος μπορεί να υλοποιηθεί σε μια κεντρικοποιημένη αρχιτεκτονική, χωρίς σχεδόν καμία 
αλλαγή. Σε ένα κεντρικοποιημένο σύστημα τέτοια προβλήματα συγκρούσεων θα μπορούσαν να 
αποφευχθούν.  

Ο αλγόριθμος δρομολόγησης και χρονοπρογραμματισμού που προτείνουμε αποτελείται από δύο 
φάσεις: αρχικά υπολογίζει ένα σύνολο από υποψήφια μη-κυριαρχούμενα (non-dominated) 
μονοπάτια, Pn-d, για ένα δεδομένο ζεύγος πηγής-προορισμού. Συγκεκριμένα, θα πούμε, για τις 
απαιτήσεις αυτής της εργασίας, ότι ένα μονοπάτι p1 κυριαρχεί πάνω σε ένα άλλο μονοπάτι p2 εάν ο 
χρόνος διάδοσης του p1 είναι μικρότερος του p2 και επιπλέον το μονοπάτι p1 είναι διαθέσιμο για 
χρονοπρογραμματισμό σε όλες τις χρονικές περιόδους στις οποίες είναι διαθέσιμο το μονοπάτι p2.  
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Από τη στιγμή που έχει υπολογιστεί το σύνολο των μη-κυριαρχούμενων μονοπατιών, η απόφαση για 
τη δρομολόγηση και το χρονοπρογραμματισμό της σύνδεσης πραγματοποιείται βασιζόμενη στις 
εκάστοτε QoS παραμέτρους της σύνδεσης. Για να γίνει αυτό, εφαρμόζουμε μια συνάρτηση 
βελτιστοποίησης σε όλα τα μονοπάτια του συνόλου των μη κυριαρχούμενων μονοπατιών, και 
επιλέγουμε το μονοπάτι που ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση αυτή. Για παράδειγμα, εάν δίνονται το 
μέγεθος (όγκος) των δεδομένων της σύνδεσης είναι εύκολο να βρούμε, από το σύνολο των μη-
κυριαρχούμενων μονοπατιών, εκείνο το μονοπάτι που οδηγεί στο μικρότερο χρόνο παράδοσης των 
δεδομένων της σύνδεσης στον προορισμό. Χρησιμοποιώντας μια ελαφρά διαφορετική συνάρτηση 
βελτιστοποίησης, μπορούμε εναλλακτικά να βρούμε το μονοπάτι που έχει τον μικρότερο αριθμό 
ενδιάμεσων κόμβων (hops) ενώ παράλληλα έχει καθυστέρηση διάδοσης μικρότερη από τη μέγιστη 
ανεκτή, ή να βρούμε το μονοπάτι που είναι βέλτιστο σε σχέση με κάποια αλλά κριτήρια απόδοσης. 

Ένα σημαντικό μειονέκτημα του αλγορίθμου που περιγράφηκε εν συντομία παραπάνω είναι το 
γεγονός ότι ο αριθμός των μη κυριαρχούμενων μονοπατιών μπορεί να είναι εκθετικός και ο 
αλγόριθμος να μην εγγυάται ότι θα τελειώσει σε πολυωνυμικό χρόνο. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο 
αναμενόμενο, αφού ακόμα και εκδόσεις του προβλήματος χρονοπρογραμματισμού απλούστερες από 
αυτή που εξετάζουμε εδώ είναι NP-hard. Αυτή η ιδιότητα είναι ανεπιθύμητη και αποτελεί πρόβλημα 
κυρίως για μεγάλα δίκτυα κορμού.  

Για να αποκτήσουμε αλγορίθμους πολυωνυμικού χρόνου χρησιμοποιούμε δύο διαφορετικούς 
μηχανισμούς για να μειώσουμε τον αριθμό των υποψήφιων μονοπατιών. Στον πρώτο μηχανισμό 
χρησιμοποιούμε μια σχέση ψευδο-κυριαρχιας μεταξύ των μονοπατιών (για την ακρίβεια, ορίζουμε 
και εξετάζουμε την απόδοση δύο τέτοιων σχέσεων ψευδο-κυριαρχίας – με αποτέλεσμα να έχουμε 
δύο διαφορετικούς ευριστικούς αλγόριθμους). Βασισμένοι στην ψευδο-κυριαρχική σχέση, 
υπολογίζουμε ένα σύνολο Pn-ps-d από μη-ψευδό-κυριαρχούμενα μονοπάτια (Pn-ps-d ⊆ Pn-d), και στην 
συνέχεια επιλέγουμε το μονοπάτι από αυτό το σύνολο που ελαχιστοποιεί την συνάρτηση 
βελτιστοποίησης. Παρόλο που το μονοπάτι που θα επιλέξει ο ευριστικός αλγόριθμος δεν εγγυάται 
ότι θα είναι το βέλτιστο, αν χρησιμοποιήσουμε μια κατάλληλη σχέση ψευδο-κυριαρχίας η επιλογή 
αυτή μπορεί τελικά να είναι αρκετά καλή, όπως δείχνουν τα πειράματα προσομοίωσης που 
εκτελέσαμε. Ο δεύτερος μηχανισμός είναι μια branch-and-bound παραλλαγή του βέλτιστου 
αλγορίθμου, στην οποία υποθέτουμε ότι η σύνδεση ζητάει να μεταδοθούν τα δεδομένα συνεχόμενα 
και οτι το κριτήριο βελτιστοποίησης είναι δεδομένο και συγκεκριμένα είναι η ελαχιστοποίηση του 
χρόνου παραλαβής των δεδομένων στον προορισμό. Χρησιμοποιώντας οτι τα διακριτοποιημένα 
διανύσματα διαθέσιμης χωρητικότητας των συνδέσμων έχουν περιορισμένο (bounded) μέγεθος, 
μπορούμε να ξεκινήσουμε φράζοντας το χρόνο παραλαβής των δεδομένων στον προορισμό. 
Έχοντας ένα φράγμα για το χρόνο παραλαβής των δεδομένων, μπορούμε να σταματάμε να 
επεκτείνουμε ενδιάμεσα μονοπάτια εάν δεν μπορούν να βελτιώσουν αυτό το φράγμα, υποθέτοντας 
την καλύτερη δυνατή περίπτωση (best-case) για το υπόλοιπο του ενδιάμεσου μονοπατιού ως τον 
προορισμό. 

Εξετάζουμε την απόδοση του αλγορίθμου στην ειδική περίπτωση ενός δικτύου οπτικής μεταγωγής 
καταιγισμών (OBS), όπου οι καταιγισμοί θεωρούμε ότι είναι αιτήσεις μελλοντικών συνδέσεων, αλλά 
αυτό δεν περιορίζει την εφαρμογή του αλγορίθμου σε άλλου είδους δίκτυα. Όταν ορίζουμε τις δομές 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τον αλγόριθμο για να αναπαραστήσουν την χρησιμοποίηση 
των συνδέσμων θα δώσουμε παραδείγματα πως μπορούν οι δομές αυτές να χρησιμοποιηθούν σε ένα 
οπτικό δίκτυο πολυπλεξίας μήκους κύματος (Wavelength Division Multiplexing - WDM) το οποίο 
έχει την δυνατότητα πλήρους η καθόλου μετατροπής μήκους κύματος (wavelength conversion) ή σε 
ένα οποιοδήποτε δίκτυο που βασίζεται στην μεταγωγή πακέτων, όπως τα δίκτυα οπτικής μεταγωγής 
πακετου (OPS). 

Χρησιμοποιήσαμε πειράματα προσομοίωσης για να αξιολογήσουμε την απόδοση του βέλτιστου 
αλγορίθμου πολλαπλών κριτηρίων για τη δρομολόγηση και το χρονοπρογραμματισμό των 
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συνδέσεων, τους ευριστικούς αλγορίθμους πολυωνυμικού χρόνου που βασίζονται στις δύο σχέσεις 
ψευδο-κυριαρχίας που προτείνουμε και την branch-and-bound παραλλαγή του αλγορίθμου. 
Συγκρίνουμε αυτούς τους αλγόριθμους με (i) έναν τυπικό αλγόριθμο Dijkstra συντομότερου 
μονοπατιού, και (ii) έναν αλγόριθμο Dijkstra συντομότερου μονοπατιού με πρόβλεψη συγκρούσεων 
(Collision Avoidance). Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι ο βέλτιστος αλγόριθμος πολλαπλών 
κριτηρίων έχει την καλύτερη απόδοση από όλους τους άλλους αλγόριθμους, αλλά βρίσκει τον 
μεγαλύτερο αριθμό υποψήφιων μονοπατιών και χρειάζεται τον περισσότερο αριθμό στοιχειωδών 
υπολογιστικών πράξεων (μετρική που χρησιμοποιήσαμε σαν δείκτη της πολυπλοκότητας των 
αλγορίθμων). Ο αριθμός των μονοπατιών που ψάχνει ο αλγόριθμος καθώς και ο αριθμός των 
στοιχειωδών πράξεων που εκτελούνται μπορούν να μειωθούν χωρίς να χαθεί η βέλτιστη λύση για 
την συγκεκριμένη συνάρτηση βελτιστοποίησης χρησιμοποιώντας τον branch-and-bound μηχανισμό. 
Τα αποτελέσματα μας δείχνουν επίσης ότι οι προτεινόμενοι ευριστικοί πολυωνυμικοί αλγόριθμοι 
ψευδο-κυριαρχίας έχουν απόδοση πολύ κοντά σε αυτή του βέλτιστου αλγορίθμου, μειώνοντας 
αισθητά τον αριθμό των στοιχειωδών πράξεων. Επίσης εξετάζουμε την επίδραση των 
καθυστερήσεων διάδοσης του δικτύου, η οποία επηρεάζει την διαδικασία ενημέρωσης των 
διαγραμμάτων χρησιμοποίησης των συνδέσμων, στην απόδοση των αλγορίθμών. Συγκεκριμένα, 
παρατηρήσαμε ότι τα οφέλη στην απόδοση όταν χρησιμοποιούμε τους προτεινόμενους αλγόριθμους 
πολλαπλών κριτηρίων είναι πιο σημαντικά όταν οι καθυστερήσεις διάδοσης στο δίκτυο είναι μικρές, 
τυπικό χαρακτηριστικό των αλγορίθμων που χρησιμοποιούν ανάδραση (feedback). Τέλος, 
εξετάζουμε την επίδραση δύο μηχανισμών ενημέρωσης των διαγραμμάτων χρησιμοποίησης στην 
απόδοση του αλγορίθμου. 

Το υπόλοιπο του κεφαλαίου είναι οργανωμένο ως εξής. Στην Παράγραφο 4.1 παρουσιάζουμε εν 
συντομία προηγούμενες εργασίες που έγιναν σε θέματα παρόμοια με αυτό της δρομολόγησης και 
του χρονοπρογραμματισμού που εξετάζουμε. Στην Παράγραφο 4.2 παρουσιάζουμε διάφορες 
χρήσιμες δομές δεδομένων για την καταγραφή της χρησιμοποίησης/διαθεσιμότητας ενός συνδέσμου 
ως συνάρτηση του χρόνου, και δίνουμε παραδείγματα από δίκτυα που αυτές οι δομές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. Στην Παράγραφο 4.3 ορίζουμε τυπικά το πρόβλημα της δρομολόγησης και 
χρονοπρογραμματισμού που εξετάζουμε. Στην Παράγραφο 4.4 παρουσιάζουμε το πλαίσιο του 
προτεινόμενου αλγορίθμου πολλαπλών κριτηρίων. Στην Παράγραφο 4.5 παρουσιάζονται δύο 
κατάλληλοι μηχανισμοί που μειώνουν τον αριθμό των υποψήφιων μονοπατιών έτσι ώστε να 
πάρουμε αλγόριθμους πολλαπλών κριτηρίων που τρέχουν σε πολυωνυμικό χρόνο. Στην Παράγραφο 
4.6 παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα από την προσομοίωση των αλγορίθμων σε ένα 
δίκτυο οπτικής μεταγωγής καταιγισμών (OBS). Τα συμπεράσματα ακολουθούν στην Παράγραφο 
4.7. 

4.1 Σχετική Βιβλιογραφία 

Το θέμα των μελλοντικών δεσμεύσεων έχει εξετασθεί τόσο σε κλασικά δίκτυα μεταγωγής πακέτου 
όσο και σε δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Τα τελευταία χρόνια, έρευνα που πραγματοποιείται στα πεδία 
των δικτύων οπτικής μεταγωγής καταιγισμών (Optical Burst Switching - OBS) καθώς και σε Δίκτυα 
Πλέγματος (Grids) έχει οδηγήσει στην εξέταση των μελλοντικών δεσμεύσεων από διαφορετικές 
προοπτικές. Σε αυτή την παράγραφο θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε δουλειές που σχετίζονται 
με μελλοντικές δεσμεύσεις σε όλα αυτά τα πεδία έρευνας.  

Ξεκινώντας από τα παραδοσιακά δίκτυα μεταγωγής πακέτου, στο [74] περιγράφεται ένα μοντέλο για 
τις μελλοντικές δεσμεύσεις και συζητιούνται τεχνικά θέματα τα οποία χρειάζεται να λυθούν σε ένα 
περιβάλλον που υποστηρίζει τέτοιες δεσμεύσεις. Οι απαιτήσεις των χρηστών σε ένα κατανεμημένο 
περιβάλλον που υποστηρίζει μελλοντικές δεσμεύσεις σε πραγματικό χρόνο εξετάζεται στο [75]. 
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Μάλιστα η προτεινόμενη αρχιτεκτονική υλοποιείται στο Tenet 2 Protocol suite. Οι συγγραφείς του 
[76] συζητούν πώς μπορούν να πραγματοποιηθούν μελλοντικές δεσμεύσεις μέσω του RSVP 
πρωτοκόλλου. Στο [77] παρουσιάζεται μια αρχιτεκτονική στην οποία οι χρήστες αναθέτουν σε 
πράκτορες (agents) που γνωρίζουν την τοπολογία και την χρησιμοποίηση των συνδέσμων να 
πραγματοποιήσουν μελλοντικές δεσμεύσεις. Το πρωτόκολλο Efficient Reservation Virtual Circuit 
(ERVC) το οποίο έχει σχεδιαστεί για δίκτυα υψηλών ταχυτήτων και χρησιμοποιεί μελλοντικές και 
χρονικές δεσμεύσεις έχει προταθεί στο [39]. 

Παρόλα αυτά, οι δουλειές που αναφέρθηκαν παραπάνω σχετίζονται με την υλοποίηση πρωτοκόλλων 
για την υποστήριξη μελλοντικών δεσμεύσεων ή/και επικεντρώνονται σε περιπτώσεις όπου ο χρόνος 
έναρξης των μελλοντικών δεσμεύσεων είναι συγκεκριμένος σε παραδοσιακά δίκτυα μεταγωγής 
πακέτων. Στο [78] για πρώτη φορά εξετάζεται το θέμα του χρονοπρογραμματισμού των μελλοντικών 
δεσμεύσεων, το οποίο είναι αρκετά σχετικό με το θέμα που εξετάζουμε εδώ. Πιο αναλυτικά, στο 
[78] προτείνονται διάφοροι αλγόριθμοι για μελλοντικές δεσμεύσεις που έχουν συγκεκριμένο ή 
ελαστικό χρόνο εκκίνησης και επίσης συζητείται η πολυπλοκότητα τους. Στο [72] εξετάζεται το 
θέμα των μελλοντικών δεσμεύσεων στο πρόβλημα της δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος 
(Routing and Wavelength Assignment - RWA) σε ένα οπτικό WDM δίκτύο, όπου περιγράφονται 
διάφοροι αλγόριθμοι για μελλοντικές δεσμεύσεις με ελαστικό χρόνο εκκίνησης. 

Ένας τύπος δικτύου όπου ο προτεινόμενος αλγόριθμος δρομολόγησης και χρονοπρογραμματισμού 
είναι άμεσα εφαρμόσιμος, είναι τα οπτικά δίκτυα μεταγωγής καταιγισμών (Optical Burst Switched 
networks) [28]. Στα δίκτυα αυτά έχουμε αναφερθεί εκτεταμένα στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας 
διδακτορικής διατριβής, αλλά εδώ παραθέτουμε τα χαρακτηριστικά που κάνουν τον προτεινόμενο 
αλγόριθμο άμεσα εφαρμόσιμο σε αυτά. Σε ένα δίκτυο OBS, οι κόμβοι εισόδου (ingress) 
συναθροίζουν πακέτα που έχουν παρόμοιες QoS απαιτήσεις σε καταιγισμούς. Μόλις ένας 
καταιγισμός συναρμολογηθεί τότε ο κόμβος εισόδου στέλνει ένα πακέτο ελέγχου (control packet) 
για να δεσμεύσει την απαιτούμενη χωρητικότητα και να εγκαταστήσει το μονοπάτι για τον 
καταιγισμό. Μπορούμε να δούμε τον καταιγισμό σαν μια αίτηση μελλοντικής σύνδεσης η οποία έχει 
μη συγκεκριμένο (ελαστικό) χρόνο εκκίνησης και συγκεκριμένη διάρκεια (αφού γνωρίζουμε το 
μέγεθος του καταιγισμού) οπότε έχουμε μια αίτηση για μελλοντική σύνδεση της κατηγορίας UTSD.  

Ο χρόνος εκκίνησης της μετάδοσης (που στα OBS δίκτυα ονομάζεται Time Offset) υπολογίζεται 
συνήθως βάσει του πρωτοκόλλου που χρησιμοποιείται (μονόδρομο ή αμφίδρομο, one- or two-way) 
και του αριθμού των ενδιάμεσων κόμβων. Το Time Offset μπορεί επίσης να επιλεγεί ανάλογα με την 
κλάση της κίνησης έτσι ώστε να παρεχθεί διαφορετική ποιότητα υπηρεσιών (QoS differentiation). 
Για παράδειγμα στο [80], οι κλάσεις υψηλότερης προτεραιότητας ως προς την πιθανότητα 
σύγκρουσης παίρνουν μεγαλύτερο Time Offset (άρα καθυστερούν – μετατοπίζονται προς το μέλλον) 
έτσι ώστε να προλάβουν να κάνουν τις δεσμεύσεις τους πριν από τις κλάσεις μικρότερης 
προτεραιότητας. Η επιλογή του Time Offsets εξετάζεται και στο [81], όπου προτείνεται ένας 
προσαρμοστικός αλγόριθμος που λαμβάνει υπόψη του την χρησιμοποίηση των συνδέσμων και το 
ρυθμό απώλειας των καταιγισμών στον κορμό του δικτύου. Στο [82] προτείνεται μια δυναμική 
αρχιτεκτονική wavelength routed WR-OBS, στην οποία υπάρχει κεντρικοποιημένος έλεγχος έτσι 
ώστε να γίνεται αποδοτικός χρονοπρογραμματισμός και δρομολόγηση των καταιγισμών. Ο 
αναγνώστης παραπέμπεται στην Παράγραφο 3.1.4 για επιπλέον βιβλιογραφία στο συγκεκριμένο 
θέμα. Στο πλαίσιο των OBS δικτύων, ο προτεινόμενος αλγόριθμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
αποφασίζει ποιο μονοπάτι θα ακολουθηθεί και ποια χρονικής στιγμή θα ξεκινήσει η μετάδοση –
δηλαδή το Time Offset (όπως είπαμε ο καταιγισμός είναι μια αίτηση μελλοντικής σύνδεσης UTSD) 
έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί κάποιο κριτήριο απόδοσης και να αποφευχθούν οι συγκρούσεις στον 
κορμό του δικτύου.  

Τα Δίκτυα Πλέγματος είναι μία νέα και ραγδαία εξελισσόμενη τεχνολογία που προσφέρει ένα 
διαφανή τρόπο για τον διαμοιρασμό ετερογενών πόρων, όπως υπολογιστικές και αποθηκευτικές 
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μονάδες, επιστημονικά όργανα κ.α., που είναι γεωγραφικά κατανεμημένοι και μπορεί να ανήκουν σε 
διαφορετικές αρχές διαχείρισης. Η απόδοση ενός Δικτύου Πλέγματος εξαρτάται από την 
χρησιμοποίηση εξελιγμένων συστημάτων διαχείρισης των πόρων τα οποία θα μπορούν να 
πραγματοποιούν δεσμεύσεις πόρων σε πραγματικό χρόνο για τις εργασίες των χρηστών. Οι 
μελλοντικές δεσμεύσεις σε αυτό το πλαίσιο, προϋποθέτουν τη δυνατότητα από το σύστημα 
διαχείρισης να εγγυάται τη δέσμευση οποιουδήποτε είδους πόρων (υπολογιστικών, αποθηκευτικών, 
δικτυακών, κλπ.) για κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο στο μέλλον. Το Globus Architecture for 
Reservation and Allocation (GARA) [83] είναι ένα πλαίσιο το οποίο εξετάζει κάτω από τον ίδιο 
τρόπο όλες τις δεσμεύσεις ανεξάρτητα από το είδος τον πόρων που απευθύνονται. Στη βιβλιογραφία 
έχουν επίσης προταθεί πολλοί Resource Brokers και αλγόριθμοι οι οποίοι υποστηρίζουν μελλοντικές 
δεσμεύσεις [85], [86] και [87]. Θα επανέρθουμε πιο αναλυτικά στο θέμα των Δικτύων Πλέγματος 
στο επόμενο κεφάλαιο της διατριβής. 

Τέλος, αφού ο αλγόριθμος που χρησιμοποιούμε είναι ένας αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων θα 
αναφερθούμε λίγο και στην ερευνητική δουλειά που έχει πραγματοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα. Οι 
αλγόριθμοι πολλαπλών κριτηρίων (multi-cost) είναι κάπως διαφορετικοί από τους αλγόριθμους 
πολλαπλών περιορισμών (multi-constrained) που είναι ευρέως διαδομένοι. Οι αλγόριθμοι 
πολλαπλών περιορισμών εξετάζουν προβλήματα σε υποσύνολα του χώρου λύσης που εξετάζουν οι 
αλγόριθμοι πολλαπλών κριτηρίων και εφαρμόζουν διάφορες στρατηγικές που στηρίζονται στους 
εκάστοτε περιορισμούς [88]. Παρόλα αυτά, όταν εξετάζεται η πολυπλοκότητα των αλγορίθμων 
πολλαπλών περιορισμών, εξετάζεται η χειρότερη περίπτωση όπου οι περιορισμοί είναι αρκετά 
χαλαροί. Οπότε συμπεράσματα που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα ισχύουν και για τα δύο αυτά 
είδη αλγορίθμων. Στη σχετική βιβλιογραφία, αλγόριθμοι πολλαπλών περιορισμών έχουν εφαρμοσθεί 
για προβλήματα δρομολόγησης και ποιότητας υπηρεσιών (QoS routing). Στο [89] αποδεικνύεται ότι 
το πρόβλημα QoS routing με παραμέτρους την χωρητικότητα και την καθυστέρηση δεν είναι NP-
hard, αλλά τα προβλήματα που έχουν παραπάνω από δύο αθροιστικές παραμέτρους (όπως η 
καθυστέρηση και το κόστος) είναι NP-hard. Στο [90] εξετάζεται το πρόβλημα εύρεσης πολλαπλών 
μονοπατιών που ικανοποιούν πολλαπλούς περιορισμούς. Ευριστικοί (heuristic) αλγόριθμοι για το 
restricted shortest path (RSP) πρόβλημα με παραμέτρους την καθυστέρηση και το κόστος, που έχει 
αποδειχθεί ότι είναι NP-hard, έχουν εξετασθεί στα [91] και [92]. Το γενικό πρόβλημα της 
δρομολόγησης με πολλαπλούς περιορισμούς (general Multi-constrained Path Problem - MCP) 
εξετάζεται στα [93]-[96], όπου και προτείνονται διάφοροι ευριστικοί αλγόριθμοι.  

Σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε στην σχετική βιβλιογραφία, η παρούσα εργασία είναι η πρώτη 
δουλειά στην οποία χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων αλλά και πολλαπλών 
περιορισμών για να αντιμετωπισθεί ένα πρόβλημα δρομολόγησης και χρονοπρογραμματισμού. Για 
να κάνουμε τον αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων να επεξεργασθεί πληροφορία σχετική με το χρόνο, 
διακριτοποιούμε το χρόνο και χρησιμοποιούμε δυαδικά διανύσματα στα οποία αναπαριστάται η 
διαθεσιμότητα των συνδέσμων του δικτύου ως συνάρτηση του χρόνου (όπως περιγράφεται στην 
επόμενη παράγραφο). Για να μπορέσουμε να επεξεργασθούμε αυτά τα διανύσματα ορίζουμε 
κατάλληλες πράξεις συσχέτισης και σχέσεις κυριαρχίας. 

4.2 Διαγράμματα Χρησιμοποίησης των Συνδέσμων 

Σε ένα δίκτυο που υποστηρίζει μελλοντικές δεσμεύσεις, κάθε κόμβος χρειάζεται να καταγράφει την 
χωρητικότητα που έχει δεσμευθεί σε κάθε εξερχόμενο σύνδεσμό του ως συνάρτηση του χρόνου. 
Υποθέτουμε ότι μία σύνδεση δεσμεύει μία συγκεκριμένη ποσότητα χωρητικότητας για μια 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τότε το διάγραμμα χρησιμοποίησης Ul(t) ενός συνδέσμου l είναι μια 
κλιμακωτή συνάρτηση με ασυνέχειες στα σημεία όπου οι κρατήσεις ξεκινούν ή τελειώνουν, η οποία 
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ανανεώνεται δυναμικά με την αποδοχή μιας νέας σύνδεσης. Ορίζουμε ως διάγραμμα διαθέσιμης 
χωρητικότητας (capacity availability profile) ενός συνδέσμου l, ο οποίος έχει συνολική 
χωρητικότητα Cl, το Cl(t)=Cl-Ul(t). Όταν μια σύνδεση ζητάει χωρητικότητα που ισοδυναμεί σε 
ρυθμό μετάδοσης r ενδιαφέρεται μόνο για χρονικές περιόδους στις οποίες Cl(t)>r. Γι’ αυτό ορίζουμε 
επίσης το r-διάγραμμα διαθέσιμης χωρητικότητας (r-capacity-availability profile) ενός συνδέσμου l 
ως τη δυαδική συνάρτηση Cl(t;r) =1 εάν Cl(t)≥ r και Cl(t;r) = 0, διαφορετικά. Από τη στιγμή που η 
διάρκεια των συνδέσεων καθώς και η αρχική στιγμή που γίνεται η δέσμευση είναι τυχαία, τα 
χρονικά διαστήματα στα οποία η διαθέσιμη χωρητικότητα είναι ίση με r καθώς και οι χρονικές 
στιγμές έναρξης και λήξης αυτών των διαστημάτων είναι επίσης τυχαία.  

Για να αποκτήσουμε από το r-διάγραμμα διαθέσιμης χωρητικότητας Cl(t;r) του συνδέσμου l μια 
δομή η οποία θα είναι ευκολότερη στη διαχείριση της από έναν αλγόριθμο, διακριτοποιούμε το 
χρόνο σε χρονικά βήματα (time steps) διάρκειας τ ώστε να αποκτήσουμε το δυαδικό r-διάνυσμα 
διαθέσιμης χωρητικότητας (binary r-capacity availability vector) Ĉl(r), συντομογραφικά CAV, ως το 
διάνυσμα του οποίου το k-οστό στοιχείο είναι: 

{ } 1 , if ( ; ) 1,  for all ( -1)  
( ) ,  =1,..., . 

0 , otherwise.
l

l
k

C t r k t k
C r k u

τ τ∧ = ≤ ≤ 
=  

 
 

Στο Σχήμα 47 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ενός διαγράμματος διαθέσιμης χωρητικότητας ενός 
συνδέσμου και πώς από αυτό τελικά παίρνουμε το δυαδικό r-διάνυσμα διαθέσιμης χωρητικότητας. 
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Σχήμα 47: Το διάγραμμα διαθέσιμης χωρητικότητας Cl(t), το r-διάγραμμα διαθέσιμης χωρητικότητας Cl(t;r), και το 
δυαδικό r-διάνυσμα διαθέσιμης χωρητικότητας Ĉl(r) του συνδέσμου l ο οποίος έχει συνολική χωρητικότητα Cl, 
όταν ο ρυθμός μετάδοσης που ζητείται από την σύνδεση είναι ίσος με r και το βήμα διακριτοποίησης του χρόνου 
είναι ίσο με τ. 

Η διακριτοποίηση του χρόνου σε χρονικά βήματα διάρκειας τ έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια 
κάποιας πληροφορίας (εκτός και αν η διάρκεια όλων των συνδέσεων και οι καθυστερήσεις διάδοσης 
όλων των συνδέσμων είναι πολλαπλάσια του τ). Εάν D είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη καθυστέρηση 
για την σύνδεση που θέλουμε να δρομολογήσουμε, ενδιαφερόμαστε μόνο για τιμές του Cl(t;r) πριν 
από τη χρονική στιγμή D και φυσικά μετά από την παρούσα χρονική στιγμή, ή, ισοδύναμα μπορούμε 
να υποθέσουμε ότι το δυαδικό r-διάνυσμα διαθέσιμης χωρητικότητας Ĉl(r) έχει μέγεθος /Du τ=     
στοιχεία. Εάν διαλέξουμε μια μικρή τιμή για το τ τότε θα έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια στην 
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καταγραφή της χρησιμοποίησης/διαθεσιμότητας των συνδέσμων, αλλά τα δυαδικά διανύσματα που 
θα χρησιμοποιούμε θα έχουν αρκετά μεγάλο μέγεθος u με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο και 
δαπανηρό να αποθηκευτούν, να αποσταλούν και να επεξεργαστούν. Σε αντιδιαστολή, εάν το βήμα 
διακριτοποίησης τ επιλεγεί να είναι αρκετά μεγάλο, τα δυαδικά διανύσματα διαθέσιμης 
χωρητικότητας θα έχουν ένα επιτρεπτό για διαχείριση μέγεθος αλλά η ακρίβεια τους μπορεί να μην 
είναι πλήρως αποδεκτή. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή του βήματος διακριτοποίησης τ έγκειται στις 
απαιτήσεις της εφαρμογής και στις υποχωρήσεις μεταξύ της ζητούμενης ακρίβειας/αποδοτικότητας 
και του μεγέθους των δυαδικών διανυσμάτων διαθέσιμης χωρητικότητας που επιθυμούμε να έχουμε 
και να διαχειριζόμαστε. 

Οι δομές δεδομένων που μόλις περιγράψαμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια σειρά από δίκτυα 
διαφορετικών τύπων. Έχουν καταρχήν άμεση εφαρμογή σε δίκτυα μεταγωγής πακέτων μιας και σε 
αυτά τα δίκτυα η έννοια της χωρητικότητα έχει άμεση σχέση με την διαδικασία αποθήκευσης και 
προώθησης των πακέτων. Οι δέσμευση χωρητικότητας σε αυτού του είδους τα δίκτυα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για book-keeping έτσι ώστε οι καταχωρητές των κόμβων μεταγωγής 
(δρομολογητών) να μην έχουν προβλήματα υπερχείλισης. Για παράδειγμα αν υποθέσουμε έναν 
σύνδεσμο με δεδομένη χωρητικότητα, αν οι συνδέσεις που περνούν πάνω από αυτόν τον σύνδεσμο 
έχουν συνολικό άθροισμα ρυθμού μετάδοσης δεδομένων μεγαλύτερο από την χωρητικότητα του 
συνδέσμου είναι φυσικό μετά από κάποιο χρόνο να υπερχειλίσουν οι καταχωρητές του κόμβου 
μεταγωγής. Ο σκοπός των καταχωρητών είναι να απορροφούν μικρές διακυμάνσεις της ροής της 
κίνησης, ή στην περίπτωση των OPS δικτύων να αποφεύγουν πιθανές συγκρούσεις πακέτων. Από 
την άλλη μεριά οι δεσμεύσεις χωρητικότητας μπορούν να αποτρέψουν περιπτώσεις όπου η συνολική 
κίνησης κατά μέσο όρο ξεπερνάει την χωρητικότητα του συνδέσμου, η οποία είναι εξ ορισμού 
σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε υπερχείλιση των καταχωρητών. 

Σε ένα οπτικό δίκτυο οπτικής μεταγωγής κυκλώματος (OCS), δείτε το Κεφάλαιο 2, στο οποίο οι 
κόμβοι του υποστηρίζουν πλήρη μετατροπή μήκους κύματος, κάθε σύνδεσμος υποστηρίζει w μήκη 
κύματος το καθένα με χωρητικότητα C, η συνολική χωρητικότητα ενός συνδέσμου l είναι Cl=w∙C. 
Μια σύνδεση που θέλει να δεσμεύσει k μήκη κύματος, με 1≤ k ≤w (μη ακέραιο k δεν είναι αποδεκτό 
αφού ένα μήκος κύματος μπορεί να δεσμευτεί ολόκληρο ή καθόλου), ζητάει χωρητικότητα ίση με r 
= k∙C. Εάν μπορούμε να βρούμε ένα μονοπάτι με χωρητικότητα τουλάχιστον ίση με r, τότε η 
σύνδεση μπορεί να εγκατασταθεί, αφού στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει ο περιορισμός 
συνέχισης μήκους κύματος (wavelength continuity constraint) μιας και έχουμε υποθέσει πλήρη 
μετατροπή μήκους κύματος. Οπότε, το r-διάγραμμα διαθέσιμης χωρητικότητας Cl(t;r) και το r-
διάνυσμα διαθέσιμης χωρητικότητας Ĉl(r) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν σε αυτό το είδος 
δικτύου, με την λεπτομέρεια ότι το r και κατά επέκταση το Cl(t;r) μπορούν να πάρουν μόνο w 
διακριτές τιμές.  

Εάν στο δίκτυο OCS δεν είναι διαθέσιμοι μετατροπείς μήκους κύματος, κάθε κόμβος χρειάζεται να 
γνωρίζει για κάθε εξερχόμενο σύνδεσμο την χρησιμοποίηση καθενός από τα w μήκη κύματος, 
ξεχωριστά. Οπότε ο κόμβος πρέπει να κρατάει συνολικά w δυαδικά διαγράμματα χρησιμοποίησης 
(όπως και πριν ένα μήκος κύματος μπορεί να δεσμευτεί ολόκληρο ή όχι αλλά δεν επιτρέπεται κάτι 
ενδιάμεσο) για κάθε εξερχόμενο σύνδεσμο. Σε αυτήν την περίπτωση αφού μετατροπή μήκους 
κύματος δεν είναι διαθέσιμη, μπορούμε να φανταστούμε ότι το δίκτυο αποτελείται από w 
“παράλληλα” δίκτυα του ενός μήκους κύματος το καθένα. Οπότε, για κάθε μήκος κύματος μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε απευθείας το δυαδικό διάγραμμα Ĉl, και η εξάρτηση ως προς το r δεν μπαίνει 
στο Ĉl αλλά συνεπάγεται ψάξιμο για να βρούμε διαθέσιμα r από τα w παράλληλα δίκτυα τα οποία 
μπορούν να εξυπηρετήσουν την σύνδεση. 

Η περίπτωση των δικτύων οπτικής μεταγωγής καταιγισμών (Optical Burst Switching –OBS-) 
ανάγεται ουσιαστικά στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Η βασική διαφορά έγκειται στον χρονικό 
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διάστημα για το οποίο πραγματοποιούνται οι δεσμεύσεις. Στα OCS δίκτυα οι δεσμεύσεις γίνονται 
για χρονικά διαστήματα πολύ μεγαλύτερα από ότι στην περίπτωση των OBS δικτύων. 

Ο αλγόριθμος που θα προτείνουμε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα δίκτυο που υποστηρίζει 
μελλοντικές δεσμεύσεις και όπου μπορούμε να αναπαραστήσουμε την χρησιμοποίηση/ 
διαθεσιμότητα των συνδέσμων του με ένα δυαδικό διάνυσμα όπως το Ĉl(r) που παρουσιάστηκε 
παραπάνω. Επίσης ο αλγόριθμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που το δίκτυο 
αποτελείται από w παράλληλα δίκτυα (όπως το δίκτυο WDM χωρίς μετατροπείς μήκους κύματος 
που περιγράφηκε παραπάνω) στο καθένα από τα οποία η χρησιμοποίηση των συνδέσμων του μπορεί 
να περιγραφεί από ένα δυαδικό διάνυσμα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αλγόριθμος ίσως χρειαστεί να 
εκτελεστεί πάνω από μία φορά, ώσπου να βρούμε τη ζητούμενη χωρητικότητα σε αυτά τα w 
παράλληλα δίκτυα. 

Για να απλοποιήσουμε το συμβολισμό, όταν δε θα προκύπτει σύγχυση, μπορούμε να γράφουμε τα 
διαγράμματα Cl(t;r) και το διάνυσμα Ĉl(r) ενός συνδέσμου l ως C(t) και Ĉ, αντίστοιχα, 
αποσιωπώντας τις εξαρτήσεις από το l ή/και από το r, ανάλογα με την περίσταση. Για τον ίδιο λόγο 
δεν θα αποκαλούμε το Ĉl(r) ως δυαδικό r-διάνυσμα διαθέσιμης χωρητικότητας, αλλά θα το 
αποκαλούμε δυαδικό διάνυσμα διαθέσιμης χωρητικότητας ή εν συντομία CAV (εκ του capacity 
availability vector). 

4.2.1 Διαγράμματα Χρησιμοποίησης σε Κατανεμημένο Περιβάλλον 

Σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον, αν θέλουμε να εκτελέσουμε τον αλγόριθμο σε κάθε κόμβο του 
δικτύου χρειάζεται κάθε κόμβος να κρατάει μια “εικόνα” χρησιμοποίησης όλων των συνδέσμων του 
δικτύου. Στην προσέγγιση που ακολουθούμε, αυτό επιτυγχάνεται έχοντας σε κάθε κόμβο μία βάση 
δεδομένων με τα διαγράμματα χρησιμοποίησης (η ισοδύναμα διαθεσιμότητας) για όλους τους 
συνδέσμους του δικτύου. Αυτή η “εικόνα” χρησιμοποίησης διαφέρει από κόμβο σε κόμβο και 
εξαρτάται από την θέση τους στο δίκτυο, αφού έχουμε υποθέσει ένα  δίκτυο με μη μηδενικές 
καθυστερήσεις μετάδοσης. Μηνύματα ενημέρωσης μεταδίδονται μεταξύ των κόμβων έτσι ώστε να 
συγχρονιστούν τα “τοπικά” διαγράμματα που κρατούν με την πραγματική χρησιμοποίηση των 
συνδέσμων. Στην Παράγραφο 4.4.3 θα παρουσιάσουμε δύο μηχανισμούς για την πραγματοποίηση 
αυτών των ενημερώσεων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε μια κεντρικοποιημένη αρχιτεκτονική δεν θα χρειάζονταν όλοι οι κόμβοι 
να γνωρίζουν πληροφορίες σχετικές με τη χρησιμοποίηση όλων των υπολοίπων κόμβων του 
δικτύου, απλοποιώντας έτσι τη διαδικασία ενημέρωσης και συγχρονισμού. Επίσης, λόγω της 
κατανεμημένης αρχιτεκτονικής υπάρχει περίπτωση να πραγματοποιηθούν συγκρούσεις στο δίκτυο. 
Αυτές θα μπορούσαν να αποφευχθούν σε ένα κεντρικοποιημένο σύστημα όπου η γνώση 
χρησιμοποίησης των συνδέσμων θα ήταν καθολική. Παρόλο που ο σχεδιασμός ενός κατανεμημένου 
συστήματος είναι πολύ πιο δύσκολος, σε σύγκριση με έναν κεντρικοποιημένο, η κατανεμημένη 
αρχιτεκτονική είναι πιο γενική και μπορεί να κλιμακωθεί (scales) καλύτερα αφού αποφεύγει κάποια 
εγγενή προβλήματα των κεντρικοποιημένων αρχιτεκτονικών. Σε κάθε περίπτωση ο προτεινόμενος 
αλγόριθμος μπορεί να εφαρμοστεί και σε ένα κεντρικοποιημένο σύστημα, χωρίς σχεδόν καμία 
τροποποίηση. 
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4.3 Ορισμός του Προβλήματος Δρομολόγησης και Χρονοπρογραμματισμού 

Το πρόβλημα της δρομολόγησης και του χρονοπρογραμματισμού σε ένα δίκτυο που υποστηρίζει 
μελλοντικές δεσμεύσεις μπορεί τώρα να οριστεί ως εξής. Δίνεται ένα δίκτυο με συνδέσμους l που 
έχουν γνωστή καθυστέρηση διάδοσης dl και γνωστό διάγραμμα διαθέσιμης χωρητικότητας Cl(t). 
Μας δίνεται επίσης ένας κόμβος-πηγή S που ζητά να δεσμεύσει χωρητικότητα ίση με r με σκοπό να 
στείλει δεδομένα για χρονικό διάστημα B=I/r sec σε κάποιον κόμβο-προορισμό E. Εάν η διάρκεια 
δεν είναι γνωστή εκ τον προτέρων τότε έχουμε B=∞ και ο αλγόριθμος διαφοροποιείται ελάχιστα. 
Στη συνέχεια θα θεωρήσουμε ότι το B είναι γνωστό εκ των προτέρων. Με βάση τα Cl(t), το 
ζητούμενο r και ένα δεδομένο κβάντο χρόνου τ μπορούμε να υπολογίσουμε τα δυαδικό r-διάνυσμα 
διαθέσιμης χωρητικότητας Ĉl για όλους τους συνδέσμους l. Για το υπόλοιπο του συγκεκριμένου 
κεφαλαίου δεν θα χρησιμοποιήσουμε ξανά τα διαγράμματα διαθέσιμης χωρητικότητας Cl(t) αλλά θα 
υποθέσουμε ότι έχουμε αμέσως διαθέσιμα τα δυαδικά r-διάγραμμα διαθέσιμης χωρητικότητας Ĉl 
όλων των συνδέσμων l. 

Υποθέτουμε επίσης ότι υπάρχει ένα άνω όριο D στη μέγιστη καθυστέρηση που μπορεί να ανεχθεί η 
σύνδεση, που αντιστοιχεί στον αργότερο χρόνο στον οποίο το τελευταίο bit της σύνδεσης πρέπει να 
έχει φτάσει στον προορισμό. Εάν αυτό το όριο της QoS παραμέτρου δεν τηρηθεί, η αίτηση σύνδεσης 
θα απορριφθεί. Αν υπάρχει ένα άνω όριο D τότε μας ενδιαφέρουν το χρονικό διάστημα που 
αντιστοιχει σε /Du τ=     σε σχέση με τα δυαδικά διανυσμάτα διαθέσιμης χωρητικότητας Ĉl. Έστω 
και αν δεν υπάρχει όριο μέγιστης καθυστέρησης D, μπορούμε ακόμα και τότε να υποθέσουμε ότι το 
μέγεθος των δυαδικών διανυσμάτων διαθέσιμης χωρητικότητας Ĉl είναι πεπερασμένο και ίσο με u, 
το οποίο αντιστοιχεί στην τελευταία χρονική στιγμή (σε σχέση με τον παρόν χρόνο) που έχει 
πραγματοποιηθεί δέσμευση σε όλους τους συνδέσμους, προσαυξημένο κατά το χρονικό διάστημα 
της νέας σύνδεσης. 

Έχοντας τις παραπάνω πληροφορίες θέλουμε να βρούμε ένα κατάλληλο μονοπάτι πάνω από το 
οποίο θα δρομολογηθεί η σύνδεση καθώς και το χρόνο στον οποίο η πηγή θα πρέπει να αρχίσει τη 
μετάδοση των δεδομένων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιστοποιήσουμε κάποια κριτήρια 
απόδοσης, όπως ο αριθμός των ενδιάμεσων κόμβων (hops) ή η καθυστέρηση διάδοσης ή ο χρόνος 
παραλαβής των δεδομένων από τον προορισμό.  

Στο Σχήμα 48 παρουσιάζεται ένα στιγμιότυπο του προβλήματος.   

 
Σχήμα 48: Μια αίτηση σύνδεσης για χωρητικότητα r και για χρονικό διάστημα B φτάνει στον κόμβο-πηγή S με 
προορισμό τον κόμβο E. Κάθε σύνδεσμος του δικτύου χαρακτηρίζεται από την καθυστέρηση διάδοσης (σε τ-time 
units στο σχήμα) και το δυαδικό r-διάνυσμα διαθέσιμης χωρητικότητας. 
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Αφού επιλέξουμε το βέλτιστο διαθέσιμο μονοπάτι, ένα μονόδρομο (tell-and-go) ή αμφίδρομο (tell-
and-wait) πρωτόκολλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δεσμεύσει την χωρητικότητα πάνω στο 
επιλεγμένο μονοπάτι, ξεκινώντας από το χρόνο που έχει αποφασιστεί από τον αλγόριθμο. Σε κάθε 
περίπτωση η εγκατάσταση της σύνδεσης μπορεί να απορριφθεί γιατί το διάγραμμα χρησιμοποίησης 
κάποιου ενδιάμεσου συνδέσμου μπορεί να έχει αλλάξει σε σχέση με αυτό που χρησιμοποιήθηκε 
όταν εκτελέσθηκε ο αλγόριθμος. Αυτό μπορεί να συμβεί αν κάποια άλλη σύνδεση έχει προλάβει να 
δεσμεύσει το σύνδεσμο και αυτή η πληροφορία της δέσμευσης δεν έχει προλάβει να φτάσει στον 
κόμβο που εκτελέστηκε ο αλγόριθμος. Σε αυτήν την περίπτωση λέμε ότι έχουμε μια “σύγκρουση”. 
Aυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να αποφευχθεί από κανένα αλγόριθμο δρομολόγησης και 
χρονοπρογραμματισμού που λειτουργεί σε ένα κατανεμημένο (και όχι κεντρικοποιημένο) 
περιβάλλον, σε ένα δίκτυο όπου η καθυστέρηση διάδοσης των συνδέσμων του δεν είναι μηδενική. 
Παρά το γεγονός ότι ο αλγόριθμος δρομολόγησης και χρονοπρογραμματισμού χρησιμοποιεί κάπως 
ξεπερασμένη (outdated) πληροφορία για τη χρησιμοποίηση των συνδέσμων, η πιθανότητα 
σύγκρουσης θα είναι σημαντικά μικρότερη με τη χρήση ενός τέτοιου αλγορίθμου παρά με τη χρήση 
ενός αλγορίθμου που δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του τη χρησιμοποίηση των συνδέσμων. 

4.3.1 Δυαδικό Διάνυσμα Διαθέσιμης Χωρητικότητα ενός Μονοπατιού  

Αφού υποθέτουμε ότι η απόφαση για το μονοπάτι που θα ακολουθηθεί λαμβάνεται στην πηγή 
(source routing) τα δυαδικά διανύσματα διαθέσιμης χωρητικότητας (CAV) Ĉl όλων των συνδέσμων 
του δικτύου θα πρέπει συνεχώς να συγκεντρώνονται σε όλους τους κόμβους του δικτύου, μέσω ενός 
επιπέδου ελέγχου (control plane) που πρέπει να υλοποιεί αυτήν την λειτουργία, έτσι ώστε να είναι 
διαθέσιμα να χρησιμοποιηθούν από τον αλγόριθμο δρομολόγησης και χρονοπρογραμματισμού που 
θα εκτελείται σε κάθε κόμβο του δικτύου. 

Στο παράδειγμα που εμφανίζεται στο Σχήμα 48, έστω ένα μονοπάτι pSBE, όπου S είναι η πηγή και Ε 
είναι ο προορισμός και έστω 1, 2, ,

ˆ ( , c ,...,c )SB SB SB u SBC c=  και 1, 2, ,
ˆ ( , , ..., )BE BE BE u BEC c c c=  τα CAVs των 

συνδέσμων lSB και lBE, αντίστοιχα. Θυμίζουμε σε αυτό το σημείο ότι τα στοιχεία c είναι ίσα με “1” ή 
“0” ανάλογα με τη διαθεσιμότητα ή μη του εκάστοτε χρονικού διαστήματος που αναλογούν. Για να 
βρούμε το CAV μονοπατιού pSBE, πρώτα μαζεύουμε τα CAVs των συνδέσμων που το αποτελούν 
στην πηγή S. Το ĈSB διατηρείται στον κόμβο S, οπότε μόνο το ĈBE πρέπει να μεταφερθεί από τον 
κόμβο B στον κόμβο S. Μόλις ο κόμβος S, λάβει το ĈBE πρέπει να το μετατοπίσει (ή πιο σωστά να το 
ολισθήσει προς τα αριστερά – left shift) κατά τόσα χρονικά βήματα όσα αντιστοιχούν στην 
καθυστέρηση διάδοσης του συνδέσμου lSB σε τ-χρονικές μονάδες, έτσι ώστε να σβηστεί η 
πληροφορία που αντιστοιχεί σε χρονικά διαστήματα που έχουν ήδη περάσει. Με αυτόν τον τρόπο 
παίρνουμε το ĈBE(S). Με πιο τυπικούς ορισμούς, έστω dSB η καθυστέρηση διάδοσης του συνδέσμου 
lSB, τότε έχουμε ( )=LSH ( )

SB
BE BEdSC C

∧ ∧  όπου η πράξη LSH SBd ολισθαίνει το ĈBE  κατά τόσα τ-χρονικές 
μονάδες όσα αντιστοιχούν στο dSB. Μετά από αυτό, ολισθαίνουμε αριστερά το ĈBE(S) επιπλέον κατά 
dSB θέσεις για να συμπεριλάβουμε την καθυστέρηση διάδοσης που θα υποστούν τα δεδομένα που 
στέλνονται από τον S για να φθάσουν στον Β (υποθέτοντας ότι η καθυστέρηση διάδοσης του 
συνδέσμου είναι η ίδια και προς τις δύο κατευθύνσεις, δηλαδη dSB=dBS). Στο τέλος, εφαρμόζουμε 
μια Boolean AND πράξη, που συμβολίζουμε με “&” μεταξύ των CAVs του lSB και του lBE ώστε να 
υπολογίσουμε το CAV του μονοπατιού pSBE.  

Με πιο μαθηματικούς όρους, το CAV του μονοπατιού pSBE βρίσκεται από τα CAVs των συνδέσμων 
lSB και lBE που το αποτελούν χρησιμοποιώντας τη συσχετιστική πράξη ⊕  όπως δείχνει η σχέση: 

     2 & ( ) &  LSH ( LSH () ).
SB SB

SB BE SB BE SB BEd dSBE SC C C C C C C
∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧ ∧

⊕ == =      (22) 
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Στο Σχήμα 49 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα της διαδικασίας που ακολουθείται για να υπολογιστεί 
το CAV ĈSBE από τα CAVs ĈSB, ĈBE των συνδέσμων lSB και lBE, ενώ επίσης γνωρίζουμε και την 
καθυστέρηση διάδοσης dSB του συνδέσμου lSB. 

 

SBC
∧

SBC
∧

BEC
∧

⊕
BEC

∧

SBEC
∧

 
Σχήμα 49: Υπολογισμός του δυαδικού διανύσματος διαθέσιμης χωρητικότητας ĈSBE. Το ĈBE ολισθαίνετε αριστερά 
κατά 4 τ-μονάδες χρόνου (η καθυστέρηση διάδοσης dSB αντιστοιχεί σε 2 τ-μονάδες χρόνου), και μετά μια Boolean 
AND πράξη εφαρμόζεται μεταξύ του ĈSB και του ολισθημένου ĈBE. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν ο κόμβος S μεταδώσει δεδομένα στα τ-χρονικά διαστήματα που έχουν 
“1” στο δυαδικό διάνυσμα διαθέσιμης χωρητικότητας ĈΑBC στο μονοπάτι pABC, τα δεδομένα είναι 
εγγυημένο ότι θα βρουν διαθέσιμο εύρος ζώνης ίσο τουλάχιστον με r σε όλους τους ενδιάμεσους 
συνδέσμους του μονοπατιού. Αυτό φυσικά θα γίνει εάν στο μεσοδιάστημα (το διάστημα που 
αντιστοιχεί σε 2.dSB) δεν γίνει κάποια δέσμευση στο σύνδεσμο lBE.  

Η διαδικασία αυτή μπορεί να επεκταθεί ώστε να υπολογίζουμε τα διανύσματα διαθέσιμης 
χωρητικότητας για μονοπάτια μεγαλύτερα των δυο συνδέσμων. Φυσικά πρέπει να έχουμε υπόψη μας 
ότι κάθε φορά που επεκτείνουμε το μονοπάτι προσθέτοντας έναν καινούργιο σύνδεσμο 
ολισθαίνουμε αριστερά το CAV του κατά ένα αριθμό θέσεων ίσο με το διπλάσιο της καθυστέρησης 
διάδοσης (σε τ-time units) του ήδη χτισμένου μονοπατιού. Ολισθαίνοντας αριστερά κατά μια 
καθυστέρηση διάδοσης αφαιρούμε τις εγγραφές για τα χρονικά διαστήματα που έχουν περάσει λόγω 
του χρόνου που απαιτείται να μεταφερθεί το CAV στην πηγή, ενώ με τη δεύτερη ολίσθηση 
λαμβάνουμε υπόψη μας την προς τα εμπρός καθυστέρηση διάδοσης των δεδομένων. 

4.4 Αλγόριθμος Πολλαπλών Κριτηρίων για την Δρομολόγηση και το 
Χρονοπρογραμματισμό Συνδέσεων 

Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιάσουμε έναν αλγόριθμο δρομολόγησης και 
χρονοπρογραμματισμού πολλαπλών κριτηρίων για δίκτυα που υποστηρίζουν μελλοντικές 
δεσμεύσεις. Στη δρομολόγηση πολλαπλών κριτηρίων [88] σε κάθε σύνδεσμο l αναθέτουμε ένα 
διάνυσμα κόστους Vl. Στον αλγόριθμο που προτείνουμε οι παράμετροι (τα κόστη) ενός συνδέσμου 
περιέχουν την καθυστέρηση διάδοσης dl και το δυαδικό διάνυσμα διαθέσιμης χωρητικότητας Ĉl του 
συνδέσμου l, όπως φαίνεται παρακάτω, 

Vl =(dl, Ĉl)=(dl, c1,l,c2,l,…,cu,l), 
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αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και άλλες παραμέτρους (όπως η διαθέσιμη μέγιστη 
χωρητικότητα του συνδέσμου, ο αριθμός των ενδιάμεσων κόμβων που φυσικά είναι ίσος με τη 
μονάδα, το διάγραμμα διαθέσιμης χωρητικότητας σε άλλη μορφή αντί του αντίστοιχου δυαδικού 
διανύσματος, ή άλλες παραμέτρους).  

Μπορούμε συνεπώς να ορίσουμε ένα διάνυσμα κόστους για ένα μονοπάτι p που αποτελείται από 
τους συνδέσμους l ∈p βασισμένοι στα διανύσματα κόστους των συνδέσμων αυτών, σύμφωνα με την 
πράξη συσχέτισης “e” : 

, ,
def

lp l l l pl p l p
V V d C

∧

∈∈ ∈

 = = ⊕ 
 
∑e          (23) 

όπου “ ⊕ ” είναι η συσχετιστική πράξη μεταξύ των CAV που ορίστηκε στην Εξ. (20).  

Θα λέμε ότι ένα μονοπάτι p1 κυριαρχεί (dominates) πάνω σε ένα άλλο μονοπάτι p2 για μια 
συγκεκριμένη σύνδεση εάν η καθυστέρηση διάδοσης του p1 είναι μικρότερη από αυτή του p2 και το 
μονοπάτι p1 είναι διαθέσιμο για χρονοπρογραμματισμό (τουλάχιστον) σε όλες τις χρονικές 
περιόδους στις οποίες είναι διαθέσιμο το μονοπάτι p2. Πιο τυπικά:  

       p1 κυριαρχεί πάνω στο p2  (p1 > p2)  αν και μόνο αν 
1 2

1 2

  ,καιl l l ll p l pl p l p
d d C C

∈ ∈∈ ∈

∧ ∧
< ⊕ ≥ ⊕∑ ∑            (24) 

όπου η ανισότητα μεταξύ των διανυσμάτων ≥  πρέπει να εξετασθεί για κάθε στοιχείο του 

διανύσματος ξεχωριστά. Δεδομένων των CAVs 1 1,1 2,1 ,1( , ,..., )uC c c c
∧

=  και 2 1,2 2,2 ,2( , ,..., )uC c c c
∧

=  
των μονοπατιών p1 και p2, λεμέ ότι το CAV Ĉ1 κυριαρχεί πάνω στο CAV Ĉ2 εάν ci,1≥ ci,2  για όλα τα 
i, 1≤i≤u. Με αλλά λόγια το Ĉ1 κυριαρχεί πάνω στο Ĉ2 εάν έχει 1 στα σημεία όπου το Ĉ2 έχει 1 και 
έχει τουλάχιστον ένα 1 σε σημείο όπου το Ĉ2 έχει 0. Αυτό σημαίνει ότι το μονοπάτι p1 είναι 
διαθέσιμο για τη μετάδοση των καταιγισμών σε όλα τα χρονικά διαστήματα στα οποία είναι 
διαθέσιμο το μονοπάτι p2 και επιπλέον είναι διαθέσιμο σε μερικά διαστήματα στα οποία το μονοπάτι 
p2 δεν είναι διαθέσιμο. 

Το σύνολο των μη κυριαρχούμενων μονοπατιών (non-dominated paths) Pn-d για μια συγκεκριμένη 
σύνδεση είναι το σύνολο των μονοπατιών με την ιδιότητα ότι κανένα μονοπάτι στο Pn-d δεν 
κυριαρχεί πάνω σε κάποιο άλλο στο Pn-d. 

Ο αλγόριθμος δρομολόγησης και χρονοπρογραμματισμού που προτείνουμε αποτελείται από δύο 
φάσεις: με δεδομένο το ζεύγος πηγής προορισμού (S και E, αντίστοιχα) ο αλγόριθμος υπολογίζει το 
σύνολο από υποψήφια μη-κυριαρχούμενα μονοπάτια, Pn-d, και μετά εφαρμόζει μια συνάρτηση 
βελτιστοποίησης f(Vp) στα διανύσματα κόστους των μονοπατιών p ∈ Pn-d ώστε να επιλεχθεί το 
βέλτιστο. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων επιλέγει το μονοπάτι που θα 
ακολουθηθεί και το χρόνο στον οποίο πρέπει να αρχίσει η μετάδοση της σύνδεσης ώστε να 
βελτιστοποιηθεί η συνάρτηση f. Μετά από την εκτέλεση του αλγορίθμου, χρησιμοποιείται ένα 
πρωτόκολλο tell-and-wait η tell-and-go για να δεσμεύσει τη ζητούμενη χωρητικότητα στους 
ενδιάμεσους κόμβους.  

4.4.1 Φάση 1: Υπολογισμός του συνόλου των μη-κυριαρχούμενων 
μονοπατιών Pn-d 

Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιούμε 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 
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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 
αλγόριθμος 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 
γείτονά 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 δεν “διαγράφεται”, δηλαδή 
δε σταματάει να μας ενδιαφέρει, αφού για αυτόν ίσως βρεθούν και άλλα μη-κυριαρχούμενα 
μονοπάτια στο μέλλον. 

Με βάση τους ορισμούς της πράξης συσχέτισης “e ” της Εξ. (21) και της πράξης κυριαρχίας “>”, 
της Εξ. (22) χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο που παραθέτετε στην Παράγραφο 2.4.2.1 (και στο 
Παράρτημα Β) έτσι ώστε να υπολογίσουμε το σύνολο των μη-κυριαρχούμενων μονοπατιών από την 
πηγή των δεδομένων εισόδου προς όλους τους κόμβους του δικτύου.  

Σύμφωνα με τον συμβολισμό που χρησιμοποιείται στην Παράγραφο 2.4.2.1, έστω fW το σύνολο των 
τελικών μη-κυριαρχημένων μονοπατιών από την πηγή S προς όλους τους κόμβους που υπολογίζει ο 
αλγόριθμος. Τότε το σύνολο Pn-d των μη-κυριαρχημένων μονοπατιών από την πηγή S στον 
προορισμό E είναι το σύνολο f

EW . 

Ένα σημαντικό μειονέκτημα του αλγορίθμου που χρησιμοποιούμε είναι το γεγονός ότι ο αριθμός 
των μη-κυριαρχούμενων μονοπατιών που υπολογίζεται μπορεί να είναι εκθετικός και ο αλγόριθμος 
να μην εγγυάται ότι θα τελειώσει σε πολυωνυμικό χρόνο. Στην παράγραφο 4.5 προτείνουμε 
πολυωνυμικούς αλγόριθμους χρησιμοποιώντας δύο μηχανισμούς για να περιορίσουμε το σύνολο των 
υποψήφιων μονοπατιών. 

4.4.2 Φάση 2: Επιλέγοντας το βέλτιστο μονοπάτι  

Στην προηγούμενη παράγραφο υπολογίσαμε το σύνολο των μη-κυριαρχούμενων μονοπατιών Pn-d 
από τη συγκεκριμένη πηγή στο συγκεκριμένο προορισμό E. Για κάθε μονοπάτι p∈Pn-d έχουμε το 
διάνυσμα κόστους, το οποίο αποτελείται από την καθυστέρηση διάδοσης του μονοπατιού καθώς και 
το αντίστοιχο δυαδικό διάνυσμα χωρητικότητας (Σχήμα 50). 

Στη δεύτερη φάση του αλγορίθμου επιλέγουμε ανάμεσα από τα μη κυριαρχούμενα μονοπάτια του 
συνόλου Pn-d εκείνο το μονοπάτι που πληροί καλύτερα τις QoS απαιτήσεις του χρήστη. Για να το 
κάνουμε αυτό, εφαρμόζουμε μια συνάρτηση βελτιστοποίησης f(Vp) στο διάνυσμα κάθε μονοπατιού p 
∈ Pn-d και επιλέγουμε αυτό που την ελαχιστοποιεί. Η συνάρτηση f μπορεί να είναι διαφορετική για 
διαφορετικές συνδέσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις για ποιότητα υπηρεσίας (QoS) του χρήστη και 
ανάλογα με τον τύπο του πρωτοκόλλου δέσμευσης που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση της 
σύνδεσης. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιούμε ένα tell-and-wait πρωτόκολλο το οποίο χρειάζεται 
τουλάχιστον χρόνο ίσο με την καθυστέρηση κυκλικής διάδρομής (roundtrip time TRTT ) για να 
εγκατασταθεί η σύνδεση, η συνάρτηση βελτιστοποίησης πρέπει να μην εξαρτάται από τα πρώτα TRTT 
στοιχεία του CAV του μονοπατιού. 
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Σχήμα 50: Το σύνολο των μη κυριαρχούμενων μονοπατιών μεταξύ της πηγής S και του προορισμού E. 

Γενικά η συνάρτηση βελτιστοποίησης f που εφαρμόζεται στο διάνυσμα με τα κόστη ενός υποψήφιου 
μονοπατιού, με σκοπό να υπολογίσουμε το τελικό μονοδιάστατο (scalar) κόστος του, πρέπει να είναι 
μονοτονική για κάθε ένα από τα κόστη. Για παράδειγμα, είναι φυσικό να θεωρούμε ότι η συνάρτηση 
κόστους είναι μονότονα αυξανόμενη ως προς την καθυστέρηση διάδοσης, μονότονα μειούμενη ως 
προς την χωρητικότητα, μονότονα αυξανόμενη ως προς τη διαθεσιμότητα των συνδέσμων, κλπ. 
Κάθε στοιχείο από το διάνυσμα με τα κόστη του μονοπατιού, χαρακτηρίζεται από τον τρόπο που 
αυτό υπολογίζεται από τα αντίστοιχα στοιχεία από το διάνυσμα με τα κόστη των συνδέσμων που το 
αποτελούν (π.χ. πρόσθεση για την καθυστέρηση διάδοσης dl, ⊕  για το CAV Ĉ1). Επιπλέον, κάθε 
στοιχείο του διανύσματος χαρακτηρίζεται και από το κριτήριο βελτιστοποίησης που πρέπει να 
εφαρμοστεί σε αυτό (π.χ. ελαχιστοποίηση για την καθυστέρηση διάδοσης ή μεγιστοποίηση στην 
περίπτωση της χωρητικότητας, μεγιστοποίηση στην περίπτωση του διαγράμματος διαθεσιμότητας) 

Αν υποθέσουμε ότι θέλουμε να εξυπηρετήσουμε μια σύνδεση η οποία έχει διάρκεια b (σε τ-time 
units) από τον κόμβο-πηγή S στον κόμβο-προορισμό E, οτι χρησιμοποιείται ένα μονόδρομο 
πρωτόκολλο σηματοδοσίας για την εγκατάσταση της σύνδεσης. Επίσης υποθέτουμε ότι θέλουμε να 
στείλουμε όλα τα δεδομένα συνεχόμενα, δηλαδή από την στιγμή που θα ξεκινήσει η μετάδοση να 
μην σταματήσει ώσπου να φύγουν όλα τα δεδομένα από την πηγή. Με βάση αυτά, ακολουθούνται τα 
παρακάτω βήματα για να επιλέξουμε το βέλτιστο μονοπάτι από το σύνολο των μη-κυριαρχούμενων 
μονοπατιών που έχουμε βρει: 
 

Βήμα I: έχοντας το δυαδικό διάγραμμα διαθεσιμότητας Ĉp ενός μη-κυριαρχούμενου μονοπατιού p 
υπολογίζουμε την πρώτη θέση Rp(b) μετά την οποία το Ĉp έχει b συνεχόμενους άσους. Με άλλα 
λόγια, το Rp(b) είναι ο ελάχιστος χρόνος στον οποίο η σύνδεση με διάρκεια b μπορεί να ξεκινήσει 
μετάδοση στο μονοπάτι p, δεδομένου ότι θέλουμε να μεταδώσουμε τα δεδομένα συνεχόμενα. 

Βήμα II: Μπορούμε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουμε μια από τις επόμενες επιλογές για να 
διαλέξουμε το μονοπάτι της σύνδεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις που 
ακολουθούν ο χρόνος μετάδοσης είναι ίσος με το χρόνο Rp(b) του μονοπατιού που επιλέγεται.  

Βήμα IIa: Minimum reception time algorithm 
Επιλέγουμε το μονοπάτι p που ελαχιστοποιεί το χρόνο παραλαβής των δεδομένων στον προορισμό, 
ο οποίος ορίζεται ως ο χρόνος που το τελευταίο bit της σύνδεσης φθάνει στον προορισμό:  

dp+Rp(b)+b, 
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όπου pd  είναι η καθυστέρηση διάδοσης του μονοπατιού σε τ-time slots. Εάν ο ελάχιστος χρόνος που 
υπολογίζεται από την παραπάνω σχέση είναι μεγαλύτερος από τη μέγιστη επιτρεπτή καθυστέρηση D 
τότε η σύνδεση δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και απορρίπτεται. 

Βήμα IIb: Minimum propagation delay algorithm 
Ανάμεσα στα μονοπάτια που έχουν αποδεκτό χρόνο παραλαβής δεδομένων (dp+Rp(b)+b<D), 
επιλέγουμε το μονοπάτι με τη μικρότερη καθυστέρηση διάδοσης pd . 

Βήμα IIc: Minimum hop algorithm 
Θεωρούμε οτι επεκτείνουμε τον ορισμό των διανυσμάτων κόστους που παραθέσαμε στην 
Παράγραφο 4.4 έτσι ώστε στο διάνυσμα κόστους να περιέχεται και ο αριθμός τον ενδιάμεσων 
κόμβων του μονοπατιού (η επέκταση αυτή μπορεί να γίνει αρκετά εύκολα). Σε αυτή την περίπτωση, 
μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα στα μονοπάτια που έχουν αποδεκτό χρόνο παραλαβής δεδομένων 
( ( )p pd R b b D+ + < ), το μονοπάτι που έχει τον μικρότερο αριθμό ενδιάμεσων κόμβων ph . 

Βήμα III: έχοντας επιλέξει το μονοπάτι και το χρόνο μετάδοσης, το επόμενο βήμα είναι να 
ενημερωθούν τα CAVs μετατρέποντας τους άσους σε μηδενικά στις κατάλληλες θέσεις των CAVs 
(κάνοντας δηλαδή τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους μη διαθέσιμες). Αυτή η πληροφορία πρέπει να 
μεταδοθεί και στους άλλους κόμβους του δικτύου αφού έχουμε υποθέσει μια κατανεμημένη 
λειτουργία του αλγορίθμου. Στην Παράγραφο 4.4.3 παρατίθενται δύο μηχανισμοί ενημέρωσης που 
εκτελούν αυτήν την λειτουργία. 
 

Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, η συνάρτηση βελτιστοποίησης που θα χρησιμοποιήσουμε στο 
υπόλοιπο του κεφαλαίου είναι αυτή που ελαχιστοποιεί το χρόνο παραλαβής των δεδομένων στον 
προορισμό, δηλαδή χρησιμοποιούμε το βήμα IIa. 

Η διαδικασία που αναπτύχθηκε σε αυτήν την παράγραφο στηρίζεται στην υπόθεση ότι 
χρησιμοποιούμε ένα μονόδρομο πρωτόκολλο σηματοδοσίας. Εάν επιθυμούμε τη χρήση ενός 
αμφίδρομου πρωτοκόλλου πρέπει απλώς να επανα-ορίσουμε το Rp(b) σαν την χρονική στιγμή μετά 
από 2∙dp (the round trip propagation delay του μονοπατιού p) μετά την οποία το Ĉp έχει b 
συνεχόμενους άσους. 

Επίσης μια υπόθεση που κάναμε στην παραπάνω διαδικασία είναι ότι τα δεδομένα της σύνδεσης 
μεταδίδονται με μιας, με άλλα λόγια, ότι η πηγή μεταδίδει για b συνεχόμενα τ-time units όσα είναι 
και η διάρκεια της σύνδεσης. Αυτή η υπόθεση δεν είναι περιοριστική και μπορεί να αλλάξει. Για 
παράδειγμα μπορούμε να υποθέσουμε οτι η διαδικασία της μεταφοράς των δεδομένων της σύνδεση 
σπάει σε μικρότερα τμήματα και γίνεται σε παραπάνω από μία μεταδόσεις. Το σύνολο των μη 
κυριαρχούμενων μονοπατιών, που υπολογίσαμε στο πρώτο μέρος του αλγορίθμου πολλαπλών 
κριτηρίων αφήνει αυτή τη δυνατότητα ανοιχτή.  

4.4.3 Μηχανισμοί Ενημέρωσης των Διαγραμμάτων Χρησιμοποίησης των 
Συνδέσμων 

Όπως είδαμε και πριν, στο κατανεμημένο περιβάλλον που υποθέτουμε ότι εκτελείται ο 
προτεινόμενος αλγόριθμος, κάθε κόμβος είναι απαραίτητο να διατηρεί μια βάση στην οποία να 
διατηρεί τα διαγράμματα χρησιμοποίησης όλων των συνδέσμων του δικτύου. Στη συνέχεια 
παραθέτουμε δύο διαφορετικούς μηχανισμούς για τη διαδικασία ενημέρωσης των διαγραμμάτων 
χρησιμοποίησης των συνδέσμων στο δίκτυο. Ονομάζουμε τον πρώτο μηχανισμό update-upon-
reservation και το δεύτερο μηχανισμό update-upon-selection. Υποθέτουμε ότι για μια σύνδεση το 
μονοπάτι που επιλέγεται από τον αλγόριθμος είναι το p={n0,n1,…,nh}, όπου n0 ≡S και nh≡E. 
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Στο μηχανισμό update-upon-reservation οι ενημερώσεις των διαγραμμάτων χρησιμοποίησης 
πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια δέσμευσης της χωρητικότητας των συνδέσμων. Ένας 
ενδιάμεσος κόμβος ni ∈p ο οποίος δέχεται το πακέτο εγκατάστασης της σύνδεσης, ελέγχει εάν 
μπορεί να δεσμεύσει χωρητικότητα στο ζητούμενο εξερχόμενο σύνδεσμο l=(ni,ni+1) ξεκινώντας τη 
δέσμευση από το ζητούμενο χρόνο και για το ζητούμενο χρονικό διάστημα. Εάν αυτό είναι εφικτό, 
τότε η δέσμευση γίνεται με επιτυχία, και η πληροφορία δέσμευσης μεταδίδεται από τον κόμβο ni σε 
όλους τους άλλους κόμβους του δικτύου στους οποίους αυτή η πληροφορία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί. Συγκεκριμένα, ένα πακέτο ενημέρωσης στέλνεται από τον κόμβο ni σε κάθε κόμβο 
n για τον οποίο ισχύει  

    ,2 ( ) ,
i

pn nd R b b⋅ ≤ +             (25) 

όπου ,in nd  είναι ο χρόνος πάνω από το συντομότερο μονοπάτι (ή όποιο μονοπάτι χρησιμοποιεί το 
πακέτο ενημέρωσης) από τον κόμβο ni στον κόμβο n (σε τ-slots), Rp(b) είναι ο χρόνος μετά από τον 
οποίο ξεκινάει η δέσμευση (για την ακρίβεια είναι ο χρόνος που η πηγή S θα ξεκινήσει την μετάδοση 
– ορίστηκε στο Step I της Παραγράφου 4.4.2) και b είναι η διάρκεια της σύνδεσης σε time slots. 

Στο μηχανισμό update-upon-selection, τα πακέτα ενημέρωσης μεταδίδονται από την πηγή S μόλις 
ολοκληρωθεί ο αλγόριθμος και παρθεί η απόφαση για τη δρομολόγηση και το 
χρονοπρογραμματισμό. Συγκεκριμένα, η πηγή S στέλνει ένα πακέτο ενημέρωσης στον κόμβο n για 
να τον ενημερώσει ότι ο σύνδεσμος (ni,ni+1), i=0,...,h-1, θα δεσμευτεί για το χρονικό διάστημα 
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Η πηγή S δε στέλνει ένα ξεχωριστό μήνυμα στον κόμβο n για κάθε σύνδεσμο (ni,ni+1) που ικανοποιεί 
την Έξ. (24), αλλά μαζεύει όλες τις ενημερώσεις προς κάθε κόμβο και τις στέλνει σαν ένα πακέτο. 
Με αυτόν τον τρόπο στέλνονται λιγότερα πακέτα από ότι στο μηχανισμό update-upon-reservation. 

Όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα, η διαδικασία εγκατάστασης της σύνδεσης μπορεί να αποτύχει και να 
απορριφθεί σε κάποιον ενδιάμεσο κόμβο ni γιατί η χρησιμοποίηση του ζητούμενου συνδέσμου 
l=(ni,ni+1) έχει αλλάξει ενώ ο αλγόριθμος έτρεξε χωρίς να λάβει υπόψη του αυτή την αλλαγή. Σε 
περίπτωση μιας απόρριψης, και υποθέτοντας ότι χρησιμοποιείται ο μηχανισμός update-upon-
selection, ο κόμβος ni πρέπει να ενημερώσει του υπόλοιπους κόμβους για την ακύρωση της 
δέσμευσης στους υπολειπόμενους συνδέσμου του μονοπατιού. Επίσης, όταν συμβεί μια απόρριψη, 
ένα πακέτο REJ προωθείται αντίστροφα πάνω στο μονοπάτι για να διαγράψει τις προηγούμενες 
δεσμεύσεις. Η πληροφορία της διαγραφή των δεσμεύσεων  μεταδίδεται με πακέτα ενημέρωσης 
χρησιμοποιώντας μια αντίστοιχη διαδικασία με το μηχανισμό update-upon-reservation).  

4.4.4 Συγχρονισμός των Διαγραμμάτων Διαθεσιμότητας των Συνδέσμων 

Ο προτεινόμενος αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων είναι ευαίσθητος σε λάθη που προέρχονται από 
το συγχρονισμό μεταξύ των διαγραμμάτων χρησιμοποίησης/διαθεσιμότητας των συνδέσμων. Επειδή 
έχουμε υποθέσει μια κατανεμημένη αρχιτεκτονική, υπάρχει η περίπτωση συγκρούσεων στην 
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εγκατάσταση των συνδέσεων όταν ο αλγόριθμος εκτελείται χωρίς να έχει πλήρη (ενημερωμένη) 
γνώση της χρησιμοποίησης του συνδέσμων. Όμως, αν υπάρχει πρόβλημα συγχρονισμού, το 
φαινόμενο είναι λίγο διαφορετικό αφού τα δεδομένα μιας σύνδεσης μπορούν να συγκρουστούν με τα 
δεδομένα μιας άλλης σύνδεσης ενώ αυτές οι συνδέσεις έχουν εγκατασταθεί με επιτυχία. 
Προβλήματα συγχρονισμού μπορούν να προέλθουν από την διακριτοποίηση του χρόνου 
(Παράγραφος 4.2), και την έλλειψη ακρίβειας στη γνώση της καθυστέρησης διάδοσης του 
συνδέσμου, η οποία μάλιστα μπορεί να αλλάζει λόγω διαφόρων φυσικών φαινομένων όπως η 
θερμοκρασία.  

Ο συγχρονισμός είναι ένα πρόβλημα που έχει εξετασθεί σε πολλά είδη δικτύων, όπως δίκτυα TDM, 
δίκτυα μεταγωγής πακέτων, δίκτυα μεταγωγής καταιγισμών, κλπ, και διαφορετικά πρότυπα επίλυσης 
έχουν προταθεί και εφαρμοσθεί ανα περιπτώσεις. Μια εύκολη λύση είναι ο συγχρονισμός με χρήση 
GPS, μέσω του οποίου ακρίβεια της τάξης του μισού msec από το UTC μπορεί να επιτευχθεί. Για 
τον προτεινόμενο αλγόριθμο, εκτός από τεχνικές συγχρονισμού μεταξύ των κόμβων, αξιόπιστη λύση 
είναι και η χρησιμοποίηση φρουρών (guardbands). Για παράδειγμα, εάν μία σύνδεση έχει μέγεθος b 
slots, ο προτεινόμενος αλγόριθμος μπορεί να υποθέσει ότι η σύνδεση έχει μέγεθος b+g, όπου g είναι 
το guardand σε χρονικά βήματα (time slots). Η τιμή του g μπορεί να επιλεγεί ανάλογα με την 
αναμενόμενη έλλειψη συγχρονισμού και την αβεβαιότητα των διαφόρων στοιχείων που την 
επηρεάζουν. Η τιμή του g λειτουργεί σαν αντιστάθμιση της σπατάλη της διαθέσιμης χωρητικότητας 
και της εγγύησης συγχρονισμού που μπορεί να επιτευθχεί. Αξίζει να σημειωθεί, ότι για g=1 slot ο 
συγχρονισμός μεταξύ δύο κόμβων μπορεί να διαφέρει μέχρι τ/2 (όπου τ είναι το χρονικό διάστημα 
ενός time slot), ο οποίος μπορεί να είναι αρκετός για τιμές του τ της τάξης των δεκάδων ή 
εκατοντάδων μsecs. 

4.5 Αλγόριθμοι Πολυωνυμικού Χρόνου 

Όπως αναφέραμε πρωτύτερα, ένα σημαντικό μειονέκτημα του αλγορίθμου πολλαπλών κριτηρίων 
που περιγράφεται παραπάνω είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των μη-κυριαρχούμενων μονοπατιών 
που υπολογίζεται μπορεί να είναι εκθετικός και ο αλγόριθμος να μην εγγυάται ότι θα τελειώσει σε 
πολυωνυμικό χρόνο. Σε αυτήν την παράγραφο δίνουμε δύο μηχανισμούς τους οποίους μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε αλγόριθμους που τρέχουν σε πολυωνυμικό χρόνο. 

4.5.1 Ευριστικοί Αλγόριθμοι που Βασίζονται σε Σχέσεις Ψευδο-Κυριαρχίας 

Η βασική ιδέα στους πολυωνυμικού χρόνου αλγορίθμους που προτείνουμε σε αυτήν την παράγραφο 
είναι η ακόλουθη. Ορίζουμε μια σχέση ψευδο-κυριαρχίας “>ps” μεταξύ των μονοπατιών, η οποία έχει 
ελαφρότερες προϋποθέσεις από τη σχέση κυριαρχίας “>” που ορίζει η Εξ. (22) (την οποία και 
χρησιμοποιήσαμε στον βέλτιστο αλγόριθμος), υπό την έννοια ότι δυο μονοπάτια μπορεί να μην 
κυριαρχούνται σύμφωνα με τη σχέση “>”, αλλά μπορεί ένα από αυτά να κυριαρχεί πάνω στο άλλο 
αν χρησιμοποιηθεί η σχέση “>ps”. Αυτήν την ψευδο-κυριαρχική σχέση, μπορούμε να την 
χρησιμοποιήσουμε στο βήμα 3 του αλγόριθμου πολλαπλών κριτηρίων ώστε να υπολογίσουμε για 
ένα ζεύγος πηγής-προορισμού, ένα σύνολο Pn-ps-d από μη-ψευδο-κυριαρχημένα μονοπάτια που έχουν 
μικρότερη και κατά προτίμηση πολυωνυμική πληθυκότητα (polynomial cardinality) από το σύνολο 
Pn-d (Pn-ps-d ⊆  Pn-d). Αφού υπολογίσουμε το σύνολο Pn-ps-d, στη συνέχεια εφαρμόζουμε τους 
αλγορίθμους που περιγράφηκαν στην Παράγραφο 4.4.2 για να επιλέξουμε το μονοπάτι που 
ελαχιστοποιεί το χρόνο παραλαβής του καταιγισμού στον προορισμό ή όποιο άλλο κριτήριο 
βελτιστοποίησης θέλουμε. Το μονοπάτι που επιλέγεται δεν είναι απαραίτητα εκείνο που 
ελαχιστοποιεί το χρόνο παραλαβής του καταιγισμού στον προορισμό έναντι όλων των μονοπατιών 
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που μπορούν να υπάρξουν, αλλά είναι συνήθως ένα καλό μονοπάτι εάν η ψευδο-κυριαρχική σχέση 
“>ps” έχει ορισθεί σωστά ώστε να μην απορρίπτονται τα καλά μονοπάτια. 

Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι ορίζουμε δυο νέες μετρικές για κάθε σύνδεσμο l. Την πρώτη 
μετρική την καλούμε “βάρος διαθεσιμότητας” (availability weigth) του συνδέσμου και ορίζεται ως:  

wl = weight(Ĉl), 
όπου το weight() ενός δυαδικού διανύσματος διαθέσιμης χωρητικότητας Ĉl είναι ίσο με το συνολικό 
αριθμό των άσων του διανύσματος. 

Η δεύτερη μετρική καλείται “b-συνεχόμενα διαθέσιμα κενά” (b-consecutive slot availability) ενός 
συνδέσμου l, τη συμβολίζουμε με Ll(b, Ĉl), και ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός των συνόλων από 
συνεχόμενους άσους στο Ĉl που έχουν μήκος ίσο ή μεγαλύτερο από b (b είναι η διάρκεια της 
σύνδεσης σε time-slots).  

Για παράδειγμα, εάν το CAV ενός συνδέσμου l είναι το διάνυσμα  

Ĉl = (00111101001100011100011), 
Τότε έχουμε wl=12, Ll(3,Ĉl)=3, και Ll(2,Ĉl)=7. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε δύο πολυωνυμικούς ευριστικούς αλγορίθμους πολλαπλών κριτηρίων 
που χρησιμοποιούν στις σχέσεις ψευδο-κυριαρχίας τις μετρικές wl και Ll έτσι ώστε να μειώσουν τον 
αριθμό των υποψήφιων μονοπατιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αλγόριθμοι αυτοί χρησιμοποιούν τον 
ίδιο ορισμό για το διάνυσμα κόστους των συνδέσμων και τη σχέση συσχέτισης των CAV “⊕ ” που 
δίνεται στην Εξ. (21) έτσι ώστε να υπολογίζουν το διάνυσμα με κόστη ενός μονοπατιού, αλλά αυτό 
που αλλάζει είναι η σχέση κυριαρχίας που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος. 

 

Availability weighting algorithm  
 
Ο αλγόριθμος είναι ίδιος με τον αλγόριθμο που παρουσιάζεται στην Παράγραφο 4.4, αλλά η σχέση 
κυριαρχίας που χρησιμοποιείται ορίζεται ως εξής  

p1 ψευδο-κυριαρχεί πάνω στο p2  (p1 >ps p2) αν και μόνο αν 
2 1

1 2

 και ( ) ( )l l l ll p l pl p l p

d d weight weightC C
∈ ∈

∈ ∈

∧ ∧
< ⊕ ≤ ⊕∑ ∑  (27) 

 
b-consecutive slot availability algorithm 

 

Ο αλγόριθμος είναι ίδιος με τον αλγόριθμο που παρουσιάζεται στην Παράγραφο 4.4, αλλά η σχέση 
κυριαρχίας που χρησιμοποιείται ορίζεται ως εξής  

p1 ψευδο-κυριαρχεί πάνω στο p2 (p1 >ps p2) αν και μόνο αν  
2 1

1 2

 και ( , ) ( , )l l l ll p l pl p l p
d d L b L bC C

∈ ∈
∈ ∈

∧ ∧
< ⊕ ≤ ⊕∑ ∑  (28) 

Οι παραπάνω σχέσεις ψευδο-κυριαρχίας μετατρέπουν το διάνυσμα με πολλαπλά κόστη, το οποίο 
περιέχει την καθυστέρηση διάδοσης και το διάνυσμα διαθεσιμότητας, σε ένα διάνυσμα με δύο κόστη 
όταν γίνονται οι συγκρίσεις μεταξύ των μονοπατιών. Το πρώτο κόστος είναι και πάλι η 
καθυστέρηση διάδοσης η οποία είναι αθροιστική και παίρνει προγραμματικές θετικές τιμές, ενώ το 
δεύτερο κόστος είναι το availability weight ή το b-consecutive slot availability, τα οποία είναι 
ακέραιοι φραγμένοι αριθμοί. Το άνω όριο αυτών των ακέραιων που αποτελούν το δεύτερο κόστος 
είναι το μέγεθος των διανυσμάτων χρησιμοποίησης των συνδέσμων u. Ένα αλγόριθμος πολλαπλών 
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κριτηρίων με διάνυσμα κόστους αυτά τα δύο συγκεκριμένα κόστη συνεπάγεται έναν αλγόριθμο 
πολυωνυμικού χρόνου, όπως αποδεικνύεται στο [89] και χρησιμοποιείται στο [93].  

Πιο συγκεκριμένα, για μια δεδομένη τιμή του ακέραιου κόστους, μπορεί να υπάρξει μόνο ένα μη-
ψευδο-κυριαρχούμενο μονοπάτι, το οποίο είναι φυσικά αυτό που έχει την μικρότερη καθυστέρηση 
διάδοσης (πρώτο κόστος). Αφού όμως το ακέραιο κόστος είναι φραγμένο, μπορεί να πάρει το πολύ u 
διακριτές τιμές. Οπότε, το άνω όριο των μη-ψευδο-κυριαρχούμενων μονοπατιών για κάθε ζευγάρι 
κόμβων του δικτύου, είναι ίσο με u, το οποίο είναι πολυωνυμικό ως προς το u και δεν εξαρτάται από 
το μέγεθος του δικτύου. Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν α αριθμός των hops συμπεριλαμβάνονταν στο 
διάνυσμα με πολλαπλά κόστη (οπότε έπρεπε να αλλάξουμε και τις σχέσεις ψευδο-κυριαρχίας) το 
άνω όριο στον αριθμό των υπολογιζόμενων μονοπατιών θα ήταν u·(N-1), όπου N είναι ο αριθμός 
των κόμβων (και φυσικά το άνω όριο των ενδιάμεσων κόμβων όλων των άκυκλων μονοπατιών), που 
εξακολουθεί να είναι ακόμα πολυωνυμικό ως προς το u. Υποθέτοντας τη γενική περίπτωση όπου η 
είσοδος του προβλήματος είναι ανάλογη του u (τα διανύσματα διαθεσιμότητας αποτελούν μέρος της 
εισόδου και γενικά χρειάζονται O(u) bits για να αποθηκευθούν), έχουμε τελικά έναν πολυωνυμικό 
αλγόριθμο. Εάν τα διανύσματα διαθεσιμότητας μπορούν να αποθηκευθούν σε λιγότερο από o(u) bits 
(αυτό μπορεί να γίνει εάν είναι αραιά και χρησιμοποιηθεί κάποια τεχνική σύμπτυξης η οποία τελικά 
καταφέρει να χρησιμοποιήσει λιγότερο από o(u) bits), τότε ο αλγόριθμος παρόλο που είναι 
πολυωνυμικός ως προς u, μπορεί τελικά να μην είναι πολυωνυμικός στην είσοδο του προβλήματος. 

4.5.2 Branch-and-bound: Απόρριψη μονοπατιών βάση της συνάρτησης 
βελτιστοποίησης 

Σε αυτή την παράγραφο παραθέτουμε μια branch-and-bound παραλλαγή του αλγορίθμου πολλαπλών 
κριτηρίων η οποία χρησιμοποιείται για να μειώσουμε τον αριθμό των μονοπατιών που υπολογίζει ο 
αλγόριθμος. Καταρχήν είναι σημαντικό να παραθέσουμε τις υποθέσεις που κάνουμε ώστε να 
εφαρμοστεί αυτή η branch-and-bound παραλλαγή. Υποθέτουμε ότι η συνάρτηση βελτιστοποίησης 
είναι γνωστή εκ τον προτέρων, και είναι αυτή που βελτιστοποιεί τον χρόνο παραλαβής των 
δεδομένων στον προορισμό (βήμα IIb της Παραγράφου 4.4.2). Επίσης, υποθέτουμε ότι η μετάδοση 
των δεδομένων είναι συνεχόμενη και δεν σπάει σε περισσότερο του ενός τμήματα. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο πλήρης αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων που παρουσιάστηκε στην Παράγραφο 4.4 
αλλά και οι ευριστικοί αλγόριθμοι που βασίζονται στις σχέσεις ψευδο-κυριαρχίας που 
παρουσιάστηκαν ακριβώς προηγουμένως, είναι γενικοί και μπορούν να εφαρμοστούν για άλλες 
συναρτήσεις βελτιστοποίησης, που μάλιστα μπορούν να επιλεχθούν να είναι διαφορετικές για 
διαφορετικές κλάσεις προτεραιότητας, και για την περίπτωση που η μετάδοση δεν γίνεται με 
συνεχόμενο τρόπο. Η branch-and-bound παραλλαγή που παρουσιάζεται εδώ βασίζεται στις 
συγκεκριμένες υποθέσεις της δοσμένης συνάρτησης βελτιστοποίησης και της συνεχόμενη μετάδοση 
ώστε να μειώσει τον αριθμό των υποψήφιων μονοπατιών που εξετάζει ο αλγόριθμος. 

Μετατρέπουμε τον αλγόριθμος για τον υπολογισμό του συνόλου των μη-κυριαρχούμενων 
μονοπατιών (Παράγραφος 4.4.1) ως εξής.  

Στην αρχή υπολογίζουμε το χρόνο παραλαβής των δεδομένων πάνω από το συντομότερο μονοπάτι 
pS,E  από την πηγή S στον προορισμό Ε (βάση τον αλγόριθμο Dijkstra). Έστω οτι αυτό δίνεται από το  

, ,* ( )S E S Ep pB d R b b+= + , 

όπου το ,S Epd  συμβολίζει την καθυστέρηση διάδοσης του συντομότερου μονοπατιού pS,E  σε time-
slots και , ( )S EpR b  είναι το μικρότερο χρονικό σημείο όπου βρέθηκαν b συνεχόμενοι 1’s στο CAV του 
συντομότερου μονοπατιού pS,E. 
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Μπορούμε τώρα να απορρίψουμε ένα μονοπάτι pi το οποίο τελειώνει στον κόμβο ni, ακόμα και αν ni 
≠ E. Συγκεκριμένα μπορούμε να απορρίψουμε το pi, εάν αφού επεκτείνουμε το pi χρησιμοποιώντας 
το συντομότερο μονοπάτι από τον ni ως τον προορισμό E, έστω οτι αυτό έχει καθυστέρηση 
διάδοσης , Eind , και υποθέτοντας ότι αυτό το συντομότερο μονοπάτι είναι συνεχώς διαθέσιμο, δηλαδή 
δεν έχει καμία δέσμευση, ο ελάχιστος χρόνος παραλαβής των δεδομένων στον προορισμό είναι 
μεγαλύτερος από το B*.  

Απόρριψη του pi εάν , ( ) *Eii ip n pd d R b b B+ + + ≥  

Εάν βρούμε ένα μονοπάτι pi το οποίο τελειώνει στον προορισμό E και το οποίο έχει μικρότερο χρόνο 
παραλαβής των δεδομένων από το B*, αντικαθιστούμε το B* με τη νέα τιμή. Αφού η συνάρτηση 
βελτιστοποίησης που χρησιμοποιούμε είναι αυτή που ελαχιστοποιεί τον χρόνο παραλαβής των 
δεδομένων στον προορισμό, όταν ο αλγόριθμος τελειώσει, το βέλτιστο μονοπάτι θα είναι αυτό που έχει 
εκτελέσει την τελευταία ενημέρωση στο B*. 

Αφού φράζουμε αρχικά τον χρόνο παραλαβής των δεδομένων πάνω από το συντομότερο μονοπάτι 
pS,E με το χρόνο , ,* ( )S E S Ep pB d R b b+= + , τα μονοπάτια που μπορούν να εξετασθούν είναι αυτά που 
έχουν ( )R b  μικρότερο από το , ( )S EpR b , αφού η καθυστέρηση διάδοσης όλων των μονοπατιών είναι 
τουλάχιστον μεγαλύτερη από αυτήν του συντομότερου μονοπατιού pS,E. Αφού το ( )R b  είναι 
ακέραιος αριθμός με τιμή μικρότερη από το μέγεθος των διανυσμάτων χρησιμοποίησης u, ο αριθμός 
των μη-κυριαρχούμενων μονοπατιών μεταξύ της πηγής και του προορισμού που υπολογίζουμε 
μπορεί να είναι το μέγιστο ίσος με u, το οποίο είναι πολυωνυμικό στην είσοδο του προβλήματος και 
δεν εξαρτάται από το μέγεθος του δικτύου. Οπότε, με την τεχνική branch-and-bound έχουμε έναν 
αλγόριθμο πολυωνυμικού χρόνου, για την συγκεκριμένη συνάρτηση βελτιστοποίησης και με την 
υπόθεση ότι τα δεδομένα μεταδίδονται συνεχόμενα. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την συγκεκριμένη 
συνάρτηση βελτιστοποίησης δεν χάνουμε την βέλτιστη λύση, όπως μπορεί να συμβεί με τους 
πολυωνυμικούς ψευδο-κυριαρχικούς αλγορίθμους που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη 
παράγραφο. Χάνουμε φυσικά σε προσαρμοστικότητα και ευελιξία, αφού πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε μόνο την συγκεκριμένη συνάρτηση βελτιστοποίησης, ενώ ο πλήρης αλγόριθμος 
που παρουσιάστηκε στην Παράγραφο 4.4  αλλά και οι ψευδο-κυριαρχικοί αλγόριθμοι είναι γενικοί 
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλες συναρτήσεις βελτιστοποίησης, οι οποίες μάλιστα 
μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με τις απαιτήσεις για ποιότητα υπηρεσιών κάθε σύνδεσης. Ο 
μηχανισμός branch-and-bound μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα δύο συγκεκριμένα κόστη, την 
καθυστέρηση διάδοσης και το διάνυσμα διαθεσιμότητας της χωρητικότητας των συνδέσμων, λόγω 
του ότι στην συγκεκριμένη συνάρτηση βελτιστοποίησης μπορούμε να υπολογίσουμε το “best-case” 
της παραλαβής των δεδομένων στον προορισμό συνδυάζοντας με γραμμικό τρόπο τα κόστη αυτά. 
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο μηχανισμός branch-and-bound, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στους 
ευριστικούς ψευδο-κυριαρχικούς αλγόριθμους που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, 
αρκεί η συνάρτηση βελτιστοποίηση που θα εφαρμοστεί να είναι η συγκεκριμένη. 

4.6 Αποτελέσματα Προσομοίωσης 

Για να αξιολογήσουμε την απόδοση του προτεινόμενου αλγορίθμου πολλαπλών κριτηρίων για τη 
δρομολόγηση και το χρονοπρογραμματισμό των συνδέσεων, καθώς και τις ψευδο-κυριαρχικές και 
την branch-and-bound παραλλαγές του, εκτελέσαμε πειράματα προσομοίωσης σε πλήρης δίκτυα. 
Δεν εξετάσαμε την περίπτωση όπου η branch-and-bound τεχνική εφαρμόζεται μαζί με κάποια σχέση 
ψευδο-κυριαρχίας, παρόλο που ευελπιστούμε αυτή η παραλλαγή του αλγορίθμου να έχει πολύ καλά 
αποτελέσματα, γιατί θελήσαμε να εξετάσουμε ξεχωριστά την επίδραση κάθε μηχανισμού.  
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Τα πειράματα προσομοίωσης εκτελέσθηκαν υποθέτοντας ένα δίκτυο οπτικής μεταγωγής 
καταιγισμών (Optical Burst Switched). Σε κάθε κόμβο του δικτύου γεννιούνται αιτήματα αποστολής 
καταιγισμών ακολουθώντας μια κατανομή Poisson με συχνότητα λ αιτημάτων ανά δευτερόλεπτο και 
οι αντίστοιχοι προορισμοί είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι σε όλους τους κόμβους του δικτύου. Τα 
μεγέθη των καταιγισμών ακολουθούν εκθετική κατανομή με μέση τιμή I  bits, που αντιστοιχεί σε 
μέση χρονική διάρκεια του καταιγισμού ίση με /B I C= , όπου C η χωρητικότητα όλων των 
συνδέσμων. Επεξεργαζόμαστε τις αιτήσεις αποστολής καταιγισμών σαν αιτήσεις για μελλοντικές 
δεσμεύσεις με μη δεδομένο χρόνο εκκίνησης. Τις αιτήσεις αυτές τις δρομολογούμε και τις 
χρονοπρογραμματίζουμε με τον προτεινόμενο αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων. Για την υλοποίηση 
των διανυσμάτων διαθέσιμης χωρητικότητας χρησιμοποιήσαμε δυαδικά διανύσματα ενός 
συγκεκριμένου μεγέθους u όπως ακριβώς περιγράφονται στην Παράγραφο 4.2. Κάθε στοιχείο του 
διανύσματος αντιστοιχεί σε ένα χρονικό βήμα (time step) διάρκειας τ και παίρνει τιμή 0 εάν ο 
σύνδεσμος είναι δεσμευμένος και τιμή 1 εάν ο σύνδεσμος είναι διαθέσιμος στο αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα. Καθώς ο χρόνος προχωράει, ολισθαίνουμε τα διανύσματα με τέτοιο τρόπο  ώστε τα 
στοιχεία του πίνακα να αντιστοιχούν στο σωστό μελλοντικό χρόνο. Αρχικά, όλα τα διανύσματα 
διαθέσιμης χωρητικότητας περιέχουν μόνο 1, αφού δεν έχει γίνει κάποια δέσμευση και οι σύνδεσμοί 
είναι διαθέσιμοι. Όταν πραγματοποιούνται δεσμεύσεις, οι ενημερώσεις των κατανεμημένων 
διανυσμάτων που διατηρούν όλοι οι κόμβοι πραγματοποιούνται με βάση έναν από τους μηχανισμούς 
που περιγράφονται στην Παράγραφο 4.4.3, και οι καθυστέρησεις για να γίνουν αυτές οι ενημερώσεις 
λαμβάνονται υπόψη στην προσομοίωση.  

Για τα πειράματα προσομοίωσης επεκτείναμε την πλατφόρμα ns-2 [60] και χρησιμοποιήσαμε 
modules από το [61] ώστε να ενσωματώσουμε τους παρακάτω αλγορίθμους: 

(i) The Dijkstra shortest path algorithm (Dij), όπου οι καταιγισμοί δρομολογούνται πάνω 
από το συντομότερο μονοπάτι το οποίο υπολογίζεται για όλα τα ζεύγη πηγή-προορισμού 
στην αρχή της προσομοίωσης. Ο αλγόριθμος αυτός λαμβάνει υπόψη του τις δεσμεύσεις 
χωρητικότητας που υπάρχουν στον πρώτο σύνδεσμο του εκάστοτε συντομότερου 
μονοπατιού έτσι ώστε να αποφύγει τις συγκρούσεις στον κόμβο-πηγή, αλλά δεν λαμβάνει 
υπόψη του τις δεσμεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στους επόμενους συνδέσμους του 
μονοπατιού. 

(ii) The Dijkstra shortest path algorithm with contention avoidance (Dij/CA), όπου όπως 
και πριν οι καταιγισμοί δρομολογούνται πάνω από το συντομότερο μονοπάτι το οποίο 
υπολογίζεται για όλα τα ζεύγη πηγή-προορισμού στην αρχή της προσομοίωσης. Όμως, σε 
αυτή την περίπτωση, ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη του τη χρησιμοποίηση όλων των 
συνδέσμων που αποτελούν το μονοπάτι. Για να γίνει αυτό, η πηγή με το που θέλει να στείλει 
έναν καταιγισμό συνδυάζει με τη σχέση συσχετισης “⊕” τα διανύσματα διαθέσιμης 
χωρητικότητας όλων των συνδέσμων που αποτελούν το συντομότερο μονοπάτι, και 
χρονοδρομολογεί τη μετάδοση του καταιγισμού ώστε να μην υπάρχουν συγκρούσεις στους 
ενδιάμεσους συνδέσμους.  

(iii) The optimal multicost algorithm (OM), όπως περιγράφηκε στην Παράγραφο 4.4, με 
την υπόθεση ότι ο  αλγόριθμος διαλέγει το μονοπάτι και χρονοπρογραμματίζει τον 
καταιγισμό έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει το χρόνο παραλαβής του καταιγισμού στον 
προορισμό. Το διάνυσμα κοστών του αλγορίθμου αποτελείται από δύο παραμέτρους: (α) την 
καθυστέρηση διάδοσης, και (β) το δυαδικό διάνυσμα διαθέσιμης χωρητικότητας το οποίο 
υποθέτουμε ότι έχει μέγεθος u. Η σχέση κυριαρχίας > της Εξ. (22) χρησιμοποιείται για να 
υπολογιστεί το σύνολο των μη κυριαρχούμενων μονοπατιών. Λόγω του ότι έχουμε επιλέξει 
τη συγκεκριμένη συνάρτηση βελτιστοποίησης και επίσης αποστέλλουμε τον καταιγισμό 
συνεχόμενα (χωρίς να το σπάμε σε παραπάνω από ένα τμήματα) όλες οι συνθήκες ισχύουν 
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και μπορούμε να υλοποιήσουμε τον branch-and-bound μηχανισμό (Παράγραφο 4.5.2). Όταν 
ο βέλτιστος αλγόριθμος χρησιμοποιεί τον branch-and-bound μηχανισμό το δηλώνουμε 
ονομάζοντας τον αλγόριθμο OM-BB. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αλγόριθμοι OM και OM-
BB επιστρέφουν την ίδια ακριβώς λύση μιας και πληρούνται όλες οι συνθήκες για την 
λειτουργία του ΟΜ, αλλά διαφέρουν στον αριθμό των μονοπατιών που χρησιμοποιούν και 
στον αριθμό των πράξεων υπολογισμού που εκτελούν.  

(iv) The Availability Weighting heuristic multicost algorithm (AWHM), όπου η ψευδο-
κυριαρχική σχέση >ps της Εξ. (25) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του συνόλου των μη-
ψευδο-κυριαρχούμενων μονοπατιών βασιζόμενοι στη μετρική “availability weight” των 
CAVs. Ο μηχανισμός branch-and-bound δε χρησιμοποιήθηκε. 

(v) The b-Consecutive Slot Availability heuristic multicost algorithm (CSAHM), όπου η 
ψευδο-κυριαρχική σχέση >ps της Εξ. (26) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του συνόλου 
των μη-ψευδο-κυριαρχούμενων μονοπατιών βασιζόμενοι στη μετρική “b-consecutive slot 
availability” των CAVs. Ο μηχανισμός branch-and-bound δε χρησιμοποιήθηκε. 

 

Στις περιπτώσεις του αλγόριθμου optimal multicost (OM) και των ευριστικών AWHM και CSAHM 
αλγορίθμων, για κάθε αίτημα αποστολής καταιγισμού ο αλγόριθμος υπολογίζει αρχικά το σύνολο 
των μη-κυριαρχούμενων, ή μη-ψευδο-κυριαρχούμενων μονοπατιών, από την πηγή προς τον 
εκάστοτε προορισμό και στη συνέχεια επιλέγει το μονοπάτι που ελαχιστοποιεί το χρόνο παραλαβής 
των δεδομένων του καταιγισμού στον προορισμό. Αντίθετα στις περιπτώσεις των αλγορίθμων 
Dijkstra (Dij) και Dijkstra/CA (Dij/CA) το μονοπάτι είναι πάντα το συντομότερο και έτσι ο 
αλγόριθμος υπολογίζει μόνο το χρόνο αποστολής (time-offset) όπου πρέπει να ξεκινήσει η μετάδοση 
του καταιγισμού. Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών αλγορίθμων είναι ότι ο Dij υπολογίζει το time-
offset χρησιμοποιώντας μόνο τοπικές πληροφορίες (άρα αποφεύγοντας τις συγκρούσεις στον πρώτο 
σύνδεσμο), ενώ ο αλγόριθμος Dij/CA λαμβάνει υπόψη τις δεσμεύσεις που έχουν γίνει στους 
συνδέσμους που αποτελούν όλο το συντομότερο μονοπάτι.  

 

 
Σχήμα 51: Διάγραμμα ροής της εξυπηρέτησης μιας αίτησης αποστολής ενός καταιγισμού. 
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Στο  Σχήμα 51 παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής της εξυπηρέτησης μιας αίτησης αποστολής ενός 
καταιγισμού. Οι αλγόριθμοι που μόλις αναφερθήκαμε εφαρμόζονται στο τμήμα “routing and 
scheduling algorithm” του σχήματος. 

Αφού χρησιμοποιηθεί ένας από τους παραπάνω αλγορίθμους για να υπολογισθεί το μονοπάτι και ο 
χρόνος μετάδοσης του καταιγισμού στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία δέσμευσης της 
χωρητικότητας για την μετάδοση του. Για να γίνει η δέσμευση της απαραίτητης χωρητικότητας και 
να εγκατασταθεί το οπτικό μονοπάτι υλοποιήσαμε ένα μονόδρομο (one-way) πρωτόκολλο 
δέσμευσης που χρησιμοποιεί μελλοντικές και χρονικές κρατήσεις και βασίζεται στο πρωτόκολλο 
JET [29].  

Αν η διαδικασία εγκατάστασης του οπτικού μονοπατιού μπλοκαριστεί σε έναν ενδιάμεσο κόμβο, ένα 
πακέτο REJ στέλνεται προς τα πίσω για να ελευθερώσει τους δεσμευμένους πόρους και να 
ενημερώσει την πηγή για την απόρριψη [97]. Η πηγή περιμένει για ένα μικρό χρονικό διάστημα και 
χειρίζεται την μπλοκαρισμένη αίτηση ως μια καινούργια αίτηση αποστολής καταιγισμού (υπολογίζει 
και επιλέγει ξανά το μονοπάτι και δρομολογεί από την αρχή τη μετάδοση του καταιγισμού). Ο λόγος 
που υποθέσαμε ότι οι καταιγισμοί που απορρίπτονται στον κορμό του δικτύου επαναμεταδίδονται 
μέσω του παραπάνω μηχανισμού είναι γιατί (α) αυτό θα πραγματοποιούνταν σίγουρα, αν όχι από το 
οπτικό τότε από κάποιο παραπάνω επίπεδο/πρωτόκολλο όπως το TCP (φυσικά δε θέλουμε να 
προσθέσουμε τόση λεπτομέρεια/πολυπλοκότητα στην προσομοίωση), και (β) θεωρούμε ότι έτσι 
είναι πιο δίκαιη και αξιόπιστη η αξιολόγηση της απόδοσης των αλγορίθμων, αφού αν δεν 
χρησιμοποιούνται επαναμεταδόσεις, υπάρχει η τάση να απορρίπτονται καταιγισμοί που πηγαίνουν 
μακριά- περνάνε από πολλούς ενδιάμεσους κόμβους, κάτι που δεν είναι δίκαιο. 

Για να πραγματοποιηθεί ο παραπάνω μηχανισμός, οι καταιγισμοί αποθηκεύονται προσωρινά σε έναν 
περιορισμένου μεγέθους καταχωρητή (buffer) στον κόμβο εισόδου, ώσπου ο καταιγισμός να 
μεταδοθεί τελικά με επιτυχία. Για όλα τα πειράματα που παρουσιάζονται σε αυτήν την παράγραφο 
το μέγεθος των buffer τέθηκε ίσο με 256Mbytes σε κάθε κόμβο. Στο σημείο αυτό αξίζει να 
σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια όλων των πειραμάτων δεν παρατηρήθηκε καμιά περίπτωση 
απόρριψης του καταιγισμού εξαιτίας υπερχείλισης των αντίστοιχων buffers, με αποτέλεσμα να 
παραδοθούν τελικά όλοι οι καταιγισμοί είτε στην πρώτη προσπάθεια είτε μετά από κάποιο αριθμό 
επαναμετάδοσεων.  

 

 

600

 

Σχήμα 52: Τοπολογίες δικτύων που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα προσομοίωσης (α) 5x5 mesh with 
wraparounds και (β) NSFnet (οι αποστάσεις των συνδέσμων είναι σε km – οι αποστάσεις αυτές αντιστοιχούν στο 
πραγματικό μέγεθος τους δικτύου). 
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Τα πειράματα προσομοίωσης έγιναν σε δυο διαφορετικές τοπολογίες δικτύων: σε ένα 5x5 mesh με 
wraparounds δίκτυο (Σχήμα 53(α)) και στην NSFnet τοπολογία δικτύου (Σχήμα 53(β)). Στην mesh 
τοπολογία οι κόμβοι είναι τοποθετημένοι κατά μήκος ενός δυδιάστατου πλέγματος με τους 
γειτονικούς κόμβους να απέχουν 50 km, 100 km και 200 km μεταξύ τους. Στην NSFnet τοπολογία 
τα μήκη των συνδέσμων που χρησιμοποιήθηκαν δεν αντιστοιχούσαν απαραίτητα στις κανονικές 
διαστάσεις του δικτύου, όπως αυτές φαίνονται στο Σχήμα 53(β). Συγκεκριμένα πειραματιστήκαμε με 
μήκη συνδέσμων που είναι υποπολλαπλάσια των αρχικών μηκών (10%, 30% και 60%) καθώς και με 
τις πραγματικές αποστάσεις (100%). Για την περίπτωση του 10%, τα μήκη κυμαίνονταν από 50 km 
έως 280 km, για την περίπτωση του 30%, τα μήκη κυμαίνονταν από 150 km έως 840 km, για την 
περίπτωση του 60%, τα μήκη κυμαίνονταν από 300 km έως 1680 km, ενώ, τέλος, τα πραγματικά 
μήκη του NSFnet κυμαίνονται από 500 km έως 2800 km. Όλοι οι σύνδεσμοι, και στις δυο 
τοπολογίες, θεωρήθηκαν δυο κατευθύνσεων με χωρητικότητα C ίση με 1 Gbits/sec, η καθυστέρηση 
διάδοσης τους είναι ανάλογη του μήκους τους (5 μsec/Km), και ο χρόνος επεξεργασίας των setup 
και reject πακέτων τέθηκε ίσος με 0.02 μsec. Εκτός και αν δηλωθεί ρητά, για τη διαδικασία 
ενημέρωσης των διαγραμμάτων χρησιμοποίησης των συνδέσμων στο δίκτυο χρησιμοποιήθηκε ο 
update-upon-reservation μηχανισμός. 

Χρησιμοποιήσαμε τη μέση από-άκρη-σε-άκρη καθυστέρηση που υφίσταται ένας καταιγισμός ως την 
κύρια μετρική για να εκτιμήσουμε την απόδοση των αλγορίθμων. Επιπλέον μετρικές που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο μέσος αριθμός από αναμεταδόσεις που απαιτήθηκαν για μια επιτυχή 
μετάδοση, ο μέσος αριθμός από υπολογισμένα μονοπάτια για κάθε αίτηση αποστολής καταιγισμού 
και τέλος ο μέσος αριθμός των στοιχειωδών υπολογιστικών πράξεων (ορίζουμε σαν μια στοιχειώδη 
πράξη μια δυαδική σύγκριση, μια πράξη AND μεταξύ δύο στοιχείων, κλπ.). Χρησιμοποιήσαμε την 
μετρική των στοιχειωδών υπολογιστικών πράξεων ως μέτρο αξιολογησης της πολυπλοκότητας των 
αλγορίθμων. 

4.6.1 Αποτελέσματα για το Δίκτυο 5x5 mesh with wraparounds 

Για τα πειράματα αυτής της παραγράφου, εκτός και αν δηλώσουμε ρητά τις παραμέτρους που 
χρησιμοποιούνται, τα χρονικά βήματα (time steps) τ τέθηκαν ίσα με 0.01 msec και το μέγεθος u των 
CAV ορίστηκε ίσο με 8000 στοιχεία (αντιστοιχεί σε χρόνο ίσο με u .τ = 80 msec). Θέσαμε την 
απόσταση μεταξύ γειτονικών κόμβων ίση με 50 km (καθυστέρηση διάδοσης του συνδέσμου: 0.25 
msec =25.τ) με αποτέλεσμα η μέση καθυστέρηση διάδοσης του δικτύου να είναι 1.3 msec.  

Στα πειράματα αυτής της παραγράφου θέσαμε τη μέση τιμή μεγέθους του καταιγισμού I ίση με 
300kB (= 2.4 msec = 240.τ) ενώ ο μέσος ρυθμός άφιξης των καταιγισμών κυμαίνεται μεταξύ 5 
bursts/sec και 125 bursts/sec σε κάθε κόμβο. 

 
Στο Σχήμα 53(α) παρουσιάζεται η μέση από-άκρο-σε-άκρο καθυστέρηση που υφίστανται οι 
καταιγισμοί ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο αλγόριθμο. Από αυτό το σχήμα, μπορούμε να 
παρατηρήσουμε ότι ο βέλτιστος αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων OM υπερέχει σημαντικά του 
Dijkstra καθώς και του the Dijkstra/CA, ενώ η διαφορά του με τους ευριστικούς αλγορίθμους 
AWHM και CSAHM που χρησιμοποιούν σχέσεις ψευδο-κυριαρχίας είναι αρκετά μικρή.  
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Σχήμα 53: (α) Μέση από-άκρο-σε-άκρο καθυστέρηση ανά καταιγισμό και (β) μέσος αριθμός επαναμεταδόσεων για 
μια επιτυχημένη μετάδοση, για μέσο μέγεθος καταιγισμών I =300 KB και διαφορετικές τιμές του ρυθμού 
δημιουργίας καταιγισμών λ. 

Στο Σχήμα 53(β) παρουσιάζεται ο μέσος αριθμός επαναμεταδόσεων που χρειάστηκαν ανα 
επιτυχημένη μετάδοση. Από αυτό το σχήμα, μπορούμε να δούμε ότι ο αλγόριθμος Dij/CA απαιτεί 
τον μικρότερο μέσο αριθμό επαναμεταδόσεων, ο βέλτιστος αλγόριθμος OM και οι ευριστικοί 
AWHM και CSAHM αλγόριθμοι είναι λίγο χειρότεροι, ενώ ο απλός αλγόριθμος Dij απαιτεί τον 
μεγαλύτερο μέσο αριθμό επαναμεταδόσεων. Θυμίζουμε ότι μια επαναμετάδοση πραγματοποιείται 
όταν παραπάνω από ένας καταιγισμοί δοκιμάζουν ταυτόχρονα να δεσμεύσουν τον ίδιο σύνδεσμο. Ο 
αλγόριθμος Dij/CA επηρεάζεται λιγότερο από τέτοια φαινόμενα αφού για ένα ζεύγος πηγή 
προορισμός έχει διαθέσιμο ένα μόνο μονοπάτι (το συντομότερο) και πάνω σε αυτό 
χρονοπρογραμματίζει τους καταιγισμούς. Από την άλλη μεριά, ο προτεινόμενος αλγόριθμος 
πολλαπλών κριτηρίων αποφασίζει το μονοπάτι και χρονοπρογραμματίζει τον καταιγισμό με στόχο 
να ελαχιστοποιήσει το χρόνο παραλαβής των δεδομένων στον προορισμό. Όταν κάποιος σύνδεσμος 
είναι σχετικά άδειος είναι φυσικό ο αλγόριθμος να προσπαθήσει να τον χρησιμοποιήσει, άρα σε 
αυτήν την περίπτωση έχουμε κάπως μεγαλύτερη πιθανότητα συγκρούσεων. Σε κάθε περίπτωση, δεν 
παρατηρήθηκαν στοιχεία παλινδρόμησης (συνεχιζόμενη εναλλαγή και μεταφορά της κίνησης από 
ένα μέρος του δικτύου σε ένα άλλο), και η απόδοση του προτεινόμενου αλγορίθμου κρίθηκε 
αποδεκτή. Τέλος, ο μεγάλος αριθμός των επαναμεταδόσεων στην περίπτωση του απλού αλγορίθμου 
Dij οφείλεται στο ότι αποφεύγει τις συγκρούσεις μόνο στον πρώτο σύνδεσμο, οπότε είναι φυσικό 
αφού δε λαμβάνει καθόλου υπόψη του τη χρησιμοποίηση των υπόλοιπων συνδέσμων να μην 
χρονοπρογραμματίζει αποδοτικά τη μετάδοση των δεδομένων.  
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Σχήμα 54: (α) Μέσος αριθμός υπολογιζόμενων μονοπατιών και (β) μέσος αριθμός στοιχειωδών πράξεων, για μέσο 
μέγεθος καταιγισμών I =300 KB και διαφορετικές τιμές του ρυθμού δημιουργίας καταιγισμών λ. 

Στο Σχήμα 54(α) παρουσιάζεται ο μέσος αριθμός των μονοπατιών που υπολογίζονται ανά 
επιτυχημένη μετάδοση. Να σημειωθεί ότι σε αυτό το γράφημα ο όρος επιτυχημένη μετάδοση 
υπονοεί ότι στον αριθμό των μονοπατιών που υπολογίζουμε έχουμε λάβει υπόψη μας και τα 
μονοπάτια  που υπολογίστηκαν στις επαναμεταδόσεις. Έχουμε παραλείψει από το συγκεκριμένο 
γράφημα να σχεδιάσουμε την απόδοση των αλγορίθμων Dij και του Dij/CA αφού στους 
αλγορίθμους αυτούς όλα τα μονοπάτια υπολογίζονται στην αρχή της εξομοίωσης και μόνο μια φορά. 
Όμως, σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα σχήματα, σε αυτό και το επόμενο σχήμα σχεδιάζουμε και 
την απόδοση του βέλτιστου αλγορίθμου με τη χρήση του branch-and-bound μηχανισμού (OM-BB). 
Αυτό έγινε γιατί δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των αλγορίθμων ΟΜ και ΟΜ-ΒΒ όσον αφορά τις 
μετρικές που παρουσιάστηκαν στο Σχήμα 53, γιατί και οι δύο αλγόριθμοι επιλέγουν το ίδιο βέλτιστο 
μονοπάτι. Φυσικά αυτό ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη συνάρτηση βελτιστοποίησης. Από το  
Σχήμα 54(α) μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο μηχανισμός branch-and-bound μειώνει σημαντικά 
το χώρο λύσεων που ψάχνει ο αλγόριθμος οπότε υπολογίζει λιγότερο αριθμό από υποψήφια 
μονοπάτια. Όπως ήταν αναμενόμενο, αν συγκρίνουμε τις καμπύλες του βέλτιστου αλγορίθμου ΟΜ 
και των ευριστικών αλγορίθμων AWHM και CSAHM μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η 
χρησιμοποίηση των σχέσεων ψευδο-κυριαρχίας περιορίζει τον αριθμό των μονοπατιών που 
υπολογίζει ο αλγόριθμος. 

Όσον αφορά το μέσο αριθμό των στοιχειωδών υπολογιστικών πράξεων ανά επιτυχημένη μετάδοση 
(Σχήμα 54(β)), παρατηρούμε ότι ο βέλτιστος αλγόριθμος ΟΜ παρουσιάζει τη χειρότερη 
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συμπεριφορά, πράγμα που φυσικά το περιμέναμε. Ο αριθμός των στοιχειωδών πράξεων βελτιώνεται 
όταν χρησιμοποιήσουμε το μηχανισμό branch-and-bound (ΟΜ-ΒΒ), λόγω του μικρότερου αριθμού 
των μονοπατιών που ψάχνονται (όπως είδαμε στο Σχήμα 54(β)). Παρόλα αυτά, η βελτίωση δεν είναι 
τόσο σημαντική λόγω των σύνθετων και “βαριών” πράξεων επεξεργασίας που εκτελούνται μεταξύ 
των διανυσμάτων διαθέσιμης χωρητικότητας. Από την άλλη μεριά οι ευριστικοί αλγόριθμοι, οι 
οποίοι αποφεύγουν να εκτελούν πράξεις με τα διανύσματα διαθέσιμης χωρητικότητας, λόγω του ότι 
χρησιμοποιούν τις σχέσεις ψευδο-κυριαρχίας, έχουν καλύτερη απόδοση. Οι σχέσεις αυτές δε 
μειώνουν μόνο το χώρο υποψήφιων μονοπατιών που ψάχνει ο αλγόριθμος αλλά μειώνουν επιπλέον 
και τον αριθμό των στοιχειωδών πράξεων σύγκρισης και επεξεργασίας των διανυσμάτων διαθέσιμης 
χωρητικότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος αριθμός των στοιχειωδών πράξεων για τον 
ευριστικό αλγόριθμο CSAHM είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με τον άλλο ευριστικό AWHM γιατί ο 
υπολογισμός της μετρικής “b-consecutive slot availability” χρειάζεται μία επιπλέον ανάγνωση 
ολόκληρου του διανύσματος διαθέσιμης χωρητικότητας. Τελειώνοντας, ο μέσος αριθμός των 
στοιχειωδών υπολογιστικών πράξεων για τον αλγόριθμο AWHM είναι παρόμοιος με αυτό του 
Dij/CA για μικρές τιμές του ρυθμού άφιξης λ και διαφοροποιείται καθώς το λ αυξάνεται. 

Επίσης εξετάσαμε την απόδοση των αλγορίθμων όταν ο ρυθμός αφίξεων λ κρατείται σταθερός και 
μεταβάλλεται η μέση τιμή του μεγέθους των καταιγισμών I . Τα αποτελέσματα και τα 
συμπεράσματα αυτών των πειραμάτων είναι αρκετά παρόμοια με αυτά που παρουσιάστηκαν 
παραπάνω, και δεν παραθέτονται εδώ για λόγους συντομίας. Μία σημαντική παρατήρηση είναι ότι η 
απόδοση των αλγορίθμων αλλάζει πιο πολύ με τη μεταβολή του I  από ότι με την μεταβολή του λ. 
Αυτό συμβαίνει γιατί με μεγάλους καταιγισμούς παρατηρούνται πιο έντονα φαινόμενα 
κατακερματισμού των διαγραμμάτων χρησιμοποίησης, τα οποία τελικά δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τους άλλους καταιγισμούς. 

Για το υπόλοιπο του κεφαλαίου, από τους δύο ευριστικούς αλγορίθμους θα εξετάσουμε μόνο τη 
συμπεριφορά του AWHM αφού η απόδοση του ως προς την καθυστέρηση ήταν πάντοτε σχεδόν ίδια 
με αυτή του CSAHM, και ο CSAHM είχε πάντοτε χειρότερη πολυπλοκότητα. 

4.6.1.1 Επίδραση του βήματος διακριτοποίησης τ 

Η διαδικασία της διακριτοποίησης του χρόνου σε βήματα ίσα με τ και το μέγεθος u των CAVs έχουν 
μια αρκετά σημαντική επίδραση στην απόδοση του αλγορίθμου. Στα Σχήματα 56(α) και (β) 
παρουσιάζεται η μέση από-άκρο-σε-άκρο καθυστέρηση και ο μέσος αριθμός των στοιχειωδών 
πράξεων για διαφορές τιμές του βήματος διακριτοποίησης του χρόνου (τ) όταν η μέση τιμή του 
ρυθμού άφιξης είναι ίση με λ=80 bursts/sec και το μέσο μέγεθος του καταιγισμού είναι  ίσο με 
I =300kB. Για λογούς δίκαιης σύγκρισης κρατήσαμε σταθερό το γινόμενο u .τ  = 80 msec, έτσι ώστε 
να διατηρηθεί σταθερή η χρονική διάρκεια που αναπαριστούν τα CAV. Από το Σχήμα 55(α) 
μπορούμε να δούμε ότι η διαδικασία της χρονικής διακριτοποίησης επηρεάζει τη μέση από-άκρο-σε-
άκρο καθυστέρηση όλων των αλγορίθμων. Από τη στιγμή που ένας καταιγισμός ελευθερώνεται στο 
δίκτυο σε διακριτές χρονικές στιγμές και οι κρατήσεις πραγματοποιούνται για έναν ακέραιο αριθμό 
από χρονικά βήματα τ, η απόδοση περιορίζεται καθώς αυξάνεται το τ. Από την άλλη όμως μεγάλες 
τιμές του τ αντιστοιχούν σε μικρές τιμές του u, με αποτέλεσμα η μέση τιμή των στοιχειωδών 
πράξεων να εξαρτάται αντιστρόφως ανάλογη από το τ (Σχήμα 55(β)). Για το λόγο αυτό επιλέγοντας 
μια τιμή για το τ της τάξης των δέκατων του msec για τα συγκριμένα πειράματα είναι ένας καλός 
συμβιβασμός μεταξύ της καθυστέρησης και του αριθμού των στοιχειωδών πράξεων που 
εκτελούνται. 
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Σχήμα 55: (α) Μέση από-άκρο-σε-άκρο καθυστέρηση και (β) μέσος αριθμός στοιχειωδών πράξεων, για λ=80 
burst/sec, I =300 KB και διαφορετικές τιμές του βήματος διακριτοποίησης του χρόνου τ. Το γινόμενο του τ με το u 
έχει κρατηθεί σταθερό. 

4.6.1.2 Επίδραση της καθυστέρησης διάδοσης 

Η καθυστέρηση διάδοσης ενός δικτύου παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανταλλαγή των 
πληροφοριών για την κατάσταση χρησιμοποίησης/διαθεσιμότητας των συνδέσμων του δικτύου. 
Συγκεκριμένα η πληροφορία που αφορά μια δέσμευση ενός συνδέσμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από έναν κόμβο εάν ο χρόνος που αυτή θα φτάσει στο συγκεκριμένο κόμβο είναι μικρότερος από τη 
λήξη της αντίστοιχης δέσμευσης. Όμως, ακόμα και στην περίπτωση που η παραπάνω προϋπόθεση 
ισχύει, ο κόμβος μαθαίνει για την δέσμευση μετά από ένα σημαντικό χρονικό διάστημα το οποίο 
είναι τουλάχιστον μεγαλύτερο από τον χρόνο καθυστέρησης διάδοσης μεταξύ των δύο σημείων του 
δικτύου. Στο προτεινόμενο, βασισμένο στην πηγή παράδειγμα δρομολόγησης, σε κάθε κόμβο 
διατηρούμε μια “εικόνα” της χρησιμοποίησης των συνδέσμων του δικτύου. Η “εικόνα” αυτή 
χρησιμοποιείται από τους αλγόριθμους πολλαπλών κριτηρίων ΟΜ, AWHM και CSAHM με σκοπό 
να υπολογίσει τα μη-κυριαρχημένα (ή τα μη-ψευδο-κυριαρχούμενα) μονοπάτια και το χρόνο 
μετάδοσης, ενώ στην περίπτωση του αλγορίθμου Dij/CA  χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί το 
time offset μετά το οποίο πρέπει να ξεκινήσει η μετάδοση του καταιγισμού πάνω από το 
συντομότερο μονοπάτι. Για το λόγο αυτό περιμένουμε η καθυστέρηση διάδοσης του δικτύου να 
επηρεάσει την απόδοση όλων των παραπάνω αλγορίθμων. Γι’ αυτό, είναι φυσικό, η διαδικασία 
ενημέρωσης να επηρεάζει την απόδοση όλων των αλγορίθμων που εξετάζουμε εκτός από την 
περίπτωση του αλγόριθμου Dij ο οποίος χρησιμοποιεί πληροφορία για τη χρησιμοποίηση μόνο του 
πρώτου συνδέσμου. 
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Σχήμα 56: (α) Ποσοστό βελτίωσης της μέσης από-άκρο-σε-άκρο καθυστέρησης που υφίστανται οι καταιγισμοί όταν 
χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο AWHM σε σύγκριση με τον αλγόριθμο Dij/CA και (β) μέσος αριθμός στοιχειωδών 
πράξεων, για I =300 KB και διαφορετικές τιμές του λ. Η απόστασεις μεταξύ των γειτονικών κόμβων του δικτύου 
παίρνουν τιμές ίσες με 50 km, 100 km ή 200 km. 

Στο Σχήμα 56(α) παρουσιάζεται το ποσοστό βελτίωσης της μέσης από-άκρο-σε-άκρο καθυστέρησης 
που υφίστανται οι καταιγισμοί όταν χρησιμοποιούμε τον ψευδο-κυριαρχικό αλγόριθμο πολλαπλών 
κριτηρίων AWHM και τον αλγόριθμο Dij/CA στο 5x5 mesh δίκτυο με wraparounds στο οποίο οι 
αποστάσεις των γειτονικών κόμβων αλλάζουν μεταξύ 50, 100 και 200 χιλιομέτρων. Το ποσοστό 
βελτίωσης έχει υπολογιστεί με χρήση της σχέσης  

AWHMDij/CA

Dij/CA

Av_Del -Av_Del
Av_Del

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, η βελτίωση που προήλθε από τον αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων είναι 
μεγαλύτερη όσο μικρότερη είναι η καθυστέρηση διάδοσης του δικτύου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
βελτίωση σχεδόν εκμηδενίζεται για την περίπτωση των 200 km. Η βελτίωση αυτή έρχεται με μία 
αύξηση της πολυπλοκότητας του αλγορίθμου, αφού για μικρότερη καθυστέρηση εκτελείται 
μεγαλύτερος αριθμός στοιχειωδών πράξεων (Σχήμα 56(β)). Αυτό συμβαίνει γιατί όταν οι 
καθυστερήσεις είναι μικρές η πληροφορία ενημέρωσης της διαθεσιμότητας των συνδέσμων φτάνει 
σε περισσότερους κόμβους.  
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4.6.2 Αποτελέσματα για το Δίκτυο NSFnet 

Σ’ αυτήν την παράγραφο παραθέτουμε αποτελέσματα για την τοπολογία δικτύου NSFnet. Θέσαμε 
πάλι το μέσο μέγεθος καταιγισμού ίσο με I =300 kB και το μέσο ρυθμό αφίξεων λ να κυμαίνεται 
μεταξύ 5 bursts/sec και 125 bursts/sec. Για να αξιολογήσουμε την επίδραση της καθυστέρησης 
διάδοσης του δικτύου πειραματιστήκαμε με μήκη συνδέσμων που είναι υποπολλαπλάσια των 
αρχικών μηκών (10%, 30% και 60%) και φυσικά με τα πραγματικά μήκη του NSF δικτύου (100%). 
Στο Σχήμα 57(α) παρουσιάζεται η βελτίωση της μέσης από-άκρο-σε-άκρο καθυστέρησης που 
υφίσταται ένας καταιγισμός όταν εφαρμόζεται ο AWHA αλγόριθμος σε σύγκριση με τον αλγόριθμο 
Dij/CA. Αντίστοιχα με αποτελέσματα στο mesh δίκτυο, παρατηρούμε οτι έχουμε μεγαλύτερη 
βελτίωση όταν τα μήκη των συνδέσμων είναι μικρά (ίσα με το 10% και 30% των πραγματικών) και 
η βελτίωση μειώνεται καθώς αυξάνονται τα μήκη. Όπως και πριν, η πολυπλοκότητα των 
αλγορίθμων είναι μεγαλύτερη όταν τα μήκη είναι μικρά Σχήμα 57(β). 
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Σχήμα 57: (α) Ποσοστό βελτίωσης της μέσης από-άκρο-σε-άκρο καθυστέρησης που υφίστανται οι καταιγισμοί όταν 
χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο AWHM σε σύγκριση με τον αλγόριθμο Dij/CA και (β) μέσος αριθμός στοιχειωδών 
πράξεων, για I =300 KB και διαφορετικές τιμές του λ. Οι αποστάσεις των συνδέσμων του δικτύου αντιστοιχούν 
στο 10%, 30%, 60% ή 100% των πραγματικών αποστάσεων του δικτύου NSFnet. 

4.6.3 Μηχανισμοί Ενημέρωσης 

Στο Σχήμα 58 παρουσιάζεται η βελτίωση της μέσης από-άκρο-σε-άκρο καθυστέρησης η οποία 
παρατηρήθηκε όταν χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο AWHM σε σύγκριση με τον αλγόριθμο Dij/CA. 
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Συγκεκριμένα, παραθέτουμε την βελτίωσης που παρατηρήθηκε όταν χρησιμοποιούμε τον update-
upon-reservation ή τον update-upon-selection μεχανισμό ενημέρωσης (Παράγραφος 4.4.3) στην 
τοπολογία 5x5 mesh with wraparounds όταν η απόσταση των γειτονικών κόμβων τέθηκε ίση με 50, 100 
or 200 km. Παρατηρούμε ότι ο μηχανισμός ενημέρωσης update-upon-selection είναι λίγο καλύτερος από 
τον μηχανισμό update-upon-reservation όσον αφορά την μέση καθυστέρηση (Σχήμα 58(α)), ενώ επίσης 
απαιτεί σημαντικά λιγότερο αριθμό μηνυμάτων ενημέρωσης (Σχήμα 58(β)). Συγκρίνοντας αυτούς τους 
δύο μηχανισμούς για διαφορετικές τιμές της καθυστέρησης διάδοσης, παρατηρούμε ότι ο μηχανισμός 
update-upon-selection έχει καλύτερη απόδοση από τον update-upon-reservation για μεγάλες τιμές της 
καθυστέρησης διάδοσης, ενώ η διαφορά στην απόδοση μεταξύ των δύο μηχανισμών γίνετια πολύ μικρή 
για μικρές τιμές της καθυστέρησης διάδοσης. Όπως είναι φυσικό, ο μέσος αριθμός των πακέτων 
ενημέρωσης που ανταλλάσωνται μικραίνει καθώς αυξάνεται η καθυστέρηση διάδοσης του δικτύου, αφού 
τα πακέτα ενημέρωσης στέλνονται μόνο στους κόμβους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την 
πληροφορία (δείτε τις Εξ. (23) και (24) στην Παράγραφο 4.4.3). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των 
πακέτων ενημέρωσης που ανταλλάσονται όταν χρησιμοποιείται ο μηχανισμός updated-upon-selection  
είναι πάντοτε μικρότερος από 24 πακέτα (ο οποίος είναι και ο αριθμός των κόμβων του δικτύου πλήν της 
πηγής), ενώ στην περίπτωση του μηχανισμού update-upon-reservation το άνω όριο είναι 24.hmax, όπου 
hmax είναι ο μέγιστος αριθμός ενδιάμεσων κόμβων των μονοπατιών, αφού πακέτα ενημέρωσης σε αυτόν 
τον μηχανισμό αποστέλονται σε κάθε ενδιάμεσο κόμβο του μονοπατιού. Παρόμοια αποτελέσματα είχαμε 
και για την περίπτωση της τοπολογίας NSFnet, αλλά δεν παρατίθενται εδώ για λόγους συντομίας. 
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Σχήμα 58: (α) Ποσοστό βελτίωσης της μέσης από-άκρο-σε-άκρο καθυστέρησης που υφίστανται οι καταιγισμοί όταν 
χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο AWHM σε σύγκριση με τον αλγόριθμο Dij/CA και (β) μέσος αριθμός μηνυμάτων 
ενημέρωσης που ανταλλάσσονται για τον αλγόριθμο AWHM, χρησιμοποιώντας τον update-upon-reservation ή τον 
update-upon-selection μηχανισμό ενημέρωσης στην 5x5 mesh topology, για I =300 KB, διαφορετικές τιμές του 
ρυθμού αφίξεων λ και διαφορετικές τιμές απόστασης μεταξύ γειτονικών κόμβων. 



 129 

4.7 Συμπεράσματα 

Παρουσιάσαμε μια σειρά από αλγόριθμους πολλαπλών κριτηρίων για τη δρομολόγηση και το 
χρονοπρογραμματισμό αιτήσεων μελλοντικών συνδέσεων. Διακριτοποιήσαμε το χρόνο και 
χρησιμοποιήσαμε διανύσματα για να αναπαραστήσουμε τη διαθεσιμότητα των συνδέσμων του 
δικτύου ως συνάρτηση του χρόνου. Χρησιμοποιήσαμε αυτά τα διανύσματα στους αλγορίθμους 
πολλαπλών κριτηρίων για το χρονοπρογραμματισμό των συνδέσεων. Αρχικά παρουσιάσαμε έναν 
αλγόριθμο μη πολυωνυμικής πολυπλοκότητας ο οποίος  βασίζεται στην έννοια των μη 
κυριαρχούμενων μονοπατιών. Μετά προτείναμε δύο ευριστικούς αλγορίθμους πολυωνυμικής 
πολυπλοκότητας, ορίζοντας κατάλληλες σχέσεις ψευδο-κυριαρχίας, οι οποίες μειώνουν το χώρο 
λύσεων. Επίσης προτείναμε ένα μηχανισμό branch-and-bound ο οποίος μπορεί να μειώσει το χώρο 
λύσεων που ψάχνει ο αλγόριθμος, στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε μια συγκεκριμένη 
συνάρτηση βελτιστοποίησης για όλες τις συνδέσεις. Η απόδοση των προτεινόμενων αλγορίθμων 
αξιολογήθηκε σε ένα δίκτυο οπτικής μεταγωγής καταιγισμών (Optical Burst Switched), αλλά αυτό 
δεν περιορίζει την εφαρμογή του αλγορίθμου και σε άλλου είδους δίκτυα.  

Τα αποτελέσματα προσομοίωσης έδειξαν ότι οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι πολλαπλών κριτηρίων 
οδηγούν σε σημαντική βελτίωση ως προς τη μέση από-άκρο-σε-άκρο καθυστέρηση που υφίσταται 
ένας καταιγισμός σε σύγκριση με αλγορίθμους που βασίζονται στο συντομότερο μονοπάτι 
(Dijkstra). Ο βέλτιστος αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων υπερέχει όλων των άλλων ως προς την 
από-άκρο-σε-άκρο καθυστέρηση διάδοσης, αλλά δεν είναι πολυωνυμικής πολυπλοκότητας και 
απαιτεί το μεγαλύτερο αριθμό στοιχειωδών πράξεων. Οι ευριστικοί αλγόριθμοι είχαν απόδοση 
καθυστέρησης πολύ κοντά σε αυτή του βέλτιστου αλγορίθμου, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν τον 
αριθμό  των στοιχειωδών πράξεων σε χαμηλά επίπεδα. Τα αποτελέσματα μας δείξανε ότι ο 
μηχανισμός branch-and-bound λειτουργεί και μπορεί να μειώσει αισθητά τον αριθμό των λύσεων 
που ψάχνει ο αλγόριθμος, χωρίς να χαθεί η βέλτιστη λύση, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για την 
συγκεκριμένη συνάρτηση βελτιστοποίησης. Το βήμα που χρησιμοποιείται στη διακριτοποίηση του 
χρόνου επηρεάζει σημαντικά την απόδοση των αλγορίθμων. Αύξηση του βήματος διακριτοποίησης 
προκαλεί μείωση της πολυπλοκότητας των αλγορίθμων και αύξηση της από-άκρο-σε-άκρο 
καθυστέρησης. Επειδή υποθέσαμε μια κατανεμημένη αρχιτεκτονική, εξετάσαμε την επίδραση της 
καθυστέρησης διάδοσης του δικτύου καθώς και δύο μηχανισμών για τη μετάδοση της πληροφορίας 
χρησιμοποίησης των συνδέσμων. Η βελτίωση της απόδοσης που παρατηρήσαμε όταν 
χρησιμοποιούνται οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι πολλαπλών κριτηρίων είναι πιο σημαντική σε δίκτυα 
με μικρή καθυστέρηση διάδοσης, όπου τα διαγράμματα χρησιμοποίησης των συνδέσμων που 
κρατούν οι κατανεμημένοι κόμβοι και χρησιμοποιούνται από τους αλγόριθμους είναι πιο 
ενημερωμένα.  
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5 Συνδυασμένος Χρονοπρογραμματισμός Δικτυακών και 
Υπολογιστικών Πόρων σε Δίκτυα Πλέγματος 

Τα Δίκτυα Πλέγματος (Grid Networks) αποτελούν το επόμενο βήμα στον τομέα των κατανεμημένων 
συστημάτων [71]. Εισάγοντας την έννοια της “κοινής” χρήσης κατανεμημένων πόρων 
(υπολογιστικών, αποθηκευτικών, δικτυακών, λειτουργικά συστήματα και λογισμικά, επιστημονικά 
όργανα κλπ.) υπόσχονται τη βελτίωση των υπαρχόντων υπηρεσιών πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών, παρέχοντας και δυνατότητες δημιουργίας νέων καινοτόμων υπηρεσιών. Πλήθος 
σημαντικών και επιτυχημένων ερευνητικών έργων σε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό, αλλά και εθνικό 
επίπεδο έχουν αναδείξει τα πλεονεκτήματα της δομημένης και οργανωμένης κοινής χρήσης πόρων 
μέσω Δικτύων Πλέγματος. Τα πλεονεκτήματα αυτά έχουν καλλιεργήσει αρκετά μεγάλες προσδοκίες 
σε σχέση με τις πιθανές εφαρμογές των Δικτύων Πλέγματος στη βιομηχανία και τις εταιρίες, τον 
ακαδημαϊκό χώρο και γενικότερα στην κοινωνία. 

Τα Δίκτυα Πλέγματος είναι μία νέα και εξελισσόμενη τεχνολογία που προσφέρει ένα διαφανή τρόπο 
για τον διαμοιρασμό πόρων μεταξύ πολλών χρηστών και για την εκτέλεση εργασιών γρηγορότερα 
από ότι σε έναν απλό υπολογιστή, και με απαιτήσεις υλικού (hardware) που δεν μπορούν να 
προσφέρουν οι απλοί προσωπικοί υπολογιστές. Είναι δίκτυα τα οποία διασυνδέουν υπολογιστικούς, 
αποθηκευτικούς και άλλους πόρους, οι οποίοι βρίσκονται γεωγραφικά διασκορπισμένοι και μπορεί 
να ανήκουν σε διαφορετικές αρχές διαχείρισης. Σε ένα τέτοιο πολυσύνθετο περιβάλλον είναι φυσικό 
ότι ένας χειροκίνητος χρονοπρογραμματισμός των διεργασιών θα είναι δύσκολος και μη αποδοτικός. 
Οπότε, για τον σκοπό αυτό απαιτούνται έξυπνοι (sophisticated) αλγόριθμοι και συστήματα 
διαχείρισης που θα λαμβάνουν υπόψη τους πολλαπλά κριτήρια. 

Προκειμένου τα συστήματα Πλέγματος να χρησιμοποιούνται σε πραγματικές εμπορικές εφαρμογές 
και σε απαιτητικά επιστημονικά πειράματα, η από-άκρο-σε-άκρο (end-to-end) ποιότητα υπηρεσίας 
(Quality of Service-QoS) είναι απαραίτητη. Η βασική προσέγγιση για την παροχή end-to-end QoS 
είναι οι δεσμεύσεις και ειδικότερα οι μελλοντικές δεσμεύσεις (in-advance). Η αποδοτικότητα ενός 
Δικτύου Πλέγματος εξαρτάται από την ανάπτυξη περίπλοκων συστημάτων διαχείρισης, ικανών να 
δεσμεύσουν πόρους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών. Όμως, για την υλοποίηση 
μελλοντικών δεσμεύσεων, πληροφορία σχετική με το χρόνο πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να 
επεξεργαστεί. Αυτό είναι φυσικό να αυξήσει την πολυπλοκότητα των συστημάτων διαχείρισης 
πόρων και των αντίστοιχων αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται. 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής προτείναμε έναν αλγόριθμο για τη 
δρομολόγηση και το χρονοπρογραμματισμό συνδέσεων σε δίκτυα που υποστηρίζουν μελλοντικές 
δεσμεύσεις. Στο παρόν κεφάλαιο επεκτείνουμε αυτόν τον αλγόριθμο έτσι ώστε να τον εφαρμόσουμε 
σε Δίκτυα Πλέγματος.  

Το πρόβλημα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η συνδυασμένη επιλογή των δικτυακών και 
υπολογιστικών πόρων που θα δεσμευθούν για μια διεργασία. Υποθέτουμε ότι η εκτέλεση της 
διεργασίας αποτελείται από δύο διαδοχικά στάδια: (α) Τη μεταφορά των δεδομένων εισόδου της 
διεργασίας από μια αποθηκευτική μονάδα, που θα αποκαλούμε πηγή, σε μια υπολογιστική μονάδα ή 
μια συστοιχία υπολογιστών (cluster). Τα δεδομένα αυτά έχουν την μορφή μιας σύνδεσης ή ενός 
καταιγισμού (data burst) με γνωστό μέγεθος, (β) την εκτέλεση της διεργασίας στη συστοιχία 
υπολογιστών. Αντιμετωπίζουμε το μέρος (α) σαν μια αίτηση μελλοντικής σύνδεσης η οποία μπορεί 
να εξυπηρετηθεί χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο δρομολόγησης και χρονοπρογραμματισμού που 
παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο της διατριβής. Για να λάβουμε υπόψη μας και την 
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εκτέλεση της διεργασίας στη συστοιχία υπολογιστών ((β) μέρος) επεκτείνουμε τον αλγόριθμο 
πολλαπλών κριτηρίων, ορίζοντας ένα νέο διάνυσμα κόστους που λαμβάνει υπόψη και τη 
χρησιμοποίηση των συστοιχιών υπολογιστών. Με αυτό τον τρόπο ο αλγόριθμος πολλαπλών 
κριτηρίων αντιμετωπίζει το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού των δικτυακών και 
υπολογιστικών πόρων που απαιτούνται από μια διεργασία με ένα συνδυασμένο τρόπο.  

 

 
Σχήμα 59: Σε ένα τυπικό Δίκτυο Πλέγματος ένας χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε κάθε είδους πόρου που 
ανήκει στο δίκτυο. 

Υποθέτουμε ότι το μέγεθος των δεδομένων εισόδου και το υπολογιστικό φορτίο (workload) της 
διεργασίας μας είναι γνωστά εκ των προτέρων, αλλά παρέχουμε και επεκτάσεις έτσι ώστε ο 
αλγόριθμος να λειτουργεί και όταν το ακριβές υπολογιστικό φορτίο δεν είναι γνωστό (το οποίο 
φυσικά είναι και το δυσκολότερο να εκτιμηθεί εκ των προτέρων). Η καθυστέρηση και τα 
διαγράμματα χρησιμοποίησης των συνδέσμων, η υπολογιστική χωρητικότητα και τα διαγράμματα 
χρησιμοποίησης των συστάδων υπολογιστών, καθώς και οι παράμετροι της διεργασίας (μέγεθος 
δεδομένων εισόδου, υπολογιστικό φορτίο και μέγιστη επιτρεπόμενη καθυστέρηση) αποτελούν τις 
εισόδους του αλγορίθμου. 

Με βάση αυτά, ο προτεινόμενος αλγόριθμος επιστέφει:  

• τη συστοιχία υπολογιστών (cluster) όπου θα εκτελεστεί η διεργασία, 

• το μονοπάτι το οποίο θα ακολουθήσουν τα δεδομένα εισόδου της διεργασίας,  

• τη χρονική στιγμή εκκίνησης μετάδοσης των δεδομένων,  

• τη χρονική στιγμή εκκίνησης εκτέλεσης της διεργασίας στη συστοιχία υπολογιστών.  
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Ο αλγόριθμος παίρνει αυτές τις αποφάσεις με βάση τις πληροφορίες που έχει σχετικά με τα 
διαγράμματα χρησιμοποίησης των πόρων (δηλαδή των συνδέσμων και των συστοιχιών 
υπολογιστών) τη δεδομένη χρονική στιγμή εκτέλεσης του αλγορίθμου. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος 
έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον, οπότε η πληροφορία για τη 
χρησιμοποίηση των πόρων μπορεί να μην είναι απόλυτα ενημερωμένη. Σε αυτή την περίπτωση 
μπορεί να υπάρχουν προβλήματα “συγκρούσεων”, δηλαδή περισσότερων από μία διεργασίες που 
ζητούν κάποιον πόρο (είτε δικτυακό είτε υπολογιστικό) σε επικαλυπτόμενα χρονικά διαστήματα. Ο 
προτεινόμενος αλγόριθμος μπορεί να υλοποιηθεί σε μια κεντρικοποιημένη αρχιτεκτονική, χωρίς 
σχεδόν καμία αλλαγή. Σε ένα κεντρικοποιημένο σύστημα τέτοια προβλήματα συγκρούσεων θα 
μπορούσαν να αποφευχθούν. 

Ο αλγόριθμος δρομολόγησης και χρονοπρογραμματισμού διεργασιών που προτείνουμε αποτελείται 
από τρεις φάσεις: (α) Αρχικά εφαρμόζεται ένας αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων (multicost) για να 
υπολογιστεί το σύνολο των μη-κυριαρχούμενων (non-dominated) μονοπατιών από την πηγή των 
δεδομένων εισόδου σε όλους τους κόμβους του δικτύου. Η φάση αυτή είναι ίδια με την πρώτη φάση 
που αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο της διατριβής. Στην (β) φάση, ο αλγόριθμος υπολογίζει 
το σύνολο των υποψήφιων μη-κυριαρχούμενων ζευγών {μονοπάτι-συστοιχία} από την πηγή σε όλες 
τις συστοιχίες υπολογιστών που μπορούν να εκτελέσουν τη διεργασία. Στην (γ) φάση, ο αλγόριθμος 
επιλέγει από αυτό το σύνολο το ζεύγος {μονοπάτι-συστοιχία} που ελαχιστοποιεί το χρόνο εκτέλεσης 
της διεργασίας ή πληροί κάποιο άλλο κριτήριο απόδοσης που επιθυμούμε να ελαχιστοποιήσουμε.  

Όπως παρουσιάστηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο της διατριβής, ένα σημαντικό μειονέκτημα 
του αλγορίθμου που εφαρμόζεται στην πρώτη φάση είναι ότι ο αριθμός των μη-κυριαρχούμενων 
μονοπατιών που υπολογίζεται μπορεί να είναι εκθετικός και ο αλγόριθμος να μην εγγυάται ότι θα 
ολοκληρωθεί σε πολυωνυμικό χρόνο. Για να αποκτήσουμε έναν πολυωνυμικού χρόνου ευριστικό 
αλγόριθμο, εφαρμόζουμε μια από τις ψευδο-κυριαρχικές σχέσεις (pseudo-domination relation) 
μεταξύ των μονοπατιών που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο (Παράγραφος 4.5.1). Με 
βάση αυτήν την ψευδο-κυριαρχική σχέση υπολογίζεται ένα σύνολο Pn-ps-d από μη-ψευδό-
κυριαρχούμενα μονοπάτια (Pn-ps-d ⊆ Pn-d) στην πρώτη φάση του αλγορίθμου, και στη συνέχεια 
ακολουθούν κανονικά οι φάσεις 2 και 3 του αλγορίθμου. Το ζεύγος {μονοπάτι-συστοιχία} που θα 
επιλέξει ο αλγόριθμος με αυτή τη διαδικασία δεν εγγυάται ότι θα είναι το ζεύγος που θα 
ελαχιστοποιήσει τη συνάρτηση βελτιστοποίησης ανάμεσα σε όλα τα δυνατά ζεύγη, αλλά είναι μία 
καλή επιλογή, όπως δείχνουν τα πειράματα προσομοίωσης που εκτελέσαμε.  

Αξιολογήσαμε την απόδοση του προτεινόμενου αλγορίθμου για το συνδυασμένο 
χρονοπρογραμματισμό των δικτυακών και υπολογιστικών πόρων, καθώς και του ευριστικού 
αλγορίθμου πολυωνυμικού χρόνου, μέσω πειραμάτων προσομοίωσης. Τους συγκρίναμε με 
αλγόριθμους που εξετάζουν μόνο το υπολογιστικό ή μόνο το επικοινωνιακό κομμάτι του 
προβλήματος ξεχωριστά. Αναλυτικά, υλοποιήσαμε έναν αλγόριθμο που βασίζεται στην 
ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης της διεργασίας (Earliest Completion Time - ECT) ο οποίος 
στέλνει τη διεργασία για εκτέλεση στη συστοιχία υπολογιστών στην οποία θα ολοκληρώσει την 
εκτέλεση της πιο γρήγορα, και δρομολογεί τα δεδομένα της διεργασίας μέσω του συντομότερου 
μονοπατιού (shortest path) εξετάζοντας τη σύγκρουση των καταιγισμών μόνο στον πρώτο σύνδεσμο. 
Επίσης, χρησιμοποιήσαμε τον αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων (multicost) μελλοντικών συνδέσεων 
(MC-B) ο οποίος παρουσιάζεται στο προηγούμενο κεφάλαιο της διατριβής, ο οποίος δρομολογεί τα 
δεδομένα εισόδου στη συστοιχία υπολογιστών στην οποία θα παραληφθούν γρηγορότερα, χωρίς να 
εξετάσει τη χρησιμοποίηση των συστοιχιών υπολογιστών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προτεινόμενος 
αλγόριθμος με τη συγκεκριμένη συνάρτηση βελτιστοποίησης μπορεί να θεωρηθεί σαν ο συνδυασμός 
των δύο αυτών απλούστερων αλγορίθμων.  

Τα αποτέλεσματά μας δείχνουν ότι σε ένα Δίκτυο Πλέγματος όπου οι διεργασίες έχουν μεγάλες 
υπολογιστικές και επικοινωνιακές απατήσεις (CPU- and data-intensive) ο αλγόριθμος που 
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χρησιμοποιείται πρέπει να εξετάζει από κοινού το χρονοπρογραμματισμό τόσο των δικτυακών όσο 
και των υπολογιστικών πόρων που ζητούνται από τη διεργασία, έτσι ώστε να βρει μια αποδοτική 
λύση. Στα πειράματα προσομοίωσης, φαίνεται ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος αποδίδει καλύτερα 
από τον αλγόριθμο ECT όταν οι διεργασίες έχουν μεγάλες επικοινωνιακές απαιτήσεις (data-
intensive) και αποδίδει καλύτερα από τον αλγόριθμο MC-B όταν οι διεργασίες έχουν μεγάλες 
υπολογιστικές απαιτήσεις (CPU-intensive). Η βελτίωση απέναντι στους δύο αυτούς αλγορίθμους 
είναι πιο προφανής όταν οι διεργασίες έχουν ταυτόχρονα μεγάλες υπολογιστικές και επικοινωνιακές 
απατήσεις (CPU- and data-intensive). 

Το υπόλοιπο του κεφαλαίου είναι οργανωμένο ως εξής. Στην Παράγραφο 5.1 παραθέτουμε την 
σχετική βιβλιογραφία. Στην Παράγραφο 5.2 παρουσιάζουμε τις δομές που χρησιμοποιούμε για να 
αναπαραστήσουμε την χρησιμοποίηση των δικτυακών και επικοινωνιακών πόρων του Δικτλύου 
Πλέγματος ως συνάρτηση του χρόνου. Στην Παράγραφο 5.3 δίνουμε μια τυπική περιγραφή του 
προβλήματος συνδυασμένου χρονοπρογραμματισμού των δικτυακών και υπολογιστικών πόρων και 
στην Παράγραφο 5.4 παραθέτουμε τον αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων που εφαρμόζουμε για να 
λύσουμε το πρόβλημα. Στην Παράγραφο 5.5 παραθέτουμε μια παραλλαγή του αλγορίθμου που 
τρέχει σε πολυωνυμικό χρόνο και στην Παράγραφο 5.6 παραθέτουμε μια παραλλαγή του 
αλγορίθμου όταν δεν είναι γνωστός ο υπολογιστικός φόρτος κάθε διεργασίας. Στην Παράγραφο 5.7 
παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα από πειράματα προσομοίωσης που εκτελέστηκαν για την 
αξιολόγηση του προτεινόμενου αλγορίθμου. Το κεφάλαιο κλείνει με τα συμπεράσματα στην 
Παράγραφο 5.8. 

5.1 Σχετική Βιβλιογραφία 

Στο [98] το Grid Scheduling Architecture Research Group του Open Grid Forum (OGF) παρουσιάζει 
διαφορετικές αρχιτεκτονικές παροχής υπηρεσιών χρονοπρογραμματισμού σε χρήστες και περιγράφει 
πρότυπα χρήσης του Grid. Ανάμεσα σε αυτά, το πιο σύνθετο σενάριο σχετίζεται με το 
χρονοπρογραμματισμό των διεργασιών που ζητούν τη χρησιμοποίηση περισσότερων του ενός 
πόρους, πιθανώς πόρους διαφορετικού τύπου και την παροχή εγγυημένης ποιότητας εξυπηρέτησης 
σε αυτούς του πόρους. Σε αυτό το πλαίσιο, ορίζεται η έννοια του “workflow” σαν μία διεργασία που 
αποτελείται από έναν αριθμό από υποδιεργασίες που έχουν στενές σχέσεις εξάρτησης η μία με την 
άλλη. Οι εξαρτήσεις αυτές έχουν συνήθως χρονικό χαρακτήρα. Ένα workflow ζητάει τη δέσμευση 
μιας σειράς από πόρους στο ίδιο ή σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Συνήθως μελλοντικές 
δεσμεύσεις χρησιμοποιούνται για να ρυθμίσουν την εκτέλεση της συνολικής διεργασίας, 
ικανοποιώντας τις σχέσεις εξάρτησης μεταξύ των υποδιεργασιών. 

Στη γενική περίπτωση οι εφαρμογές που εκτελούνται σε ένα Δίκτυο πλέγματος μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν σε υπολογιστικά απαιτητικές (CPU-intensive), ή απαιτητικές ως προς το μέγεθος 
των δεδομένων (communication ή data-intensive) εφαρμογές, ή μπορεί να είναι και τα δύο [99]. 
Εντούτοις, σχεδόν όλες οι διεργασίες που εκτελούνται σε ένα δίκτυο Πλέγματος έχουν ένα 
υπολογιστικό και ένα επικοινωνιακό τμήμα, ακόμα και αν κάποιο από αυτά είναι αμελητέο σε 
σύγκριση με κάποιο άλλο. Για παράδειγμα είναι σύνηθες μια διεργασία να αποτελείται από δύο 
υποδιεργασίες με την πρώτη να ζητάει τη μεταφορά κάποιων δεδομένων από έναν αποθηκευτικό 
πόρο σε έναν υπολογιστικό πόρο όπου η δεύτερη υποδιεργασία ζητάει την εκτέλεση ενός 
προγράμματος που χρησιμοποιεί τα δεδομένα που μεταφέρθηκαν. Σε αυτό το κεφάλαιο της 
διατριβής, θα ασχοληθούμε συγκεκριμένα με αυτό το πρόβλημα, το οποίο αποτελεί ένα πρόβλημα 
από κοινού χρονοπρογραμματισμού των δικτυακών και υπολογιστικών πόρων μιας διεργασίας. 
Όπως είναι φανερό, αυτού του είδους οι διεργασίες αποτελούν ένα απλοϊκό workflow που 
αποτελείται από δύο υποδιεργασίες.  
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Όπως είδαμε, ένα βασικό στοιχείο του χρονοπρογραμματισμού στα δίκτυα Πλέγματος αποτελούν οι 
δεσμεύσεις των πόρων και ειδικότερα οι μελλοντικές δεσμεύσεις. Στην Παράγραφο 4.1 της 
παρούσας διδακτορικής εργασίας παρουσιάστηκαν μια σειρά από προηγούμενες δουλειές που 
σχετίζονται με τις μελλοντικές δεσμεύσεις και τον χρονοπρογραμματισμό των επικοινωνιακών 
πόρων. Σε αυτό το κεφάλαιο της διατριβής κοιτάμε τις δεσμεύσεις με μια πιο γενική ματιά, μιας και 
οι πόροι σε ένα δίκτυο Πλέγματος μπορεί να είναι πολλών και διαφορετικών ειδών. Το Globus 
Architecture for Reservation and Allocation (GARA) [102] είναι ένα framework το οποίο ορίζει έναν 
ομοιόμορφο τρόπο για μελλοντικές δεσμεύσεις σε όλους τους τύπους των πόρων ενός δικτύου 
Πλέγματος. Παρόλο που το GARA έχει διαδοθεί αρκετά στην κοινότητα των δικτύων Πλέγματος, οι 
περιορισμοί του στο να υιοθετήσει τις απαιτήσεις των σύγχρονων εφαρμογών και τη ραγδαία 
εξέλιξη της τεχνολογίας στα δίκτυα Πλέγματος οδήγησε στην πρόταση του Grid Quality of Service 
Management (G-QoSm) framework [103]. Το πρωτόκολλο WS-Agreement [104] έχει προταθεί από 
το GRAAP working group του Open Grid Forum (OGF) για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης που 
απαιτείται στις μελλοντικές δεσμεύσεις. 

Υπάρχουν αρκετές δουλειές που εξετάζουν ξεχωριστά τη δέσμευση στους υπολογιστικούς και στους 
επικοινωνιακούς πόρους. Ένας αριθμός από αλγόριθμους που χρησιμοποιούν μελλοντικές 
δεσμεύσεις έχουν προταθεί για το χρονοπρογραμματισμό των διεργασιών σε  υπολογιστικούς 
πόρους [116][117]. Η δέσμευση των δικτυακών πόρων μέσω του GARA έχει εξετασθεί στο [118]. 

Η από κοινού δέσμευση πόρων είναι από τα πιο δύσκολα και ενδιαφέροντα θέματα στα δίκτυα 
Πλέγματος. Η από κοινού δέσμευση σε δίκτυα Υπολογιστικού Πλέγματος έχει ορισθεί στο [100]. 
Στο Condor project, έχει προταθεί η τεχνική του “gang matchmaking” [101] η οποία συμπληρώνει το 
μοντέλο του “matchmaking” (ο σκοπός της οποίας είναι η ανεύρεση ενός πόρου που να ταιριάζει 
στις απαιτήσεις που περιγράφει ο χρήστης) έτσι ώστε να υποστηριχθούν από κοινού δεσμεύσεις. Οι 
μηχανισμοί για να γίνει από κοινού δέσμευση έχουν παρουσιαστεί στο [123]. 

Μερικά συγκεκριμένα υποπροβλήματα της από κοινού δέσμευσης των επικοινωνιακών και 
υπολογιστικών πόρων έχουν εξετασθεί στη βιβλιογραφία. Στο [119] διαχωρίζεται το πρόβλημα της 
μεταφοράς και αντιγραφής των δεδομένων (data replication) και της εκτέλεσης του υπολογιστικού 
τμήματος μιας διεργασίας και εξετάζεται πως αυτά τα τμήματα μπορούν να συνεργαστούν 
αποδοτικά. Στα [105] και [106] μελετάται η σχέση μεταξύ της απόφασης εκτέλεσης μιας διεργασίας 
σε έναν υπολογιστικό πόρο και της στρατηγικής αντιγραφής των δεδομένων σε ένα Δίκτυο 
Πλέγματος δεδομένων (data Grid), με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί ο μέσος χρόνος ανάκτησης των 
δεδομένων. Στο [107] παρουσιάζεται ένας χρονοπρογραμματιστής ο οποίος επιλέγει τον 
υπολογιστικό πόρο για να εκτελέσει τη διεργασία βασιζόμενος στην υπολογιστική χωρητικότητα του 
πόρου, τη χωρητικότητα των συνδέσμων από τον αποθηκευτικό πόρο ως τον υπολογιστικό πόρο, και 
το κόστος της μετακίνησης των δεδομένων. Παρόμοιοι αλγόριθμοι έχουν εξετασθεί σε δίκτυα 
πολυμέσων όπου η από κοινού δέσμευση των υπολογιστικών και επικοινωνιακών πόρων 
(εκφράσεων σε τιμές χωρητικότητας) εξετάζονται στο [120].  

Ένα framework για τον ορισμό και τον έλεγχο της από κοινού δέσμευσης παρουσιάζεται στο [108], 
το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί για δεσμεύσεις πόρων για εφαρμογές που τρέχουν ταυτόχρονα σε 
παραπάνω από έναν πόρους και στο σχεδιασμό της ροής των workflow στα οποία οι υποδιεργασίες 
ενώνονται είτε με χορικές είτε με χρονικές εξαρτήσεις. Γενικά συστήματα εξυπηρέτησης και 
διαχείρισης workflows έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια διάφορων projects: Condor DAGman [109], 
GridFlow [110], Gridbus [111], and UNICORE [112]. Μια ταξινόμηση των συστημάτων 
εξυπηρέτησης και διαχείρισης workflows παρουσιάζεται στο [113]. 
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5.2 Διαγράμματα Διαθεσιμότητας των Δικτυακών και Υπολογιστικών 
Πόρων  

5.2.1 Διάγραμμα Διαθέσιμης Χωρητικότητας ενός Συνδέσμου  

Στην Παράγραφο 4.2 παρουσιάστηκαν αναλυτικά κάποιες δομές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να αποθηκεύσουμε την πληροφορία χρησιμοποίησης/διαθεσιμότητας των συνδέσμων ενός 
δικτύου ως συνάρτηση του χρόνου. Σε αυτό το σημείο επαναλαμβάνουμε τη δομή που θα 
χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το κεφάλαιο. 

Έστω ένας σύνδεσμος l με συνολικό εύρος ζώνης Cl και διάγραμμα χρησιμοποίησης Ul(t). Έστω μια 
σύνδεση που ζητάει χωρητικότητα rl. Διακριτοποιούμε το χρόνο σε χρονικά βήματα διάρκειας τl και 
ορίζουμε το δυαδικό rl-διάνυσμα διαθέσιμης χωρητικότητας Ĉl(rl), συντομογραφικά CAV, το οποίο 
είναι το διάνυσμα με k-οστό στοιχείο: 

{ } 1, if
, 1, 2,...,   

( )
( ) , for all ( -1)

0, othewise
l

l l l
l l l l

k

C
C k u

U t r
r k t kτ τ

∧

= =
− > 

⋅ ≤ ≤ ⋅ 
 

 

όπου ul είναι το μέγεθος (dimension) του CAV.  

Το παραπάνω διάνυσμα φαίνεται στο Σχήμα 60. 
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Σχήμα 60: Απεικόνιση του διαγράμματος διαθεσιμότητας εύρους ζώνης Cl(t), και του δυαδικού διαγράμματος 
διαθεσιμότητας εύρους ζώνης Ĉl(rl) για ένα δεδομένο σύνδεσμο l με χωρητικότητα Cl, όταν το βήμα 
διακριτοποίησης είναι τl. 

5.2.2 Διαγράμματα Διαθεσιμότητας μιας Συστοιχίας Υπολογιστών 

Για να έχουμε ένα συνεπή συμβολισμό, ορίζουμε τα διαγράμματα διαθεσιμότητας μιας συστοιχίας 
υπολογιστών με παρόμοιο τρόπο με το διάγραμμα διαθεσιμότητας ενός συνδέσμου.  

Υποθέτουμε ότι ένας υπολογιστικός πόρος m αποτελείται από μία συστοιχία υπολογιστών (cluster)  
με Wm  CPUs που όλες έχουν την ίδια ταχύτητα επεξεργαστή Cm (η οποία π.χ. μετριέται σε 
εκατομμύρια εντολές το δευτερόλεπτο - Million Instructions Per Second ή MIPS). Ακόμα 
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υποθέτουμε ότι όταν μια διεργασία ξεκινήσει την εκτέλεσή της σε μία CPU δεν μπορεί να διακοπεί, 
υποθέτουμε δηλαδή οτι η συστοιχία υπολογιστών ακολουθεί την αρχιτεκτονική διαμοιρασμού 
χώρου  (space sharing). Μία διεργασία ζητεί να εκτελεστεί σε rm αριθμό CPUs (rm <= Wm), και 
μπορεί να προγραμματιστεί να εκτελεστεί στο μέλλον.  

Το διάγραμμα χρησιμοποίησης μίας συστοιχίας υπολογιστών m που το συμβολίζουμε Um(t) ορίζεται 
σαν μια κλιμακωτή συνάρτηση με ασυνέχειες στα σημεία όπου οι κρατήσεις των CPUs ξεκινούν ή 
τελειώνουν. Η μέγιστη τιμή αυτής της συνάρτησης είναι ο αριθμός των CPUs, δηλαδή το Wm, ενώ ο 
κλιμακωτός χαρακτήρας της συνάρτησης οφείλεται στις ασυνέχειες ύψους rm που αντιστοιχούν στην 
αρχή και στο τέλος εκτέλεσης μιας διεργασίας. Στην περίπτωση που οι διεργασίες ζητούν μία μόνο 
CPU τα άλματα είναι μοναδιαία. Ορίζουμε το διάγραμμα διαθεσιμότητας της συστοιχίας 
υπολογιστών (cluster availability profile), το οποίο δίνει τον αριθμό των CPUs που είναι ελεύθερα 
σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, σαν Wm(t)= Wm – Um(t). Για διεργασία που ζητάει rm CPUs, 
ενδιαφερόμαστε μόνο για τις χρονικές στιγμές που rm≥ Wm(t). Για να αποκτήσουμε από το Wm(t) μια 
δομή η οποία θα είναι ευκολότερη στην εκμετάλλευση από έναν αλγόριθμο, διακριτοποιούμε το 
χρόνο σε χρονικά βήματα διάρκειας τm ώστε να πάρουμε το δυαδικό rm-διάνυσμα διαθεσιμότητας 
της συστοιχίας, Ŵm(rm),  το οποίο είναι το διάνυσμα με k-οστό στοιχείο: 
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όπου um είναι το μέγιστο μέγεθος του διανύσματος διαθεσιμότητας της συστοιχίας.  

Το παραπάνω διάνυσμα φαίνεται στο Σχήμα 61. 
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Σχήμα 61: Απεικόνιση του διαγράμματος διαθεσιμότητας της συστοιχίας Wm(t), και του δυαδικού rm-διανύσματος 
διαθεσιμότητας της συστοιχίας Ŵm(rm) για μία δεδομένη συστοιχία υπολογιστών (cluster) με Wm αριθμό CPUs, όταν 
μία διεργασία ζητάει να εκτελεστεί σε rm CPUs, και το βήμα διακριτοποίησης είναι τm. 

Για να απλοποιήσουμε το συμβολισμό και τα πειράματα προσομοίωσης, θα υποθέσουμε ότι όλοι οι 
σύνδεσμοι του δικτύου έχουν την ίδια χωρητικότητα Cl και ότι όλες οι συνδέσεις ζητούν την πλήρη 
χωρητικότητα των συνδέσμων, δηλαδή rl=Cl. Οπότε όταν δεν υπάρχει πρόβλημα σύγχυσης θα 
συμβολίζουμε το Ĉl(rl) με Ĉl, αποσιωπώντας την εξάρτηση από το rl. Επίσης θα υποθέσουμε ότι 
κάθε διεργασία ζητάει και εκτελείται σε μία CPU, δηλαδή rm=1 (που μάλιστα είναι η πιο συχνά 
εμφανιζόμενη περίπτωση σε συστήματα υπολογιστικού πλέγματος). Όταν δε θα υπάρχει περίπτωση 
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σύγχυσης, θα συμβολίζουμε το Ŵm(rm) με  Ŵm, αποσιωπώντας την εξάρτηση από το rm, για να 
απλοποιήσουμε το συμβολισμό.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διακριτοποίηση του χρόνου έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια κάποιας 
πληροφορίας. Αυτό ωστόσο δε συμβαίνει στην περίπτωση που η διάρκεια όλων των συνδέσεων και 
οι καθυστερήσεις διάδοσης όλων των συνδέσμων είναι πολλαπλάσια του τl  και ο χρόνος εκτέλεσης 
όλων των διεργασιών είναι πολλαπλάσιος του τm. Η επιλογή του βήματος διακριτοποίησης τόσο 
στους συνδέσμους (τl) όσο και στις συστοιχίες υπολογιστών (τm) έγκειται στις απαιτήσεις της 
εφαρμογής και στο συμβιβασμό μεταξύ της ζητούμενης ακρίβειας/αποδοτικότητας και του μεγέθους 
των δυαδικών διαγραμμάτων διαθεσιμότητας που επιθυμούμε να έχουμε και να διαχειριζόμαστε. 
Όμως, τα βήματα διακριτοποίησης στους συνδέσμους και στις συστοιχίες υπολογιστών (τl και τm 
αντίστοιχα) έχουν επιλεχθεί να είναι διαφορετικά για να αντιμετωπίσουμε τη διαφορά του χρονικού 
διαστήματος και της κλίμακας των δεσμεύσεων στους δύο αυτούς πόρους. Διαλέγοντας κατάλληλα 
τα βήματα διακριτοποίησης για τα δύο διαγράμματα μπορούμε να ελέγξουμε ξεχωριστά την 
ακρίβεια/αποδοτικότητα που θέλουμε να έχουμε, ξεχωριστά για τους δικτυακούς και για τους 
υπολογιστικούς πόρους.  

5.2.3 Διαγράμματα Διαθεσιμότητας σε Κατανεμημένο Περιβάλλον 

Σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον, κάθε κατανεμημένος χρονοπρογραμματιστής χρειάζεται να 
κρατάει μια “εικόνα” χρησιμοποίησης όλων των (επικοινωνιακών ή υπολογιστικών) πόρων του 
δικτύου. Στην προσέγγιση που ακολουθούμε, αυτό επιτυγχάνεται έχοντας σε κάθε κατανεμημένο 
χρονοπρογραμματιστή μία βάση δεδομένων με τα διαγράμματα χρησιμοποίησης (ή ισοδύναμα 
διαθεσιμότητας)  για όλους τους συνδέσμους και τις συστοιχίες υπολογιστών του δικτύου. 
Μηνύματα ενημέρωσης μεταδίδονται μεταξύ των κόμβων έτσι ώστε να συγχρονιστούν τα “τοπικά” 
διαγράμματα που κρατούν οι χρονοπρογραμματιστές με την πραγματική χρησιμοποίηση των πόρων. 
Αυτή η εικόνα χρησιμοποίησης των πόρων διαφέρει από χρονοπρογραμματιστή σε 
χρονοπρογραμματιστή και εξαρτάται από τη θέση τους στο δίκτυο, αφού έχουμε υποθέσει ένα  
δίκτυο με μη μηδενικές καθυστερήσεις μετάδοσης.  

5.3 Ορισμός Προβλήματος Χρονοπρογραμματισμού των Δικτυακών και 
Υπολογιστικών Πόρων 

Μας δίνεται ένα Δίκτυο Πλέγματος το οποίο αποτελείται από συνδέσμους l∈L για τους οποίους 
γνωρίζουμε την καθυστέρηση διάδοσης τους dl και την χωρητικότητα τους Cl. Η συστοιχία 
υπολογιστών m∈M έχει Wm CPUs με δεδομένη υπολογιστική δύναμη Cm. 

Ο χρήστης που θέλει να υποβάλει μία διεργασία, προωθεί το αίτημά του στον αντίστοιχο 
χρονοπρογραμματιστή (scheduler) S. Υποθέτουμε μια κατανεμημένη αρχιτεκτονική οπότε θεωρούμε 
ότι υπάρχουν περισσότεροι του ενός χρονοπρογραμματιστές, αλλά κάθε χρήστης μπορεί να 
απευθυνθεί σε τουλάχιστον έναν κατανεμημένο χρονοπρογραμματιστή S. Υποθέτουμε ότι η 
διεργασία που γεννιέται από το χρήστη έχει συγκεκριμένα γνωστά χαρακτηριστικά: μέγεθος των 
δεδομένων εισόδου I, τα οποία ζητούνται να μεταφερθούν με δεδομένο ρυθμό rl, υπολογιστικό 
φορτίο (computation workload) W, το οποίο διαμοιράζεται σε rm CPUs. Ο χρήστης μεταφέρει αυτή 
την πληροφορία στο χρονοπρογραμματιστή S, χρησιμοποιώντας π.χ. τη γλώσσα περιγραφής JSDL 
[124]. Υποθέτουμε ότι τα δεδομένα εισόδου της διεργασίας προωθούνται από το χρήστη στο 
χρονοπρογραμματιστή S, ή βρίσκονται σε ένα αποθηκευτικό κόμβο του Δικτύου Πλέγματος. Οπότε 
το S ή το R αποτελούν την πηγή του δικτύου. Επίσης, ο χρονοπρογραμματιστής S έχει μερική και 
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πιθανώς χρονικά ξεπερασμένη (partial and outdated) γνώση των διανυσμάτων διαθεσιμότητας των 
συνδέσμων Ĉl  και των διανυσμάτων διαθεσιμότητας των συστοιχιών υπολογιστών Ŵm.  

Υποθέτουμε επίσης ότι υπάρχει ένα άνω όριο D στη μέγιστη καθυστέρηση που μπορεί να ανεχθεί η 
διεργασία, που αντιστοιχεί στον αργότερο χρόνο στον οποίο η διεργασία θα πρέπει να έχει 
ολοκληρώσει την εκτέλεση της. Ακόμα και αν αυτό το όριο D δεν υπάρχει, εξακολουθούμε να 
υποθέτουμε ότι τα μεγέθη ul και um των διανυσμάτων διαθεσιμότητας των συνδέσμων και των 
συστοιχιών υπολογιστών, είναι πεπερασμένα και αντιστοιχούν στο αργότερο χρονικό περιθώριο (σε 
σχέση με τον παρόντα χρόνο) για τον οποίο έχουν γίνει δεσμεύσεις στους αντίστοιχους πόρους.  

Έχοντας τις παραπάνω πληροφορίες, θέλουμε αρχικά να βρούμε μία κατάλληλη συστοιχία 
υπολογιστών για να εκτελέσουμε τη διεργασία, ένα κατάλληλο μονοπάτι πάνω από το οποίο θα 
δρομολογήσουμε τα δεδομένα εισόδου, καθώς και το χρόνο στον οποίο θα αρχίσει τη μετάδοση των 
δεδομένων και το χρόνο που η διεργασία θα ξεκινήσει να εκτελείται στη συστοιχία υπολογιστών. Ο 
τελικός στόχος μας είναι να βελτιστοποιήσουμε το χρόνο  εκτέλεσης της διεργασίας. Με 
διαφορετικά λόγια, θέλουμε να βρούμε το ζεύγος {μονοπάτι-συστοιχία} και τα αντίστοιχα χρονικά 
διαστήματα έναρξης μετάδοσης δεδομένων {TOpath- TOcluster}, για να μεταδοθούν τα δεδομένα 
εισόδου (TOpath) και να ξεκινήσει την εκτέλεσή της η διεργασία στη συστοιχία υπολογιστών 
(TOcluster).  

Στο Σχήμα 62 παρουσιάζεται ένα στιγμιότυπο του προβλήματος.   

 

 

 
Σχήμα 62: Ένα αίτημα για εκτέλεση μίας διεργασίας προωθείται στον κατανεμημένο χρονοπρογραμματιστή 
(scheduler) S από ένα χρήστη. Η διεργασία ζητάει τη μεταφορά δεδομένων εισόδου μεγέθους I με ρυθμό rl τα οποία 
βρίσκονται στον S ή στον R, σε έναν υπολογιστικό κόμβο. Ο υπολογιστικός φόρτος της διεργασίας είναι Wm, και 
απαιτούνται rm CPUs για να εκτελεσθεί. Κάθε σύνδεσμος l χαρακτηρίζεται από την καθυστέρηση διάδοσης dl και 
το διάνυσμα διαθέσιμης χωρητικότητας Ĉl. Ο κόμβος Ε έχει μία συστοιχία υπολογιστών που χαρακτηρίζεται από το 
διάνυσμα διαθεσιμότητας ŴE. 
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5.3.1 Δυαδικό Διάγραμμα Διαθεσιμότητας ενός Μονοπατιού  

Θεωρούμε ότι η απόφαση δρομολόγησης και χρονοπρογραμματισμού παίρνεται στον κατανεμημένο 
χρονοπρογραμματιστή  S. Γι’αυτό τα δυαδικά διαγράμματα διαθέσιμου εύρους ζώνης (CAV) όλων 
των συνδέσμων του δικτύου και τα διαγράμματα διαθεσιμότητας των συστοιχιών υπολογιστών θα 
πρέπει συνεχώς να συγκεντρώνονται στον S. Η πηγή των δεδομένων εισόδου είναι ο 
χρονοπρογραμματιστής S ή ένας αποθηκευτικός πόρος R, και ο προορισμός δεν είναι δεδομένος 
αλλά θα επιλεχθεί από τον αλγόριθμο. Για το λόγο αυτό, υπολογίζουμε όλα τα υποψήφια μονοπάτια 
από την πηγή (S ή R) προς όλους τους κόμβους του δικτύου. Για να υπολογίσουμε το δυαδικό 
διάγραμμα διαθεσιμότητας (CAV) ενός μονοπατιού πρέπει να “συνδυάσουμε” τα CAV των 
συνδέσμων που αποτελούν το μονοπάτι. Αυτή η τεχνική αναλύεται διεξοδικά στην Παράγραφο 
4.3.1.  

5.3.2 Δυαδικό Διάγραμμα Διαθεσιμότητας μίας Συστοιχίας Υπολογιστών 
πάνω από ένα Μονοπάτι 

Έστω ότι έχουμε ένα μονοπάτι p το οποίο ξεκινάει από το χρονοπρογραμματιστής S και καταλήγει 
στη συστοιχία υπολογιστών m. Το μονοπάτι p έχει διάγραμμα διαθέσιμου εύρους ζώνης Ĉp και 
καθυστέρηση διάδοσης dp. Θέλουμε να μεταδώσουμε τη διεργασία με δεδομένα εισόδου που έχουν 
διάρκεια μετάδοσης b (b=I/rl=I/Cl όπου I είναι το μέγεθος των δεδομένων) στο μονοπάτι p, ώστε η 
διεργασία να εκτελεστεί στη συστοιχία υπολογιστών m, που βρίσκεται στο τέλος του μονοπατιού p. 

Ορίζουμε σαν Rp(b) την πρώτη θέση μετά την οποία το Ĉp έχει b συνεχόμενους άσους. Με άλλα 
λόγια, το Rp(b) είναι ο ελάχιστος χρόνος μετά τον οποίο τα δεδομένα εισόδου με διάρκεια b μπορούν 
να αρχίσουν να μεταδίδονται στο μονοπάτι p. Επομένως ο ελάχιστος χρόνος που τα δεδομένα της 
διεργασίας μπορούν να φτάσουν την συστοιχία υπολογιστών m, και η διεργασία να αρχίσει να 
εκτελείται δίνεται από  την σχέση ( )EST( , ) p pR b b dp b + += .  

 

 
Σχήμα 63: Υπολογισμός του δυαδικού διαγράμματος διαθεσιμότητας της συστοιχίας υπολογιστών Ε στον 
κατανεμημένο χρονοπρογραμματιστή S που θέλει να μεταφέρει τα δεδομένα με διάρκεια b=3 time units πάνω από 
το μονοπάτι pSBE. Συμβολίζουμε με EST(pSBE,b) τον ελάχιστο χρόνο που τα δεδομένα μπορούν να φτάσουν στον 
κόμβο E πάνω από το μονοπάτι pSBE και ŴE(pSBE,b) το διάγραμμα διαθεσιμότητας που δίνει τα χρονικά διαστήματα 
που ο S μπορεί να χρονοπρογραμματίσει τη διεργασία στον Ε. Για να υπολογίσουμε το ŴE(pSBE,b) τοποθετούμε 
μηδενικά στα πρώτα 9 στοιχεία του πίνακα ŴE (αφού EST(pSBE,b)=9 time units). 
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Ο κατανεμημένος χρονοπρογραμματιστής S έχει μερική και ίσως χρονικά ξεπερασμένη γνώση του 
διανύσματος διαθεσιμότητας Ŵm της συστοιχίας υπολογιστών m. Ορίζουμε σαν MUV )( mk W

∧   την 
πράξη τοποθέτησης μηδενικών (κάνουμε την συστοιχία μη διαθέσιμη – make unavailable) στα 
πρώτα k στοιχεία του διανύσματος Ŵm. Οπότε, το διάνυσμα EST( , )( , ) = MUV )(m mp bp bW W

∧ ∧  δίνει τα χρονικά 
διαστήματα που ο S μπορεί να δρομολογήσει τα δεδομένα εισόδου πάνω από το p, έτσι ώστε να 
χρονοπρογραμματίσει την εκτέλεση της διεργασίας στη συστοιχία υπολογιστών m. 

Συνεχίζοντας το παράδειγμα που παρουσιάστηκε στην Παράγραφο 4.3.1, υποθέτουμε ότι θέλουμε να 
μεταδώσουμε τα δεδομένα εισόδου μιας διεργασίας με διάρκεια b=3 time units από τον S στη 
συστοιχία υπολογιστών που βρίσκεται στον κόμβο E, μέσω του μονοπατιού pSBE με καθυστέρηση 
διάδοσης dSBE=6 time units. Το δυαδικό διάνυσμα διαθέσιμου εύρους ζώνης του μονοπατιού ĈSBE 
υπολογίστηκε στην Παράγραφο 4.3.1, και έτσι μπορούμε να υπολογίσουμε το ( ) (3) 0

SBE SBEp pR b R⇒ = . 
Η διεργασία μπορεί να φτάσει στο E μετά από χρόνο  

EST( , )= ( ) 0 3 6 9
SBESBE p SBEp b R b b d+ + = + + = time units. 

Επίσης, ο S έχει μία χρονικά ξεπερασμένη (outdated) γνώση του διαγράμματος ŴE. Με βάση τα 
παραπάνω, το διάνυσμα που δίνει τα χρονικά διαστήματα που ο S μπορεί να χρονοπρογραμματίσει 
τη διεργασία στον E δίνεται από το  

EST( , ) 9
ˆ ˆ ˆ( , )=MUV ( ) MUV ( )

SBEE SBE p b E EW p b W W= , 
το οποίο σημαίνει ότι θέτουμε 9 μηδενικά στην αρχή του διανύσματος ŴΕ . Η διαδικασία αυτή 
παρουσιάζεται στο Σχήμα 63. 

5.4 Αλγόριθμος Πολλαπλών Κριτηρίων για το Συνδυασμένο 
Χρονοπρογραμματισμό των Δικτυακών και Υπολογιστικών Πόρων σε 
Δίκτυα Πλέγματος 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τον αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων για το συνδυασμένο 
χρονοπρογραμματισμό των δικτυακών και υπολογιστικών πόρων που ζητάει μια διεργασία. Ο 
σκοπός του αλγορίθμου είναι και ο προσδιορισμός του βελτίστου ζεύγους {μονοπάτι-συστοιχία} και 
τους χρόνους μετάδοσης του καταιγισμού δεδομένων εισόδου και εκτέλεσης της διεργασίας έτσι 
ώστε να βελτιστοποιηθεί κάποιο κριτήριο, όπως ο χρόνος ολοκλήρωσης της εκτέλεσης της 
διεργασίας.  

Ο αλγόριθμος δρομολόγησης και χρονοπρογραμματισμού που προτείνουμε αποτελείται από τρεις 
φάσεις: αρχικά υπολογίζουμε το σύνολο Pn-d των μη-κυριαρχούμενων μονοπατιών μεταξύ της πηγής 
των δεδομένων εισόδου (που μπορεί να είναι ο χρονοπρογραμματιστής S ή ένας αποθηκευτικός 
κόμβος R) και όλων των κόμβων του Δικτύου Πλέγματος (Παράγραφος 5.4.1). Στη συνέχεια 
υπολογίζουμε το σύνολο PMn-d από τα υποψήφια μη-κυριαρχούμενα ζεύγη {μονοπάτι-συστοιχία} 
από τη συγκεκριμένη πηγή σε όλες τις συστοιχίες υπολογιστών που έχουν την δυνατότητα να 
εκτελέσουν τη διεργασία (Παράγραφος 5.4.2). Τέλος, επιλέγουμε από το σύνολο PMn-d το ζεύγος 
μονοπάτι-συστοιχία} και τους χρόνους μετάδοσης των δεδομένων και εκτέλεσης της διεργασίας που 
ελαχιστοποιεί την ολοκλήρωση εκτέλεσης της διεργασίας ή πληροί κάποιο άλλο κριτήριο απόδοσης 
που επιθυμούμε να ελαχιστοποιήσουμε (Παράγραφος 5.4.3).  
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5.4.1 Φάση 1: Υπολογισμός του συνόλου των μη-κυριαρχούμενων 
μονοπατιών 

Θέλουμε να υπολογίζουμε το σύνολο των μη κυριαρχούμενων μονοπατιών από την πηγή των 
δεδομένων εισόδου προς όλους τους κόμβους του Δικτύου Πλέγματος. Αυτό το κάνουμε με τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο που παρουσιάστηκε στην Παράγραφο 4.4.1. 

Για κάθε σύνδεσμο l ορίζουμε ένα διάνυσμα κόστους 

Vl =(dl, Ĉl)=(dl,c1,l,c2,l,…,cul,l), 
που περιέχει την καθυστέρηση διάδοσης dl του συνδέσμου και το δυαδικό διάγραμμα διαθέσιμης 
χωρητικότητας Ĉl. Για να υπολογίσουμε το διάνυσμα με κόστη Vp ενός μονοπατιού p, 
χρησιμοποιούμε τα διανύσματα κόστους των συνδέσμων l∈p που το αποτελούν χρησιμοποιώντας τη 
σχέση συσχέτισης “e ” που ορίστηκε στην Εξ. (21). Επίσης χρησιμοποιούμε τη σχέση κυριαρχίας 
μεταξύ δύο μονοπατιών που δίνεται από την Εξ. (22). 

Με βάση αυτούς τους ορισμούς, χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο που παρατίθεται στην Παράγραφο 
2.4.2.1 (και στο Παράρτημα Β) έτσι ώστε να υπολογίσουμε το σύνολο Pn-d των μη-κυριαρχούμενων 
μονοπατιών από την πηγή των δεδομένων εισόδου προς όλους τους κόμβους του δικτύου. 

5.4.2 Φάση 2: Υπολογισμός του συνόλου των μη-κυριαρχούμενων ζευγών 
{μονοπάτι-συστοιχία}  

Επεκτείνουμε τον ορισμό του κόστους ενός μονοπατιού που παρουσιάσαμε στην προηγούμενη 
παράγραφο έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη μας τη διαθεσιμότητα των συστοιχιών υπολογιστών. 

Ορίζουμε ένα διάνυσμα κόστους για ένα ζεύγος {μονοπάτι-συστοιχία}, pm, το οποίο συμβολίζουμε 
με Vpm, αν το μονοπάτι p που αποτελείται από τους συνδέσμους l∈p οδηγεί (έχει τέλος) στην 
συστοιχία υπολογιστών m, σύμφωνα με την πράξη: 

1

,  ( , ) ,  ,  ( , )
k

pm p m l l ml pl
V V W p b d W p bC

∧ ∧

∈
=

∧  = = ⊕      
∑ ,   (29) 

όπου 
EST( , )( , )=MUV )(m p b mW p b W

∧ ∧
 είναι το δυαδικό διάγραμμα διαθεσιμότητας της συστοιχίας 

υπολογιστών m (η οποία βρίσκεται στο τέλος του μονοπατιού p) με 0’s στα πρώτα EST(p,b) στοιχεία 
(όπως περιγράφηκε στην Παράγραφο 5.3.2).  

Ορίζουμε και την πράξη κυριαρχίας μεταξύ δύο ζευγών: Ένα ζεύγος {μονοπάτι-συστοιχία}, το p1m1, 
κυριαρχεί πάνω σε ένα άλλο ζεύγος p2m2, εάν το p1 κυριαρχεί πάνω στο p2 με βάση τη σχέση 
κυριαρχίας που δίνεται στην Εξ. (22) και επίσης η συστοιχία υπολογιστών m1 μπορεί να εκτελέσει τη 
διεργασία (μετά από το ελάχιστο χρόνο μετάδοσης μέσω του μονοπατιού p1) τουλάχιστον σε όλες τις 
χρονικές περιόδους στις οποίες είναι διαθέσιμη η συστοιχία m2 (μετά από το ελάχιστο χρόνο 
μετάδοσης μέσω του μονοπατιού p2).  

      Το p1m1 κυριαρχεί πάνω στο p2m2 (p1m1 > p2m2) αν και μόνο αν 
µ µ

1 21 2 1 2 και  ( , ) ( , )m mp p W p b W p b> > , ή ισοδύναμα  

µ µ
1 2

1 2
1 2

1 2 και και ( , ) ( , )P Pl l l ll p l pl p l p
d d W p b W p bC C

∈ ∈
∈ ∈

∧ ∧
< ⊕ > ⊕ >∑ ∑     (30) 
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όπου η ανισότητα μεταξύ των διανυσμάτων “>” πρέπει να ερμηνευτεί για κάθε στοιχείο του 
διανύσματος ξεχωριστά.  

Το σύνολο PΜn-d των μη-κυριαρχούμενων ζευγών {μονοπάτι-συστοιχία} από την πηγή σε όλες τις 
συστοιχίες υπολογιστών που μπορούν να εκτελέσουν τη διεργασία, είναι το σύνολο των ζευγών 
{μονοπάτι-συστοιχία} με την ιδιότητα ότι κανένα ζεύγος στο PΜn-d δεν  κυριαρχείται από κάποιο 
άλλο. 

Από τον προηγούμενο ορισμό είναι φανερό ότι το σύνολο PΜn-d είναι υποσύνολο του συνόλου Pn-d 
που υπολογίσαμε στην 1η φάση του αλγορίθμου. Δηλαδή PΜn-d ⊆  Pn-d. Οπότε για να υπολογίσουμε 
το σύνολο PΜn-d επεκτείνουμε τα κόστη των διανυσμάτων των μονοπατιών που φθάνουν σε 
συστάδες υπολογιστών με βάση τον ορισμό που δίνεται στην Εξ. (22) και μετά εφαρμόζουμε την 
σχέση κυριαρχίας της Εξ. (28) στα στοιχεία του συνόλου. 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι η σχέση κυριαρχίας που δίνεται από την Εξ. (22) εφαρμόζεται στα 
μονοπάτια που καταλήγουν στον ίδιο προορισμό, ενώ η σχέση κυριαρχίας που δίνεται από την Εξ. 
(28) εφαρμόζεται σε ζεύγη {μονοπάτι-συστοιχία} που μπορούν να καταλήγουν σε διαφορετικούς 
προορισμούς (δηλαδή σε διαφορετικές συστοιχίες). Εάν χρησιμοποιούσαμε τη σχέση κυριαρχίας που 
δίνει η Εξ. (28) στον αλγόριθμου για τον υπολογισμό του συνόλου Pn-d των μη-κυριαρχούμενων 
μονοπατιών στην 1η φάση του αλγορίθμου, θα χάναμε πιθανές λύσεις ζευγαριών {μονοπάτι-
προορισμός} και έτσι δεν θα υπολογίζαμε το πλήρες σύνολο PΜn-d. Πιο αναλυτικά, η σχέση 
κυριαρχίας που δίνεται από την Εξ. (28) χρησιμοποιείται για να απορρίψει ένα ζεύγος p1m1 με 
δεδομένο ότι αυτό είναι χειρότερο (κυριαρχείται) από κάποιο ήδη υπολογισμένο ζεύγος, έστω το 
p2m2. Έστω ότι μπορούμε να επεκτείνουμε το μονοπάτι p1 έτσι ώστε να φτάσουμε στη συστοιχία m3 
μέσω του μονοπατιού p3 (σε αυτήν την περίπτωση το μονοπάτι p1 είναι υπο-μονοπάτι του p3). 
Υπάρχει η περίπτωση το ζεύγος p2m2 να μην κυριαρχεί πάνω στο ζεύγος p3m3 και έτσι θα χάναμε μια 
λύση αν διαγράφαμε το ζεύγος p1m1 χρησιμοποιώντας τη σχέση κυριαρχίας της Εξ. (28) αρχικά. Για 
αυτό τον λόγο ορίσαμε δύο διαφορετικές σχέσεις κυριαρχίας (Εξ. (22) και Εξ. (28)) και εφαρμόσαμε 
τη σχέση κυριαρχίας που δίνεται από την Εξ. (22) στη 1η φάση του αλγορίθμου για τον υπολογισμό 
των μη κυριαρχούμενων μονοπατιών Pn-d και την σχέση κυριαρχίας που δίνεται από την Εξ. (28) 
στην 2η φάση του αλγορίθμου. 

5.4.3 Φάση 3: Επιλογή του βέλτιστου ζεύγους {μονοπάτι- συστοιχία} και 
υπολογισμός των χρόνων μετάδοσης των δεδομένων και εκτέλεσης 
της διεργασίας στη συστοιχία των υπολογιστών 

Η τελευταία φάση είναι η επιλογή από το σύνολο PMn-d του ζεύγους pm το οποίο ελαχιστοποιεί τη 
συνάρτηση βελτιστοποίησης f. Για να το κάνουμε αυτό εφαρμόζουμε τη συνάρτηση f(Vpm) σε όλα τα 
διανύσματα κόστους των ζευγαριών pm ∈ PMn-d. Όπως αναφέρθηκε και στην Παράγραφο  4.4.2, η 
συνάρτηση βελτιστοποίησης f  που εφαρμόζεται στο διάνυσμα με τα κόστη, με σκοπό να 
υπολογίσουμε το τελικό (μονοδιάστατο) κόστος του ζεύγους {μονοπάτι-συστοιχία}, πρέπει να είναι 
μονοτονική για κάθε ένα από τα κόστη. 

Η συνάρτηση f μπορεί να είναι διαφορετική για διαφορετικές διεργασίες, ανάλογα με τις απαιτήσεις 
για ποιότητα υπηρεσίας (QoS) του χρήστη. Για παράδειγμα, εάν θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε την 
μετάδοση των δεδομένων εισόδου της διεργασίας –που αντιστοιχεί στη βελτιστοποίηση του 
επιλεγόμενου μονοπατιού- η συνάρτηση f μπορεί να επιλέγει το μονοπάτι που ελαχιστοποιεί το 
χρόνο παραλαβής των δεδομένων στην συστοιχία των υπολογιστών. Εάν θέλουμε να 
βελτιστοποιήσουμε την εκτέλεση της διεργασίας –που αντιστοιχεί στη βελτιστοποίηση της 
επιλεγόμενης συστοιχίας όπου θα εκτελεστεί η διεργασία- η συνάρτηση f μπορεί να επιλέγει την 
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συστοιχία υπολογιστών η οποία έχει στην ουρά της προς εκτέλεση το μικρότερο αριθμό διεργασιών. 
Επίσης, μπορούμε να έχουμε συνδυασμούς με βάρη για διαφορετικά κριτήρια, για παράδειγμα: έστω 
wl το βάρος που αντιστοιχεί στο χρόνο παραλαβής του καταιγισμού στον προορισμό P και wP το 
βάρος που αντιστοιχεί στον αριθμό των διεργασιών προς εκτέλεση στον P, τότε η συνάρτηση f 
μπορεί να επιλέξει το ζεύγος pm που ελαχιστοποιεί το άθροισμα με βάρη των παραπάνω 
παραμέτρων.  

Για παράδειγμα είναι φυσικό να θεωρούμε ότι η συνάρτηση κόστους είναι μονότονα αυξανόμενη 
όσο αναφορά την καθυστέρηση διάδοσης, μονότονα μειούμενη όσο αναφορά τη χωρητικότητα, 
μονότονα αυξανόμενη όσο αναφορά τη χρησιμοποίηση των συστοιχιών των υπολογιστών, κλπ. 
Κάθε στοιχείο από το διάνυσμα με τα κόστη του μονοπατιού, χαρακτηρίζεται από τον τρόπο που 
αυτό υπολογίζεται από τα αντίστοιχα κόστη των συνδέσμων που το αποτελούν (π.χ. πρόσθεση για 
την καθυστέρηση διάδοσης dl, ⊕  για το CAV Ĉ1 του συνδέσμου l, επιλογή του τελευταίου κόμβου 
για το διάγραμμα διαθεσιμότητας μίας συστοιχίας υπολογιστών). Επιπλέον, κάθε στοιχείο του 
διανύσματος χαρακτηρίζεται και από το κριτήριο βελτιστοποίησης που πρέπει να εφαρμοστεί σε 
αυτό (π.χ. ελαχιστοποίηση για την καθυστέρηση διάδοσης ή μεγιστοποίηση στην περίπτωση της 
χωρητικότητας, μεγιστοποίηση στην περίπτωση του διαγράμματος διαθεσιμότητας μιας συστοιχίας 
υπολογιστών). 

Για την παρούσα εργασία υποθέτουμε ότι το βέλτιστο ζεύγος {μονοπάτι-συστοιχία} είναι αυτό που 
ελαχιστοποιεί το χρόνο ολοκλήρωσης εκτέλεσης της διεργασίας και ότι χρησιμοποιούμε ένα 
μονόδρομο (one-way) πρωτόκολλο σηματοδοσίας για να στείλουμε τα δεδομένα εισόδου με τη 
μορφή ενός καταιγισμού.  

Γι’ αυτήν τη συνάρτηση βελτιστοποίησης εκτελούμε τα παρακάτω βήματα: 

Βήμα 1: Υπολογισμός της πρώτης διαθέσιμης θέσης εκτέλεσης της διεργασίας 

Ξεκινάμε από το διάνυσμα κόστους V(pm) ενός ζεύγους pm και υπολογίζουμε την πρώτη θέση 

Rm(w) μετά από την οποία το ( , )mW p b
∧

 έχει w (w =W/Cm) συνεχόμενα 1’s.  Με άλλα λόγια το R(w) 
είναι η μικρότερη χρονική στιγμή στην οποία το υπολογιστικό φορτίο W μπορεί να εκτελεστεί στην 
m, πάνω από το μονοπάτι p. Πρέπει να τονίσουμε ότι για τον υπολογισμό του w λαμβάνουμε υπόψη 

την υπολογιστική ισχύ του m  (μέσω του Cm), ενώ για τον υπολογισμό του ( , )mW p b
∧

, εξ ορισμού, 
λαμβάνουμε υπόψη (i) τον ελάχιστο χρόνο εκκίνησης της μετάδοσης των δεδομένων εισόδου R(b), 
(ii) την καθυστέρηση διάδοσης του μονοπατιού dp και (iii) το χρόνο μετάδοσης του καταιγισμού 
(όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 5.3.2). 

Βήμα 2: Εύρεση του ελάχιστου χρόνου ολοκλήρωσης της διεργασίας 

Επιλέγουμε το ζεύγος pm το οποίο έχει τον ελάχιστο χρόνο ολοκλήρωσης εκτέλεσης της διεργασίας, 
το οποίο ορίζεται σαν ο χρόνος  Rm(w)+w. Στην περίπτωση που έχουμε ισοπαλία, επιλέγουμε αρχικά 
το μονοπάτι με το μικρότερο χρόνο καθυστέρησης, στη συνέχεια το μονοπάτι με το καλύτερο 
διάγραμμα διαθέσιμου εύρους ζώνης και ούτω καθεξής. Ο χρόνος έναρξης εκτέλεσης της διεργασίας 
στη συστοιχία υπολογιστών (TOdest) είναι ίσος με Rm(w). 

Βήμα 3: Εύρεση του χρόνου αποστολής του καταιγισμού των δεδομένων εισόδου της διεργασίας 

Έχοντας επιλέξει το ζεύγος pm μεταδίδουμε τα δεδομένα εισόδου όσο πιο γρήγορα γίνεται. 
Παίρνουμε το διάγραμμα διαθέσιμου εύρους ζώνης του μονοπατιού p (Ĉp) και υπολογίζουμε την 
πρώτη θέση Rp(b) μετά από την οποία το Ĉp έχει b συνεχόμενα 1’s (όπως στην παράγραφο 2.3.2). Ο 
χρόνος αποστολής του καταιγισμού των δεδομένων εισόδου της διεργασίας (TOpath) είναι ίσος με 
Rp(b). 
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Βήμα 4: Ενημέρωση των διαγραμμάτων χρησιμοποίησης στο επιλεγμένο μονοπάτι και στη 
συστοιχία υπολογιστών 

Έχοντας επιλέξει το ζεύγος pm και τους χρόνους TOpath και TOdest, το επόμενο στάδιο είναι να 
ενημερώσουμε τα διαγράμματα χρησιμοποίησης των συνδέσμων του μονοπατιού και της συστοιχίας 
των υπολογιστών. Επίσης πρέπει να ενημερωθούν τα διαγράμματα χρησιμοποίησης των συνδέσμων 
και των συστοιχιών υπολογιστών που είναι αποθηκευμένα στους κατανεμημένους 
χρονοπρογραμματιστές. Η διαδικασία ενημέρωσης των διαγραμμάτων χρησιμοποίησης ξεφεύγει από 
το πλαίσιο αυτού του κεφαλαίου. Ο αναγνώστης παραπέμπεται στους μηχανισμούς που 
περιγράφονται στο Κεφάλαιο 4 και συγκεκριμένα στην Παράγραφο 4.4.3. 

Η διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως υποθέτει ότι χρησιμοποιούμε ένα μονόδρομο (one-
way) πρωτόκολλο για τη δέσμευση των πόρων. Εάν χρησιμοποιούσαμε ένα αμφίδρομο (two-way) 
πρωτόκολλο θα έπρεπε να ορίσουμε ξανά τα ( , )mW p b

∧

, Rm(w) και Rp(b) έτσι ώστε να υπολογίζουν και 
την καθυστέρηση αποστολής και λήψης του πακέτου δέσμευσης και επιβεβαίωσης δέσμευσης της 
χωρητικότητας (round trip time)  πριν την μετάδοση του καταιγισμού των δεδομένων εισόδου. 

5.5 Πολυωνυμικός Αλγόριθμος για τον Υπολογισμό του Συνόλου των Μη-
Ψευδο-Κυριαρχούμενων Μονοπατιών 

Ένα σημαντικό μειονέκτημα του αλγορίθμου που περιγράφεται παραπάνω είναι το γεγονός ότι ο 
αριθμός των μη-κυριαρχούμενων μονοπατιών που υπολογίζεται στην 1η φάση (Παράγραφος 5.4.1) 
μπορεί να είναι εκθετικός και ο αλγόριθμος να μην εγγυάται ότι θα τελειώσει σε πολυωνυμικό 
χρόνο.  

Για να πάρουμε έναν αλγόριθμο πολυωνυμικού χρόνου, αντί για την πλήρη σχέση κυριαρχίας που 
δίνεται από την Εξ. (22) χρησιμοποιούμε τη σχέση ψευδο-κυριαρχίας που δίνεται από την Εξ. (25). 
Όπως αναλύθηκε στην Παράγραφο 4.5.1, χρησιμοποιώντας αυτήν τη σχέση ψευδο-κυριαρχίας, ο 
χώρος λύσεων μειώνεται αφού μεταξύ δύο κόμβων μπορούμε να υπολογίσουμε το πολύ ul 
μονοπάτια, όπου ul είναι το μέγεθος του διανύσματος διαθεσιμότητας των συνδέσμων. Ο αριθμός 
αυτός των μονοπατιών, είναι πολυωνυμικός ως προς την είσοδο του προβλήματος, αφού θεωρούμε 
ότι τα διανύσματα διαθέσιμης χωρητικότητας αποτελούν μέρος της εισόδου.  

5.6  Αλγόριθμος όταν το Υπολογιστικό Φορτίο της Διεργασίας δεν είναι 
Γνωστός 

Στις προηγούμενες παραγράφους υποθέσαμε ότι ο υπολογιστικός φόρτος (workload) της διεργασίας 
είναι γνωστός πριν την εκτέλεση της, και χρησιμοποιήσαμε αυτήν την πληροφορία για να 
επιλέξουμε το ζεύγος {μονοπάτι-συστοιχία}, pm, για τη συγκεκριμένη διεργασία. Σε αυτή την 
παράγραφο μετατρέπουμε τον αλγόριθμο μας έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε περίπτωση που 
ο υπολογιστικός φόρτος μιας διεργασίας δεν είναι γνωστός εκ των προτέρων.  

Όταν ο υπολογιστικός φόρτος των διεργασιών δεν είναι γνωστός, δε χρειάζεται να 
χρησιμοποιήσουμε τα διαγράμματα διαθεσιμότητας των συστοιχιών υπολογιστών ως συνάρτηση του 
χρόνου που περιγράφονται στην Παράγραφο 5.2.2. Αντί για αυτά, η διαθεσιμότητα μίας συστοιχίας 
υπολογιστών μπορεί να εκφραστεί με ένα μονοδιάστατο κόστος (scalar). Το μονοδιάστατο αυτό 
κόστος το οποίο θα το συμβολίζουμε Sm, δίνει των αριθμό των ελεύθερων CPUs στη συστοιχία 
υπολογιστών m. Το Sm ορίζεται σαν: Wm πλην του αριθμού των διεργασιών που εκτελούνται ή 
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περιμένουν στην ουρά του m προς εκτέλεση. Οπότε το Sm είναι ένας ακέραιος αριθμός με μέγιστη 
τιμή την Wm και μπορεί να πάρει και αρνητικές τιμές στην περίπτωση που σε όλες τις CPUs 
εκτελούνται διεργασίες και υπάρχουν επιπλέον διεργασίες που περιμένουν στην ουρά της συστοιχίας 
m. 

Το διάνυσμα κόστους Vpm (Εξ. (27)), γίνεται τώρα: 

( ),  pm p mV V S=  (31) 

και η σχέση κυριαρχίας της Εξ. (28) δίνεται από: 

Το p1m1 κυριαρχεί πάνω στο p2m2 ( p1m1 >p2m2) αν και μόνο αν 1 21 2  και m mp p S S> >           (32) 

Όσο αναφορά τον αλγόριθμο, έχουμε τις εξής φάσεις: (α) υπολογίζουμε το σύνολο Pn-d των μη-
κυριαρχούμενων μονοπατιών. (β) Για να πάρουμε το σύνολο PΜn-d των μη-κυριαρχούμενων ζευγών 
{μονοπάτι-συστοιχία}, κατασκευάζουμε τα κόστη των ζευγών με την Εξ. (29) (αντί της Εξ. (27)) και 
στη συνέχεια εφαρμόζουμε την πράξη κυριαρχίας της Εξ. (30) στο σύνολο Pn-d (αντί της Εξ. (28)). 
(γ) Επιλέγουμε την συστοιχία υπολογιστών με το μεγαλύτερο Sm (βήμα 1 και βήμα 2 της 
Παραγράφου 5.4.3) και μεταδίδουμε τα δεδομένα εισόδου της διεργασίας στο χρόνο (TOpath) ο 
οποίος υπολογίζεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο (βήμα 3) της Παραγράφου 5.4.3. Φυσικά, δεν έχει 
νόημα να υπολογίσουμε το TOdest. 

5.7  Αποτελέσματα Προσομοίωσης 

Για να αξιολογήσουμε την απόδοση του προτεινόμενου αλγορίθμου πολλαπλών κριτηρίων για το 
συνδυασμένο χρονοπρογραμματισμό των δικτυακών και υπολογιστικών πόρων μιας διεργασίας, 
καθώς και της ψευδο-κυριαρχικής παραλλαγής του, εκτελέσαμε πειράματα προσομοίωσης σε πλήρη 
Δίκτυα Grid. Για το σκοπό αυτό επεκτείναμε την πλατφόρμα ns-2 [60] ώστε να ενσωματώσουμε τα 
βασικά χαρακτηριστικά ενός δικτύου Πλέγματος, όπως επίσης και κάποιους τυπικούς αλγορίθμους. 
Αναλυτικά, για την αξιολόγηση χρησιμοποιήσαμε τους έξης αλγορίθμους:  

• Πλήρης αλγόριθμος συνδυασμένου χρονοπρογραμματισμού των δικτυακών και 
υπολογιστικών πόρων μιας διεργασίας -Full multicost communication and computation 
task scheduling algorithm (MC-T): 

Όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 5.4.  

• Ευριστικός αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων βάρους διαθεσιμότητας - AW heuristic 
multicost communication and computation task scheduling algorithm (AWMC-T): 

Όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 5.5. 

• Πλήρης αλγόριθμος δρομολόγησης καταιγισμών πολλαπλών κριτηρίων - Full multicost 
burst routing algorithm (MC-B): 

Όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 4.4. Ο αλγόριθμος αυτός είναι ένας αλγόριθμος 
πολλαπλών κριτηρίων που λαμβάνει υπόψη του μόνο το επικοινωνιακό κομμάτι του 
προβλήματος. Ο MC-B  δρομολογεί τα δεδομένα εισόδου, με τη μορφή ενός 
καταιγισμού, στη συστοιχία υπολογιστών στην οποία τα δεδομένα φθάνουν 
γρηγορότερα, χωρίς να εξετάσει τα διαγράμματα χρησιμοποίησης των αντίστοιχων 
συστοιχιών υπολογιστών. 
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• Αλγόριθμος ελάχιστης ολοκλήρωσης εκτέλεσης διεργασίας - Earliest Completion time 
(ECT) 

Ο αλγόριθμος αυτός είναι ένας αλγόριθμος που λαμβάνει υπόψη του μόνο το 
υπολογιστικό κομμάτι του προβλήματος. Ο ECT στέλνει τη διεργασία για εκτέλεση στη 
συστοιχία υπολογιστών στην οποία θα ολοκληρώσει την εκτέλεση της πιο γρήγορα, και 
δρομολογεί τα δεδομένα εισόδου της διεργασίας μέσω του συντομότερου μονοπατιού 
(shortest path), εξετάζοντας τη σύγκρουση των καταιγισμών μόνο στον πρώτο 
σύνδεσμο (1st link). 

Για να κάνουμε κράτηση των απαραίτητων πόρων (επικοινωνιακών και υπολογιστικών) και για να 
ενεργοποιήσουμε το οπτικό μονοπάτι για τη δρομολόγηση του καταιγισμού, υλοποιήσαμε ένα one-
way πρωτόκολλο κράτησης πόρων που χρησιμοποιεί καθυστερημένες και χρονικές κρατήσεις 
(delayed reservations) το οποίο είναι παρόμοιο με το πρωτόκολλο JET του [29]. 

Η προσομοίωση έγινε σε ένα 5x5 mesh με wraparounds δίκτυο (Σχήμα 64). Στην mesh τοπολογία 
που χρησιμοποιήσαμε οι κόμβοι ήταν τοποθετημένοι κατά μήκος ενός δισδιάστατου πλέγματος και 
οι γειτονικοί κόμβοι απέχουν 400 km μεταξύ τους. Στην τοπολογία αυτή, τοποθετήσαμε 4 συστοιχίες 
υπολογιστών που η κάθε μία είχε 25 CPUs. Κάθε CPU είχε υπολογιστική ισχύ Cm = 25000 MIPS 
(τυπική τιμή για σύγχρονες CPU). Με βάση το Σχήμα 64 οι  συστοιχίες υπολογιστών τοποθετήθηκαν 
στους κόμβους με συντεταγμένες 7, 9, 17 και 19 (με συντεταγμένες (2,2), (2,4), (4,2), (4,4)). Όλοι οι 
σύνδεσμοι θεωρήθηκαν δυο κατευθύνσεων, η καθυστέρηση διάδοσης τους είναι ανάλογη του 
μήκους τους (5 μsec/Km), ο χρόνος επεξεργασίας του πακέτου ελέγχου του πρωτοκόλλου κράτησης 
τέθηκε στα 0.02 μsec, και η χωρητικότητα κάθε συνδέσμου Cl ορίστηκε στο 1 Gbits/sec. 

 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

 
Σχήμα 64: Τοπολογία πειραμάτων προσομοίωσης. 

Οι χρήστες ήταν τοποθετημένοι σε όλους τους κόμβους του δικτύου (25 συνολικά) και οι διεργασίες 
δημιουργούνταν πιθανοτικά.  Όταν μια διεργασία δημιουργούνταν ο χρήστης που τη δημιουργούσε 
ήταν με ίση πιθανότητα κάποιος από τους 25 χρήστες. Οι διεργασίες γεννιούνταν σύμφωνα με μια 
κατανομή Poisson με μέση τιμή λ διεργασίες ανά sec. Το υπολογιστικό φορτίο κάθε διεργασίας είναι 
μια τυχαία μεταβλητή η οποία ακολουθεί την εκθετική κατανομή με μέση τιμή W millions 
instructions (οπότε η διάρκεια εκτέλεσης της διεργασίας ακολουθεί επίσης εκθετική κατανομή με 
μέση τιμή w =W/Cm). Τέλος, το μέγεθος των δεδομένων εισόδου ήταν επίσης μια τυχαία μεταβλητή 
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η οποία ακολουθεί την εκθετική κατανομή με μέση τιμή Ι (οπότε η διάρκεια μετάδοσης των 
δεδομένων εισόδου με τη μορφή ενός καταιγισμού ακολουθεί επίσης εκθετική κατανομή με μέση 
τιμή b=I/ Cl).  

Οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν στις προσομοιώσεις είναι οι παρακάτω: 

• Δημιουργία διεργασιών με κατανομή Poisson: λ= 1, 3, 5, 7 διεργασίες/sec 

• Μέση διάρκεια καταιγισμού δεδομένων εισόδου: b= 50 msec, 1 sec 

• Μέση διάρκεια εκτέλεσης της διεργασίας: w=  1 sec, 10 sec 

 

Χρησιμοποιήσαμε τις εξής μετρικές: 

• Μέση συνολική καθυστέρηση (average total delay): που ορίζεται σαν το χρόνο από τη 
στιγμή δημιουργίας της διεργασίας μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της. 

• Πιθανότητα σύγκρουσης των δεδομένων εισόδου (burst blocking probability): η 
πιθανότητα να συγκρουστεί ο καταιγισμός δεδομένων εισόδου της διεργασίας με 
κάποιον άλλο καταιγισμό. 

• Πιθανότητα σύγκρουσης εκτέλεσης της διεργασίας (conflict probability): η πιθανότητα 
ο χρόνος εκτέλεσης της διεργασίας (TOdest) που έχει προβλεφθεί από τον αλγόριθμο να 
μην μπορεί να δοθεί για τη συγκεκριμένη διεργασία γιατί κάποια άλλη έχει προλάβει να  
δεσμεύσει τη συστοιχία υπολογιστών γι’ αυτό το χρονικό διάστημα. 

5.7.1 Υπολογιστικά Απαιτητικές Διεργασίες  

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτήν την παράγραφο προέκυψαν για μέση διάρκεια 
δεδομένων εισόδου b = 50 msec και για μέση διάρκεια εκτέλεσης της διεργασίας w=10 sec. 
Θεωρούμε ότι σ’ αυτή την περίπτωση έχουμε διεργασίες με μεγάλες υπολογιστικές απαιτήσεις αφού 
έχουμε w >> b και το w είναι μία μετρήσιμη ποσότητα σε σχέση με τη συνολική υπολογιστική ισχύ 
του Δικτύου Πλέγματος.  

Στο Σχήμα 65(α) βλέπουμε ότι οι αλγόριθμοι πολλαπλών κριτηρίων που αντιμετωπίζουν 
ενοποιημένα το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού των δικτυακών και των υπολογιστικών 
πόρων (MC-T, AWMC-T) συμπεριφέρονται καλύτερα από τους άλλους δύο αλγόριθμους  (MC-B, 
ECT) όσον αφορά τη μέση καθυστέρηση. Καταρχήν οι αλγόριθμοι MC-T, AWMC-T φαίνεται να 
επηρεάζονται ελάχιστα από το ρυθμό δημιουργίας των διεργασιών λ. Αυτό οφείλεται στο ότι οι 
διεργασίες έχουν μεγάλες υπολογιστικές απαιτήσεις, με αποτέλεσμα η μέση καθυστέρηση εκτέλεσης 
να κυριαρχείται από το χρόνο εκτέλεσης τους στις συστοιχίες υπολογιστών. Οι αλγόριθμοι αυτοί 
πετυχαίνουν χαμηλή πιθανότητα σύγκρουσης καταιγισμού, αλλά το πιο σημαντικό εδώ είναι ότι 
πετυχαίνουν και χαμηλή πιθανότητα σύγκρουσης εκτέλεσης της διεργασίας (Σχήμα 65(β)) με 
αποτέλεσμα να έχουν μικρό μέσο χρόνο καθυστέρησης. Ο αλγόριθμος ECT έχει επίσης σχεδόν 
σταθερή συμπεριφορά, αφού οι διεργασίες έχουν μεγάλες υπολογιστικές απαιτήσεις και ο 
αλγόριθμος αυτός εξετάζει το υπολογιστικό κομμάτι του προβλήματος κρατώντας χαμηλά την 
πιθανότητα σύγκρουσης εκτέλεσης της διεργασίας (Σχήμα 65(β)). Όμως ο ECT είναι πάντα 
χειρότερος από τους MC-T και AWMC-T. Αυτό οφείλεται στο οτι ο ECT δεν επιλέγει το μονοπάτι 
που κάθε φορά ελαχιστοποιεί το χρόνο παραλαβής των δεδομένων, αλλά δρομολογεί κάθε 
καταιγισμό από ένα σταθερό μονοπάτι εισάγοντας μεγαλύτερη καθυστέρηση μετάδοσης των 
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δεδομένων εισόδου. Τέλος, η συμπεριφορά του αλγορίθμου πολλαπλών κριτηρίων για τους 
καταιγισμούς MC-B χειροτερεύει καθώς αυξάνεται ο ρυθμός δημιουργίας των διεργασιών λ (Σχήμα 
65(α)). Αυτό  οφείλεται στο οτι ο αλγόριθμος αυτός δεν παίρνει υπόψη του καθόλου τους 
υπολογιστικούς πόρους, το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε αυτήν την περίπτωση που έχουμε 
διεργασίες με μεγάλες υπολογιστικές απαιτήσεις. Έτσι η υψηλή πιθανότητα σύγκρουσης εκτέλεσης 
της διεργασίας (Σχήμα 65(β)) οδηγεί σε μεγάλη μέση συνολική καθυστέρηση. 
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Σχήμα 65: Απόδοση των αλγορίθμων για διεργασίες με μεγάλες υπολογιστικές απαιτήσεις (CPU-intensive): (α) 
μέση συνολική καθυστέρηση και (β) πιθανότητα σύγκρουσης εκτέλεσης της διεργασίας. Η πιθανότητα σύγκρουσης 
των καταιγισμών των δεδομένων εισόδου των διεργασιών δεν παρατίθεται γιατί δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον στις 
διεργασίες με μεγάλες υπολογιστικές απαιτήσεις. 

5.7.2 Επικοινωνιακά Απαιτητικές  Διεργασίες 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτήν την παράγραφο προέκυψαν για μέση διάρκεια 
καταιγισμού δεδομένων εισόδου b = 1 sec  και για μέση διάρκεια εκτέλεσης της διεργασίας w = 1 
sec. Θεωρούμε ότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε διεργασίες με μεγάλες επικοινωνιακές απαιτήσεις 
αφού έχουμε μικρό w το οποίο είναι αμελητέο σε σχέση με τη συνολική υπολογιστική ισχύ του 
Δικτύου Πλέγματος, και μεγάλο b το οποίο είναι μια μετρήσιμη ποσότητα σε σχέση με τη συνολική 
χωρητικότητα και τοπολογία του Δικτύου Πλέγματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική 
καθυστέρηση ολοκλήρωσης της εκτέλεσης μιας διεργασία μπορεί να είναι λιγότερο από 2 sec 
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(=b+w) μιας και οι διεργασίες που παράγονται σε κόμβους που έχουν διαθέσιμες συστοιχίες 
υπολογιστών μπορούν να εκτελεσθούν τοπικά, όπου υποθέτουμε ότι δεν μεταφέρονται τα δεδομένα 
(άρα το b δεν παίζει ρόλο). 

Στο Σχήμα 66(α) βλέπουμε ότι οι αλγόριθμοι πολλαπλών κριτηρίων που λαμβάνουν υπόψη τους 
επικοινωνιακούς πόρους (MC-T, AWMC-T, MC-B) συμπεριφέρονται παρόμοια. Αυτό συμβαίνει 
γιατί οι διεργασίες έχουν μεγάλες επικοινωνιακές απαιτήσεις και οι αλγόριθμοι αυτοί επιλύουν 
αποδοτικά το πρόβλημα δρομολόγησης των δεδομένων εισόδου όπως φαίνεται από τη μικρή 
πιθανότητα σύγκρουσης καταιγισμού (Σχήμα 66(β)). Παρόλο που ο αλγόριθμος MC-B δεν λαμβάνει 
υπόψη του τους υπολογιστικούς πόρους, αυτό δεν έχει καμία επίπτωση στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, μιας και οι συγκεκριμένες διεργασίες έχουν μεγάλες επικοινωνιακές απαιτήσεις. Οι 
αλγόριθμοι MC-T, AWMC-T, MC-B φαίνεται να επηρεάζονται ελάχιστα από το ρυθμό δημιουργίας 
των διεργασιών λ. Αντιθέτως ο αλγόριθμος ECT χειροτερεύει καθώς αυξάνεται ο ρυθμός 
δημιουργίας των διεργασιών λ (Σχήμα 66(α)). Αυτό  οφείλεται στο οτι ο αλγόριθμος αυτός δεν 
υπολογίζει καθόλου τους επικοινωνιακούς πόρους, με αποτέλεσμα να υπάρχει υψηλή πιθανότητα 
σύγκρουσης των δεδομένων εισόδου που αποστέλλονται με την μορφή καταιγισμών (Σχήμα 66(β)) 
καθώς το λ αυξάνεται, το οποίο οδηγεί σε μεγάλη μέση συνολική καθυστέρηση. 
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Σχήμα 66: Απόδοση των αλγορίθμων για διεργασίες με μεγάλες επικοινωνιακές απαιτήσεις (Data-intensive): (α) 
μέση συνολική καθυστέρηση και (β) πιθανότητα σύγκρουσης των καταιγισμών των δεδομένων εισόδου. Η 
πιθανότητα σύγκρουσης εκτέλεσης των διεργασιών δεν παρατίθεται γιατί δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον στις 
διεργασίες με μεγάλες επικοινωνιακές απαιτήσεις. 
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5.7.3 Υπολογιστικά και Επικοινωνιακές Απαιτητικές Διεργασίες  

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε αυτήν την παράγραφο προέκυψαν για μέση διάρκεια 
καταιγισμού δεδομένων εισόδου b = 1 sec  και για μέση διάρκεια εκτέλεσης της διεργασίας w=10 
sec. Θεωρούμε ότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε διεργασίες που έχουν μεγάλες υπολογιστικές και 
επικοινωνιακές απαιτήσεις αφού έχουμε μεγάλο w που είναι μια μετρήσιμη ποσότητα για τη 
συνολική υπολογιστική ισχύ του δικτύου, και μεγάλο b που είναι μια μετρήσιμη ποσότητα για τη 
συνολική χωρητικότητα και τοπολογία του δικτύου. 

Στο Σχήμα 67(α) βλέπουμε ότι οι αλγόριθμοι πολλαπλών κριτηρίων που αντιμετωπίζουν 
ενοποιημένα το πρόβλημα της δρομολόγησης και του χρονοπρογραμματισμού (MC-T, AWMC-T) 
συμπεριφέρονται καλύτερα από τους άλλους δύο αλγόριθμους (MC-B, ECT) όσον αφορά τη μέση 
καθυστέρηση. Καταρχήν οι αλγόριθμοι MC-T, AWMC-T φαίνεται να επηρεάζονται ελάχιστα από το 
ρυθμό δημιουργίας των διεργασιών λ. Οι διεργασίες έχουν μεγάλες υπολογιστικές και 
επικοινωνιακές απαιτήσεις και οι αλγόριθμοι αυτοί επιλύουν αποδοτικά το πρόβλημα του από 
κοινού χρονοπρογραμματισμού των δικτυακών και υπολογιστικών πόρων που απαιτούν οι 
διεργασίες. Αυτό φαίνεται από τη χαμηλή πιθανότητα σύγκρουσης καταιγισμών δεδομένων εισόδου 
(Σχήμα 67(β)) και τη χαμηλή πιθανότητα σύγκρουσης εκτέλεσης της διεργασίας (Σχήμα 67(γ)). Ο 
αλγόριθμος ECT χειροτερεύει καθώς αυξάνεται ο ρυθμός δημιουργίας των διεργασιών λ (Σχήμα 
67(α)). Αυτό οφείλεται στο οτι ο αλγόριθμος ECT δεν υπολογίζει καθόλου τους επικοινωνιακούς 
πόρους και οι εργασίες μας έχουν σημαντικό επικοινωνιακό μέρος, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
υψηλή πιθανότητα σύγκρουσης καταιγισμών δεδομένων εισόδου (Σχήμα 67(β)) το οποίο οδηγεί σε 
μεγάλη μέση συνολική καθυστέρηση. Τέλος, ο αλγόριθμος MC-B επίσης χειροτερεύει καθώς 
αυξάνεται ο ρυθμός δημιουργίας των καταιγισμών λ ((Σχήμα 67(α)). Αυτό συμβαίνει γιατί ο MC-B 
δεν υπολογίζει καθόλου τους υπολογιστικούς πόρους. Έτσι η υψηλή πιθανότητα σύγκρουσης 
εκτέλεσης της διεργασίας (Σχήμα 67(γ)) καθώς αυξάνεται το λ οδηγεί σε μεγάλη μέση συνολική 
καθυστέρηση. 

Από αυτά τα αποτελέσματα γίνεται προφανές ότι, ειδικά σε ένα Δίκτυο Πλέγματος που οι διεργασίες 
έχουν ταυτόχρονα μεγάλες υπολογιστικές και επικοινωνιακές απαιτήσεις, ο αλγόριθμος που 
χρησιμοποιεί ο χρονοπρογραμματιστής πρέπει να εξετάζει από κοινού (συνδυασμένα) τη 
δρομολόγηση των δεδομένων της διεργασίας και το χρονοπρογραμματισμό της εκτέλεσής της, έτσι 
ώστε να βρει μια αποδοτική λύση ως προς και τις δύο αυτές απαιτήσεις. 
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Σχήμα 67: Απόδοση των αλγορίθμων για διεργασίες που έχουν μεγάλες υπολογιστικές και επικοινωνιακές 
απαιτήσεις (CPU- και Data-intensive): (α) μέση συνολική καθυστέρηση, (β) πιθανότητα σύγκρουσης των 
καταιγισμών των δεδομένων εισόδους, και (γ) πιθανότητα σύγκρουσης εκτέλεσης της διεργασίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαφορά ως προς τη μέση καθυστέρηση μεταξύ του πλήρους αλγορίθμου 
(MC-T) και της ευριστικής του παραλλαγής που χρησιμοποιεί τη σχέση ψευδο-κυριαρχίας (AWMC-
T) είναι πολύ μικρή στα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες παραγράφους.  

Στο Σχήμα 68(α) παρουσιάζονται ο μέσος αριθμός των μονοπατιών που ψάχνονται για κάθε 
διεργασία (ισοδύναμα αυτό είναι το μέγεθος του συνόλου των μη-κυριαρχούμενων μονοπατιών Pn-d 
που υπολογίζονται, όπως παρουσιάζεται στην Παράγραφο 5.4.1). Καταρχήν, το κάτω όριο για το 
μέσο αριθμό μονοπατιών είναι ίσο με 24, μιας και το σύνολο των κόμβων του δικτύου είναι ίσο με 
25. Παρατηρούμε ότι για χαμηλή κίνηση και οι δύο αλγόριθμοι υπολογίζουν σχεδόν τον ίδιο αριθμό 
μονοπατιών (και μάλιστα σχεδόν ίσο με το κάτω φράγμα). Καθώς ο ρυθμός δημιουργίας των 
διεργασιών λ αυξάνει ο βέλτιστος αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων υπολογίζει περισσότερα 
μονοπάτια από ότι ο ευριστικός αλγόριθμος. Στο Σχήμα 68(β) παρουσιάζονται ο μέσος αριθμός των 
στοιχειωδών υπολογιστικών πράξεων που χρειάζονται από τους δύο αλγορίθμους (όπως στην 
Παράγραφο 4.6 ορίζουμε σαν μια στοιχειώδη πράξη μια πράξη άθροισης, μια δυαδική πράξη AND η 
σύγκρισης (<, >, ≠ ) μεταξύ δύο στοιχείων). Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορούμε να φανταστούμε τον 
αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων που χρησιμοποιείται σαν έναν αλγόριθμο που έχει 1+ul κόστη. Η 
επεξεργασία αυτού του μεγάλου αριθμού από κόστη είναι μια δαπανηρή διαδικασία, το φόρτο της 
οποίας μετράμε με τη συγκεκριμένη μετρική. Από το Σχήμα 68(β) μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι 
ο μέσος αριθμός των στοιχειωδών πράξεων που εκτελεί ο πλήρης βέλτιστος αλγόριθμος είναι κατά 
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πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που εκτελεί ο ευριστικός αλγόριθμος. Η σχέση ψευδο-κυριαρχίας που 
χρησιμοποιεί ο ευριστικός αλγόριθμος, εκτός του ότι μειώνει το πλήθος των μονοπατιών που 
υπολογίζονται, διευκολύνει τις συγκρίσεις μεταξύ των διανυσμάτων διαθέσιμης χωρητικότητας των 
μονοπατιών, μιας και αντί να συγκρίνουμε δύο διανύσματα μεγέθους ul, συγκρίνουμε δύο 
μονοδιάστατες μετρικές που αντιπροσωπεύουν αυτά τα διανύσματα. 

Από αυτά τα αποτελέσματα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο ευριστικός αλγόριθμος πολυωνυμικού 
χρόνου AWMC-T έχει απόδοση ως προς την καθυστέρηση η οποία είναι πολύ κοντά στην απόδοση 
του βέλτιστου αλγορίθμου, ενώ διατηρεί τον αριθμό των υπολογιζόμενων μονοπατιών και των 
στοιχειωδών πράξεων που απαιτούνται σε χαμηλά επίπεδα.  
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Σχήμα 68: Μετρικές που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα των αλγορίθμων: (α) μέσος αριθμός υπολογιζόμενων 
μονοπατιών, και (β) μέσος αριθμός των στοιχειωδών υπολογιστικών πράξεων, για κάθε διεργασία. 

5.8 Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό της διδακτορικής διατριβής, παρουσιάσαμε ένα αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων 
για τον συνδυασμένο χρονοπρογραμματισμό των δικτυακών και υπολογιστικών πόρων που 
απαιτούνται από μια διεργασία για την εκτέλεση της σε ένα Δίκτυο Πλέγματος. Τα Δίκτυα 
Πλέγματος αποτελούν το επόμενο βήμα στον τομέα των κατανεμημένων συστημάτων, εισάγοντας 
την έννοια της “κοινής” χρήσης κατανεμημένων και ετερογενών πόρων (υπολογιστικών, 
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αποθηκευτικών, δικτυακών, κλπ.). Ο χρονοπρογραμματισμός των διεργασιών πάνω σε αυτό το 
ετερογενές σύνολο πόρων είναι μια δύσκολη διαδικασία που απαιτεί την χρήση έξυπνων 
αλγορίθμων που λαμβάνουν υπόψη τους πολλαπλές παραμέτρους. 

 Υποθέσαμε ότι η εκτέλεση μιας διεργασίας αποτελείται από δύο διαδοχικά στάδια: (α) Τη μεταφορά 
των δεδομένων εισόδου της διεργασίας από μια αποθηκευτική μονάδα σε μια συστοιχία 
υπολογιστών (cluster), υπό τη μορφή μιας σύνδεσης ή ενός καταιγισμού με γνωστό μέγεθος. (β) Την 
εκτέλεση της διεργασίας στη συστοιχία υπολογιστών. Επεκτείναμε τον αλγόριθμο πολλαπλών 
κριτηρίων που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4 της διδακτορικής διατριβής ώστε να λαμβάνει υπόψη 
τη χρησιμοποίηση των υπολογιστικών πόρων ενός Δικτύου Πλέγματος. Ο προτεινόμενος 
αλγόριθμος επιστέφει: (i) τη συστοιχία υπολογιστών όπου θα εκτελεστεί η διεργασία, (ii) το 
μονοπάτι το οποίο θα ακολουθήσουν τα δεδομένα εισόδου, (iii) τη χρονική στιγμή εκκίνησης 
μετάδοσης των δεδομένων και (iv) τη χρονική στιγμή εκκίνησης εκτέλεσης της διεργασίας στη 
συστοιχία υπολογιστών. Παρουσιάσαμε έναν αλγόριθμο μη πολυωνυμικού χρόνου και μετά αφού 
μειώσουμε κατάλληλα το χώρο λύσεων δώσαμε έναν ευριστικό αλγόριθμο πολυωνυμικής 
πολυπλοκότητας. Τα πειράματα προσομοίωσης που εκτελέσαμε έδειξαν ότι σε ένα Δίκτυο 
Πλέγματος όπου συνυπάρχουν διεργασίες υπολογιστικά απαιτητικές και διεργασίες επικοινωνιακά 
απαιτητικές ή διεργασίες που είναι ταυτόχρονα και υπολογιστικά και επικοινωνιακά απαιτητικές, 
σημαντικά οφέλη στην απόδοση μπορούν να επιτευχθούν από την κοινή βελτιστοποίηση των 
υπολογιστικών και επικοινωνιακών πόρων που ζητούν οι διεργασίες, όπως πραγματοποιείται από 
τον προτεινόμενο αλγόριθμο. 
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6 Συμπεράσματα και Μελλοντικές Κατευθύνσεις 

Τα οπτικά δίκτυα αποτελούν την αποδοτικότερη επιλογή όσον αφορά την εγκατάσταση 
ευρυζωνικών δικτύων κορμού, καθώς συνδυάζουν μεγάλο διαθέσιμο εύρος ζώνης, υψηλή 
αξιοπιστία, και έχουν μειωμένο κόστος μετάδοσης σε σχέση με τα υπόλοιπα ενσύρματα δίκτυα. Τα 
τελευταία χρόνια, σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στις προοπτικές 
μετάβασης από τα παραδοσιακά στατικά δίκτυα κυκλωμάτων όπου χρησιμοποιείται από-σημείο-σε-
σημείο οπτική μετάδοση, σε ένα δίκτυο μετάδοσης δεδομένων με βασικούς άξονες τη δυναμική και 
γρήγορη επαναρύθμιση των οπτικών μονοπατιών και την πρόσβαση σε χωρητικότητες κάτω του 
ενός μήκους κύματος (subwavelength granularity), ανάλογα με τις απαιτήσεις των χρηστών και των 
εκάστοτε εφαρμογών. Με βάση αυτήν την τάση εξέλιξης των οπτικών δικτύων κορμού, στην 
παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάσαμε και προτείναμε λύσεις για την αποδοτική ανάθεση 
χωρητικότητας σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές οπτικών δικτύων.  

Ξεκινώντας, στο Κεφάλαιο 2, επικεντρώσαμε την προσοχή μας σε διαφανή οπτικά δίκτυα 
μεταγωγής κυκλώματος (Optical Circuit Switching), όπου η βασική μονάδα μεταγωγής είναι τα 
οπτικά μονοπάτια (lightpaths). Το βασικό πρόβλημα που σχετίζεται με την αποδοτική εκμετάλλευση 
της χωρητικότητας δικτύων οπτικής μεταγωγής κυκλώματος είναι το πρόβλημα της δρομολόγησης 
και ανάθεσης μήκους κύματος (Routing and Wavelength Assignment - RWA). Επιπλέον αυτού του 
κλασικού προβλήματος, στα αμιγώς διαφανή (transparent) ή ημιδιαφανή (translucent) οπτικά δίκτυα 
κυκλώματος η μετάδοση του σήματος υποβαθμίζεται από μια σειρά φυσικών εξασθενήσεων 
(physical impairments), σε σημείο που η εγκατάσταση ενός οπτικού μονοπατιού να μην είναι σε 
μερικές περιπτώσεις αποδεκτή λόγω κακής ποιότητας μετάδοσης. Επομένως, αλγόριθμοι οι οποίοι 
λαμβάνουν υπόψη τους τις φυσικές εξασθενήσεις (εν συντομία ΙΑ-RWA algorithms) είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί για τέτοιου είδους δίκτυα.  

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος προτείναμε αλγόριθμους οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη 
τους τις φυσικές εξασθενήσεις (ΙΑ-RWA algorithms) τόσο για στατική όσο και για δυναμική κίνηση. 
Σαν μέσο 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). Προτείναμε έναν IA-RWA αλγόριθμο για την περίπτωση της στατικής κίνησης, ο 
οποίος βασίζεται στην τεχνική της LP χαλάρωσης (LP-relaxation) και χρησιμοποιεί τμηματικά 
γραμμικές συναρτήσεις κόστους. Οι φυσικές εξασθενήσεις ορίζονται σαν επιπλέον περιορισμοί στην 
μοντελοποίηση του γραμμικού προγραμματισμού, έτσι ώστε ο αλγόριθμος να επιτυγχάνει την 
διαστρωματική βελτιστοποίηση (cross-layer optimization) τόσο στο φυσικό επίπεδο όσο και στο 
επίπεδο δικτύου. Στη συνέχεια, εξετάσαμε την περίπτωση της δυναμικής κίνησης και προτείναμε 
έναν IA-RWA αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων. Σε αυτόν τον αλγόριθμο στους σύνδεσμους του 
δικτύου αναθέτουμε διανύσματα κόστους, τα οποία αλλάζουν δυναμικά καθώς νέες συνδέσεις 
εγκαθίστανται ή απεγκαθίστανται, έτσι ώστε να μπορούμε συνδυάζοντας τα κατάλληλα κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου να υπολογίσουμε γρήγορα το Q-factor ενός οπτικού 
μονοπατιού. Ο αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων υπολογίζει ένα σύνολο από μη-κυριαρχούμενα 
μονοπάτια από την πηγή στον προορισμό και μετά εφαρμόζει μια πολιτική επιλογής του βέλτιστου 
οπτικού μονοπατιού. Προτείναμε και αξιολογήσαμε μέσω πειραμάτων προσομοίωσης μια σειρά από 
πολιτικές επιλογής του βέλτιστου οπτικού μονοπατιού, οι οποίες αντιστοιχούν και σε διαφορετικούς 
δυναμικούς IA-RWA αλγορίθμους. Τα πειράματα προσομοίωσης που εκτελέσαμε, χρησιμοποιώντας 
ένα αληθοφανές οπτικό δίκτυο και αληθοφανή στατική/δυναμική κίνηση, αλλά και ένα αναλυτικό 
εργαλείο για την αξιολόγηση της ποιότητας μετάδοσης του σήματος, έδειξαν την εφαρμοσιμότητα 
των αλγορίθμων και την καλή κλιμάκωσή τους υπό ρεαλιστικές συνθήκες. Τα αποτελέσματά μας 
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δείχνουν ότι σε ένα διαφανές οπτικό δίκτυο τα οπτικά μονοπάτια πρέπει να επιλέγονται λαμβάνοντας 
υπόψη το δικτυακό αλλά και το φυσικό επίπεδο, ενώ η απόδοση μπορεί να βελτιωθεί από την 
διαστρωματική βελτιστοποίηση της λύσης πάνω από τα δύο αυτά επίπεδα, όπως αυτή 
πραγματοποιείται από τους προτεινόμενους αλγόριθμους.  

Πιθανές μελλοντικές κατευθύνσεις της συγκεκριμένης ερευνητικής δουλειάς είναι η επέκταση των 
προτεινόμενων αλγορίθμων ώστε να λαμβάνουν υπόψη τους την ισχύ εκπομπής και τη μεταβολή του 
κέρδους των οπτικών ενισχυτών, καθώς και τη μετατροπή των αλγορίθμων ώστε να λειτουργούν σε 
ημιδιαφανή (translucent) δίκτυα οπτικής μεταγωγής κυκλώματος. Στα ημιδιαφανή οπτικά δίκτυα 
μεταγωγής κυκλώματος, υπάρχουν συγκεκριμένοι κόμβοι που έχουν την δυνατότητα οπτο-ηλεκτρο-
οπτικής μετατροπής η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αναγέννησης του οπτικού σήματος, 
αλλά και για την μετατροπή του μήκους κύματος. Στα ημιδιαφανή δίκτυα, εκτός του ΙΑ-RWA 
προβλήματος, στην περίπτωση της στατικής κίνησης υπάρχει το πρόσθετο πρόβλημα της 
τοποθέτησης ενός αριθμού αναγεννητών στο δίκτυο (regeneration placement), ενώ στην περίπτωση 
της δυναμικής κίνησης υπάρχει το πρόσθετο πρόβλημα της επιλογής των συνδέσεων που θα 
χρησιμοποιήσουν αναγεννητές και ποιους συγκεκριμένους αναγεννητές θα χρησιμοποιήσουν από 
αυτούς που είναι διαθέσιμοι (regeneration assignment). Μια άλλη κατεύθυνση είναι η μελέτη του 
RWA προβλήματος λαμβάνοντας υπόψη την κατανάλωση ενέργειας στο δίκτυο (energy-aware 
networking). Σε τέτοιου είδους προβλήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποια μοντέλα 
κατανάλωσης ενέργειας έτσι ώστε να αναζητηθεί λύση του RWA προβλήματος η οποία να μειώνει 
την συνολική ενέργεια που καταναλώνεται στο δίκτυο (για παράδειγμα να αποφασίζει το σβήσιμο 
κάποιων διεπαφών, ενισχυτών, κλπ.) [125]. Τέλος, τεχνικές διαμόρφωσης του οπτικού σήματος 
όπως η OFDM επιτρέπουν την επιλογή, με κάποιον αρκετά ευέλικτο τρόπο, της χωρητικότητας που 
θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε οπτικό μονοπάτι (για παράδειγμα επιλέγοντας πόσα OFDM subcarriers 
θα ανατεθούν στο οπτικό μονοπάτι). Οπότε μια μελλοντική κατεύθυνση θα ήταν η μελέτη και η 
δημιουργία γενικών αλγορίθμων που θα κάνουν δρομολόγηση, ανάθεση μήκους κύματος, αλλά και 
θα αποφασίζουν για την χωρητικότητα και την τεχνική διαμόρφωσης (routing and wavelength 
assignment and bandwidth and format allocation – RWA-BFA).  

Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 3, στρέψαμε την προσοχή μας στα δίκτυα οπτικής μεταγωγής 
καταιγισμών (Optical Burst Switching – OBS), τα οποία είναι πιθανόν να αποτελέσουν ένα επόμενο 
στάδιο των δικτύων οπτικής μεταγωγής κυκλώματος. Στα δίκτυα οπτικής μεταγωγής καταιγισμών η 
δέσμευση της χωρητικότητας γίνεται για σημαντικά μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που 
γίνεται στα δίκτυα οπτικής μεταγωγής κυκλώματος, έτσι ώστε να επιτευχθεί μονάδα μεταγωγής 
μικρότερης του ενός μήκους κύματος. Στα OBS δίκτυα, στους κόμβους εισόδου του δικτύου πακέτα 
που προορίζονται προς τον ίδιο προορισμό και έχουν ίδιες απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας 
συναθροίζονται σε καταιγισμούς (bursts). Οι καταιγισμοί μεταδίδονται πάνω από αμιγώς οπτικά 
μονοπάτια τα οποία ρυθμίζονται με τη χρήση πακέτων ελέγχου που μεταδίδονται πριν από τους 
αντίστοιχους καταιγισμούς και τα οποία υφίστανται ηλεκτρονική επεξεργασία στους ενδιάμεσους 
κόμβους.  

Επικεντρώσαμε την προσοχή μας σε δυο βασικά στοιχεία ενός δικτύου οπτικής μεταγωγής 
καταιγισμών, την διαδικασία συναρμολόγησης καταιγισμών και τα πρωτόκολλα σηματοδοσίας. 
Προτείναμε και αξιολογήσαμε ένα νέο αλγόριθμο συναρμολόγησης καταιγισμών που βασίζεται στη 
μέση καθυστέρηση των πακέτων που αποτελούν έναν καταιγισμό. Τα πειράματα προσομοίωσης που 
εκτελέσαμε, έδειξαν ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος βελτιώνει τη διασπορά της καθυστέρησης των 
πακέτων όταν συγκρίνεται με τους τυπικούς αλγορίθμους συναρμολόγησης που έχουν προταθεί στην 
βιβλιογραφία. Επίσης, δείξαμε ότι η βελτίωση στη διασπορά της καθυστέρησης έχει σημαντικά 
οφέλη στη λειτουργία του πρωτοκόλλου TCP, του οποίου η απόδοση εξαρτάται από την ικανότητα 
να προβλέπει την καθυστέρηση κυκλικής διαδρομής (Round Trip Time - RTT) μεταξύ της πηγής και 
του προορισμού της σύνδεσης. Επίσης προτείναμε ένα νέο αμφίδρομο (two-way) πρωτόκολλο 
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σηματοδοσίας που βασίζεται στις μελλοντικές (in-advance) και χαλαρωμένες χρονικά (relaxed 
timed) δεσμεύσεις χωρητικότητας, ώστε να αυξήσει την πιθανότητα επιτυχημένης εγκατάστασης 
μιας σύνδεσης. Μια βασική παράμετρος του προτεινόμενου πρωτοκόλλου είναι η reservation 
duration (RD), η οποία αρχικοποιείται δυναμικά για κάθε καταιγισμό, και η οποία παρέχει ένα 
είδους ελέγχου πάνω στον μηχανισμό των χαλαρωμένων χρονικών δεσμεύσεων. Εξετάσαμε 
διαφορετικές συναρτήσεις για να αρχικοποιήσουμε την παράμετρο RD  ως συνάρτηση της διάρκειας 
του καταιγισμού και του αριθμού των ενδιάμεσων κόμβων ως τον προορισμό. Δείξαμε μέσω 
πειραμάτων προσομοίωσης ότι το προτεινόμενο πρωτόκολλο με κατάλληλες παραμέτρους 
παρουσιάζει καλύτερη απόδοση ως προς το ποσοστό απώλειας δεδομένων από άλλα τυπικά 
πρωτόκολλα σηματοδοσίας. Τέλος δώσαμε ένα παράδειγμα στο οποίο διαφοροποιήσαμε την 
ποιότητα υπηρεσίας που απολαμβάνουν διαφορετικές κλάσεις προτεραιότητας, διαφοροποιώντας 
κατάλληλα την συνάρτηση αρχικοποίησης της παραμέτρου RD. 

Πιθανές μελλοντικές κατευθύνσεις είναι η αναλυτική μελέτη του προτεινόμενου αλγορίθμου 
συναρμολόγησης καταιγισμών μέσου χρόνου καθυστέρησης αλλά και του προτεινόμενου 
αμφίδρομου πρωτοκόλλου σηματοδοσίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η υλοποίηση αλγορίθμων 
συναρμολόγησης καταιγισμών που χρησιμοποιούν πρόβλεψη είτε του μεγέθους, είτε του χρόνου 
συναρμολόγησης των καταιγισμών [58], και η αξιολόγηση αυτών μέσω πειραμάτων προσομοίωσης 
πλήρους δικτύου υπό αληθοφανής συνθήκες κίνησης. Τέτοιου είδους αλγόριθμοι πρόβλεψης 
μπορούν να εξετασθούν σε συνδυασμό με το προτεινόμενο αμφίδρομο πρωτόκολλο σηματοδοσίας 
ώστε να μειωθεί η καθυστέρηση της εγκατάστασης της σύνδεσης. Η εξέταση της απόδοσης του 
πρωτοκόλλου TCP πάνω από ένα δίκτυο OBS είναι ένα δύσκολο ερευνητικό πεδίο, το οποίο μπορεί 
να εξετασθεί αναλυτικά αλλά και να ερευνηθεί μέσω προσομοίωσης ξεκινώντας από τα πακέτα 
προσομοίωσης που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια αυτής της διδακτορικής διατριβής.  

Στο Κεφάλαιο 4, εξετάσαμε το πρόβλημα της δρομολόγησης και του χρονοπρογραμματισμού 
συνδέσεων με χαλαρό - μη συγκεκριμένο χρόνο εκκίνησης, πρόβλημα που μπορεί να εμφανιστεί σε 
δίκτυα οπτικής μεταγωγής κυκλώματος, οπτικής μεταγωγής καταιγισμών αλλά και μεταγωγής 
πακέτου. Η εξυπηρέτηση αυτών των συνδέσεων γίνεται μέσω μελλοντικών δεσμεύσεων 
χωρητικότητας, ο οποίος είναι ένας τυπικός τρόπος για να παρεχθεί εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας 
(QoS) στους χρήστες ενός δικτύου. Διακριτοποιήσαμε το χρόνο και χρησιμοποιήσαμε κατάλληλα 
διανύσματα για να αναπαραστήσουμε τη διαθεσιμότητα των συνδέσμων του δικτύου ως συνάρτηση 
του χρόνου. Ορίσαμε κατάλληλες πράξεις συσχέτισης και κυριαρχίας ώστε να μπορούμε να τα 
επεξεργαστούμε σε έναν αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων. Αρχικά παρουσιάσαμε έναν αλγόριθμο 
πολλαπλών κριτηρίων μη πολυωνυμικής πολυπλοκότητας, ο οποίος  βασίζεται στην έννοια των μη-
κυριαρχούμενων μονοπατιών. Για να μειώσουμε την πολυπλοκότητα σε πολυωνυμική, 
χρησιμοποιήσαμε δύο διαφορετικούς μηχανισμούς που μειώνουν τον αριθμό των υποψήφιων 
μονοπατιών. Η απόδοση των προτεινόμενων αλγορίθμων αξιολογήθηκε σε ένα δίκτυο οπτικής 
μεταγωγής καταιγισμών (Optical Burst Switched), αλλά αυτό δεν περιορίζει την εφαρμοσιμότητα 
του αλγορίθμου και σε άλλου είδους οπτικά δίκτυα.  

Τα αποτελέσματα προσομοίωσης έδειξαν ότι οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι πολλαπλών κριτηρίων 
οδηγούν σε σημαντική βελτίωση ως προς τη μέση από-άκρο-σε-άκρο καθυστέρηση που υφίσταται 
ένας καταιγισμός σε σύγκριση με αλγορίθμους που βασίζονται στο συντομότερο μονοπάτι. 
Παρατηρήσαμε ότι οι ευριστικοί αλγόριθμοι είχαν απόδοση καθυστέρησης πολύ κοντά σε αυτή του 
βέλτιστου αλγορίθμου, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν τον αριθμό  των στοιχειωδών πράξεων σε χαμηλά 
επίπεδα. Ο μηχανισμός branch-and-bound λειτουργεί και μπορεί να μειώσει αισθητά τον αριθμό των 
λύσεων που ψάχνει ο αλγόριθμος, χωρίς να χαθεί η βέλτιστη λύση, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί μόνο 
για την συγκεκριμένη συνάρτηση βελτιστοποίησης. Το βήμα που χρησιμοποιείται στη 
διακριτοποίηση του χρόνου επηρεάζει σημαντικά την απόδοση των αλγορίθμων. Επειδή υποθέσαμε 
μια κατανεμημένη αρχιτεκτονική, εξετάσαμε την επίδραση της καθυστέρησης διάδοσης του δικτύου 
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καθώς και δύο μηχανισμών για τη μετάδοση της πληροφορίας χρησιμοποίησης των συνδέσμων. Η 
βελτίωση της απόδοσης που παρατηρήσαμε όταν χρησιμοποιούνται οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι 
πολλαπλών κριτηρίων είναι πιο σημαντική σε δίκτυα με μικρή καθυστέρηση διάδοσης, όπου τα 
διαγράμματα χρησιμοποίησης των συνδέσμων που κρατούν οι κατανεμημένοι κόμβοι και 
χρησιμοποιούνται από τους αλγόριθμους είναι πιο ενημερωμένα.  

Πιθανές μελλοντικές κατευθύνσεις της συγκεκριμένης ερευνητικής δουλειάς είναι η εξέταση της 
απόδοσης και της πολυπλοκότητας του προτεινόμενου αλγορίθμου όταν χρησιμοποιούνται 
διαφορετικές δομές για την αναπαράσταση της χρησιμοποίησης των συνδέσμων, ή/και που δεν 
διακριτοποιούν σε σταθερά βήματα τον χρόνο. Επειδή ο προτεινόμενος αλγόριθμος είναι αρκετά 
γενικός μπορεί να επεκταθεί ώστε να χρησιμοποιηθεί σε οπτικά δίκτυα που βασίζονται σε slotted 
λειτουργία όπως για παράδειγμα το TIDES δίκτυο [126] ή ακόμα και πιο ειδικές αρχιτεκτονικής 
δικτύων όπως η TWIN [127]. Επίσης, άλλη μια πιθανή επέκταση είναι η δημιουργία ενός πιο 
σύνθετου αλγόριθμου ο οποίος να μην θεωρεί δεδομένο τον ρυθμό μετάδοσης της σύνδεσης, αλλά η 
συγκεκριμένη απόφαση να αποτελεί μέρος της λύσης. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα παράμετροι 
σχετική με την διαθέσιμη χωρητικότητα των συνδέσμων πρέπει να συμπεριληφθούν σαν παράμετροι 
στο διάνυσμα κόστους του αλγορίθμου πολλαπλών κριτηρίων.  

Τέλος, στο Κεφάλαιο 5, εξετάσαμε το πρόβλημα του συνδυασμένου χρονοπρογραμματισμού των 
δικτυακών και υπολογιστικών πόρων που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας διεργασίας σε ένα 
Δίκτυο Πλέγματος (Grid Network). Τα Δίκτυα Πλέγματος αποτελούν το επόμενο βήμα στον τομέα 
των κατανεμημένων συστημάτων, εισάγοντας την έννοια της “κοινής” χρήσης κατανεμημένων και 
ετερογενών πόρων (υπολογιστικών, αποθηκευτικών, δικτυακών, κλπ.). Υποθέσαμε ότι η εκτέλεση 
μιας διεργασίας αποτελείται από δύο διαδοχικά στάδια: (α) Τη μεταφορά των δεδομένων εισόδου 
της διεργασίας από μια αποθηκευτική μονάδα σε μια συστοιχία υπολογιστών (cluster), υπό τη μορφή 
μιας σύνδεσης ή ενός καταιγισμού με γνωστό μέγεθος. (β) Την εκτέλεση της διεργασίας στη 
συστοιχία υπολογιστών. Επεκτείναμε τον αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων για την δρομολόγηση 
και τον χρονοπρογραμματισμό συνδέσεων του Κεφαλαίου 4, προτείνοντας ένα αλγόριθμο 
πολλαπλών κριτηρίων που αντιμετωπίζει το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού των δικτυακών 
και υπολογιστικών πόρων που απαιτούνται από μια διεργασία με ένα συνδυασμένο τρόπο. 
Συγκεκριμένα, ο προτεινόμενος αλγόριθμος επιστέφει: (i) τη συστοιχία υπολογιστών όπου θα 
εκτελεστεί η διεργασία, (ii) το μονοπάτι το οποίο θα ακολουθήσουν τα δεδομένα εισόδου, (iii) τη 
χρονική στιγμή εκκίνησης μετάδοσης των δεδομένων και (iv) τη χρονική στιγμή εκκίνησης 
εκτέλεσης της διεργασίας στη συστοιχία υπολογιστών. Ξεκινήσαμε παρουσιάζοντας έναν αλγόριθμο 
μη πολυωνυμικού χρόνου και μετά, αφού μειώσαμε κατάλληλα το χώρο λύσεων, καταλήξαμε σε 
έναν ευριστικό αλγόριθμο πολυωνυμικής πολυπλοκότητας. Δείξαμε μέσω πειραμάτων 
προσομοίωσης ότι σε ένα Δίκτυο Πλέγματος όπου συνυπάρχουν διεργασίες υπολογιστικά 
απαιτητικές και διεργασίες επικοινωνιακά απαιτητικές ή διεργασίες που είναι ταυτόχρονα και 
υπολογιστικά και επικοινωνιακά απαιτητικές, μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά οφέλη στην 
απόδοση από την συνδυασμένη βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού των υπολογιστικών και 
επικοινωνιακών πόρων που ζητούν οι διεργασίες, όπως πραγματοποιείται από τον προτεινόμενο 
αλγόριθμο. Στα πειράματα προσομοίωσης που εκτελέσαμε, ο ευριστικός αλγόριθμος παρουσιάστηκε 
να έχει απόδοση πολύ κοντά σε αυτή του βέλτιστου αλγόριθμου και σημαντικά βελτιωμένο χρόνο 
εκτέλεσης. 

Πιθανές μελλοντικές κατευθύνσεις της συγκεκριμένης ερευνητικής δουλειάς είναι η επέκταση του 
αλγορίθμου ώστε να συμπεριλάβει το συνδυασμένο χρονοπρογραμματισμό παραπάνω των δύο 
πόρων οι οποίοι δεν θα παρουσιάζονται με συγκεκριμένη σειρά. Σε αυτήν την περίπτωση μια 
διεργασία θα περιγράφεται από ένα σύνολο από υπο-διεργασίες με συγκεκριμένες σχέσεις 
εξάρτησης που δίνονται μέσω ενός κατευθυντικού άκυκλου γράφου (Directed Acyclic Graph ή 
DAG). Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, απαιτείται ο ορισμός γενικών δομών που θα 
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αναπαριστούν την χρησιμοποίηση οποιοδήποτε είδους πόρου του Δικτύου Πλέγματος ως συνάρτηση 
του χρόνου, καθώς και ο ορισμός γενικών πράξεων για τον χρονισμένο συνδυασμό αυτών των 
διαγραμμάτων χρησιμοποίησης των πόρων του Δικτύου Πλέγματος. Ένα σημαντικό βήμα για την 
αξιοποίηση του προτεινόμενου αλγορίθμου θα είναι η ενσωμάτωση του στο συστήματα διαχείρισης 
(resource management) ενός πραγματικού λογισμικού middleware για Δίκτυα Πλέγματος, όπως για 
παράδειγμα το g-Lite [128]. Για την σωστή ενσώματος του θα πρέπει να προσδιοριστούν και να 
χρησιμοποιηθούν στον προτεινόμενο αλγόριθμο οι υπάρχουσες δομές και οι μηχανισμοί του 
middleware που παρακολουθούν τη χρησιμοποίηση των πόρων του Δικτύου Πλέγματος ως 
συνάρτηση του χρόνου. 
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Παράρτημα Α: Υπολογισμός των Διανυσμάτων 
Διασποράς Θορύβου των Συνδέσμων Βάση της 
Χρησιμοποίησης των Μηκών Κύματος του Δικτύου  

Σε αυτό το παράρτημα δείχνουμε πως να υπολογίζουμε τα διανύσματα που περιέχουν την διασπορά 
θορύβου για τα bit 1 και bit 0 ενός συνδέσμου l ο οποίος τελειώνει στον κόμβο (OXC switch) n. 

Υποθέτουμε ότι γνωρίζουμε την χρησιμοποίηση των μηκών κύματος στο σύνδεσμο l, η οποία μας 
δίνεται σε ένα διάνυσμα lW , καθώς και τα αντίστοιχα διανύσματα 'lW  όλων των συνδέσμων l’≠l που 
ξεκινάνε και τελειώνουν στον κόμβο n. Το διάνυσμα χρησιμοποίησης των μηκών κύματος lW  έχει 
το i-οστό του στοιχείο wl(i) ίσο με 0 όταν το μήκος κύματος λi, χρησιμοποιείται, και ίσο με 1 όταν το 
λi είναι ελεύθερο (διαθέσιμο), i=1,2,..,W. Επίσης συμβολίζουμε με w΄l(i)=1- wl(i). 

 

              
Σχήμα 69:(α) Συνεισφορά διασποράς θορύβου λόγω του XPM από ένα ενεργό διπλάνό ή ένα ενεργό παρα-διπλανό 
κανάλι, (β) συνεισφορά διασποράς θορύβου λόγω του FWM όταν το διπλανό και το παρα-διπλανό κανάλι είναι 
ενεργά (degenerate FWM). 

Υποθέτουμε ότι για το σύνδεσμο l και τον κόμβο n που αυτός τελειώνει, γνωρίζουμε τις ακόλουθες 
παραμέτρους: 

• σ2
ASE,’1’,l (σ2

ASE,’0’,l): η διασπορά θορύβου λόγω του ASE noise στο το bit 1 (ή 0) λόγω 
των ενισχυτών που υπάρχουν κατά μήκος (inline) της οπτικής ίνας l και των ενισχυτών 
που υπάρχουν στον κόμβο n. 

• s2
XT,’1’,l (s2

XT,’0’,l): η διασπορά θορύβου λόγω του intra-channel XT noise στα bit 1 (ή 0) 
λόγο ενός οπτικού μονοπατιού που περνάει, ξεκινάει ή τελειώνει στον κόμβο n το 
οποίο χρησιμοποιεί το ίδιο μήκος κύματος με το εξεταζόμενο μήκος κύματος. 

• s2
adj,l (s2

2-adj,l): η διασπορά θορύβου λόγω του XPM (μόνο στο bit 1) λόγω ενός ενεργού 
διπλανού (ή παραδιπλανού) μήκους κύματος, ( Σχήμα 69(α)). 

• s2
FWM,’1’,l =s2

FWM,’0’,l=s2
FWM,l: η διασπορά του θορύβου λόγω του FWM όπου δύο ενεργά 

διπλανά κανάλια δημιουργούν (εξετάζουμε μόνο φαινόμενα για degenerate FWM) 
(Σχήμα 69(β)). 



 162 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα s2
XT,’1’,l, s2

XT,’0’,l, s2
adj,l, s2

2-adj,l, s2
FWM,’1’,l, s2

FWM,’0’,l είναι τα ίδια ανεξάρτητα 
από τα μήκη κύματος που εξετάζουμε, αλλά αυτό δεν είναι περιοριστικό και μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε παραμέτρους που εξάπτονται και από το μήκος κύματος που εξετάζουμε. Αυτή 
είναι μια αποδεκτή υπόθεση που μας επιτρέπει να κάνουμε απλούς και γρήγορους υπολογισμούς. Ο 
συμβολισμός s2 χρησιμοποιείται για να διαχωριστεί από το σ2, λόγω του ότι το s2 αντιστοιχεί στη 
συνεισφορά μιας μόνο πηγής, ενώ το σ2 συμβολίζει τη συνολική συνεισφορά από όλες τις πηγές της 
αντίστοιχης φυσικής εξασθένησης. Στα πειράματα μας, οι παράμετροι s2 βρέθηκαν χρησιμοποιώντας 
αναλυτικά μοντέλα για τις αντίστοιχες φυσικές εξασθενήσεις, όπως και στα [17][22][24]. 

Χρησιμοποιώντας το διάνυσμα χρησιμοποίησης των μηκών κύματος lW  του συνδέσμου l και των 
διανυσμάτων 'lW  όλων των συνδέσμων l’≠l που τελειώνουν στον κόμβο n, μετράμε τον αριθμό των 
πηγών που δημιουργούν τις φυσικές εξασθενήσεις (πηγές των s2) σε ένα δεδομένο μήκος κύματος i: 

Ο αριθμός των πηγών που γενούν s2
’1’,XT,l και s2

’0’,XT,l είναι xXT,l(i) = ''
' ( )ll

w i∑ . Οπότε,  

σ2
’1’,XT,l(i)=xXT,l(i) . s2

’1’,XT,l και σ2
’0’,XT,l(i) = xXT,l(i) . s2

’0’,XT,l. 

Ο αριθμός των πηγών που γεννούν s2
adj,l  είναι xadj,l(i) = w΄l(i-1)+w΄l(i+1), και ο αριθμός των πηγών 

που γενούν s2
2-adj,l είναι x2-adjt,l(i)=w΄l(i-2)+w΄l(i+2). Οπότε,  

σ2
XPM,l(i)= xadj,l(i) . s2

adj,l + x2-adj,l(i) . s2
2-adj,l 

Ο αριθμός των πηγών που γεννούν s2
FWM,’1’,l και s2

FWM,’0’,l είναι xFWM,l(i) = (w΄l(i-1).w΄l(i-
2))+(w΄l(i+1).w΄l(i+2)). Οπότε,  

σ2
FWM,’1’,l(i)=xFWM,l(i) . s2

FWM,l και σ2
FWM,’0’,l(i)=xFWM,l(i).s2

FWM,l. 

Σχετικά με τα XPM και FWM, αξίζει να σημειωθεί ότι εξετάζουμε τη συνεισφορά μόνο από τα δύο 
διπλανά μήκη κύματος (κανάλια) από κάθε πλευρά του εξεταζόμενου μήκους κύματος i και 
υποθέτουμε ότι η συνεισφορά τους s2 είναι συμμετρική. Γενικά, αυτά τα φαινόμενα εξασθενούν 
καθώς κινούμαστε μακρύτερα από το εξεταζόμενο μήκος κύματος, και η επίδραση των δύο 
διπλανών μηκών κύματος από κάθε πλευρά υπερκαλύπτουν όλα τα άλλα. Θυμηθείτε για έναν 
αλγόριθμο που σχεδιάζεται να εξυπηρετήσει δυναμική κίνηση η ακρίβεια δεν είναι το 
σημαντικότερο θέμα, αλλά η απλότητα, η ταχύτητα και η αποδοτικότητα.  

Αφού λοιπόν έχουμε υπολογίσει τις τιμές των σ2
’1’,XT,l, σ2

’0’,XT,l, σ2
XPM,l, σ2

FWM,’1’.l, και σ2
FWM,’0’.l 

μπορούμε μέσω των Εξ. (4) και (5) να υπολογίσουμε τα διανύσματα με την διασπορά θορύβου για 
κάθε μήκος κύματος για τα bit 1 και bit 0 του συνδέσμου l. 
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Παράρτημα Β: Ψευδο-κώδικας Αλγορίθμου για την 
Εύρεση των Μη-Κυριαρχούμενων Μονοπατιών Μεταξύ 
της Πηγής και των Υπόλοιπων Κόμβων του Δικτύου 

Το δίκτυο ορίζεται σαν ένας κατευθυνόμενος γράφος G=(N,L): όπου N είναι το σύνολο των κόμβων 
και L είναι το σύνολο των συνδέσμων. 

Η αίτηση σύνδεσης έχει μέγεθος b σε χρονικά βήματα (time slots) και έχει πηγή τον κόμβο S ∈N 
και προορισμό τον κόμβο E ∈N 

Έστω Vl το διάνυσμα κόστους του συνδέσμου l ∈L. Σε κάθε μονοπάτι p αντιστοιχούμε μία ετικέτα 
(label) Vp η οποία περιέχει το διάνυσμα κόστους και το προηγούμενο σύνδεσμο στο μονοπάτι. 

Έστω Wi το σύνολο από ετικέτες των μονοπατιών από την πηγή S σε έναν κόμβο ni∈N, και 
i S iW W≠= ∪  το σύνολο από όλες τις ετικέτες προς όλους τους κόμβους του δικτύου.  

Έστω fW W⊆  το σύνολο των τελικών ετικετών για όλους τους κόμβους και f
i iW W⊆  το σύνολο των 

τελικών ετικετών για τον κόμβο ni. 

 

Compute_the_Set_of_Non_Dominated_Paths (G, S, E, Vl of all link) 

Initialization (G, S, Vl) 

while W≠Wf 

  ni=Choose_the_optimum_label (W, Wf, T) 

  Obtain_the_new_labels_and_discard_dominated_paths (G, ni, W, Vl) 

 end 

 return (Pn-d ≡ f
EW ) 

end 

 

 

Initialization (G, S, Vl of all links) 

 {}fW = , {}T =  

 for all links l ∈L that start from S∈N 

  W= W ∪ Vl  

 end 

end 

 

 

Choose_the_optimum_label (W, Wf, T) 
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find path pi ∈W with minimum delay (delay information is included in 
ipV ) 

ni ∈N = ending node of path pi 

{ },  { }
i

f f
p iW W V T T n= ∪ = ∪  

return (ni) 

end  

 

 

Obtain_the_new_labels_and_discard_dominated_paths (G, ni, W, Vl) 

1: for all nj∈N neighbors of ni (connected through link l=(ni,nj) ∈L) 

  
j ip p lV V V′ = e  ( e  is the associative relation) 

  for all 
jpV ∈  W (

jpV  are paths ending at nj) 

if 
jpV > 

jpV ′      (“>” is domination relation) 

 goto 1 (check the next neighboring node) 

   else if 
jpV ′ >

jpV   

{ }
jpW W V= −  

   end 

  end 

  { }
jpW W V= ∪  

 end 

end  
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Παράρτημα Γ: Υπολογισμός της Μέσης Καθυστέρησης 
των Πακέτων όταν Χρησιμοποιείται ο Αλγόριθμος 
Συναρμολόγησης Καταιγισμών Μέγιστης Καθυστέρησης 
TMAX 

Υποθέτουμε ότι οι αιτήσεις μετάδοσης πακέτων φτάνουν στην ουρά συναρμολόγησης καταιγισμών 
που αντιστοιχούν σε μια forwarding equivalent class (FEC) σύμφωνα με μια διαδικασία Poisson με 
μέσο ρυθμό λ requests/sec. Η σύνδεση i αποτελείται από ένα τυχαίο αριθμό mi από πακέτα, το 
καθένα από ένα δεδομένο μέγεθος PS. Τα mi υποθέτουμε ότι είναι τυχαίες μεταβλητές που 
ακολουθούν μια τυχαία κατανομή (independent and identical distributed random variables), και είναι 
ανεξάρτητα από την διαδικασία αφίξεων Poisson. Αυτή η στοχαστική διαδικασία κίνησης 
ονομάζεται και σύνθετη διαδικασία Poisson (compound Poisson process) [63]. 

 

 
Σχήμα 70: Κίνηση που δημιουργείται από μια σύνθετη διαδικασία Poisson. Χρησιμοποιούμε τους χρόνους αφίξεων 
των συνδέσεων για να υπολογίσουμε την μέση καθυστέρηση πακέτων που αποτελούν έναν καταιγισμό όταν 
χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος συναρμολόγησης καταιγισμών μεγίστου χρόνου καθυστέρησης TMAX.  

Στο Σχήμα 70 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα της κίνησης που παράγεται από τη σύνθετη διαδικασία 
Poisson και της επίδρασης της διαδικασίας συναρμολόγησης καταιγισμών χρησιμοποιώντας τον 
αλγόριθμο μεγίστης καθυστέρησης με παράμετρο TMAX. Η καθυστέρηση του πακέτου i είναι μια 
τυχαία μεταβλητή (r.v.)   

Di=TMAX-Si, i=1,2,.., N(TMAX), 

όπου N(TMAX) είναι ο αριθμός των πακέτων που έχουν φθάσει στην ουρά κατά την διάρκεια 
συναρμολόγησης του καταιγισμού TMAX. Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (probability density 
function –pdf) της μεταβλητής N(TMAX) δίνεται από το: 
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όπου χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι η περίοδος συναρμολόγησης ενός καταιγισμού ξεκινάει 
πάντοτε από την άφιξη μιας σύνδεσης. Μπορούμε να υπολογίσουμε την μέση τιμή της 
καθυστέρησης των πακέτων που για τον αλγόριθμο TMAX: 

[ ] [ ] [ ]MAXT
i MAX i MAX iD T S T SΕ = Ε − = − Ε  

Η μέση τιμή των χρόνων άφιξης E[Si], στην οποία λαμβάνουμε όλα τα πακέτα και όχι τις συνδέσεις, 
δίνεται από:   
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όπου χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι S1=0, και ότι όλα τα άλλα Si (i>1) είναι ομοιόμορφα 
κατανεμημένα στο [0,TMAX], σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας Poisson που 
χαρακτηρίζει τις αφίξεις [63]: 
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οπότε: 
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Συμπερασματικά, η μέση τιμή της καθυστέρησης των πακέτων όταν χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος 
συναρμολόγησης μέγιστων καταιγισμών με παράμετρο TMAX αν η εισερχόμενη κίνηση ακολουθεί 
μια διαδικασία σύνθετης Poisson (compound Poisson process) δίνεται από: 

[ ] 1 11
2 ( ) 2 2

MAXT MAX MAX
i MAX
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