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ΠΕ Ρ Ι Λ ΗΨΗ  

H παρούσα ερευνητική εργασία αφορά την εκτίμηση της απόδοσης πολυβάθμιων διασυνδεδεμένων 
δικτύων μεταγωγής. Για την εκτίμηση της απόδοσης   αναπτύχθηκαν προσεγγιστικά αναλυτικά μοντέλα 
τα οποία και παρουσιάζονται στην εργασία αυτή. Πιο συγκεκριμένα: 

 

1. Παρουσιάζεται μια πρωτότυπη ολοκληρωμένη μεθοδολογία εύρεσης της απόδοσης αυτό-
δρομολογούμενων απλών πολυβάθμιων διασυνδεδεμένων δικτύων (πχ κλασσικά δίκτυα banyan) τα 
οποία συγκροτούνται από συμμετρικά στοιχειώδη συστήματα μεταγωγής (πχ 2x2 Switch Element). Το 
μοντέλο που δημιουργήθηκε βασίστηκε στην λειτουργία και την συμπεριφορά μιας τυχαίας μνήμης 
(ουράς) ενός  στοιχειώδους συστήματος μεταγωγής. Βασιζόμενοι στην ανάλυση, η οποία  
συμπεριλαμβάνει έναν επαναληπτικό αλγόριθμο ο οποίος συγκλίνει σε πολύ λίγες επαναλήψεις, 
υπολογίζουμε την Χρησιμοποίηση των ουρών του συστήματος. Στην  συνεχεία προσδιορίζουμε τους 
λοιπούς δείκτες απόδοσης.  

2. Παρουσιάζεται διαδικασία εκτίμησης της απόδοσης πολυβάθμιων διασυνδεδεμένων δικτύων 
μεταγωγής, τα οποία έχουν την ικανότητα να εξυπηρετούν φορτίο με δύο οι περισσότερες 
προτεραιότητες. Προτάθηκε ένα στοιχειώδες σύστημα μεταγωγής (SE- Switch Element) το οποίο 
διαθέτει παράλληλες μνήμες σε κάθε είσοδο, μία για κάθε υποστηριζόμενη προτεραιότητα φορτίου, και 
το οποίο  μοντελοποιήθηκε με την βοήθεια ουρών. Βασιζόμενοι στην ανάλυση του μοντέλου αυτού και 
με την βοήθεια σχετικού επαναληπτικού αλγορίθμου ο οποίος συγκλίνει με λίγες επαναλήψεις,  
υπολογίστηκαν με ακρίβεια όλοι οι  δείκτες απόδοσης.  

3. Επιπρόσθετα, αναπτύσσεται μια ακόμη πρωτότυπη αναλυτική προσέγγιση η οποία παρέχει την 
εκτίμηση της απόδοσης πολυβάθμιων διασυνδεδεμένων δικτύων μεταγωγής με ένα ή περισσότερα 
επίπεδα τα οποία εφαρμόζουν ως τεχνική εκπομπής πακέτων την τεχνική ‘full multicast’, όταν τα δίκτυα 
αυτά εξυπηρετούν φορτίο απλής και πολλαπλής εκπομπής (multicast).  Δημιουργήθηκε σχετικό μοντέλο 
για την μελέτη των δικτύων αυτών. Απεδείχθη ότι τα διασυνδεδεμένα δίκτυα τα οποία διαθέτουν  
περιορισμένο αριθμό επιπέδων, υποστηρίζουν με εξαιρετική αποτελεσματικότητα φορτίο απλής και 
πολλαπλής εκπομπής (multicast).   

4. Αναπτύσσεται και άλλη αναλυτική μελέτη η οποία παρέχει την εκτίμηση της απόδοσης πολυβάθμιων 
διασυνδεδεμένων δικτύων μεταγωγής με ένα ή περισσότερα επίπεδα τα οποία όμως εφαρμόζουν ως 
τεχνική εκπομπής πακέτων την τεχνική ‘partial multicast’. 

5. Παρουσιάζεται αναλυτική προσέγγιση απόδοσης η οποία αφορά αυτο-δρομολoγούμενα πολυβάθμια 
συστήματα με περιορισμένα επίπεδα τα οποία  όμως εφαρμόζουν ταυτόχρονα δύο διαφορετικές 
πολιτικές εκπομπής πακέτων, μία σε κάθε τμήμα τους. Και πάλι ακολουθώντας παρόμοια διαδικασία 
προσδιορίστηκαν όλοι οι δείκτες απόδοσης των πολυβάθμιων δικτύων αυτών 

6. Για διευκόλυνση των μελετητών, ορίστηκε ένας γενικός  συντελεστής απόδοσης (CPF) του 
συστήματος ο οποίος εκφράζει την γενική απόδοση μιας πολυβάθμιας συσκευής μεταγωγής πακέτων, 
λαμβάνοντας υπ όψιν όλους τους ανεξάρτητους δείκτες, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. 

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι όλες οι αναλυτικές μέθοδοι παρέχουν αναλυτικά αποτελέσματα για όλα τα 
ενδιάμεσα στάδια. Όλα τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από εφαρμογή των αναλυτικών μεθόδων 
επιβεβαιώθηκαν με προσομοιώσεις που δημιουργήθηκαν γι αυτό τον σκοπό.  

Επίσης τα αποτελέσματα τα οποία ελήφθησαν από τις αναλυτικές μεθόδους,  συγκρίθηκαν με 
αποτελέσματα από παλαιότερες εργασίες. Η σύγκριση  αναδεικνύει  την μεγαλύτερη ακρίβεια και 
ταχύτητα των αναλυτικών μεθόδων που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία έναντι όλων των 
παλαιοτέρων ερευνητικών τεχνικών.  

Εξετάζοντας τις σχετική ερευνητική βιβλιογραφία καθίσταται πρόδηλο ότι υπάρχει ανεπάρκεια 
αναλυτικών μελετών οι οποίες να καλύπτουν θέματα εκτίμησης απόδοσης συγχρόνων δικτύων 
μεταγωγής, όπως πχ είναι τα πολυεπίπεδα δίκτυα.  

Οι παραπάνω αναλυτικές προσεγγίσεις αναμένεται να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους σχεδιαστές 
και κατασκευαστές δικτυακών συστημάτων στην προσπάθειά τους να πετύχουν κατασκευή δικτύων με 
καλύτερη ποιότητα εξυπηρέτησης (QoS). 



ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
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E X E C U T I V E  S U M M A R Y  

This research work concerns the performance evaluation of multistage, interconnected switching 
networks. To assess the performance, approximated analytical models are developed and presented. In 
particular: 

1. A novel integrated methodology for assessing the performance of simple, self-routing, multistage, 
interconnected networks (e.g. banyan networks), which are formed by symmetrical switch elements, is 
presented. The model that is created is based on the function and behaviour of a random simple 
multistage switch system in a memory level (queue). Based on analysis, which includes a repetitive 
algorithm that converges within a small number of iterations, the queue's’ utilisation is estimated. 
Subsequently, other performance indicators are determined. 

2. A performance evaluation process for multistage interconnection networks, which has the ability to 
service traffic with two or more classes of priorities, is presented. Particularly, a new switch element 
which has parallel memories in each entry is proposed to ensure effective servicing of multi-priority 
traffic. This switch element has one memory for each supported class of priority, and is modelled by 
means of queues. Based on the analysis provided by this model, and in conjunction with the application 
of a repetitive algorithm which converges with few iterations, all performance indicators were precisely 
calculated. 

3. In addition, a novel analytical approach was developed that provides a performance evaluation of 
multistage interconnection networks that have one or more levels which apply the packet transmission 
‘full multicast’ method when these networks serve unicast and multicast traffic. A relevant study model 
for those networks was created. It appears that the interconnected networks which have a limited 
number of levels lend excellent support with effective unicast and multicast traffic. 

 4. The study provides a performance evaluation of multistage interconnection networks with one or 
more levels, and uses a technical transmission packet technique for multicast traffic, the ‘partial 
multicast’ operation. 

5. Also is presented an analytical approach that estimates a performance evaluation of self-routing, 
multistage interconnection networks (which have a limited number of levels) that apply two different 
transmission packet techniques in each segment. By application of a similar procedure, all the 
performance indicators of multistage networks are identified. 

6. To assist designers, a compound performance factor (CPF) is defined which expresses the overall 
performance evaluation of multistage interconnection network devices (taking into account all the 
individual performance factors, according to a specific set of criteria). 

 

It is noteworthy that all of the analytical methods provide detailed results for all intermediate stages. All 
of the results obtained by application of analytical methods are confirmed by simulations. 

The results garnered by analytical methods are also compared with the results from previous work. The 
comparison highlights the greater accuracy and speed that these analytical methods have over older 
research techniques. Examination of the relevant research literature makes it evident that there is an 
insufficient number of analytical studies which cover the performance evaluation issue relating to 
modern switched networks; for example, multi-layered networks. This gap in the field of research is 
completed by this work. 

These analytical approaches will be useful tools for designers and manufacturers of network systems in 
their efforts to provide better quality of service (QoS). 
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1.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚH ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 
 

 

Στα δίκτυα μεταγωγής πακέτων όλα τα δεδομένα υπάρχουν υπό μορφή 
πακέτων.  Προκειμένου να ολοκληρωθεί η επικοινωνία μεταξύ διαφόρων δικτύων 
είναι απαραίτητη η χρήση Συστημάτων Μεταγωγής (ΣΜ) τα οποία θα μεταγάγουν τα 
πακέτα μεταξύ των διασυνδεδεμένων δικτύων.  

Η γενική δομή ενός ‘Διακόπτη’ Συστήματος Μεταγωγής (ΣΜ) αποτελείται 
από πλευράς υλικού (hardware ) από τρία διακριτά μέρη όπως φαίνεται στο Σχήμα 
1.1 . Συγκεκριμένα: 

i)   Το υποσύστημα Εισόδου, το οποί έχει τις Θύρες Εισόδους και τους Ελεγκτές 
Εισόδου (Input Controlers-(ICs)),  

ii) Η βασικό υποσύστημα ή βασική δομή (switch fabric) του συστήματος 
μεταγωγής στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο Επεξεργαστής Ελέγχου ή 
Κεντρικός Ελεγκτής, και  

iii) Το υποσύστημα Εξόδου, το οποίο έχει τις Θύρες Εξόδου και τους Ελεγκτές 
Εξόδου (Output Controlers-(OCs)).  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

22  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 

 

Σχήμα 1.1 Γενική δομή ενός τυπικού Συστήματος Μεταγωγής (ΣΜ) 

 
Το μέγεθος τέτοιων συστημάτων μεταγωγής μπορεί να έχουν έκταση  από 

μερικές θύρες (ports) μέχρι κάποιες χιλιάδες θύρες (ports). Σε περίπτωση που έχουμε 
πάνω από εκατό θύρες (ports), τότε λέμε ότι έχουμε έναν μεγάλο σύστημα 
μεταγωγής. Ένας τυπικό σύστημα μεταγωγής διαχειρίζεται μερικές εκατοντάδες 
πακέτα -  το λιγότερο- ανά  δευτερόλεπτο, σε κάθε θύρα του (port). 

Ο Επεξεργαστής Ελέγχου (CP- Control Processor),  είναι απαραίτητος για ;olew 
λειτουργίες  υψηλού επιπέδου όπως: 

i)   Η δημιουργία μιας σύνδεσης και η απελευθέρωσή της  

ii)  Η ανάθεση χωρητικότητας (bandwidth) σε μια σύνδεση  

iii) Η διατήρηση της επικοινωνίας και  

iv) Η διαχείριση σύνδεσης.  

 

Όλοι οι Ελεγκτές Εισόδου(ICs), είναι γενικά συγχρονισμένοι ούτως ώστε όλα τα 
πακέτα  τα οποία διαθέτει να προωθούνται στο κύριο μέρος (κορμός) του συστήματος 
μεταγωγής με τις επικεφαλίδες (Headers) τους ‘στοιχισμένες’ (δηλ. διατεταγμένες με 
την κατάλληλη σειρά). Αυτό απλοποιεί το σχεδιασμό της βασικής δομής  (switch 
fabric) του συστήματος μεταγωγής και επιτρέπει στα πακέτα  να γίνονται αποδεκτά 
ανάλογα με την εκάστοτε προτεραιότητά τους.  

Η βασική δομή (switch fabric) ενός συστήματος μεταγωγής (ΣΜ) ενεργεί 
συγχρονισμένα και τυπικά, μέσα σε διακριτούς χρόνους (timeslots), ένα οποιοδήποτε  
πακέτο φθάνει στο κύριο μέρος (switch fabric) του συστήματος μεταγωγής από έναν  
ελεγκτή εισόδου (IC). Ο Επεξεργαστής Ελέγχου (IC) μπορεί να επικοινωνήσει με 
τους Ελεγκτές Εισόδου και Εξόδου είτε με κατάλληλα σήματα μέσω απευθείας 
διαδρόμων επικοινωνίας ή μέσω πακέτων κατά μήκος της κύρια κατασκευής (switch 
fabric) του συστήματος μεταγωγής.  
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Η ακεραιότητα της ακολουθίας όλων των πακέτων σε μια εικονική σύνδεση 
μεταγωγής πακέτων πρέπει να διατηρείται μέσα σε ένα σύστημα μεταγωγής  (ΣΜ) 
ενός δικτύου. Παρ’ όλα αυτά όμως η διατήρηση της ακολουθίας των πακέτων, 
απλοποιεί την διαδικασία αναδιάταξής των πακέτων, όταν αυτά έχουν πλέον φθάσει  
στην έξοδο του συστήματος. Η διαδικασία αναδιάταξης των πακέτων είναι 
απαραίτητη στην έξοδο του συστήματος μεταγωγής προκειμένου τελικά να έχουμε 
την αυθεντική σειρά των πακέτων .   

Τα εξωτερικά στοιχεία τα οποία είναι διασυνδεδεμένα στο σύστημα μεταγωγής είναι 
γενικά δύο κατευθύνσεων και σχηματίζουν δύο κύριες ομάδες οι οποίες ελέγχονται 
από έναν Ελεγκτή Εισόδου και Εξόδου.  

 

Συνοπτικά, τα πιο σημαντικά σημεία της κατασκευής ενός συστήματος μεταγωγής 
δικτύου τα οποία και το χαρακτηρίζουν είναι: 

• Η τοπολογία της βασικής δομής (switch fabric) του συστήματος μεταγωγής   
• Οι θέσεις μνήμης για αποθήκευση των πακέτων, και  
• Ο μηχανισμός διεκδίκησης πόρων από τα πακέτα σε περίπτωση σύγκρουσης 
 

Στις εισόδους ενός συστήματος μεταγωγής, οι αφίξεις των πακέτων δεν είναι  
προγραμματισμένες αλλά εισέρχονται με σχετικά τυχαίο τρόπο. Έτσι είναι δυνατόν η 
βασική δομή (switch fabric) ενός συστήματος μεταγωγής, να έχει έναν αριθμό 
πακέτων από διαφορετικές Εισόδους τα οποία μπορεί να ζητήσουν ταυτόχρονα τον 
ίδιο πόρο (μνήμη ή διασύνδεση) του συστήματος.   

Μια θύρα εξόδου όμως, εκπέμπει κάθε φορά μόνο ένα πακέτο (απλή εκπομπή). Το 
μέγεθος της μνήμης έχει μεγάλη σημασία στην ολική απόδοση του συστήματος  
μεταγωγής καθώς επίσης και  στην πολυπλοκότητα της βασικής δομής (switch fabric) 
της όλης κατασκευής.  

Επίσης, μερικά συστήματα  μεταγωγής υποστηρίζουν λειτουργία πολλαπλής 
εκπομπής πακέτων (multicasting), δημιουργώντας πολλαπλά αντίγραφα. Τα 
αντίγραφα πακέτα δημιουργούνται μέσα στη βασική δομή (switch fabric) του 
συστήματος μεταγωγής και το κάθε ένα από αυτά έχει την δική του διαδρομή καθώς 
αυτό θα πρέπει να φθάσει σε συγκεκριμένη θύρα εξόδου (OC). 

Στην συνέχεια στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο θα αναφερθούν διάφορες βασικές 
κατηγορίες  συστημάτων μεταγωγής που προτείνονται στη βιβλιογραφία και για κάθε 
περίπτωση θα κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση. 

 

 

1.2 ΚΑΤΗΓΟΡIΕΣ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓHΣ  
 

Η βασική δομή (switch fabric) ενός Συστήματος Μεταγωγής (ΣΜ), είναι το 
πιο σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού του υλικού (hardware) ενός  μεταγωγέα. Η 
κατασκευή ενός ΣΜ έχει επίδραση στην απόδοση, στην χωρητικότητα (bandwidth), 
στην δυνατότητα επέκτασης και στην πολυπλοκότητα του σχεδιασμού (άρα και στο 
κόστος) ενός μεταγωγέα.  
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Στοιχειώδεις Μονάδες Μεταγωγής (ΣΜΜ ) 
Οι περισσότερες βασικές δομές ΣΜ είναι κατασκευασμένες από έναν αριθμό 

από Στοιχειώδεις Μονάδες Μεταγωγής (ΣΜΜ) (SEs - Switch Elements) τα οποία 
ονομάζονται βασικά στοιχεία μεταγωγής (Switch Elements – SΕs). Η βασική δομή 
ενός μεγάλου μεταγωγικού συστήματος κατά κανόνα κατασκευάζεται από 
συναρμογή ενός αριθμού απλών διασυνδεδεμένων και αυτοτελών ΣΜΜ(SEs). 
Συνεπώς, τις περισσότερες φορές ένα μεταγωγικό στοιχείο ενσωματώνεται μέσα σε 
ένα ευρύτερο σύστημα μεταγωγής (δηλ. υλοποιείται μέσα σε μία ή περισσότερες 
κάρτες κυκλωμάτων). Βασικές ΣΜΜ θεωρούνται οι ΣΜΜ: 2x2 και 4x4. Αυτό 
σημαίνει ότι οι μονάδες αυτές έχουν δύο και τέσσερες αντίστοιχα εισόδους/εξόδους. 
Και η τυπική μοντελοποίηση μια απλής ΣΜΜ μπορεί να γίνει με 2 ή 4 ουρές 
παράλληλα.  

 

Βασικές κατηγορίες Συστημάτων Μεταγωγής 
Ανάλογα με την τεχνική η οποία εφαρμόζεται κάθε φορά, τα διάφορα συστήματα 

μεταγωγής διακρίνονται (Σχήμα 1.2) σε: 

• Συστήματα Μεταγωγής με τεχνική λειτουργία Διαίρεσης Χρόνου (Time 
Division) και 

• Συστήματα Μεταγωγής με τεχνική λειτουργίας Διαίρεσης Χώρου (Space 
Division). 
Το Σχήμα 1.2 δείχνει μια απλή ταξινόμηση των πιο βασικών περιπτώσεων 

Συστημάτων Μεταγωγής:   

 

Σχήμα 1.2 Ταξινόμηση Συστημάτων Μεταγωγής (ΣΜ) 

Υπάρχουν  σχεδιασμοί κατά τους οποίους μια απλή αυτοτελής μονάδα είναι 
ταυτόχρονα και η ίδια ένα αυτοτελές μεταγωγικό στοιχείο. 
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1.2.1  Συστήματα  Μεταγωγής  με  τεχνική  
Διαίρεσης  Χρόνου  
Σε μια βασική δομή ενός Συστήματος Μεταγωγής (ΣΜ) ή οποία λειτουργεί με 

τεχνική διαίρεσης χρόνου (Time Division), όλα τα πακέτα  εκπέμπονται σε ένα κοινό 
μέσο  επικοινωνίας από και προς όλες τις θύρες (ports) (εισόδους και εξόδους). Αυτό 
το μέσον επικοινωνίας μπορεί να είναι είτε ένας δακτύλιος, είτε αρτηρία (bus), είτε 
μια κοινόχρηστη μνήμη, βλέπε Σχήμα 1.3 i,ii. H χωρητικότητα του κοινόχρηστου 
μέσου,  καθορίζει και την χωρητικότητα (bandwidth) του συστήματος μεταγωγής. 
Συνεπώς, το κοινόχρηστο μέσο έχει ένα μέγιστο όριο,  πέραν του οποίου δεν 
επιδέχεται επέκταση. Αφού το κάθε πακέτο  εκπέμπεται σε ένα κοινόχρηστο μέσο  
επικοινωνίας, έπεται ότι αυτή η βασική δομή (switch fabric) του συστήματος 
μεταγωγής μπορεί εύκολα να υποστηρίξει και πακέτα πολλαπλής εκπομπής 
(multicast). Μέχρι σήμερα, έχουν προταθεί πολλά μεταγωγικά στοιχεία τα οποία 
χρησιμοποιούν τεχνική Διαίρεσης Χρόνου κατά την  εσωτερική της λειτουργία .  

 

Σχήμα 1.3: Συστήματα Μεταγωγής με τεχνική διαίρεσης τού χρόνου 

 

Στα ΣΜ συνήθως χρησιμοποιείται τεχνική round-robin ώστε η χωρητικότητα 
(bandwidth) του κοινόχρηστου μέσου να κατανέμεται χρονικά μεταξύ των θυρών 
(ports) ενός συστήματος  μεταγωγής.  Για την κατασκευή μικρών ΣΜ, δηλαδή 
κατασκευές με  χωρητικότητα ολίγων (gigabits/s), η χρήση της τεχνικής διαίρεσης του 
χρόνου (Time Division) μπορεί να είναι μια πολύ ευέλικτη και αποδοτική τεχνική. Η 
επικοινωνία μεταξύ του κοινόχρηστου μέσου και των θυρών (ports) ενός  ΣΜ μπορεί 
να ελεγχθεί  δυναμικά  και μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με την εκάστοτε 
απαίτηση.  Αυτή η λειτουργία μεταξύ των διασυνδεδεμένων στοιχείων συνήθως 
υλοποιείται μέσω μιας multiplexing τεχνικής.  Η λειτουργία αυτή έχει την 
δυνατότητα υποστήριξης και διαφορετικής κάθε φορά ροής πακέτων. Οι σχεδιασμοί 
ΣΜ με χρήση κοινής μνήμης συνήθως  λειτουργούν με μια συνολική χωρητικότητα 
μέχρι 5 (Gigabits/s) . 

 Μέχρι σήμερα αρκετοί κατασκευαστές έχουν υλοποιήσει μεταγωγικά 
στοιχεία με χρήση κοινόχρηστης μνήμης ενσωματωμένης σε ένα ολοκληρωμένο 
κύκλωμα (‘τσιπ’) ή σε ένα μικρό αριθμό απλών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 
(‘τσίπς’). Πχ οι εταιρείες Hitachi [1], Toshiba [2], Alcatel [3], και το ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα RACE  [4] έχουν αναπτύξει παρόμοιες κατασκευές. Αυτές οι κατασκευές 
έχουν σκοπό να λειτουργούν ως αυτόνομες μονάδες μεταγωγής. Μια άλλη τυπική 
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περίπτωση εφαρμογής ΣΜ με κοινόχρηστη μνήμη είναι το σύστημα μεταγωγής 
ΑΤΟΜ [5].  

Υπάρχουν περιπτώσεις ΣΜ με τεχνική διαίρεσης χρόνου και χρήση 
κοινόχρηστου μέσου, στα οποία η συνολική χωρητικότητα φθάνει περίπου μέχρι 10 
Gbits/s. Οι σχεδιασμοί αυτοί έχουν υλοποιηθεί είτε με χρήση αρτηρίας (bus) είτε  με 
χρήση δακτυλίου (ring).  Το σύστημα μεταγωγής ATOM για τέτοιο παράδειγμα.  

 

1.2.2  Συστήματα  Μεταγωγής  με  Τεχνική  
Διαίρεσης  Χώρου  

Ενώ στη τεχνική λειτουργίας με διαίρεση χρόνου για να υπάρξει επικοινωνία από 
όλες τις θύρες εισόδου προς όλες τις θύρες εξόδου χρησιμοποιείται ένα κοινόχρηστο 
μέσο, στην τεχνική διαίρεσης χώρου (Space Division), υπάρχει μια δομή η οποία 
επιτρέπει την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου αριθμού διαδρομών ανάμεσα στις θύρες 
εισόδου και εξόδου. Τα ΣΜ με τεχνική διαίρεσης χώρου, συγκροτούνται από πολλές 
στοιχειώδεις μονάδες μεταγωγής οι οποίες είναι διατεταγμένες κατά στήλες και οι 
οποίες στήλες διασυνδέονται παράλληλα μεταξύ ώστε να σχηματίζουν μια σύνθετη 
διάταξη μεταγωγής. Η διάταξη αυτή διασυνδέει πολλές εισόδους με αντίστοιχα 
πολλές εξόδους, μέσω πολλών διαδρομών. Η σύνθετη αυτή κατασκευή μπορεί 
μεταγάγει πακέτα από κάθε μια είσοδο προς κάθε έξοδο χρησιμοποιώντας ένα 
συγκεκριμένο μονοπάτι.   

Οι πολυβάθμιοι διασυνδεδεμένοι μεταγωγείς χαρακτηρίζονται από:  

α) το συνολικό πλήθος των Στοιχειωδών Μονάδων Μεταγωγής (ΣΜΜ).  

β) το πλήθος των βαθμίδων (ή σταδίων), που έχει ένα σύστημα και   

γ) τα σημεία διασύνδεσης (crosspoints) τα οποία διαθέτουν συχνά μνήμες 
προκειμένου να ολοκληρώνεται ευχερέστερα η μεταγωγή των πακέτων. 

Τα κυριότερα συστήματα τα οποία υποστηρίζουν αυτή την αρχιτεκτονική μεταγωγής  
πακέτων είναι τα Πολυβάθμια Διασυνδεδεμένα Δίκτυα Μεταγωγής (ΠΔΔΜ). 
Τυπικό δείγμα ΠΔΔΜ είναι τα δίκτυα Banyan.  Ένα NxN σύστημα  Banyan, έχει 

NN log)2/( ⋅ πλήθος 2x2 ΣΜΜ. Ωστόσο όμως υπάρχουν και άλλοι τύποι 
συστημάτων μεταγωγής οι  οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετικό πλήθος βαθμίδων απ’ 
ότι τα banyan συστήματα, τα οποία όμως χρησιμοποιούνται λιγότερο.  Σε όλες τις 
περιπτώσεις όταν τα πολυβάθμια αυτά συστήματα έχουν αποκτήσει μεγάλο μέγεθος 
τότε γίνονται αρκετά πολύπλοκα εξ αιτίας της δύσκολης διαχείρισης των. Τα τυπικά 
συστήματα μεταγωγής αποτελούνται κυρίως από  2×2 ΣΜΜ και σπανιότερα 4×4 
ΣΜΜ. Είναι προφανές ότι τα πολυβάθμια συστήματα μεταγωγής δρομολογούν 
πακέτα μέσα από σύνθετες διαδρομές. Μεταξύ ενός ζεύγους εισόδου-εξόδου μπορεί 
να υπάρχει μία ή περισσότερες διαδρομές, ανάλογα με την αρχιτεκτονική του. 

Η συνολική χωρητικότητα της όλης κατασκευής ενός πολυβάθμιου 
μεταγωγικού δικτύου είναι το γινόμενο της Χωρητικότητας (bandwidth) της κάθε 
διαδρομής επί τον αριθμό των παράλληλων διαδρομών που διατίθενται στο σύστημα. 
Το μέγιστο όριο της συνολικής χωρητικότητας (bandwidth) του βασικού μέρους 
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(switch fabric) του συστήματος μεταγωγής περιορίζεται από τον αριθμό των εισόδων, 
εξόδων και από δυσκολίες συγχρονισμού τις οποίες έχει η συσκευή.  

 

Περιπτώσεις Πολυβάθμιων Διασυνδεδεμένων Δικτύων Μεταγωγής 

Τα πολυβάθμια διασυνδεδεμένα δίκτυα μεταγωγής, μπορούν να διαιρεθούν σε 
δύο βασικές κατηγορίες:  

 

• Στα δίκτυα μεταγωγής με μοναδική διαδρομή και  
 

• Στα δίκτυα μεταγωγής με πολλαπλές διαδρομές  
 

Στην πρώτη περίπτωση ΣΜ με μοναδική διαδρομή, για κάθε  ζεύγος εισόδου και 
εξόδου υπάρχει μια και μοναδική διαδρομή η οποία διέρχεται μέσα από την βασική 
δομή του ΣΜ.    

Στην δεύτερη περίπτωση ΣΜ με πολλαπλές διαδρομές, για κάθε συγκεκριμένο ζεύγος 
εισόδου και εξόδου υπάρχει ένας αριθμός από διαφορετικές διαδρομές μέσω των 
οποίων ένα πακέτο μπορεί να φθάσει στην έξοδο. Στην συνέχεια αναλύονται οι δύο 
αυτές κατηγορίες ΣΜ με διαίρεση χρώνου.  

 

1.3 ΠΟΛΥΒAΘΜΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

 

Τα διασυνδεδεμένα δίκτυα με τεχνική διαίρεσης χώρου, μοναδικής διαδρομής 
και αυτόματης δρομολόγησης (self-routing), προτείνονται κυρίως σαν συστήματα 
μεταγωγής σε δίκτυα ΑΤΜ. Τέτοια συστήματα φαίνονται στα Σχήματα 1.4 και1.5. 
Τυπικές περιπτώσεις τέτοιων δικτύων μεταγωγής είναι τα συστήματα μεταγωγής : 
Crossbar, Banyan, Delta, Batcher-Banyan, τα οποία παρουσιάζονται στην συνέχεια εν 
συντομία. 

1.3.1 Δίκτυα  Μεταγωγής  Crossbar 
Ο όρος ‘Crossbar’ χρησιμοποιείται για να δηλώσει έναν συγκεκριμένο 

σχεδιασμό βασικής δομής ενός συστήματος μεταγωγής το οποίο δεν εμφανίζει 
φαινόμενα μπλοκαρίσματος πακέτων και το οποίο διαθέτει μια μοναδική διαδρομή 
για κάθε ζεύγος εισόδου εξόδου. Η κατασκευή αυτή χρησιμοποιείται κυρίως στην  
τηλεφωνία. Στo Σχήμα 1-4 φαίνεται ένα τυπικό δίκτυο μεταγωγής τύπου ‘Crossbar’.  
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Σχήμα 1.4 Δίκτυο Crossbar τύπου Matrix 

Η πολυπλοκότητα την οποία έχει ένα τέτοιο σύστημα είναι της τάξεως 2N (όπου N  
είναι ο αριθμός των θυρών εισόδου και εξόδου). Τα Σχήματα 1.4, 1.5 παρουσιάζουν, 
τοπολογίες δικτύων crossbar, οι οποίες διαφέρουν μόνο στη κατασκευή των ενώσεων 
των διαφόρων διαδρομών οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των  θυρών εισόδου και εξόδου.  

Τα πλήρως διασυνδεδεμένα συστήματα μεταγωγής (Σχήμα 1.6:i,ii ) είναι γνωστά και 
ως δίκτυα με Ν2 διαδρομές [6]. Τα ΣΜ τύπου crossbar έχουν  πολυπλοκότητα (ως 
προς τις διαδρομές και τα σημεία σύνδεσης), η οποία είναι συνάρτηση  του 
τετραγώνου του αριθμού των εισόδων και εξόδων δηλαδή ( 2N ). Η μεγάλη 
πολυπλοκότητα των συστημάτων αυτών έχει ως συνέπεια το μεγάλο κόστος τους. Γι 
αυτό το λόγο δεν είναι εύκολη η κατασκευή συστημάτων μεταγωγής τύπου crossbar  
μεγάλου μεγέθους [7]. Αντίθετα αυτές οι διατάξεις, είναι πολύ χρήσιμες για την 
κατασκευή συσκευών μεταγωγής μετρίου ή μικρού κυρίως μεγέθους. Οι συσκευές 
αυτές έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν παρουσιάζουν το φαινόμενο blocking. 

 

Σχήμα 1.5 Crossbar  πλήρως διασυνδεδεμένα δίκτυα, μοναδικής διαδρομής 

To σύστημα μεταγωγής το οποίο φαίνεται στο Σχήμα 1.6(i), είναι μια περίπτωση 
πλήρως διασυνδεδεμένου συστήματος μεταγωγής περιγράφεται στα papers [8, 9]. 
Στην πραγματικότητα ο συγκεκριμένος αυτός τύπος χρησιμοποιεί λιγότερες από 2N  
διαδρομές.  

Μια τέτοια κατασκευή σε δομή πλέγματος (Matrix) με προσωρινές μνήμες σε 
κάθε ένα από τα σημεία διασύνδεσης (crosspoints), χρησιμοποιείται για  αντίστοιχα  
ΣΜ από τη εταιρεία Fujitsu [10,11] και από το πρόγραμμα RACE [12]. 
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1.3.2 Δίκτυα  μεταγωγής  Banyan 
 

Με τον όρο σύστημα μεταγωγής ή δίκτυο «banyan» εννοούμε ένα σύνολο 
κατάλληλα συναρμολογημένων αυτό-δρομολογούμενων (self-routing) στοιχειωδών 
μονάδων μεταγωγής ώστε από κάθε είσοδο να υπάρχει μια διαδρομή προς κάθε έξοδο 
[8].  

Στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών, ένας μεταγωγέας τύπου  banyan είναι ένας 
σύνθετος ‘crossover’ μεταγωγέας, ο οποίος μπορεί να είναι ένας ηλεκτρονικός ή 
οπτικός μεταγωγέας. Οι τύπου banyan λογικοί μεταγωγείς  - ανάλογα με την 
κατασκευή τους - χρησιμοποιούν ηλεκτρικά ή οπτικά μονοπάτια.   

Η συγκρότηση των δικτύων Banyan με την χρήση ΣΜΜ (συνήθως 2x2ΣΜΜ)  
διατεταγμένες σε στήλες και με  ειδική διασύνδεση μεταξύ τους  (permutation) ώστε 
να εξασφαλίζεται η απαίτηση του συστήματος δηλ. σε κάθε είσοδο του συστήματος 
να έχουμε μια μοναδική έξοδο ( Σχήμα 1.6 ).  

Ένα μεγάλο πλήθος από συγκεκριμένες τοπολογίες ανήκουν στην οικογένεια  
μεταγωγέων τύπου banyan, αλλά όλες αυτές οι τοπολογίες προσφέρουν μια 
ισοδύναμη απόδοση για τυχαίο φορτίο εισόδου.  Το δίκτυο banyan έχει  μια 
πολυπλοκότητα της τάξης ( NN log⋅ ). Η πολυπλοκότητα των συστημάτων 
μεταγωγής banyan είναι σαφώς μικρότερη από την αντίστοιχη των συστημάτων 
Crossbar (της τάξης Ν2). Μικρότερη πολυπλοκότητα σ’ ένα διασυνδεδεμένο δίκτυο 
συνεπάγεται μικρότερο κόστος. Αυτό καθιστά τα συστήματα Βanyan περισσότερο 
κατάλληλα - σε σχέση με τις δομές crossbar - για την κατασκευή μεγάλων 
συστημάτων μεταγωγής. 

Σε κάθε στάδιο, μια οποιαδήποτε ΣΜΜ μπορεί να προωθηθεί τα πακέτα των δύο 
εισόδων είτε ‘ευθεία’ προς τις αντίστοιχες εξόδους είτε ‘χιαστί’ (crossed) δηλαδή 
στέλνοντας την ‘πάνω’ είσοδο στην ‘κάτω’ έξοδο και το αντίθετο. 

Τα δίκτυα banyan όμως είναι δίκτυα τα οποία παρουσιάζουν το φαινόμενο  
μπλοκαρίσματος πακέτων (blocking) και ως εκ τούτου η απόδοση ενός δικτύου 
banyan μειώνεται όσο το δίκτυο μεγαλώνει. Επίσης, ο βαθμός του μπλοκαρίσματος 
σχετίζεται με τον συγκεκριμένο συνδυασμό των προορισμών οι οποίες υπάρχουν σε 
μια περιστασιακή κίνηση φορτίου. Μια περίπτωση συστήματος μεταγωγής, το οποίο 
χρησιμοποιεί δίκτυο τύπου banyan είναι το σύστημα  μεταγωγής Turner [13,14,15]. 
Στα επόμενα κεφάλαια της παρούσης εργασίας, αναπτύσσεται μια αναλυτική μέθοδος 
η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα πολυβάθμια διασυνδεδεμένα δίκτυα 
μεταγωγής και μέσω της οποίας να εκτιμάται η απόδοση συστημάτων αυτών. Η 
μελέτη αυτή καλύπτει πλήρως τα δίκτυα Banyan. Χαρακτηριστικά δίκτυα banyan 
είναι τα: δίκτυα Omega, Generalized Cube, Baseline, Indirect Cube, Flip, Modified 
Data Manipulator μερικά από τα οποία εν συνεχεία αναλύονται.  

 

1.3.2.1   Πολυβάθμια  δίκτυα  Οmega 
Ένα πολυβάθμιο δίκτυο τύπου Omega είναι μια τυπική δικτυακή Banyan 
διαμόρφωση και η οποία βρίσκει συχνή εφαρμογή σε παράλληλα συστήματα (Σχήμα 
7.1).  
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Δομή Omega δικτύου μεταγωγής:  

Ένα τύπου Omega δίκτυο με N το πλήθος εισόδους (και N εξόδους), συγκροτείται 
από )(log2 N στάδια  και περιέχει )2/(N το πλήθος στοιχειώδη συστήματα 
μεταγωγής ανά στάδιο.  

Το συγκεκριμένο δίκτυο χρησιμοποιεί ως τρόπο διασύνδεσης μεταξύ δύο βαθμίδων 
τη λεγόμενη διασύνδεση ‘πλήρους μίξης’ (perfect shuffle). Επί πλέον για την 
δρομολόγηση των πακέτων χρησιμοποιείται αλγόριθμος ο οποίος φέρει το ίδιο όνομα 
δηλ δρομολόγηση ‘τέλειας μίξης‘ (perfect shuffle).   
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Σχήμα 1.7 Ένα 8x8 πολυβάθμιο banyan δίκτυο τύπου Omega 

Στο Σχήμα 1.7 φαίνεται ένα 8x8 τύπου Omega πολυβάθμιο δίκτυο, και στο ίδιο 
σχήμα φαίνονται αριθμημένες με βάση το δυαδικό σύστημα οι είσοδοι και οι έξοδοι 
του συστήματος.  

Διασυνδέσεις ‘perfect shuffle’ 

Σύμφωνα με το σύστημα διασύνδεσης ‘τέλειας μίξης’ εάν ένα Omega σύστημα έχει 
N το πλήθος εισόδους (και N το πλήθος εξόδους) τότε μεταξύ δύο διαδοχικών 
σταδίων έχουμε τις διασυνδέσεις ( links):  

(i) από τις πρώτες 2/N το πλήθος εξόδους, οι διασυνδέσεις φθάνουν στις πρώτες 
(‘πάνω’) εισόδους όλων των ΣΜΜ του επομένου σταδίου και  

(ii) από τις δεύτερες 2/N το πλήθος εξόδους, οι διασυνδέσεις φθάνουν στις δεύτερες 
(‘κάτω’) εισόδους όλων των ΣΜΜ του επομένου σταδίου.  

Η συνδεσμολογία αυτή επαναλαμβάνεται σε κάθε στάδιο του συστήματος (Σχήμα 
(1.7)), εκτός των εξόδων του συστήματος. 

Δρομολόγηση ‘perfect shuffle’ 

Χρησιμοποιώντας το δυαδικό σύστημα, και σύμφωνα με την δρομολόγηση ‘τέλειας 
μίξης’ (perfect shuffle), η δρομολόγηση απαιτεί μια μόνο διεύθυνση η οποία είναι η 
διεύθυνση προορισμού κάθε πακέτου. Για σύστημα πχ με L το πλήθος στάδια 

http://en.wikipedia.org/wiki/Faro_shuffle�
http://en.wikipedia.org/wiki/Faro_shuffle�
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απαιτείται για την δρομολόγηση μια διεύθυνση με L το πλήθος σειρά ψηφίων (ένα 
ψηφίο για κάθε στάδιο). Καθώς το πακέτο προχωρά από το ένα στάδιο στο επόμενο 
τότε ο έλεγχος της δρομολόγησης ‘ολισθαίνει’ μια θέση προς τα αριστερά, με το 
περισσότερο σημαντικό ψηφίο να γίνεται το λιγότερο σημαντικό ψηφίο, ενώ το 
επόμενο ψηφίο στη σειρά αναλαμβάνει την δρομολόγηση. Συνεπώς κατά την 
δρομολόγηση ενός πακέτου η διεύθυνση υφίσταται μια κυκλική ολίσθηση των 
ψηφίων της. 

Η μελέτη η οποία ακολουθεί στα επόμενα κεφάλαια μπορεί να εφαρμοστεί για την 
εκτίμηση της απόδοσης των πολυβάθμιων δικτύων Omega.  

To ότι τα δίκτυα Omega χρησιμοποιούν δρομολόγηση η οποία απαιτεί μόνο μια 
διεύθυνση, την διεύθυνση προορισμού των πακέτων (destination routing) αυτό τα 
καθιστά ευέλικτα και είναι πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα πολυβάθμια συστήματα 
τα οποία απαιτούν δύο διευθύνσεις  (source and destination routing). 

 Αντίθετα ως μειονεκτήματα των δικτύων Omega είναι το γεγονός ότι λόγω της 
δομής τους δεν παρέχουν δυνατότητες επιμέρισης του φορτίου (partitioning) ιδιότητα 
η οποία είναι πολύ χρήσιμη όταν εξυπηρετούνται υπο-δίκτυα. Τέλος, ένα άλλο 
μειονέκτημα των δικτύων Omega είναι ότι αυτά δεν έχουν την δυνατότητα της 
μεγάλης επεκτασιμότητας (expandability) λόγω των αυξημένων μπλοκαρισμάτων  τα 
οποία παρουσιάζονται σ’ αυτά. 

1.3.2.2   Πολυβάθμια  δίκτυα  Generalise Cube 
Στα δίκτυα Generalise Cube o τρόπος διασύνδεσης (permutation) από στάδιο σε 
στάδιο δεν διατηρείται ενιαίος. Συνήθως τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούν 
δρομολόγηση η οποία απαιτεί δύο διευθύνσεις προκειμένου να υλοποιηθεί (source 
and destination routing). Για να δρομολογηθεί ένα πακέτο θα πρέπει να γίνει πράξη 
XOR μεταξύ των δύο διευθύνσεων όπως αυτή περιγράφεται σε επόμενη ενότητα 1.6. 
Το γεγονός ότι για να δρομολογηθεί ένα πακέτο απαιτούνται δύο διευθύνσεις συνιστά 
μειονέκτημα. Όμως, τα δίκτυα αυτά έχουν το πλεονέκτημα εξ αιτίας της δομής τους,  
να επιμερίζουν το φορτίο (partitioning) και για αυτό είναι  κατάλληλα για την 
εξυπηρέτηση αυτόνομων υπο-δικτύων.  

Επίσης τα δίκτυα αυτά παρουσιάζουν και το πλεονέκτημα ότι μπορούν να 
επεκταθούν απρόσκοπτα και να εξυπηρετήσουν αρκετά μεγάλα σε μέγεθος δίκτυα. 
Παρόμοια συμπεριφορά με τα δίκτυα Generalise Cube έχουν τα δίκτυα: Ιndirect 
Binary Cube, Flip και Modified Data Manipulator. 

Οι αναλυτικές μελέτες οι οποίες ακολουθούν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα 
δίκτυα  με δομή Generalise Cube προκειμένου να εκτιμηθεί η απόδοση των δικτύων 
αυτών καθώς και των διαφόρων παραλλαγών τους. 

 

1.3.3  Πολυβάθμια  Δίκτυα  Delta 
Τα δίκτυα μεταγωγής τύπου Delta,( Σχήμα 1.8 ) είναι επίσης πολυβάθμια 
διασυνδεδεμένα δίκτυα με μηχανισμό αυτό-δρομολόγησης (self-routing) και τα οποία 
επίσης έχουν μια και μοναδική διαδρομή για κάθε ζεύγος εισόδου και εξόδου [20,60]. 
Η απόδοση ενός απλού Συστήματος Μεταγωγής τύπου banyan μπορεί να βελτιωθεί 
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αν χρησιμοποιηθούν ως στοιχειώδη μεταγωγικά στοιχεία (SEs) μεγαλύτερα από 2x2, 
και η διαφοροποίηση αυτή οδηγεί σε νέα κατηγορία των δικτύων μεταγωγής, τα 
δίκτυα τύπου delta. Τα δίκτυα μεταγωγής Delta μελετώνται στις εργασίες 
[16,17,18,19]. 

 

 

Σχήμα 1.8 Τυπική διασύνδεση πολυβάθμιου δικτύου μοναδικής διαδρομής Delta 

 

Ενώ η απόδοση ενός δικτύου Delta μπορεί να είναι σημαντικά καλύτερη από αυτή 
του τυπικού δικτύου Omega, ωστόσο και αυτό υφίσταται φαινόμενα μπλοκαρίσματος 
(blocking). Κατά συνέπεια, η απόδοσή ενός δικτύου Delta μειώνεται όσο το μέγεθος 
των αυξάνεται. Η μείωση αυτή της απόδοσης των δικτύων Delta (και Omega) μπορεί 
να ελαχιστοποιηθεί αυξάνοντας την ταχύτητα των εσωτερικών συνδέσμων μέσα στο 
δίκτυο με βάση και την ανάλογη ταχύτητα των θυρών εισόδου και εξόδου [20]. 
Ακόμη, ένας άλλος τρόπος βελτίωσης της απόδοσης των συστημάτων αυτών είναι ή 
τοποθέτηση καταλλήλου μεγέθους μνήμης στις στοιχειώδεις μονάδες μεταγωγής (SE-
Switch Elements) [21, 22].  

Η απόδοση ενός συστήματος μεταγωγής μπορεί να βελτιωθεί αρκετά αν θεωρήσουμε 
ότι το φορτίο το οποίο φθάνει στην είσοδο του ακολουθεί ομοιόμορφή κατανομή. Η 
μελέτες οι οποίες ακολουθούν στα επόμενα κεφάλαια μπορούν να εφαρμοστούν για 
την εκτίμηση της απόδοσης των πολυβάθμιων δικτύων Delta. 

 

1.3.4  Σύστημα  Μεταγωγής  Batcher-Banyan 
 

Ένα δίκτυο banyan θα έχει καλύτερη απόδοση όταν τα εισερχόμενα πακέτα 
κατανεμηθούν ομοιόμορφα στις θύρες εξόδου και όταν κάθε φορά καμία θύρα 
εξόδου δεν ζητείται ταυτόχρονα από περισσότερα του ενός πακέτα.  

Το δίκτυο Batcher Σχήμα 1.10(i), μπορεί να ταξινομήσει ένα σύνολο πακέτων 
με βάση την “Ετικέτα” (label) δρομολόγησης και να τα ομαδοποιήσει [6].  
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Επομένως, ο συνδυασμός ενός δικτύου Batcher και ενός δικτύου banyan θα 
προσφέρει απόδοση χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά από το φαινόμενο blocking και 
έτσι παρέχεται ένας τρόπος ώστε τα διάφορα πακέτα  να μην ζητήσουν τον ίδιο 
προορισμό, την ίδια χρονική στιγμή. 

Συνεπώς, για την επίτευξη μιας non-blocking λειτουργίας χρειάζεται μια 
τοπολογία όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.9. Πρόκειται για το αυτο-δρομολογούμενο 
δίκτυο Batcher με λειτουργία ‘shuffle connection’. Η κατασκευή αυτή μπορεί να 
εκτελέσει αυτόματα μια διαδικασία αναδιάταξης των πακέτων, ώστε να τροφοδοτηθεί 
το δίκτυο Banyan με πακέτα τα οποία θα είναι ταξινομημένα ως προς την διεύθυνση 
προορισμού των. 

 

 

Σχήμα 1.9 Δίκτυα, μοναδικής διαδρομής: Batcher-Banyan. 

 

 Ενώ όμως τα ανεξάρτητα 2x2 βασικά δομικά στοιχεία ταξινόμησης (SEs - 
Switch Elements) του δικτύου batcher είναι πολύ απλά να υλοποιηθούν, ένα μεγάλο 
batcher-banyan δίκτυο που προκύπτει από αυτά δεν είναι εύκολο να χωρισθεί σε 
επιμέρους κυκλώματα. Επίσης η διατήρηση του συγχρονισμού σε ολόκληρη τη δομή 
γίνεται δυσκολότερη καθώς αυξάνεται το μέγεθος του δικτύου. Η πολυπλοκότητα 
ενός δικτύου batcher είναι της τάξης 2)(log NN ⋅ . Αυτό σημαίνει ότι έχουμε 
περισσότερες βαθμίδες μεταγωγής στο δίκτυο Batcher απ’ ότι χρησιμοποιούμε στο 
απλό δίκτυο banyan. Το δίκτυο batcher-banyan  είναι χρήσιμο για την κατασκευή 
non-blocking συστημάτων μεταγωγής τα οποία είναι πολύ μεγάλου μεγέθους και το 
οποίο δεν μπορεί να επιτευχθεί με ένα σχεδιασμό τύπου crossbar λόγω του 
υπερβολικού κόστους. Ο σχεδιασμός του διασυνδεδεμένου δικτύου Batcher-banyan 
αρχικά προτάθηκε από την ΑΤΤ με επονομασία δίκτυο Starlite. [23]. Στη 
βιβλιογραφία για παράδειγμα αναφέρεται [24], ότι για την κατασκευή ενός 256Χ256 
Batcher-banyan δικτύου απαιτούνται: 36 ΣΜΜ (SEs) στο βασικό δίκτυο Batcher και 
8 ΣΜΜ (SEs) στο δίκτυο banyan. Σύμφωνα με το [24], τo όλο σύστημα υλοποιείται 
σαν ένα σύνολο πέντε ολοκληρωμένα κυκλώματα (‘τσιπς’) και δημιουργεί ένα 
βασικό σύστημα μεταγωγής (switch fabric) τύπου Sunshine [25].  

Όμως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το ΣΜ τύπου Batcher-banyan μεταγωγέα έχουν 
δείξει οι ερευνητές και όχι οι διάφοροι κατασκευαστές. Φαίνεται ότι οι 
κατασκευαστές βρίσκουν πολύ πολύπλοκη την κατασκευή του συγκεκριμένου 
συστήματος μεταγωγής. Οι προσεγγίσεις οι οποίες παρουσιάζονται στα επόμενα 
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κεφάλαια του παρόντος πονήματος μπορούν να εφαρμοστούν στο κυρίως banyan 
τμήμα του δικτύου Batcher-Banyan. 

 

1.4 ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΔIΚΤΥΑ ΜΕΤΑΓΩΓHΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ  

 

 Τα δίκτυα πολλαπλών διαδρομών χρησιμοποιούνται για να βελτιωθεί η 
απόδοση σε σχέση με τα αντίστοιχα δίκτυα μοναδικής διαδρομής. Όταν είναι 
διαθέσιμες πολλές διαδρομές (περισσότερες της μιας) μεταξύ κάθε ζεύγους εισόδου-
εξόδου τότε χρειάζεται ένας αλγόριθμος ο οποίος θα επιλέγει κάθε φορά μία από τις 
δυνατές διαδρομές αυτές.  

1.4.1 Επαυξημένα  δίκτυα  banyan 
 Το αυτό-δρομολογούμενο επαυξημένο (Augmented) banyan, είναι ένα δίκτυο 
τύπου κλασσικού banyan (ή delta) το οποίο διαθέτει πολλαπλές διαδρομές για κάθε 
ζεύγος εισόδου-εξόδου και οι οποίες διαδρομές εισάγονται όταν προσθέσουμε νέες 
βαθμίδες στοιχείων μεταγωγής Σχήμα 1.10(i). 

Ο αριθμός των διαδρομών μεταξύ κάθε θύρας εισόδου-εξόδου διπλασιάζεται για κάθε 
επιπλέον βαθμίδα η οποία προστίθεται στο δίκτυο banyan. Εάν σε ένα δίκτυο banyan 
προστεθούν  (log2N – 1) βαθμίδες το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι  το δίκτυο 
τύπου Benes Σχήμα: 1.10(ii).  

 

Σχήμα 1.10 Δίκτυα πολλαπλών διαδρομών: Augmented Banyan, Benes. 

 

Οι πρόσθετες βαθμίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ομοιόμορφη διανομή του 
φορτίου κίνησης σ’ ένα δίκτυο banyan ή delta, και για να ελαττωθεί η ευαισθησία του 
δικτύου σε ιδιαίτερες περιπτώσεις περιστασιακού φορτίου κίνησης πχ φορτίο hot 
spot. Η προσθήκη αυτή βαθμίδων έχει ως αποτέλεσμα  να βελτιωθεί η απόδοση του 
δικτύου. 

Τέτοιοι σχεδιασμοί συστημάτων μεταγωγής είναι πχ το ΣΜ Turner[13], και το ΣΜ  
MARS [26]. Το ΣΜ Turner έχει υλοποιηθεί και μπορεί να εφαρμόζεται πλέον σε 
εμπορικά  δίκτυα. Εκτός όμως των παραπάνω συστημάτων, πρόσθετα μεταγωγικά 
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στοιχεία και διάφοροι τύποι διασύνδεσης μπορούν επίσης να τοποθετηθούν μεταξύ 
των βαθμίδων του δικτύου banyan ή delta με σκοπό αφ’ ενός να παρέχουν διαδρομές 
οι οποίες θα έχουν ανοχή σε περιπτώσεις λάθους και αφ’ ετέρου να βελτιώσουν την 
απόδοση της [27,28].  

 

 Πέραν αυτών όμως υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές προτάσεις (από τη 
χρήση επιπλέον βαθμίδων) ώστε να αποφεύγονται τα μπλοκαρίσματα και η διανομή 
του φορτίου που φθάνει στις θύρες εισόδου του δικτύου banyan είναι ο καθορισμός 
διαδρομής σε όλες τις βαθμίδες. Για παράδειγμα μπορεί τα πακέτα να αφαιρούνται 
από το δίκτυο στην όσο το δυνατόν πιο  νωρίτερη βαθμίδα μεταγωγής κλπ.  
 

1.4.2  Δίκτυα  Μεταγωγής  με  Παράλληλα  Επίπεδα  
 

Μια άλλη περίπτωση συστημάτων μεταγωγής με χρήση πολλαπλών διαδρομών είναι 
η σύνδεση πολλών επιπέδων μεταγωγής σε παράλληλη διάταξη όπως φαίνεται στο 
Σχήμα 1. 11.  Τα πολυβάθμια διασυνδεδεμένα δίκτυα μεταγωγής προτάθηκαν το 2003 
από την ομάδα Tutsch [96], με σκοπό την διεκπεραίωση φορτίου πολλαπλής 
εκπομπής (multicast). 

   

Σχήμα 1.11 Δίκτυα Μεταγωγής πολλαπλών επιπέδων. 

Η περίπτωση αυτή προσφέρει αυξημένη αξιοπιστία, βελτιωμένη απόδοση 
αφού η προσθήκη παράλληλων πολυβάθμιων διασυνδεδεμένων επιπέδων αυξάνει την  
χωρητικότητα (bandwidth) του συστήματος. Τα επίπεδα τα οποία αναπτύσσονται σ’ 
ένα σύστημα μπορεί να είναι τα γνωστά banyan δίκτυα δηλαδή τύπου: Omega, 
generalize Cube, Baseline, Delta κλπ. Σε κάθε κατασκευή όμως είναι αυτονόητο ότι 
όλα τα επίπεδα μιας συγκεκριμένης κατασκευής πρέπει να είναι του ιδίου τύπου. 
Όμως τα πολλά πολυβάθμια επίπεδα αυξάνουν εκθετικά  την πολυπλοκότητα του 
συστήματος και αυξάνουν ανάλογα και το κόστους τους. Γι αυτό απαιτείται μια 
ισορροπία μεταξύ της απόδοσης και του κόστους των.  Ανάλογες εργασίες υπάρχουν 
στα papers [16,17,18,25,29,30,31]. Ωστόσο στην βιβλιογραφία δεν υπάρχουν 
αναλυτικές μέθοδοι οι οποίες να αναφέρονται στα δίκτυα αυτά, λόγω και της 
πολυπλοκότητάς των. Η Markovian προσέγγιση αποδεικνύεται μάλλον ανεπαρκής για 
την προσέγγιση της απόδοσης τόσο σύνθετων αρχιτεκτονικών. Στην παρούσα 
εργασία τα κεφάλαια 5,6, και 7 παρουσιάζονται μελέτες εκτίμησης απόδοσης 
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πολυβάθμιων διασυνδεδεμένων δικτύων με πολλαπλά επίπεδα και με διαφορετικές 
πολιτικές εκπομπής πακέτων.   

1.4.3 Δίκτυα  Μεταγωγής  Clos 
Στην Σχήμα 1.12 φαίνεται ένα τυπικό δίκτυο Clos διπλής όψης. Το δίκτυο Clos 
δημιουργείται με non-blocking αυτοτελείς μονάδες μεταγωγής και έχει (m) το πλήθος 
διαδρομές μεταξύ κάθε ζεύγους εισόδου-εξόδου. Ένα δίκτυο Clos nxn θα είναι 
αυστηρά non-blocking, εάν ισχύει ότι το πλήθος των διαδρόμων είναι: m >= 2n – 1, 
όπου n είναι o αριθμός των εισόδων, εξόδων ενός συστήματος μεταγωγής.  

Το δίκτυο Clos μπορεί επίσης να κατασκευαστεί και σύμφωνα με τη μορφή της 
Σχήμας 1.12(ii), δηλαδή όπως λέγεται ‘διπλωμένο’ Clos (folded Clos).  

Σε αυτή την περίπτωση του ‘διπλωμένου’ δικτύου όλοι οι σύνδεσμοι είναι διπλής 
κατεύθυνσης και τα πακέτα  περνούν από το πρώτο στάδιο είναι και προς τις δύο 
κατευθύνσεις. 

 

Σχήμα 1.12 Δίκτυα Μεταγωγής πακέτων τύπου Clos (δύο πλευρών, διπλωμένο) 

Επομένως, το πρώτο στάδιο εκτελεί όλες τις λειτουργίες  τις οποίες συνεπάγεται η  
κατασκευή ενός συστήματος ‘διπλωμένου’ Clos. Η κατασκευή συστήματος Clos έχει 
προταθεί σε πλήθος πολύ μεγάλων συστημάτων μεταγωγής.  

Η κατασκευή ‘διπλωμένου’ Clos χρησιμοποιείται από τις εταιρείες: Bellcore, ATT, 
και Toshiba [32,33,34]. Παραδείγματα κατασκευής συστημάτων μεταγωγής  τύπου 
‘διπλωμένου’ Clos έχουν επίσης παρουσιάσει και οι εταιρείες: Siemens και  RACE. 
Οι εταιρείες ATOM switch και Alcatel [4] έχουν υλοποιήσει επίσης πρωτότυπα 
συστήματα μεταγωγής τα οποία βασίζονται σε ένα τύπου Clos συστήματος 
μεταγωγής με κοινόχρηστη μνήμη. 

1.4.4 Δίκτυα  Επανακυκλοφορίας   
 Μια ακόμη περίπτωση αρχιτεκτονικής ΣΜ με πολλαπλές διαδρομές είναι τα 
ΣΜ με επανακυκλοφορία πακέτων τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν αποτύχει να 
φθάσουν στις κατάλληλες για το καθένα έξοδο. Σχήμα 1.13.  
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Σχήμα 1.13 Δίκτυο μεταγωγής με επανακυκλοφορία πακέτων (Recirculation) 

 
Τα συστήματα μεταγωγής με επανακυκλοφορία (Recirculation) απαιτούν αύξηση του 
μεγέθους του διασυνδεδεμένου δικτύου ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει τις θύρες 
(ports) που χρειάζονται για την επανακυκλοφορία των πακέτων [23,25,35]. Τα δίκτυα 
αυτά για να αντιμετωπίσουν τα διάφορα μπλοκαρίσματα τα οποία υφίστανται τα 
πακέτα, βασίζονται τους μηχανισμούς εκτροπής (deflection mechanism) και 
απωλειών (loss mechanism) ώστε να δημιουργήσουν την επανακυκλοφορία των 
πακέτων (βλέπε ενότητα 1.6). 

  

Τέλος υπάρχουν και εναλλακτικοί σχεδιασμοί συστημάτων οι οποίοι επιτρέπουν στα 
πακέτα  να εξέλθουν και από τα εσωτερικά στάδια του δικτύου, με ειδικές τεχνικές 
όπως πχ η παράλληλη κυκλοφορία κλπ  οι οποίες μελετώνται στις εργασίες [36, 37, 
38]. 

  

1.4.5 Δίκτυα  μεταγωγής  διαμοίρασης  φορτίου  
 Τέλος, ένα δίκτυο με πολλαπλές διαδρομές μπορεί να πραγματοποιηθεί και με 
προσθήκη διασυνδέσεων οι οποίες ενώνουν στοιχεία μεταγωγής του ιδίου σταδίου 
ενός δικτύου banyan ή delta ενώ παράλληλα θα διατηρεί την αυτόματη δρομολόγηση 
του δικτύου (self-routing).  Τα δίκτυα μεταγωγής με διαμοίραση φορτίου 
ονομάζονται στην βιβλιογραφία ‘Load Sharing’ και παραδείγματα τέτοιων 
περιπτώσεων έχουμε στα papers [39,40].  
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1.5 ΒΑΣΙΚEΣ ΜEΘΟΔΟΙ ΔΡΟΜΟΛOΓΗΣΗΣ 
 

Δύο είναι οι βασικές μέθοδοι δρομολόγησης των πακέτων οι οποίες 
χρησιμοποιούνται στα πολυβάθμια διασυνδεδεμένα δίκτυα:  

i) η δρομολόγηση με βάση την διεύθυνση προορισμού  ‘destination-tag routing’  και 

ii)η δρομολόγηση με βάση την λογική πράξη XOR (XOR-tag routing ).  

Η αναλυτικές μέθοδοι οι οποίες αναπτύσσονται στην συνέχεια και οι οποίες αφορούν 
την απόδοση πολυβάθμιων διασυνδεδεμένων συστημάτων, είναι ανεξάρτητες από τις 
συγκεκριμένες μεθόδους δρομολόγησης τις οποίες χρησιμοποιεί ένα τέτοιο σύστημα. 
Στην συνέχεια παρουσιάζονται με συντομία οι δύο αυτές μέθοδοι:    

- Δρομολόγηση με βάση την διεύθυνση προορισμού (‘Destination-tag routing’) 

Στην δρομολόγηση ενός πολυβάθμιου δικτύου με βάση την διεύθυνση προορισμού 
(‘destination-tag routing’),  οι προωθήσεις των πακέτων καθορίζονται αποκλειστικά 
και μόνο από την διεύθυνση προορισμού των πακέτων, την οποία αποκτά κάθε 
πακέτο όταν εισέρχεται σ’ ένα πολυβάθμιο δίκτυο.  

Έστω ότι υπάρχει ένα πακέτο σε μια είσοδο μιας τυχαίας μνήμης ενός ΣΜΜ σε 
πολυβάθμιο δίκτυο. Η εκπομπή του πακέτου αυτού εξαρτάται από αντίστοιχο ψηφίο 
της διεύθυνσης του. Με βάση το συγκεκριμένο ψηφίο ο μηχανισμός δρομολόγησης 
θα προσπαθήσει να εκπέμψει το συγκεκριμένο πακέτο σε μια ουρά (μεταξύ δύο) του 
επομένου σταδίου. Αν το ψηφίο αυτό σ’ ένα συγκεκριμένο χρονικό κύκλο,  έχει την 
τιμή ‘0’, τότε ο ελεγκτής της μνήμης επιλέγει την ‘κατ’ ευθείαν εμπρός’ έξοδο, ενώ 
αν έχει την τιμή ‘1’ επιλέγει την ‘χιαστί’ έξοδο της ΣΜΜ.  

Μετά την προώθηση αυτή, χρησιμοποιείται το αμέσως επόμενο ψηφίο της 
διεύθυνσης δρομολόγησης προκειμένου να επιλεγεί η έξοδος μιας ουράς ενός ΣΜΜ 
του επομένου πλέον σταδίου. Η διαδικασία αυτή προώθησης συνεχίζεται κατ’ αυτόν 
τον τρόπο με την διεύθυνση να ολισθαίνει ψηφίο-ψηφίο καθώς το πακέτο προχωρά 
από στάδιο σε στάδιο. Η δρομολόγηση συνεχίζεται έως ότου το πακέτο φθάσει στο 
τελευταίο στάδιο όπου και θα επιλεγεί και η τελική έξοδος. 

Για παράδειγμα αν ένα πακέτο εισέρχεται σε 3-σταδίων πολυβάθμιο σύστημα και έχει 
ως διεύθυνση προορισμού την διεύθυνση: 001, τότε οι ενέργειες προώθησης που 
πρέπει να γίνουν στα τρία στάδια είναι οι: A:‘ευθεία εμπρός’,  B:‘ευθεία εμπρός’ και 
C:‘χιαστί’.   

 

- Δρομολόγηση με βάση την πράξη XOR (XOR-tag routing) 

Στην δρομολόγηση με βάση την πράξη XOR, η προώθηση των πακέτων του 
συστήματος μεταγωγής βασίζεται στην XOR λογική πράξη μεταξύ των δύο 
διευθύνσεων άφιξης και προορισμού. Η XOR λογική πράξη μεταξύ των δύο 
διευθύνσεων μας δίνει την ‘XOR διεύθυνση’, με την οποία πραγματοποιείται η 
δρομολόγηση του πακέτου. Σύμφωνα την XOR δρομολόγηση αν και στις δύο 
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διευθύνσεις  υπάρχουν ταυτόχρονα το ψηφίο ‘1’ τότε το αντίστοιχο ψηφίο της XOR 
διεύθυνσης δρομολόγησης γίνεται ‘0’. 

Έστω ότι ένα συγκεκριμένο ψηφίο της XOR διεύθυνσης καθορίζει την ενέργεια 
προώθησης μιας συγκεκριμένης ουράς ενός ΣΜΜ. Εάν το ψηφίο αυτό είναι 0, τότε ο 
μεταγωγέας θα περάσει το πακέτο ‘κατ’ ευθείαν μπροστά’, ενώ αν είναι 1 τότε το 
πακέτο θα εκπεμφθεί ‘χιαστί’. Και εδώ το εκάστοτε τρέχον ψηφίο δρομολόγησης 
χαρακτηρίζεται ως το πιο σημαντικό ψηφίο της δρομολόγησης. Είναι δηλαδή το 
ψηφίο το οποίο σε κάθε χρονική στιγμή ελέγχεται και ενεργεί.   Όταν το πακέτο 
περάσει στο επόμενο στάδιο τότε το επόμενο ψηφίο της XOR διεύθυνσης γίνεται το 
πιο σημαντικό ψηφίο και χρησιμοποιείται προκειμένου να μεταγάγει πακέτα στο 
μεθεπόμενο στάδιο κοκ. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρις ότου το πακέτο 
φθάσει στο τελευταίο στάδιο οπότε και θα εξέλθει του πολυβάθμιου συστήματος 
μεταγωγής.  

Για παράδειγμα αν ένα πακέτο φθάνει στις εισόδους ενός Baseline δικτύου με 3 
στάδια η διεύθυνση άφιξης είναι 001 και πρέπει αυτό το πακέτο να σταλεί στην 
διεύθυνση προορισμού 010, τότε η XOR διεύθυνση είναι: 011 και συνεπώς τότε οι 
τρείς διαδοχικές ουρές του δικτύου (Α,Β,C) πρέπει να ενεργήσουν ως εξής:   A: ‘κατ΄ 
ευθείαν εμπρός’, B: ‘χιαστί’, C: ‘χιαστί’. 

 

1.6 ΕΠIΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟYΣΕΩΝ 
 

 

Οι συγκρούσεις πακέτων συμβαίνουν όταν δύο ή περισσότερα πακέτα  
προσπαθούν να αποκτήσουν τον ίδιο πόρο (ως πόρος πχ μπορεί να θεωρηθεί ένας 
εσωτερικός σύνδεσμος ή μία θέση μνήμης) ενός οποιουδήποτε στοιχειώδους 
συστήματος μεταγωγής. Μια απλή ταξινόμηση των τεχνικών επίλυσης συγκρούσεων  
(Contention Resolution) δίνεται στην Σχήμα 1.14. 

 

Σε ένα σύστημα μεταγωγής το οποίο διαθέτει εσωτερικές μνήμες (internally 
buffered), οι συγκρούσεις των πακέτων επιλύονται κατά βάση με την βοήθεια της  
μνήμης ή των συνδέσμων οι οποίοι υπάρχουν στα σημεία των συγκρούσεων.  
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Σχήμα 1.14 Ταξινόμηση των τεχνικών επίλυσης συγκρούσεων 

Η τεχνική αντιμετώπισης συγκρούσεων των πακέτων μπορεί να είναι μία από 
τις παρακάτω τρεις περιπτώσεις:   

• με αναμονή πακέτων στις μνήμες (backpressure mechanism) 
• με εκτροπή πακέτων (deflection mechanism) και  
• με απώλειες πακέτων(loss mechanism).  

i) Τα συστήματα μεταγωγής με εσωτερική χρήση μνήμης (internally buffered) 
χρησιμοποιούν κυρίως μηχανισμό με παραμονή των πακέτων στις μνήμες 
(backpressure).  Ο μηχανισμός αυτός δρα από το σημείο της σύγκρουσης μέχρι 
τις μνήμες εισόδου (internally buffers). Όταν πχ για ένας συγκεκριμένος πόρος 
του συστήματος διεκδικείται από δύο πακέτα του προηγουμένου σταδίου, τότε η 
διαμάχη μεταξύ των δύο πακέτων λύνεται με τυχαίο αλλά ‘δίκαιο’ τρόπο. Δηλαδή 
κάθε πακέτο έχει 50% πιθανότητα να καταλάβει τον διεκδικούμενο πόρο, ενώ το 
άλλο παραμένει στην θέση του. Σύμφωνα με τον μηχανισμό αυτόν τα πακέτα 
συσσωρεύονται στη θέση μνήμης μέχρι αυτή να γεμίσει. Όταν η μνήμη γεμίσει 
και ταυτόχρονα δεν μπορεί να εκπέψει παρουσιάζεται μπλοκάρισμα στις μνήμες 
(ουρές) οι οποίες βρίσκονται στο προηγούμενο στάδιο. Το ίδιο μπορεί να συμβεί 
διαδοχικά και στο προηγούμενο στάδιο κοκ. Και επομένως να έχουμε ένα 
μπλοκάρισμα ουρών το οποίο ξεκινά από ένα στάδιο και επεκτείνεται προς τα πίω 
δηλ. προς το πρώτο στάδιο (backpressure). Τα περισσότερα συστήματα 
μεταγωγής της αγοράς χρησιμοποιούν σήμερα αυτόν τον μηχανισμό 
αντιμετώπισης συγκρούσεων. Στην παρούσα εργασία όλα τα πολυβάθμια 
συστήματα τα οποία μελετώνται χρησιμοποιούν αυτόν τον συγκεκριμένο 
μηχανισμό αντιμετώπισης συγκρούσεων.    

ii) Ο μηχανισμός εκτροπής (deflection mechanism) θα δρομολογήσει τα πακέτα  τα 
οποία χάνουν τον συναγωνισμό σε μια άλλη εναλλακτική διαδρομή. Και μάλιστα 
σε περίπτωση πολλών διαδρομών θα επιλέγει την διαδρομή με το μικρότερο 
δυνατό μήκος. Και η εναλλακτική διαδρομή θα οδηγεί τα πακέτα επίσης στον 
απαιτούμενο προορισμό. Αυτή η διαδρομή μπορεί ή να είναι μια διαδρομή 
επανακυκλοφορίας ή μια εναλλακτική διαδρομή με κατεύθυνση προς τα εμπρός 
από το σημείο της σύγκρουσης.  

iii) Η επίλυση συγκρούσεων πακέτων με απώλειες (loss mechanism), σημαίνει ότι σε 
περίπτωση σύγκρουσης πακέτων το ένα από τα δύο πακέτα (περίπτωση 2x2 
ΣΜΜ) απλά χάνεται. Τα συστήματα μεταγωγής με εξωτερικές μνήμες (externally 
buffering) χρησιμοποιούν ένα μηχανισμό loss όπου τα πακέτα  τα οποία δεν 
μπορούν να γίνουν αντικείμενα διαχείρισης, απορρίπτονται στο σημείο της 
σύγκρουσης.  

1.7 ΣYΝΟΨΗ 
 

Τα συστήματα μεταγωγής αποτελούν βασικό τμήμα των δικτύων και σκοπό έχουν να 
διασυνδέσουν τα διάφορα δίκτυα μεταξύ των με βέλτιστο τρόπο ώστε να 
αποφεύγονται κατά το δυνατόν φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης.  

Μια κατηγορία των υφιστάμενων συστημάτων μεταγωγής βασίζεται στην τεχνική 
διαίρεσης χρόνου. Τα συστήματα αυτά είναι αρκετά ευέλικτα, καθώς λειτουργούν και  
ως πολυπλέκτης αλλά και ως συγκεντρωτής φορτίου. Ένα χαρακτηριστικό 
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παράδειγμα είναι τα συστήματα Clos. Το βασικό τους μειονέκτημα είναι ότι δεν 
μπορούν να εξυπηρετήσουν μεγάλα δίκτυα.    

Η άλλη μεγάλη κατηγορία των υφισταμένων συστημάτων μεταγωγής χρησιμοποιεί 
της τεχνική διαίρεσης χώρου. Τα κυριότερα δίκτυα αυτής της κατηγορίας είναι τα 
πολυβάθμια διασυνδεδεμένα δίκτυα μεταγωγής τα οποία και διαιρούνται σε 
συστήματα μιας διαδρομής και πολλών διαδρομών.  

Στην πρώτη περίπτωση ανήκουν τα δίκτυα: banyan , Delta Batcher-Banyan κλπ. Τα 
δίκτυα αυτά παρουσιάζουν σχετικά καλή απόδοση και χαμηλό κόστος, υποφέρουν 
όμως από μπλοκαρίσματα πακέτων. Η βασική αναλυτική μέθοδος η οποία 
παρουσιάζεται στην συνέχεια εφαρμόζεται με μεγάλη ευκολία στα πολυβάθμια 
δίκτυα απλής διαδρομής.  

 

Στην δεύτερη περίπτωση με πολλαπλές διαδρομές ανήκουν τα δίκτυα: επαυξημένα 
δίκτυα banyan, τα πολυβάθμια δίκτυα με παράλληλα επίπεδα, τα δίκτυα  Clos, τα 
δίκτυα επανακυκλοφορίας και τα δίκτυα διαμοίρασης φορτίου. Όλα τα δίκτυα με 
πολλές διαδρομές έχουν μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, άρα και κόστος αλλά καλύτερη 
απόδοση συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα απλής διαδρομής. Όμως τα δίκτυα με 
πολλαπλές διαδρομές παρουσιάζουν καλύτερες τιμές απόδοσης και είναι κατάλληλα 
για ειδικές περιπτώσεις πχ φορτίο πολλαπλής εκπομπής. Οι προσεγγιστικές μελέτες 
των κεφαλαίων 5,6,7 του παρόντος πονήματος, εφαρμόζονται σε πολυβάθμια δίκτυα 
πολλαπλών επιπέδων.  

 

Στα πολυβάθμια συστήματα μεταγωγής, παράγοντες όπως το κόστος ανά θύρα, η 
ικανότητα επέκτασής του, αλλά  επιμέρους χαρακτηριστικά διαδραματίζουν το ρόλο 
τους. Όμως η απόδοση και το κόστος των έχουν την αποφασιστικότερη  επίδραση 
στην κατασκευή τους και στην δημιουργία πιο αποτελεσματικών δικτύων. 
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2.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΔΔΜ 
 

Τα Πολυβάθμια Διασυνδεδεμένα Δίκτυα Μεταγωγής (ΠΔΔΜ) χρησιμοποιούνται για 
εσωτερική διασύνδεση επεξεργαστών σε παράλληλα υπολογιστικά συστήματα αλλά 
και για διασύνδεση δικτύων υψηλών ταχυτήτων (πχ Δίκτυα ΑΤΜ, Gigabit Ethernet 
κλπ). Σήμερα υπάρχουν σε χρήση διάφοροι δρομολογητές (routers) οι οποίοι 
βασίζονται σε πολυβάθμια συστήματα διασύνδεσης όπως είναι για παράδειγμα ο  
δρομολογητής CRS-1 Cisco Router [69]. 

Σε όλες αυτές τις πολυβάθμιες κατασκευές  θα πρέπει η διασύνδεση να είναι η 
βέλτιστη δυνατή ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις απόδοσης της 
ολοκληρωμένης επικοινωνίας διαφόρων δικτύων με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος. 
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της πολυπλοκότητας της 
κατασκευής (κόστος) των διαφόρων ΠΔΔΜ και της απόδοσης έτσι όπως αυτή 
προκύπτει μετά από τυχόν συγκρούσεις οι οποίες  παρουσιάζονται στο εσωτερικό 
τους.  

Για την εκτίμηση της απόδοσης των παραπάνω αναφερομένων ΠΔΔΜ εκτός από την 
φυσική επιμέτρηση της απόδοσης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν γενικώς τρείς  
μέθοδοι: 1ον ) η αναλυτική μέθοδος, 2ον ) η μέθοδος μοντελοποίησης με Petri nets και 
3ον) η  κλασική προσομοίωση.  

Οι φυσικές επιμετρήσεις είναι αυτονόητο ότι παρουσιάζουν υψηλό κόστος και 
επηρεάζονται από ενδογενείς παράγοντες. Η προσομοίωση με Petri nets είναι μια πιο 
ολοκληρωμένη μέθοδος, αλλά επειδή είναι πολύπλοκος είναι περισσότερο κατάλληλη 
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για απλά συστήματα. Η κλασική μέθοδο προσομοίωσης αν και είναι ακριβής είναι 
μια διαδικασία η οποία δαπανά πολύ χρόνο, κατά την εκτέλεσή της.  

Συνεπώς, η αναλυτική μέθοδος θεωρείται από τους ερευνητές ως η καλύτερη μέθοδος 
εκτίμησης της απόδοσης ΠΔΔΜ, ιδίως όταν αυτά είναι αρκετά μεγάλα [49]. Και 
μολονότι η ανάπτυξη ενός αναλυτικού μοντέλου απαιτεί αρκετό χρόνο, ωστόσο στη 
συνέχεια έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να δώσει  αποτελέσματα σε πολύ μικρό 
χρόνο εκτέλεσης.   

Στην συγκεκριμένη περίπτωση για να μελετήσουμε την απόδοση διαφόρων ΠΔΔΜ 
δημιουργούμε αντίστοιχα  αναλυτικά μοντέλα προσομοίωσης αλλά για την 
επιβεβαίωση τους αναπτύξαμε για κάθε περίπτωση και αντίστοιχο λογισμικό 
προσομοίωσης.  

Όλες οι περιπτώσεις αναλυτικών μοντέλων τα οποία αναπτύξαμε και παρουσιάζονται 
εδώ βασίζονται στην ανάλυση και την προσομοίωση της συμπεριφοράς των 
συστημάτων αυτών τα οποία λειτουργούν σε διακριτά χρονικά διαστήματα. Η 
κεντρική ιδέα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι να περιγραψουμε με εξισώσεις την 
κατάσταση ισορροπίας του συστήματος. Ως κατάσταση ισορροπίας ενός συστήματος 
λογίζεται η κατάσταση ενός  πολυβάθμιου δικτύου μεταγωγής κατά την οποία δεν 
παρατηρείται καμμία περαιτέρω μεταβολή στις μνήμες του συστήματος. Όταν οι 
ουρές του συστήματος είναι σε κατάσταση ισορροπίας τότε αυτές διατηρούν σταθερό 
πληθυσμό πακέτων. 

Σε αντίθεση με αυτές τις αναλυτικές μεθόδους οι κλασικές μέθοδοι προσομοίωσης 
προσδιορίζουν την κατάσταση του συστήματος σε κάθε διακριτό χρονικό κύκλο. Για 
παράδειγμα σε μια χρονική στιγμή, σε κάθε συγκεκεριμένη μνήμη του συστήματος 
προσδιορίζεται ο αριθμός των πακέτων τον οποίο κατέχουν.    

Εάν και τα δύο μοντέλα ( κλασσική προσομοίωση, αναλυτικό μοντέλο) είναι αφότερα 
εφικτά, τότε η τεχνική η οποία θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το είδος της έρευνας 
η οποία εκτελείται. Τις περισσότερες φορές όμως η εκλογή της μεθόδου της 
αναλυτικής  προσέγγισης θεωρείται ως η καλύτερη εκλογή προς χρήση, κυρίως όταν 
υπάρχει ανάγκη να έχουμε εκτίμηση απόδοσης πολλών πολυβάθμιων συστημάτων σε 
ένα σχετικά μικρό χρόνο.  

Στην βιβλιογραφία σήμερα παρατηρείται ότι οι αναλυτικές προσεγγίσεις οι οποίες 
υπάρχουν, αφορούν κυρίως απλά ΠΔΔΜ, και σπανίζουν για πιο σύνθετες 
περιπτώσεις ΠΔΔΜ. Ακόμη, παρατηρείται ότι ο κύριος όγκος των αναλυτικών 
μεθόδων οι οποίες υπάρχουν σήμερα στηρίζονται κυρίως σε Markovian προσέγγιση. 
Οι Markovian προσεγγίσεις είναι σχετικά πολύπλοκες και αυτό προκαλεί αδυναμία 
να εφαρμοστούν σε σύνθετα μεταγωγικά συστήματα. Επίσης, παρατηρείται ότι είναι 
ανύπαρκτες οι αναλυτικές μέθοδοι οι οποίες αναφέρονται σε ΠΔΔΜ με πολλαπλά 
επίπεδα. 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται  μια νέα γενική και προτότυπη αναλυτική 
μέθοδος η οποία στηρίζεται στην θεωρία ουρών και στην λειτουργία τους μέσα σε 
διακριτά χρονικά διαστήματα. Όπως αποδεικνύεται στα επόμενα κεφάλαια η μέθοδος 
είναι ευέλικτος και προσαρμόζεται ανάλογα σε διάφορες αρχιτεκτονικές ΠΔΔΜ και 
συνθήκες φορτίου. 
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2.2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Το προς έρευνα πρόβλημα στην εργασία αυτή είναι η ανάπτυξη μιας γενικής 
αναλυτικής μεθόδου η οποία να μπορεί να παρέχει εκτίμηση με γρήγορο τρόπο την 
απόδοση διαφόρων Πολυβάθμιων Διασυνδεδεμένων Δικτύων Μεταγωγής (ΠΔΔΜ). 
Η αναλυτική αυτή μέθοδος θα πρέπει να λειτουργεί τόσο για απλές συνθήκες φορτίου 
ΠΔΔΜ όσο και σε διάφορες ειδικές περιπτώσεις φορτίου και να προσαρμόζεται 
εύκολα σε διάφορες παραλλαγές δομής ΠΔΔΜ. Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια της 
έρευνας αυτής ζητείται:  

 

1. Η ανάπτυξη μιας αναλυτικής μεθόδου η οποία να εκτιμά με ακρίβεια και 
ταχύτητα την απόδοση απλών ΠΔΔΜ ενός επιπέδου με φορτίο χωρίς 
προτεραιότητες. Μας ενδιαφέρει με την χρήση της μεθόδου να υπολογίζουμε 
όλους τους δείκτες απόδοσης  του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα η μέθοδος να 
υπολογίζει την Ρυθμοαπόδοση του συστήματος, την καθυστέρηση των πακέτων, 
αλλά και τους υπόλοιπους δείκτες που αφορούν τις μνήμες του συστήματος όπως 
είναι η Χρησιμοποίηση τους, η πιθανότητα απωλειών των πακέτων στις εισόδους 
του συστήματος και η πιθανότητα μπλοκαρίσματος μιας ουράς. Το σύνολο των 
μεγεθών αυτών –τα οποία είναι ζητούμενα - συνιστούν μια ‘ακτινογραφία’ της 
απόδοσης των ΠΔΔΜ. 

2. Να προταθεί αρχιτεκτονική δομή σε ΠΔΔΜ, η οποία θα είναι σε θέση να 
αντιμετωπίζει με αποτελεσματικό τρόπο φορτίο με πολλές προτεραιότητες. Να  
αναπτυχθεί κατάλληλη  αναλυτική μέθοδος η οποία θα εκτιμά την απόδοση 
ΠΔΔΜ σε φορτίο με προτεραιότητες. Και συγκεκριμένα θα πρέπει να 
προσδιορίζονται όλοι οι δείκτες απόδοσης οι οποίοι παρουσιάζονται στα ΠΔΔΜ 
ενός επιπέδου με φορτίο το οποίο έχει προτεραιότητες. Οι διάφοροι δείκτες 
απόδοσης θα πρέπει να αναλύονται ανά προτεραιότητα φορτίου. 

3. Να προταθούν τεχνικές εκπομπής φορτίου πολλαπλής εκπομπής για πολυβάθμια 
δίκτυα. Για κάθε μέθοδο πολλαπλής εκπομπής θα πρέπει να αναπτυχθεί ανάλογο 
αναλυτικό μοντέλο το οποίο θα εκτιμά την απόδοση του συστήματος. Θα πρέπει 
και πάλι να προσδιορίζονται όλοι οι δείκτες απόδοσης οι οποίοι παρουσιάζονται 
σε ΠΔΔΜ με φορτίο απλής και πολλαπλής εκπομπής.  

4. Επίσης θα πρέπει να προταθεί αναλυτική μέθοδος η οποία να προσαρμόζεται σε 
ΠΔΔΜ με πολλαπλά επίπεδα. Θα πρέπει και πάλι να προσδιοριστούν όλοι οι 
δείκτες απόδοσης οι οποίοι παρουσιάζουν την συμπεριφορά ΠΔΔΜ με πολλαπλά 
επίπεδα για κάθε μέθοδο εκπομπής την οποία εφαρμόζουν.   

5. Να αναπτυχθεί αναλυτική μέθοδος η οποία θα εφαρμόζεται σε αρχιτεκτονικές 
ΠΔΔΜ με πολλαπλά επίπεδα, όταν αυτά διανέμουν φορτίο απλής και πολλαπλής 
εκπομπής σε υποδίκτυα ή τοπικά δίκτυα.  

6. Επειδή οι δείκτες απόδοσης ενός οποιουδήποτε ΠΔΔΜ είναι περισσότεροι του 
ενός, ζητείται να καθοριστεί ένας γενικός δείκτης ο οποίος θα εκφράζει την 
απόδοσή του, λαμβάνοντας υπ όψιν όλους τους επί μέρους δείκτες απόδοσης με 
ανάλογο βάρος για τον καθένα. Έτσι θα είναι εφικτό να αξιολογηθούν μεταξύ 
τους ομοειδή δίκτυα, με την χρήση ενός μόνο δείκτη.  

 

Ακόμη: 

- Για επιβεβαίωση της ακρίβειας των αναλυτικών μεθόδων οι οποίες θα αναπτυχθούν 
στα πλαίσια του παρόντος θέματος, να αναπτυχθεί παράλληλα για κάθε περίπτωση 
και αντίστοιχο λογισμικό κλασσικής προσομοίωσης. Τέλος, για να αποφευχθούν 
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τυχόν συμμετρικά λάθη μεταξύ των δύο μεθόδων (αναλυτικής και προσομοίωσης) θα 
πρέπει τα αποτελέσματα να συγκριθούν με αντίστοιχα αποτελέσματα προερχόμενα 
από παλαιότερα μοντέλα ή προσομοιώσεις, όταν βεβαίως υπάρχουν ανάλογα 
αποτελέσματα. 

- Οι αναλυτικές μέθοδοι να εφαρμοστούν σε διάφορα ως προς το μέγεθος ΠΔΔΜ με 
μεταβλητό φορτίο στις εισόδους των. Από την μελέτη των διαφόρων αποτελεσμάτων 
να σχολιαστούν και να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την απόδοση των ΠΔΔΜ 
συστημάτων.   

 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η γενική αναλυτική μέθοδος η οποία προέκυψε και από 
την έρευνα και η οποία εφαρμόστηκε σε διάφορα ΠΔΔΜ και προσαρμόστηκε για 
διάφορες αρχιτεκτονικές και είδη φορτίων. 

Οι παραπάνω αναλυτικές προσεγγίσεις της απόδοσης ΠΔΔΜ αναμένεται να είναι ένα 
χρήσιμο εργαλείο στους σχεδιαστές και κατασκευαστές δικτυακών συστημάτων στην 
προσπάθεια τους να δημιουργήσουν δίκτυα με καλύτερη ποιότητα εξυπηρέτησης. 

 

2.3 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚO ΕΡΕΥΝΑΣ 
Μέχρι τώρα στην βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές εργασίες οι οποίες εκτιμούν την 
απόδοση διαφόρων πολυβάθμιων δικτυακών συστημάτων. Εδώ παρουσιάζεται ένα 
δείγμα εργασιών οι οποίες ελήφθησαν υπ’ όψιν κατά την ανάπτυξη της παρούσης 
έρευνας. 

Οι περισσότερες αναλύσεις πολυβάθμιων συστημάτων εστιάζονται στην ομοιόμορφη 
(uniform) κατανομή των πακέτων δηλ. θεωρούν ότι οι αφίξεις των πακέτων έχουν ίση 
πιθανότητα στις διάφορες εισόδους του συστήματος [66, 70, 81]. Η παραδοχή αυτή -
της ομοιόμορφης κατανομής των αφίξεων - είναι αφ ενός μεν μια πρακτική θεώρηση 
αφ’ ετέρου έχει παρατηρήθεί ότι τα αποτελέσματα τα οποία εκ των υστέρων 
εξάγονται δεν αποκλείνουν από την πραγματικότητα. 

Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός από μελέτες σε πραγματικές 
εφαρμογές, με μη ομοιόμορφες κατανομές (non-uniform) φορτίου οι οποίες όμως 
κάθε φορά απαιτούν μια ειδική αντιμετώπιση. Τέτοιες προσεγγίσεις με μη 
ομοιόμορφη κατανομή (non-uniform) είναι οι εργασίες [63, 82]. 

 

Η εκτίμηση της απόδοσης ενός συστήματος ΠΔΔΜ είναι ένα κρίσιμα σπουδαίο 
δεδομένο για την κατασκευή του. Έτσι υπάρχουν σήμερα πολλές έρευνες οι οποίες 
αναπτύχθηκαν με γνώμονα μια περισσότερο βελτιωμένη κατασκευή ενός ΠΔΔΜ και 
παραδείγματα τέτοιων αναλυτικών μεθόδων είναι οι εργασίες [62, 64-66, 68, 74-75].   

 

Οι πρώτες προσεγγίσεις οι οποίες αφορούν την απόδοση ΠΔΔΜ αναφέρονται στην  
περίπτωση κατά την οποία σ’ ένα πολυβάμιο σύστημα και σε περιπτώσεις  
μλοκαρίσματος (blocking) πακέτων, τα πακέτα τα οποία δεν κατωρθώνουν να 
φθάσουν στην επόμενη ουρά χάνονται (relaxing blocking). Αυτό βέβαια σημαίνει ότι 
τα ‘χαμένα’ πακέτα θα πρέπει να ξαναεπεμφθούν από την πηγή τους. Μην ξεχνάμε 
ότι το σύστημα παρέχει επειβεβαίωση (Acknowledgement) για κάθε πακέτο που 
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φθάνει στον προορισμό του. Ο Bouras με την εργασία [66] παρέχει λύση για την 
καθυστέρηση των πακέτων ενός πολυβάθμιου συστήματος, όταν το πολυβάθμιο αυτό 
σύστημα έχει πεπερασμένου  μεγέθους μνήμες. Η εργασία [66] χρησιμοποιεί  
κλασική μέθοδο προσομοίωσης προκειμένου να δώσει αποτελέσματα. Ακόμη η ίδια 
ερευνητική ομάδα Bouras στην εργασία [73] για την ίδια αρχιτεκτονική ΠΔΔΜ, 
δηλώνει ότι δεν υπάρχει σημαντική αύξηση της καθυστέρησης των πακέτων πέρα 
από το 2ο στάδιο του δικτύου και δίνονται επιπλέον πρόσθετα αποτελέσματα 
απόδοσης για τα συστήματα αυτά.  

Ο Garofalakis κλπ στην εργασία [65] αναλύει δίκτυα Banyan τα οποία διαθέτουν 
πεπερασμένου μεγέθους μνήμες και δίνει μια ακριβή λύση για την κατάστση 
ισορροπίας του πρώτου σταδίου. Ακόμη στην ίδια εργασία παρέχεται ακριβής λύση –
αποδεικνύεται συγκεκριμένος τύπος- για όλα τα στάδια ενός πολυβάθμιου δικτύου 
μεταγωγής όταν αυτό αποτελείται από μνήμες μεγέθους 1.  Ακόμη στην εργασία [64], 
παρουσιάζονται προσεγγίσεις για την απόδοση πολυβάθμιων συστημάτων οι οποίες 
βασίζονται σε ομοιόμορφη κατανομή φορτίου (uniform traffic ).  

Οι Μαθηματικές προσεγγίσεις που υπάρχουν στις εργασίες [65, 68] 
χρησιμοποιήθηκαν σαν οδηγός για την κατασκευή του παρόντος αναλυτικού 
μοντέλου.  

 Στις εργασίες [62, 82], οι Tutsch and Hommel παρουσίασαν ένα σύστημα εξισώσεων 
για μια γρήγορη εκτίμηση της απόδοσης πολυβάθμιων συστημάτων και επίσης 
παρουσίασαν ορισμένους κανόνες οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε 
περιπτώσεις εφαρμογής αναλυτικών μοντέλων απόδοσης για πολυβάθμια συστήματα. 
Επίσης ο Tutsch [81-82], παρουσίασε ανάλυση πολυβάθμιων διασυνδεδεμένων 
δικτύων η οποία αφορούν περιπτώσεις συστημάτων διασύνδεσης με multicast φορτίο. 
Οι αναλύσεις αυτές [81-82] αφορούν συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν ως 
στοιχειώδη μονάδα μεταγωγής (SE-Switch Element) μεγέθους μεγαλύτερο του 2.    

Ακόμη, στην βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις οι οποίες βασίζονται σε 
διαφορετικές προϋποθέσεις κατανομής φορτίου. Για παράδειγμα, οι Lin και 
Kleinrock [75] πρότειναν ένα συγκεκριμένο μοντέλο για περιπτώσεις με ‘hot spot’ 
φορτίο αλλά και για περιπτώσεις με ομοιόμορφη (uniform) κατανομή φορτίου. 
Επίσης, ο Raja κλπ [85] δίνει αποτελέσματα απόδοσης ΠΔΔΜ χρησιμοποιώντας 
προσεγγιστικές μεθόδους ΠΔΔΜ, και υποθέτοντας ότι υπάρχουν στις εισόδους των 
συστημάτων μεταγωγής δύο τύποι φορτίου. Συγκεκριμένα ο Raja θεώρησε φορτίο το 
οποίο ακολουθεί κατανομή Poisson και self-similar φορτίο.  
Οι Koppelman κλπ [71] δημιούργησαν επίσης μια αναλυτική μέθοδο βασιζόμενοι σε 
προσφερόμενο φορτίο το οποίο ακολουθεί γεωμετρική κατανομή και το οποίο ζητά 
εξυπηρέτηση από δίκτυα banyan τα οποία διαθέτουν πεπερασμένες μνήμες εισόδου. 
Τέλος το 2006, μια άλλη νεώτερη προσέγγιση παρουσιάστηκε από τους Vasiliadis 
κλπ [77], χρησιμοποιώντας απλή κλασσική προσομοίωση. 
H παράλληλη επεξεργασία είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος επεξεργασίας ο οποίος 
κατά την διάρκεια της επεξεργασίας δίνει έμφαση στην εξερεύνσηση ταυτόχρονων 
γεγονότων. 
Για να πετύχουμε παράλληλη επεξεργασία, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός 
αποδοτικού και σχετικά οικονομικού πολυβάθμιου συστήματος. Τελευταία, έχουν 
προταθεί νέα ως προς την κατασκευή συστήματα διασύνδεσης. Πχ στην εργασία [72] 
προτείνεται ένα νέο τέτοιο σύστημα το οποίο ονομάστηκε και ‘New Four Tree’ 
(NFT) δίκτυο. Επίσης, στην εργασία [79] παρουσιάζεται ένα νέο σύστημα, το οποίο 
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ονομάστηκε και  Improved Four Tree (IFT). Ακόμη, στην εργασία [84] 
παρουσιάζεται ένα υβριδικό Mess-of-Tree (MoT) δίκτυο με ενσωματωμένες μνήμες 
το οποίο μπορεί να συνεργάζεται με ικανοποιητικό τρόπο με ένα οποιοδήποτε άλλο 
πολυβάθμιο δίκτυο. Τέλος, στην εργασία [83] οι συγγραφείς προτείνουν μια ειδική 
πολυβάθμια αρχιτεκτονική η οποία χρησιμοποιεί δρομολογητές οι οποίοι βασίζονται 
στην χρήση ενός  PC(Personal Computer) ως στοιχειώδη μονάδα επεξεργασίας. Αυτό 
επιτρέπει την δημιουργία - σύμφωνα με τους συγγραφείς- ενός ταχύτατου, μεγάλου 
μεγέθους και αξιόπιστου λογισμικού για δρομολογητή.  
Από όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα προκύπτει ότι υπάρχουν πολλές μελέτες 
αναλυτικές και μη οι οποίες είναι σχετικές με την απόδοση πολυβάθμιων 
συστημάτων μεταφωγής. Ένα βασικό μειονέκτημα κυρίως των αναλυτικών μεθόδων 
είναι η σχετική απόκλιση των αποτελεσμάτων από τα αντίστοιχα αποτελέσματα των 
κλασσικών προσομοιώσεων. Επίσης σε όλες τις περιπτώσεις τα πολυβάθμια 
συστήματα απαιτούν μια ειδική  κάθε φορά μεθοδολογία για τον υπολογισμό της 
απόδοσης η οποία είναι εντελώς διαφορετική προσέγγιση με την αντίστοιχη για μια 
παρόμοια αρχιτεκτονική.  

Έτσι όταν διαφοροποιείται η αρχιτεκτονική ή τρόπος λειτουργίας, θα πρέπει να 
δομηθεί μια διαφορετική και αυθύπαρκτη λύση η οποία δεν συσχετίζεται με κάποια 
άλλη και αυτό προκαλεί μια δυσκολία αντιμετώπισης για κάθε περίπτωση.  

Προκειμένου να ξεπεράσουμε την βασική αυτή αδυναμία όλων των αναλυτικών 
μεθόδων ότι δηλαδή αυτές είναι πολύ αυστηρά προσανατολισμένες για 
συγκεκριμένες καταστευές ΠΔΔΜ θα πρέπει η νέα αναλυτική μέθοδος να ξεπερνά 
αυτή την αδυναμία δηλ. να μπορεί να εκτιμήσει την απόδοση ενός ΠΔΔΜ με σχετική 
ευκολία  όταν αυτό έχει με μια μικρή παραλαγή στην κατασκευή. 

Λαμβάνοντας υπ όψιν όλα τα παραπάνω θέματα δημιουργήσαμε αυτήν την νέα   
προσεγγιστική μέθοδο η οποία παρουσιάζεται στην συνέχεια. Απαιτήσαμε από την 
μέθοδο αυτή να μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα σε μικρές αλλαγές (τροποποιήσεις) 
της δομής ή της λειτουργίας ενός ΠΔΔΜ.     

 

2.4  ΑΠΛΟ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ (ΠΔΔΜ) 

 

(i) H Δομή του δικτύου. 

Γενικά, ένα NxN ΠΔΔΜ αποτελείται από NL klog= στάδια αποτελούμενο από 
kk × Στοιχειώδεις Μονάδες Μεταγωγής (ΣΜΜ) (Switch Element - SE) όπου k είναι 

ο βαθμός των Στοιχειωδών Μονάδων Μεταγωγής.  

Έστω ότι το )(i δηλώνει έναν αυθαίρετο αριθμό σταδίων, όπου )(i  μπορεί να 
κυμαίνεται από 1 μέχρι L . Γενικώς, κάθε Στοιχειώδης Μονάδα Μεταγωγής (SE) 
αποτελείται από k - εισόδους και k - εξόδους. Στο βασικό σύστημα μεταγωγής 
(switsch fabric), υπάρχουν ακριβώς )/( kN ΣΜΜ σε κάθε στάδιο, έτσι ο συνολικός 
αριθμός των Στοιχειωδών Μονάδων Μεταγωγής (ΣΜΜ) του ΠΔΔΜ είναι 

)log)/(( NkN k⋅ (Figure 2.1). Υπάρχουν )log( NN k⋅ διασυνδέσεις ανάμεσα σε όλα 
τα στάδια, σε αντίθεση με ένα τυπικό crossbar δίκτυο το οποίο έχει 
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)( 2NO Στοιχειώδεις Μονάδες Μεταγωγής (ΣΜΜ) και διασυνδέσεις (links).  

 Υπάρχει ένα μοναδικό μονοπάτι από κάθε επεξεργαστή (source node) σε κάθε μνήμη 
εξόδου (sink node), και γι αυτό η μελέτη ΠΔΔΜ ανήκει στην κλάση των δικτύων 
banyan (Banyan Networks-BNs). Ένα k-input, k-output switch μπορεί να δέχεται 
πακέτα σε κάθε μία από τις k-εισόδους και να στέλνει αυτά σε κάθε k-έξοδο του 
συστήματος. (Σχήμα 2.1).  Σε κάθε θύρα εξόδου υπάρχει μια μνήμη. Υποθέτουμε ότι 
οι μνήμες έχουν πεπερασμένο μήκος (για αποθήκευση πχ ενός, δύο ή περισσότερων 
πακέτων στη μνήμη).  
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Σχήμα 2.1 Τυπικό μοντέλο kxk Στοιχειώδους Μονάδας Μεταγωγής 

Ένα δίκτυο μπορεί να μοντελοποιηθεί ‘διγραφικά’ (digraph). Σε αυτή την διγραφική 
απεικόνιση (labeled digraph) υπάρχουν γραμμές οι οποίες  αναπαριστάνουν την 
δυνατή ροή των πακέτων από μία ουρά σε μια επόμενη. (Σχήμα  2.1, 2.2. ).  

 

(ii) Η λειτουργία του δικτύου. 
Το όλο δίκτυο λειτουργεί ‘συγχρονισμένο’, και αυτό σημαίνει ότι οι χρονικοί κύκλοι 
αναφέρονται σε ένα γενικό ‘ρολόι’, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον συνολικό 
συγχρονισμό. Ο χρονικός κύκλος του δικτύου αποτελείται από δύο φάσεις. Στην 
πρώτη φάση, έχουμε μια ροή πληροφοριών ελέγχου οι οποίες κινούνται  μέσα από το 
δίκτυο από το τελευταίο στάδιο προς το πρώτο στάδιο. Στην δεύτερη φάση, τα 
πακέτα ρέουν από το ένα στάδιο στο επόμενο σύμφωνα με τις πληροφορίες ελέγχου 
ροής.     

Σε ένα ΠΔΔΜ οι αλγόριθμοι δρομολόγησης θεωρούν εξ αρχής ότι η διαδρομή του 
πακέτου είναι γνωστή, και σταθερή.  Η διαδρομή μπορεί να κωδικοποιηθεί σαν μια 
‘ετικέτα’ η οποία δείχνει διασυνδεδεμένες  διαδοχικές Στοιχειώδεις Μονάδες 
Μεταγωγής (ΣΜΜ). Πιο συγκεκριμένα, οι Στοιχειώδεις Μονάδες Μεταγωγής στα 
πολυβάθμια δίκτυα είναι ψηφιακά ελεγχόμενα ‘crossbar’ στοιχεία. Για τον έλεγχο της 
ροής των πακέτων υπάρχει μια σειρά από ψηφία (bits) ελέγχου στα πακέτα. Η σειρά 
αυτή των ψηφίων είναι μια σειρά ελέγχου των πακέτων ‘packet control sequence’. Η 
σειρά ελέγχου είναι μια σειρά από ψηφία τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε στάδιο του 
δικτύου. Κάθε ψηφίο δείχνει ποια είναι η αντίστοιχη έξοδος του ΣΜΜ για κάθε 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 51 

είσοδο. Γι αυτό, η όλη σχηματιζόμενη σειρά ελέγχου (σειρά από ψηφία) αναπαριστά 
μια διαδρομή την οποία πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο όταν αυτό διασχίζει το 
ΠΔΔΜ.  

Τα πακέτα δημιουργούνται από κάθε επεξεργαστή ανεξάρτητα, και διανέμονται με 
τον ίδιο τυχαίο τρόπο.  Σύμφωνα με αυτή την ανάλυση υποθέτουμε ότι κάθε 
επεξεργαστής δημιουργεί πακέτο με πιθανότητα  (p) σε κάθε χρονικό κύκλο, και 
στέλνει αυτό το πακέτο με ίση πιθανότητα σε κάθε ουρά που βρίσκεται στο επόμενο 
στάδιο (uniform access). Οι εξυπηρετητές (servers) των Στοιχειωδών Μονάδων 
Μεταγωγής εφαρμόζουν  FIFO πολιτική στην αποθήκευση και διαχείρηση στα 
πακέτα τα οποία εισέρχονται στις μνήμες του συστήματος. Τα πακέτα τα οποία 
συγκρούονται κατά την διαδικασία προσάκτησης πόρων  (πχ σε παρίπτωση 
ταυτόχρονης διεκδίκησης της ιδίας εξόδου) εφ όσον αυτά δεν κατορθώσουν να 
μεταβούν στο επόμενο στάδιο, τότε αυτά παραμένουν στην ουρά τους (μηχανισμός 
backpressure).   

 Στην παρούσα ανάλυση τα πακέτα υποτίθεται ότι καθώς κινούνται από το 
στάδιο )(i προς το στάδιο )1( +i , αν βρούν την μνήμη (buffer) του σταδίου )1( +i  
γεμάτη τότε θα μπλοκάρει ο εξυπηρετητής της αντίστοιχης ουράς (αποστολέας)  στο 
στάδιο )(i . Τα παραπάνω όμως δεν μπορούν να συμβούν για επεξεργαστές οι οποίοι 
τροφοδοτούν το πρώτο στάδιο 1=i . Η πιθανότητα αφίξεων πακέτων στο πρώτο 
στάδιο σε κάθε χρονικό κύκλο υποθέτουμε ότι παραμένει πάντοτε σταθερή και ίση με  
(p). Ακόμη υποθέτουμε ότι οι μνήμες (buffers) του τελευταίου σταδίου  Li = δεν 
μπλοκάρουν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, θεωρώντας έμμεσα ότι η επόμενη 
μονάδα απορροφά όλα τα πακέτα χωρίς να παρουσιάζεται οποιοδήποτε κορεσμός. Η 
δεύτερη υπόθεση - σχετική με το τελευταίο στάδιο - γίνεται διότι στην ουσία 
ενδιαφερόμαστε μόνον να εκτιμήσουμε την απόδοση ενός ΠΔΔΜ ως αυθύπαρκτη 
αντότητα και συνεπώς υποθέτουμε ότι αυτό δεν επηρεάζεται από άλλα εξωτερικά 
συστήματα.  

Μπλοκάρισμα ουράς (blocking)  

Μπλοκάρισμα (blocking) μιας ουράς σημαίνει ότι σταματά η λειτουργία της. Το 
γεγονός αυτό σημαίνει ότι η ουρά δεν μπορεί να δεχθεί πρόσθετα πακέτα για 
εξυπηρέτηση.  

Το μπλοκάρισμα οφείλεται σε δύο λόγους : α) διότι η επόμενη ουρά (προορισμός) 
μπορεί να είναι μπλοκαρισμένη και γεμάτη, ή β) διότι η επόμενη ουρά (προορισμός) 
μολονότι έχει χώρο για να δεχτεί ένα τουλάχιστον πακέτο, η εκπομπή του πακέτου 
μπορεί να αντιμετωπίσει μια σύγκρουση με ένα άλλο πακέτο το οποίο έρχεται από 
μια άλλη παράλληλη ουρά του τρέχοντος επιπέδου. Στην περίπτωση της σύγκρουσης 
η μετάβαση των πακέτων στο άλλο στάδιο επιλύεται με τυχαίο τρόπο δηλαδή το κάθε 
πακέτο έχει σταθερή πιθανότητα (50%) για να ολοκληρώσει την εκπομπή του. Όταν 
ένα πακέτο βρίσκεται σε κατάσταση μπλοκαρίσματος τότε αυτό βρίσκεται κάτω από 
τον έλεγχο του επεξεργαστεί και ζητά εξυπηρέτηση από τον εξυπηρετητή.  

Ακόμη, υποθέτουμε ότι ο χρόνος εξυπηρέτησης των ουρών κάθε Στοιχειώδους 
Μονάδας Μεταγωγής (ΣΜΜ) είναι σταθερός και ίσος με τον χρονικό κύκλο του όλου 
συστήματος.  

Κατανομή αφίξεως πακέτων. 

Η ομοιόμορφη κατανομή (uniform) αποδοχής των πακέτων  επιτρέπει να θεωρήσουμε 
ένα οποιοδήποτε kk × σύστημα μεταγωγής σαν ένα σύστημα το οποίο απαρτίζεται 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 

52  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 

από k το πλήθος όμοιες ουρές. Θεωρούμε κατά την μοντελοποίηση ότι κάθε ουρά 
εργάζεται σε σειρά με ένα εξυπηρετητή ο οποίος λειτουργεί με προκαθορισμένες 
ενέργειες  και του οποίου ο χρόνος εξυπηρέτησης θεωρείται ίσος με 1. 

Κάθε πακέτο το οποίο εισέρχεται σε κάθε μια από τις k εισόδους του συστήματος 
μεταγωγής μπορεί να σταλεί με πιθανότητα k1 σε κάθε ουρά του μεταγωγέα. 
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Σχήμα 2.2 NxN ΠΔΔΜ(delta type) με 22x  ΣΜΜ και μνήμες μεγέθους 1  

Στην ανάλυση αυτή υποθέτουμε ότι το μέγεθος της μνήμης (buffer length (b)) δεν 
συμπεριλαμβάνει τον εξυπηρετητή (server). Έτσι, μια απλή Στοιχειώδης Μονάδα 
Μεταγωγής με μνήμη η οποία διαθέτει μία θέση αποθήκευσης πακέτου αναφέρεται 
σαν ΣΜΜ με μέγεθος μνήμης 1 ( 1=b ) (‘single buffered SE’).  

Υποθέτουμε ότι οι αφήξεις συμβαίνουν στο τέλος του κάθε κύκλου (έτσι πρώτα 
εξυπηρετείται μια ουρά και μετά γίνεται η άφιξη ενός πακέτου, αν φυσικά υπάρχει 
πακέτο). Υποθέτουμε ακόμη ότι η λογική δρομολόγησης σε κάθε μεταγωγέα είναι 
δίκαιη, και θεωρούμε ότι οι συγκρούσεις επιλύονται με τυχαίο τρόπο.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάλυση η οποία ακολουθεί προϋποθέτει την 
ομογένεια του συστήματος, δηλαδή ότι όλες οι Στοιχειώδεις Μονάδες Μεταγωγείς 
ενός σταδίου είναι στατιστικά πανομοιότυποι και όλες οι έξοδοι του συστήματος 
είναι ισοπίθανοι.   

 

2.5 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
Θεωρούμε δύο τυχαία διαδοχικά στάδια )(i και )1( +i (όπου 1=i έως 1−= Li ). Μια 
συγκεκριμένη ουρά )(iQ του σταδίου )(i  θα μπορεί να στείλει ένα πακέτο (όταν αυτή 
έχει τουλάχιστον ένα), μόνο όταν η ουρά του επομένου )1( +i σταδίου την οποία 
επέλεξε δεν είναι γεμάτη.  

Για την γενική περίπτωση θεωρούμε ένα ΠΔΔΜ με L στάδια, το οποίο αποτελείται 
γενικώς από kk × ΣΜΜ(SEs) του οποίου οι ΣΜΜ εμπεριέχουν μνήμες μεγέθους b 
( ∞<b ) σε όλα τα στάδια, έχουμε: 
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Ορισμός 1 Έστω )(iu  η Χρησιμοποίηση (utilization) μιας ουρά δηλάδή η κατάσταση 
ισορροπίας κατά την οποία ένας συγκεκριμένος εξυπηρετητής μιας ουράς, σταδίου 

)(i ενός kk × δικτυακού μεταγωγέα είναι απασχολημένος (‘busy’). Ένας  
εξυπηρετητής είναι απασχολημένος είτε όταν αυτός κάνει εξυπηρέτηση ενός πακέτου 
είτε όταν αυτός είναι μπλοκαρισμένος και εξ αιτίας αυτού δεν μπορεί να κάνει 
εξυπηρέτηση ενός πακέτου. Και στις δύο περιπτώσεις  θεωρείται ότι ο εξυπηρετητής 
(server) μιας ουράς βρίσκεται σε χρήση (utilization) του εξυπηρετητή μιας ουράς, 
σταδίου  )(i  ενός kk ×  δικτύου μεταγωγής. 

Μία τυχαία ουρά  ενός ΠΔΔΜ με μέγεθος μνήμης (b), έχει (b) το πλήθος δυνατές 
καταστάσεις Χρησιμοποίησης (utilized). Η πιθανότητα αυτών των διακριτών 
καταστάσεων τις εκφράζουμε με το σύμβολο )(i

ju . Δηλαδή, με )(i
ju εκφράζεται η  

Χρησιμοποίηση (utilization) μιας ουράς όταν αυτή έχει (j) το πλήθος πακέτα όπου 
(j=1, 2,..,b). Επίσης, η συνολική Χρησιμοποίηση (total utilization) μιας ουράς δίνεται: 

∑
=

=
b

j

i
j

i uu
1

)()( . 

Ορισμός 2 Έστω )(i
bp η πιθανότητα της κατάστασης ισορροπίας μιας ουράς κατά την 

οποία ο εξυπηρετητής του σταδίου i ενός kk ×  μεταγωγέα, είναι μπλοκαρισμένος 
(blocked state) για οποιοδήποτε λόγο (δηλαδή δεν μπορεί να εκπέψει πακέτα). Ειδικά 
όμως για το τελευταίο στάδιο θεωρούμε ότι ισχύει 0)( =L

bp   

Ορισμός 3 Έστω )(i
servp η πιθανότητα της κατάστασης ισορροπίας μιας ουράς κατά την 

οποία ο εξυπηρετητής ενός σταδίου )(i ενός kk × δικτύου μεταγωγής, εξυπηρετεί ένα 
πακέτο.  

Ορισμός 4 Έστω )(
0
ip  η πιθανότητα της κατάστασης ισορροπίας μιας μνήμης κατά 

την οποία η μνήμη ενός σταδίου )(i ενός kk × ΣΜΜ μεταγωγέα είναι κενή δηλαδή δεν 
έχει πακέτα. Προφανώς, ισχύει : )(

0
)( 1 ii pu −=  

Ορισμός 5 Έστω )(i
kC μια τυχαία μεταβλητή η οποία δηλώνει τον αριθμό των 

πακέτων τα οποία φθάνουν σε μια μνήμη ενός kk × μεταγωγέα ενός σταδίου (i)  
( Li K,1= ) του δικτύου στο τέλος ενός χρονικού κύκλου. Έστω, ακόμη 
ότι )Pr( )()(

, cCx i
k

i
ck == η πιθανότητα αφίξεων c πακέτων στην ίδια μνήμη. Κάθε ουρά 

του συστήματος είναι απασχολημένη είτε με  ‘κανονικά’ (‘normal’) είτε με  
‘μπλοκαρισμένα’ (‘blocked’)  πακέτα. ‘Κανονικά’ (‘normal’) πακέτα είναι τα πακέτα 
τα οποία μόλις έχουν καταφθάσει σε μια ουρά και στην επόμενη χρονική στιγμή είναι 
έτοιμα για εξυπηρέτηση, ενώ ‘μπλοκαρισμένα’ (‘blocked’)  πακέτα είναι τα πακέτα 
τα οποία έχουν ήδη προσπαθήσει να έχουν εξυπηρέτηση αλλά έχουν μπλοκαριστεί 
για οποιοδήποτε λόγο, έτσι αυτά παραμένουν στην ουρά. Συνεπώς, η Χρησιμοποίηση 
(utilization) μιας ουράς μπορεί να εκφρασθεί ως: 

       )()()( i
b

i
serv

i ppu +=                         (2.1) 

Έστω j o αριθμός των χρονικών κύκλων μιας ουράς )(iQ ο οποίος απαιτείται να 
προσπαθήσει προκειμένου να στείλει με επιτυχία ένα πακέτο. Τότε η πιθανότητα 
επιτυχούς εκπομπής ενός πακέτου μπορεί να προσεγγιστεί ως εξής: 
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  ( ) ( ))1(1)1()( 1)( +−+ −= ijii
r uuQP  

Και αυτό σημαίνει ότι η ουρά )(iQ λειτουργεί με εκπομπή η οποία ακολουθεί 
γεωμετρική κατανομή, με πιθανότητα επιτυχίας  )1( )1( +− iu .  

Με αυτό το πνεύμα οι ομάδα Bouras κλπ [65], έδωσε προσεγγιστική λύση και για 
στάδια πέραν του πρώτου. Θεωρήθηκε ότι το στάδιο  )1( −i συμπεριφέρεται σαν ένας 
επεξεργαστής με πιθανότητα δημιουργίας πακέτων  )1(

0
)1( 1 −− −= ii pu .  

Ορισμός 6 H διαδικασία άφιξης των πακέτων στις ουρές ενός ενδιαμέσου σταδίου 
)(i  (για 2=i έως Li = ) του δικτύου, προσεγγίζεται με διωνυμική κατανομή 

bin( kuk i )1(, − ), όπου )1( −iu είναι η Χρησιμοποίηση (utilization) μιας τυχαίας ουράς 
του προηγουμένου σταδίου )1( −i , την οποία θεωρούμε ότι έχει τον ρόλο της 
σταθερής πιθανότητας των πακέτων τα οποία δημιουργούνται από τους επεξεργαστές 
σε κάθε χρονικό κύκλο, τροφοδοτώντας το στάδιο )(i . Έτσι ο αριθμός των αφίξεων 
υπολογίζεται ως: 

⎪
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)1()1(
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,

Likc
k

u
k

u
c
k

x

ckici

i
ck     (2.2)     

Οριακή Συνθήκη: Για τις αφίξεις πακέτων στις ουρές του πρώτου σταδίου θεωρούμε 
pu =)0( . όπου p είναι η σταθερή πιθανότητα δημιουργίας ενός πακέτου από έναν 

επεξεργαστή σε κάθε κύκλο. Είναι προφανές ότι σε κάθε ουρά του συστήματος 
ισχύει: 

1
0

)(
, =∑

=

k

c

i
ckx         (2.3) 

 

Ορισμός 7 H κατάσταση μιας τυχαίας ουράς ενός σταδίου )(i  στο τέλος του κύκλου 
n, είναι μια δύο διαστάσεων μεταβλητή, με  12 +b πιθανές τιμές : {(0,0), (1,0), (2,0) 
…, (b,0), (1,1), (2,1), …, (b,1)}, όπου στο ζεύγος (x,y) x είναι ο αριθμός των πακέτων 
τα οποία βρίσκονται στην μνήμη της ουράς, και η y δηλώνει την κατάσταση της 
ουράς δηλαδή μπορεί να λάβει δύο τιμές : 0 όταν η ουρά δεν είναι μπλοκαρισμένη, ή 
το αντίθετο με 1. 

Ορισμός 8 Έστω ))((),( ni
ksq   είναι η τυχαία μεταβλητή η οποία δηλώνει την 

κατάσταση μιας τυχαίας ουράς ενός σταδίου )(i στο τέλος του χρονικού κύκλου n, 
όπου q είναι ο αριθμός των πακέτων σε μια μνήμη και s είναι 0 εάν η ουρά δεν 
μπλοκάρει, ή το αντίθετο με 1. Έστω  )(),( i

ksq  η κατάσταση ισορροπίας ως όριο της 
δισδιάστατης μεταβλητής ))((),( ni

ksq .  

Ορισμός 9 Έστω ))(( ni
kv ο αριθμός των πακέτων τα οποία εισέρχονται σε μια τυχαία 

ουρά ενός σταδίου )(i  στο τέλος ενός χρονικού κύκλου n.  Και έστω )(i
kv το όριο της 

κατάστασης ισορροπίας η οποία δηλώνεται ως  ))(( ni
kv . Σε κάθε χρονικό κύκλο n, 

ισχύει )())(( i
k

ni
k Cv ≤ . 
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Ορισμός 10 Έστω 10,0)],,(),[( )()(
,, ήsbqsqsqPp i

kr
i

sqk =≤≤== , η κατανομή της 

κατάστασης ισορροπίας ))((),( ni
ksq . Η παράμετρος s  είναι ίση με 0  όταν η ουρά δεν 

μπλοκάρει και 1 το αντίθετο. Έτσι, )(
0

)(
0,0,

)( 11 ii
k

i ppu −=−=  είναι η Χρησιμοποίηση 
(utilization) μιας τυχαίας ουράς ενός σταδίου )(i . 

 

2.6 ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 

1. Ρυθμοαπόδοση (Throughput) ενός ΠΔΔΜ )( hT , ορίζεται ως ο αριθμός των 
πακέτων τα οποία φθάνουν στον προορισμό τους στην μονάδα του χρόνου. 
Ωστόσο, επειδή οι ουρές του τελευταίου σταδίου ποτέ δεν μπλοκάρουν, η 
Χρησιμοποίηση (utilization) του τελευταίου σταδίου είναι πάντα ίσο με το 
throughput του ΠΔΔΜ. Έτσι, h

L Tu =)(  
2. Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση )( hNT (Normalised throughput) ενός ΠΔΔΜ, 

ορίζεται ως ο λόγος του μέσου όρου της Ρυθμοαπόδοσης (Τhroughput) )( hT του 
δικτύου προς το μεγέθους N του δικτύου. Τυπικά, το hNT εκφράζεται ως :  

N
TT h

hN =      (2.4) 

3. Η μέση καθυστέρηση των πακέτων )(D  (Average packet Latency), είναι ο μέσος 
χρόνος ενός πακέτου ο οποίος δαπανάται προκειμένου αυτό να διέλθει δια μέσω 
ενός ΠΔΔΜ. Τυπικά, η μέση καθυστέρηση των πακέτων D μπορεί να εκφραστεί : 

    
)(

)(
lim

)(

1

tn
id

D
tn

i
t

∑ =

→∞
=     (2.5) 

Όπου n(t) δηλώνει τον ολικό αριθμό των πακέτων τα οποία γίνονται δεκτά μέσα σε t 
χρονικούς κύκλους  και d(i) δηλώνει τον συνολικό αριθμό της καθυστέρησης για το 
ith πακέτο. Σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 2.2.2 τα πακέτα δρομολογούνται 
με μηχανισμό ‘store and forward’ από το ένα στάδιο και σε περιπτώσεις 
μπλοκαρίσματος των πακέτων χρησιμοποιείται η διαδικασία παραμονής των πακέτων 
στην μνήμη (backpressure mechanism). Το d(i) θεωρείται σαν άθροισμα των iq και it , 
όπου iq εκφράζει την συνολική καθυστέρηση αποθήκευσης στην ουρά όταν το ith 

πακέτο βρίσκονται σε αναμονή σε κάθε στάδιο και it εκφράζει την συνολική 
καθυστέρηση διέλευσης του ith πακέτου σε κάθε στάδιο του ΠΔΔΜ.  

Για την ειδική περίπτωση πού έχουμε πολυβάθμια συστήματα με μέγεθος μνήμης ίσο 
με 1, η μέση καθυστέρηση την οποία δαπανά ένα πακέτο προκειμένου να διασχίσει 

ένα δίκτυο μπορεί να υπολογισθεί ως άθροισμα: ∑
=

L

i

iu
1

)( , ενώ η μέση πιθανότητα 

αποδοχής των πακέτων σε μια ουρά του πρώτου σταδίου είναι ίση με το utilization 
)(Lu  του τελευταίου σταδίου L , διότι δεν χάνονται πακέτα μέσα στο δίκτυο και όλα 

τα πακέτα όταν αυτά φθάσουν στον προορισμό τους αμέσως διαγράφονται. Έτσι η 
εξίσωση  (2.4) μπορεί να απλοποιηθεί στην : 
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)(
1

)(

L

L

i

i

u

u
D

∑
==      (2.6) 

4. Κανονικοποιημένη καθυστέρηση πακέτων )( ND (Νormalised packet Latency), τα 
οποία διασχίζουν ένα ΠΔΔΜ με L στάδια, ορίζεται σαν ο λόγος της μέσης 
καθυστέρησης D  των πακέτων, προς την ελάχιστη καθυστέρηση η οποία 
απαιτείται όταν ένα πακέτο διασχίσει ένα ΠΔΔΜ χωρίς να συναντήσει ούτε μία 
κατάσταση μπλοκαρίσματος (blocking). Αυτή η ελάχιστη καθυστέρηση εξαρτάται 
από τον αριθμό των σταδίων τα οποία έχει ένα ΠΔΔΜ. Έτσι, η κανονικοποιημένη 
καθυστέρηση των πακέτων ND (Normalised packet Latency), μπορεί να 
εκφράζεται από τον τύπο: 

       
L
DDN =         (2.7)   

Όπου D  είναι η μέση καθυστέρηση των πακέτων τα οποία διέρχονται από το 
ΠΔΔΜ. 

 

2.7 ΑΝΑΛΥΤΙΚH ΠΡΟΣEΓΓΙΣΗ  ΠΟΛΥΒAΘΜΙΟΥ 
ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ  

 

Μια συγκεκριμένη μνήμη ενός σταδίου )(i  ( 1=i … L ) μπορεί να προσομοιωθεί από 
μια διακριτή ουρά μεγέθους (b), με γεωμετρικό χρόνο εξυπηρέτησης. Όλες οι ουρές 
του συστήματος είναι τύπου Be/G/1/b, με εξαίρεση τις ουρές του τελευταίου σταδίου. 

- Η πιθανότητα εκπομπής πακέτου από μια τέτοια ουρά είναι : )1( )1( +− iu , δηλαδή 
εξαρτάται από την Χρησιμοποίηση μιας ουράς του επομένου σταδίου και  

- H πιθανότητα άφιξης πακέτων στην ουρά εξαρτάται από την Χρησιμοποίηση της 
προηγούμενης ουρά )1( −iu . Θεωρούμε ότι οι αφίξεις των πακέτων σε μια ουρά σε κάθε 
χρονικό κύκλο ακολουθούν κατανομή  Bernoulli με k προσπάθειες και πιθανότητα 
επιτυχίας ( )1(1 −− iu ) / k.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Χρησιμοποίηση μιας ουράς εξαρτάται από την 
Χρησιμοποίηση των αντιστοίχων ουρών του προηγουμένου και του επομένου 
σταδίου. Ιδιαίτερα όμως για το τελευταίο στάδιο  L, οι ουρές είναι τύπου Be/D/1/b, 
καθώς υποθέτουμε ότι το τελευταίο στάδιο ποτέ δεν μπλοκάρει. Επιπλέον θεωρήσαμε 
ότι ο χρόνος εξυπηρέτησης υποτίθεται σταθερός και ίσος με τον χρονικό κύκλο του 
δικτύου.  

Συνεπώς η κατάσταση μιας ουράς εξαρτάται από τις αντίστοιχες καταστάσεις των 
σταδίων )1( +i και )1( −i . Εκτός από αυτά, σημαντικό ρόλο έχει και η κατάσταση της 
τρέχουσας ουράς ( i ). Επίσης, όπως θα διαπιστώσουμε στο κεφάλαιο 3 η κατάσταση 
της τρέχουσας ουράς ( i ) έχει εξάρτηση και από την κατάσταση ουράς του τελευταίου 
σταδίου ( L ).  

Συμπερασματικά, η Χρησιμοποίηση μιας ουράς ενός σταδίου ( i ) είναι συνάρτηση: 
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   ),,,( )()1()()1()( Liiii uuuufu +−=     (2.8) 

Έτσι ο υπολογισμός της Χρησιμοποίησης μπορεί να θεωρηθεί ως μια αναδρομική 
διαδικασία. Προκειμένου να καταλήξουμε στην τιμή την οποίαν λαμβάνει η 
Χρησιμοποίηση μιας ουράς, επειδή η σχέση (2.8) είναι μια αναδρομική σχέση, θα 
χρησιμοποιήσουμε έναν επαναληπτικό αλγόριθμο σύγκλισης. Ο αλγόριθμος αυτός θα 
περιέχει δύο διακριτές διαδικασίες (Forward και Backward). 

 

- Η μία ‘διαδικασία’ υπολογισμών (Forward): είναι μια σειρά υπολογισμών της 
Χρησιμοποίησης των ουρών του συστήματος. Ο υπολογισμός ξεκινά από τον 
υπολογισμό της  Χρησιμοποίησης μιας τυπικής ουράς του πρώτου σταδίου και 
επαναλαμβάνεται εως ότου αυτή φθάσει στο τελευταίο στάδιο. 

 

- Η άλλη ‘διαδικασία’ υπολογισμών (Backward): είναι επίσης μια σειρά υπολογισμών 
της Χρησιμοποίησης των ουρών του συστήματος. Ο υπολογισμός όμως ξεκινά από 
τον υπολογισμό της  Χρησιμοποίησης μιας τυπικής ουράς του τελευταίου σταδίου και 
επαναλαμβάνεται εως ότου αυτή φθάσει στο πρώτο στάδιο. 

 

Κάθε υπολογιστική επανάληψη εμπεριέχει και τις δύο διαδικασίες. Οι υπολογιστικές 
επαναλήψεις συνεχίζονταιι μέχρις ότου η τιμή της Χρησιμοποίησης (utilization) μιας 
ουράς δεν αλλάζει πλέον τιμή. Το σχήμα αρχικοποιείται θέτοντας την παράμετρο της 
Χρησιμοποίησης κάθε ουράς ίση με 0 ή ( p ).  

 

Επαναληπτικός αλγόριθμος. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ A (‘Backward Solution’ του ΠΔΔΜ) 

Ξεκινώντας από το τελευταίο στάδιο )(L , βρίσκουμε την Χρησιμοποίηση )(Lu μιας 
ουράς του τελευταίου σταδίου θεωρώντας ότι το τελευταίο στάδιο δεν μπλοκάρει. 
Στην συνέχεια έχοντας γνωστή την τιμή της Χρησιμοποίηση )(Lu επαναλαμβάνω τον 
υπολογισμό -σχέση (2.8)- και βρίσκω την Χρησιμοποίηση του προγουμένου σταδίου 

)1( −L . Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε στάδιο προς τα πίσω εως ότου 
να φθάσουμε στο στάδιο 1.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ B (‘Forward Solution’ του ΠΔΔΜ ) 

Ξεκινώντας από το πρώτο στάδιο (1), και θεωρώντας πιθανότητα άφιξης πακέτων 
στην εισόδου (p) και γεωμετρική εξυπηρέτηση όπως αυτή βρέθηκε από την φάση Α, 
υπολογίζουμε την Χρησιμοποίηση )1(u .  Στην συνέχεια έχοντας γνωστή την τιμή της 
Χρησιμοποίηση )1(u επαναλαμβάνω τον υπολογισμό και βρίσκω την Χρησιμοποίηση 
του προγουμένου σταδίου 2 , κ.ο.κ. επαναλαμβάνεται αυτή η διαδικασία για κάθε 
στάδιο έως ότου φθάσουμε στο τελευταίο στάδιο ( L ).  
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Ακολούθως στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικότερα ο αλγόριθμος  
σύγκλισης, ο  οποίος μπορεί να εφαρμόζεται για  διάφορα ΠΔΔΜ με διαφορετικό 
μέγεθος δικτύου, και για διάφορες αρχιτεκτονικές και τρόπους λειτουργίας. 

Αν με την χρήση της μεθόδου αυτής εκτιμήσουμε την Χρησιμοποίηση μιας μνήμης 
τότε μπορούμε εύκολα να βρούμε και τα υπόλοιπα μεγέθη της μνήμης αυτής, όπως 
είναι η πιθανότητα μπλοκαρίσματος )(i

bp και η πιθανότητα εξυπηρέτησης )(i
servp .  

Επίσης με βάση τους ορισμούς υπολογίζονται και υπολογίζονται και τα μεγέθη της 
Ρυθμοαπόδοσης, της καθυστέρησης των πακέτων κλπ.  

 

 Οριακές συνθήκες ενός ΠΔΔΜ 
Τα δεδομένα για το πρώτο και το τελευταίο στάδιο διαφέρουν σε σχέση με όλα τα 
ενδιάμεσα στάδια. Συγκεκριμένα:  

• Για το πρώτο στάδιο, 1=i : 
Καθώς δεν υπάρχει προηγούμενο στάδιο, το προσφερόμενο φορτίο στις εισόδους 
του δικτύου είναι η πιθανότητα άφιξης ενός πακέτου )( p . Συνεπώς μπορούμε να 
γράψουμε pu =)1(    

• Για το τελευταίο τμήμα, :Li =  
Ένα πακέτο το οποίο βρίσκεται σε μια θύρα εξόδου του τελευταίου σταδίου 
μπορεί πάντοτε να εξέρχεται απρόσκοπτα από το ΠΔΔΜ. Δηλαδή, οι μνήμες σε  
μία ΣΜΜ του τελευταίου σταδίου δεν μπορεί να βρεθούν σε κατάσταση 
μπλοκαρίσματος. Έτσι επειδή: 0)( =L

bp ⇔ )()()1( L
serv

LL puu ==+  

 

2.8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 
 

Υπολογισμός Χρησιμοποίησης (utilization) μιας ουράς. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.7, σχέση (2.8) η Χρησιμοποίηση μιας μνήμης είναι 
συνάρτηση του μεγέθους της Χρησιμοποίησης ουρών του προηγουμένου, του 
τρέχοντος και των επομένων σταδίων. Συνεπώς, έχουμε έναν αναδρομικό τύπο 
Χρησιμοποίησης μιας ουράς. Η εύρεση της Χρησιμοποίησης μιας ουράς του 
συστήματος δεν μπορεί να γίνει άμεσα επειδή ο τύπος της (2.8) δεν είναι ένας 
κλειστός τύπος.  

Προκειμένου να προσεγγίσουμε την τιμή την οποία λαμβάνει η Χρησιμοποίηση μιας 
ουράς, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ένας κατάλληλος αναδρομικός αλγόριθμος ο 
οποίος μετά από ορισμένο αριθμό επαναλήψεων θα μας επιτρέπει να προσδιορίζουμε 
την Χρησιμοποίηση την οποία έχει μια ουρά σε κατάσταση ισορροπίας. Η μορφή 
αυτού του αλγόριθμου παρουσιάζεται στην συνέχεια.   

Αναδρομικός αλγόριθμος. 

Κατά την εφαρμογή του αλγορίθμου αυτού χρησιμοποιούμε ένα σταθερό σημείο 
επανάληψης )(ε  πχ (ε< 410− ). Έστω, ότι είναι )(

][
i

m u  η τιμή του )(iu  κατά την 
διάρκεια της mστη αναδρομής του παρακάτω αλγορίθμου: 
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Aλγόριθμος I 
BEGIN 

m := 0 

/*Start of PHASE A (Initialize Backward Solution)*/ 

FOR i = 1 TO L DO 

BEGIN  

          Initialize: pu i =:)(
]0[                 /*for stages L,…, 1*/ 

END FOR 

/* End of PHASE A */ 

 

REPEAT 

m := m + 1 

/* Start of PHASE B (Forward Solution) */ 

 Calculate: )1(
][ um , using packets arrivals ( p ))  /*for stage 1 */  

FOR i = 2 TO L-1 DO 

BEGIN 

 Calculate: ),,,( )()1()()1()(
][

Liiii
m uuuufu +−=         /*for stages 2,…, L-1 */ 

END FOR 

 Calculate: )(
][

L
m u , with 0)1( =+i

bp                        /*for stage L */ 

/* End of PHASE B (Forward Solution) */ 

m := m + 1 

/* Start of PHASE A (Backward Solution) */ 

  Calculate: )(
][

L
m u , with 0)1( =+i

bp                      /*for stage L */  

FOR i = L-1 DOWNTO 2 DO 

BEGIN     

 Calculate: ),,,( )()1()()1()(
][

Liiii
m uuuufu +−=          /*for stages (L-1),..,2*/ 

END FOR 

 Calculate: )1(
][ um    , using packet arrivals ( p ))   /*for stage 1 */  

/* End of PHASE A (Backward Solution) */ 

UNTIL  ε<− − )( )(
]1[

)(
][

i
m

i
m uu       for all stages  1=i   to L 

Set  )(iu   to the values of  )(
][

i
m u   for all stages  1=i   to L 
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Calculate )(i
bp , D , ND  

 

Ο παραπάνω αλγόριθμος χρησιμοποιεί γενικό αναδρομικό τύπο, ο οποίος είναι 
συνάρτηση της Χρησιμοποίησης (utilization) μιας μνήμης.  

Ο προσδιορισμός των πιθανοτήτων μπλοκαρίσματος )(i
bp μπορεί να υπολογισθεί 

παρόμοια. Αρκεί να εκφραστεί η κατάσταση μπλοκαρίσματος )(i
bp  ως συνάρτηση της 

Χρησιμοποίησης (utilization) της προηγούμενης και των επομένων ουρών του 
συστήματος. 

 

Υπολογισμός λοιπών μεγεθών απόδοσης. 

Αν προσδιοριστεί η Χρησιμοποίηση )(iu , κάθε ουράς ενός πολυβάθμιου συστήματος 
τότε είναι πολύ εύκολο να προσδιοριστούν και άλλα μεγέθη απόδοσης, ως εξής: 

1. H Ρυθμοαπόδοση )( hT , ενός πολυβάθμιου συστήματος, σύμφωνα με την σχέση 
(2.4) μπορεί να προσδιοριστεί αυτόματα. 

2. Η σχέση (2.5) θα μας δώσει την Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση )( hNT . 

3. Η Μέση Καθυστέρηση των πακέτων ( D ), μπορεί καταφανώς να προσδιοριστεί με 
την σχέση (2.6), η οποία είναι και αυτή μια συνάρτηση της Χρησιμοποίησης )(iu . 

4.  Η σχέση (2.7) θα μας δώσει την Κανονικοποιημένη Καθυστέρηση των 
πακέτων )( ND .  

5. Η πιθανότητα απώλειας πακέτων στην είσοδο του συστήματος μπορεί να 
προσδιοριστεί και η διαφορά :   )(L

lost upp −=  

Συνεπώς, από την παραπάνω ανάλυση προκείπτει ότι  η εύρεση της Χρησιμοποίησης 
της κάθε ουράς ενός ΠΔΔΜ είναι ένα βασικό μέγεθος, προκειμένου να 
προσδιοριστούν και τα υπόλοιπα. 

2.9 ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Στα επόμενα κεφάλαια της παρούσης ερευνητικής εργασίας παρουσιάζονται 
εφαρμογές της αναλυτικής μεθόδου, η οποία σε γενικά πλαίσια παρουσιάζεται στις 
ενότητες 2.7 και 2.8. Οι εφαρμογές της μεθόδου αυτής αφορούν ΠΔΔΜ με 
διαφορετικές αρχιτεκτονικές ή ΠΔΔΜ τα οποία χρησιμοποιούν ειδικές τεχνικές 
εκπομπής πακέτων. 

Σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται ανάλυση του εκάστοτε θέματος σε επίπεδο τυχαίας 
ουράς του συστήματος, έτσι ώστε να εξαχθεί αναδρομική σχέση Χρησιμοποίησης της 
ουράς, κατ’ αναλογίαν προς την σχέση (2.8). Ακολούθως εφαρμόζεται ο γενικός 
αλγόριθμος ο οποίος παρουσιάζεται στην ενότητα 2.8. Πιο συγκεκριμένα: 

- Στο κεφάλαιο 3: Εφαρμόζεται η παρούσα μέθοδος σε ΠΔΔΜ ενός επιπέδου και 
φορτίου χωρίς προτεραιότητες. 
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- Στο κεφάλαιο 4: Προτείνεται αρχιτεκτονική ΠΔΔΜ για εξυπηρέτηση φορτίου με 
πολλές προτεραιότητες. Ακολούθως εφαρμόζεται η αναλυτική μέθοδος σε ΠΔΔΜ 
ενός επιπέδου με φορτίο πολλών προτεραιοτήτων. 

- Στο κεφάλαιο 5: Προτείνεται τεχνική εκπομπής πακέτων ‘full multicast’ ως τεχνική 
εκπομπής για φορτίο πολλαπλής εκπομπής. Ακολούθως, εφαρμόζεται η παρούσα 
αναλυτική μέθοδος σε ΠΔΔΜ ενός ή περισσοτέρων επιπέδων και ‘full multicast’ 
τεχνική εκπομπής πακέτων.  

- Στο κεφάλαιο 6: Προτείνεται τεχνική εκπομπής πακέτων ‘partial multicast’ ως 
τεχνική εκπομπής για φορτίο πολλαπλής εκπομπής. Ακολούθως, εφαρμόζεται η 
παρούσα αναλυτική μέθοδος σε ΠΔΔΜ ενός ή περισσοτέρων επιπέδων και ‘partial 
multicast’ τεχνική εκπομπής πακέτων.  

- Στο κεφάλαιο 7: Εφαρμόζεται η αναλυτική μέθοδος σε ΠΔΔΜ με περιορισμένη 
ανάπτυξη επιπέδων όταν το φορτίο απλής και πολλαπλής εκπομπής επιμερίζεται σε 
αυτοτελή υποδίκτυα (ή τοπικά δίκτυα) και οποία ΠΔΔΜ χρησιμοποιούν διαφορετική 
τεχνική εκπομπής στο πρώτο τμήμα τους και διαφορετική στο δεύτερο τμήμα τους.   

- Στο κεφάλαιο 8: Ορίζεται γενικός Συνδιαστικός Συντελεστής  Απόδοσης CPF, 
(‘Combined Performance Factor’), ο οποίος εκφράζει την απόδοση ενός ΠΔΔΜ 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλους τους επιμέρους συντελεστές βαρύτητας με βάση τα 
εκάστοτε επιθυμητά βάρη. 

- Στο κεφάλαιο 9: Συμπεράσματα – Ανοικτά θέματα. 

 

2.10 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
 

Με την έρευνα αυτή συμβάλουμε στη μελέτη των πολυβάθμιων διασυνδεδεμένων 
δικτύων  μεταγωγής στα εξής σημεία.   

1. Η προταθείσα πρωτότυπη γενική αναλυτική μέθοδος εφαρμόζεται σε σε όλα τα 
μεγέθη δικτύων ΠΔΔΜ και παρέχει επαρκή και λεπτομερή αποτελέσματα (όλους 
τους δείκτες απόδοσης) με ακρίβεια. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων 
επαληθεύονται μετά από σύγκριση με αντίστοιχα αποτελέσματα προσομοιώσεων. 
Η καλύτερη προσέγγιση των αποτελεσμάτων απόδοσης επικυρώνεται επίσης με 
σύγκριση τους με αντίστοιχα αποτελέσματα προερχόμενα από παλαιότερα 
μοντέλα. 

2. Επιπρόσθετα, η παρούσα αναλυτική μέθοδος συγκλίνει με μικρότερο αριθμό 
επαναλήψεων σε σχέσει με προηγούμενα αναλυτικά μοντέλα, πράγμα το οποίο 
σημαίνει ότι έχουμε αποτελέσματα σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο. Πιο 
συγκεκριμένα έχουμε ακριβή αποτελέσματα με λιγότερες από 60 επαναλήψεις. 

3. Η παρούσα μεθοδολογική προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει την βάση για τον 
υπολογισμό της απόδοσης ενός ΠΔΔΜ με σύγχρονες και ειδικές 
κατασκευαστικές παραλλαγές πολυβάθμιων συστημάτων. Έτσι για παράδειγμα 
χρησιμοποιώντας αυτή την μεθοδολογία, θέματα όπως απόδοση ΠΔΔΜ με 
προτεραιότητες ή απόδοση ΠΔΔΜ με φορτίο πολλαπλής ή συνδιασμοί αυτών 
αντιμετωπίζονται ευκολώτερα.  
Με εφαρμογή της αναλυτικής μεθόδου μελετήθηκαν πολυβάθμια συστήματα 
μεταγωγής όταν αυτά αντιμετωπίζουν: 
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(i) φορτιο απλό, χωρίς προτεραιότητες. 
(ii) φορτίο με δύο ή περισσότερες προτερεότητες. 
(iii) φορτίο πολλαπλής εκπομπής με τεχνική εκπομπής ‘full multicast’. 
(iv) φορτίο πολλαπλής εκπομπής με τεχνική εκπομπής ‘partial multicast’. 
(v) φορτίο πολλαπλής εκπομπής το οποίο επιμερίζεται αυτοτελώς σε 

υποδίκτυα ή τοπικά δίκτυα.    
4. Η παρούσα αναλυτική μέθοδο εφαρμόστηκε και σε ΠΠΔΜ με περιορισμένη 

ανάπτυξη επιπέδων, όταν αυτά διαχειρίζονται φορτίο πολλαπλής εκπομπής με 
τεχνική εκπομπής ‘full multicast’ ή ‘partial multicast’ αντίστοιχα.   

5. Ακόμη, στην παρούσα εργασία εισάγεται η χρήση ενός γενικού Συνδιαστικού 
Συντελεστή Απόδοσης CPF (‘Combined Performance Factor’), ο οποίος δίνει την 
απόδοση  ενός ΠΔΔΜ με έναν μόνο δείκτη. Ο συντελεστής αυτός λαμβάνει υπ 
όψιν του όλους τους επιμέρους δείκτες απόδοσης  με βάρη ανάλογα των 
κριτηρίων τα οποία κάθε φορά μπορούμε να ορίσουμε.  

 
Η εύκολη προσαρμογή της παρούσης αναλυτικής προσεγγίσεως αποτελεί βασικό της 
πλεονέκτημα, ειδικά όταν συγκρίνουμε την αναλυτική αυτή μέθοδο με τις 
‘Markovian’ αναλυτικές μεθόδους. Οι αναλυτικές μέθοδοι οι οποίες στηρίζουν την 
ανάλυσή τους στις αλυσίδες Markov αντιμετωπίζουν περιορισμένο εύρος συγχρόνων 
πολυβάθμιων δικτυακών συστημάτων, κυρίως λόγω της πολυπλοκότητά τους.   
 

2.11 ΣΥΝΟΨΗ 
 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάστηκε το βασικό αντικείμενο της παρούσης έρευνας 
καθώς επίσης και μια σύντομη ανασκόπηση ανάλογης έρευνας η οποία υπάρχει στην 
βιβλιογραφία και την οποίαν λάβαμε υπ όψιν. Επίσης παρουσιάστηκαν οι βασικοί 
ορισμοί καθώς και οι βασικοί δείκτες απόδοσης ενός απλού πολυβάθμιου 
συστήματος μεταγωγής.  

Κυρίως όμως, παρουσιάστηκε η βασική ιδέα της αναλυτικής προσέγγισης καθώς 
επίσης και οι  οριακές συνθήκες οι οποίες λαμβάνονται υπ όψιν κατά την μελέτη ενός 
πολυβάθμιου συστήματος. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε ο βασικός αναδρομικός 
αλγόριθμος ο οποίος μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα πολυβάθμια διασυνδεδεμένα 
δίκτυα μεταγωγής θεωρώντας ως δεδομένο την βασική αναδρομική σχέση η οποία 
περιγράφει την Χρησιμοποίηση (utilization) μιας τυχαίας μνήμης του συστήματος. 
Τέλος, παρουσιάζονται εν συντομία τα βασικά σημεία συνεισφοράς της παρούσης 
εργασίας στην μελέτη πολυβάθμιων συστημάτων μεταγωγής. 
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3 .  ΜΕΛΕΤΗ  ΑΠΟΔΟΣΗΣ  
ΑΠΛΩΝ  ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ  
Δ ΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ  

Δ ΙΚΤΥΩΝ  ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ  
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ   ΔΙΚΤΥΩΝ  ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 

 

 

 

 

 

 

3.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ ΠΔΔΜ 
 

Θεωρούμε ότι η διαδικασία δρομολόγησης των διαφόρων πακέτων γίνεται σε κάθε 
στάδιο με βάση έναν εσωτερικό χρονισμό ο οποίος υπάρχει και συγχρονίζει την όλη 
λειτουργία, του συστήματος. Ο χρόνος εξυπηρέτησης σε όλες τις ουρές του 
συστήματος θεωρούμε ότι είναι σταθερός και ίσος με τον χρονικό κύκλο του δικτύου. 

Επιπλέον θεωρούμε ότι ισχύουν: 

1. Το φορτίο στις εισόδους του συστήματος θεωρείται ότι είναι ομοιόμορφο και 
σταθερό. 

2. Τα πακέτα τα οποία φθάνουν στο πολυβάθμιο σύστημα ακολουθούν κατανομή 
Bernoulli. Έτσι, η πιθανότητα αφίξεως των πακέτων σε μια είσοδο ενός ΠΔΔΜ 
σε κάθε χρονικό κύκλο θεωρείται ότι είναι σταθερή και ανεξάρτητη από όλες τις 
άλλες εισόδους. 

3. Όλα τα πακέτα τα οποία προσπαθούν να διέλθουν από το ΠΔΔΜ έχουν σταθερό 
μέγεθος. 

4. Κάθε πακέτο το οποίο φθάνει στο πρώτο στάδιο ενός ΠΔΔΜ, εφ όσον βρει ότι η 
συγκεκριμένη μνήμη είναι γεμάτη τότε αυτό χάνεται. 

5. Θεωρούμε ότι και οι διευθύνσεις προορισμού των πακέτων ακολουθούν επίσης 
ομοιόμορφη κατανομή. Συνεπώς τα πακέτα τα οποία εξέρχονται από το 
συστήματος ακολουθούν επίσης ομοιόμορφη κατανομή.  

6. Θεωρούμε ότι στην αρχή κάθε χρονικού κύκλου πραγματοποιείται η εξυπηρέτηση 
των ουρών του συστήματος δηλαδή η προώθηση των πακέτων από τους 
αντίστοιχους εξυπηρετητές. Ακολούθως, δηλαδή το τέλος του χρονικού κύκλου, 
το σύστημα διαχειρίζεται τις αφίξεις των πακέτων στις διάφορες ουρές του 
συστήματος.    
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7. Η διαδικασία δρομολόγησης των πακέτων συμβαίνει παράλληλα σε κάθε στάδιο 
του συστήματος και η όλη προώθηση των πακέτων ακολουθεί βηματική πορεία  
προς τις εξόδους του συστήματος, λειτουργώντας από το τέλος του συστήματος 
προς την αρχή.  

8. Όταν κατά την προώθηση των πακέτων παρουσιάζονται συγκρούσεις τότε αυτές 
λύνονται με τυχαίο τρόπο δηλαδή το καθένα πακέτο έχει ίση πιθανότητα να 
προωθηθεί δηλαδή έχει πιθανότητα προώθησης 50%. Έτσι η δρομολόγηση των 
πακέτων θεωρείται ότι είναι δίκαιη και με ίση πιθανότητα προς όλα τα πακέτα.  

9. Στο τελευταίο στάδιο του συστήματος θεωρούμε ότι δεν παρουσιάζονται 
φαινόμενα μπλοκαρίσματος. Κι αυτό απορρέει από το γεγονός ότι μας ενδιαφέρει 
να μελετήσουμε αποκλειστικά την απόδοση ενός ΠΔΔΜ. 

 

3.2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ ΠΔΔΜ  ΜΕ 
22×  ΣΜΜ 

 

3.2.1 Λήμματα  
Λήμμα 1 Σύμφωνα με την εργασία [65], αν m είναι το πλήθος των πακέτων τα οποία 
βρίσκονται σε μια ουρά, ισχύει  ),min(0 kbm ≤<  σε όλα τα στάδια i ενός δικτύου, 
για q, s από )1)((),( −ni

ksq  . Και επιπλέον ισχύει ότι: 

⎪
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,
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,

))(( L       (3.1) 

Όπου: )()( sq Δ−Δ  εκφράζει την αναχώρηση ενός πακέτου από μια τυχαία ουρά ενός 
σταδίου )(i  στο τέλος ενός κύκλου n όταν υπάρχει πακέτο και όταν ο εξυπηρετητής 
της ουράς δεν είναι μπλοκαρισμένος.  

Για )(
0,

))(( )0(,0 i
k

ni
kr xvPm ===  , για οποιοδήποτε τιμή q .  Προφανώς, για: 

),min( kbm > , 0)( ))(( == mvP ni
kr . 

Περισσότερες λεπτομέρειες για την απόδειξη αυτού του λήμματος παρουσιάζονται 
στην εργασία [65] της ομάδας Μπούρας. Με συντομία, σε αυτό το λήμμα δηλώνεται 
ότι μία τυχαία μνήμη ενός σταδίου )(i  δέχεται τόσα πακέτα όση είναι και η 
χωρητικότητα της μνήμης. Τα υπόλοιπα πακέτα θα μπλοκαριστούν στις ουρές από τις 
οποίες προέρχονται.  

Λήμμα 2 Εκφράζοντας την πιθανότητα μπλοκαρίσματος σαν συνάρτηση της 
Χρησιμοποίησης (utilization) ουρών του συστήματος. Σε μια τυχαία ουρά ενός σταδίου 
(i), (όπου i=1…(L-1)), η πιθανότητα μπλοκαρίσματος μιας τυχαίας ουράς είναι ίση με 
την διαφορά της Χρησιμοποίησης της ίδιας της ουράς (i) και της Χρησιμοποίησης 
ουράς του τελευταίου σταδίου (L).  

)()()( Lii
b uup −=       (3.2) 

Απόδειξη Σε κάθε ουρά, εκτός από τις ουρές του τελευταίου σταδίου ισχύει:  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

66  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 

)()()( i
b

i
serv

i ppu +=           (3.3) 

Έστω )(iS ο συνολικός δαπανώμενος χρόνος εξυπηρέτησης του σταδίου  )(i , για όλα 
τα πακέτα τα οποία διέρχονται διαμέσου του ΠΔΔΜ, i = 1..L. Ο χρόνος αυτός είναι: 

T
i NS =)( , όπου TN  είναι ο συνολικός αριθμός των πακέτων τα οποία έχουν 

δημιουργηθεί σε χρόνο T και τα οποία πακέτα έγιναν αποδεκτά από το ΠΣΔΜ,  
δηλαδή τα πακέτα αυτά δεν χάθηκαν στο πρώτο στάδιο. Εξ αιτίας της ομογένειας του 
συστήματος, για μια ουρά του σταδίου )(i , ο συνολικός χρόνος εξυπηρέτησης είναι 

N
Nx Ti =)( , όπου N είναι το πλήθος των εισόδων ενός ΠΔΔΜ.  

Έτσι, η πιθανότητα εξυπηρέτησης των πακέτων του σταδίου )(i  είναι : 

 
TM

N
T
xp T

i
i

serv ⋅
==

)(
)(     για  i = 1,…..L-1 

Ακόμη, 
T

bxppu
ii

i
b

i
serv

i
)()(

)()()( +
=+= όπου )(ib  είναι ο χρόνος κατά τον οποίο η ουρά 

είναι μπλοκαρισμένη.  

Όμως για το τελευταίο στάδιο ισχύει: )(
)()(

)( i
serv

iL
L p

T
x

T
xu ===   όπου i = 1, 2, .., L 

Επειδή τα εισερχόμενα πακέτα δεν χάνονται ισχύει ότι:  

  )()2()1( ...... L
servservserv ppp ===        

Όμως επειδή το τελευταίο δεν παρουσιάζει μπλοκαρίσματα ισχύει: )()( LL
serv up =  και 

επομένως η σχέση (3.1) γίνεται: )()()( i
b

Li puu +=    

Έτσι καταλήγουνε στην σχέση:       )()()( Lii
b uup −=          (3.4) 

 

3.2.2. Η  Γενική  προσεγγιστική  λύση  για  ΠΔΔΜ  με  
πεπερασμένες  μνήμες   
Εδώ παρουσιάζεται το προσεγγιστικό σχήμα στην γενική περίπτωση του, για ένα 
ΠΔΔΜ  το οποίο αποτελείται  από 22×  ΣΜΜ με πεπερασμένου μεγέθους μνήμης 

)(b . Θεωρούμε ότι ισχύει η ανάλυση η οποία αναπτύσσεται στο κεφάλαιο 2 καθώς 
επίσης και οι προϋποθέσεις της ενότητα 3.1 του παρόντος κεφαλαίου. 

Έστω ότι το (s) αναπαριστά την κατάσταση μιας τυχαίας ουράς ΠΔΔΜ όταν ο 
πληθυσμός των πακέτων είναι ίσος με to s (όπου s=0...b). Ο συνολικός αριθμός των 
πιθανών καταστάσεων μιας τυχαίας ουράς είναι (b+1).  Αυτές οι διακριτές 
καταστάσεις ενός τυχαίου σταδίου δηλώνονται με τις πιθανότητες:  )(

0
ip και )(i

su .   

- )(
0
ip  είναι η πιθανότητα μιας ουράς να είναι άδεια, και  

-  )(i
su είναι η Χρησιμοποίηση (total utilization) μιας ουράς όταν αυτή έχει ( s ) το 

πλήθος πακέτα (όπου s =1..b).  
Στην συνέχεια, η συνολική Χρησιμοποίηση (total utilization) του i-σταδίου δίνεται:  
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)()( . 

Η συνολική πιθανότητα όλων των καταστάσεων της μνήμης είναι :  

1
1

)()(
0 =+∑

=

b

s

i
s

i up                   (3.5) 

Εστιάζοντας το πρόβλημα σε επίπεδο μιας συγκεκριμένης ουράς, εφαρμόζοντας το 
λήμμα 1 για κάθε κατάσταση της ουράς, οπότε προκύπτουν (b+1) αντίστοιχες 
εξισώσεις - μία για κάθε διακριτή κατάσταση. Έτσι σχηματίζεται το ακόλουθο 
σύστημα εξισώσεων με (b+1) το πλήθος εξισώσεις:  
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Στην πραγματικότητα, το παραπάνω σύστημα (3.6) των ( 1+b ) εξισώσεων είναι ένα 
γραμμικό σύστημα. Συνθέτοντας τις πρώτες (b) το πλήθος εξισώσεις του συστήματος 
(3.6) με την εξίσωση (3.5) σχηματίζεται ένα νέο (μη ομογενές)σύστημα με (b+1) το 
πλήθος εξισώσεις και (b+1) αγνώστους. Αυτό το γενικό σύστημα των ( 1+b ) 
εξισώσεων (για μνήμες μεγέθους b) έχει την παρακάτω γραμμική δομή:   
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Όλοι οι συντελεστές ija είναι εκφράσεις των μεγεθών )1( +i
bp  και )(

,2
i

jx  όπου: 

- )1( +i
bp  είναι η πιθανότητα μπλοκαρίσματος του επόμενου σταδίου και   

- )(
,2
i

jx  είναι η πιθανότητα άφιξης των πακέτων στο τρέχον στάδιο, από το αμέσως 
προηγούμενο. Η μεταβλητή ( j) δηλώνει την πιθανότητα κατά την οποία έχουμε ( 
j) το πλήθος πακέτα τα οποία φθάνουν από το προηγούμενο στάδιο (όπου 
j={0,1,2})-.. 

Έτσι, όλοι οι συντελεστές ija  εκφράζονται, πχ 1)(
0,211 −= ixa , )(

0,2
)1(

12 )1( ii
b xpa ⋅−= + , 

)(
1,221

ixa = , κλπ. 

Ακόμη: 
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- Σύμφωνα με τον ορισμό 2.8, οι αφίξεις των πακέτων )(
,2
i

jx  μπορεί να εκφραστούν 

σαν συνάρτηση της Χρησιμοποίησης του τρέχοντος σταδίου )( )1()(
,2

−= i
j

i
j ufx   

- Σύμφωνα με το λήμμα 2, η πιθανότητα μπλοκαρίσματος )1( +i
bp  του επομένου 

σταδίου (i+1) είναι επίσης μια συνάρτηση της Χρησιμοποίησης , σύμφωνα με το 
λήμμα 2.  

Συνεπώς, όλοι οι συντελεστές  ija είναι μια συνάρτηση της Χρησιμοποίησης: 

),,( )()1()1( Lii
uij uuufa +−= , αυτό σημαίνει ότι όλοι οι συντελεστές είναι αποκλειστική 

συνάρτηση του μεγέθους της Χρησιμοποίησης. 

 

Το παραπάνω σύστημα των εξισώσεων (3.7) μπορεί να λυθεί εφαρμόζοντας το 
θεώρημα Cramer, ως ακολούθως:  
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0 i

i
i

D
Dp =  , και παρομοίως, όλες οι άλλες πιθανότητες μπορεί να εκτιμηθούν ως:  

   )(

)(
)(

i

i
si

s D
D

u =  , για s=1...b    (3.8) 

όπου: )(iD , )(
0

iD και )(i
sD είναι οι αντίστοιχοι πίνακες Cramer, προερχόμενοι από το 

σύστημα (3.7).  

Η συνολική Χρησιμοποίηση (total utilization) μιας ουράς μπορεί να υπολογιστεί ως 
εξής:  

  )(

)(
0)(

0
)( 11 i

i
ii

D
D

pu −=−= `    (3.9) 

Ο τύπος (3.9) είναι στην πραγματικότητα ένας αναδρομικός τύπος επειδή και οι δύο 
πίνακες: )(iD και )(

0
iD , είναι συνάρτηση αποκλειστικά του μεγέθους της 

Χρησιμοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, η Χρησιμοποίηση μιας ουράς είναι συνάρτηση 
της Χρησιμοποίησης ουρών: του προηγουμένου, του τρέχοντος, του επομένου και του 
τελευταίου σταδίου. Συνεπώς έχουμε ότι: ),,,( )()1()()1()(

0
Liiii uuuufD +−= . Άρα, η  

),,,( )()1()()1()( Liiii uuuufD +−= και άρα η συνολική Χρησιμοποίηση (τύπος 3.9) του i-
σταδίου είναι επίσης αποκλειστική συνάρτηση της Χρησιμοποίησης δηαδή: 

),,,( )()1()()1()( Liiii uuuufu +−= .  

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εφαρμόζουμε έναν επαναληπτικό αλγόριθμο 
προκειμένου να καταλήξουμε σε μια προσεγγιστική λύση για την Χρησιμοποίηση των 
ουρών ενός συστήματος, με την βοήθεια της γενικής αναδρομικής σχέσης (3.9). 

Η σύγκλιση του επαναληπτικού αλγορίθμου μας δίνει την κατάσταση ισορροπίας των 
πιθανοτήτων της Χρησιμοποίησης (utilization) μιας ουράς. Εφαρμόζουμε τον 
αλγόριθμο σύγκλισης ο οποίος παρουσιάζεται στην παράγραφο 3.2.3, έως ότου η 
τιμή της Χρησιμοποίησης γίνει μικρότερη από ένα σταθερό σημείο (ε ). Το σημείο 
αυτό σύγκλισης ορίζεται εκ των προτέρων.   

Ακόμη θα πρέπει να αναφερθεί ότι, προκειμένου να εκτιμηθούν οι παραπάνω 
πιθανότητες, δεχθήκαμε την πρόταση ότι: “υπάρχει μια κατά προσέγγιση 
ανεξαρτησία (approximate interstage independence) μεταξύ των διαφόρων σημείων 
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μεταγωγής (ουρές)”. Η παραδοχή αυτή φαίνεται να είναι τόσο περισσότερο ακριβής 
όσο μικρότερο  είναι το μέγεθος της μνήμης b. Για το θέμα αυτό οι Kruskal και Snir 
[73] απέδειξαν την ίδια βασική εξίσωση για την Χρησιμοποίηση )(iu μιας ουράς του 
συστήματος (όμοια με το λήμμα 1), όταν τα ΠΔΔΜ διαθέτουν μνήμη μεγέθους 1 και 
εφ’ όσον το ΠΔΔΜ δεν παρουσιάζει μπλοκαρίσματα. Επίσης οι  Kruskal και Snir 
ερεύνησαν την περίπτωση κατά την οποία ένα ΠΔΔΜ το οποίο σε περιπτώσεις 
μπλοκαρισμάτων χρησιμοποιεί μηχανισμό ‘relaxing blocking’ και κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχει πλήρης ανεξαρτησία μεταξύ των διαφόρων σταδίων του 
ΠΔΔΜ. Αυτό όμως το συμπέρασμα των Kruskal και Snir, είναι ενισχυτικό της δικής 
μας παραδοχής –περί ανεξαρτησίας μεταξύ των σταδίων – και η οποία πρόταση 
φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ακριβής όταν οι τιμές του b είναι πολύ μικρές.   

Στην πραγματικότητα σ’ ένα πολυβάθμιο σύστημα όταν σε περιπτώσεις 
μπλοκαρίσματος πακέτων χρησιμοποιείται λειτουργία αναμονής των πακέτων 
(backpressure mechanism), υπάρχει λιγότερο ισχυρή ανεξαρτησία μεταξύ των 
σταδίων. Παρ’ όλα αυτά, συγκρίνοντας εκ των υστέρων τα αποτελέσματα τα οποία 
βρέθηκαν με την χρήση αυτής της αναλυτικής μεθόδου και τα αντίστοιχα 
αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την προσομοίωση  φαίνεται ότι αυτή η 
παραδοχή αυτή είναι λογική και συμβατή με την όλη φυσική συμπεριφορά του 
συστήματος.  

 

Οριακές συνθήκες: Τα δεδομένα για το πρώτο και το τελευταίο στάδιο έχουν ως 
ακολούθως:  

• Για το πρώτο στάδιο, 0=i : 
Καθώς δεν υπάρχει προηγούμενο στάδιο, το προσφερόμενο φορτίο στις εισόδους 
του δικτύου είναι η πιθανότητα άφιξης ενός πακέτου )( p .Συνεπώς μπορούμε να 
γράψουμε pu =)0( .   

• Για το τελευταίο τμήμα, :Li =  
Ένα πακέτο το οποίο βρίσκεται σε μια θύρα εξόδου του τελευταίου σταδίου 
μπορεί πάντοτε να εξέρχεται του ΠΔΔΜ. Δηλαδή, οι μνήμες σ’ μία ΣΜΜ του 
τελευταίου σταδίου δεν μπορεί να περιπέσουν σε κατάσταση μπλοκαρίσματος. 
Έτσι ισχύει: 0)( =L

bp ⇔ )()()1( L
serv

LL puu ==+  

 

3.2.3 Αλγόριθμος  Σύγκλισης  

Κατά την εφαρμογή του αλγορίθμου αυτού χρησιμοποιούμε ένα σταθερό σημείο 
επανάληψης )(ε  πχ (ε<10-4). Η σύγκλιση του αλγορίθμου μας δίνει την ισορροπία 
στην οποία φθάνει η ολική Χρησιμοποίηση (total utilization) της κάθε ουράς.  Στην 
συνέχεια προσδιορίζονται οι λοιποί δείκτες απόδοσης τους συστήματος.   

Έστω ότι είναι )(
][

i
m u  η τιμή του )(iu  κατά την διάρκεια της mστη αναδρομής του 

παρακάτω αλγορίθμου: 

Aλγόριθμος I 
BEGIN 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

70  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 

  m := 0 

  /*Start of PHASE A (Initialize Backward Solution)*/ 

DO 

BEGIN  

          Initialize: pu i =:)(
]0[               /* for stages L,…, 1*/ 

END FOR 

  /* End of PHASE A */ 

 

REPEAT 

  m := m + 1 

 /* Start of PHASE B (Forward Solution) */ 

  Calculate: )1(
][ um (formulae (3.9), using packets arrivals ( p ))    /*for  

           stage 1 */  

FOR i = 2 TO L-1 DO 

BEGIN 

 Calculate: )(
][

i
m u  (formulae (3.9))                    /*for stages 2,…, L-1 */ 

END FOR 

 Calculate: )(
][

L
m u  (formulae (3.9), with 0)1( =+i

bp )       /*for stage L */ 

 /* End of PHASE B (Forward Solution) */ 

  m := m + 1 

 /* Start of PHASE A (Backward Solution) */ 

  Calculate: )(
][

L
m u   (formulae (3.9), with 0)1( =+i

bp )         /*for stage L */
   

FOR i = L-1 DOWNTO 2 DO 

BEGIN     

 Calculate: )(
][

i
m u     (formulae (3.9))                   /*for stages (L-1),..,2*/ 

END FOR 

 Calculate: )1(
][ um    (formulae (3.9), using packet arrivals ( p ))  /*for 

                                                                                                     stage 1 */ 
  

  /* End of PHASE A (Backward Solution) */ 

UNTIL  ε<− − )( )(
]1[

)(
][

i
m

i
m uu       for all stages  1=i   to L 

      Set  )(iu   to the values of  )(
][

i
m u   for all stages  1=i   to L 
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      Calculate )(i
bp , D , ND  

 

Ο παραπάνω αλγόριθμος χρησιμοποιεί τον αναδρομικό γενικό τύπο (3.9), ο οποίος 
είναι αποκλειστική συνάρτηση του μεγέθους της Χρησιμοποίησης.  Ο προσδιορισμός 
των πιθανοτήτων μπλοκαρίσματος )(i

bp μπορεί να πραγματοποιηθεί παρόμοια.  

 

3.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΠΔΔΜ ΜΕ ΑΠΛΕΣ Η 
ΔΙΠΛΕΣ ΜΝΗΜΕΣ  

3.3.1 Εκτίμηση  απόδοσης  για  ΠΔΔΜ  με  μνήμες  
μεγέθους  1 

Η παραπάνω προσεγγιστική μέθοδος η οποία παρουσιάστηκε εξειδικεύεται εδώ για 
ΠΔΔΜ τα οποία αποτελούνται από 22×  ΣΜΜ με μνήμες μεγέθους 1( 1=b ). Αυτή η 
περίπτωση έχει παρουσιαστεί στην εργασία [86].  

Επειδή η μνήμη μιας ουράς έχει μέγεθος 1, δηλαδή μπορεί να αποθηκεύσει μόνο ένα 
πακέτο, η πιθανές διακριτές  καταστάσεις ισορροπίας της μνήμης μιας ουράς είναι οι 
έξης δύο:   

 - )(
0
ip  η πιθανότητα της ουράς να είναι άδεια και  

 - )(
1

)( ii uu =  η πιθανότητα κατά την οποία η μνήμη μιας ουράς να έχει ένα πακέτο. 

Σ’ αυτή την περίπτωση η παραπάνω γενική εξίσωση (3.9) έχει μια λύση η οποία 
εκφράζεται με κλειστό τύπο.   

Χρησιμοποιώντας την ανάλυση η οποία  αναπτύσσεται στην παράγραφο 3.2.1 (η 
οποία βασίζεται στο Λήμμα1), μπορεί να προσεγγιστεί ως ακολούθως: 

⎭
⎬
⎫

+≈
⋅−⋅+⋅≈ +

)()(
0

)(
0,2

)1()()(
0,2

)(
0

)(
0

1
)1(

ii

ii
b

iiii

up
xpuxpp

    (3.10)  

Επιλύοντας το παραπάνω σύστημα των εξισώσεων (3.10), λαμβάνουμε: 

    )1()(
0,2

)(
0,2)(

0
)(

1
1

1 +⋅−
−

≈−= i
b

i

i
ii

px
x

pu                 (3.11)              

χρησιμοποιώντας την εξίσωση (2.2), έχουμε ότι η πιθανότητα αφίξεως πακέτων είναι: 

2
)1(

)(
0,2 )

2
1(

−

−≈
i

i ux  , η οποία είναι συνάρτηση της Χρησιμοποίησης της μνήμης του 

προηγουμένου επιπέδου και εφαρμόζοντας το λήμμα 2 για το ( 1+i ) στάδιο, έχουμε 
την έκφραση:  

)()1()1( Lii
b uup −= ++ ,η οποία είναι επίσης συνάρτηση Χρησιμοποίησης του επομένου 

και του τελευταίου σταδίου.  

Λαμβάνοντας αυτά υπ’ όψιν για ουρά του σταδίου )(i , η παραπάνω εξίσωση (3.11), 
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μπορεί να γραφτεί πλέον ως συνάρτηση Χρησιμοποίησης (utilization)της μνήμης: 

        

)()
2

1(1

)
2

1(1

)()1(2
)1(

2
)1(

)(

Li
i

i

i

uu
u

u

u
−⋅−−

−−
≈

+
−

−

,      (3.12) 

Είναι προφανές ότι ο τύπος (3.12) είναι ένας αναδρομικός τύπος του μεγέθους της 
Χρησιμοποίησης ο οποίος εκφράζει την Χρησιμοποίηση μιας ουράς για περιπτώσεις 
ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1.    

Για τα στάδια 1=i (πρώτο) και Li = (τελευταίο), ο ίδιος τύπος (3.12), χρησιμοποιεί 
τις σχετικές οριακές συνθήκες. 

Οριακές Συνθήκες: παραμένουν ίδιες όπως αυτές αναφέρονται πιο πάνω στην 
παράγραφο 3.2.2. 

Ο Αλγόριθμος Σύγκλισης: είναι ο ίδιος αλγόριθμος όπως αυτός παρουσιάζεται στην 
παραπάνω παράγραφο 3.2.3, αλλά στη θέση του γενικού τύπου (3.9) χρησιμοποιείται 
ο συγκεκριμένος τύπος (3.12).  

Μετά την εύρεση της Χρησιμοποίησης ακολουθεί ο υπολογισμός των υπολοίπων 
μεγεθών απόδοσης. 

3.3.2 Εκτίμηση  απόδοσης  για  ΠΔΔΜ  με  μνήμες  
μεγέθους  2  

Επίσης η παραπάνω προσεγγιστική μέθοδος σύγκλισης εξειδικεύεται εδώ για ΠΔΔΜ 
τα οποία σχηματίζονται με 22×  ΣΜΜ των οποίων οι μνήμες είναι μεγέθους 2. 

Οι διακριτές καταστάσεις ισορροπίας μιας μνήμης σ’ αυτήν την περίπτωση είναι οι 
εξής τρείς:  

)(
0
ip  η πιθανότητα της ουράς να είναι άδεια,  

 )(
1

iu  η πιθανότητα κατά την οποία η ουρά είναι απασχολημένη από ένα πακέτο και  

 )(
2
iu  η πιθανότητα κατά την οποία η ουρά είναι απασχολημένη από δύο πακέτα.  

Έτσι, η συνολική Χρησιμοποίηση μιας μνήμης του σταδίου ( i ) είναι: )(
2

)(
1

)( iii uuu +=  

Χρησιμοποιώντας την ανάλυση η οποία παρουσιάστηκε στην παραπάνω παράγραφο 
3.3.1 (η οποία  βασίζεται στο λήμμα 1 ), μπορεί να γραφτεί το ακόλουθο σύστημα: 
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u
xpu
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u
xpxpu
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p
xp

xp
 (3.13) 

 

Θέτουμε: 

1)1( )(
1,2

)1()(
0,2

)1( −⋅−+⋅= ++ ii
b

ii
b xpxpA ,  
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)(
0,2

)1( )1( ii
b xp ⋅−=Β +    

όπου: )(
0,2

ix , )(
1,2

ix , A , B και )1( +i
bp είναι συναρτήσεις του μεγέθους της Χρησιμοποίησης. 

Λύνοντας το παραπάνω σύστημα εξισώσεων (3.13), λαμβάνουμε: 

 

2)(
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)(
0,2

2
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0 ))(1(
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0
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B
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D
p ii
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i
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Όπου: 2
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0
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B
D ip
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= 2)(

1,2
)(
0,2 )()1( BBxBAx ii −⋅+−⋅−=  

Ο αναλυτικός τύπος ο οποίος προκύπτει από την επίλυση είναι: 
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Και τελικά,       )(
0

)( 1 ii pu −=            (3.14) 

Ο τύπος (3.14) είναι επίσης μια αποκλειστική συνάρτηση του μεγέθους της  
Χρησιμοποίησης,  και αφορά ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 2. 

Οριακές Συνθήκες: παραμένουν ίδιες όπως αυτές παρουσιάζονται παραπάνω στην 
παράγραφο 3.2.2. 

Ο Αλγόριθμος Σύγκλισης: είναι  ο ίδιος αλγόριθμος όπως αυτός παρουσιάζεται 
παραπάνω στην παράγραφο 3.2.3, αλλά στην θέση του γενικού τύπου (3.9) εδώ 
χρησιμοποιείται ο κλειστός τύπος (3.14).  

Μετά την εύρεση της Χρησιμοποίησης ακολουθεί ο υπολογισμός των υπολοίπων 
μεγεθών απόδοσης. 

3.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
 
Η προαναφερθείσα γενική αναλυτική μέθοδος, εξειδικεύτηκε εδώ για περιπτώσεις 
ΠΔΔΜ, τα οποία αποτελούνται από 2x2 ΣΜΜ των οποίων οι ουρές έχουν αντίστοιχα 
μέγεθος 1 ή 2 (b=1 or 2). Με βάση αυτή την αρχιτεκτονική εκτελέστηκε σειρά 
πειραμάτων για δίκτυα διαφόρων μεγεθών. Σε κάθε πείραμα, η αναλυτική μέθοδος 
σύγκλισης χρειάστηκε λιγότερο από 60 επαναλήψεις ώστε να πετύχει σύγκλιση 
( 410−<ε ). Στα πειράματα θεωρήθηκε ότι η πιθανότητα (p) αφίξεων των πακέτων 
στις εισόδους ενός ΠΔΔΜ (p)  κυμάινεται μεταξύ των τιμών 0.2 έως 1. 
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Εκτός της αναλυτικής μεθόδου, δημιουργήσαμε ανάλογο λογισμικό προσομοίωσης 
(Simulator), το οποίο εφαρμόστηκε σε ΠΔΔΜ με όμοιες συνθήκες με την αναλυτική 
μέθοδο. Η δημιουργία και χρήση του Προσομοιωτή έγινε με σκοπό να 
αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την χρήση της αναλυτικής 
μεθόδου.   
Τα πειράματα των προσομοιώσεων χρειάστηκαν μεγάλο αριθμό επαναλήψεων ώστε 
να μας δώσουν αξιόπιστα αποτελέσματα. Συγκεκεριμένα χρησιμοποιήθηκαν χρονικοί 
κύκλοι της τάξεως περίπου 

510 . Ο μεγάλος αυτός αριθμός επαναλήψεων της 
προσομοίωσης επιλέχθηκε έτσι ώστε να είναι βέβαιη η κατάσταση ισορροπίας για τις 
μνήμες ενός ΠΔΔΜ.  
Σε όλα τα πειράματα, όλοι οι δείκτες απόδοσης (όπως η Ρυθμοαπόδοση, η 
καθυστέρηση των πακέτων, η πιθανότητες μπλοκαρίσματος κλπ) καταγράφηκαν για 
κάθε ουρά και για όλα τα στάδια. Όλα τα στατιστικά στοιχεία απόδοσης τα οποία 
ελήφθησαν με την χρήση της Προσομοίωσης συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα 
αριθμητικά αποτελέσματα της παρούσης αναλυτικής μεθόδου. 
Επίσης, όλα τα δεδομένα τα οποία παρουσιάζονται στην συνέχεια στις παραγράφους  
2.5.2 και 2.5.3 αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας ένα Σχετικό Στατιστικό Δείκτη (ΣΣΔ) 
(Relative Statistical Error -RSE).  
Ο ορισμός του Σχετικού Στατιστικού Δείκτη  είναι: %100)/( ⋅Δ=ΣΣΔ yy  

- yΔ : είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής μέτρησης ή της σχετικής τιμής μιας 
ποσότητας απόδοσης 0y και της πραγματικής τιμής y . Η διαφορά αυτή yΔ δίνεται 

από την σχέση: nstyyy n /2
2/1,10 ⋅=−=Δ −− ε  

- y : είναι ο υπό μελέτη δείκτης απόδοσης (π.χ. Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση, 
μέση καθυστέρηση πακέτων),  

- ε :δίδει το αναμενόμενο λάθος, (εδώ 310−=ε ) 

- 2s :εκφράζει την διακύμανση ενός πεπερασμένου πλήθους τιμών του εξεταζομένου 
κάθε φορά δείκτη απόδοσης και   

- 2/1,1 ε−−nt : δίνει την ποσότητα της t -κατανομής με 1−n βαθμούς ελευθερίας 

Ο Σχετικός Στατιστικός Δείκτης δίδει ένα απόλυτο στατιστικό λάθος. Ο 
υπολογιζόμενος Σχετικός Στατιστικός Δείκτης είναι μια πολύ σχετική έννοια με το 
Επίπεδο Εμπιστοσύνης (confidence level) το οποίο επίσης χρησιμοποιείται συχνά σε 
περιπτώσεις αξιολόγησης στατιστικών δεδομένων. Οι προσομοιώσεις οι οποίες 
εκτελέστηκαν εδώ χρησιμοποίησαν μια ακρίβεια της τάξεως 310−  και το αποτέλεσμα 
είναι ότι ο ΣΣΔ (Relative Statistical Errors - RSE) σε όλες τις περιπτώσεις των 
πειραμάτων, ήταν μικρότερος του 4% ( %4<ΣΣΔ ). 
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3.4.1 Επαλήθευση  του  παρόντος  Αναλυτικού  
Μοντέλου  

3.4.1.1 Σύγκριση  Κανονικοποιημένης  Ρυθμοαπόδοσης  σε  
6-σταδίων  ΠΔΔΜ  με  αποτελέσματα  από  διάφορα  μοντέλα  
Το συγκεκριμένο αναλυτικό μοντέλο συγκρίθηκε με τέσσερα παλαιότερα κλασσικά 
μοντέλα. Συγκεκριμένα: Το Μοντέλο του Jenq [67], το Μοντέλο του Mun [76], το 
Μοντέλο του Theimer [80] και το Μοντέλο του Yoon [78]. 

  

i) Σύγκριση αποτελεσμάτων για ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1.  

Το παρόν αναλυτικό μοντέλο συγκρίθηκε με τρία παλαιότερα μοντέλα για ΠΔΔΜ με 
μνήμες μεγέθους 1, συγκεκριμένα: το μοντέλο  Jenq [67], το Μοντέλο Mun [76] και 
το Μοντέλο του Theimer [80].  

Πιο συγκεκριμένα το Σχήμα  3.1 δείχνει την Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ( 
normalised throughput) ενός 6-stage ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1, σε σχέση με το 
προσφερόμενο φορτίο στις εισόδους του.   

Από το σχήμα φαίνεται ότι όλα τα μοντέλα είναι σε συμφωνία μεταξύ τους για 
χαμηλές τιμές προσφερομένου φορτίου, αλλά η ακρίβεια τους ελαττώνεται καθώς 
αυξάνεται ο αριθμός των πακέτων τα οποία φθάνουν στις εισόδους του συστήματος.  

Κατά το μοντέλο Jenq πολλά πακέτα μπλοκάρονται κυρίως στα πρώτα στάδια του 
ΠΔΔΜ, ιδίως όταν ο ρυθμός του προσφερομένου φορτίου είναι υψηλός. Σύμφωνα με 
το Σχήμα  3.2, η ακρίβεια του μοντέλου Jenq δεν είναι ικανοποιητική πάνω από 
μέτριες συνθήκες φόρτισης (p>0.4).  

Τα αποτελέσματα προερχόμενα από το μοντέλο Jenq έχουν την μεγαλύτερη απόκλιση 
συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα αποτελέσματα τα οποία προέρχονται από την 
προσομοίωση αλλά και από τα αντίστοιχα αποτελέσματα όλων των άλλων μοντέλων.     

single-buffered  (64x64) MIN

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
(p) - Probability of arrivals on inputs

No
rm

al
iz

ed
 T

hr
ou

gh
pu

t

Jenq's  model
Mun's   model
Theimer's model
Our      model
Our      simulation

 

Σχήμα 3.1 Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ~ πιθανότητα πακέτων άφιξης για 
ένα 6-σταδίων ΠΔΔΜ 

 

Το Μοντέλο του Mun βελτιώνει την ακρίβεια της Ρυθμοαπόδοσης εισάγοντας –όπως 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

76  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 

αναφέρει - ένα ‘μπλοκαρισμένο’ στάδιο [76]. Η ομάδα Theimer εισάγει την έννοια 
της εξάρτησης μεταξύ δύο μνημών για κάθε ΣΜΜ, βελτιώνοντας έτσι το μοντέλο του 
Mun και προσεγγίζοντας καλύτερα τα πειράματα προσομοίωσης.  Τέλος, το παρόν 
αναλυτικό μοντέλο επιτυγχάνει την καλύτερη προσέγγιση προς τα αποτελέσματα της 
προσομοίωσης συγκρινόμενα με όλα τα προηγούμενα μοντέλα Σχήμα 3.1. Και 
μάλιστα αυτή η προσέγγιση επιτυγχάνεται με γρήγορη σύγκλιση του αλγορίθμου 
δηλαδή με λιγότερες από 60 επαναλήψεις.  

 

ii) Σύγκριση αποτελεσμάτων των ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 2. 

Η ακρίβεια του προταθέντος αναλυτικού μοντέλου επιβεβαιώθηκε επίσης και 
συγκρίνοντας το επίσης με δύο κλασσικά μοντέλα, όταν τα ΠΔΔΜ διαθέτουν μνήμες 
μεγέθους 2 : το μοντέλο του Mun [76] και το μοντέλο της ομάδας  Yoon [85].  

Το Σχήμα 3.2 δείχνει την κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση (normalised throughput) 
ενός  6-σταδίων ΠΔΔΜ με μέγεθος μνήμης 2 σε σχέση με το προσφερόμενο φορτίο 
στις εισόδους του. Από το Σχήμα 3.2 φαίνεται ότι όλα τα μοντέλα είναι ακριβή για 
χαμηλά φορτία, αλλά η ακρίβειά τους ελαττώνεται όταν οι αφίξεις των πακέτων στις 
εισόδους του ΠΔΔΜ αυξάνονται.   
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Σχήμα 3.2 Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ~ πιθανότητα αφίξεων στις εισόδους 
σε ένα 6-σταδίωνΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους b =2    

Το Σχήμα 3.2 επαληθεύει ξεκάθαρα ότι το παρόν μοντέλο είναι περισσότερο ακριβές 
απ ότι τα άλλα δύο μοντέλα. Το μοντέλο του Yoon είναι η χειρότερη προσέγγιση 
καθώς αυτό δεν λαμβάνει υπ όψιν του τις  μπλοκαρισμένες καταστάσεις και οι 
υπόλοιπες υποθέσεις που έχει λάβει υπ όψιν του είναι απλές. Επίσης, το μοντέλο του 
Mun επίσης δίνει λιγότερο ακριβή αποτελέσματα - συγκρινόμενα με αντίστοιχα της 
παρούσης αναλυτικής μεθόδου (αν και καλύτερα έναντι του μοντέλου Yoon) - και 
αυτό οφείλεται στην στοχαστική πολυπλοκότητα του μοντέλου.  Και τα δύο μοντέλα 
(Yoon, Mun) δίνουν μια υπερεκτίμηση της Ρυθμοαπόδοσης (throughput) στα 
τελευταία στάδια. Αυτή η υπερεκτίμηση συμβαίνει διότι και τα δύο μοντέλα 
υπολογίζουν μικρότερες τιμές πιθανοτήτων μπλοκαρίσματος (blocking probabilities) 
στα τελευταία στάδια απ’ ότι είναι στην πραγματικότητα. Πράγματι, σε υψηλά 
φορτία, πολλά πακέτα μπορεί να μπλοκαριστούν ακόμη και από το πρώτο στάδιο.  
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Εν κατακλείδι, οι συγκρίσεις οι οποίες φαίνονται στα Σχήματα 3.1 και 3.2  
αποκαλύπτουν ότι το προταθέν μοντέλο είναι πολύ περισσότερο ακριβές, και η 
ακρίβεια του είναι ανεξάρτητη από το μέγεθος του δικτύου, το μέγεθος μνήμης και το 
προσφερόμενο φορτίο.  

Τέλος, σύμφωνα με τα Σχήματα 3.1, 3.2 η Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση 
(normalized throughput) ενός 6-σταδίων ΠΔΔΜ είναι περίπου στο 40% και στο 56% 
αντίστοιχα για ΠΔΔΜ με μέγεθος μνήμης 1 και 2 αντίστοιχο, κάτω από συνθήκες 
πλήρους προσφερόμενου φορτίου. Η χρήση μεγαλύτερης μνήμης εν προκειμένω 

2=b , δίνει υψηλότερες τιμές Ρυθμοαπόδοσης (throughput) έναντι των αντιστοίχων 
τιμών ΠΔΔΜ με μνήμη μεγέθους 1. Το κέρδος της Ρυθμοαπόδοσης στην προκειμένη 
περίπτωση για 2=b , βρέθηκε να είναι περίπου της τάξεως του 40%. 

3.4.1.2 Σύγκριση  μέσης  Καθυστέρησης  πακέτων  σε  6-
σταδίων  ΠΔΔΜ  με  αποτελέσματα  από  διάφορα  μοντέλα  
Το Σχήμα  3.3 δείχνει την μέση καθυστέρηση των πακέτων ενός 6-σταδίων ΠΔΔΜ σε 
σχέση με το προσφερόμενο φορτίο. Οι συνεχείς καμπύλες απεικονίζουν τα 
αποτελέσματα προερχόμενα από ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1 ενώ οι καμπύλες με 
διακεκομμένες γραμμές αναπαριστούν αποτελέσματα από ΠΔΔΜ με μνήμες 
μεγέθους 2.   
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Σχήμα 3.3 Μέση καθυστέρηση πακέτων ~ πιθανότητα αφίξεων πακέτων για 
μνήμες μεγέθους 1 και 2 ενός ΠΔΔΜ 6-σταδίων.  

Από το σχήμα φαίνεται ότι όλα τα μοντέλα είναι ακριβή σε χαμηλά φορτία, αλλά η 
ακρίβειά τους ελαττώνεται καθώς οι αφίξεις των πακέτων αυξάνονται. Σύμφωνα με 
το Σχήμα 3.3, τα αποτελέσματα τα οποία ελήφθησαν από το παρόν αναλυτικό 
μοντέλο βρέθηκε ότι είναι σε συμφωνία με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της 
προσομοίωσης, και για τις δύο περιπτώσεις διαμόρφωσης (b =1 και 2), και αυτό 
επιβεβαιώνει και πάλι την ακρίβεια της παρούσης αναλυτικής μεθόδου. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι χρησιμοποιώντας ουρές με μνήμες μεγέθους 2 οδηγούμαστε προς 
μεγαλύτερες καθυστερήσεις πακέτων. Αυτή η συμπεριφορά γίνεται αντιληπτή ακόμη 
και από πολύ μικρό φορτίο(πχ από p =0.4), ενώ η αύξηση της καθυστέρησης 
παρουσιάζεται σε μεσαία και υψηλά φορτία  ( p ≥0.6).  
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3.4.2 Αποτελέσματα  απόδοσης  ΠΔΔΜ  με  μνήμες  
μεγέθους  1 

 

Α. Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση για ΠΔΔΜ διαφόρων μεγεθών 

Το Σχήμα 3.3, παριστάνει την Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση (normalised 
throughput) i-σταδίων ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1, όπου i=3, 4, 6, 8 και 10, σε 
σχέσει με την πιθανότητα αφίξεων των πακέτων στις εισόδους του συστήματος. Στο 
διάγραμμα οι διακεκκομμένες καμπύλες: Num-L=i προκύπτουν από την εφαρμογή 
του αναλυτικού μοντέλου ενώ αντίστοιχα οι τιμές των συνεχών καμπυλών: Simu-L=i 
προέρχονται από την εφαρμογή της προσομοίωσης για τα αντίστοιχα κάθε φορά i-
σταδίων ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1 (όπου i=3, 4, 6, 8 και 10). 

 

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.2 0.4 0.6 0.8 1

(p)-Probability of arrivals on inputs

N
or

m
al

iz
ed

 T
hr

ou
gh

pu
t

Simu-L=3
Num- L=3
Simu-L=4
Num- L=4
Simu-L=6
Num- L=6
Simu-L=8
Num- L=8
Simu-L=10
Num- L=10

 

Σχήμα 3.4 Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση  i-σταδίων ΠΔΔΜ ~ πιθανότητα 
αφίξεων πακέτων,  όπου: i=3, 4, 6, 8 και 10  

Από το Σχήμα 3.4 είναι προφανές ότι η Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση 
χειροτερεύει καθώς αυξάνεται το μέγεθος του δικτύου, πράγμα το οποίο είναι λογικό 
διότι όσο μεγαλύτερο είναι ένα δίκτυο τόσο περισσότερες καταστάσεις 
μπλοκαρίσματος αντιμετωπίζει. Είναι επίσης σημαντικό το ότι τα αριθμητικά 
αποτελέσματα και από τις δύο μεθόδους έχουν βρεθεί ότι είναι σε συμφωνία μεταξύ 
τους (οι διαφορές είναι μικτότερες του 1%). 
 
Β. Πιθανότητα Μπλοκαρίσματος σε ΠΔΔΜ  

Το Σχήμα  3.5, δείχνει την μέση πιθανότητα μπλοκαρίσματος (blocking probability - 
Pb) ανά στάδιο σε σχέσει με την πιθανότητα άφιξης των πακέτων (p) στις εισόδους 
του ΠΔΔΜ. Στο διάγραμμα, οι διακεκομμένες καμπύλες: L=i-Num αναπαριστούν την 
μέση πιθανότητα μπλοκαρίσματος (Pb) σε κάθε στάδιο (i), και οι τιμές αυτές έχουν 
υπολογιστεί με αναλυτικό μοντέλο. Αντίστοιχα  οι συνεχείς καμπύλες: L=i-Simu  
αναπαριστούν την πιθανότητα μπλοκαρίσματος (Pb) σε κάθε στάδιο (i), και οι τιμές 
αυτές έχουν υπολογιστεί με την εφαρμογή της προσομοίωσης. Και στις δύο 
περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ένα 8-σταδίων ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1. 
Συνεπώς, ο αριθμός των σταδίων είναι: i=1, 2…8.    

Σύμφωνα με το διάγραμμα αυτό, οι πιθανότητες μπλοκαρίσματος Pb (blocking 
probabilities) στα πρώτα στάδια, είναι μεγαλύτερες, ενώ στα τελευταία στάδια 
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ελαττώνονται. Τα αριθμητικά αποτελέσματα και των δύο μεθόδων βρέθηκαν και πάλι 
να είναι σε συμφωνία μεταξύ των (διαφορές κάτω του 1%).  

Γενικά παρατηρείται ότι η πιθανότητα μπλοκαρίσματος (blocking probability) 
ελαττώνεται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των σταδίων. Η συμπεριφορά αυτή μας 
οδηγεί στην ιδέα ότι για να βελτιώσουμε την απόδοση θα μπορούσε να γίνει χρήση 
μνημών με ασύμμετρο μέγεθος. Δηλαδή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί δομή 
ΠΔΔΜ η οποία θα έχει μεγάλα μεγέθη μνήμης στα πρώτα στάδια και να υπάρξει  
σταδιακή μείωση του μεγέθους της μνήμης στα επόμενα στάδια. Μια τέτοια 
κατασκευή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως η βέλτιστη λύση από πλευράς 
κόστους-απόδοσης λύση. H τεχνική διαμόρφωσης ΠΔΔΜ με μεταβλητές μνήμες 
μπορεί να εφαρμοστεί στο σχεδιασμό ΠΔΔΜ μεγάλης κλίμακας, τα οποία 
χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις δικτύων υψηλής ταχύτητας. 
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Σχήμα 3.5 Πιθανότητα μπλοκαρίσματος /στάδιο ~ Πιθανότητα αφίξεως πακέτων 
σε 8-σταδίων ΠΔΔΜ 

Τροποποιώντας κατάλληλα την παρούσα αναλυτική μέθοδο, μπορεί να επιτευχθεί ο 
υπολογισμός της απόδοσης των παραπάνω περιγραφομένων ασύμμετρων - ως προς 
το μέγεθος μνήμης – ΠΔΔΜ. Για τον υπολογισμό της απόδοσης τέτοιων συστημάτων 
είναι απαραίτητο να γραφτεί η αναδρομική εξίσωση Χρησιμοποίησης (utilization) για 
κάθε στάδιο. Στην συνέχεια, θέτοντας κατάλληλα την εξίσωση της Χρησιμοποίησης 
κάθε σταδίου στα τμήματα: ‘forward’ και ‘backward’ του αναδρομικού αλγορίθμου 
της αναλυτικής μεθόδου, μπορεί εύκολα με την εκτέλεση του αλγορίθμου, να ληφθεί 
η κατάσταση ισορροπίας Χρησιμοποίησης (utilization)μιας ουράς(μνήμης) ενός 
ΠΔΔΜ.   

 

Γ. Κανονικοποιημένη Καθυστέρηση των πακέτων σε ΠΔΔΜ  
Ομοίως, το Σχήμα 3.6, δείχνει την κανονικοποιημένη καθυστέρηση των πακέτων i-
σταδίων ΠΔΔΜ  με μνήμες μεγέθους 1, όπου i=3, 4, 6, 8 και 10, σε σχέσει με την 
πιθανότητα αφίξεων των πακέτων. Το σχήμα παρουσιάζει αποτελέσματα τα οποία 
προέρχονται και από τις δύο μεθόδους: αναλυτική (διακεκομμένες καμπύλες) και 
προσομοίωσης (συνεχείς καμπύλες). Από το Σχήμα 3.6 φαίνεται ότι η 
κανονικοποιημένη καθυστέρηση των πακέτων γίνεται μεγαλύτερη καθώς το μέγεθος 
των δικτύων αυξάνεται.  
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Σχήμα 3.6 Κανονικοποιημένη Kαθυστέρηση πακέτων i-σταδίων ΠΔΔΜ ~ 
πιθανότητα αφίξεως πακέτων 

Για σχετικά χαμηλές τιμές άφιξης πακέτων παρατηρήθηκαν χαμηλές τιμές  στη 
καθυστέρηση των πακέτων. Αυτό, συμβαίνει επειδή όταν ο πληθυσμός των πακέτων 
είναι μικρός και συνεπώς ο αριθμός των πακέτων τα οποία μπλοκάρουν είναι φυσικό 
να είναι επίσης σε χαμηλά επίπεδα. Όταν, όμως το προσφερόμενο φορτίο αυξάνεται, 
τότε αυξάνεται και η καθυστέρηση των πακέτων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην 
αύξηση των μπλοκαρισμάτων και κατά συνέπεια στο φαινομένου παραμονής των 
πακέτων στις μνήμες (δηλ. στο μηχανισμό backpressure). Τέλος, τα αποτελέσματα 
και από τις δύο μεθόδους βρέθηκαν ότι είναι σε συμφωνία μεταξύ τους (απόκλιση 
μικρότερη του 1%).  

 

Δ. Μέση ‘Χρησιμοποίηση’ μνήμης ανά στάδιο σε ΠΔΔΜ  

H Σχήμα 3.7, παριστάνει την ολική Χρησιμοποίηση μνήμης ανά στάδιο σε σχέσει με 
την πιθανότητα αφίξεων των πακέτων  (p) στις εισόδους ενός 8-σταδίων ΠΔΔΜ. Τα 
αριθμητικά αποτελέσματα ελήφθησαν με χρήση και των δύο μεθόδων και τα οποία 
βρέθηκαν και πάλι να είναι σε συμφωνία μεταξύ τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
Χρησιμοποίηση των ουρών του τελευταίου σταδίου μας δίνει την Ρυθμοαπόδοση 
(throughput) ενός ΠΔΔΜ, διότι τα πακέτα του τελευταίου σταδίου όπως έχει 
προαναφερθεί δεν υφίστανται μπλοκαρίσματα.   
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Σχήμα 3.7 Χρησιμοποίηση μνήμης (utilization)/στάδιο ~ πιθανότητα αφίξεως των 
πακέτων σε 8-σταδίων ΠΔΔΜ 
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Η Ρυθμοαπόδοση ενός ΠΔΔΜ είναι ένας από τους δύο περισσότερο σημαντικούς 
δείκτες απόδοσης ενός οποιουδήποτε πολυβάθμιου συστήματος μεταγωγής – ο άλλος 
δείκτης είναι η Καθυστέρηση των πακέτων. Οι δύο αυτοί δείκτες καθιστούν ένα 
πολυβάθμιο σύστημα μεταγωγής να είναι κατάλληλο ως βασικό κεντρικό στοιχείο 
διασύνδεσης δικτύων υπολογιστών και όταν οι δύο αυτοί δείκτες είναι ικανοποιητικοί 
τότε έχουμε και ικανοποητική επικοινωνία μεταξύ των διασυνδεδεμένων δικτύων.  
Οι καμπύλες του Σχήματος 3.7 δείχνουν καθαρά ότι η αύξηση του προσφερόμενου 
φορτίου προκαλεί κατά συνέπεια υψηλότερη πιθανότητα μπλοκαρίσματος πακέτων 
και υψηλότερη Χρησιμοποίηση της μνήμης(utilization).  
 
 
Ε. Πιθανότητες απώλειας και Εξυπηρέτησης πακέτων  
Το πλήθος των πακέτων τα οποία χάνονται στις εισόδους ενός ΠΔΔΜ είναι 
αντιστρόφως ανάλογο με το πλήθος των πακέτων τα οποία εξυπηρετούνται από το 
σύστημα. Και οι δύο περιπτώσεις (απώλειας πακέτων και εξυπηρέτησης πακέτων) 
δημιουργούν  το συνολικό αριθμό των πακέτων τα οποία φθάνουν στις εισόδους ενός 
πολυβάθμιου συστήματος. Οι πιθανότητες εξυπηρέτησης πακέτων (ή ο μέσος 
πληθυσμός εξυπηρέτησης των πακέτων ανά χρονικό κύκλο) σε κάθε στάδιο 
παραμένει σταθερός, καθώς όλα τα πακέτα οδηγούνται από την είσοδο του 
συστήματος στην έξοδο χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να χαθούν σε οποιοδήποτε 
ενδιάμεσο στάδιο. Δεχόμαστε δε ότι η κατανομή του προσφερομένου φορτίου είναι 
ομογενής και το σύστημα έχει ομογενή συμπεριφορά εφ’ όσον θεωρούμε ότι δεν 
έχουμε ‘hot spot’ καταστάσεις στο υπό μελέτη πολυβάθμιο σύστημά.    

 Το Σχήμα 3.8 παρουσιάζει την πιθανότητα εξυπηρέτησης ( servp ), i-σταδίων ΠΔΔΜ με 
4 και 10 στάδια αντίστοιχα και με μνήμες μεγέθους 1, για διάφορες περιπτώσεις 
προσφερόμενου φορτίου.  

Επιπλέον, εξετάστηκε η πιθανότητα απώλειας ( lostp ) (loss packet probability) των 
πακέτων στις εισόδους ενός ΠΔΔΜ. Στο Σχήμα 3.8, παρουσιάζεται η πιθανότητα 
απώλειας ( lostp ) των πακέτων στις εισόδους ενός ΠΔΔΜ σε σχέσει με τη πιθανότητα 
άφιξης των πακέτων στις εισόδους i-σταδίων ΠΔΔΜ (όπου i=4 και 10).  

Όπως φαίνεται από το Σχήμα 3.8 η πιθανότητα απώλειας ( lostp ) αυξάνεται καθώς ο 
ρυθμός άφιξης των πακέτων αυξάνεται. Στην περίπτωση με χαμηλό φορτίο η τιμή της 
πιθανότητας απώλειας των πακέτων ( lostp ), παραμένει χαμηλή. Αντίθετα  όταν το 
φορτίο είναι υψηλό (p>0.7) η πιθανότητα απώλειας των πακέτων βρίσκεται σε τιμές  
πάνω από 30%.  
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Σχήμα 3.8 Πιθανότητα εξυπηρέτησης και απώλειας πακέτων σε ΠΔΔΜ με μνήμες 
μεγέθους 1  

 

Επιπλέον είναι αξιοσημείωτο να λεχθεί ότι η εξίσωση lostserv ppp += επιβεβαιώνεται 
και από τα αριθμητικά δεδομένα, όπως αυτό ήταν άλλωστε αναμενόμενο. 

Η παραπάνω σχέση επαληθεύεται στο Σχήμα 3.7 πρακτικά ως εξής: αν προσθέσουμε 
τις τιμές των καμπυλών lostp , στις αντίστοιχες τιμές των καμπυλών servp , τότε 
λαμβάνονται οι τιμές της καμπύλης arrivedp . Αυτό αποτελεί μια επιπλέον έμμεση 
επιβεβαίωση της ορθότητας των αποτελεσμάτων.   

 

3.4.3 Αποτελέσματα  απόδοσης  ΠΔΔΜ  με  μνήμες  
μεγέθους  2 

 

- Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση σε ΠΔΔΜ με διαφορετικό μέγεθος 

Το Σχήμα 3.9 παριστάνει την Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση (normalised 
throughput) i-σταδίων ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 2, (όταν i=3, 4, 6, 8, 10 ) σε σχέσει 
με την πιθανότητα αφίξεως πακέτων. Στο διάγραμμα 3.9, οι καμπύλες Num-L=i και οι 
καμπύλες Simu-L=i δείχνουν την Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση i-σταδίων 
ΠΔΔΜ των οποίων οι μνήμες είναι μεγέθους 2, και οι τιμές της οποίας 
υπολογίστηκαν με την χρήση του αναλυτικού μοντέλου και της προσομοίωσης 
αντίστοιχα.       
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Σχήμα 3.9 Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ~ πιθανότητα των αφίξεων  για 
περιπτώσεις ΠΔΔΜ i-σταδίων (i =3,4,6,8 και 10) με μνήμες μεγέθους 2 

 

Από το Σχήμα 3.9 είναι προφανές ότι η Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση  
(normalised throughput) χειροτερεύει καθώς το μέγεθος του δικτύου αυξάνεται. 
Συγκρίνοντας τις τιμές του Σχήματος 3.9 με τις αντίστοιχες τιμές του Σχήματος 3.1, 
είναι προφανές ότι οι τιμές της Ρυθμοαπόδοσης (throughput) για ΠΔΔΜ με μνήμες 
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μεγέθους 2 είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τιμές ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1, 
όταν τα συστήματα αυτά έχουν κατά τα λοιπά χαρακτηριστικά τους ίδια διαμόρφωση. 

  

3.5 ΣΥΝΟΨΗ 
Τα σημερινά δίκτυα (πχ τα δίκτυα Gigabit Ethernet κλπ),  τα ATM switches, οι τύπου 
Terabit δρομολογητές, τα διάφορα συστήματα μικροεπεξεργαστών και γενικά τα 
παράλληλα συστήματα είναι περιπτώσεις που χρίζουν πολυβάθμια συστήματα 
μεταγωγής προκειμένου να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη κάθε φορά διασύνδεση.  

 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάστηκε μια αναλυτική μέθοδος η οποία αφορά την 
απόδοση απλών πολυβάθμιων διασυνδεδεμένων δικτύων μεταγωγής ενός επιπέδου 
και για απλό φορτίο χωρίς προτεραιότητες. Ο σκοπός δημιουργίας αυτής της 
αναλυτικής μεθόδου είναι να δώσει ακριβή και γρήγορα αποτελέσματα. Η αναλυτική 
αυτή μέθοδος βασίζεται στην εκτέλεση ενός επαναληπτικού αλγορίθμου ο οποίος 
συγκλίνει με σχετικά λίγες επαναλήψεις και  παρέχει εύκολα τους δείκτες απόδοσης 
ενός ΠΔΔΜ. 

Τα αποτελέσματα τα οποία ελήφθησαν από την εφαρμογή αυτής της αναλυτικής 
προσέγγισης  επιβεβαιώθηκαν με την χρήση προσομοίωσης η οποία δημιουργήθηκε 
γι αυτό το σκοπό. Βρέθηκε δε ότι τα αποτελέσματα της προσεγγιστικής μεθόδου είναι 
σε συμφωνία (διαφορά κάτω του 1%) με τα αντίστοιχα πειράματα προσομοίωσης.   

Τέλος, στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκε μια γενική συγκριτική αξιολόγηση της 
αναλυτικής μεθόδου με αντίστοιχα παλαιότερα κλασικά μοντέλα τα οποία  
παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία (πχ Υοοn, Mun, Jenq και Theimer).  

Η σύγκριση αυτή των αποτελεσμάτων επιβεβαίωσε την καλύτερη προσέγγιση και 
ακρίβεια της τρέχουσας αναλυτικής μεθόδου σε σχέση με τα προϋπάρχοντα μοντέλα. 
Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε για περιπτώσεις ομοίων ως προς την δομή και 
λειτουργία ΠΔΔΜ. 

Τα αποτελέσματα τα οποία μπορεί να ληφθούν από το παρόν προσεγγιστικό 
αναλυτικό μοντέλο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση της επικοινωνίας, 
μεταξύ διαφόρων δικτύων και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις παράλληλων συστημάτων.  
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4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στα μελλοντικά δίκτυα ευρείας έκτασης, τα οποία  χρησιμοποιούν πακέτα (πχ ΑΤΜ 
δίκτυα), ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η εξασφάλιση υπηρεσιών ποιότητας για 
φορτίο προερχόμενο από διαφορετικές πηγές. Ένας τυπικός τρόπος για να επιτευχθεί 
αυτό είναι ο συσχετισμός μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας πραγματικού χρόνου – πχ 
υπηρεσία φωνής ή video - με μια υψηλή προτεραιότητα και οι υπόλοιπες υπηρεσίες 
(πχ υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου) με χαμηλότερες προτεραιότητες. Τέτοιοι 
συσχετισμοί έχουν προταθεί και στις εργασίες   [64, 65].     

Στο παρόν κεφάλαιο προτείνεται μια νέα αρχιτεκτονική ΣΜΜ η οποία χρησιμοποιεί 
σε κάθε είσοδο παράλληλες μνήμες και η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει φορτίο με 
πολλαπλές προτεραιότητες. Στην συνέχεια μελετήσαμε την απόδοση των ΠΔΔΜ τα 
οποία αποτελούνται από ΣΜΜ των οποίων η κάθε είσοδος διαθέτει 2 ή 3 παράλληλες 
μνήμες. 

Αυτά τα ΠΔΔΜ τα οποία υποστηρίζουν πολλαπλές προτεραιότητες, έχουν την 
ικανότητα να ‘πολυπλέκουν’ απλά δεδομένα με δεδομένα εφαρμογών πραγματικού 
χρόνου όπως είναι πχ τα δεδομένα φωνής τα οποία έχουν σταθερό ρυθμό (CBR- 
Continuous-Bit-Rate) όπως σχηματίζεται πχ κατά την μεταφορά VoD. Επίσης, φορτίο 
με σταθερό ρυθμό εμφανίζεται όταν χρησιμοποιούνται κωδικοποιητές (coders) οι 
οποίοι συμπιέζουν δεδομένα φωνής προερχόμενα από διαφόρους πόρους.  
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Επιπλέον, σε αυτό το κεφάλαιο αναπτύσσεται μια νέα αναλυτική μέθοδος για την 
γρήγορη προσέγγιση της απόδοσης ΠΔΔΜ τα οποία εξυπηρετούν φορτίο με 
προτεραιότητες. Επίσης δημιουργήσαμε ένα λογισμικό προσομοίωσης για 
αξιολόγηση αποτελεσμάτων τα οποία έχουν προέλθει από την αναλυτική μέθοδο.  

 

Πιο συγκεκριμένα εξετάσαμε όλες τις παραμέτρους απόδοσης ενός πολυβαθμίου 
συστήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πιο σημαντικές ως προς την 
σπουδαιότητα τους παραμέτρους οι οποίες είναι η Ρυθμοαπόδοση του συστήματος 
και η καθυστέρηση των πακέτων.  

 

Το αναλυτικό μοντέλο το οποίο αναπτύχθηκε βασίζεται στην περιγραφή της 
συμπεριφοράς μιας τυχαίας μνήμης (ουράς) του συστήματος το οποίο λειτουργεί με 
διακριτούς χρόνους.  

Χρησιμοποιήθηκε ένας αναδρομικός τύπος ο οποίος είναι αναδρομική συνάρτηση της 
Χρησιμοποίησης (utilization) μιας τυχαίας μνήμης του συστήματος. Αυτός ο τύπος 
προέκυψε μετά από αναλυτική μελέτη της κατάστασης ισορροπίας μιας τυχαίας 
μνήμης ενός ΠΔΔΜ. Η κατάσταση ισορροπίας περιγράφει την κατάσταση μιας 
μνήμης (ουράς) όταν αυτή  έχει ξεπεράσει το μεταβατικό της χρονικό διάστημα και 
συνεπώς δεν μεταβάλλεται περαιτέρω.   

 

Προηγούμενες σχετικές εργασίες. 

Διερευνώντας την βιβλιογραφία και τις σχετικές μελέτες για εξυπηρέτηση ΠΔΔΜ με 
πολλαπλές προτεραιότητες, σημειώσαμε μερικές τέτοιες προσπάθειες προσέγγισης 
της απόδοσης ενός ΠΔΔΜ. Κατ αρχή ο   Dewar και η ομάδα του  [93] μελέτησαν 
δίκτυα banyan με μια απλή κατασκευή τα οποία έχουν δυνατότητα διανομής φορτίου 
τα οποία διαθέτουν μνήμες και τα οποία έχουν δυνατότητα  αναπαραγωγής των 
πακέτων (replication) τα οποία δεν φθάνουν στον προορισμό τους για οποιοδήποτε 
λόγο. Τα συστήματα αυτά μπορούν να εγγυηθούν – κατά τους συγγραφείς – την 
εκπομή φορτίου με προτεραιότητες.  Επιπλέον, η ομάδα Shabtai κλπ [87], μελέτησε 
μια αρχιτεκτονική ΠΔΔΜ η οποία παρέχει δυνατότητα εξυπηρέτησης φορτίου με  
δύο μόνον προτεραιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα η ομάδα αυτή [87] προσεγγίζει το 
θέμα της απόδοσης ως εξής: κατ’ αρχήν θεώρησαν ότι η συμπεριφορά μιας μνήμης 
μπορεί να μοντελοποιηθεί με ουρά και στην συνέχεια για την αναλυτική προσέγγιση 
χρησιμοποίησαν ‘αλυσίδες’ Markov. Όμως ο Shabtai και η ομάδα του αντιμετώπισαν 
την περίπτωση εξυπηρέτησης φορτίου με δύο μόνον προτεραιότητες. Τέλος η 
ερευνητική ομάδα  Chrysos [88] αντιμετώπισαν το θέμα της απόδοσης ΠΔΔΜ επίσης 
με δύο μόνον προτεραιότητες, χρησιμοποιώντας μια εντελώς ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 
σε σχέση με την αρχιτεκτονικής ΣΜΜ η οποία παρουσιάζεται εδώ.  

      

Στην συνέχεια αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζεται μια αρχιτεκτονική ΣΜΜ η οποία 
υποστηρίζει την εξυπηρέτηση φορτίου με πολλαπλές προτεραιότητες. Ακόμη 
παρουσιάζεται ένα αντίστοιχο αναλυτικό προσεγγιστικό μοντέλο αξιολόγησης της 
απόδοσης ενός τέτοιου ΠΔΔΜ.   
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4.2  ΠΔΔΜ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

4.2.1 ΣΜΜ  με  πολλαπλές  μνήμες  για  εξυπηρέτηση  
φορτίου   πολλαπλών  προτεραιοτήτων  

 

Το ΠΔΔΜ το οποίο μελετάμε εδώ, θεωρούμε ότι αποτελείται από ΣΜΜ η οποία έχει 
δύο εισόδους και δύο εξόδους. (Σχήμα 4.1). Αυτή η ΣΜΜ εμπεριέχει K το πλήθος 
παράλληλες μνήμες σε κάθε είσοδο έχει σκοπό την εξυπηρέτηση φορτίου με 
αντίστοιχες K -το πλήθος προτεραιότητες. Διαθέτει δηλαδή μια μνήμη για κάθε 
προτεραιότητα. Αυτή η συγκεκριμένη κατασκευή την οποίαν εισάγουμε για την εν  
προκειμένω εξυπηρέτηση φορτίου K -επιπέδων προτεραιότητας, εργάζεται όπως 
περιγράφεται στην συνέχεια.    

1

k

.

.

1

k

.

.

 

Σχήμα 4.1 2x2 ΣΜΜ με k παράλληλες μνήμες για εξυπηρέτηση φορτίου 
k προτεραιοτήτων  

 

1. Ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στην ενότητα 3.1 του 
παρόντος πονήματος και επιπλέον  

2. Κάθε είσοδος μιας ΣΜΜ σε κάθε χρονικό κύκλο μπορεί να δέχεται ένα πακέτο το 
οποίο έχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο προτεραιότητας (πχ k-επιπέδου 
προτεραιότητα). Κάθε πακέτο έχει ένα συγκεκριμένο ψηφίο στην ‘επικεφαλίδα’ 
του (header), το οποίο ονομάζεται ψηφίο προτεραιότητας (priority bit). Το ψηφίο 
προτεραιότητας μπορεί να λάβει μία από τις k το πλήθος δυνατές τιμές (όπου 

Kk ,..,1= ). 
3. Κάθε είσοδος μιας ΣΜΜ μπορεί να λάβει ένα πακέτο 1-επιπέδου προτεραιότητας 

(η υψηλότερη προτεραιότητα). Τα 1-επιπέδου προτεραιότητας πακέτα 
προορίζονται για τις αντίστοιχες 1-τάξεως ουρές των ΣΜΜ. Η αποδοχή 1-
επιπεδου προτεραιότητας  πακέτων λαμβάνει χώρα, όταν αυτή η ουρά έχει 
ελεύθερο χώρο ή όταν είναι γεμάτη και ένα πακέτο φεύγει μέσα στον 
συγκεκριμένο χρονικό κύκλο.   
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4. Παρομοίως, κάθε είσοδος μιας ΣΜΜ μπορεί να δέχεται k-επιπέδου 
προτεραιότητας πακέτα. Αυτά τα k-επιπέδου προτεραιότητας πακέτα  προορίζεται 
για την k-επιπέδου προτεραιότητας ουρά. Η αποδοχή ενός πακέτου k-
προτεραιότητας σε αντίστοιχη ουρά πραγματοποιείται όταν η συγκεκριμένη ουρά 
έχει χώρο ή όταν είναι γεμάτη και ένα πακέτο από την ουρά αυτή φεύγει μέσα 
στον συγκεκριμένο χρονικό κύκλο. 

5. Τα πακέτα με (k-1)-επιπέδου προτεραιότητα έχουν πάντοτε αυστηρή 
προτεραιότητα έναντι των πακέτων k-επιπέδου προτεραιότητας. Έτσι, στην 
περίπτωση κατά την οποίαν έχουμε πακέτα σε δύο ουρές τότε πάντοτε 
εξυπηρετούνται τα πακέτα της ουράς με την υψηλότερη προτεραιότητα. Η ουρά 
με χαμηλότερη προτεραιότητα αρχίζει την εξυπηρέτηση όταν όλες οι ουρές οι 
οποίες διαχειρίζονται πακέτα υψηλότερης προτεραιότητας είναι άδειες. Συνεπώς 
κάθε ενδιάμεσο επίπεδο προτεραιότητας (πχ k-επιπέδου) λειτουργεί ανεξάρτητο 
από το φορτίο το οποίο υπάρχει στις επόμενες – χαμηλότερου επιπέδου 
προτεραιότητας  ((k+1),..,K). Η λειτουργία του τρέχοντος επιπέδου - από πλευράς 
προτεραιότητας - εξαρτάται μόνο από το φορτίο το οποίο υπάρχει στις 
προηγούμενες ουρές οι οποίες εξυπηρετούν υψηλοτέρου επιπέδου προτεραιότητες 
(1,...,(k-1)).   

6. Η πιθανότητα των αφίξεων πακέτων k-επιπέδου προτεραιότητας στο πρώτο στάδιο  
θεωρείται σταθερή.  

Στην παρούσα μελέτη και για την ανάλυση θεωρούμε ένα συγκεκριμένο NxN , K -
επιπέδων προτεραιότητας ΠΔΔΜ με K το πλήθος μνήμες σε κάθε ΣΜΜ. Σε κάθε 
είσοδο μιας ΣΜΜ οι συνδεδεμένες μεK το πλήθος μνήμες οι οποίες εργάζονται 
παράλληλα. Θωρούμε ότι υπάρχει μια ροή φορτίου K επιπέδων από πλευράς 
προτεραιότητας, η οποία τροφοδοτεί τις αντίστοιχες K το πλήθος μνήμες μεγέθους 1. 
Υπάρχει δε αυστηρή ιεραρχία ανάμεσα στις Κ το πλήθος  προτεραιότητες με την 1-
επιπέδου προτεραιότητα να θεωρείται ως η υψηλότερη προτεραιότητα και τις 
υπόλοιπες σύμφωνα με την τάξη τους κλιμακωτά να είναι χαμηλότερες.  

Στην αγορά υπάρχουν σήμερα κατασκευές ΠΔΔΜ τα οποία εξυπηρετούν φορτίο με 
προτεραιότητες όπως είναι οι κατασκευές οι οποίες αναφέρονται στις [89, 90]. 
Σύμφωνα με τις επεξηγήσεις των κατασκευαστών τα συγκεκριμένα ΠΔΔΜ 
εμπεριέχουν απλές μνήμες μεγέθους 1 οι οποίες μπορούν να εξυπηρετήσουν φορτίο 
μιας ή δύο προτεραιοτήτων και οι οποίες κατασκευές χρησιμοποιούν δύο παράλληλες 
μνήμες σε κάθε είσοδο κάθε ΣΜΜ. Η μία από αυτές τις μνήμες προορίζεται ώστε να 
δέχεται πακέτα υψηλής προτεραιότητας, και η άλλη για να δέχεται πακέτα χαμηλής 
προτεραιότητας   [91, 92].  Ωστόσο υπάρχουν στο εμπόριο και συστήματα μεταγωγής 
τα οποία έχουν την δυνατότητα να υποστηρίζουν προσφερόμενο φορτίο και με σχήμα 
τριών  προτεραιοτήτων. 

 

4.3 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΛΗΜΜΑΤΑ 

4.3.1 Δείκτες  απόδοσης  

Για την αξιολόγηση της απόδοσης ενός ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1,  το οποίο 
εξυπηρετεί προτεραιότητες οι οποίες χρησιμοποιούνται οι παρακάτω δείκτες: 
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• Η μέση Ρυθμοαπόδοση ( avgTh ). Ο δείκτης αυτός ορίζεται στην παράγραφο (2.3.2). 
Παρομοίως όμως ορίζεται αντίστοιχα η μέση Ρυθμοαπόδοση ( ClasskavgTh _, )  για 
κάθε επίπεδο προτεραιότητας ( Kk ,...,2,1= ). H ολική μέση Ρυθμοαπόδοση σ’ ένα 

επίπεδο είναι: ∑
=

=
K

i
Classkavgavg ThTh

1
_, . 

• Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ( NormTh ).Ο δείκτης αυτός ορίζεται στην 
παράγραφο (2.3.2).  Παρομοίως και αντίστοιχα ορίζεται η κανονικοποιημένη 
Ρυθμοαπόδοση για κάθε επίπεδο προτεραιότητας )( _, ClasskNormTh ως: 

       
L

Th
Th Classkavg

ClasskNorm
_,

_, =      (4.1) 

Η ολική κανονικοποιημένη μέση Ρυθμοαπόδοση σ’ένα ΠΔΔΜ είναι:  

∑
=

=
K

i
ClasskNormNorm ThTh

1
_,  

• H μέση καθυστέρηση πακέτων ( avgD , ClasskavgD _, ). Και αυτός ο δείκτης ορίζεται 
στην παράγραφο (2.3.2). Σε περίπτωση μιας μνήμης η οποία εξυπηρετεί πακέτα 
μιας ορισμένης  προτεραιότητας (πχ k -επιπέδου προτεραιότητας) η αντίστοιχη 
μέση καθυστέρηση ClasskavgD _, των πακέτων αυτών ορίζεται αντιστοίχως ως:  

)(
_,

1

)(
_,

_, L
Classkavg

L

iStage

i
Classkavg

Classkavg u

u
D

∑
==   (4.2) 

Όπου )(
_,

i
Classkavgu , είναι ο μέρος όρος των πακέτων τα οποία έχουν k -επιπέδου 

προτεραιότητα,  τα οποία εξυπηρετούνται από όλες τις μνήμες του −i σταδίου 
ενός ΠΔΔΜ . Επίσης, ισχύει: ClasskavgD _,  > 1, because: )(

_,
)(

_,
L

Classkavg
i

Classkavg uu ≥ . 

Η ολική μέση καθυστέρηση πακέτων σ’ένα ΠΔΔΜ είναι: ∑
=

=
K

i
Classkavgavg DD

1
_, . 

• Η κανονικοποιημένη καθυστέρηση πακέτων ( NormD , ClasskNormD _, ), ορίζεται επίσης 
στην παράγραφο (2.3.2). Σε περίπτωση μιας μνήμης η οποία εξυπηρετεί πακέτα 
μιας ορισμένης  προτεραιότητας (πχ k -επιπέδου προτεραιότητας) η αντίστοιχη 
κανονικοποιημένη καθυστέρηση ClasskNormD _, των πακέτων αυτών ορίζεται ως: 

     
L

D
D Classkavg

ClasskNorm
_,

_, =   (4.3) 

Η ολική κανονικοποιημένη μέση καθυστέρηση πακέτων σ’ένα ΠΔΔΜ είναι:  

∑
=

=
K

i
ClasskNormNormavg DD

1
_,,  
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4.3.2 Ορισμοί  αναφερόμενοι  στις  εσωτερικές  μνήμες   

Έστω, )( p  η πιθανότητα όλων των πακέτων τα οποία φθάνουν σε μια είσοδο ενός 
ΠΔΔΜ ανεξαρτήτως προτεραιότητας την οποίαν έχουν.  

Έστω, )( _ Classkp  είναι η πιθανότητα των πακέτων τα οποία φθάνουν σε μια είσοδο 

ενός ΠΔΔΜ τα οποία έχουν k-επιπέδου  προτεραιότητα. Τότε ισχύει: ∑
=

=
K

k
Classkpp

1
_ . 

 

Ορισμοί για μνήμες μεγέθους 1 οι οποίες εξυπηρετούν πακέτα k-επιπέδου 
προτεραιότητας (όπου k=1,..,K ):  

Ορισμός 1. i) Έστω (p) ορίζεται η πιθανότητα ολικών αφίξεων των πακέτων στις 
εισόδους ενός ΠΔΔΜ.   

ii) Έστω ( Classkp _ ) ορίζεται η πιθανότητα αφίξεως πακέτων k-επιπέδου 

προτεραιότητας στις εισόδους ενός ΠΔΔΜ. Ισχύει: ∑
=

=
K

i
Classkpp

1
_ . και 

iii) Έστω ( Classkr _ ) ορίζεται ο λόγος των αφίξεων των πακέτων k-επιπέδου 
προτεραιότητας σε σχέση με το ολικό σύνολο των πακέτων τα οποία φθάνουν στις 
εισόδους ενός ΠΔΔΜ και ο οποίος λόγος αυτός θεωρείται για λόγους μελέτης 

σταθερός. Συνεπώς μπορεί να γραφτεί: 
p

p
r Classk

Classk
_

_ =  ( Kk ,..,1= ). 

Ορισμός 2. )(
0,_

i
Classkp : ορίζεται ως η πιθανότητα μιας ουράς του (i) σταδίου η οποία 

εξυπηρετεί πακέτα k-επιπέδου προτεραιότητας να είναι άδεια. 

Ορισμός 3. Χρησιμοποίηση (Utilization)  )(
_
i

Classku  μιας ουράς. Ως Χρησιμοποίηση μιας 
ουράς ορίζεται η πιθανότητα της κατάστασης ισορροπίας σύμφωνα με τη οποία ένας 
εξυπηρετητής μιας ουράς k -επιπέδου προτεραιότητας, ενός σταδίου )(i  μιας nn×  
ΣΜΜ ενός ΠΔΔΜ να είναι απασχολημένη. Ένας εξυπηρετητής μιας οποιασδήποτε 
ουράς μπορεί να είναι απασχολημένος, όταν αυτός κάνει μια εξυπηρέτηση ενός 
πακέτου ή όταν είναι αυτός είναι μπλοκαρισμένος για οποιοδήποτε λόγο.  

-  )(
1,_

i
Classku : δηλώνει την πιθανότητα μιας ουράς του (i) σταδίου η οποία εξυπηρετεί 

πακέτα k-επιπέδου προτεραιότητας να έχει 1 ‘κανονικό’ πακέτο. 

 

Ορισμός 4. Πιθανότητα μπλοκαρίσματος (Blocking Probability) )(
,,_

i
blockjClasskp , μιας 

ουράς με j  το πλήθος πακέτα ορίζεται η πιθανότητα της κατάστασης ισορροπίας 
μιας k -επιπέδου προτεραιότητας ουράς του σταδίου ( i ) μιας ( nn× ) ΣΜΜ, της 
οποίας ο εξυπηρετητής είναι μπλοκαρισμένος, για οποιοδήποτε λόγο, έχοντας 
αποθηκευμένα ( j ) το πλήθος πακέτα. Επιπλέον μπορεί να γραφτεί: 

)(
,_

)(
,,_

)(
,2,_

)(
,1,_ .... i

blockClassk
i

blockbClassk
i

blockClassk
i

blockClassk pppp =+++ , όπου )(
,_

i
blockClasskp - είναι η 

συνολική πιθανότητα μπλοκαρίσματος μιας ουράς k -επιπέδου προτεραιότητας, ενός 
σταδίου ( i ). Αν η τυχαία ουρά είναι μεγέθους 1 τότε ισχύει: 
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)(
,_

)(
,1,_

i
blockClassk

i
blockClassk pp = . Προφανώς, για τις μνήμες του τελευταίου σταδίου ισχύει: 

0)(
, =L
blockkp . 

Ορισμός 5. Πιθανότητα εξυπηρέτησης (Service probability) )(
,_

i
servClasskp , ορίζεται ως η 

πιθανότητα εξυπηρέτησης ενός πακέτου όταν η ουρά βρίσκεται σε κατάσταση 
ισορροπίας μιας ουράς k -επιπέδου προτεραιότητας ενός σταδίου ( i ) μιας ( nn× ) 

ΣΜΜ η οποία εξυπηρετεί ένα πακέτο. Και προφανώς ισχύει:      ∑
=

=
K

k
servClassk

i
serv pp

1
,_

)( , 

όπου )(i
servp  είναι η συνολική πιθανότητα εξυπηρέτησης των πακέτων ανεξαρτήτως 

προτεραιότητας μιας τυχαίας ουράς ενός σταδίου ( i ).  
Ορισμός 6. Πιθανότητα αναμονής πακέτων(Waiting probability of packets) )(

,_
i

wClasskp : 
δηλώνει την πιθανότητα μια ουρά του (i) σταδίου η οποία εξυπηρετεί πακέτα k-
επιπέδου προτεραιότητας να έχει ένα πακέτο σε αναμονή. Κατάσταση πακέτων σε 
αναμονή σημαίνει ότι αυτό το πακέτο δεν βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο του 
επεξεργαστή αλλά απλώς αναμένει και είναι έτοιμο να δεχτεί εξυπηρέτηση σε κάποιο 
επόμενο κύκλο. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει όταν ο εξυπηρετητής είναι 
απασχολημένος με πακέτα υψηλότερης προτεραιότητας. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο 
εξυπηρετητής δεν λαμβάνει υπ όψιν την απαίτηση για εξυπηρέτηση από πακέτα 
χαμηλότερης προτεραιότητας.  

Τα πακέτα με την υψηλότερη (1-επιπέδου προτεραιότητας) προτεραιότητα  δεν 
επηρεάζονται από τα πακέτα χαμηλότερης προτεραιότητας. Γι αυτό οι ουρές με την 
υψηλότερη προτεραιότητα (1-επιπέδου προτεραιότητας) δεν παρουσιάζουν την  
κατάσταση αναμονής έτσι γι αυτές της ουρές ισχύει πάντοτε : 

      0)(
,_1 =i
wClassp           (4.5) 

Αντίθετα κατάσταση αναμονής παρουσιάζουν όλα τα πακέτα τα οποία έχουν 
χαμηλότερη προτεραιότητα. Μάλιστα δε το φαινόμενο (κατάσταση αναμονής) 
αυξάνεται όσο χαμηλότερη είναι το επίπεδο προτεραιότητας των πακέτων.  
Βασικές Σχέσεις σε τυχαία μνήμη του συστήματος: 
 Σχέσεις μεταξύ των καταστάσεων μιας ουράς μεγέθους 1 η οποία εξυπηρετεί πακέτα k-
επιπέδου προτεραιότητας: 

1)(
,_

)(
,_

)(
1,_

)(
0,_ =+++ i

wClassk
i

blockClassk
i

Classk
i

Classk ppup          (4.6) 

Και η Χρησιμοποίηση (Utilization) μιας ουράς μεγέθους 1 και k-επιπέδου 
προτεραιότητας πακέτα είναι:  

)(
,_

)(
1,_

)(
_

i
blockClassk

i
Classk

i
Classk puu +=                  (4.7) 

 
Λήμμα 1.  Η διαδικασία άφιξης πακέτων −k επιπέδου προτεραιότητας, στο πρώτο 
στάδιο ενός πολυβάθμιου δικτύου,  δίνεται από την διωνυμική κατανομή 

)/,( _ npkbin Classk , όπου )( _ Classkp  είναι η σταθερή πιθανότητα σε κάθε χρονικό 
κύκλο ένα πακέτο να δημιουργηθεί από έναν επεξεργαστή. Ισχύει: 

prp ClasskClassk ⋅= __ , όπου Classkr _  είναι το ποσοστό των πακέτων τα οποία φθάνουν  
στις εισόδους του συστήματος, και τα οποία πακέτα είναι k-επιπέδου προτεραιότητας. 
Γι’ αυτό: 
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⎪
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⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

−

ςαλλι

καιταν

ώ

incό
n

p
n

p
c
n

x

cn
Classk

c
Classk

cClassk

,,0

10,1 __
)1(

,_                  (4.8) 

Για την περίπτωση 22x ΣΜΜ , 2=n  

Λήμμα 2. Η διαδικασία άφιξης πακέτων −k επιπέδου προτεραιότητας,  ενός σταδίου 
i  (όπου 2=i  έως Li = ) ενός πολυβάθμιου δικτύου, προσεγγίζεται και πάλι με την 
διωνυμική κατανομή )/,( )1(

_ nukbin i
Classk

− , όπου )1(
_
−i

Classku  είναι η Χρησιμοποίηση μιας 
ουράς του προηγουμένου ( 1−i ) σταδίου έναντι του τρέχοντος σταδίου (ι), η οποία 
ουρά υποθέτουμε ότι τροφοδοτεί πακέτα την τρέχουσα ουρά με σταθερή πιθανότητα 
σε κάθε χρονικό κύκλο. Επομένως:   

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧
≤≤≤≤⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≈

−−−

ςαλλι

καιταν

ώ

Lincό
n

u
n

u
c
n

x

cni
Classk

ci
Classk

i
cClassk

,,0

20,1
)1(

_
)1(

_
)(

,_           (4.9)     

Ομοίως για την περίπτωση 22x ΣΜΜ , 2=n  

 

Λήμμα 3. Συσχέτιση πιθανοτήτων μπλοκαρίσματος μνήμης k-επιπέδου προτεραιότητας  
με την Χρησιμοποίησης μνήμης του τρέχοντος και του τελευταίου σταδίου. Σε ένα 
ΠΔΔΜ με μηχανισμό μπλοκαρίσματος (backpressure blocking), για όλα τα στάδια 
εκτός του τελευταίου, η πιθανότητα μπλοκαρίσματος μιας k -επιπέδου 
προτεραιότητας μνήμης ενός σταδίου  )(i , (όπου 1=i  έως L-1), για όλα τα στάδια 
εκτός του τελευταίου, είναι ίση με την διαφορά της Χρησιμοποίηση μιας αντίστοιχης 
ουράς ( k -επιπέδου προτεραιότητας) του σταδίου (i) και Χρησιμοποίησης της 
αντίστοιχης  ως προς την προτεραιότητα ουράς του τελευταίου σταδίου (L).  

)(
_

)(
_

)(
,

L
Classk

i
Classk

i
blockk uup −=                 (4.10) 

Απόδειξη. Για κάθε μνήμη k -επιπέδου προτεραιότητας του συστήματος, εκτός από 
τις μνήμες του τελευταίου σταδίου, μπορεί να γραφτεί: 

)(
,_

)(
1,_

)(
_

i
blockClassk

i
Classk

i
Classk puu +=      (4.11) 

Έστω )(iS  ο συνολικός χρόνος εξυπηρέτησης ο οποίος δαπανάται στο στάδιο (i), από 
όλα τα πακέτα k -επιπέδου προτεραιότητας  τα οποία διαπέρασαν το ΠΔΔΜ, όπου i = 
1,..L. Έστω ότι ο χρόνος αυτός είναι T

i NS =)( , όπου TN   είναι ο συνολικός αριθμός 
των k -επιπέδου προτεραιότητας πακέτων τα οποία δημιουργήθηκαν κατά την 
διάρκεια χρονικής περιόδου Τ, και τα οποία δεν χάθηκαν στην είσοδο άρα εισήλθαν 
στο στάδιο 1 του δικτύου, καθώς ο χρονικός κύκλος εξυπηρέτησης είναι =1.  
Επειδή το σύστημα θεωρείται ομογενές ως προς το k -επιπέδου προτεραιότητας 
φορτίο (ομοιόμορφο φορτίο σε συμμετρικό ως προς την κατασκευής ΠΔΔΜ), για μια 
ουρά και k -επιπέδου προτεραιότητας του σταδίου (i) μεγέθους 1, ο συνολικός χρόνος 

είναι: 
M
Nx Ti

Classk =)(
_ , όπου M είναι το πλήθος των εισόδων του ΠΔΔΜ (π.χ. M = N 

στο Σχήμα 4.2). 

Έτσι,  
TM

N
T

x
u T

i
Classki

Classk ⋅
==

)(
_)(

1,_ ,   for i = 1,…..L-1 
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Συνεπώς, 
T

bx
puu

ii
Classki

blockk
i

Classk
i

Classk

)()(
_)(

,
)(

1,_
)(
_

+
=+= , όπου )(ib είναι ο χρόνος κατά 

την οποία μια ουρά είναι μπλοκαρισμένη.  

Για το τελευταίο στάδιο:    )(
1,_

)(
_

)(
_)(

_
i

Classk

i
Classk

L
ClasskL

Classk u
T

x
T

x
u === ,       i = 1, 2, …, L 

Έτσι,     )(
1,_

)2(
1,_

)1(
1,_ ...... L

ClasskClasskClassk uuu ===         (4.12) 

Επειδή όμως στο τελευταίο στάδιο δεν υπάρχουν μπλοκαρίσματα, 
ισχύει: )(

_
)(

1,_
L

Classk
L

Classk uu =  

και   )(
_

)(
_

)(
,_

)(
,_

)(
_

)(
_

L
Classk

i
Classk

i
blockClassk

i
blockClassk

L
Classk

i
Classk uuppuu −=⇒+= .     (4.13) 

Συνοπτικά, η πιθανότητα μπλοκαρίσματος ουράς k-επιπέδου προτεραιότητας ενός 
σταδίου ( i ), όπου i =1,..,L-1, εξαρτάται: από την Χρησιμοποίηση των ουρών του 
τρέχοντος σταδίου και του τελευταίου σταδίου της αυτής τάξεως προτεραιότητας.   
 

4.3.3 Γενικές  παραδοχές  για  τα  πειράματα  

Για τα πειράματα τα οποία πραγματοποιήθηκαν, κατά την υλοποίηση της αναλυτικής 
μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη δύο διαμορφώσεις ΠΔΔΜ.  

Η πρώτη διαμόρφωση χρησιμοποιεί ΣΜΜ οι οποίες έχουν δύο παράλληλες μνήμες σε 
κάθε είσοδο ενώ η άλλη αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί ΣΜΜ οι οποίες έχουν τρείς 
παράλληλες μνήμες σε κάθε είσοδο. Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιούνται 
μνήμες  μεγέθους 1 (b=1). 

- Ως συνολική πιθανότητα )( p των πακέτων σε μια είσοδο για τα συγκεκριμένα 
πειράματά μας λαμβάνεται:  p = 0.1, …,1.0.   

-  Ο λόγος του προσφερόμενου 1-επιπέδου προτεραιότητας φορτίου ορίζεται ως: 

p
p

r Class
Class

_1
1 =− . Για τα πειράματά μας ελήφθησαν οι τιμές: Classr _1  = 0.1, 0.15, 

0.2, κοκ..  Συνεπώς ClassClass rpp _1_1 ⋅= . 
- Ο λόγος του προσφερόμενου 2-επιπέδου προτεραιότητας φορτίου ορίζεται ως: 

p
p

r Class
Class

_2
_2 = . Για τα πειράματά μας ελήφθησαν οι τιμές: Classr _2  = 0.1, 0.15, 

0.2, και 0.25. Συνεπώς ClassClass rpp _2_2 ⋅=  
- Ομοίως, ο λόγος του προσφερόμενου 3-επιπέδου προτεραιότητας φορτίου 

ορίζεται ως:
p

p
r Class

Class
_3

_3 = . Συνεπώς  για δεδομένα p και Classr _3 υπολογίζονται 

οι αφίξεις των πακέτων 3ου επιπέδου προτεραιότητας: ClassClass rpp _3_3 ⋅=  
 

Συνεπώς τα πακέτα τα οποία φθάνουν στις εισόδους διακρίνονται σε πακέτα 
φορτίου με δύο ή τρία επίπεδα προτεραιότητας. Έτσι, έχουμε: 

ClassClass ppp −− += 21  ή ClassClassClass pppp −−− ++= 321  αντίστοιχα.  
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4.4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΠΔΔΜ ΜΕ ΜΝΗΜΕΣ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 1 ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 
 

4.4.1 Διαγράμματα  μεταβολής  καταστάσεων  

 

Σ’ αυτήν την παράγραφο παρουσιάζονται τα διαγράμματα μεταβολής των 
καταστάσεων μνήμης μεγέθους 1 ΠΔΔΜ  το οποίο μπορεί να εξυπηρετεί φορτίο με 
προτεραιότητες.   

 

Μνήμη η οποία εξυπηρετεί πακέτα με την υψηλότερη προτεραιότητα(1-Class  
priority traffic). 

Μια μνήμη k-επιπέδου προτεραιότητας την μοντελοποιούμε με μια ουρά η οποία έχει 
τρεις δυνατές διακριτές καταστάσεις: 0,_1 Classp , 1,_1 Classu  και blockClassu ,_1 . 
Αναλυτικότερα: 

( 0,_1 Classp ): Είναι η κατάσταση κατά την οποίαν μια μνήμη, η οποία εξυπηρετεί 
πακέτα 1-επιπέδου προτεραιότητας, να είναι άδεια.  

( 1,_1 Classu ): Είναι η κατάσταση κατά την οποίαν μια μνήμη, η οποία εξυπηρετεί 
πακέτα 1-επιπέδου προτεραιότητας, να έχει ένα ‘κανονικό’ (όχι μπλοκαρισμένο) 
πακέτο το οποίο πακέτο μόλις έχει φθάσει στην ουρά, στον τρέχοντα χρονικό κύκλο. 

( blockClassu ,_1 ): Είναι η κατάσταση κατά την οποίαν μια μνήμη, η οποία εξυπηρετεί 
πακέτα 1-επιπέδου προτεραιότητας, να έχει ένα μπλοκαρισμένο πακέτο 
(μπλοκαρισμένο από οποιοδήποτε λόγο) και το οποίο πακέτο παραμένει στην ουρά το 
λιγότερο ένα χρονικό κύκλο. Ωστόσο, αυτό το πακέτο είναι κάτω από τον έλεγχο του 
εξυπηρετητή της ουράς, δηλαδή ζητά επίμονα εξυπηρέτηση.  

Το Σχήμα 4.2, δείχνει το διάγραμμα καταστάσεων μιας ουράς (μνήμης) η οποία 
εξυπηρετεί πακέτα με την υψηλότερη προτεραιότητα . 

.  
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blockClassp ,_1

0,_1 Classx ))(1( 2,_11,_1,_1 ClassClassblockClass xxu +−

0,_1,_1 )1( ClassblockClass xu ⋅−

blockClassu ,_1

)()1( 2,_11,_1,_1 ClassClassblockClass xxu +⋅−

0,_1 Classp 1,_1 Classu

blockClassu ,_1

))(1( 2,_11,_1,_1 ClassClassblockClass xxu +−

0,_1,_1 )1( ClassblockClass xu ⋅−

 

Σχήμα 4.2 Διάγραμμα μεταβολής καταστάσεων μιας μνήμης μεγέθους 1 όταν 
εξυπηρετεί  πακέτα υψηλής προτεραιότητας (1-Class priority)  

 

Μνήμη η οποία εξυπηρετεί k-επιπέδου προτεραιότητας πακέτα (όπου k=2,..,K). 
Μια μνήμη η οποία εξυπηρετεί k-επιπέδου πακέτα την μοντελοποιούμε με μια ουρά η 
οποία έχει τέσσερες δυνατές διακριτές καταστάσεις: 0,_1 Classp , 1,_1 Classu , 

blockClassu ,_1  και wClasskp ,_ . Αναλυτικότερα: 

 ( 0,_1 Classp ): Είναι η κατάσταση κατά την οποίαν μια μνήμη, η οποία εξυπηρετεί 
πακέτα k -επιπέδου προτεραιότητας, να είναι άδεια, όπου  k=2,..,K). 

( 1,_1 Classu ): Είναι η κατάσταση κατά την οποίαν μια μνήμη, η οποία εξυπηρετεί 
πακέτα k -επιπέδου προτεραιότητας, να έχει ένα ‘κανονικό’ (όχι μπλοκαρισμένο) 
πακέτο. Το πακέτο το οποίο θεωρείται ότι μόλις έχει φθάσει στην ουρά, στον 
τρέχοντα  χρονικό κύκλο.  

( blockClassu ,_1 ): Είναι η κατάσταση κατά την οποίαν η μνήμη, η οποία εξυπηρετεί k -
επιπέδου προτεραιότητας πακέτα, έχει ένα μπλοκαρισμένο πακέτο (μπλοκαρισμένο 
από οποιοδήποτε λόγο) και το οποίο πακέτο έχει παραμείνει στην ουρά το λιγότερο 
ένα χρονικό κύκλο. Ωστόσο, αυτό το πακέτο εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τον 
έλεγχο του εξυπηρετητή της ουράς. Ο έλεγχος της συγκεκριμένης ουράς από τον 
εξυπηρετητή εξακολουθεί να ισχύει, όσο δεν υπάρχουν πακέτα σε ουρές οι οποίες 
εξυπηρετούν φορτίο υψηλότερης προτεραιότητας. 

( wClasskp ,_ ):Είναι η κατάσταση κατά την οποίαν η μνήμη η οποία εξυπηρετεί πακέτα 
k -επιπέδου προτεραιότητας έχει ένα πακέτο το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση 
αναμονής για εξυπηρέτηση. Η διαφορά αυτής της κατάστασης έναντι της 
προηγουμένης δηλαδή της μπλοκαρισμένης κατάστασης, είναι ότι το πακέτο αυτό 
κατά την διάρκεια της αναμονής του στην ουρά δεν βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο 
του εξυπηρετητή. Κι αυτό διότι ο εξυπηρετητής είναι απασχολημένος με την 
εξυπηρέτηση πακέτων υψηλότερης προτεραιότητας.      
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Επιπλέον για να αποδώσουμε με ορθότητα το διάγραμμα μεταβολής των 
καταστάσεων μιας τέτοιας ουράς, ορίζονται και οι παρακάτω πιθανότητες:  

 ( blockClassUpu ,_ ): δηλώνεται η πιθανότητα μία (ή περισσότερες) ουρές υψηλότερης 
προτεραιότητας (δηλαδή: k=0,…,(k-1)) έναντι της τρέχουσας (k-επιπέδου) ουράς να 
είναι μπλοκαρισμένες.  

 (1- blockClassUpu ,_ ): δηλώνεται ως η πιθανότητα όλες οι ουρές οι οποίες εξυπηρετούν 
πακέτα με υψηλότερες προτεραιότητες (δηλαδή: k=0,…,(k-1))έναντι της τρέχουσας 
(k-επιπέδου) προτεραιότητας, να είναι μη μπλοκαρισμένες.  

( forwardClasskp ,_ ): δηλώνει την πιθανότητα μιας τυχαίας ουράς η οποία διαχειρίζεται 
πακέτα k-επιπέδου προτεραιότητας να εξυπηρετεί (προωθεί)  ένα τέτοιο πακέτο σε 
ένα τυχαίο χρονικό κύκλο.  

Το Σχήμα 4.3, δείχνεται το διάγραμμα μεταβολής των καταστάσεων μιας 
μνήμης(ουράς) η οποία εξυπηρετεί −k επιπέδου προτεραιότητας πακέτα. 

blockClassUpu ,_

blockClasskblockClassUp pu ,_,_ )1( ⋅−

0,_ Classkx )( 2,_1,_ ClasskClassk xx +

0,_,_1 ClasskforwardClassk xpT ⋅=

blockClassUpu ,_

blockClassUpu ,_

)(2 2,_1,_,_ ClasskClasskforwardClassk xxpT +⋅=

1,_ Classku0,_ Classkp

blockClassku ,_

wClasskp ,_

1T

2T

2T

2T

Where transitions:

1T

1T

blockClasskblockClassUp pu ,_,_ )1( ⋅−
))(1( ,_,_ blockClasskblockClassUp pu−

 

Σχήμα 4.3 Διάγραμμα μεταβολής καταστάσεων μιας μνήμης μεγέθους 1 όταν 
εξυπηρετεί  k -επιπέδου προτεραιότητας πακέτα ( k -Class priority) 

 

4.4.2 Προσέγγιση  απόδοσης  ΠΔΔΜ  με  
προτεραιότητες  

 

Ουρές για k-επιπέδου προτεραιότητα εξυπηρέτηση  
 

• Υπολογισμός Μπλοκαρίσματος ουρών τελευταίου σταδίου (L): 
 

- Μπλοκάρισμα ουράς για εξυπηρέτηση πακέτων 1-επιπέδου προτεραιότητας (k=1):  
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Τα πακέτα 1-επιπέδου προτεραιότητας τα οποία βρίσκονται στις ουρές του 
τελευταίου σταδίου δεν υφίστανται μπλοκάρισμα και συνεπώς  εξέρχονται πάντα του 
συστήματος ανεμπόδιστα, για αυτό μπορεί να γραφτεί:  

0)(
,_1 =L
blockClassp          (4.14) 

 

- Μπλοκάρισμα ουράς για εξυπηρέτηση πακέτων k-επιπέδου προτεραιότητας (k=2,.,K): 

Αντίθετα τα πακέτα k-επιπέδου (όπου 1≠k ) προτεραιότητας τα οποία βρίσκονται 
στις  ουρές του τελευταίου σταδίου υφίστανται μπλοκάρισμα όταν οι προηγούμενες 
ουρές οι οποίες εξυπηρετούν πακέτα δηλαδή οι ουρές με υψηλότερη προτεραιότητα 
έχουν πακέτα προς εξυπηρέτηση. Η πιθανότητα μπλοκαρίσματος )(

,_
L

blockClasskp , ουράς 
του τελευταίου επιπέδου η οποία εξυπηρετεί πακέτα k-επιπέδου (όπου 1≠k ) 
προτεραιότητας, υπολογίζεται ως εξής:  

 

)()..( )1(
2,_1

)1(
1,_1

)1(
0,_1

)(
_)1(

)(
_1

)(
_

)(
,_

−−−
− ++⋅++⋅= L

Class
L

Class
L

Class
L

Classk
L

Class
L

Classk
L

blockClassk xxxuuup ⇔  

)..( )(
_)1(

)(
_1

)(
_

)(
,_

L
Classk

L
Class

L
Classk

L
blockClassk uuup −++⋅=           (4.15) 

 

• Υπολογισμός Χρησιμότητας ουρών i-σταδίου για k-επιπέδου προτεραιότητας 
πακέτα 

 

Για μια ουρά ενός σταδίου )(i η οποία εξυπηρετεί φορτίο προτεραιότητας k-επιπέδου, 
όπου Kk ,..,1= και Li ,..,1= , μπορεί να γραφτούν οι ακόλουθες εξισώσεις: 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

=++
⋅⋅++⋅=

1
)(

)(
,_

)(
_

)(
0,_

)(
0,_

)(
,_

)(
,_

)(
_

)(
0,_

)(
0,_

)(
0,_

i
wClassk

i
Classk

i
Classk

i
Classk

i
forwardClassk

i
wClassk

i
Classk

i
Classk

i
Classk

i
Classk

pup
xppuxpp

        (4.16) 

H πρώτη εξίσωση του συστήματος (16), απεικονίζει: την πιθανότητα της ουράς να 
είναι άδεια από πακέτα. H δεύτερη εξίσωση εκφράζει: όλες τις δυνατές καταστάσεις 
της ουράς.  

Όπου )(
,_

i
forwardClasskp : είναι η πιθανότητα ένα πακέτο να εξυπηρετηθεί. Αυτό σημαίνει 

ότι το συγκεκριμένο πακέτο θα πρέπει να ξεφύγει από το οποιοδήποτε μπλοκάρισμα . 
Το μπλοκάρισμα μπορεί να οφείλεται στους εξής λόγους:  

i)  Στην ύπαρξη φορτίου υψηλότερης προτεραιότητας. Δηλαδή να υπάρχει φορτίο με  
επίπεδα προτεραιότητας : 1,..,k-1 , αν (k) είναι το επίπεδο προτεραιότητας της 
τρέχουσας ουράς. 

ii) Επίσης εκπομπή ενός πακέτου μπορεί να μπλοκαριστεί επειδή η ουρά του 
επόμενου σταδίου είναι γεμάτη και μπλοκαρισμένη και τέλος 

iii) η εκπομπή ενός πακέτου μπορεί να μπλοκαριστεί επειδή είναι πιθανόν να 
αντιμετωπίσει σύγκρουση κατά την διάρκεια της εκπομπής του.  

Συνεπώς, η πιθανότητα εξυπηρέτησης ενός πακέτου μπορεί να εκφραστεί ως εξής: 

)1()1(..)1( )1(
,_

)(
_1

)(
_1

)(
,_

+
− −⋅−⋅⋅−= i

blockClassk
i

Classk
i

Class
i

forwardClassk pppp        (4.17) 
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Επιλύοντας το παραπάνω σύστημα (16) ως προς )(
_

i
Classku  λαμβάνεται: 

)(
,_)(

0,_
)(

,_
)(

0,_

)(
0,_)(

_ )1(
1 i

wClasski
Classk

i
forwardClassk

i
Classk

i
Classki

Classk p
xpx

x
u −

⋅+−
−

=                (4.18) 

 

Όπου: 

• 2
)1(

_)(
0,_ )

2
1(

−

−=
i

Classki
Classk

u
x , είναι η πιθανότητα αφίξεων πακέτων στις εισόδους του 

συστήματος. Θεωρούμε ότι οι αφίξεις των πακέτων στις εισόδους του ΠΔΔΜ 
ακολουθούν κατανομή  τύπου Bernoulli. 

• )1()1(..)1( )1(
,_

)(
_1

)(
_)1(

)(
,_

+
− −⋅−⋅⋅−= i

blockClassk
i

Class
i

Classk
i

forwardClassk puup , όπου i=1,..,L-1: 
είναι η πιθανότητα εξυπηρέτησης πακέτων από το ΠΔΔΜ. 

Επίσης κατά την επίλυση του συστήματος ελήφθησαν υπ όψιν και τα παρακάτω: 

• Η πιθανότητα μπλοκαρίσματος μιας ουράς η οποία εξυπηρετεί k-επιπέδου φορτίο  
είναι:  
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• Η 1ου -επιπέδου προτεραιότητα κατάσταση αναμονής είναι : 
0)(

,_1 =i
wClassp  

• Η  k-επιπέδου προτεραιότητας k=2,..,K η κατάσταση αναμονής είναι: 
)..( )(

_1
)(

_)1(
)(
_

)(
,_

i
Class

i
Classk

i
Classk

i
wClassk uuup ++⋅= −  

Λαμβάνοντας υπ όψιν όλα τα παραπάνω καταλήγουμε στο ότι : 

H Χρησιμοποίηση (utilization) (4.18) μιας ουράς k-επιπέδου προτεραιότητας ενός   
σταδίου ( i ), μπορεί να εκφραστεί: ως μια συνάρτηση Χρησιμοποίησης μιας 
αντίστοιχης ουρά του προηγουμένου, επομένου και του τελευταίου σταδίου και 
επιπλέον μπορεί να εξαρτάται και από την Χρησιμοποίηση των ουρών του ιδίου 
σταδίου αλλά με μεγαλύτερο επίπεδο προτεραιότητας.  

Δηλαδή συνοπτικά ο τύπος (4-18) είναι μιας αναδρομική σχέση ως προς το μέγεθος 
της Χρησιμοποίησης.    

 

- Ιδιαίτερες καταστάσεις, του πολυβάθμιου δικτύου. 
Υπάρχουν στο σύστημά μας ιδιαίτερες περιπτώσεις τις οποίες πρέπει να μελετήσουμε 
ξεχωριστά λόγω της διαμόρφωσης του υπό μελέτη συστήματος. Αυτές είναι οι: 

1. Οριακές συνθήκες οι οποίες υπάρχουν στο πρώτο και στο τελευταίο στάδιο και 
2. Οι καταστάσεις αναμονής οι οποίες παρουσιάζονται σε όλες τις ουρές εκτός από 

τις ουρές με την υψηλότερη προτεραιότητα. 
Στην συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι ιδιαίτερες αυτές καταστάσεις.   
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1. Οριακές Συνθήκες: Οι μνήμες του πρώτου και του τελευταίου σταδίου 
χρειάζονται ξεχωριστή θεώρηση διότι έχουν διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με 
τις μνήμες όλων των ενδιαμέσων σταδίων. Συγκεκριμένα έχουμε:  

 

• Συνθήκες για τις μνήμες του πρώτου σταδίου ( 1=i ):  
Για ουρές του 1-σταδίου με k-επιπέδου προτεραιότητα, επειδή δεν υπάρχει άλλο 
στάδιο πριν από αυτό, η πιθανότητα των πακέτων τα οποία φθάνουν στις εισόδους 
με προτεραιότητα k-επιπέδου )( Classkp − , θεωρείται εκ των προτέρων γνωστή. 
Συνεπώς έχουμε ως δεδομένο ότι : prpu ClasskClasskClassk ⋅== __

)1(
_ ,   όπου: k=1,..,K 

 

• Συνθήκες για τις μνήμες του τελευταίου σταδίου ( Li = ):  
Οι μνήμες του τελευταίου σταδίου μπορεί να είναι μπλοκαρισμένες ή όχι. 
Συγκεκριμένα: 

- Μνήμες του τελευταίου σταδίου οι οποίες εξυπηρετούν πακέτα με  1- επιπέδου 
προτεραιότητα:  

 Για μνήμες με πακέτα 1ου επιπέδου προτεραιότητας (k=1) :  
Καθώς ένα πακέτο 1-επιπέδου προτεραιότητας το οποίο βρίσκεται στην έξοδο 
του τελευταίου επιπέδου μπορεί πάντοτε να προωθείται επειδή οι μνήμες που 
το εξυπηρετούν δεν μπλοκάρουν ποτέ. Γι αυτό μπορεί να γραφτεί:  

 0)(
,_1 =L
blockClassp  και συνεπώς έχουμε: )(

,_1
)(

_1
L

servClass
L

Class pu = . 

Οι ουρές του τελευταίου σταδίου οι οποίες εξυπηρετούν πακέτα 1ης 
προτεραιότητας (η υψηλότερη όλων) δεν μπλοκάρουν ποτέ.  

- Μνήμες του τελευταίου σταδίου οι οποίες εξυπηρετούν πακέτα με  k- επιπέδου 
προτεραιότητα:  

 Για μνήμες με πακέτα k-επιπέδου προτεραιότητας, όπου k=2,.,K :  
Η κατάσταση μπλοκαρίσματος μιας μνήμης του τελευταίου σταδίου με 
πακέτα k-επιπέδου προτεραιότητας εξαρτάται από την Χρησιμοποίηση των 
μνημών του τελευταίου επιπέδου η οποίες εξυπηρετούν πακέτα υψηλότερης 
προτεραιότητας δηλαδή επίπεδα προτεραιότητας:  (k=1,..,(k-1)).  

Συνεπώς η πιθανότητα μπλοκαρίσματος μπορεί να γραφτεί : 

)..( )(
_1

)(
_)1(

)(
_

)(
,_

L
Class

L
Classk

L
Classk

L
blockClassk uuup ++⋅= −  

Η κατάσταση μπλοκαρίσματος μνημών του τελευταίου σταδίου οι οποίες 
εξυπηρετούν k-επιπέδου προτεραιότητας πακέτα εξαρτώνται από την 
Χρησιμοποίηση των μνημών του τελευταίου σταδίου με υψηλότερα επίπεδα 
προτεραιότητας δηλαδή: 1,..,(k-1)-επιπέδου προτεραιότητας. Επίσης το πιθανό 
μπλοκάρισμα μιας k-τάξεως ουράς του τελευταίου σταδίου είναι ανεξάρτητο 
από το φορτίο χαμηλότερης προτεραιότητας δηλαδή: (k+1),..,K επιπέδου 
προτεραιότητας.      

Συνεπώς η πιθανότητα εξυπηρέτησης ενός πακέτου μιας τυχαίας ουράς του 
τελευταίου επιπέδου με k-επίπεδο προτεραιότητας υπολογίζεται ως εξής: 

)1(..)1( )(
_1

)(
_)1(

)(
,_

L
Class

L
Classk

L
forwardClassk uup −⋅⋅−= −  
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2. Κατάσταση αναμονής μνημών (waiting states), i-σταδίου ενός ΠΔΔΜ, όπου  
i=1,..,L:  

Κατάσταση αναμονής/ επίπεδο προτεραιότητας  (Waiting state/Class priority): 

 Για ουρές οι οποίες εξυπηρετούν  πακέτα 1-επιπέδου προτεραιότητας:       
Οι ουρές οι οποίες εξυπηρετούν τα πακέτα με την υψηλότερη προτεραιότητα 
(δηλαδή1ου-επιπέδου προτεραιότητα) είναι ουρές οι οποίες δεν μπορεί να 
βρεθούν ποτέ σε κατάσταση αναμονής. Συνεπώς οι ουρές αυτές δεν 
επηρεάζονται από το φορτίο χαμηλότερης προτεραιότητας  k-επιπέδου 
προτεραιότητες (όπου k=2,..,K). Άρα μπορεί να γραφτεί ότι: 

0)(
,_1 =i
wClassp  

 Αυτό συμβαίνει επειδή τα πακέτα 1-επιπέδου προτεραιότητας έχουν αυστηρή 
προτεραιότητα και προηγούνται πάντα στην εξυπηρέτηση έναντι όλων των 
υπολοίπων πακέτων.       

 Για ουρές (μνήμες) με πακέτα k-επιπέδου προτεραιότητα (k=2,..,K ): 
Η καταστάσεις αναμονής οι μνήμες με k-επιπέδου προτεραιότητες εξαρτώνται 
από την Χρησιμοποίηση των μνημών υψηλότερης προτεραιότητας όπου 
k=1,..,(k-1), και είναι ανεξάρτητη από το φορτίο χαμηλότερης προτεραιότητας 
όπου k=(k+1),..,K. Άρα μπορεί να γραφτεί ότι: 

     )..( )(
_1

)(
_)1(

)(
_

)(
,_

i
Class

i
Classk

i
Classk

i
wClassk uuup ++⋅= −  

  

Εν κατακλείδι, ο παραπάνω γενικός τύπος  (4.18) είναι μια αναδρομική συνάρτηση 
της Χρησιμοποίησης. Συγκεκριμένα αυτή εξαρτάται από: την Χρησιμοποίηση του 
τρέχοντος, προηγουμένου, επομένου και τελευταίου σταδίου καθώς και τη 
Χρησιμοποίηση των μνημών του τρέχοντος επιπέδου οι οποίες εξυπηρετούν πακέτα 
με υψηλότερα επίπεδα προτεραιότητας.  

Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στην ιδέα να υπολογίσουμε την τιμή της αναδρομικής 
σχέσης (4.18) με την χρήση μιας επαναληπτικής μεθόδου σύγκλισης. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο βρίσκουμε τελικώς την Χρησιμοποίηση για κάθε μνήμη του συστήματος όταν 
αυτό βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας ανεξαρτήτως σταδίου ή επιπέδου 
προτεραιότητας.     

 

4.5 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ 
‘ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ’ ΜΝΗΜΗΣ ΕΝΟΣ ΠΔΔΜ ΚΑΙ 
ΦΟΡΤΙΟ Κ-ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
 
Εδώ παρουσιάζεται ο αλγόριθμος σύγκλισης ο οποίος χρησιμοποιήθηκε προκειμένου 
να υπολογιστεί η μέση τιμή της: Χρησιμοποίησης, και εν συνεχεία ο υπολογισμός των 
μεγεθών: κανονικοποιημένης Ρυθμοαπόδοσης και κανονικοποιημένης Καθυστέρησης 
πακέτων ουρών με k-επιπέδου προτεραιότητες (όπου Kk ,..,1= ).  
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Ο Αλγόριθμος σύγκλισης που παρουσιάζεται αφορά ένα ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 
1 και με δυνατότητα εξυπηρέτησης φορτίου Κ-επιπέδων προτεραιότητας.  
Έστω, )(

_][
i

Classkm u , είναι η τιμή της αντίστοιχης τιμής )(
_
i

Classku , κατά την m-th 
επανάληψη του παρακάτω αλγορίθμου: 
 
Algorithm  
INPUT 
p : η πιθανότητα άφιξης όλων των πακέτων σε μια είσοδο. 

K , L : ο αριθμός των επιπέδων προτεραιότητας που εξυπηρετεί ένα ΠΔΔΜ και ο αριθμός των 
σταδίων ενός ΠΔΔΜ.  

Classkr _ : ο λόγος των πακέτων k-επιπέδου προτεραιότητας σε σχέση με το σύνολο των πακέτων (όπου: 

Kk ,..,1= ).  

Calculate: prp ClasskClassk ⋅= __ , όπου ( Kk ,..,1= ) 

BEGIN 
m := 0 
/* Start of PHASE A (Initialize Backward Solution) */   
 FOR i = L DOWNTO 1 DO     

   Calculate Classk
i

Classkm pu _
)(
_][ =   

END FOR 
/* End of PHASE A */ 
 
REPEAT 
m := m + 1 
/* Start of PHASE B (Forward Solution) */ 
 FOR STAGE (1) calculate:   

[ 

        Calculate ),( )2(
_1]1[_1

)1(
_1][ ClassmClassClassm upfu −=    /* eq. (4.18) */ 

                      FOR priority k=2 to K DO 
         [ 

                       Calculate  ),..,,,( )1(
_1][

)1(
_)1(][

)2(
_]1[_

)1(
_][ ClassmClasskmClasskmClasskClasskm uuupfu −−=  

/*eq.(4.18), */ 
         ] 
 ] 
 FOR i = 2 TO L-1 DO    /*for stages 2,..,L-1 */ 
 BEGIN 

[ 

        Calculate ),,( )(
_1]1[

)1(
_1]1[

)1(
_1][

)(
_1][

L
Classm

i
Classm

i
Classm

i
Classm uuufu −

+
−

−=       /* eq. (4.18) */  

                      FOR priority k=2 to K DO 
         [ 

Calculate ),..,,,( )(
_]1[

)1(
_)1(]1[

)(
_1][

)1(
_][

)(
_][

L
Classkm

i
Classkm

i
Classm

i
Classkm

i
Classkm uuuufu −

+
−−

−=   

          /*eq. (4.18) */     
                ]    
] 
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 END FOR 
 For STAGE (L) calculate:   
 [ 

   Calculate )( )1(
_1][

)(
_1][

−= L
Classm

L
Classm ufu          /* eq. (4.18), where: 0)(

,_1 =L
blockClassp */  

                  FOR priority k=2 to K DO 
      [ 

              Calculate ),..,,( )(
_1][

)(
_)1(][

)1(
_][

)(
_][

L
Classm

L
Classkm

L
Classkm

L
Classkm uuufu −

−=  

/*eq. (4.18)*/ 
         ] 

]  
/* End of PHASE B (Forward Solution) */ 
m := m + 1 
/* Start of PHASE A (Backward Solution) */ 
 FOR STAGE (L) calculate:   
 [ 

       Calculate )( )1(
_1]1[

)(
_1][

−
−= L

Classm
L

Classm ufu      /* eq. (4.18), where: 0)(
,_1 =L
blockClassp */ 

                      FOR priority k=2 to K DO 
        [ 

        Calculate )..,,( )(
_1][

)1(
_]1[

)(
_][

L
Classm

L
Classkm

L
Classkm uufu −

−=      

             /* eq. (4.18),   where: 0)(
,_1 =L
blockClassp ,…,  

)..( )(
_1][

)(
_)1(][

)(
_]1[

)(
,_][

L
Classm

L
Classkm

L
Classkm

L
blockClasskm uuup ++⋅= −−  */ 

         ] 
] 

 FOR i = L-1 DOWNTO 2 DO /* for stages L-1,..,2*/ 
 BEGIN 
 [ 

        Calculate ),,( )(
_1][

)1(
_1][

)1(
_1]1[

)(
_1][

L
Classm

i
Classm

i
Classm

i
Classm uuufu +−

−=              /* eq. (4.18) */ 

       FOR priority k=2 to K DO 
        [ 

        Calculate ),..,,,( )(
_1][

)(
_)1(][

)1(
_][

)1(
_]1[

)(
_][

i
Classm

L
Classkm

i
Classkm

i
Classkm

i
Classkm uuuufu −

+−
−=  

                                    /*eq.(4.18)*/ 
     ] 
] 

 END FOR 
 FOR STAGE (1) calculate:   

[ 

        Calculate ),,( )(
_1][

)2(
_1][_1

)1(
_1][

L
ClassmClassmClassClassm uupfu =           /* eq. (4.18) */ 

       FOR priority k=2 to K DO 
        [ 

        Calculate ),,,( )1(
_1][

)(
_][

)2(
_][_

)(
_][ Classm

L
ClasskmClasskmClassk

i
Classkm uuupfu =    /* eq. (4.18) */ 

        ] 
 ]  
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 /* End of PHASE A (Backward Solution) */   

UNTIL  ε<− − ])..[( )(
_]1[

)(
_][

i
Classkm

i
Classkm uu   for all i-stages  1=i   to L and for all k-Class k=1 to K. 

OUTPUT 

Set, )(
_
i

Classku to the values of  )(
_][
i

Classkm u for  all priorities Kk ,..,1= and all i-stages  1=i   to  L. 

Set, ,)(
_][_,
L

ClasskmClasskavg uTh ← where  Kk ,..,1= and calculate .,totalavgTh  

Calculate ClasskNormTh _, , where priority Kk ,..,1= and calculate  totalNormTh ,  

Calculate ,_, ClasskavgD totalavgD ,  and ClasskNormD _, , TotalNormD , , where priority Kk ,..,1= . 

 

4.6 ΠΔΔΜ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 1 ΚΑΙ   
ΦΟΡΤΙΟ ΜΕ ΔΥΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  

4.6.1 Μοντελοποίηση  ΣΜΜ  για  φορτίο  δύο  
προτεραιότητες  

ΣΜΜ η οποία υποστηρίζει την μεταγωγή φορτίου με δύο προτεραιότητες: 

Στο Σχήμα 4.4 φαίνεται η ΣΜΜ η οποία έχει δημιουργηθεί με σκοπό να διαχειρίζεται 
ένα φορτίο με δύο επίπεδα προτεραιότητας. Αυτή η ΣΜΜ έχει για κάθε είσοδο, δύο 
παράλληλες ουρές, η μια για την διεκπεραίωση των πακέτων υψηλής προτεραιότητας 
και η άλλη για την διεκπεραίωση των πακέτων χαμηλής προτεραιότητας. Πιο 
συγκεκριμένα στη ΣΜΜ η οποία φαίνεται στο Σχήμα 4.4 ισχύουν οι προϋποθέσεις οι 
οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 4.2.1, προσαρμοσμένες σε ΣΜΜ η οποία 
εξυπηρετεί δύο προτεραιότητες:    

 
Σχήμα 4.4 Ένα 2x2ΣΜΜ με μνήμες μεγέθους 1 το οποίο εξυπηρετεί φορτίο δύο 

προτεραιοτήτων.  
 

Τις δύο ροές φορτίου δύο επιπέδων προτεραιότητας (υψηλής και χαμηλής) μιας  
εισόδου, εξυπηρετεί ένας απλός εξυπηρετητής. Το Σχήμα 4.4 απεικονίζει την 
μοντελοποίηση μιας 2x2 ΣΜΜ με δύο παράλληλες μνήμες (High , Low) σε κάθε 
είσοδο.  
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Στο Σχήμα 4.5 πεικονίζεται μια εσωτερική όψη ενός ΠΔΔΜ αποτελούμενο από  2Χ2 
ΣΜΜ το οποίο εξυπηρετεί φορτίο 2-επιπέδων προτεραιότητας.  

 

Σχήμα 4.5 Εσωτερική όψη ενός ΠΔΔΜ με 22x  ΣΜΜ και δύο προτεραιότητες  

 

Στην αγορά σήμερα υπάρχουν μερικά ΠΔΔΜ τα οποία ενσωματώνουν πολιτική 
εξυπηρέτησης φορτίου δύο προτεραιοτήτων πχ [89, 90]. 

Σύμφωνα με τις περιγραφές τους αυτά τα ΠΔΔΜ εξυπηρετούν φορτίο μιας 
προτεραιότητας, και επιπρόσθετα έχουν την δυνατότητα αν παραστεί η ανάγκη να 
εξυπηρετούν και φορτίο με δύο προτεραιότητες σε κάθε είσοδο. Συνεπώς τα πακέτα 
αποθηκεύονται στις δύο παράλληλες μνήμες σύμφωνα με την προτεραιότητα τους και 
τα πακέτα με την υψηλότερη προτεραιότητα εξυπηρετούνται πάντα πρώτα έναντι των 
άλλων. Γι αυτό τον λόγο η Ρυθμοαπόδοση του υψηλής προτεραιότητας φορτίου  είναι 
ανεξάρτητο από την παρουσία φορτίου χαμηλής προτεραιότητας.   

   

4.6.2 Αναλυτική  προσέγγιση  ΠΔΔΜ  με  παράλληλες  
μνήμες  μεγέθους  1 και  φορτίο  με  δύο  
προτεραιότητες  

 

Η απόδοση ενός ΠΔΔΜ με αναλυτική μέθοδο  

Για να εκτιμήσουμε την απόδοση ενός τέτοιου ΠΔΔΜ, υποθέτουμε ότι υπάρχει 
ανεξαρτησία μεταξύ των μνημών των σταδίων. Η ανεξαρτησία αυτή φαίνεται να είναι 
περισσότερο ακριβής όσο το μέγεθος της μνήμης γίνεται μικρότερο.  

Στην γενική περίπτωση, για να έχουμε τις παραμέτρους απόδοσης μιας μνήμης ενός 
σταδίου )(i , πρέπει να βρεθούν οι αντίστοιχες λύσεις του επομένου και των 
προηγουμένων σταδίων.   
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Αυτή η απαίτηση θα πρέπει να λάβει υπ όψιν μερικές παραδοχές τις οποίες απαιτεί η 
μέθοδος σύγκλισης η οποία χρησιμοποιήθηκε και εδώ. Έτσι, το προσεγγιστικό 
μοντέλο τελικώς καταλήγει στην διαδικασία του αλγορίθμου σύγκλισης όπου δύο 
διακριτές φάσεις επαναλαμβάνονται έως ότου η Χρησιμοποίηση μιας ουράς δεν 
αλλάζει πλέον, δηλ. έως ότου το σύστημα βρεθεί σε κατάσταση ισορροπίας.        

4.6.2.1 Υπολογισμός  ‘Χρησιμοποίησης’  Μνήμης  ΠΔΔΜ ,  
από  φορτίο  υψηλής  προτεραιότητας  
 

Εφαρμόζοντας το Λήμμα 2 στην εργασία της ομάδας Bouras [65], μπορεί να δοθεί 
έκφραση στην κατάσταση ισορροπίας μιας τυχαίας ουράς ενός ΠΔΔΜ. Σύμφωνα με 
αυτό το Λήμμα οι καταστάσεις μιας ουράς ενός σταδίου )(i  είναι τόσες όσα είναι τα 
πακέτα τα οποία δέχεται. Κάθε ουρά μπορεί να δεχτεί τόσα πακέτα όσα επιτρέπει η 
χωρητικότητά της. Τα πακέτα τα οποία θα μπλοκάρουν παραμένουν τις μνήμες του 
συστήματος. Αυτό το γεγονός μπορεί να συμβεί και στις ουρές οι οποίες εξυπηρετούν 
υψηλής προτεραιότητας πακέτα. Αυτό το γεγονός είναι προφανές και στο διάγραμμα 
καταστάσεων (Σχήμα 4-2), στο οποίο απεικονίζεται η λειτουργία μιας ουράς υψηλής 
προτεραιότητας.  

Εφαρμόζοντας το λήμμα 2 (κατάλληλα τροποποιημένο) σε μια τυχαία ουρά η οποία 
υποστηρίζει πακέτα υψηλής προτεραιότητας, μπορεί να οριστούν οι πιθανότητες για 
κατάσταση ισορροπίας με τις παρακάτω εξισώσεις: 
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Επιλύοντας το παραπάνω σύστημα (4.19) σε συνδυασμό με τα λήμματα 1 και 3, 
λαμβάνουμε την Χρησιμοποίησης μιας ουράς η οποία εξυπηρετεί πακέτα υψηλής (1-
επιπέδου) προτεραιότητας.  
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Έτσι, η Χρησιμοποίηση σε μια ουρά η οποία εξυπηρετεί πακέτα υψηλής (1-επιπέδου) 
προτεραιότητας ενός σταδίου )(i  εξαρτάται από:  

- Την Χρησιμοποίηση μιας ουράς του προηγουμένου σταδίου )1( −i  η οποία 
εξυπηρετεί πακέτα υψηλής (1-επιπέδου) προτεραιότητας.   

- Την Χρησιμοποίηση μιας ουράς του επομένου σταδίου )1( +i η οποία εξυπηρετεί 
πακέτα υψηλής (1-επιπέδου) προτεραιότητας  

- Την Χρησιμοποίηση μιας ουράς του τελευταίου σταδίου )(L η οποία εξυπηρετεί 
πακέτα υψηλής (1-επιπέδου) προτεραιότητας  

Οι ουρές του πρώτου και του τελευταίου επιπέδου φορτίου υψηλής προτεραιότητας 
πρέπει να εξεταστεί ιδιαίτερα λόγω των διαφορετικών συνθηκών στις οποίες αυτές 
λειτουργούν. Συγκεκριμένα: 
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Οριακές Συνθήκες: Τα δεδομένα μνημών του πρώτου και του τελευταίου σταδίου 
έχουν ως εξής:  

• Για ουρές του σταδίου :1=i  καθώς δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο στάδιο, η 
πιθανότητα άφιξης των πακέτων υψηλής προτεραιότητας στις εισόδους, του 
συστήματος  είναι το προσφερόμενο φορτίο υψηλής προτεραιότητας )( 1 Classp − . 
Συνεπώς ισχύει: prpu ClassClassClass ⋅== _1_1

)1(
_1  

        

• Για ουρές του τελευταίου σταδίου :Li =  ένα πακέτο στις εξόδους των ουρών του 
τελευταίου σταδίου μπορεί πάντοτε να προωθείται. Kαι οι δύο μνήμες σε μια 
ΣΜΜ του τελευταίου σταδίου δεν μπορεί να βρεθούν σε κατάσταση 
μπλοκαρίσματος. Έτσι, μπορεί να γραφτεί:   

0)(
,_1 =L
blockClassp   άρα ισχύει: )(

,_1
)(

_1
L

servClass
L

Class pu =  

  

4.6.2.2 Υπολογισμός  ‘Χρησιμοποίησης’  Μνήμης  ΠΔΔΜ ,  
από  φορτίο  χαμηλής  προτεραιότητας   
 

Υπολογισμός της πιθανότητας μπλοκαρίσματος μιας ουράς του τελευταίου σταδίου(L): 

Για κάθε ζεύγος ουρών μιας εισόδου μιας τυχαίας ΣΜΜ, υπάρχει μόνον ένας 
εξυπηρετητής ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση των πακέτων. Ο 
εξυπηρετητής λειτουργεί με αυστηρή διαδικασία εκπομπής, η οποία στις 
προτεραιότητες των πακέτων και μπορεί να εξυπηρετεί το πολύ μόνο ένα πακέτο σε 
κάθε χρονικό κύκλο. 

Επίσης, θεωρούμε ότι οι έξοδοι του τελευταίου σταδίου του ΠΔΔΜ δεν μπλοκάρουν, 
όταν αυτές οι ουρές έχουν να διαχειριστούν πακέτα υψηλής προτεραιότητας. Έτσι, τα 
πακέτα υψηλής προτεραιότητας των ουρών του τελευταίου σταδίου εξέρχονται χωρίς 
καμιά πρόσθετη καθυστέρηση. Συνεπώς ισχύει: 

    0)(
,_1 =L
blockClassp  

Εντούτοις, τα πακέτα χαμηλής προτεραιότητας των ουρών του τελευταίου σταδίου, 
παραμένουν στις ουρές τους όταν η  ‘συζυγής’  ουρά εξυπηρετεί ή έχει να 
εξυπηρετήσει πακέτα υψηλής προτεραιότητας. Έτσι, η πιθανότητα μπλοκαρίσματος 

)(
,_2

L
blockClassp στις ουρές του τελευταίου επιπέδου οι οποίες εξυπηρετούν πακέτα 

χαμηλής προτεραιότητας, εξαρτάται από την Χρησιμοποίησης της ουράς που 
εξυπηρετεί πακέτα χαμηλής προτεραιότητας (δηλ. αν υπάρχουν πακέτα χαμηλής 
προτεραιότητας προς εξυπηρέτηση) και από την Χρησιμοποίηση της ‘συζυγούς’ 
ουράς η οποία εξυπηρετεί πακέτα υψηλής προτεραιότητας.  Συνεπώς το )(

,_2
L

blockClassp  
μπορεί να γραφτεί: 
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Και επειδή ισχύει: 1)1(
2,_2

)1(
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Class xxx , καταλήγουμε στο ότι: 
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Υπολογισμός της Χρησιμοποίησης ουράς η οποία εξυπηρετεί πακέτα χαμηλής 
προτεραιότητας: 

 

Όπως δηλώσαμε και προηγουμένως, το Λήμμα 2 της εργασίας Bouras [65], εκφράζει 
την κατάσταση ισορροπίας μιας τυχαίας ουράς σε ένα ΠΔΔΜ. Η βασική ιδέα αυτού 
του λήμματος προσαρμοζόμενη στην μελέτη αυτή, δίνει ότι μια μνήμη  ενός σταδίου 

)(i μπορεί να δέχεται τόσα πακέτα όση επιτρέπει η χωρητικότητα της μνήμης αυτής. 
Τα πακέτα τα οποία θα μπλοκαριστούν παραμένουν στις μνήμες . Αυτό το γεγονός  
μπορεί επίσης να συμβεί και σε μνήμες οι οποίες εξυπηρετούν πακέτα χαμηλής 
προτεραιότητας. Αυτό το γεγονός είναι επίσης προφανές και από το διάγραμμα 
εκπομπής (Σχήμα 4-3), στο οποίο απεικονίζεται η λειτουργία μιας ουράς η οποία 
διαχειρίζεται πακέτα χαμηλής προτεραιότητας. Εφαρμόζοντας το λήμμα 2 
(κατάλληλα προσαρμοσμένο) σε μια τυχαία ουρά η οποία υποστηρίζει πακέτα 
χαμηλής προτεραιότητας, μπορούμε να γράψουμε παρακάτω εξισώσεις οι οποίες 
χρησιμοποιούν πιθανότητες της κατάστασης ισορροπίας: 
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   (4.22) 

 

Όπου: )(i
forwardp : είναι η πιθανότητα ενός πακέτου να προωθηθεί επιτυχώς και συνεπώς 

να φθάσει στην κατάλληλη ουρά του επομένου σταδίου, δηλαδή το πακέτο αυτό να 
μην μπλοκαριστεί. Για να προωθηθεί επιτυχώς το πακέτο σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει 
να αποφύγει τo μπλοκάρισμα το οποίο μπορεί να οφείλεται στους εξής λόγους:  

(i)   στην ύπαρξη φορτίου υψηλής προτεραιότητας ή  

(ii) Το μπλοκάρισμα το οποίο εμφανίζεται όταν η ουρά-προορισμός του επομένου 
σταδίου είναι γεμάτη και μπλοκαρισμένη ή ακόμη και όταν υπάρξει σύγκρουση του 
πακέτου κατά την διάρκεια της εκπομπής του προς το επόμενο στάδιο.  

Έτσι, η πιθανότητα εξυπηρέτησης ενός πακέτου μπορεί να εκφραστεί ως:  
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Στην συνέχεια, λύνοντας το παραπάνω σύστημα εξισώσεων (4.22), ως προς την 
Χρησιμοποίηση της ουράς λαμβάνεται: 
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=    , Όπου: Li ..1=    (4.23) 

Ο τύπος (4.23) μπορεί να εκφραστεί σαν μια συνάρτηση της Χρησιμοποίησης, διότι 
κάθε παράγοντας του μπορεί να εκφρασθεί ως συνάρτηση της Χρησιμοποίησης. 
Συγκεκριμένα: 
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• 2
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u
x , είναι η πιθανότητα μηδενικής αφίξεως πακέτων, στην 

συγκεκριμένη ουρά. Θεωρούμε δηλαδή ότι οι αφίξεις ακολουθούν κατανομή 
τύπου Bernoulli . 

• Το )(i
forwardp  δηλ. η πιθανότητα προώθησης ενός πακέτου 2-επιπέδου 

προτεραιότητας στο επόμενο στάδιο, η οποία μπορεί να εκφραστεί ως: 
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• Επίσης η πιθανότητα αναμονής ενός πακέτου εκφράζεται (τύπος 4.21 για τυχαίο 
στάδιο ( i )) ως εξής:  
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wClass uup ⋅=  

      Δηλαδή η πιθανότητα αναμονής ενός πακέτου είναι και αυτή η παράμετρος 
συνάρτηση της Χρησιμοποίησης 

 

 

Συνεπώς η Χρησιμοποίηση μιας μνήμης του τρέχοντος σταδίου ( i ) είναι μια 
αναδρομική συνάρτηση του μεγέθους της Χρησιμοποίησης: 
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 (4.24) 

Όπου: Li ,....,1=    

Οριακές Συνθήκες: Οι μνήμες του πρώτου και του τελευταίου σταδίου οι οποίες 
εξυπηρετούν φορτίο χαμηλής προτεραιότητας πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά λόγω 
των ιδιαίτερων συνθηκών στις οποίες αυτές λειτουργούν.  Οι απαιτήσεις του πρώτου 
και του τελευταίου σταδίου έχουν ως εξής: 

• Για τις ουρές του πρώτου σταδίου :1=i  επειδή δεν υπάρχει προηγούμενο στάδιο, 
η πιθανότητα αφίξεως ενός πακέτου χαμηλής προτεραιότητας )( 2 Classp −  στις 
εισόδους του συστήματος, θεωρούμε ότι είναι το προσφερόμενο φορτίο στο 
πολυβάθμιο δίκτυο. Έτσι:  

prpu ClassClassClass ⋅−== −−− )1( 12
)1(

2  

 

• Για τις ουρές του τελευταίου σταδίου :Li =  Oι ουρές οι οποίες εξυπηρετούν 
πακέτα χαμηλής προτεραιότητας αντιμετωπίζουν μπλοκάρισμα το οποίο 
περιγράφεται με την εξίσωση 4-21. Έτσι, ισχύει:  
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Οι παραπάνω τύποι (4.20) και (4.24) εκφράζουν καθαρά την Χρησιμοποίηση μνημών 
σε κατάσταση ισορροπίας οι οποίες εξυπηρετούν πακέτα αντίστοιχα υψηλής και 
χαμηλής προτεραιότητας.    

Οι παραπάνω γενικοί τύποι (4.20) και (4.24) είναι αναδρομικές συναρτήσεις  του 
μεγέθους της Χρησιμοποίησης των ουρών του συστήματος. Δηλαδή δηλώνουν ότι η 
Χρησιμοποίηση μιας τυχαίας ουράς και εξαρτάται από: την Χρησιμοποίηση ουρών του 
τρέχοντος, του επομένου και του τελευταίου σταδίου.  

Αυτό μας οδηγεί στην ιδέα της χρήση μιας επαναληπτικής μεθόδου σύγκλισης 
προκειμένου να βρούμε την κατάσταση ισορροπίας της Χρησιμοποίησης της 
τρέχουσας ουράς όταν αυτή βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας, και εν συνεχεία 
υπολογίζονται και τα υπόλοιπα μεγέθη απόδοσης του συστήματος.   

 

4.7 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΔΔΜ 
ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Η αριθμητική μέθοδος η οποία παρουσιάστηκε παραπάνω υλοποιήθηκε σε διάφορα 
μεγέθη πολυβαθμίων δικτύων (ΠΔΔΜ), όλα όμως τα δίκτυα αποτελούνταν από 2x2 
ΣΜΜ οι οποίες διέθεταν δύο ή τρία αντίστοιχες παράλληλες μνήμες μεγέθους 1. 
Ο προσομοιωτής ο οποίος υλοποιεί την αναλυτική μέθοδο υλοποιώντας 
προσομοιώνοντας διάφορες περιπτώσεις προσφερόμενου φορτίου στις εισόδους ενός 
ΠΔΔΜ.   
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο προσομοιωτής σε ακραίες περιπτώσεις φορτίου 
διαπιστώθηκε ότι η αναλυτική μέθοδος παρέχει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με τα 
αντίστοιχα ενός ΠΔΔΜ τα οποία εξυπηρετούν φορτίο μια και μόνο μιας 
προτεραιότητας. Ως ακραίες περιπτώσεις φορτίου θεωρήθηκαν οι περιπτώσεις όταν 
π.χ. έχουμε όλο το φορτίο στην υψηλότερη προτεραιότητα (1–επιπέδου 
προτεραιότητας) 100% και τις προτεραιότητες 2ου και 3ου επιπέδου αντίστοιχα 0% και 
ομοίως κυκλικά για κάθε προτεραιότητα. Επίσης υλοποιώντας τα παραπάνω σενάρια 
διαπιστώθηκε ότι τα αποτελέσματα της αναλυτικής μεθόδου είναι πολύ καλύτερα 
έναντι των αποτελεσμάτων τα οποία παρουσιάζουν προηγούμενες κλασσικές έρευνες  
[67, 76, 80], και προσεγγίζουν πολύ καλύτερα πραγματικές καταστάσεις απόδοσης 
ΠΔΔΜ.  
Επιπλέον, εκτός από τον προσομοιωτή ο οποίος βασίζεται σε αναλυτική μέθοδο, 
δημιουργήσαμε και ένα άλλο κλασσικό προσομοιωτή.  
Ο κλασικός προσομοιωτής έχει κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας δομημένο 
προγραμματισμό, και λειτουργεί για ΠΔΔΜ με μνήμες διαφόρων μεγεθών και  
παραμέτρους εισόδου όπως είναι: το μέγεθος του δικτύου και το ποσοστό του 
φορτίου υψηλής, μέσης ή χαμηλής αντίστοιχης προτεραιότητας φορτίου. 
Αυτός ο κλασικός προσομοιωτής μπορεί να εργάζεται για τα ίδια πολυβάθμια 
σχήματα στα οποία εφαρμόζουμε την αναλυτική μέθοδο και χρησιμοποιείται για  την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τα οποία λαμβάνονται από την εφαρμογή της 
αναλυτικής μεθόδου. Και οι δύο προσομοιωτές βασίζονται στην γλώσσα 
προγραμματισμού C++, και κατασκευάστηκαν για την μοντελοποίηση και την 
αξιολόγηση ΠΔΔΜ, τα οποία υποστηρίζουν φορτίο πολλαπλών προτεραιοτήτων.  
Ενώ ο προσομοιωτής ο οποίος βασίζεται στο αναλυτικό μοντέλο συγκλίνει με μικρό 
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αριθμό επαναλήψεων ( 60≤  επαναλήψεων), ο κλασικός προσομοιωτής χρειάζεται το 
λιγότερο  510  επαναλήψεις προκειμένου να φθάσει στην κατάσταση ισορροπίας ενός 
ΠΔΔΜ, σπαταλώντας έτσι υπερβολικό χρόνο υπολογισμού.  
Όμως σε όλα τα πειράματα τα οποία διενεργήθηκαν χρησιμοποιώντας και τις δύο 
μεθόδους, τελικώς ελήφθησαν για το ίδιο ΠΔΔΜ και για τις ίδιες συνθήκες  
αποτελέσματα τα οποία βρίσκονται σε συμφωνία μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα η 
διαφορά μεταξύ τους είναι μικρότερη του  1% για προσφερόμενο φορτίο  στις 
εισόδους του συστήματος το οποίο κυμαίνεται από 10% έως και 100% .    

Οι δύο μέθοδοι έχουν την ικανότητα να υποστηρίζουν όχι μόνο τις τρέχουσες 
απαιτήσεις ΠΔΔΜ αλλά και μελλοντικές όπως πχ είναι η απαίτηση υπολογισμού 
απόδοσης ΠΔΔΜ με μέγεθος δικτύου μεγαλύτερο του 10.      
 Κατά την υλοποίηση της προσομοίωσης, όλοι οι δείκτες απόδοσης όπως είναι η 
Χρησιμοποίηση μιας ουράς, η Ρυθμοαπόδοση ενός ΠΔΔΜ,  η πιθανότητα 
εξυπηρέτησης πακέτων, η πιθανότητα μπλοκαρίσματος μιας ουράς και η πιθανότητα 
καθυστέρησης των πακέτων, καταγράφονται για κάθε ουρά και για όλα τα στάδια και 
στις δύο μεθόδους. 
Από την εφαρμογή των δύο μεθόδων τελικώς διαπιστώθηκε ότι τα αποτελέσματα 
όλων των δεικτών απόδοσης μεταξύ των δύο μεθόδων είναι σε συμφωνία μεταξύ 
τους και αυτό αποδεικνύει ότι το παρόν αναλυτικό μοντέλο το οποίο παρουσιάστηκε 
εδώ είναι μια ακριβής μέθοδος εκτίμησης της απόδοσης ΠΔΔΜ τα οποία 
εξυπηρετούν φορτίο με προτεραιότητες.  
Στην συνέχεια παρουσιάζεται ένα μέρος των αποτελεσμάτων.   
 

4.8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΠΔΔΜ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ 
ΔΥΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 
 

- Ρυθμοαπόδοση  μεταβλητού μεγέθους ΠΔΔΜ με δύο παράλληλες μνήμες 
μεγέθους 1  
Στο Σχήμα 4.6  παρουσιάζεται η συνολική κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση φορτίου 
με δύο προτεραιότητες (υψηλής και χαμηλής προτεραιότητας), για ΠΔΔΜ με δύο 
παράλληλες μνήμες μεγέθους 1 ανά είσοδο, σε συσχέτιση με την  πιθανότητα  
συνολικών αφίξεων των  πακέτων (probability of total packet arrivals) στις εισόδους 
ενός ΠΔΔΜ. Αναλυτικότερα, εξετάστηκαν τα δίκτυα με L =4, 6, 8, 10  στάδια.  
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Σχήμα 4.6 Συνολική Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ~ πιθανότητα συνολικών 
αφίξεων πακέτων στις εισόδους ενός L-σταδίων ΠΔΔΜ 

Στο παραπάνω Σχήμα 4.6 , οι καμπύλες AM-L= L και SM-L= L  απεικονίζουν την τα 
αποτελέσματα τα οποία έχουν υπολογιστεί με την εφαρμογή της αναλυτικής μεθόδου 
και της κλασικής προσομοίωσης αντίστοιχα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση 
θεωρήθηκε ότι το φορτίου υψηλής προτεραιότητας στις εισόδους του ΠΔΔΜ είναι 
της τάξεως του 10% σε σχέση με το συνολικό προσφερόμενο φορτίο.   

Από το σχήμα φαίνονται ότι η συνολική κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση 
χειροτερεύει σημαντικά όταν το μέγεθος του δικτύου αυξάνεται και αυτό οφείλεται 
στην αύξηση των μπλοκαρισμάτων τα οποία έχουν τα πακέτα στο εσωτερικό του 
συστήματος.  

Επίσης, από το Σχήμα 4.6, φαίνεται ότι τα αποτελέσματα της παρούσης αναλυτικής 
προσεγγιστικής μεθόδου είναι σε σύμπτωση (διαφορά μικρότερη του 1%) με τα 
αντίστοιχα αποτελέσματα τα οποία προέρχονται από την κλασική προσομοίωση.  
 
Το Σχήμα 4.7, παρουσιάζει αποτελέσματα από την εφαρμογή της αναλυτικής 
μεθόδου. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζει τιμές κανονικοποιημένης Ρυθμοαπόδοσης 
των πακέτων υψηλής προτεραιότητας για φορτίο με δύο επίπεδα προτεραιότητας, 
ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1, σε σχέση με την πιθανότητα των αφίξεων πακέτων 
υψηλής προτεραιότητας (probability of arrivals of high priority packets) στις 
εισόδους του ΠΔΔΜ. Αναλυτικότερα, εξετάστηκαν τα δίκτυα με L =4, 6, 8, 10  
στάδια.   

Στην συγκεκριμένη περίπτωση θεωρήθηκε ότι το φορτίου υψηλής προτεραιότητας 
στις εισόδους του ΠΔΔΜ είναι της τάξεως του 10% σε σχέση με το συνολικό 
προσφερόμενο φορτίο.  Η καμπύλη “Offered High Load” απεικονίζει τις βέλτιστες 
τιμές της κανονικοποιημένης Ρυθμοαπόδοσης των πακέτων υψηλής προτεραιότητας 
και είναι μια ιδανική συμπεριφορά. Είναι οι τιμές οι οποίες θα μπορούσαν  να 
εμφανιστούν αν δεν παρουσιάζονταν μπλοκαρίσματα στα πακέτα του συστήματος.  

 

Σχήμα 4.7 Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση πακέτων υψηλής προτεραιότητας  ~ 
πιθανότητα αφίξεως πακέτων υψηλής προτεραιότητας σε i-σταδίων ΠΔΔΜ 

Σύμφωνα με το Σχήμα 4.7, όλες οι καμπύλες της κανονικοποιημένης Ρυθμοαπόδοσης 
πακέτων  υψηλής προτεραιότητας κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα τιμών -πλησιάζουν 
τις ιδανικές τιμές- ενώ οι αντίστοιχες καμπύλες της συνολικής κανονικοποιημένης 
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Ρυθμοαπόδοσης για φορτίο υψηλής και χαμηλής προτεραιότητας του Σχήματος 4.6 
έχουν σαφώς χαμηλότερες τιμές.   
Στο Σχήμα 4.7, η χειρότερη περίπτωση της Ρυθμοαπόδοσης του συστήματος 

παρουσιάζεται σε ένα 10-σταδίων ΠΔΔΜ (ή 1024x1024 ΠΔΔΜ) όπου η 
κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση των πακέτων υψηλής προτεραιότητας είναι ίση με   
(0.085/0.1)100%=85% έναντι του φορτίου υψηλής προτεραιότητας, όταν στις 
εισόδους υπάρχει πλήρες φορτίο 100%.  

 

Σχήμα 4.8 Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση πακέτων χαμηλής προτεραιότητας 
~ πιθανότητα αφίξεων πακέτων χαμηλής προτεραιότητας, i-σταδίων ΠΔΔΜ 

(i=4,6,8,10)    

Το Σχήμα 4.8, παρουσιάζει την κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση των πακέτων 
χαμηλής προτεραιότητας ενός δύο επιπέδων προτεραιότητας, ΠΔΔΜ με μνήμες 
μεγέθους 1, όταν η αναλογία πακέτων χαμηλής προτεραιότητας σε σχέση με το ολικό 
φορτίο προσφερόμενο φορτίο στις εισόδους του ΠΔΔΜ είναι 90%, σε συνάρτηση με 
την πιθανότητα αφίξεων των πακέτων χαμηλής προτεραιότητας. Αναλυτικότερα, 
εξετάστηκαν τα δίκτυα με L =4, 6, 8, 10  στάδια. Η καμπύλη του “Offered Low 
Load” απεικονίζει τις βέλτιστες τιμές της κανονικοποιημένης Ρυθμοαπόδοσης για 
πακέτα χαμηλής προτεραιότητας όταν αυτά δεν αντιμετωπίζουν μπλοκαρίσματα κατά 
την διέλευση τους μέσα από το ΠΔΔΜ.  
Στο Σχήμα 4.8, όλες οι καμπύλες κανονικοποιημένης Ρυθμοαπόδοσης των πακέτων 

χαμηλής προτεραιότητας κυμαίνονται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα τιμών, ιδιαίτερα αν 
τις συγκρίνουμε με τις αντίστοιχες καμπύλες της κανονικοποιημένης Ρυθμοαπόδοσης 
των πακέτων υψηλής προτεραιότητας του Σχήματος 4.7 οι οποίες έχουν σαφώς πολύ 
υψηλότερες τιμές.  
Στο Σχήμα 4.8, η χειρότερη περίπτωση κανονικοποιημένης Ρυθμοαπόδοσης 

παρουσιάζεται σε ένα 10-σταδίων ΠΔΔΜ (ή 1024x1024 ΠΔΔΜ). Η τιμή της 
κανονικοποιημένης Ρυθμοαπόδοσης για πακέτα χαμηλής προτεραιότητας σ’ αυτήν 
την περίπτωση είναι ίση με (0.290/0.9)100%=32.22% του φορτίου χαμηλής 
προτεραιότητας, όταν στις εισόδους υπάρχει πλήρες φορτίο 100%.  

 
Σύμφωνα με τα Σχήματα 4.7 και 4.8, είναι φανερό ότι το κέρδος της 

Ρυθμοαπόδοσης των πακέτων υψηλής προτεραιότητας έναντι της χαμηλής 
προτεραιότητας είναι πολύ σημαντικό σε όλες τις διαμορφώσεις πολυβάθμιων 
δικτύων μεταγωγής. 

 
- Ρυθμοαπόδοση  ΠΔΔΜ με δύο παράλληλες μνήμες μεγέθους 1,   για διάφορα 
ποσοστά φορτίου υψηλής προτεραιότητας 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 

114  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 

Στο Σχήμα 4.9, οι συνεχείς καμπύλες SM-SP-SB-L=10 και SM-SP-DB-L=10 
απεικονίζουν την κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ενός 10-σταδίων ΠΔΔΜ με 
μνήμες μεγέθους 1 και αντίστοιχα ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1 και 2. Τα 
αποτελέσματα τα οποία απεικονίζουν οι δύο συνεχείς καμπύλες προέρχονται από την 
εφαρμογή της  κλασικής προσομοίωσης.  

 

Σχήμα 4.9 Συνολική Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ~ πιθανότητα συνολικών 
αφίξεων πακέτων στις εισόδους ενός 10-σταδίων ΠΔΔΜ  

 
Στο ίδιο Σχήμα 4.9, οι καμπύλες με διακεκομμένες γραμμές AM-DP-SB-L=10-

H( Hr )  παριστάνουν επίσης την συνολική κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ενός 10-
σταδίων (ή 1024x1024 δικτύου)ΠΔΔΜ με δύο παράλληλες μνήμες μεγέθους 1 για 
δεδομένο φορτίο με δύο προτεραιότητες και με διάφορα ποσοστά φορτίου υψηλής 
προτεραιότητας ( =Hr 0.1, 0.2, 0.25 and 0.30). Τα αποτελέσματα τα οποία 
απεικονίζουν οι καμπύλες με τις διακεκομμένες γραμμές προέρχονται από την 
εφαρμογή της  αναλυτικής μεθόδου.   
Η συνολική κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση για όλες τις διαμορφώσεις ενός 

πολυβάθμιου ΠΔΔΜ με δύο παράλληλες μνήμες μεγέθους 1 είναι σαφώς μεγαλύτερη 
έναντι της τιμής της κανονικοποιημένης Ρυθμοαπόδοσης του αντιστοίχου σχήματος 
ΠΔΔΜ με χρήση μνημών μεγέθους 1 όταν αυτό εξυπηρετεί το ίδιο φορτίο.  
Επίσης το ίδιο σχήμα με δύο παράλληλες μνήμες για κάθε είσοδο, έχει μικρότερες 

τιμές και επιπλέον η  συνολική κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση για όλες τις 
διαμορφώσεις ενός πολυβάθμιου σχήματος με δύο παράλληλες μνήμες μεγέθους 1 
είναι μικρότερη κανονικοποιημένης Ρυθμοαπόδοσης έναντι της  του αντιστοίχου 
σχήματος ΠΔΔΜ με χρήση μνημών μεγέθους 2 όταν αυτό εξυπηρετεί το ίδιο  φορτίο. 

 
Είναι προφανές ότι ένα σύστημα με μνήμες μεγέθους 2 συμπεριφέρεται καλύτερα 

ως προς την κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση (δίνει υψηλότερες τιμές 
Ρυθμοαπόδοσης) έναντι ενός αντιστοίχου συστήματος με δύο  παράλληλες μνήμες 
μεγέθους 1 όταν και τα δύο εξυπηρετούν φορτίο με δύο προτεραιότητες. Στην πρώτη 
περίπτωση και οι μνήμες μεγέθους 2 εξυπηρετούν όλα τα πακέτα ανεξαρτήτως 
προτεραιότητας (δεν μπορούν να δώσουν από την κατασκευή τους προτεραιότητα σε 
πακέτα, ούτε να διακρίνουν προτεραιότητα στα πακέτα) ενώ στην δεύτερη 
διαμόρφωση με τις δύο παράλληλες μνήμες η μία εξ αυτών εξυπηρετεί το φορτίο 
υψηλής προτεραιότητας ενώ η άλλη εξυπηρετεί το χαμηλής προτεραιότητας.   

    
Σύμφωνα με το Σχήμα 4.9, η κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ενός 10-σταδίων 

ΠΔΔΜ με απλές μνήμες μεγέθους 1 το οποίο εξυπηρετεί πλήρες φορτίο ενός 
επιπέδου προτεραιότητας είναι της τάξεως 33% .  
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Σχήμα 4.7, η κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση 

των πακέτων υψηλής προτεραιότητας με ποσοστό φορτίου υψηλής προτεραιότητας 
20%, ενός 10-σταδίων ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1 το οποίο δέχεται φορτίο δύο 
επιπέδων προτεραιότητας  είναι της τάξεως 85% έναντι του φορτίου υψηλής 
προτεραιότητας το οποίο φθάνει στις εισόδους για την περίπτωση κατά την οποία 
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υπάρχει στις εισόδους πλήρες φορτίο και το ποσοστό των πακέτων υψηλής 
προτεραιότητας είναι 10%. 
Έτσι, το κέρδος της Ρυθμοαπόδοσης των πακέτων υψηλής προτεραιότητας ενός 

σχήματος με δύο προτεραιότητες έναντι του αντιστοίχου φορτίου με ένα επίπεδο 
προτεραιότητας είναι σημαντικό και μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση είναι της 
τάξεως 52% (85%-33%).  
Ενώ όπως αποκαλύπτεται από το Σχήμα 4.8, η μείωση της Ρυθμοαπόδοσης των 

πακέτων χαμηλής προτεραιότητας σε ένα ΠΔΔΜ το οποίο εξυπηρετεί φορτίο με δύο 
προτεραιότητες έναντι του αντιστοίχου σχήματος –μιας προτεραιότητας- είναι 
ελάχιστη και μάλιστα στην προκειμένη περίπτωση είναι της τάξεως: 0.8% (33%-
32.2%=0.8%). 

 
Επιπλέον, σύμφωνα με το Σχήμα 4.9, η κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ενός 10-

σταδίων ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 2, μιας προτεραιότητας όταν στις εισόδους 
υπάρχει πλήρες φορτίο είναι της τάξεως: 46,2%. 
Συνεπώς, το κέρδος της Ρυθμοαπόδοσης των πακέτων υψηλής προτεραιότητας 

ενός πολυβάθμιου δικτύου με μνήμες μεγέθους 1, έναντι ενός αντιστοίχου ΠΔΔΜ με 
μνήμες μεγέθους 2, ενός επιπέδου προτεραιότητας είναι σημαντική και μάλιστα εν 
προκειμένω είναι της τάξεως 38.2% (85%-46.2%=38.2%). 
Ενώ αντίθετα η μείωση της Ρυθμοαπόδοσης των πακέτων χαμηλής προτεραιότητας 

ενός πολυβάθμιου δικτύου με δύο παράλληλες μνήμες μεγέθους 1, έναντι ενός 
αντιστοίχου ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 2, ενός επιπέδου προτεραιότητας είναι 
ανεκτή και μάλιστα εν προκειμένω είναι της τάξεως 14% (46.2%-32.2%=14%). 

 
Συμπερασματικά καταλήγουμε στο ότι το κέρδος της Ρυθμοαπόδοσης των πακέτων 

υψηλής προτεραιότητας σε ένα δύο προτεραιοτήτων ΠΔΔΜ με δύο παράλληλες 
μνήμες μεγέθους 1 είναι σημαντικό σε σχέση με την Ρυθμοαπόδοση των πακέτων 
ενός αντιστοίχου ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1 σε ένα φορτίο μιας προτεραιότητας. 
Αντίθετα η Ρυθμοαπόδοση των πακέτων χαμηλής προτεραιότητας χειροτερεύει 
ελαφρώς.  

 
- Καθυστέρηση πακέτων σε ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1 για φορτίο δύο 
προτεραιοτήτων   
Στο Σχήμα 4.10, οι καμπύλες AM-L= L και SM-L= L απεικονίζουν την μέση 

καθυστέρηση των πακέτων υψηλής προτεραιότητας ενός ΠΔΔΜ με δύο παράλληλες 
μνήμες μεγέθους 1, σε σχέση με το προσφερόμενο στις εισόδους του συστήματος, 
όταν το ποσοστό των πακέτων υψηλής προτεραιότητας είναι 20% του συνολικού 
προσφερόμενου φορτίου. Αναλυτικότερα μελετήθηκαν ΠΔΔΜ με L=4,6,8 και 10.   
Οι καμπύλες με διακεκομμένες γραμμές  AM-L= L  απεικονίζουν αποτελέσματα τα 

οποία έχουν προέλθει από την εφαρμογή του αναλυτικού μοντέλου ενώ οι καμπύλες 
με συνεχή γραμμή SM-L= L απεικονίζουν αντίστοιχα αποτελέσματα προερχόμενα 
από την εφαρμογή κλασικής προσομοίωσης.  
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Σχήμα 4.10  Μέση καθυστέρηση πακέτων υψηλής  προτεραιότητας  ~ πιθανότητα 
άφιξης πακέτων στις εισόδους i-σταδίων ΠΔΔΜ (i=4,6,8,10)  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν το ποσοστό του φορτίου υψηλής προτεραιότητας 
διατηρηθεί σταθερό τότε η μέση καθυστέρηση των πακέτων υψηλής προτεραιότητας 
αυξάνεται όταν το μέγεθος του δικτύου αυξάνεται. Αυτό είναι λογικό εφ όσον καθώς 
αυξάνει το μέγεθος του δικτύου απαιτούνται περισσότεροι χρονικοί κύκλοι 
προκειμένου τα ποσοστά να φθάσουν στην έξοδο.  

 
Παρομοίως, στο Σχήμα 4.11, οι καμπύλες AM-L= i  και SM-L= i  απεικονίζουν την 

μέση καθυστέρηση των πακέτων φορτίου χαμηλής προτεραιότητας σε ένα δύο 
προτεραιοτήτων, ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1, σε σχέση με την συνολικής 
πιθανότητα αφίξεων στις εισόδους του συστήματος, όταν το ποσοστό του φορτίου 
χαμηλής προτεραιότητας είναι 80% σε σχέση με το συνολικό προσφερόμενο φορτίο. 
Αναλυτικότερα μελετήθηκαν ΠΔΔΜ με L=4,6,8 και 10.  Οι καμπύλες με 
διακεκομμένες γραμμές  AM-L= L  και  SM-L= L απεικονίζουν αποτελέσματα τα 
οποία έχουν προέλθει από την εφαρμογή αντίστοιχα του αναλυτικού μοντέλου και 
της κλασικής προσομοίωσης.  

 

Σχήμα 4.11 Μέση καθυστέρηση των πακέτων χαμηλής προτεραιότητας ~ 
πιθανότητα  των συνολικών αφίξεων στις εισόδους ενός L-σταδίων ΠΔΔΜ  

Σύμφωνα με το Σχήμα 4.11, αν διατηρήσουμε σταθερό το ποσοστό του φορτίου 
χαμηλής προτεραιότητας,  η μέση καθυστέρηση των πακέτων χαμηλής προτεραιότητας 
αυξάνεται όσο μεγαλύτερο γίνεται ως προς το μέγεθος το πολυβάθμιο δίκτυο, πράγμα 
απολύτως λογικό αφού ένα τυχαίο πακέτο σε μεγαλύτερο δίκτυο θα πρέπει να διέλθει 
περισσότερα στάδια.   

  
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα τα οποία λαμβάνονται από την προσεγγιστική 
μέθοδο η οποία παρουσιάστηκε εδώ είναι σε συμφωνία (οι διαφορές είναι κάτω του 
1% ) με τα αντίστοιχα αποτελέσματα προερχόμενα από την κλασική προσομοίωση. 
  
- Καθυστέρηση πακέτων σε ΠΔΔΜ με δύο παράλληλες μνήμες μεγέθους 1 για 
διάφορα ποσοστά φορτίου υψηλής προτεραιότητας 
Το Σχήμα 4.12 απεικονίζει την κανονικοποιημένη καθυστέρηση των πακέτων 

υψηλής και χαμηλής προτεραιότητας  σε ένα 10-σταδίων ΠΔΔΜ (ή 1024x1024) σε 
συνάρτηση με την πιθανότητα των συνολικών αφίξεων στις εισόδους του 
συστήματος. Στο Σχήμα 4-12, οι καμπύλες με συνεχή γραμμή SP-SB και SP-DB 
απεικονίζουν την κανονικοποιημένη καθυστέρηση ενός σχήματος ΠΔΔΜ 10-σταδίων 
με μία μόνο προτεραιότητα εξυπηρέτησης και με μνήμες μεγέθους 1 και 2 αντίστοιχα. 
Όπου: SP-SB: Single Priority-Single Buffered και SP-DB: Single Priority-Double 
Buffered. 
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Στο Σχήμα 4.12, φαίνεται ότι η κανονικοποιημένη καθυστέρηση των πακέτων 

χαμηλής προτεραιότητας, κυμαίνεται μεταξύ κανονικοποιημένης καθυστέρησης των 
πακέτων  ενός ΠΔΔΜ μιας προτεραιότητας με μνήμες μεγέθους 1 και ενός 
αντιστοίχου ΠΔΔΜ μιας προτεραιότητας, με μνήμες μεγέθους 2. Αντίθετα η 
κανονικοποιημένη καθυστέρηση των πακέτων υψηλής προτεραιότητας κυμαίνεται σε 
χαμηλά επίπεδα τιμών.  

 

 

Σχήμα 4.12 Κανονικοποιημένη Καθυστέρηση πακέτων ενός 1024x1024 ΠΔΔΜ ~ 
πιθανότητα συνολικών αφίξεων στις εισόδους   

 
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι αν το ποσοστό του φορτίου υψηλής 

προτεραιότητας είναι 25% σε σχέση με  το συνολικά προσφερόμενο φορτίο στις 
εισόδους, τότε η κανονικοποιημένη καθυστέρηση των πακέτων υψηλής 
προτεραιότητας σε ένα δύο προτεραιοτήτων και10-σταδίων ΠΔΔΜ με μνήμες 
μεγέθους 1 είναι της τάξεως 1.08 (108%). Η κανονικοποιημένη αυτή τιμή της 
καθυστέρησης των πακέτων  είναι πολύ κοντά στην βέλτιστη τιμή (1.08 ≈ 1) του 
συγκεκριμένου δείκτη. 

 
Αντίθετα η αντίστοιχη τιμή της κανονικοποιημένης καθυστέρησης των πακέτων 

χαμηλής προτεραιότητας είναι περίπου 1.51 (151%).  Τέλος, το κέρδος της 
κανονικοποιημένης καθυστέρησης των πακέτων υψηλής προτεραιότητας σε σχέση με 
την αντίστοιχη τιμή των πακέτων χαμηλής προτεραιότητας είναι της τάξεως:43% 
(1.51-1.08=0.43). 
 

4.9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΠΔΔΜ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ 
ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ  
 

- Ρυθμοαπόδοση διαφόρων διαστάσεων ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1  

Το Σχήμα 4.13 δείχνει την συνολική κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση, ενός φορτίου 
3-επιπεδων προτεραιότητας σε ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1 συναρτήσει της 
συνολικής πιθανότητας αφίξεως πακέτων στις εισόδους του συστήματος. Πιο 
συγκεκριμένα μελετήθηκαν τα ΠΔΔΜ με i=4, 6, 8 και 10 σταδίων. 
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Priorities:1-Class=10%, 2-Class=20%, 3-Class=70%
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Σχήμα 4.13 Συνολική Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ~ πιθανότητα συνολικών 
αφίξεων πακέτων στις εισόδους i-σταδίων ΠΔΔΜ (i=4,6,8,10) 

 

Στο Σχήμα 4.13, οι καμπύλες AM-L=i (διακεκομμένες καμπύλες) και SM-L=i 
(συνεχείς καμπύλες) δείχνουν την συνολική κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ενός 
φορτίου 3-επιπέδων προτεραιότητας, σε ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1 η οποία 
Ρυθμοαπόδοση είναι υπολογισμένη με τη βοήθεια του αναλυτικού μοντέλου και της 
κλασσικής Προσομοίωσης αντίστοιχα. Για τον υπολογισμό της κανονικοποιημένης 
Ρυθμοαπόδοσης θεωρούμε ότι το φορτίο είναι 3-επιπέδων προτεραιότητας η οποία 
κατανέμεται ως εξής: 1-Class=10%, 2-Class=20% and 3-Class=70%. Από το σχήμα 
είναι προφανές ότι η συνολική κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση χειροτερεύει όσο το 
μέγεθος του πολυβάθμιου δικτύου μεγαλώνει. Η μείωση αυτή της Ρυθμοαπόδοσης 
οφείλεται στην  αύξηση των εσωτερικών μπλοκαρισμάτων τα οποία παρουσιάζει το 
σύστημα, όταν σε αυτό προστίθενται περισσότερα στάδια  αυξάνει δηλαδή το 
μέγεθος του δικτύου.  

 

Όπως παρατηρείται στο Σχήμα 4.13, τα αποτελέσματα  τη προσεγγιστικής αναλυτικής 
μεθόδου (διακεκομμένες καμπύλες) είναι σε συμφωνία (διαφορά μικρότερη του 1%) 
με τα αντίστοιχα αποτελέσματα τα οποία προέρχονται από την εφαρμογή της 
κλασσικής προσομοίωσης (συνεχείς καμπύλες). Η συμφωνία αυτή των 
αποτελεσμάτων επιβεβαιώνει έμμεσα και την ακρίβεια της παρούσης αναλυτικής 
μεθόδου.   

 

Στο Σχήμα 4.14, παρατηρούνται λεπτομέρειες της κανονικοποιημένης 
Ρυθμοαπόδοσης/επίπεδο προτεραιότητας ενός 8-σταδίων ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 
1 και για δεδομένο φορτίο με προτεραιότητα 3-επιπέδων και με κατανομή:  1-
επιπέδου (1-Class) προτεραιότητα =10%, 2-επιπέδου (2-Class) προτεραιότητα = 10% 
and 3-επιπέδου (3-Class) προτεραιότητα =80%, έναντι του συνολικού φορτίου στις 
εισόδους.  

Οι καμπύλες με διακεκομμένες γραμμές “i-CP=a% - L=8” απεικονίζουν την 
κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση για  a% i-επιπέδου προτεραιότητας φορτίου εν 
προκειμένω “i-CP=10%, 10% και 80%” ενός 8-σταδίων ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 
1, οι τιμές των καμπυλών αυτών έχουν προέλθει από την εφαρμογή της αναλυτικής 
μεθόδου. 

Επιπλέον, στο ίδιο διάγραμμα Σχήμα 4.14, οι συνεχείς καμπύλες SM-SP-SB-L=8 και 
SM-SP-DB-L=8 απεικονίζουν την κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ενός ΠΔΔΜ του  
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ιδίου συστήματος με μνήμες μεγέθους 1 και 2 αντίστοιχα. Οι τιμές της 
κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοσης τις οποίες εν προκειμένω απεικονίζουν οι 
καμπύλες  SM-SP-SB-L=8 και SM-SP-DB-L=8 έχουν προέλθει από την εφαρμογή 
της κλασσικής προσομοίωσης.  

 

MIN with L=8 (256X256)- SB - 3 Class priority
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Σχήμα 4.14 Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση/επίπεδο προτεραιότητας ~ 
πιθανότητα συνολικών αφίξεων πακέτων στις εισόδους ενός 8-σταδίων ΠΔΔΜ 

 

Σύμφωνα με το Σχήμα 4.14, η κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση για φορτίο υψηλής 
(1-επιπέδου) προτεραιότητας (καμπύλη: “1-CP=10%-L=8”) είναι περίπου ~90% ως 
προς την συνολικά προσφερόμενο φορτίο στις εισόδους του συστήματος 1- 
προτεραιότητας (10%). Αντίθετα, η κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση για χαμηλής 
προτεραιότητας φορτίο (καμπύλη: “3-CP=80%-L=8”) είναι της τάξεως ~24% ως 
προς την συνολικά προσφερόμενο φορτίο 3-επιπέδου προτεραιότητας (80%) στις 
εισόδους του συστήματος.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κέρδος της Ρυθμοαπόδοσης για πακέτα υψηλής (1-
επιπέδου) προτεραιότητας είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με το αντίστοιχο κέρδος 
της Ρυθμοαπόδοσης που έχουν τα πακέτα χαμηλής (3–επιπέδου) προτεραιότητας όταν 
αυτά εξυπηρετούνται στο ίδιο ΠΔΔΜ. Στην παραπάνω περίπτωση το κέρδος 
υπολογίζεται και είναι της τάξεως περίπου 66%.   

 

- Ρυθμοαπόδοση σε 8-σταδίων ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1 και φορτίο 3 
προτεραιοτήτων με διάφορες κατανομές μεταξύ τους 
Στο Σχήμα 4.15, οι καμπύλες με διακεκομμένες γραμμές “i-Class= a%, b%, c%” 
απεικονίζουν: την συνολική κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ενός φορτίου τριών 
επιπέδων προτεραιότητας σε 8-σταδίων (256x256) ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1 και 
το φορτίο έχει διάφορες κατανομές προτεραιότητας.  

Στην προκειμένη περίπτωση το 3 επιπέδων φορτίο έχει τις κατανομές:1-επιπέδου (1-
Class) προτεραιότητας= 10%, 15%, 20% και 25%,  2-επιπέδου (2-Class) 
προτεραιότητας= 10% και  3-επιπέδου(3-Class)  προτεραιότητας το υπόλοιπο φορτίο.  

Οι τιμές που απεικονίζουν οι καμπύλες “i-Class= a%, b%, c%”, έχουν υπολογιστεί  
με την βοήθεια της αναλυτικής μεθόδου.  
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Ακόμη, στο ίδιο Σχήμα 4.7, οι συνεχείς γραμμές SM-SP-SB-L=8 και SM-SP-DB-L=8 
παριστάνουν την κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ενός 8-σταδίων ΠΔΔΜ με μνήμες 
μεγέθους 1 και 2 αντίστοιχα, οι τιμές των οποίων προέρχονται από την εφαρμογή της 
κλασσικής προσομοίωσης.  
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Σχήμα 4.15 Συνολική Ρυθμοαπόδοση ~ πιθανότητα συνολικών αφίξεων στις 
εισόδους ενός 8-σταδίων ΠΔΔΜ 

Από το Σχήμα 4-15, συνάγεται το συμπέρασμα ότι: η κανονικοποιημένη 
Ρυθμοαπόδοση ενός ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 2 όταν αυτό εξυπηρετεί φορτίο 
αποκλειστικά ενός επιπέδου προτεραιότητας,  είναι βέλτιστη έναντι ενός αντιστοίχου 
ΠΔΔΜ με τρείς παράλληλες μνήμες μεγέθους 1 σε κάθε είσοδο όταν αυτό εξυπηρετεί 
ισοδύναμο φορτίο 3 προτεραιοτήτων.  

Στην πρώτη περίπτωση (ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 2) ένας εξυπηρετητής θα πρέπει 
να εξυπηρετήσει πακέτα ανεξαρτήτως προτεραιότητας (υψηλής ή χαμηλής ) ενώ στην 
δεύτερη περίπτωση (ΠΔΔΜ με τρείς παράλληλες μνήμες μεγέθους 1, μια για κάθε 
προτεραιότητα) ο εξυπηρετητής μπορεί να λαμβάνει πακέτα από 3 παράλληλες 
μνήμες με βάση συγκριμένη πολιτική εξυπηρέτησης.    

Σύμφωνα με το Σχήμα 4.15, η κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση, ενός 8-σταδίων 
ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1 όταν εξυπηρετεί φορτίο αποκλειστικά ενός επιπέδου 
προτεραιότητες, είναι της τάξεως  ~36%, και όταν στις εισόδους έχουμε πλήρες 
φορτίο. Η κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση, για το ίδιο πολυβάθμιο σχήμα με μνήμες 
μεγέθους  2 είναι της τάξεως ~59%.  

Συνεπώς, όπως και από το Σχήμα 4.15 φαίνεται η συνολική κανονικοποιημένη 
Ρυθμοαπόδοση  ενός ΠΔΔΜ με τρείς παράλληλες μνήμες μεγέθους 1 σε κάθε είσοδο, 
κυμαίνεται μεταξύ  ~36% και ~59%. 

 

- Καθυστέρηση πακέτων ενός ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1  
Στο Σχήμα 4.16, οι καμπύλες “i Class P=a%-L=8”  παρουσιάζουν την 
κανονικοποιημένη καθυστέρηση ενός, 8-σταδίων (256x256) ΠΔΔΜ με μνήμες 
μεγέθους 1 για φορτίο 3-προτεραιότήτων με συγκεκριμένη κατανομή φορτίου. Στην 
συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε η κατανομή:1-επιπέδου (1-Class) 
προτεραιότητας= 10%, 2-επιπέδου (2-Class) προτεραιότητας= 20% και  3-
επιπέδου(3-Class)  προτεραιότητας= 70%. Τα αποτελέσματα των καμπυλών: “i Class 
P=a%-L=8”  υπολογίστηκαν με την βοήθεια της αναλυτικής μεθόδου.  
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Επίσης, στο Σχήμα 4.16, η συνεχής καμπύλη SM-SP-SB-L=8 απεικονίζει την 
κανονικοποιημένη καθυστέρηση των πακέτων ενός 8-σταδίων ΠΔΔΜ με μνήμες 
μεγέθους 1 το οποίο έχει την δυνατότητα να εξυπηρετεί φορτίο αποκλειστικά ενός 
επιπεδου προτεραιότητας, και της οποίας καμπύλης οι τιμές έχουν υπολογιστεί με 
βάση την εφαρμογή της κλασσικής προσομοίωσης.     
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Σχήμα 4.16 Κανονικοποιημένη καθυστέρηση πακέτων ~ πιθανότητα συνολικών 
αφίξεων πακέτων στις εισόδους ενός 8-σταδίων ΠΔΔΜ 

Από το Σχήμα 4.16, προκύπτει ότι οι τιμές της κανονικοποιημένης καθυστέρησης των 
πακέτων με φορτίο προτεραιότητας 3-επίπεδου (καμπύλη “3 Class P=70%-L=8”) σε 
ένα 8 σταδίων ΠΔΔΜ με 3 παράλληλες μνήμες μεγέθους 1 σε κάθε είσοδο,  
κινούνται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση τις αντίστοιχες τιμές καθυστέρησης 
ενός αντιστοίχου 8 σταδίων ΠΔΔΜ με μια μνήμη σε κάθε είσοδο (καμπύλη: SM-SP-
SB-L=8) και το οποίο όμως εξυπηρετεί φορτίο ενός και μόνον επιπέδου 
προτεραιότητας. 

Σε αντίθεση, οι τιμές της κανονικοποιημένης καθυστέρησης των πακέτων με υψηλή 
(1-επιπέδου) προτεραιότητα (καμπύλη “1 Class P=10%-L=8”) στο ίδιο πολυβάθμιο 
σύστημα κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα τιμών συγκρινόμενες και πάλι με τις 
αντίστοιχες τιμές καθυστέρησης των πακέτων σε ΠΔΔΜ με μια μνήμη σε κάθε 
είσοδο, το οποίο εξυπηρετεί φορτίο ενός και μόνον  επιπέδου προτεραιότητας . 

Συνεπώς, χρησιμοποιώντας την προταθείσα αρχιτεκτονική η οποία μπορεί να 
εξυπηρετήσει φορτίο με πολλές προτεραιότητες, παρατηρείται ότι: τα πακέτα του 
φορτίου με υψηλή προτεραιότητα κατορθώνουν να έχουν χαμηλές τιμές 
καθυστέρησης (πολύ κοντά στις βέλτιστες τιμές) σε σύγκριση με την καθυστέρηση η 
οποία παρουσιάζεται στα πακέτα του φορτίου τα οποία έχουν χαμηλή προτεραιότητα. 

Επίσης τα πακέτα του φορτίου τα οποία έχουν υψηλή προτεραιότητα έχουν 
καθυστέρηση χαμηλότερη απ’ ότι έχουν τα πακέτα των αντίστοιχων ΠΔΔΜ τα οποία 
εξυπηρετούν φορτίο αποκλειστικά ενός και μόνο ενός επιπέδου προτεραιότητας.   

Η πολύ χαμηλή καθυστέρηση την οποίαν παρουσιάζουν τα πακέτα με υψηλή 
προτεραιότητα είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα το οποίο έχουν τα συστήματα τα 
οποία εξυπηρετούν φορτίο με πολλές προτεραιότητες σε σχέση με τα απλά 
συστήματα. Το πλεονέκτημα αυτό επιτρέπει να λειτουργήσουν αποδοτικά μέω των 
δικτύων εφαρμογές πραγματικού χρόνου οι οποίες έχουν εξαιρετικές απαιτήσεις. 
Αντίθετα όμως από αυτό, τα πακέτα του φορτίου με χαμηλή προτεραιότητα  
ολισθαίνουν σε υψηλότερες τιμές καθυστέρησης.  
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4.10 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΔΔΜ 
ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  
 

- Σύγκριση αποτελεσμάτων απόδοσης ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1 τα οποία 
εξυπηρετούν φορτίο αποκλειστικά ενός επιπέδου προτεραιότητας.  
Και οι δύο μέθοδοι αναλυτική και κλασσική προσομοίωση όταν εφαρμόστηκαν σε 

ΠΔΔΜ δύο προτεραιοτήτων με μνήμες μεγέθους 1 όταν το φορτίο είναι αποκλειστικά 
μιας προτεραιότητας (όπως είναι στις περιπτώσεις με: 0.0=Hr  ή το 
αντίθετο 0.1=Hr ), παρείχαν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα τα οποία δίνει το 
αντίστοιχο ΠΔΔΜ μιας προτεραιότητας. Τα αποτελέσματα τα οποία υπολογίστηκαν 
με βάση την αναλυτική προσέγγιση η οποία αναπτύχθηκε σ’ αυτό το κεφάλαιο 
βρέθηκαν ότι είναι περισσότερο ακριβή συγκρινόμενα με αντίστοιχα αποτελέσματα 
τα οποία μας παρέχουν παλαιότερες μελέτες. Το Σχήμα 4.17  δείχνει την 
κανονικοποημένη Ρυθμοαπόδοση ενός 6-σταδίων ΠΔΔΜ, αποκλειστικά μιας 
προτεραιότητας με μνήμες μεγέθους 1 το οποίο αξιολογήθηκε με την παρούσα 
αναλυτική μέθοδο σε σύγκριση με αντίστοιχα αποτελέσματα προερχόμενα από 
προηγούμενες σχετικές μελέτες. Επίσης στο ίδιο Σχήμα 4.17 η ‘κάτω’ συνεχής 
καμπύλη απεικονίζει την κανονικοποημένη Ρυθμοαπόδοση συναρτήσει του 
προσφερόμενου φορτίου του ιδίου συστήματος, οι τιμές της οποίας προέκυψαν από 
την εφαρμογή της κλασσικής προσομοίωσης.  

 
Στο ίδιο σχήμα, η ‘δεύτερη’ συνεχής καμπύλη (“Our analytical model”) απεικονίζει 

τα αποτελέσματα τα οποία έχουν προκύψει από την εφαρμογή του παρόντος 
αναλυτικού μοντέλου σε οριακές συνθήκες δηλαδή όταν όλο το φορτίο ήταν 
αποκλειστικά ενός επιπέδου προτεραιότητας (δηλαδή 0.0=Hr  η 0.1=Hr ). Τα 
αποτελέσματα του παρόντος αναλυτικού μοντέλου σε οριακές συνθήκες 
συγκρίνονται  με αντίστοιχα αποτελέσματα  παλαιοτέρων κλασσικών μελετών όπως 
είναι τα μοντέλα των :  Jenq’s model [67], Mun’s model [76] και Theimer’s model 
[80].  

 

 

Σχήμα 4.17 Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ~ πιθανότητα αφίξεως των 
πακέτων με μία προτεραιότητας στις εισόδους ενός 6-σταδίων ΠΔΔΜ με μνήμες 

μεγέθους 1 

 
Το Σχήμα 4.17, δείχνει την κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ενός 6σταδίων 

ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1 σε συνάρτηση με το προσφερόμενο φορτίο στις 
εισόδους του συστήματος, όταν στο σύστημα αυτό προσφέρομε αποκλειστικά φορτίο 
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μιας και μόνο μιας προτεραιότητα. Στο Σχήμα 4.17 παρατηρείται ότι όλα τα μοντέλα 
είναι εξαιρετικά ακριβή στις χαμηλές τιμές του προσφερόμενου φορτίου, αλλά η 
ακρίβειά τους ελαττώνεται όσο ο ρυθμός των αφίξεων στις εισόδους του συστήματος 
αυξάνεται.   

 
Πιο αναλυτικά στο Σχήμα 4.17, η ακρίβεια του μοντέλου του Jenq φαίνεται ότι 

αποκλίνει σημαντικά σε τιμές φορτίου )4.0( >p .Ο  Jenq θεωρεί ομοιόμορφη 
κατανομή φορτίου στις εισόδους του δικτύου και για το πρώτο στάδιο θεωρεί ότι οι 
δύο μνήμες που υπάρχουν σε κάθε ΣΜΜ είναι στατιστικά ανεξάρτητες μεταξύ τους. 
Το μοντέλο του Jenq (Markovian Model) είναι ανακριβές όταν το προσφερόμενο 
φορτίο στις εισόδους είναι υψηλό.  Το μοντέλο του Mun βελτίωσε την ακρίβεια με 
την θεώρηση την οποίαν έκανε να εισαγάγει στην μελέτη την -όπως αναφέρει- 
‘μπλοκαρισμένη’ κατάσταση. Επίσης, ο  Theimer και η ομάδα του εισήγαγαν την  
ιδέα της εξάρτησης μεταξύ των δύο μνημών τις οποίες διαθέτει κάθε ΣΜΜ. Με την 
θεώρηση αυτή κατάφεραν να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την ακρίβεια του 
μοντέλου τους.   
Τέλος, η συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδος χρησιμοποιεί αλγόριθμο δύο φάσεων ο 

οποίος συγκλίνει σε λιγότερες των 60 επαναλήψεις και επιτυγχάνει βέλτιστη ακρίβεια 
έναντι όλων των προηγουμένων μοντέλων.    
 
- Σύγκριση ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1 για φορτίο δύο προτεραιοτήτων  
Τα αποτελέσματα τα οποία ελήφθησαν από την εφαρμογή της παρούσης αναλυτικής 
μεθόδου σε ένα δύο προτεραιοτήτων ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1 συγκρίθηκαν με 
αντίστοιχα αποτελέσματα προερχόμενα από την εφαρμογή του μοντέλου Shabtai 
[87]. Η εφαρμογή του παρόντος μοντέλου για πλήρες προσφερόμενο φορτίο  
προτεραιότητας 2-επιπέδων παρείχε τα ίδια αποτελέσματα τα οποία προήλθαν από 
την εφαρμογή του μοντέλου Shabtai για το ίδιο πολυβάθμιο σύστημα. Το μοντέλο 
Shabtai χρησιμοποιεί αλυσίδες Markov προκειμένου να προσεγγίσει την 
συμπεριφορά ενός ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1 όταν αυτό εξυπηρετεί φορτίο με δύο 
μόνο προτεραιότητες.   
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Σχήμα 4.18 Συνολική Ρυθμοαπόδοση ~ πιθανότητα αφίξεως πακέτων με δύο 
προτεραιότητες στις εισόδους i-σταδίων ΠΔΔΜ  (i=4,6,10), με μνήμες μεγέθους 1 

 

Το Σχήμα 4.18 παρουσιάζει την συνολική κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση σε σχέση 
με το προσφερόμενο υψηλής προτεραιότητας φορτίο στις εισόδους του συστήματος. 
Οι τιμές της κανονικοποιημένης Ρυθμοαπόδοσης έχουν προκύψει από εφαρμογή των 
αναλυτικών μεθόδων: της παρούσης αναλυτικής μεθόδου  (Our AM:συνεχείς 
καμπύλες) και της αναλυτικής μεθόδου του Shabtai (Sha_AM:διακεκομμένες 
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καμπύλες) όταν το φορτίο στις εισόδους του ΠΔΔΜ είναι πλήρες. Τα αποτελέσματα 
ελήφθησαν από εφαρμογή των αναλυτικών μεθόδων σε ΠΔΔΜ με 4,6 και 10 στάδια. 

Είναι εμφανές ότι και τα δύο μοντέλα παρουσιάζουν πολύ κοντινές τιμές απόδοσης.  
Και αυτή η σύμπτωση αποτελεσμάτων είναι μια ακόμη έμμεση επιβεβαίωση της 
ακρίβειας την οποίαν παρέχει η αναλυτική προσέγγιση η οποία παρουσιάστηκε στο 
παρόν κεφάλαιο. 

 

4.11 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΧΟΛΙΑ 
 

Το αναλυτικό πλαίσιο το οποίο παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο αυτό είναι ένα χρήσιμο 
εργαλείο στην αξιολόγηση της απόδοσης των ΠΔΔΜ τα οποία υπάρχουν σήμερα 
αλλά μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί και σε μελλοντικά πολυβάθμια δίκτυα, 
βοηθώντας τους σχεδιαστές για περισσότερο αποδοτικά δίκτυα και καλύτερη 
ποιότητα υπηρεσιών (QoS) .  

 

Το πρώτο συμπέρασμα το οποίο συνάγεται από την μελέτη του κεφαλαίου αυτού 
είναι ότι οι δύο πιο σημαντικοί δείκτες απόδοσης ενός ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1 
και σε φορτίο με πολλές προτεραιότητες, δηλαδή η Ρυθμοαπόδοση και η καθυστέρηση 
των πακέτων, χειροτερεύουν όσο αυξάνει το μέγεθος του δικτύου. Επομένως, τα 
βασικά μεγέθη τα οποία χαρακτηρίζουν την απόδοση ενός πολυβάθμιου συστήματος, 
είναι σε αντίθεση μεταξύ τους. 

Επίσης, σημειώνεται ότι η συνολική Ρυθμοαπόδοση ενός ΠΔΔΜ σε φορτίο με πολλές 
προτεραιότητες μειώνεται, όταν αυξάνεται το ποσοστό του φορτίου υψηλής 
προτεραιότητας. Και αυτό συμβαίνει όταν αυξάνεται το ποσοστό του φορτίου το 
οποίο προέρχεται από εφαρμογές πραγματικού χρόνου 
Επιδίωξη μας είναι να επιτύχουμε υψηλές τιμές του δείκτη Ρυθμοαπόδοσης και 
χαμηλές τιμές της καθυστέρησης των πακέτων. Η παρούσα ανάλυση είναι ένα 
πολύτιμο εργαλείο προκειμένου να έχουμε μια γρήγορη και ακριβή προσέγγιση της 
συνολικής αλλά και ανά προτεραιότητα απόδοση των πολυβάθμιων συστημάτων.   
Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι όλα τα πακέτα μιας αρχιτεκτονικής με δύο ή 
περισσότερα επίπεδα προτεραιότητας, χρειάζονται ένα ή δύο το πολύ ψηφία στην 
επικεφαλίδα τους. Το πεδίο αυτό της επικεφαλίδας ενός πακέτου δείχνει το επίπεδο 
προτεραιότητας την οποία έχει το συγκεκριμένο πακέτο. Επειδή το πεδίο αυτό είναι 
σχετικά μικρό η συνολική επιβάρυνση της επικεφαλίδας του κάθε πακέτου θεωρείται 
ελάχιστη. Η αναλυτική μέθοδος είναι σαφώς γρηγορότερη μέθοδος έναντι της 
προσομοίωσης.    

 

Στην τεχνολογία διασύνδεσης δικτύων, για κάθε τύπο φορτίου απαιτούνται ειδικές 
διαμορφώσεις ΠΔΔΜ ώστε να υπάρχει κάθε φορά η βέλτιστη ποιότητα υπηρεσιών 
(QoS). Εφαρμογές όπως VoIP ή λειτουργία ειδικών μεταγωγέων φωνής (voice 
trunking) σε τηλεφωνικά δίκτυα απαιτούν χαμηλές τιμές καθυστέρησης των πακέτων 
καθώς επίσης και χαμηλές τιμές του jitter. Για να πετύχουμε καλύτερη απόδοση των 
δικτύων αυτών η αρχιτεκτονική ΠΔΔΜ με χρήση μνημών μεγέθους 1 οι οποίες 
μελετήθηκαν στο παρόν κεφάλαιο είναι οι πλέον κατάλληλες συσκευές.  
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4.12 ΣΥΝΟΨΗ 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκε μια γενική αρχιτεκτονική σε ΠΔΔΜ η οποία 
χρησιμοποιεί παράλληλες μνήμες, για εξυπηρέτηση φορτίου πολλών 
προτεραιοτήτων. Ακόμη παρουσιάστηκε ένα αντίστοιχο αναλυτικό μοντέλο το οποίο 
αναπτύχθηκε με σκοπό τον υπολογισμό της απόδοσης τέτοιων ΠΔΔΜ. Η αναλυτική 
προσέγγιση στηρίχτηκε στην θεώρηση των καταστάσεων μια τυχαίας μνήμης του 
συστήματος.  

Η συγκεκριμένη μελέτη υλοποιήθηκε σε ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών 
πειραμάτων με διαφορετικές τιμές προσφερόμενου φορτίου. Για κάθε  συνολική τιμή 
προσφερόμενου φορτίου ελήφθησαν διαφορετικά ποσοστά συνδυασμού 
προτεραιοτήτων. Τα φορτία αυτά εφαρμόστηκαν σε ΠΔΔΜ διαφόρων μεγεθών.  

 Ένα βασικό συμπέρασμα στο οποίο εξάγεται μετά από την σχολαστική αυτή μελέτη 
σε ανάλογα ΠΔΔΜ είναι ότι το φορτίο υψηλής προτεραιότητας (πχ streaming media) 
έχει σημαντικά καλύτερες τιμές απόδοσης Ρυθμοαπόδοσης και καθυστέρησης 
πακέτων σε σύγκριση με το φορτίο χαμηλής προτεραιότητας (e.g. file transfer). Το 
επί τοις εκατό ποσοστό κέρδους το οποίο έχει το φορτίο υψηλής προτεραιότητας 
έναντι του φορτίου χαμηλής προτεραιότητας μπορεί εύκολα να υπολογιστεί από το 
λογισμικό το οποίο αναπτύξαμε με βάση την προηγούμενη αναλυτική προσέγγιση.   

 

Ωστόσο, στην συνολική απόδοση ενός ΠΔΔΜ, τα βασικά μεγέθη της Ρυθμοαπόδοσης 
και της καθυστέρησης των πακέτων είναι μεγέθη μεταξύ τους αντίθετα. Δηλαδή, όταν 
βελτιώνεται το ένα επηρεάζεται δυσμενώς το άλλο.  Γι αυτό τον λόγο οι σχεδιαστές 
δικτύων προκειμένου να πετύχουν μια βέλτιστη ποιότητα εξυπηρέτησης φορτίου θα 
πρέπει να εξισορροπήσουν κατάλληλα τους δύο αυτούς αντίθετους δείκτες απόδοσης.    
Τέλος, όλα τα αποτελέσματα των πειραμάτων τα οποία έχουν εξαχθεί από το  
αναλυτικό μοντέλο το οποίο προτείνεται στο παρόν κεφάλαιο έχουν αξιολογηθεί με 
αντίστοιχα αποτελέσματα προερχόμενα από προσομοίωση. Επίσης το αναλυτικό 
μοντέλο το οποίο παρουσιάστηκε εδώ συγκρίθηκε και με παλαιότερα μοντέλα και 
έτσι επιβεβαιώθηκε όχι μόνον η αξιοπιστία του, αλλά και η καλύτερη προσέγγισή της 
απόδοσης ΠΔΔΜ έναντι των παλαιοτέρων μοντέλων.    
Εν κατακλείδι συνάγεται το συμπέρασμα ότι αυτή η προσεγγιστική ανάλυση μπορεί 
να βοηθήσει αποτελεσματικά και αξιόπιστα σε καλύτερες αποφάσεις σχεδιασμού 
ΠΔΔΜ, τα οποία έχουν την δυνατότητα εξυπηρέτησης φορτίου πολλών 
προτεραιοτήτων, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη καλύτερης ποιότητας 
εξυπηρέτησης την διασυνδεδεμένων δικτύων.   
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5 .  ΑΠΟΔΟΣΗ  ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ  
Δ ΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ  

Δ ΙΚΤΥΩΝ  ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ  ΜΕ  
ΤΕΧΝ ΙΚΗ  ΕΚΠΟΜΠΗΣ  ‘ F U L L  

M U LT I C A S T ’  
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ΑΠΟΔΟΣΗ   ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ  ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

‘FULL MULTICAST’ 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Tα μελλοντικά δίκτυα θα πρέπει να παρέχουν επικοινωνία σε μεγάλο εύρος 
εφαρμογών οι οποίες διαφέρουν ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά και τα 
οποία έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις. Έτσι συμβαίνει, διαφορετικοί τύποι φορτίου 
με διαφορετικά πρότυπα ποιότητας (QoS) να διαμοιράζονται τους ίδιους δικτυακούς 
πόρους. Σε κάθε περίπτωση όμως τα ΠΔΔΜ θα πρέπει να είναι σε θέση ώστε να 
παρέχουν μια αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων δικτυακών πόρων 
διατηρώντας πάντα μια ελκυστική σχέση απόδοσης/κόστους.  

Μια τέτοια ιδιαίτερη διαχείριση φορτίου είναι  και η απαίτηση για ταυτόχρονη 
εξυπηρέτηση από τα ΠΔΔΜ φορτίου απλής και πολλαπλής εκπομπής (unicast και 
multicast) με έναν γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο. Η ανάπτυξη μια αναλυτικής 
μεθόδου η οποία θα υπολογίζει την απόδοση ΠΔΔΜ  σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι 
και το θέμα του κεφαλαίου αυτού. Για να ξεκινήσουμε την μελέτη βασιστήκαμε κατ’ 
αρχήν σε προηγούμενες εργασίες και αναλυτικές τεχνικές οι οποίες αφορούν κυρίως 
ΠΔΔΜ ενός επιπέδου.  

 

Προηγούμενες εργασίες 
Προσεγγίζοντας το συγκεκριμένο θέμα, διερευνήθηκαν συγκεκριμένες μελέτες και 
ανάλογες τεχνικές. Για περιπτώσεις με multicast φορτίο, η ομάδα Tutsch [94-95] 
παρουσίασε διάφορες εκδοχές σε θέματα απόδοσης ΠΔΔΜ χρησιμοποιώντας 
κλασικές προσομοιώσεις. Στην εργασία [94] μελετήθηκε μια ‘cut-through’ τεχνική  
προώθησης πακέτων, χρησιμοποιώντας λογισμικό προσομοίωσης. Στην εργασία [8], 
μελετήθηκαν διαφορετικού μεγέθους ΣΣΜ ως βάση κατασκευής ΠΔΔΜ 
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χρησιμοποιώντας λογισμικό προσομοίωσης. Ακόμη στην εργασία [95] 
παρουσιάστηκε μια συγκριτική μελέτη της απόδοσης μεταξύ όλων των περιπτώσεων 
κατασκευής ΠΔΔΜ. Ωστόσο, όλες οι παραπάνω μελέτες αναφέρονται σε ΠΔΔΜ ενός 
επιπέδου. Μια βασική αδυναμία των παραπάνω μεθόδων προσομοίωσης είναι η 
δύσκολη προσαρμογή τους σε περιπτώσεις διαφοροποίησης της κατασκευής των.   

Το 2003, ο Tutsch [96] εισήγαγε τα πολύ-επίπεδα ΠΔΔΜ. Η συγκεκριμένη εργασία  
[96] αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία κατασκευής των ΠΔΔΜ. Οι κατασκευές αυτές 
είναι οι καταλληλότερες για την να εξυπηρέτηση φορτίου πολλαπλής εκπομπής 
(multicast). Οι κατασκευές ΠΔΔΜ πολλαπλών επιπέδων ενισχύουν τους παράγοντες 
απόδοσης τους σε σημαντικό βαθμό, καθιστώντας τις κατασκευές αυτές μελλοντικά 
ένα αναπόφευκτο εξάρτημα των σύγχρονων δικτύων. Ήδη υπάρχουν σήμερα στην 
αγορά μερικές κατασκευές οι οποίες έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται φορτίο 
πολλαπλής εκπομπής (multicast).   

Μέχρι τώρα, η εκτίμηση της απόδοσης των ΠΔΔΜ με πολλά επίπεδα δεν έχει 
μελετηθεί επαρκώς. Μάλιστα δε η μελέτη τους με την χρήση αναλυτικών μοντέλων 
είναι μέχρι σήμερα ανύπαρκτος, λόγω και της πολυπλοκότητας τους την οποία 
παρουσιάζουν. Έτσι, η έρευνα η οποία παρουσιάζεται στο κεφάλαιο αυτό προσπαθεί 
να καλύψει ακριβώς το κενό αυτό.  

 

Η παρούσα μελέτη. 
Το παρόν κεφάλαιο μελετά ΠΔΔΜ με ένα ή περισσότερα επίπεδα τα οποία μπορούν 
να εξυπηρετούν ταυτόχρονα φορτία απλής και πολλαπλής εκπομπής (unicast και 
multicast)  χρησιμοποιώντας εσωτερικά ως τεχνική εκπομπής την αποκαλούμενη ‘full 
multicast’ εκπομπή.  

Συνοπτικά τα σημαντικά σημεία αυτού του κεφαλαίου, είναι τα εξής:   
1. Μια νέα αρχιτεκτονική ΣΜΜ εισήχθηκε η οποία και υλοποιεί τον λεγόμενο “full 

multicast” τρόπο εκπομπής των πακέτων. Η ‘full multicast’ τεχνική εκπομπής 
μπορεί να διαχειριστεί  ταυτόχρονα πακέτα απλής και πολλαπλής εκπομπής 
(unicast και multicast). Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα μοντέλο για την 
συγκεκριμένη τεχνική εκπομπής.   

2. Δημιουργήθηκε μια αναλυτική προσέγγιση η οποία οδήγησε και στην εκτίμηση 
της απόδοσης ΠΔΔΜ και η οποία βασίστηκε στην μαθηματική μοντελοποίηση. 
Από την αναλυτική μελέτη μιας τυχαίας ουράς του συστήματος εξήχθηκε μια 
απλή σχέση η οποία μας παρέχει την Χρησιμοποίηση της ουράς ως αποκλειστική 
συνάρτηση της Χρησιμοποίησης ουρών του προηγουμένου και των επομένων 
σταδίων. Εφαρμόζοντας αυτό το αναλυτικό μοντέλο, υπολογίζονται με γρήγορο 
τρόπο οι διάφοροι δείκτες απόδοσης ενός ΠΔΔΜ όταν αυτό εξυπηρετεί και 
φορτίο απλής και πολλαπλής εκπομπής (unicast και multicast). Το προσεγγιστικό 
αυτό αναλυτικό πλαίσιο προσαρμόζεται σε όλα τα δικτυακά μεγέθη ΠΔΔΜ τα 
οποία μπορεί να είναι κατασκευασμένα με ένα ή περισσότερα  επίπεδα.   

3. Επιπλέον κατασκευάστηκε ένας Προσομοιωτής με σκοπό να συγκριθούν και να 
επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα τα οποία  προκύπτουν από το αντίστοιχο 
αναλυτικό μοντέλο.       

4. Τα αποτελέσματα τα οποία λαμβάνονται από τις δύο μεθόδους (αναλυτική και 
προσομοίωσης) βρίσκονται σε συμφωνία μεταξύ τους. Οι διαφορές μεταξύ τους 
είναι μικρότερες του 2%, και αυτό αποτελεί μια απόδειξη της εγκυρότητας της 
παρούσας αναλυτικής μεθόδου.   
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5.2 ΠΔΔΜ ΕΝΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
‘FULL MULTICAST’ 

 

Η δομή και η λειτουργία των ΠΔΔΜ τα οποία έχουν ως σκοπό την μεταγωγή 
πακέτων περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.4, της παρούσης εργασίας. Ένα 
παράδειγμα ΠΠΔΜ, τύπου Omega με ‘full multicast’ λειτουργία φαίνεται στο Σχήμα 
5.1. 

Βασικές προϋποθέσεις του συστήματος 

Στην συνέχεια αυτού του κεφαλαίου, μελετάμε κατ’ αρχήν την περίπτωση ΠΔΔΜ 
ενός επιπέδου τα οποία αποτελούνται από 22x  ΣΜΜ οι οποίες διαθέτουν μνήμες 
τύπου FIFO και μέγεθος )(b . Όμως θεωρούμε ότι επιπλέον όλες οι ουρές του 
συστήματος μπορούν να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα πακέτα απλής και πολλαπλής 
εκπομπής (unicast και multicast). Θεωρούμε ότι στα ΠΔΔΜ με ‘full multicast’ 
τεχνική εκπομπής, ισχύουν όλες οι βασικές προϋποθέσεις οι οποίες παρουσιάζονται 
στην παράγραφο 3.1 και οι οποίες αναφέρονται ως βασικές προϋποθέσεις απλών 
ΠΔΔΜ. Επιπλέον, θεωρούμε ότι καθώς τα πακέτα μετακινούνται μέσα σ’ ένα ΠΔΔΜ 
όταν αντιμετωπίζουν μπλοκαρίσματα και συνεπώς δεν κατορθώνουν να φθάσουν 
στον επόμενο προορισμό τους τότε αυτά ‘παραμένουν στις μνήμες’  (backpressure 
blocking).  
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Σχήμα 5.1 Ένα NxN , L-σταδίων MIN ενός επιπέδου (τύπου Omega) αποτελούμενο 
από 22x ΣΜΜ, με ‘full multicast’ τεχνική εκπομπής 

 
Δρομολόγηση πακέτων. 

Σε οποιοδήποτε ΠΔΔΜ η διαδικασία δρομολόγησης των διαφόρων πακέτων 
γίνεται σε κάθε στάδιο με βάση έναν εσωτερικό χρονισμό ο οποίος υπάρχει και 
συγχρονίζει την όλη λειτουργία, του συστήματος. Ένα τυχαίο πακέτο το οποίο φθάνει 
στις εισόδους ενός ΠΔΔΜ,  εισέρχεται και συνεπώς γίνεται αποδεκτό στο πρώτο 
στάδιο εάν υπάρχει χώρος στις αντίστοιχες μνήμες του πρώτου σταδίου. Όταν ένα 
πακέτο γίνει αποδεκτό από το ΠΔΔΜ, τότε λαμβάνει μια διεύθυνση δρομολόγησης 
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RA  (Routing Address). Αυτή η διεύθυνση θα χρησιμοποιηθεί από το πακέτο ώστε να 
προχωρήσει και να φθάσει στην έξοδο του ΠΔΔΜ.  

Όταν ένα ΠΔΔΜ παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης φορτίου με πολλαπλές εκπομπές 
(multicast), τότε σε κάθε πακέτο το οποίο είναι τύπου πολλαπλής, δίνεται και μια 
δεύτερη διεύθυνση (λειτουργεί ως  ‘μάσκα’) και η οποία ονομάζεται MTN “Multicast 
Tree Number”. Σε περιπτώσεις ΠΔΔΜ με 2x2 ΣΜΜ, η κάθε μια από τις δύο 
διευθύνσεις  (RA και MTN)  έχει τόσα ψηφία (bits) όσο είναι το πλήθος των σταδίων 
του ΠΔΔΜ. Όταν το μέγεθος της ΣΜΜ είναι μεγαλύτερο του 2 τότε η MTN 
διεύθυνση των πακέτων πολλαπλής εκπομπής χρειάζεται να διαθέτει περισσότερα του 
ενός ψηφία για κάθε στάδιο.  

Όταν υπάρχει ένα πακέτο σε ένα οποιοδήποτε στάδιο του συστήματος, τότε η MTN 
διεύθυνση του πακέτου, διαθέτει ένα συγκεκριμένο ψηφίο για το συγκεκριμένο 
στάδιο, το οποίο ψηφίο καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του εξυπηρετητή της ουράς. 
Έτσι, ο εξυπηρετητής της συγκεκριμένης ουράς λειτουργεί με βάση την τιμή του 
συγκεκριμένου ψηφίου δρομολόγησης για κάθε στάδιο και εκτελεί ανάλογη εκπομπή. 
Σε περίπτωση , πολλαπλής εκπομπής τα πακέτα αντιγράφονται τόσες φορές όσοι 
είναι και οι διαφορετικοί προορισμοί.  
Η συγκεκριμένη αυτή τεχνική εκπομπής ‘full multicast’ συναρτάται με  τις τεχνικές 
δρομολόγησης CRWR οι οποίες αναπαράγουν πακέτα κατά την πορεία της 
δρομολόγησης των πακέτων (CRWR - Cell Replication While Routing). Ο 
εξυπηρετητής πριν αρχίσει την εξυπηρέτηση ενός πακέτου της ουράς ελέγχει πάντοτε 
το συγκεκριμένο ψηφίο της διεύθυνσης ΜΤΝ το οποίο καθορίζει τον τρόπο εκπομπής 
του πακέτου.  
Στην συνέχεια μοντελοποιείται και επεξηγείται ο τρόπος λειτουργίας της τεχνικής 

εκπομπής ‘full multicast’. 

5.2.1 Μοντελοποίηση  τρόπου  εκπομπής  πακέτων  
“full multicast” 

Μια τυπική ουρά του συστήματος η οποία μπορεί να κάνει απλή ή πολλαπλή 
εκπομπή (unicast or multicast transition mode) μοντελοποιείται με τις δύο ουρές οι 
οποίες φαίνονται στο Σχήμα 5.2. Στο σχήμα αυτό η πρώτη ουρά δείχνει την 
μοντελοποίηση της λειτουργίας μια ουράς όταν εκτελεί απλή εκπομπή (unicast), ενώ 
αντίστοιχα η δεύτερη ουρά δείχνει την λειτουργία μιας ουράς όταν εκτελεί πολλαπλή 
εκπομπή (multicast). 
Λειτουργία απλής εκπομπής (unicast mode): στην λειτουργία απλής εκπομπής, ο 
εξυπηρετητής της ουράς μπορεί να στείλει ένα πακέτο σε ανάλογο προορισμό (ουρά) 
του επομένου σταδίου, μόνον όταν η αντίστοιχη ουρά (προορισμός) έχει τουλάχιστον 
μία ελεύθερη θέση για να το δεχθεί. Πχ όταν η ουρά προορισμός κατά το 
προηγούμενο χρονικό κύκλο δεν ήταν γεμάτη ή ήταν γεμάτη και μη μπλοκαρισμένη, 
τότε υπάρχει μία τουλάχιστον θέση ελεύθερη κατά τον τρέχοντα χρονικό κύκλο. Για 
να ολοκληρωθεί η εκπομπή αυτού του πακέτου θα πρέπει να ξεπεράσει και την 
πιθανή σύγκρουση η οποία μπορεί να παρουσιαστεί στο πακέτο, εξ αιτίας του ότι 
κάποιο άλλο πακέτο προερχόμενο από ουρά του ιδίου σταδίου διεκδικεί τον ίδιο 
πόρο. Το πακέτο απλής εκπομπής κατευθύνεται προς την επόμενη θέση προορισμού -
του επομένου σταδίου- ακολουθώντας την διεύθυνση δρομολόγησης (RA).  
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Queue: Be/G/1/b

Input
it sends one packet 
per time cycle

Modelling the unicast mode of queue operation

Stage (i) Stage (i+1)Stage (i-1)

Input

Modelling the multicast mode of queue operation 

Queue: Be/G/2/b

it sends simultaneously  two 
packets per time cycle

- A packet before service

- packet after service
b

b

Output

Output

 

Σχήμα 5.2 Μοντελοποίηση τεχνικής εκπομπής πακέτων “full multicast” 

 
Λειτουργία πολλαπλής εκπομπής (multicast mode): ομοίως, κατά την λειτουργία 
πολλαπλής εκπομπής, ο εξυπηρετητής μιας ουράς μπορεί να στείλει δύο ‘αντίγραφα’ 
πακέτα (στην περίπτωση 2x2 ΣΜΜ) όταν και οι δύο προορισμοί είναι ελεύθεροι. Εάν 
ένας τουλάχιστον προορισμός δεν είναι ελεύθερος για οποιονδήποτε λόγο ή συμβεί 
σύγκρουση ενός τουλάχιστον από τα δύο πακέτα τότε το πακέτο παραμένει στην 
θέση του μπλοκαρισμένο και συνεπώς κανένα αντίγραφο του πακέτου δεν προωθείται 
στο επόμενο στάδιο Σχήμα 5.2 .   

5.3 ΟΡΙΣΜΟΙ, ΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 
ΑΦΙΞΕΩΣ ΠΑΚΕΤΩΝ 

5.3.1. Ορισμοί  και  Λήμματα  

1. Πιθανότητα αφίξεως των πακέτων στις εισόδους των ΠΔΔΜ )( p : για τα 
πειράματά μας θεωρήσαμε ότι η πιθανότητα αφίξεως πακέτων p λαμβάνει τις 
παρακάτω τιμές p = 0.01, 0.1,0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1.0. 

2. Ποσοστό φορτίου πολλαπλής εκπομπής (multicast)(w), δηλώνει την πιθανότητα 
την οποία έχει ένα πακέτο που φθάνει στις εισόδους μιας ΣΜΜ ενός σταδίου ( i ), 
να έχει το iστο ψηφίο της ΜΤΝ διεύθυνσης ίσο με 1. Πράγμα το ποίο σημαίνει ότι 
αυτό το πακέτο θα πρέπει από το τρέχον στάδιο να εκπεμφθεί με πολλαπλή 
εκπομπή προς τις ουρές του επομένου σταδίου. Στην  παρούσα μελέτη η 
παράμετρος (w) θεωρείται σταθερή για όλες τις ΣΜΜ ενός πολυβάθμιου 
διασυνδεδεμένου δικτύου.    

3. Χρησιμοποίηση Ουράς (Utilization) ( )(iu ). Για το μέγεθος αυτό ισχύει ο Ορισμός 
1, ο οποίος έχει δοθεί στην παράγραφο 2.5. Στην συγκεκριμένη περίπτωση όπου 
οι ουρές εξυπηρετούν πακέτα απλής και πολλαπλής εκπομπής, η Χρησιμοποίηση 
μιας ουράς μπορεί να διακριθεί σε Χρησιμοποίηση απλής εκπομπής (unicast) )(i

uu  
και Χρησιμοποίηση πολλαπλής εκπομπής (multicast) )(i

mu . 
Η Χρησιμοποίηση απλής εκπομπής (unicast) )(i

uu μιας τυχαίας ουράς ενός σταδίου 
(i), δείχνει την πιθανότητα της κατάστασης ισορροπίας της ουράς κατά την οποία 
ο εξυπηρετητής της είναι απασχολημένος από πακέτα απλής εκπομπής (unicast). 
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Ομοίως, η Χρησιμοποίηση πολλαπλής εκπομπής (multicast) )(i
mu  μιας τυχαίας 

ουράς ενός σταδίου (i), δηλώνει την πιθανότητα της κατάστασης ισορροπίας της 
ουράς κατά την οποία ο εξυπηρετητής μιας ουράς είναι απασχολημένος από 
πακέτα πολλαπλής εκπομπής (multicast). 

Σε κάθε ουρά όμως του συστήματος ενός τυχαίου σταδίου )(i , ισχύει: 

 )()()( i
m

i
u

i uuu +=                   (5.1) 

4. Πιθανότητα μπλοκαρίσματος μιας ουράς )( )(i
bp . Ισχύει ο ορισμός 2 της 

παραγράφου 2.5.  
5. Πιθανότητα εξυπηρέτησης μιας ουράς )( )(i

servp . Ισχύει ο ορισμός 3 της παραγράφου 
2.5.  

6. Πιθανότητα μιας ουράς να είναι άδεια από πακέτα )( )(
0
ip . Ισχύει ο ορισμός 4 της 

παραγράφου 2.5.   Επίσης, σε κάθε ουρά ισχύει η σχέση: )()()( i
b

i
serv

i ppu +=     (5.2) 
7. Το άθροισμα των πιθανοτήτων όλων των καταστάσεων σε μια τυχαία ουρά, είναι: 

 11 )()()(
0

)()(
0 =++⇔=+ i

b
i

serv
iii pppup          (5.3) 

8. Η διαδικασία αφίξεως των πακέτων στις εισόδους ενός τυχαίου σταδίου ( i ) του 
πολυβάθμιου: )(

,
i
ckx  . Ισχύουν τα όσα αναφέρονται στον ορισμούς 6 της 

παραγράφους 2.5. Όμως στην προκειμένη περίπτωση επειδή τα πακέτα τα οποία 
φθάνουν σε μια τυχαία ουρά του συστήματος, μπορεί να έχουν μια από τις δύο 
ιδιότητες εκπομπής δηλ. να είναι απλής ή πολλαπλής εκπομπής (ανάλογα το 
αντίστοιχο ψηφίο της ΜΤΝ διεύθυνσης). Συνεπώς, οι αφίξεις των πακέτων μπορεί 
να διακριθούν σε : αφίξεις πακέτων απλής εκπομπής )(

,
i
cukx και σε αφίξεις πακέτων 

πολλαπλής εκπομπής )(
,
i
cmkx . Σε κάθε περίπτωση ισχύει: )(

,
)(

,
)(

,
i
cmk

i
cuk

i
ck xxx += .  

- H πιθανότητα αφίξεως πακέτων απλής εκπομπής (unicat) υπολογίζεται με:  

⎪
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Όπου )(i
uu είναι η Χρησιμοποίηση μιας ουράς του σταδίου ( i ) από πακέτα απλής 

εκπομπής (unicast).    

Οριακή Συνθήκη: Για τις αφίξεις πακέτων στις ουρές του πρώτου σταδίου 
θεωρούμε pwuu ⋅−= )1()0( . όπου p είναι η σταθερή πιθανότητα δημιουργίας ενός 
πακέτου από έναν επεξεργαστή σε κάθε κύκλο.  

- Ομοίως, η πιθανότητα αφίξεως πακέτων πολλαπλής εκπομπής (multicast) 
υπολογίζεται με:  

⎪
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Όπου )(i
mu είναι η Χρησιμοποίηση μιας ουράς του σταδίου ( i ) από πακέτα απλής 

εκπομπής (multicast).    
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Οριακή Συνθήκη: Για τις αφίξεις πακέτων στις ουρές του πρώτου σταδίου 
θεωρούμε pwum ⋅=)0( . όπου p είναι η σταθερή πιθανότητα δημιουργίας ενός 
πακέτου από έναν επεξεργαστή σε κάθε κύκλο και w είναι ποσοστό φορτίου 
πολλαπλής εκπομπής ( w ).  

- Τέλος υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε δύο αφίξεις πακέτων σε μία ουρά εκ των 
οποίων το ένα πακέτο είναι απλής εκπομπής ενώ το άλλο είναι πολλαπλής 
εκπομπής. Η πιθανότητα αυτή αφίξεως πακέτων δηλώνεται ως: )(

11,2
i

umx +  και 
υπολογίζεται στην επόμενη 5.3 παράγραφο. 

 

Λήμμα 1 Συσχετισμός, πιθανότητας μπλοκαρίσματος με την Χρησιμοποίηση του 
τελευταίου σταδίου του συστήματος. Σ’ ένα ΠΔΔΜ με μηχανισμό αναμονής πακέτων 
σε περιπτώσεις μπλοκαρίσματος(backpressure blocking), και για όλα τα στάδια εκτός 
από το τελευταίο, η πιθανότητα μπλοκαρίσματος μιας ουράς ενός τυχαίου σταδίου (i), 
όπου )1..(1 −= Li , εξαρτάται από την Χρησιμοποίηση την οποία έχει η ουρά αυτή του  
σταδίου (i)  και την Χρησιμοποίηση την οποία έχει μια ουρά του τελευταίου σταδίου 
( L ). Πιο συγκεκριμένα για την πιθανότητα μπλοκαρίσματος μιας ουράς ισχύει η 
σχέση: 

       )(

)(
)()(

)1( iL

L
ii

b w
uup −+

−=                    (5.4) 

Απόδειξη.  
Έστω ότι ένα ΠΔΔΜ κατά την διάρκεια μιας χρονικής περιόδου )(T έχουν 
εξυπηρετηθεί συνολικά )( TN το πλήθος πακέτων από το τελευταίο στάδιο )(L . Εξ 
αιτίας της ομοιόμορφης κατανομής του προσφερόμενου φορτίου, θεωρούμε ότι όλες 
οι είσοδοι είναι ισοδύναμες.  
Όμως, εξ αιτίας της πολλαπλής εκπομπής σ’ ένα τυχαίο στάδιο, υπάρχει 
αναπαραγωγή νέων πακέτων σε ποσοστό )(w , αφού (w) είναι το ποσοστό φορτίου 
πολλαπλής εκπομπής σε κάθε ουρά του σταδίου ( i ). Άρα )(w  είναι και το συνολικό 
ποσοστό των πακέτων που αναπαράγονται σε ένα στάδιο από όλες τις ουρές του 
σταδίου ( i ). Βασιζόμενοι στον παραπάνω συλλογισμό μπορεί να υπολογιστεί ο 
συνολικός πληθυσμός των πακέτων, σε ένα οποιοδήποτε στάδιο ως εξής:  
Αν υποθέσουμε ότι στο στάδιο )(L  σε χρονική διάρκεια )(T εξυπηρετούνται 

)( TN συνολικό πλήθος πακέτων, στο αμέσως προηγούμενο στάδιο )1( −L  θα 

εξυπηρετείται ένα συνολικό πλήθος 
)1( w

NT

+
 πακέτων. 

Πηγαίνοντας προς τα πίσω με βάση τον ίδιο συλλογισμό μπορούμε να υπολογίσουμε 
το πλήθος των εξυπηρετούμενων πακέτων σε κάθε στάδιο. Έτσι, για όλα τα στάδια  

Li ,..,2,1=  και για χρονική διάρκεια  )(T έχουμε τον συνολικό εξυπηρετούμενο 
πληθυσμό σε κάθε στάδιο, ως συνάρτηση του πληθυσμού )( TN  δηλ. των πακέτων 
που εξέρχονται από το δίκτυο. Ο συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός πακέτων σε 
κάθε στάδιο δίνεται από την παρακάτω ακολουθία:   

T
T

iL
T

L
T

L
T N

w
N

w
N

w
N

w
N ,

)1(
,...,

)1(
,...

)1(
,

)1( 121 ++++ −−−  
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Εξ αιτίας της ομοιογένειας του συστήματος, λόγω αφ’ ενός μεν της συμμετρίας της 
κατασκευής του και αφ’ ετέρου της ομοιόμορφης κατανομής του προσφερόμενου 
φορτίου,  σε μια αυθαίρετη ουρά ενός σταδίου )(i , ο πληθυσμός των συνολικά 
εξυπηρετούμενων πακέτων υπολογίζεται από τον τύπο: 

)(
)(

)1(
1

iL
Ti

w
N

N
x −+

⋅=      (5.5) 

Όπου N , είναι ο συνολικός αριθμός εισόδων/εξόδων ενός ΠΔΔΜ. Η μέσα 
πιθανότητα εξυπηρέτησης πακέτων μιας τυχαίας ουράς, ενός σταδίου )(i  σε χρονική 

περίοδο )(T  είναι: )(

)(
)(

)1(
1

iL
T

i
i

serv w
N

TNT
xp −+

⋅
⋅

== . Άρα για κάθε στάδιο η μέση  

πιθανότητα εξυπηρέτησης πακέτων δίνεται από την παρακάτω ακολουθία: 

⎟
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⎜
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⎠
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serv
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servL
T

serv
)()1(

)1(
)1( ,

)1(
1,.......,

)1(
1

        (5.6) 

Όμως, επειδή θεωρούμε ότι το τελευταίο στάδιο ποτέ δεν μπλοκάρει )0( )( =L
bp , η 

σχέση (5.2) για το τελευταίο στάδιο )(L  γράφεται: )()( L
serv

L pu = . Όμως λόγω της (5.6) 
η Χρησιμοποίηση μιας ουράς του σταδίου  )(L  , υπολογίζεται ως: 

T
x

TN
Npu

L
TL

serv
L

)(
)()( =

⋅
==               (5.7) 

Λόγω της (5.7) η πιθανότητα εξυπηρέτησης των πακέτων γράφεται και ως συνάρτηση 
της Χρησιμοποίησης μιας ουράς του τελευταίου σταδίου. Άρα η παραπάνω ακολουθία 
(5.6) γράφεται ως ακολούθως: 

)()()1()(
)(

)()(
)1(

)()1( ,
)1(

1...,,
)1(

1,....
)1(

1 L
serv

LL
serv

L
serviL

Li
servL

L
serv p

w
upp

w
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w
up

+
⋅=

+
⋅=

+
⋅= −

−−  

Για τυχαία ουρά, σταδίου  )(i  λόγω της (5.2) η πιθανότητα μπλοκαρίσματος )(i
bp , 

μπορεί να γραφτεί: )()()( i
serv

ii
b pup −= , από την σχέση αυτή και λαμβάνοντας υπ όψιν 

την αμέσως παραπάνω ακολουθία εξάγεται η σχέση (5.4).  
 
Λήμμα 2 Συσχετισμός Χρησιμοποίησης απλής και πολλαπλής εκπομπής μιας τυχαίας 
ουράς ενός τυχαίου σταδίου σ’ ένα ΠΠΔΜ.  Σε μια τυχαία ουρά ενός τυχαίου σταδίου 
( i ), η σχέση μεταξύ πακέτων της Χρησιμοποίησης μεταξύ απλής και πολλαπλής 
εκπομπής είναι: 

)1()1( )(
)(

)(
i

bi
m

i
u p

w
w

u
u

−⋅
−

=                  (5.8) 

Απόδειξη 
Σε μια τυχαία ουρά ενός τυχαίου σταδίου ( i ) ενός διασυνδεδεμένου δικτύου για κάθε 
τύπο εξυπηρέτησης πακέτων (απλής ή πολλαπλής εκπομπής) μπορεί να γραφτούν οι 
παρακάτω εξισώσεις:  

)1( )1()()(
)(

+−⋅= i
b

i
u

i
userv pup , και    2)1()()(

)( )1( +−⋅= i
b

i
m

i
mserv pup  

Διαιρώντας κατά μέλη τις δύο παραπάνω εξισώσεις, λαμβάνουμε:  
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)1(
)

)1()(
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)(
)(

)(
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+−⋅
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i
mserv

i
userv

pu
u

p
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Ας θεωρήσουμε τώρα δύο διαδοχικά στάδια έστω ( 1−i ) και ( i ). Για την πιθανότητα 
εξυπηρέτησης πακέτων των δύο σταδίων μπορεί να γραφτούν οι εξισώσεις: 

)1()(
)( )1( −⋅−= i

serv
i

userv pwp , και    )1()(
)(

−⋅= i
serv

i
mserv pwp  

Διαιρώντας κατά μέλη τις δύο παραπάνω εξισώσεις, λαμβάνουμε:  

w
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i
serv

i
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i
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Συνδυάζοντας τις δύο κλασματικές σχέσεις αποδεικνύεται η ζητούμενη σχέση (5.8). 
Συνέπειες λήμματος: Από την σχέση (5.8) συνάγεται το συμπέρασμα ότι μια 
οποιαδήποτε ουρά του συστήματος χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο από τα πακέτα 
τα οποία πρέπει να αποσταλούν με πολλαπλή εκπομπή έναντι των πακέτων απλής 
εκπομπής. Επίσης, ένα άλλο πόρισμα το οποίο εξάγεται από την σχέση (5.8) είναι και 
το γεγονός ότι: Σ’ ένα ΠΔΔΜ με μηχανισμό αναμονής πακέτων σε περιπτώσεις 
μπλοκαρίσματος(backpressure blocking), τα πακέτα απλής εκπομπής (unicast) έχουν 
υψηλότερη πιθανότητα να φθάσουν στο επόμενο στάδιο απ’ ότι έχουν τα πακέτα 
πολλαπλής εκπομπής (multicast), τα οποία και καθυστερούν περισσότερο. 
 
Πρόταση 1 Σε μια τυχαία ουρά ενός ΠΔΔΜ με μηχανισμό αναμονής πακέτων σε 
περιπτώσεις μπλοκαρίσματος (backpressure blocking), και η οποία υποστηρίζει 
φορτίο απλής και πολλαπλής εκπομπής με τεχνική εκπομπής ‘full multicast’, η 
Χρησιμοποίηση μιας ουράς ενός τυχαίου σταδίου ( i ) από πακέτα απλής εκπομπής 

)(i
uu , και η Χρησιμοποίηση της ίδια ουράς από πακέτα πολλαπλής εκπομπής 

)(i
mu μπορεί να εκφραστούν ως συνάρτηση της συνολικής χρησιμοποίησης )(iu της 

ουράς αυτής.  Ειδικότερα ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις: 

             )(

)1(
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)1(
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i
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                      (5.9)  

 )(

)1(
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1 i

i
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p
w
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+

=
+

              (5.10) 

Απόδειξη. Για κάθε ουρά του τυχαίου σταδίου )(i , ικανοποιείται η εξίσωση (5.1). Αν 
επιλύσουμε το σύστημα των εξισώσεων (5.1) και (5.8) λαμβάνονται οι παραπάνω 
σχέσεις  (5.9) και (5.10).  
Σημείωση: Οι παραπάνω σχέσεις (5.9) και (5.10) ικανοποιούνται και στις ουρές του 
πρώτου και του τελευταίου σταδίου, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.   

5.3.2 Ανάλυση  πιθανοτήτων  άφιξης  πακέτων  

Ας λάβουμε μια τυχαία ουρά, η οποία δέχεται πακέτα από δύο πόρους του 
προηγουμένου σταδίου. Ο καθένας από αυτούς τους δύο πόρους μπορεί να εκπέμψει 
απλά ή πολλαπλά πακέτα (unicast and multicast). Ένα πακέτο εισέρχεται πάντα σε 
μια ουρά εάν η ουρά έχει ελεύθερο χώρο και αυτή η καταχώρηση του πακέτου είναι 
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ανεξάρτητη από την κατάσταση των γειτονικών ουρών οι οποίες ανήκουν στο ίδιο 
στάδιο. Όλες οι πιθανές αφίξεις πακέτων σε μια συγκεκριμένη ουρά μπορεί να είναι 
μια από τις παρακάτω (συνολικά έξη) δυνατές περιπτώσεις:  

 

Περίπτωση Α: Οι πιθανότητες να έχουμε τουλάχιστον ένα πακέτο απλής εκπομπής 
το οποίο φθάνει σε μια ελεύθερη ουρά:  

 

1. Η πιθανότητα άφιξης ενός πακέτου απλής εκπομπής (unicast) είναι:  
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2. Η πιθανότητα άφιξης δύο πακέτων απλής εκπομπής (unicast) είναι: 
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3. Η πιθανότητα να φθάσει πρώτο ένα πακέτο απλής εκπομπής (unicast) και από τον 
άλλο πόρο (ουρά) να φθάσει ένα πακέτο πολλαπλής εκπομπής (multicast), είναι: 
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Περίπτωση B: Πιθανότητες να έχουμε τουλάχιστον ένα πακέτο πολλαπλής εκπομπής 
το οποίο φθάνει σε μια ελεύθερη ουρά:  

 

4. Η πιθανότητα άφιξης ενός πακέτου πολλαπλής εκπομπής (multicast) είναι: 
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5. Η πιθανότητα άφιξης δύο πακέτων πολλαπλής εκπομπής (multicast) είναι: 
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6. Η πιθανότητα να φθάσει πρώτο ένα πακέτο πολλαπλής εκπομπής (multicast) και 
από τον άλλο πόρο (ουρά) να φθάσει ένα πακέτο απλής εκπομπής (unicast), είναι:  

   
2
1 )1()1()(

11,2 2
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i
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i
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Οι πιθανότητες αφίξεως πακέτου ανεξάρτητα με το είδος εκπομπής είναι: 

7. Η πιθανότητα άφιξης ενός πακέτου (ανεξάρτητα από τον τύπο εκπομπής του) σε μια 
τυχαία ουρά είναι: 
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8. Η πιθανότητα άφιξης δύο πακέτων (ανεξάρτητα από τον τύπο εκπομπής τους) σε 
μια τυχαία ουρά είναι:     
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Περίπτωση Γ: Λοιπές πιθανότητες – Σχέσεις μεταξύ πιθανοτήτων άφιξης. 

9. Η πιθανότητα μη άφιξης πακέτων σε μια τυχαία ουρά, ενός τυχαίου σταδίου (i) ενός 
ΠΔΔΜ είναι:  
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Σχέσεις μεταξύ των πιθανοτήτων άφιξης πακέτων σε μια τυχαία ουρά.  

Για κάθε ουρά έχουμε:  
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Περίπτωση Δ: Πιθανότητα  μη εισόδου πακέτων σε μια τυχαία ουρά: 
Εκτός από την περίπτωση μη άφιξης πακέτων σε μια τυχαία ουρά - η οποία 

υπολογίστηκε αμέσως παραπάνω -  υπολογίζουμε και την περίπτωση κατά την 
οποίαν, μολονότι έχουν φθάσει πακέτα σε μια τυχαία ουρά, δεν καταφέρνουν να 
εισέλθουν στην ουρά αυτή. Αυτό συμβαίνει επειδή η είσοδος των πακέτων (τα οποία 
προέρχονται από μια ουρά του προηγουμένου σταδίου) εξαρτάται και από την 
κατάσταση την οποία έχει η ‘συζυγής’ ουρά.  

 Η πιθανότητα μη εισόδου πακέτων σε μια τυχαία ουρά υπολογίζεται από την 
παρακάτω έκφραση: 
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     (5.11) 

Απόδειξη. Η πιθανότητα μη εισόδου πακέτων σε μια ουρά )(
0,2

ix εξαρτάται από τρεις 
παράγοντες, ως ακολούθως: 
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όπου: 

i) )(
00,2

ix : εκφράζει την πιθανότητα μη άφιξης πακέτων στην είσοδο μιας ουράς. Αυτή η 
πιθανότητα υπολογίζεται:  
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(multicast) σ’ ένα ΠΔΔΜ και τα οποία δεν καταφέρνουν να εισέλθουν στην ουρά 
επειδή η ‘συζυγής’ ουρά του αυτού σταδίου είναι μπλοκαρισμένη από οποιαδήποτε 
αιτία. Αυτό το γεγονός εκφράζεται από την πιθανότητα:     )()(
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uuux  εκφράζει την πιθανότητα άφιξης ενός 

πακέτου πολλαπλής εκπομπής (multicast) στην είσοδο και 2
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την πιθανότητα άφιξης δύο πακέτων πολλαπλής εκπομπής (multicast) στην είσοδο. Γι 

αυτό, γράφεται:  )(2
)1()1(
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iii) )(
0,2

i
umx : εκφράζει την πιθανότητα άφιξης ενός ή δύο πακέτων πολλαπλής εκπομπής 

(multicast) σ’ ένα ΠΔΔΜ και τα οποία δεν καταφέρνουν να εισέλθουν στην ουρά 
επειδή η ‘συζυγής’ ουρά του αυτού σταδίου έχει δεχθεί ένα πακέτο απλής εκπομπής 
(unicast). Αυτή η πιθανότητα υπολογίζεται ως ακολούθως:  
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Κατά συνέπεια,  ισχύει:   )1)((
2
1 )()1()1()(
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um puux −⋅= −−   (5.15) 

Θέτοντας τις εξισώσεις . (5.13), (5.14) και (5. 15) λαμβάνεται η εξίσωση (5.11) 

 

5.4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΠΔΔΜ ΕΝΟΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ, ΜΕ ‘FULL MULTICAST’ ΕΚΠΟΜΠΗ 
ΠΑΚΕΤΩΝ  

 

Σύμφωνα με τα όσα αναπτύχθηκαν παραπάνω, μια οποιαδήποτε τυχαία ουρά ενός 
συστήματος λειτουργεί σαν τύπου: Be/G/1/1 ή Be/G/2/1 ουρά. Στην ανάλυση η οποία 
ακολουθεί θεωρήθηκε ότι το υπό μελέτη ΠΔΔΜ αποτελείται από 2x2 ΣΜΜ και ότι οι 
ουρές τις οποίες διαθέτει έχουν μέγεθος 1 )1( =b . 

5.4.1Το  διάγραμμα  μεταβολής  καταστάσεων  τυχαίας  
ουράς  

Σ’ αυτήν την παράγραφο παρουσιάζεται το διάγραμμα μεταβολής των καταστάσεων 
μιας τυχαίας ουράς του συστήματος μεγέθους 1, η οποία εξυπηρετεί πακέτα απλής 
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και πολλαπλής εκπομπής με τεχνική εκπομπής ‘full multicast’. Θεωρούμε σαν 
βασικές καταστάσεις μνήμης τις παρακάτω τρείς καταστάσεις: 

( )(
0
ip ): η ουρά να είναι άδεια από πακέτα. 

( )(i
uu ):  η ουρά να έχει ένα πακέτο απλής εκπομπής (unicast), αδιάφορο αν αυτό είναι 

κανονικό πακέτο (δηλαδή μόλις έχει φθάσει) ή είναι μπλοκαρισμένο.  

( )(i
mu ):  η ουρά να έχει ένα πακέτο πολλαπλής εκπομπής (multicast), αδιάφορο αν 

αυτό είναι κανονικό πακέτο (δηλαδή μόλις έχει φθάσει) ή είναι μπλοκαρισμένο.   

Το διάγραμμα μεταβολής των καταστάσεων δείχνεται στο Σχήμα 5.3: 
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Σχήμα 5.3 Μεταβολές καταστάσεων μιας ουράς μεγέθους 1 η οποία εξυπηρετεί 
φορτίο απλής και πολλαπλής εκπομπής με τρόπο εκπομπής ‘full multicast’ 

 

Οι θεωρούμενες ως βασικές καταστάσεις της ουράς  )(i
uu και )(i

mu περιέχουν 
υποπεριπτώσεις με μπλοκαρισμένες ή μη καταστάσεις. Αν αναλύαμε τις δύο βασικές 
αυτές καταστάσεις σε υποπεριπτώσεις τότε θα μπορούσαμε να είχαμε ένα 
περισσότερο λεπτομερές διάγραμμα και κατά συνέπεια να έχουμε μια ακόμη πιο 
λεπτομερή απεικόνιση της λειτουργίας μιας ουράς. Παρ’ όλα αυτά όμως και το 
διάγραμμα καταστάσεων που απεικονίζει το Σχήματος 5.3, είναι αρκετά επαρκές για 
την ανάλυση η οποία ακολουθεί.  

5.4.2 Ανάλυση  για  τον  υπολογισμό  της  
‘Χρησιμοποίησης’ μιας  ουράς  

Χρησιμοποιώντας τις πιθανότητες των καταστάσεων μιας τυχαίας ουράς η οποία 
βρίσκεται σε τυχαίο στάδιο )(i  του συστήματος, όταν η ουρά βρίσκεται σε 
κατάσταση ισορροπίας καθώς επίσης και το λήμμα 2 από την εργασία της ομάδας 
Bouras [65], μπορούμε να γράψουμε τις παρακάτω εξισώσεις: 
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Όπου )(i
fup είναι η πιθανότητα ενός πακέτου απλής εκπομπής (unicast) να προωθηθεί 

από το i-στάδιο στο επόμενο (i+1)-στάδιο. Αυτή η πιθανότητα μπορεί να εκφραστεί 
ως:  )1()( 1 +−= i

b
i

fu pp  και 

)(i
fmp : είναι η πιθανότητα ένα πακέτο πολλαπλής εκπομπής (multicast) να προωθηθεί 

από το i-στάδιο στο επόμενο (i+1)-στάδιο. Αυτή η πιθανότητα μπορεί να εκφραστεί 
ως: 2)1()( )1( +−= i

b
i

fm pp . 

Επιλύοντας το παραπάνω σύστημα (16) σε συνδυασμό με τις εξισώσεις (9), (10) και 
(11), λαμβάνουμε την συνολική Χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης ουράς, ως 
ακολούθως:  
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   (5.17) 

     

Η παράμετρος )1( +i
bp εκφράζεται με βάση το λήμμα 1 και η παράμετρος 

)(
0,

i
kx υπολογίζεται με βάση την σχέση  (5.11). Συνεπώς και οι δύο παράμετροι 

( )1( +i
bp , )(

0,
i

kx ) μπορεί να εκφραστούν ως αποκλειστική συνάρτηση της Χρησιμοποίησης 
των ουρών του συστήματος. Και αυτό έχει τελικά ως συνέπεια η παραπάνω σχέση  
(5.17), να είναι μια αναδρομική έκφραση της Χρησιμοποίησης. Πιο συγκεκριμένα  η 
συνολική Χρησιμοποίηση της τρέχουσας ουράς εξαρτάται από: την Χρησιμοποίηση 
των ουρών του προηγουμένου, του τρέχοντος, του επομένου και του τελευταίου 
σταδίου. Προκειμένου να προσεγγίσουμε την τιμή της ολικής Χρησιμοποίησης μιας 
τυχαίας ουράς του συστήματος )(iu , οδηγούμαστε και πάλι στην σκέψη να 
χρησιμοποιήσουμε την επαναληπτική μέθοδο σύγκλισης η οποία παρουσιάστηκε στο 
κεφάλαιο 2. Αυτό όμως μπορούμε να κάνουμε κατά τον ίδιο τρόπο και για όλες της 
ουρές του συστήματος.   

Οριακές Συνθήκες:  

• Οι απαιτήσεις για το πρώτο στάδιο 1=i : 
Καθώς δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο στάδιο, η πιθανότητα άφιξης πακέτων στις 
εισόδους του συστήματος )( p , δηλώνει και το προσφερόμενο φορτίο απλής και 
πολλαπλής εκπομπής στις εισόδους του δικτύου. Έτσι ισχύει: pu =)0(  

• Οι απαιτήσεις για το τελευταίο στάδιο :Li =  
Ένα πακέτο το οποίο βρίσκεται στις εξόδους του δικτύου μπορεί πάντοτε να 
προωθηθεί προς τον προορισμό του. Έτσι: 

 0)( =L
bp ⇔ )()()1( L

serv
LL puu ==+  

 

Διακριτές οριακές  περιπτώσεις φορτίο:  
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Είναι προφανές ότι η γενική σχέση (5.17) δίνει αποτελέσματα και σε δύο πιθανές 
οριακές περιπτώσεις προσφερόμενου φορτίου: 

i) Όταν όλο το προσφερόμενο φορτίο στις εισόδους του δικτύου είναι απλής 
εκπομπής )(

0,2
)(
0,2

i
u

i xx = , συνεπώς το ποσοστό του φορτίου πολλαπλής εκπομπής 

( 0)(
0,2 =i

mx ) είναι 0=w , τότε: 
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u        (5.18) 

Η σχέση (5.18) επιβεβαιώνει και την ανάλογη σχέση (3.11) η οποία αναφέρεται 
σε περίπτωση προσφερόμενου φορτίου αποκλειστικά απλής εκπομπής και η οποία 
παρουσιάζεται στην παράγραφο 3.3.1 του κεφαλαίου 3. 

ii) Όταν όλο το προσφερόμενο φορτίο στις εισόδους του δικτύου είναι πολλαπλής 
εκπομπής )(

0,2
)(
0,2

i
m

i xx = , άρα έχουμε 1=w  (Broadcast traffic type), και συνεπώς το 

ποσοστό του φορτίου απλής εκπομπής ( 0)(
0,2 =i

ux ) είναι μηδενικό, τότε: 
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5.4.3 Εφαρμόζοντας  τον  αλγόριθμο  σύγκλισης   

Ο Αλγόριθμος σύγκλισης ο οποίος εφαρμόστηκε δημιουργήθηκε για την εκτίμηση 
της απόδοσης  ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο, με μνήμες μεγέθους 1 και με τεχνική εκπομπής 
‘full multicast’ όταν τα δίκτυα αυτά εξυπηρετούν ταυτόχρονα φορτίου απλής και 
πολλαπλής εκπομπής. Χρησιμοποιώντας ως σταθερό σημείο σύγκλισης (ε< 410 ) για 
τις τιμές της Χρησιμοποίησης, με την εφαρμογή του επαναληπτικού αλγορίθμου 
υπολογίζεται η τιμή του μεγέθους της Χρησιμοποίησης την οποία έχουν οι ουρές σε 
κατάσταση ισορροπίας. Ο αλγόριθμος υλοποιείται όπως αυτός φαίνεται στο κεφάλαιο 
2, παράγραφος 2.8. Στην θέση του αναδρομικού τύπου χρησιμοποιείται η γενική 
σχέση (5.17). 

Μετά το προσδιορισμό της Χρησιμοποίησης της κάθε ουράς του δικτύου, ακολουθεί  
ο υπολογισμός των λοιπών μεγεθών απόδοσης όπως είναι για παράδειγμα η  
Ρυθμοαπόδοση, η καθυστέρηση των πακέτων κλπ με βάση την ανάλυση και τις 
σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί παραπάνω.  
 

5.5 ΠΔΔΜ ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ  
 
Τα ΠΔΔΜ ενός επιπέδου(SiLMINs – Single Layer MINs), καθώς επίσης και τα 

ΠΔΔΜ τα οποία έχουν περιορισμένα επίπεδα ή αλλιώς ΠΔΔΜ μη πλήρους 
ανάπτυξης επιπέδων (SeLMINs-Semi-Layer MINs), μπορεί να θεωρηθούν ως ειδικές 
περιπτώσεις των ΠΠΔΜ πολλαπλών επιπέδων (MLMINs- Multi-Layer MINs). Μέχρι 
το σημείο αυτό μελετήσαμε την απόδοση ΠΔΔΜ  με ένα μόνο  επίπεδο, στην 
συνέχεια θα παρουσιάσουμε και αποτελέσματα απόδοσης ΠΔΔΜ με μερική 
ανάπτυξη επιπέδων, όταν αυτά εξυπηρετούν ταυτόχρονα φορτίο απλής ή πολλαπλής 
εκπομπής.   
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5.5.1 ΠΔΔΜ  με  πολλαπλά  επίπεδα  (MLMINs)  
Τα ΠΔΔΜ με πολλαπλά επίπεδα προτάθηκαν προκειμένου να εξυπηρετείται με 

αποτελεσματικό τρόπο, κυρίως φορτίο πολλαπλής εκπομπής. Το φορτίο πολλαπλής 
εκπομπής δημιουργεί πολλαπλά πακέτα, τα οποία στη συνέχεια διανέμονται σε 
αντίστοιχους προορισμούς του επομένου σταδίου. Όταν στο σύστημα εφαρμόζεται 
πολλαπλή εκπομπή τότε  τα πακέτα πολλαπλασιάζονται κατά την πορεία τους μέσα 
στο πολυβάθμιο δίκτυο. Ο πληθυσμός των πακέτων αυξάνεται καθώς τα πακέτα 
προσχωρούν προς τα τελευταία στάδια. Άρα, το δίκτυο χρειάζεται μεγαλύτερη 
ικανότητα ισχύς μεταγωγής πακέτων στα τελευταία στάδια του, εφ όσον εκεί 
παρουσιάζεται μεγαλύτερη πυκνότητα πακέτων.   
Η δομή των ΠΔΔΜ με πολλαπλά επίπεδα λαμβάνει υπ όψιν την πυκνότητα των 

πακέτων τα τελευταία κυρίως στάδια και εξαλείφουν πλήρως όλα τα πιθανά 
μπλοκαρίσματα τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στο δίκτυο.  
Υπάρχουν τρεις βασικοί δείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται ώστε να 

προσδιορίζεται με ακρίβεια η κατασκευή ενός οποιοδήποτε ΠΔΔΜ πολλαπλών 
επιπέδων.  Αυτοί οι  δείκτες έχουν οριστεί από τους Tusch και Hommel στην εργασία 
[96]. Οι δείκτες αυτοί είναι οι εξής:   

(i) Δείκτης έναρξης αναπαραγωγής επιπέδων sG  (όπου }0{\NGs ∈ ): είναι ο 
δείκτης ο οποίος δηλώνει το αριθμό του σταδίου στο οποίο αρχίζει η ανάπτυξη των 
επιπέδων ενός ΠΔΔΜ.  

(ii) Δείκτης ανάπτυξης επιπέδων FG ( όπου }0{\NGF ∈ ): είναι ο δείκτης ο οποίος 
δηλώνει το πλήθος των επιπέδων τα οποία αναπτύσσονται σε κάθε στάδιο ενός 
ΠΔΔΜ. 

(iii) Δείκτης τερματισμού επιπέδων LG (όπου }0{\NGF ∈ ): είναι ο δείκτης ο 
οποίος δηλώνει το μέγιστο αριθμό επιπέδων στο οποίο φθάνει η ανάπτυξη των 
επιπέδων ενός ΠΔΔΜ.  
Εάν η δομή ενός ΠΔΔΜ σε ένα στάδιο αναπτύσσει έναν αριθμό νέων επιπέδων και 

ο αριθμός αυτός είναι ίσος με το πλήθος των εισόδων μιας τυχαίας ΣΜΜ, (πχ όταν το 
πλήθος ανάπτυξης νέων επιπέδων σε κάθε στάδιο είναι k , δηλ. kGF = , και k είναι 
το πλήθος των εισόδων σε κάθε ΣΜΜ), τότε αυτή η κατασκευή πολλαπλών επιπέδων 
δεν παρουσιάζει εσωτερικά μπλοκαρίσματα, ακόμα και αν από όλες τις εξόδους των 
ΣΜΜ  έχουμε ταυτόχρονα πολλαπλή  εκπομπή πακέτων από όλες τις εξόδους [96].  
Ωστόσο, η βασική αδυναμία της αρχιτεκτονικής των ΠΔΔΜ με πολλαπλά επίπεδα 

έχει σχέση με την εκθετική ανάπτυξη των επιπέδων όταν ο αριθμός των σταδίων 
αυξάνεται. Όταν το μέγεθος ενός δικτύου αυξάνεται, τότε αυξάνονται τα στάδια και 
τα επίπεδα ενός ΠΔΔΜ. Αν προσπαθήσουμε να μειώσουμε τον αριθμό των επιπέδων, 
τότε βεβαίως η πολυπλοκότητα της κατασκευής μειώνεται και αυτό έχει ως συνέπεια 
την μείωση του συνολικού κόστους της κατασκευής. Για να μειώσουμε την 
πολυπλοκότητα ενός ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα έχουμε δύο επιλογές, η μια 
είναι να αρχίσει η ανάπτυξη των επιπέδων σε στάδιο όσο γίνεται πιο κοντινό προς το 
τελευταίο στάδιο και η άλλη είναι να σταματήσει η ανάπτυξη των επιπέδων σε 
δεδομένο αριθμό επιπέδων (σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό επιπέδων πλήρους 
ανάπτυξης). Εν κατακλείδι, η αδυναμία των ΠΔΔΜ με πολλαπλά επίπεδα είναι το 
υψηλό κόστος τους το οποίο οφείλεται στην πολυπλοκότητά τους. Τα ΠΔΔΜ μη 
πλήρους ανάπτυξης επιπέδων (Semi-Layer MINs) είναι συσκευές οι οποίες 
ισορροπούν με βέλτιστο τρόπο μεταξύ του κόστους και της απόδοσης των.  

 

5.5.2 ΠΔΔΜ  μη  πλήρους  ανάπτυξης  επιπέδων  
(SeLMINs)  
Τα ΠΔΔΜ μη πλήρους ανάπτυξης επιπέδων (SeLMINs-SemiLayer MINs) ή 

αλλιώς ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα ορίζονται σαν μια ειδική περίπτωση των 
ΠΔΔΜ πολλαπλών επιπέδων τα οποία αποτελούνται από δύο τμήματα. Το πρώτο 
τμήμα (τα πρώτα στάδια) του ΠΔΔΜ αποτελείται από ένα και μόνο ένα επίπεδο το 
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οποίο σε περίπτωση μπλοκαρισμάτων χρησιμοποιεί τεχνική αναμονής πακέτων 
(backpressure blocking mechanism) ενώ η υπόλοιπη κατασκευή του δηλαδή το 
δεύτερο τμήμα ενός ΠΠΔΜ είναι το τμήμα το οποίο αποτελείται από πολλά επίπεδα 
με πλήρη ανάπτυξη (ένα πλήρες fan-out), το οποίο είναι απαλλαγμένο πλήρως από 
μπλοκαρίσματα.  

 
Όλα τα ΠΔΔΜ μη πλήρους ανάπτυξης επιπέδων ή περιορισμένων επιπέδων 

(SeLMINs) ικανοποιούν την παραπάνω δομή δύο διακριτών σταδίων. Επιπλέον, εφ 
όσον στο δεύτερο τμήμα τους διατηρούν σταθερό τον δείκτη ανάπτυξης cGF =  
(όπου c εκφράζει το πλήθος των εισόδων σε κάθε ΣΜΜ), τότε το δεύτερο τμήμα (fan 
out) δεν παρουσιάζει φαινόμενα μπλοκαρίσματος πακέτων. Το Σχήμα 5.4 εμφανίζει 
παραδείγματα δύο ΠΔΔΜ μη πλήρους ανάπτυξης (ή με περιορισμένα επίπεδα) σε 
όψη δύο διαστάσεων.  
Διατηρώντας τον δείκτη FG σταθερό στα τελευταία στάδια, τα ΠΔΔΜ μη πλήρους 

ανάπτυξης αποφεύγουν τις συνέπειες της υψηλής πυκνότητας των πακέτων η οποία 
παρουσιάζεται σε αυτά τα στάδια των ΠΔΔΜ. Τα ΠΔΔΜ μη πλήρους ανάπτυξης (ή 
με περιορισμένα επίπεδα) (SeLMINs) θα ενισχύσουν στο μέλλον σημαντικά την 
συνολική απόδοση των διαφόρων διασυνδέσεων του internet όπως επίσης και την 
συνολική απόδοση των παραλλήλων συστημάτων αλλά και των υπολογιστικών 
συστημάτων grid. 

 
Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4

Inputs Outputs

Inputs Outputs

SLMIN: GS=2,   GF=2  and GL=4

SLMIN: GS=3,   GF=2  and GL=2

LSL LML

LSL LML

 

Σχήμα 5.4 Πλάγια όψη δύο ΠΔΔΜ μη πλήρους ανάπτυξης τεσσάρων σταδίων 

 
Σ’ ένα ΠΔΔΜ μη πλήρους ανάπτυξης (ή περιορισμένων επιπέδων) (SeLMIN), 

έστω ότι το SLL  αναπαριστά το πλήθος των σταδίων του πρώτου τμήματος (ενός 
επιπέδου) και έστω ότι το MLL  αναπαριστά το πλήθος των σταδίων του δευτέρου 
τμήματος (πολλαπλών επιπέδων), στο οποίο τμήμα έχουμε πλήρη ανάπτυξη  (δηλ. 
σταθερό δείκτη FG ). Τότε ισχύει:  MLSL LLL += . Αν  είναι γνωστό το MLL τότε το 
πλήθος των επιπέδων του δευτέρου τμήματος είναι: MLL

L cG =  , όπου c είναι ο 
αριθμός των εισόδων ενός οποιουδήποτε ΣΜΜ (πχ στην περίπτωση των 2x2 ΣΜΜ, 
το c είναι 2).  
Επιπλέον, αν η τιμή της Ρυθμοαπόδοσης του πρώτου τμήματος (ενός επιπέδου) των 

ΠΔΔΜ μη πλήρους ανάπτυξης επιπέδων (SeLMIN) είναι γνωστή από την εφαρμογή  
της ανάλυσης η οποία αναπτύσσεται στην παράγραφο 5.4, τότε η συνολική 
Ρυθμοαπόδοση των ΠΔΔΜ μη πλήρους ανάπτυξης (η οποία παρουσιάζεται στις 
εξόδους του fan out) υπολογίζεται με βάση την σχέση:  ( ) MLL

SLout wThTh +⋅= 1)()( , όπου:  
)(SLTh είναι η Ρυθμοαπόδοση στο τέλος του πρώτου τμήματος (ενός επιπέδου) και 
)(outTh  είναι η Ρυθμοαπόδοση η οποία παρουσιάζεται στις εξόδους του ΠΔΔΜ μη 

πλήρους ανάπτυξης (SeLMIN). 
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5.5.3 Δείκτες  απόδοσης  ΠΔΔΜ  περισσοτέρων   
επιπέδων  σε  φορτίο  πολλαπλής  εκπομπής  

1) Μέση και κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση για ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα 
(SeLMINs)  
Σε ένα ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα, έστω ότι το SLL αναπαριστά τον αριθμό 

των σταδίων τα οποία έχει το πρώτο τμήμα, το οποίο αποτελείται από ένα και μόνο 
επίπεδο. Και έστω ότι το MLL δείχνει τον αριθμό των σταδίων του δευτέρου τμήματος 
τα οποία έχουν πλήρη ανάπτυξη (fan out) και τα οποία εξυπηρετούν φορτίο 
πολλαπλής εκπομπής χωρίς φαινόμενα μπλοκαρίσματος. Σε κάθε περίπτωση ΠΔΔΜ  
ισχύει: MLSL LLL += . Αν όμως είναι γνωστός ο αριθμός των σταδίων MLL , τότε είναι 
γνωστός και το πλήθος των επιπέδων στα οποία αναπτύσσεται το δεύτερο μέρος των 
δικτύων αυτών, εφ όσον αυτό αναπτύσσεται ‘κανονικά’ δηλ. με FG σταθερό, ισχύει: 

MLL
L cG = , όπου c  είναι το πλήθος των εισόδων κάθε ΣΜΜ (πχ σε περίπτωση 2x2 

ΣΜΜ, το c είναι 2). 
Σύμφωνα με τα όσα ανεπτύχθησαν παραπάνω, εκτελώντας τον αλγόριθμο για 
οποιοδήποτε ΠΔΔΜ, λαμβάνεται κατ’ αρχή η Χρησιμοποίηση κάθε σταδίου, άρα και 
του τελευταίου σταδίου. Επειδή όμως το τελευταίο στάδιο ποτέ δεν μπλοκάρει, γι 
αυτό η Χρησιμοποίηση του τελευταίου σταδίου είναι η κανονική Ρυθμοαπόδοσης του 
συστήματος.  

Αν η τιμή της Ρυθμοαπόδοσης )(SLTh ενός ΠΠΔΜ με ένα επίπεδο προσδιορισθεί με 
την χρήση της αναλυτικής μεθόδου, τότε η συνολική Ρυθμοαπόδοση )(outTh ενός 
ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα υπολογίζεται ως εξής: 

 ( ) MLL
SLout wThTh +⋅= 1)()(         (5.20) 

 

Όπου: 

- )(SLTh  είναι η κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση στο τέλος του πρώτου τμήματος, 
ενός ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα, και η οποία προσδιορίζεται με την εφαρμογή 
της αναλυτικής μεθόδου και 

- )(outTh  είναι η κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση στο τέλος του δευτέρου τμήματος, 
ενός ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα. 

- Η μέση Ρυθμοαπόδοση ενός ΠΔΔΜ υπολογίζεται ως: NThTh out ⋅= )(  

2) Μέση και κανονικοποιημένη καθυστέρηση των πακέτων σε ΠΔΔΜ με περιορισμένα 
επίπεδα (SeLMINs)   
Η μέση καθυστέρηση avgD ενός πακέτου είναι ο μέσος χρόνος τον οποίο χρειάζεται 

ένα πακέτο προκειμένου να διέλθει ένα ΠΔΔΜ. Η μέση καθυστέρηση ενός πακέτου σε 
ένα ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα υπολογίζεται σαν ένα άθροισμα της 
καθυστέρησης των πακέτων στα δύο τμήματα του. Η μέση καθυστέρηση δίνεται από 
τον τύπο:  

avgMLavgSLavg DDD )()( +=        (5.21) 

Όπου: 
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- avgSLD )(  δηλώνει την μέση καθυστέρηση  ενός πακέτου στο πρώτο τμήμα – το ενός 
επιπέδου – ενός ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα (SeLMIN ). Το πρώτο επίπεδο είναι 
ένα επίπεδο το οποίο παρουσιάζει μπλοκαρίσματα και  

- avgMLD )(  δηλώνει την μέση καθυστέρηση  ενός πακέτου στο δεύτερο τμήμα, το 
τμήμα το οποίο αναπτύσσεται ‘κανονικά’ σε επίπεδα. Το δεύτερο τμήμα δεν 
παρουσιάζει μπλοκαρίσματα.    

Επίσης, η Χρησιμοποίηση μιας ουρά δείχνει τον χρόνο παραμονής των πακέτων σε 
μια ουρά. Με την εφαρμογής της αναλυτικής μεθόδου υπολογίζεται η Χρησιμοποίηση 
όλων των ουρών του πρώτου τμήματος του ΠΔΔΜ.  
Τότε η μέση καθυστέρηση των πακέτων avgSLD )( στο πρώτο τμήμα δίνεται ως 

συνάρτηση της μέση Χρησιμοποίησης κάθε σταδίου από την σχέση: 

)(
1

)()(

)(

)1(

SL

SL
SL

L

L

i

iLi

avgSL u

wu
D

∑
=

−+⋅
= ,        (5.22) 

Όπου: )()1( iLSLw −+  ορίζεται ως παράγοντας αναπαραγωγής του συστήματος.  
Η μέση καθυστέρηση των πακέτων avgMLD )(  στο δεύτερο τμήμα ενός ΠΠΔΜ με 

περιορισμένα επίπεδα (fan out) υπολογίζεται ως: 
MLavgML LD =)(           (5.23) 

Όπου: MLL  δείχνει των αριθμό των σταδίων του δευτέρου τμήματος (fan out) ενός 
ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα. Επειδή δεν υπάρχουν μπλοκαρίσματα πακέτων στο 
δεύτερο τμήμα του ΠΔΔΜ, η καθυστέρηση των πακέτων είναι ίση με τον αριθμό των 
σταδίων. 
Η κανονικοποιημένη καθυστέρηση των πακέτων NormD , σε ΠΔΔΜ με περιορισμένα 

επίπεδα υπολογίζεται από την σχέση: 
LDD avgNorm /=         (5.24) 

 
3) Πιθανότητα αποδοχής πακέτων από ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα και φορτίο 
πολλαπλής εκπομπής 
 
Εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο στο πρώτο τμήμα ενός ΠΔΔΜ με περιορισμένα 
επίπεδα, λαμβάνουμε και την Χρησιμοποίηση του SLL σταδίου το οποίο είναι και το 
τελευταίο στάδιο πρώτου τμήματος του δικτύου. Το στάδιο με SLLi =  είναι ένα 
στάδιο που ποτέ δεν μπλοκάρει και συνδέεται επίσης με το δεύτερο τμήμα (the fan 
out) του ΠΠΔΜ το οποίο δεν παρουσιάζει μπλοκαρίσματα. Αλλά, η Χρησιμοποίηση 
του SLL σταδίου είναι η απόδοση του πρώτου τμήματος του ΠΔΔΜ και αυτό μπορεί 
να υπολογιστεί από την αναλυτική μέθοδο. Στην συνέχεια βασιζόμενοι σε αυτό η 
πιθανότητα αποδοχής πακέτων από τις εισόδους του πολυβάθμιου συστήματος, 
λαμβάνοντας υπ όψιν και το λήμμα 1, μπορεί να υπολογιστεί από την σχέση: 

SL

SL

L

L

accepted w
up

)1( +
=         (5.25) 

 
 

4) Πιθανότητα απώλειας πακέτων ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα και φορτίο 
πολλαπλής εκπομπής 
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Συνεπώς, η πιθανότητα απώλειας πακέτων στις εισόδους του ΠΔΔΜ με περιορισμένα 
επίπεδα μπορεί να υπολογιστεί ως:  

SL

SL

L

L

lost w
upp

)1( +
−=        (5.26) 

 

5.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΛΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

 
Εφαρμόστηκαν και εδώ δύο μέθοδοι υπολογισμού απόδοσης ΠΔΔΜ η μαθηματική 
μέθοδος η οποία έχει παρουσιαστεί στο κεφάλαιο αυτό και η προσομοίωση. Κάθε 
μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματά της. Ειδικότερα, θέλουμε να υπάρχει μια ισορροπία 
μεταξύ της ταχύτητας με την οποία εκτελείται μια μέθοδος και της ακρίβειας των 
αποτελεσμάτων. Και τα δύο λογισμικά τα οποία ανεπτύχθησαν και τα οποία 
αντιστοιχούν στις δύο μεθόδους έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας γλώσσα 
προγραμματισμού C++. Και οι δύο προσομοιωτές μπορούν να λειτουργήσουν για 
διάφορες διαμορφώσεις ΠΔΔΜ τα οποία χρησιμοποιούν ως τεχνική εκπομπής 
πακέτων την τεχνική ‘full multicast’. Η αναλυτική μέθοδος συγκλίνει σε 65 
επαναλήψεις ενώ ο κλασσικός προσομοιωτής χρειάζεται τουλάχιστον 410  
επαναλήψεις ώστε να έρθει σε κατάσταση ισορροπίας, δηλαδή απαιτεί σημαντικά 
μεγαλύτερο χρόνο ώστε να έρθει σε κατάσταση ισορροπίας.  
Οι παράμετροι οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα στους προσομοιωτές μας 
είναι: το πλήθος των σταδίων ενός ΠΔΔΜ το οποίο καθορίζει και το μέγεθος του 
δικτύου, το προσφερόμενο φορτίο στις εισόδους και το ποσοστό του φορτίου 
πολλαπλής εκπομπής σε σχέση με ολόκληρο το φορτίο.  
Οι αντίστοιχες τιμές όλων των δεικτών απόδοσης οι οποίες προέρχονται από την 

εφαρμογή των δύο μεθόδων δείχνουν ότι είναι σε συμφωνία μεταξύ τους (η διαφορά 
τους είναι μικρότερη του 2%). Και αυτό συμβαίνει, για διάφορες κατανομές του 
προσφερόμενου φορτίου και διάφορα ποσοστά φορτίου πολλαπλής εκπομπής. Στην 
συνέχεια παρουσιάζονται μερικά αποτελέσματα τα οποία έχουν προέλθει από την 
εφαρμογή των πειραμάτων προσομοίωσης.  

5.6.1 Εκτίμηση  απόδοσης  ΠΔΔΜ  ενός  επιπέδου  και  
‘full multicast’ τεχνική  εκπομπής  
Κατ αρχήν και οι δύο μέθοδοι εφαρμόστηκαν σε ΠΔΔΜ, ενός επιπέδου 

(SiLMINs), τα οποία χρησιμοποιούν σε περίπτωση μπλοκαρισμάτων χρησιμοποιούν 
μηχανισμό αναμονής (backpressure mechanism) και τα οποία χρησιμοποιούν ‘full 
multicast’ τεχνική εκπομπής πακέτων, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 
5.2.2.   Εδώ παρουσιάζονται μερικά αποτελέσματα τα οποία έχουν προκύψει από τα 
πειράματα αυτά.  

5.6.1.1 Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ενός ΠΔΔΜ έξη-σταδίων και ενός-επιπέδου για διάφορα 
ποσοστά φορτίου πολλαπλής εκπομπής 

Το Σχήμα 5.5 παρουσιάζει αποτελέσματα κανονικοποιημένης Ρυθμοαπόδοσης ενός 
ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1 και ενός επιπέδου με έξη στάδια το οποίο εξυπηρετεί 
φορτίο απλής και πολλαπλής εκπομπής σε συνάρτηση με το ολικό προσφερόμενο 
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φορτίο στις εισόδους του δικτύου για διάφορα ποσοστά φορτίου πολλαπλής 
εκπομπής. 

(64x64) 6-Stage SiLMIN
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Σχήμα 5.5 Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ~ Ολικό προσφερόμενο φορτίο στις 
εισόδους ενός 6-σταδίων, ενός επιπέδου ΠΔΔΜ για διάφορα ποσοστά  ( w ) 

Στο διάγραμμα, η συνεχείς καμπύλες SM-w=a% και οι διακεκομμένες καμπύλες AM-
w=a% δείχνουν την ολική κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ενός 6-σταδίων και ενός 
επιπέδου ΠΔΔΜ, υπολογισμένες με κλασσική προσομοίωση και αναλυτική μέθοδο 
αντίστοιχα. 

 Οι καμπύλες υπολογίστηκαν για ποσοστά φορτίου πολλαπλής εκπομπής ως 
ακολούθως a%=0, 10, 20, 50, 70 and 100%.   

Από το Σχήμα 5.5 φαίνεται ότι, η ολική κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση αυξάνεται 
όταν το ποσοστό του φορτίου πολλαπλής εκπομπής αυξάνεται και αυτό οφείλεται στο 
ότι έχουμε αυξημένο πολλαπλασιασμό των πακέτων. Επίσης, όπως μπορεί να δούμε 
για υψηλές τιμές του συντελεστή (w) (πχ για w>0.5), το δίκτυο φθάνει στον κορεσμό 
του από πλευράς Ρυθμοαπόδοσης ακόμα και από πολύ μικρές τιμές προσφερόμενου 
φορτίου ( πχ από τιμές της τάξεως του 10%). Επιδιώκοντας να ολισθήσουμε το 
σημείο κορεσμού της Ρυθμοαπόδοσης σε υψηλότερες τιμές φορτίου, προτείνεται η 
τροποποίηση της κατασκευής δηλαδή προσθήκη πολλών επιπέδων στα τελευταία 
στάδια του δικτύου.    

5.6.1.2 Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση διαφόρων μεγεθών ΠΔΔΜ ενός επιπέδου    

Το Σχήμα 5.6 παρουσιάζει την κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση διαφόρων μεγεθών 
ΠΔΔΜ ενός επιπέδου σε σχέση με το ολικό προσφερόμενο φορτίο στις εισόδους όταν 
το ποσοστό του φορτίου πολλαπλής εκπομπής είναι w=0.5. Σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.3 το ποσοστό w του φορτίου πολλαπλής εκπομπής θεωρείται σταθερό 
για όλες τις ΣΜΜ του δικτύου.  
Στο διάγραμμα, οι διακεκομμένες καμπύλες  AM-L=i  και οι συνεχείς καμπύλες SM-
L=i  αναπαριστούν τις τιμές της κανονικοποιημένης Ρυθμοαπόδοσης, ενός i-σταδίων 
και ενός επιπέδου ΠΔΔΜ, υπολογισμένες με αναλυτική και κλασσική προσομοίωση 
αντίστοιχα. Οι καμπύλες αφορούν τιμές κανονικοποιημένης Ρυθμοαπόδοσης ΠΔΔΜ 
με  i=4, 6 και 8 στάδια αντίστοιχα όταν το ποσοστό του φορτίου πολλαπλής εκπομπής 
είναι σταθερό (w=0.5). 
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Σχήμα 5.6 Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ~ προσφερόμενο φορτίο στις 
εισόδους ενός i-σταδίων και ενός επιπέδου ΠΔΔΜ, όπου i=4,6 και 8,  με =w 0.5  
Σύμφωνα με το Σχήμα 5.6, όλα τα ΠΔΔΜ ενός επιπέδου τείνουν να έχουν κορεσμό 
πολύ γρήγορα εξ αιτίας του φορτίου πολλαπλής εκπομπής. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα 
μεγάλου μεγέθους ΠΔΔΜ ενός επιπέδου έχουν όριο απόδοσης όταν το προσφερόμενο 
φορτίο είναι και λίγο μικρότερο από το σημείο κορεσμού  (p<0.1). Αυτό συμβαίνει 
λόγω της καλύτερης αξιοποίησης των ΣΜΜ κυρίως στα τελευταία στάδια, όπου  
έχουν παραχθεί πολύ περισσότερα πακέτα εξ αιτίας του διπλασιασμού των ο οποίο 
γίνεται σε κάθε στάδιο (έχουμε διπλασιασμό των πακέτων εφ όσον θεωρήσαμε 
w=0.5).  
Αντιστρόφως, για μέτρια και χαμηλές τιμές φορτίου στις εισόδους (p>0.3), ΠΔΔΜ 
ενός επιπέδου με μικρότερο μέγεθος φαίνεται να έχουν οριακά απόδοση κορεσμού. 
Αυτό ήταν αναμενόμενο καθώς όταν ο αριθμός των σταδίων αυξάνεται, περισσότερα 
πακέτα συγκρούονται στα τελευταία στάδια. Ο αυξημένος αριθμός των πακέτων δεν 
μπορεί να εξυπηρετηθεί επιτυχώς στα τελευταία στάδια επειδή το δίκτυο βρίσκεται 
ήδη σε κατάσταση κορεσμού και ο μηχανισμός εκπομπής πακέτων ‘full multicast’ 
απαιτεί για να εκπέμψει πακέτα πολλαπλής εκπομπής να υπάρχουν διαθέσιμες δύο 
θέσεις προορισμού στο επόμενο στάδιο. Τέλος, τα αποτελέσματα τα οποία 
λαμβάνονται από την εφαρμογή της αναλυτικής μεθόδου και της προσομοίωσης είναι 
σε συμφωνία μεταξύ τους, δηλαδή η απόκλιση τιμών είναι μικρότερη του 2%.  

5.6.1.3 Απώλεια πακέτων σε ένα ΠΔΔΜ ενός επιπέδου με φορτίο πολλαπλής εκπομπής 

Εφαρμόζοντας τον επαναληπτικό αλγόριθμο, μεταξύ των άλλων δεικτών απόδοσης 
λαμβάνουμε και την Χρησιμοποίηση των ουρών του τελευταίου σταδίου. Επειδή 
θεωρούμε ότι το τελευταίο στάδιο ποτέ δεν μπλοκάρει, η Χρησιμοποίηση του 
τελευταίου σταδίου είναι και η Ρυθμοαπόδοση του συγκεκριμένου πολυβάθμιου 
δικτύου. Η πιθανότητα αποδοχής πακέτων στις εισόδους του δικτύου είναι: 

    )(

)(

)1( L

L

accepted w
up
+

=       (5.20) 

και συνεπώς η πιθανότητα απώλειας ενός πακέτου στις εισόδους μιας συσκευής είναι: 
  acceptedlost ppp −=       (5.21) 

Το Σχήμα 5.7 παρουσιάζει την κανονικοποιημένη απώλεια πακέτων συναρτήσει του 
ολικού προσφερόμενου φορτίου στις εισόδους ενός έξη-σταδίων, ενός  επιπέδου 
ΠΔΔΜ (SiLMIN) για προσφερόμενο φορτίο με ποσοστό πολλαπλής εκπομπής  
=w 0, 0.1, 0.2, 0.5 και 1.0. Τα αποτελέσματα τα οποία απεικονίζουν οι συνεχείς 
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γραμμές και οι διακεκομμένες καμπύλες  προέρχονται από πειράματα κλασσικής 
προσομοίωσης και εφαρμογής της αναλυτικής μεθόδου αντίστοιχα.  

(64x64) 6-stage SiLMIN
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Σχήμα 5.7 Κανονικοποιημένη απώλεια πακέτων ~ προσφερόμενο φορτίο στις 
εισόδους ενός 6-σταδίων, ενός επιπέδου ΠΔΔΜ με διάφορα ποσοστά )(w  

Όπως φαίνεται στο Σχήμα5.7 , η κανονικοποιημένη απώλεια πακέτων για ΠΠΔΜ ενός 
επιπέδου, και 64x64 μεγέθους δικτύου, αυξάνεται καθώς αυξάνεται το ποσοστό του 
φορτίου πολλαπλής εκπομπής. Αυτό συμβαίνει λόγω της αύξησης των πακέτων στο 
εσωτερικό του δικτύου λόγω της λειτουργίας πολλαπλής εκπομπής την οποία 
υφίσταται μέρος των πακέτων. Η αύξηση των πακέτων στο εσωτερικό του 
συστήματος έχει ως συνέπεια την αύξηση των  μπλοκαρισμάτων τα οποία υφίστανται 
τα πακέτα και επίσης έχει ως άμεση συνέπεια την αύξηση του αριθμού των πακέτων 
τα οποία χάνονται κατά την είσοδο του δικτύου.   

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι συνολικές απώλειες πακέτων όταν w=0.7 είναι πολύ κοντά 
με την αντίστοιχη τιμή των συνολικών απωλειών πακέτων όταν w=1.0 (broadcast 
εκπομπή). Αυτό συμβαίνει επειδή το ενός επιπέδου ΠΠΔΜ φθάνει σε κορεσμό όταν 
το ποσοστό του φορτίου πολλαπλής εκπομπής (w) είναι περίπου 0.7, οπότε για  

7.0>w   δεν παρατηρείται καμία περαιτέρω μεταβολή. 

5.6.1.4 Καθυστέρηση πακέτων ενός ΠΔΔΜ απλού επιπέδου σε φορτίο με πολλαπλές εκπομπές 

Μέση καθυστέρηση avgD πακέτων, είναι ο μέσος χρόνος τον οποίο δαπανά ένα πακέτο 
προκειμένου να διέλθει διαμέσου ενός ΠΔΔΜ ενός επιπέδου. Επίσης, το μέγεθος της  
Χρησιμοποίησης  δείχνει τον χρόνο κατά τον οποίο παραμένουν τα πακέτα στις 
μνήμες του συστήματος.  Έτσι, η παρακάτω σχέση δίνει την μέση καθυστέρηση των 
πακέτων ενός ΠΠΔΜ με ένα επίπεδο και με μνήμες μεγέθους 1, σαν συνάρτηση της 
μέσης Χρησιμοποίησης κάθε σταδίου. 

      )(
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=        (5.22) 

 Όπου ο παράγοντας )()1( iLw −+ μπορεί να λεχθεί και συντελεστής αναπαραγωγής του 
δικτύου.   
Η κανονικοποιημένη καθυστέρηση των πακέτων NormD  μπορεί να οριστεί από το 
κλάσμα της μέσης καθυστέρησης avgD  των πακέτων προς τη ελάχιστη καθυστέρηση 
την οποίαν ένα πακέτο χρειάζεται για να διέλθει ένα ΠΔΔΜ ενός επιπέδου χωρίς να 
αντιμετωπίσει φαινόμενο μπλοκαρίσματος. Αυτή η ελάχιστη καθυστέρηση πακέτων 
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είναι ίση με το πλήθος των σταδίων ενός ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο. Συνεπώς η 
κανονικοποιημένη καθυστέρηση μπορεί να υπολογιστεί από την σχέση: 

      
L

D
D avg

Norm =        (5.23) 

Το Σχήμα 5.8 παρουσιάζει την κανονικοποιημένη καθυστέρηση των πακέτων 
συναρτήσει του προσφερόμενου φορτίου στις εισόδους του δικτύου. Στο διάγραμμα, 
οι διακεκομμένες καμπύλες AM-L=I και οι συνεχείς καμπύλες SM-L=i απεικονίζουν 
τιμές της κανονικοποιημένης καθυστέρησης των πακέτων οι οποίες τιμές έχουν 
υπολογιστεί με την χρησιμοποίηση της αναλυτικής μεθόδου και της προσομοίωσης 
αντίστοιχα. Οι καμπύλες αναφέρονται σε κανονικοποιημένη καθυστέρηση των 
πακέτων i-σταδίων ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο,  όπου i=3,4,5,6 και 8. 

 

multicast ratio w=0.5

1

2

3

4

5

6

7

8

0.01 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1
(p)~ Offered load

No
rm

al
iz

ed
 p

ac
ke

t L
at

en
cy

AM-L=8
SM-L=8
AM-L=6
SM-L=6
AM-L=5
SM-L=5
AM-L=4
SM-L=4
AM-L=3
SM-L=3

 

Σχήμα 5.8 Kανονικοποιημένη Καθυστέρηση των πακέτων ~ προσφερόμενο φορτίο 
στις εισόδους ενός  i-σταδίων ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο, όπου i=4, 6, 8 με =w 0.5 

Σύμφωνα με το Σχήμα 5.8, είναι ξεκάθαρο ότι η κανονικοποιημένη καθυστέρηση των 
πακέτων αυξάνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος των δικτύων και αυτό οφείλεται στον 
πολλαπλασιασμό των πακέτων σε κάθε στάδιο και την προοδευτική αύξησή τους από 
στάδιο σε στάδιο εφ όσον η λειτουργία πολλαπλής εκπομπής υλοποιείται 
διατηρώντας σε κάθε στάδιο σταθερό το ποσοστόw . 
Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζουν την απόδοση ενός ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο 
το οποίο φθάνει σε κατάσταση κορεσμού ακόμα και από πολύ μικρές τιμές του 
ποσοστού του φορτίου πολλαπλής εκπομπής w . Η συμπεριφορά αυτή αυτών των 
ΠΔΔΜ μπορεί να παρουσιαστεί σε διάφορες εφαρμογές. Πχ όταν αυτές εξυπηρετούν 
φορτίο πολλαπλής εκπομπής στο διαδίκτυο ή ακόμη και όταν συμμετέχουν στην 
λειτουργία παραλλήλων συστημάτων ή όταν συμπεριλαμβάνονται σε υπολογιστικά 
συστήματα grid. Αλλά με δεδομένο την βασική αδυναμία τους δηλαδή τον πολύ 
γρήγορο κορεσμό τον οποίον παρουσιάζουν τα δίκτυα αυτά - ακόμη και από πολύ 
μικρά ποσοστά φορτίου πολλαπλής εκπομπής – η χρήση τους σήμερα είναι 
εξαιρετικά περιορισμένη έως ανύπαρκτος.   

5.6.1.5 Επαλήθευση αποτελεσμάτων 

Κατ αρχήν, τα αποτελέσματα και με τις δύο μεθόδους υπολογισμού (δηλ. με βάση 
την προσεγγιστική μέθοδο και την προσομοίωση) είναι σε συμφωνία μεταξύ τους (οι 
διαφορές είναι μικρότερες του 2%). Αυτό μπορεί να εκληφθεί σαν μια ένδειξη της 
μεταξύ τους ακρίβειας. Ωστόσο, η αναλυτική μέθοδος παρουσιάζει πάντα το 
πλεονέκτημα ότι μπορεί να προσδιορίσει πολύ γρηγορότερα το σημείο κορεσμού του 
δικτύου (Σχήμα 5.5). 
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Δεύτερον, όταν το φορτίο στις εισόδους ενός συστήματος πχ ενός έξη-σταδίων 
ΠΠΔΜ με ένα επίπεδο είναι καθολικά απλής εκπομπής (unicast), τότε η 
κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση η οποία υπολογίζεται και με τις δύο μεθόδους 
(Σχήμα 5.5: καμπύλες AM-w=0% και SM-w=0% ) είναι σε συμφωνία με τα 
αντίστοιχα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζει η ομάδα Shabtai στο Σχήμα 13 της 
εργασίας [87], όταν το έξη σταδίων ΠΔΔΜ ενός επιπέδου εργάζεται με φορτίο 
αποκλειστικά μιας προτεραιότητας.  
Τρίτον, για την ίδια οριακή περίπτωση με φορτίο αποκλειστικά απλής εκπομπής, τα 
αποτελέσματα τα οποία φαίνονται στο Σχήμα 5.5 με τις καμπύλες: AM-w=0% και 
SM-w=0%  συμπίπτουν με τα αποτελέσματα τα οποία αναφέρονται στην εργασία 
[86], Σχήμα 5. Στην εργασία [86], ένα παρόμοιο αναλυτικό μοντέλο μελετήθηκε για 
ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο όταν εξυπηρετεί αποκλειστικά φορτίο απλής εκπομπής 
(unicast). Τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται στο Σχήμα 4.17,του Κεφαλαίου 
4 (και στο Σχήμα 5 της εργασίας [86]) για φορτίο απλής εκπομπής, βρέθηκε ότι είναι 
περισσότερο ακριβή συγκρινόμενα με δεδομένα απόδοσης τα οποία παρουσιάζονται 
στην βιβλιογραφία από εφαρμογή παλαιότερων προσεγγιστικών μοντέλων. Πιο 
συγκεκριμένα, στο Σχήμα 4.17,του κεφαλαίου 4 παρουσιάζεται το εξής: σε 
περίπτωση με φορτίο αποκλειστικά απλής εκπομπής, το αναλυτικό μοντέλο ενός 
ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο και μνήμες μεγέθους 1 δίνει περισσότερο ακριβή 
αποτελέσματα απ ότι παλαιότερα κλασσικά μοντέλα όπως τα μοντέλα των Jenq, 
Yoon και Mun. Αυτή η παρατήρηση υπάρχει ξεκάθαρα στο Σχήμα 4.17,του 
κεφαλαίου 4, και αυτό το σημείο είναι μια επιπρόσθετη ένδειξη της αφ ενός μεν  
ακρίβειας των αποτελεσμάτων μας, αφ ετέρου δε της πολύ καλύτερης προσέγγισης 
προς τα πραγματικά αποτελέσματα έναντι των αντιστοίχων αποτελεσμάτων 
προερχόμενα από εφαρμογή παλαιοτέρων μοντέλων.  
Τέλος, για w=0.5, ο κορεσμός αποφεύγεται μόνο με εξαιρετικά πολύ μικρές τιμές 
προσφερόμενου φορτίου (p<0.1), όπως άλλωστε αναφέρεται και στην εργασία [95], 
Σχήμα 8  της  ομάδας Tutsch.  Όμως σύμφωνα με την θεώρηση της ομάδας Tutsch.  
για κάθε πακέτο το οποίο εισέρχεται στο σύστημα, όλες οι διευθύνσεις προορισμού 
έχουν ίση πιθανότητα. Η θεώρηση αυτή της ομάδας Tutsch δεν μπορεί να εκληφθεί 
και τόσο ακριβής. Ωστόσο, και αυτή η σύμπτωση αποτελεσμάτων (με τα 
αποτελέσματα του τρέχοντος μοντέλου) μπορεί να θεωρηθεί σαν ακόμη μια 
επιβεβαίωση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων μας.   
 

5.6.2 Εκτίμηση  απόδοσης  ΠΠΔΜ  με  περιορισμένα  
επίπεδα  και  ‘full multicast’ τεχνική  εκπομπής   

 
Με σκοπό να ξεπεράσουμε τον περιορισμό του κορεσμού της Ρυθμοαπόδοσης ο  

οποίος παρουσιάζεται ακόμη και από πολύ μικρές τιμές του φορτίου πολλαπλής 
εκπομπής καθώς και το μειονέκτημα της πολύ μεγάλης καθυστέρησης την οποία 
έχουν τα πακέτα σε ένα ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο (SiLMINs) όταν αυτό διαχειρίζεται 
φορτίο πολλαπλής εκπομπής, εισάγουμε για χρήση κατασκευές ΠΠΔΜ με 
περιορισμένη ανάπτυξη επιπέδων (SeLMINs). Η αναλυτική μέθοδος η οποία  
παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση των ΠΔΔΜ με 
περιορισμένη ανάπτυξη επιπέδων (SeLMINs).  
Στην συνέχεια, παρουσιάζονται μερικά αποτελέσματα τα οποία αφορούν ΠΔΔΜ με 

μη πλήρη ανάπτυξη επιπέδων, τα οποία έχουν μνήμες μεγέθους 1 και χρησιμοποιούν 
μηχανισμό αναμονής πακέτων σε περιπτώσεις μπλοκαρισμάτων πακέτων 
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(backpressure mechanism) και τα οποία δίκτυα εφαρμόζουν τεχνική εκπομπής ‘full 
multicast’.  
Σήμερα, προκειμένου να ικανοποιήσουμε δικτυακές απαιτήσεις,  χρησιμοποιούνται 

δικτυακοί μεταγωγείς με αρχιτεκτονική διαμόρφωση προσαρμοσμένη στον τύπο του 
φορτίου που πρόκειται να εξυπηρετηθεί. Έτσι, για παράδειγμα σε περιπτώσεις 
εφαρμογών VoIP ή χρήσης συσκευών φωνής trunking υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις 
ποιότητας εξυπηρέτησης φορτίου (QoS). Και πιο συγκεκριμένα, στις εφαρμογές 
αυτού του τύπου απαιτούνται ιδιαίτερα χαμηλές τιμές στην καθυστέρηση των 
πακέτων και χαμηλές τιμές του  jitter. Η καλύτερη αρχιτεκτονική η οποία μπορεί να 
αποδώσει αυτά τα χαρακτηριστικά -σε συνθήκες φορτίου πολλαπλής εφαρμογής- 
είναι ΠΔΔΜ τα οποία όμως διαθέτουν μνήμες μεγέθους 1 σε αντίθεση με αντίστοιχες 
κατασκευές με μεγαλύτερο μέγεθος μνήμης οι οποίες παρουσιάζουν εμφανώς 
μεγαλύτερη καθυστέρηση πακέτων.  

5.6.2.1  Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ενός έξη-σταδίων ΠΔΔΜ μη πλήρους ανάπτυξης επιπέδων 
για διάφορα ποσοστά φορτίου πολλαπλής εκπομπής 

Στο Σχήμα 5.9, οι διακεκομμένες καμπύλες AM-L=6 (w=0.x) παρουσιάζουν την 
κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση, ενός έξη σταδίων ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα 
(SeLMIN) οι τιμές της οποίας έχουν υπολογιστεί με αναλυτική μέθοδο συναρτήσει 
του προσφερόμενου φορτίου στις εισόδους του δικτύου. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση 
έξη-σταδίων ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα προσδιορίζεται με τους δείκτες 
επιπέδων: 3=SG , 2=FG και 8=LG . Ομοίως, στο ίδιο Σχήμα 5.9, οι συνεχείς 
καμπύλες SL-L=6 (w=0.x) παρουσιάζουν την κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση της 
ίδιας διαμόρφωσης ΠΔΔΜ, για τις ίδιες τιμές προσφερόμενου φορτίου στις εισόδους.  
Και με τις δύο μεθόδους (μαθηματική προσέγγιση και κλασσική προσομοίωση), 
μελετήθηκαν περιπτώσεις για φορτίο με ποσοστό πολλαπλής εκπομπής ( w ) ίσο με 
0.1, 0.2, 0.5, 0.7 και 1.0. Από τα δεδομένα τα οποία απεικονίζονται στο Σχήμα 5.9, 
συμπεραίνεται ότι για ένα δεδομένο ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα και για 
συγκεκριμένο φορτίο, η κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση αυξάνεται καθώς το 
ποσοστό του φορτίου πολλαπλής εκπομπής (w) αυξάνεται.  
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Σχήμα 5.9 Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ~ προσφερόμενο φορτίο σε ένα 6-
σταδίων ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα και με: LSL, LML =3 

 
Αυτό είναι προφανές επειδή η αύξηση του φορτίου πολλαπλής εκπομπής 

πολλαπλασιάζει τα πακέτα σε ολόκληρο το σύστημα μεταγωγής.  
Επιπλέον, η αύξηση του φορτίου στις εισόδους πέρα από την τιμή του 40% δεν 

επηρεάζει στην συνολική απόδοση του ΠΔΔΜ. Και αυτό διότι, όπως μπορεί να φανεί 
από το Σχήμα 5.9,  όταν οι τιμές του προσφερόμενου φορτίου γίνουν μεγαλύτερες του 
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40% του πλήρους φορτίου, εμφανίζεται ένας κορεσμός στην Ρυθμοαπόδοση του 
συστήματος.  
Είναι ξεκάθαρο ότι ο κορεσμός του συστήματος οφείλεται στη πολύ μεγάλη 

ποσότητα των πακέτων τα οποία αναπτύσσονται στο εσωτερικό του. Και αυτό με την 
σειρά του προκαλεί μια αδυναμία στη διαχείριση των πακέτων με γρήγορο τρόπο από 
το σύστημα.   
Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις των ΠΔΔΜ με περιορισμένα 

επίπεδα, το όριο του κορεσμού της Ρυθμοαπόδοσης έχει ολισθήσει σε υψηλότερες 
τιμές σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές Ρυθμοαπόδοσης των ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο. 
Εδώ πχ το όριο του κορεσμού σε ένα ΠΔΔΜ ενός επιπέδου εμφανίζεται για ολικό 
προσφερόμενο φορτίο της τάξεως 10% (Σχήμα 5.9) ενώ η αντίστοιχη τιμή του 
κορεσμού σε ένα ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα έχει ολισθήσει στο  40%. Το 
κέρδος της Ρυθμοαπόδοσης η οποία παρατηρείται στην συγκεκριμένη διαμόρφωση 
είναι περίπου 30%, όπως αυτή προκύπτει από τα αποτελέσματα των Σχημάτων 5.5 
και 5.9.  
Το κέρδος της Ρυθμοαπόδοσης, το οποίο όταν χρησιμοποιήσουμε ΠΔΔΜ με 

περιορισμένα επίπεδα, σε σχέση με τα ΠΔΔΜ ενός επιπέδου, καθιστά αυτά 
περισσότερο κατάλληλες συσκευές για εξυπηρέτηση διασυνδεδεμένων δικτύων τα 
οποία έχουν να αντιμετωπίσουν φορτίο πολλαπλής εκπομπής. Αντίθετα, τα ΠΔΔΜ 
ενός επιπέδου παρέχουν πολύ χαμηλές τιμές Ρυθμοαπόδοσης, η οποία είναι πρακτικά 
αδύνατον να εξυπηρετήσει δίκτυα με πραγματικό φορτίο πολλαπλής εκπομπής. 
  

5.6.2.2 Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση σε ΠΠΔΜ με περιορισμένα επίπεδα και με διάφορους δείκτες 
έναρξης αναπαραγωγής επιπέδων )( SG  

Το Σχήμα 5.10, παρουσιάζει την κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση για πέντε 
διαφορετικά δίκτυα περιορισμένων επιπέδων τα οποία όλα είναι, έξη σταδίων ΠΔΔΜ 
(SeLMINs) και θεωρούμε ότι όλα αντιμετωπίζουν προσφερόμενο φορτίο με ποσοστό 
πολλαπλής εκπομπής 5.0=w .Τα δίκτυα αυτά διαφέρουν ως προς την ανάπτυξη των 
επιπέδων τους. Πιο συγκεκριμένα το «άνοιγμα» ξεκινά από τα στάδια 1,2,3,4 και 5 
αντίστοιχα, πράγμα που δηλώνεται με τον δείκτη  )( SG . Τα πέντε διαφορετικά δίκτυα 
περιορισμένων επιπέδων, έξη σταδίων ΠΔΔΜ τα οποία μελετήθηκαν εδώ,  
περιγράφονται με τις παρακάτω πέντε αντίστοιχες ομάδες δεικτών: ),,( LFS GGG : 
(1,2,32), (2,2,16), (3,2,8), (4,2,4) και (5,2,2). 
Οι διακεκομμένες καμπύλες  AM-Gs=a% δείχνουν αποτελέσματα τα οποία έχουν 

ληφθεί από την εφαρμογή της αναλυτικής μεθόδου ενώ οι συνεχείς καμπύλες SM-
Gs=a% απεικονίζουν αποτελέσματα τα οποία έχουν ληφθεί από την εφαρμογή της 
προσομοίωσης.  
    

Semi-Layer MINs with L=6 and w=0.5
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Σχήμα 5.10 Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ~ προσφερόμενο φορτίο σε 6-
σταδίων ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα με δείκτες: GF=2, Gs=1, 2, 3, 4 και 5 

Από το Σχήμα 5.10 προκύπτει ότι όσο περισσότερα επίπεδα υλοποιεί ένα ΠΔΔΜ με 
περιορισμένα επίπεδα, τόσο υψηλότερες γίνονται οι τιμές της  κανονικοποιημένης 
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Ρυθμοαπόδοσης που αποδίδει. Τα ΠΔΔΜ με περιορισμένο μεν αλλά υψηλό αριθμό 
επιπέδων σημαίνει ότι ο δείκτης GL έχει υψηλές τιμές, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης Gs 
έχει χαμηλές τιμές και η ανάπτυξη επιπέδων ξεκινά από πιο ‘ενωρίτερα’ στάδια 
δηλαδή  πιο κοντινό στάδιο προς τις εισόδους. Αντίθετα, όταν ο αριθμός των 
παραλλήλων επιπέδων (χαμηλές τιμές του δείκτη GL ) είναι μικρός, τότε το μέγεθος 
της όλης κατασκευής ελαττώνεται και η Ρυθμοαπόδοση του συστήματος ελαττώνεται 
επίσης.   

 Όσο η ανάπτυξη των επιπέδων ξεκινάει από πιο προχωρημένα στάδια (δηλ. 
κοντύτερα προς την έξοδο), τόσο η Ρυθμοαπόδοση βαθμωτά μειώνεται.  

Η συνεχής καμπύλη AM/SM-L=6 δείχνει αποτελέσματα από ένα έξη-σταδίων, ενός 
επιπέδου ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1 η οποία εμφανίζεται να έχει μικρότερες τιμές 
κανονικοποιημένης Ρυθμοαπόδοσης συγκρινόμενη με αντίστοιχα αποτελέσματα 
προερχόμενα από όλες τις διαμορφώσεις αντιστοίχων ως προς τον αριθμό των 
σταδίων ΠΔΔΜ περιορισμένων επιπέδων.  

 Τα αποτελέσματα τα οποία εμφανίζονται στο Σχήμα 5.10 είναι μια επιπλέον 
απόδειξη ότι όσο περισσότερα επίπεδα υλοποιούνται σε ένα ΠΔΔΜ, τόσο 
υψηλότερες τιμές Ρυθμοαπόδοσης λαμβάνονται από αυτά όταν διατηρήσουμε  
σταθερό το προσφερόμενο φορτίο.  

5.6.2.3 Απώλειες πακέτων σε ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα και φορτίο πολλαπλής εκπομπής 

Το Σχήμα 5.11 απεικονίζει την αλλαγή  της τιμής της πιθανότητας των χαμένων 
πακέτων στις εισόδους ενός έξη-σταδίων ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα 
(SeLMINs) σε συνάρτηση με το ολικό προσφερόμενο φορτίο, όταν το ποσοστό του 
φορτίου πολλαπλής εκπομπής (w) διατηρηθεί σταθερό και ίσο με 0.5.  

 
Οι διακεκομμένες καμπύλες AM-Gs=a, και οι συνεχείς καμπύλες SM-Gs=a 

απεικονίζουν αποτελέσματα τα οποία λαμβάνονται από την εφαρμογή της αναλυτικής 
μεθόδου και της προσομοίωσης αντίστοιχα. Επιπλέον, η συνεχής καμπύλη AM/SM-
L=6 δείχνει αποτελέσματα από ένα έξη-σταδίων, ενός επιπέδου ΠΠΔΜ όταν το 
ποσοστό του φορτίου πολλαπλής εκπομπής (w) είναι επίσης ίσο με 0.5.  
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Σχήμα 5.11 Πιθανότητα χαμένων πακέτων ~ Ολικό προσφερόμενο φορτίο 
διαφόρων 6-σταδίων ΠΠΔΜ με περιορισμένα επίπεδα και ποσοστό =w 0.5 

Από το Σχήμα 5.11 συμπεραίνεται ότι ένα ΠΔΔΜ με περιορισμένα μεν αλλά πάντως 
αρκετά επίπεδα (π.χ. Gs=1 όπου η ανάπτυξη ξεκινά αμέσως μετά από το πρώτο 
στάδιο) έχει την ικανότητα να δεχτεί περισσότερα πακέτα (άρα λιγότερες απώλειες) 
στις εισόδους καθώς αυτό έχει καλύτερη απόδοση απ’ ότι ένα αντίστοιχο ΠΔΔΜ με 
περιορισμένα με αλλά λιγότερα επίπεδα (πχ Gs=5 όπου η ανάπτυξη των επιπέδων 
ξεκινά σε πιο μεθύστερο στάδιο).  
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Και αυτό συμβαίνει επειδή όσο περισσότερα επίπεδα υπάρχουν τόσο περισσότερες 
εναλλακτικές διαδρομές έχουν να επιλέξουν τα πακέτα ώστε να φθάσουν στον 
προορισμό τους. Αυτές οι εναλλακτικές διαδρομές στο δεύτερο τμήμα ενός ΠΠΔΜ 
με περιορισμένα επίπεδα λειτουργούν ως ελεύθεροι διάδρομοι (χωρίς 
μπλοκαρίσματα) πακέτων του συγκεκριμένου δικτύου. Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο 
ότι ένα σχετικά μεγάλο σε μέγεθος δίκτυο πχ ένα ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα, 
και με δείκτες SG =1 ( LG =32 επίπεδων), όταν στις εισόδους του δέχεται φορτίο  
μικρότερο του 40%,  από το οποίο ένα ποσοστό της τάξεως 50% είναι φορτίο 
πολλαπλής εκπομπής, τότε το συγκεκριμένο πολυβάθμιο δίκτυο δέχεται προς 
εξυπηρέτηση όλο το προσφερόμενο φορτίο. Έτσι, στα ΠΔΔΜ με περιορισμένα 
επίπεδα τα μπλοκαρίσματα περιορίζονται μόνο στο πρώτο τμήμα δηλαδή κυρίως στα 
πρώτα στάδια.  

Στο Σχήμα 5.11 , είναι φανερό ότι η χειρότερη περίπτωση αναφορικά με τα χαμένα 
πακέτα παρουσιάζεται στα ΠΠΔΜ ενός επιπέδου, τα οποία παρουσιάζουν την 
υψηλότερη πιθανότητα απώλειας πακέτων σε σχέση με όλα τα αντίστοιχα ΠΠΔΜ με 
περιορισμένα επίπεδα όταν διατηρήσουμε το προσφερόμενο φορτίο σταθερό.   

 

5.6.2.4 Καθυστέρηση πακέτων σε ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα  

Στο Σχήμα 5.12 αναπαρίστανται η κανονικοποιημένη καθυστέρηση πακέτων τα 
δεδομένα της οποίας οι τιμές έχουν ληφθεί από την εφαρμογή της αναλυτικής 
μεθόδου  και της προσομοίωσης (διακεκομμένες και συνεχείς καμπύλες αντίστοιχα) 
για τρείς τύπους έξη-σταδίων, ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα και με μνήμες 
μεγέθους 1 σε συνάρτηση με το προσφερόμενο φορτίο στις εισόδους των δικτύων 
αυτών όταν το ποσοστό φορτίου πολλαπλής εκπομπής  (w) είναι ίσο με 0.5. Οι τρείς 
διαφορετικές κατασκευές ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα δηλώνονται με τις 
παρακάτω ομάδες δεικτών ),,( LFS GGG : (3,2,8), (4,2,4) και (5,2,2) αντίστοιχα. 

Semi-Layer MIN with L=6 stages,
 GF=2 and multicast ratio w=0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

0.01 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1
(p) ~ Offered load on inputs

N
or

m
al

iz
ed

 L
at

en
cy SM:Single Layer

AM:Single Layer
SM:Gs=5,GL=2
AM:Gs=5,GL=2
SM:Gs=4,GL=4
AM:Gs=4,GL=4
SM:Gs=3,GL=8
AM:Gs=3,GL=8

 

Σχήμα 5.12 Κανονικοποιημένη Καθυστέρηση πακέτων ~ προσφερόμενο φορτίο σε 
6-σταδίων ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα και ποσοστό =w 0.5.  Μελετώνται 

τρείς περιπτώσεις ΠΠΔΜ:  (Gs, GL ,GL)=(3,2,8), (4,2,4) και (5,2,2) 

Το σχήμα ξεκάθαρα φανερώνει ότι όσο ο δείκτης έναρξης αναπαραγωγής επιπέδων 
sG ενός ΠΔΔΜ με μη πλήρη ανάπτυξη επιπέδων έχει μικρή τιμή, η καθυστέρηση των 

πακέτων διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα.  
Το Σχήμα 5.12 δείχνει ότι για μια δεδομένη τιμή προσφερόμενου φορτίου η 

καθυστέρηση των πακέτων ελαττώνεται όσο μεγαλώνει ο αριθμός των επιπέδων του 
πολυβάθμιου δικτύου με πολλαπλά επίπεδα. Αυτό συμβαίνει επειδή στα μεγάλα σε 
μέγεθος δίκτυα με πολλά παράλληλα επίπεδα, τα φαινόμενα μπλοκαρίσματος 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

158  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 

περιορίζονται στο πρώτο στάδιο (δηλ. σε λίγα στάδια) ενώ τα υπόλοιπα (τα 
περισσότερα) σταδία του συστήματος εργάζονται χωρίς μπλοκαρίσματα. Και με βάση 
την παραπάνω ανάλυση προσδιορίζεται πλήρως η καθυστέρηση των πακέτων για 
οποιαδήποτε κατασκευή ΠΠΔΜ με περιορισμένα επίπεδα.    
Επιπλέον από το Σχήμα 5.12, συνάγεται ότι η καθυστέρηση των πακέτων αυξάνεται 

καθώς το προσφερόμενο φορτίο αυξάνεται αλλά όταν οι τιμές του προσφερόμενου 
φορτίου είναι σε υψηλά επίπεδα τότε η καθυστέρηση των πακέτων αυξάνεται 
ελαφρώς, τείνοντας να καταστεί σταθερή.   
Επιπλέον θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η μέση καθυστέρηση των πακέτων σε 

δεδομένη διαμόρφωση ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα είναι πολύ χαμηλότερη 
συγκρινόμενη με την αντίστοιχη τιμή ενός ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο. Αυτή η μείωση της 
τιμής της καθυστέρησης των πακέτων η οποία παρατηρείται στα ΠΔΔΜ με 
περιορισμένα επίπεδα είναι ένα άλλο πλεονέκτημα το οποίο καθιστά αυτές τις πολυ-
επίπεδες κατασκευές περισσότερο κατάλληλες συσκευές για εξυπηρέτηση μικτού 
φορτίου (απλής και πολλαπλής εκπομπής.    
Η μεθοδολογία η οποία παρουσιάστηκε εδώ μπορεί να βοηθήσει στον υπολογισμό 

όλων των δεικτών απόδοσης οι οποίοι σχετίζονται με την εφαρμογή ΠΔΔΜ με 
περιορισμένα επίπεδα σε πραγματικό δικτυακό περιβάλλον.  
Το μόνο μειονέκτημα το οποίο παρουσιάζουν τα ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα 

συγκρινόμενα με αντίστοιχα ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο είναι η πολυπλοκότητα, η οποία 
στην πρώτη περίπτωση αυξάνεται εκθετικά όταν αναπτύσσονται περισσότερα 
παράλληλα επίπεδα. Η πολυπλοκότητα όμως σχετίζεται με το κόστος της 
κατασκευής.  Στην εργασία [97] παρουσιάζεται ένας απλός αλγόριθμος υπολογισμού 
κόστους και ενδιάμεσων συνδέσεων ενός πολυβάθμιου συστήματος το οποίο 
υλοποιείται με μόνο ένα επίπεδο και το οποίο χρησιμοποιείται σε γενικότερη 
αρχιτεκτονική παράλληλης διεργασίας. Η εκτίμηση του κόστους ενός ΠΔΔΜ με 
περιορισμένα επίπεδα, από πλευράς υλικού, λογισμικού ή και τα δύο μαζί είναι ένα 
ανοικτό θέμα προς διερεύνηση.  
Η εκτίμηση της απόδοσης – η οποία παρουσιάστηκε εδώ – και η εκτίμηση της 

κατασκευής των ΠΠΔΜ με περιορισμένα επίπεδα θα καθορίσει επαρκώς τις νέες 
αυτές κατασκευές ΠΔΔΜ οι οποίες διαχειρίζονται ταυτόχρονα φορτίο απλής και 
πολλαπλής εκπομπής.    

 

5.7 ΣΥΝΟΨΗ 
 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκε μια νέα αναλυτική μέθοδος υπολογισμού 
απόδοσης πολυβάθμιων συστημάτων με ένα ή περισσότερα επίπεδα όταν τα 
συστήματα αυτά εξυπηρετούν φορτία απλής και πολλαπλής εκπομπής. Εφαρμόζοντας 
αυτή την αναλυτική μέθοδο μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια όλα τα 
στατιστικά στοιχεία της απόδοσης, των δικτύων αυτών.   
Με υλοποίηση του αναλυτικού μοντέλου, για τα συγκεκριμένα ΠΔΔΜ 
πραγματοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός πειραμάτων. Τα πειράματα εκτελέστηκαν 
χρησιμοποιώντας διάφορες τιμές  προσφερόμενου φορτίου, με διάφορα ποσοστά 
φορτίου πολλαπλής εκπομπής, σε διαφορετικού μεγέθους ΠΔΔΜ με ένα ή 
περισσότερα επίπεδα τα οποία όμως όλα χρησιμοποιούσαν για την εκπομπή πακέτων 
την τεχνική ‘full multicast’. Το αναλυτικό μοντέλο το οποίο παρουσιάστηκε στο 
παρόν κεφάλαιο δίνει ακριβή αποτελέσματα και συγκλίνει με μικρό αριθμό 
επαναλήψεων.     
Επιπλέον, τα αποτελέσματα τα οποία εξήχθησαν με την εφαρμογή του συγκεκριμένου 
προσεγγιστικού αναλυτικού πλαισίου  επικυρώθηκαν και με αντίστοιχα πειράματα 
προσομοίωσης. Επιπλέον τα ίδια αποτελέσματα σε μερικές οριακές περιπτώσεις 
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φορτίου συγκρίθηκαν και με αντίστοιχα αποτελέσματα προερχόμενα από παλαιότερες 
σχετικές εργασίες, κυρίως για φορτίο απλής εκπομπής.   
Από την ενδελεχή μελέτη προέκυψε ότι: τα ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο, παρουσιάζουν 
κορεσμό την Ρυθμοαπόδοσή τους. Το σημείο κορεσμού της Ρυθμοαπόδοσης 
υπολογίστηκε και απεδείχθη ότι παρουσιάζεται από εξαιρετικά μικρές τιμές 
προσφερόμενου φορτίου πολλαπλής εκπομπής. Αντίθετα, χρησιμοποιώντας ΠΔΔΜ 
με περιορισμένα επίπεδα, το σημείο του κορεσμού της Ρυθμοαπόδοσης, 
παρουσιάζεται σε πολύ υψηλότερες τιμές προσφερόμενου φορτίου. Επίσης τα  
ΠΔΔΜ με περιορισμένα πολλαπλά επίπεδα παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές 
καθυστέρησης πακέτων σε σχέση με τα αντίστοιχα ΠΔΔΜ ενός επιπέδου.  
Οι τιμές των δύο βασικών συντελεστών απόδοσης δηλ. της Ρυθμοαπόδοσης του 
δικτύου και της καθυστέρησης των πακέτων, δείχνουν ότι: τα ΠΔΔΜ με περιορισμένα 
επίπεδα  διευκολύνουν το φορτίο απλής και πολλαπλής εκπομπής με πολύ 
αποτελεσματικότερο τρόπο σε σχέση με τα αντίστοιχα ΠΔΔΜ ενός επιπέδου.  
Για τον σχεδιασμό και την κατασκευή βέλτιστων ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα, η 
όλη διαμόρφωση θα πρέπει να βρει μια ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων κόστους 
και απόδοσης.   
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Δ ΙΚΤΥΩΝ  ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ  ΜΕ  
ΤΕΧΝ ΙΚΗ  ΕΚΠΟΜΠΗΣ  

‘ PA R T I A L  M U LT I C A S T ’  
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6.1 ΕΙΣΑΓΩΓH  
 

Τα κλασικά ΠΔΔΜ εξακολουθούν να παρουσιάζουν αμείωτο ενδιαφέρον για μελέτη 
και χρήση εφόσον κατορθώνουν να βελτιώνονται συνεχώς.  Έτσι, επειδή το φορτίο 
πολλαπλής εκπομπής (multicast) πολλαπλασιάζεται στις μέρες μας εξ αιτίας της 
αύξησης των εφαρμογών πραγματικού χρόνου, αυξάνεται και η ανάγκη χρήσης 
ΠΔΔΜ τα οποία θα μπορούν να διαχειρίζονται το φορτίο αυτό. Μια προσέγγιση για 
την διαχείριση του φορτίου αυτού ήδη προτάθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο 5.  Στο 
κεφάλαιο αυτό η μελέτη επικεντρώνεται και πάλι στην διαχείριση φορτίου απλής και 
πολλαπλής εκπομπής (unicast και multicast) από ΠΔΔΜ με ένα ή περισσότερα 
επίπεδα όταν οι συσκευές αυτές χρησιμοποιούν τεχνική εκπομπής πακέτων την οποία 
ονομάζουμε ‘partial multicast’.  

A. Προηγούμενες εργασίες 
Ορισμένες έρευνες και αναλυτικές τεχνικές που αφορούν τα ΠΔΔΜ έδωσαν 
σημαντική βοήθεια για να ξεκινήσουμε την μελέτη η οποία αναπτύσσεται στο 
κεφάλαιο αυτό. Έτσι, οι εργασίες οι οποίες παρουσιάζονται στην ενότητα 5.1 του 
παρόντος πονήματος, υπήρξαν και πάλι το βασικό υπόστρωμα για την προσέγγιση 
και την ανάλυση της νέας τεχνικής εκπομπής πακέτων ‘partial multicast’. Παρ’ όλα 
αυτά μελετήθηκαν και  ορισμένες νέες εργασίες σχετικές με το φορτίο πολλαπλής 
εκπομπής (multicast). Έτσι, η εργασία [98] της ομάδας Peng Zhu, έδωσε νέα 
διάσταση και ενδιαφέρον για το φορτίο πολλαπλής εκπομπής (multicast), 
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υποδεικνύοντας άμεσα την μεγάλη χρησιμότητα του στα σύγχρονα δίκτυα. Η εργασία 
[100] της ομάδας Suet, παρουσιάζει ενδιαφέρον διότι είναι μια σε βάθος ανάλυση των 
απαιτήσεων που έχουμε από τις συσκευές δρομολόγησης και παρουσιάζει επίσης και 
μια σχετική ταξινόμηση αυτών. Η ταξινόμηση των διαφόρων δρομολογητών, -
σύμφωνα με αυτή την έρευνα - δείχνει μια μεγάλη διακύμανση στην κατασκευή τους 
ανάλογα με το φορτίο και τις συνθήκες που αυτοί εργάζονται. Επιπλέον, η ομάδα 
Sharma [97],  προτείνει  μια νέα κατασκευή (πολυβάθμιο σύστημα) για καλύτερη 
επικοινωνία μεταξύ επεξεργαστών. Ακόμη, η ίδια ομάδα ανέπτυξε έναν αλγόριθμο 
για τον υπολογισμό του κόστους των ΠΔΔΜ, ο οποίος βασίζεται στην 
πολυπλοκότητά τους. Επίσης στην εργασία [99] της ομάδας Dong Li, προτείνεται ένα 
νέο ΠΔΔΜ για φορτίο πολλαπλής εκπομπής (multicast), το οποίο χρησιμοποιεί ένα 
συγκεκριμένο αλγόριθμο δρομολόγησης.  

Όλα τα προαναφερθέντα λειτούργησαν ως βάση προκειμένου να προχωρήσουμε στην 
αναλυτική προσέγγιση των ΠΔΔΜ τα οποία λειτουργούν με την τεχνική εκπομπής 
‘partial multicast’. Σήμερα στο εμπόριο υπάρχουν ήδη ορισμένα ΠΔΔΜ τα οποία  
εξυπηρετούν φορτία πολλαπλής εκπομπής.  Για παράδειγμα, η Cisco έχει 
δημιουργήσει τον δρομολογητή  CRC-1 [92], ο οποίος είναι ένα τυπικό πολυβάθμιο 
σύστημα μεταγωγής πακέτων το οποίο αποτελείται από τρία στάδια και λειτουργεί ως 
μια αυτό-δρομολογούμενη συσκευή. Η πρόβλεψη της απόδοσης των ΠΔΔΜ πολλών 
επιπέδων μέχρι στιγμής δεν έχει μελετηθεί επαρκώς με αναλυτικά μοντέλα. Η 
παρούσα μελέτη θα συνδράμει στην ανάγκη αυτή. 

 

B. Η παρούσα μελέτη 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μια μελέτη η οποία αφορά ΠΔΔΜ με ένα ή 
περισσότερα επίπεδα τα οποία λειτουργούν με ‘partial multicast’ τρόπο εκπομπής και 
διαχειρίζονται φορτίο απλής και πολλαπλής εκπομπής. Το αναλυτικό μοντέλο 
περιγράφει την σε διακριτούς χρόνους συμπεριφορά μιας οποιαδήποτε τυχαίας ουράς 
του συστήματος.  

Εν συντομία, στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα παρακάτω: 

1. Εισάγεται μια νέα στοιχειώδης μονάδα μεταγωγής ΣΜΜ η οποία λειτουργεί με  
τρόπο μετάδοσης "partial multicast". Στην συνέχεια η μελέτη επικεντρώνεται σε 
μια τυχαίας ουρά του συστήματος.  

2. Αναπτύσσεται σχετική αναλυτική μέθοδος η οποία καταλήγει σε μια αναδρομική 
σχέση Χρησιμοποίησης. Στην συνέχεια εφαρμόζεται αλγόριθμος ο οποίος 
συγκλίνει πολύ γρήγορα και δίνει ακριβή αποτελέσματα ως αναφορά την 
Χρησιμοποίηση των μνημών του συστήματος. Ακολουθεί ο υπολογισμός των 
λοιπών δεικτών απόδοσης.    

3. Το τρέχον αναλυτικό πλαίσιο εφαρμόστηκε και σε ΠΔΔΜ με πολλαπλά επίπεδα.  

4. Τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την εφαρμογή τόσο από του 
αναλυτικού μοντέλου όσο και από τα πειράματα προσομοίωσης βρέθηκαν να 
συμφωνούν μεταξύ τους. Η μεταξύ των διαφορά είναι μικρότερη από το 2%, και 
αυτό  αποτελεί μια έμμεση απόδειξη της ακρίβειας της αναλυτικής μεθόδου μας. 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι πάντοτε χρήσιμα σε κατασκευαστές και σε 
σχεδιαστές δικτύων, και θα βοηθήσουν στην διαμόρφωση και κατασκευή ΠΔΔΜ τα 
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οποία ανταποκρίνονται επαρκώς στις εκάστοτε ανάγκες τόσο από πλευράς απόδοσης 
όσο και από πλευράς κόστους.  

6.2 ΠΔΔΜ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα μελετηθούν ΠΔΔΜ τα οποία χρησιμοποιούν ως μέθοδο 
εκπομπής πακέτων την τεχνική ‘partial multicast’ όταν αυτά εξυπηρετούν φορτίο 
απλής και πολλαπλής εκπομπής. Η δομή και η λειτουργία ΠΔΔΜ τα οποία έχουν ως 
σκοπό την μεταγωγή πακέτων περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.4, της 
παρούσης εργασίας και τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο αυτή είναι φυσικό να 
ισχύουν και εδώ. 

A. Δρομολόγηση πακέτων 

Κάθε ΠΔΔΜ διαθέτει ένα εσωτερικό ρολόι το οποίο συγχρονίζει την διαδικασία 
δρομολόγησης όλων των πακέτων η οποία εκτελείται στο εσωτερικό κάθε 
διασυνδεδεμένου δικτυακού συστήματος. Τα πακέτα τα οποία φθάνουν στις εισόδους 
του δικτύου μπορούν να γίνουν αποδεκτά από αυτές εφ όσον υπάρχει διαθέσιμος 
χώρος στις μνήμες του πρώτου σταδίου. Εφ όσον τα πακέτα γίνουν αποδεκτά από το 
σύστημα μεταγωγής τότε: αν πρόκειται για πακέτα απλής εκπομπής λαμβάνουν μια 
μόνο διεύθυνση την  (RA), ενώ αν πρόκειται για πακέτα πολλαπλής εκπομπής 
λαμβάνουν και δεύτερη διεύθυνση την  (MTN). Στην συνέχεια τα πακέτα οδηγούνται 
σταδιακά προς την έξοδο του συστήματος. Η δρομολόγηση των πακέτων έχει 
αναλυθεί λεπτομερώς στην ενότητα 5.2 του παρόντος πονήματος, και τα ίδια ισχύουν 
και εδώ.  

B. Βασικές προϋποθέσεις του συστήματος 

Θεωρούμε ότι στα ΠΔΔΜ με ‘partial multicast’ τεχνική εκπομπής, ισχύουν όλες 
οι βασικές προϋποθέσεις οι οποίες παρουσιάζονται στην παράγραφο 3.1 και οι οποίες 
αναφέρονται ως βασικές προϋποθέσεις απλών ΠΔΔΜ. Επίσης, θεωρούμε ότι όλες οι 
ουρές ενός ΠΔΔΜ είναι σε θέση να λειτουργούν σε φορτίο απλής και πολλαπλής 
εκπομπής με τεχνική εκπομπής ‘partial multicast’, η οποία και αναλύεται στην 
συνέχεια. 

6.2.1 Μοντελοποίηση  εκπομπής  πακέτων  “partial 
multicast” 

Κάθε ουρά του διασυνδεδεμένου δικτύου έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί είτε 
με απλή εκπομπή (unicast) είτε με πολλαπλή εκπομπή (multicast). Στο Σχήμα 6.1, οι 
ουρές οι οποίες αναπαρίστανται στην πρώτη γραμμή εκφράζουν την μοντελοποίηση 
της ουράς όταν αυτή λειτουργεί με τρόπο απλής εκπομπής (unicast). Τα σχήματα της 
δεύτερης και τρίτης γραμμής εκφράζουν την μοντελοποίηση της ουράς όταν αυτή 
εκπέμπει πακέτα με πολλαπλή εκπομπή. Πιο συγκεκριμένα, η δεύτερη γραμμή 
απεικονίζει την αμιγώς πολλαπλή εκπομπή πακέτων την αποκαλούμενη και ‘full 
multicast’ υπο-λειτουργία. Ενώ, η τρίτη γραμμή του Σχήματος 6.1, απεικονίζει την  
μερική πολλαπλή εκπομπή  την αποκαλούμενη αμιγώς ‘partial multicast’ υπο-
λειτουργία.  
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-Λειτουργία απλής εκπομπής (unicast): όταν μια ουρά λειτουργεί με τρόπο  απλής 
εκπομπής (unicast) τότε ο εξυπηρετητής της μπορεί να στείλει μόνο ένα πακέτο σε 
αντίστοιχο προορισμό (ουρά) του επομένου σταδίου (Σχήμα 6.1, ουρές πρώτης 
γραμμής). Αυτή η εκπομπή επιτυγχάνεται εάν μία τουλάχιστον θέση μνήμης είναι 
ελεύθερη. Και αυτό συμβαίνει όταν η ουρά προορισμός κατά τον αμέσως 
προηγούμενο κύκλο του δικτύου δεν ήταν γεμάτη ή αν ήταν γεμάτη δεν ήταν και 
μπλοκαρισμένη. Τότε, μία τουλάχιστον θέση μνήμης παραμένει ελεύθερη και έτοιμη 
να δεχτεί πακέτο. Επιπλέον για να ολοκληρωθεί η εκπομπή ενός πακέτου πέραν των 
παραπάνω, θα πρέπει το πακέτο να διαφύγει και  από μια ενδεχόμενη σύγκρουση  την 
οποία μπορεί να έχει ένα πακέτο,  από ένα άλλο πακέτο το οποίο επίσης διεκδικεί τον 
ίδιο πόρο. Σε περίπτωση που σε ένα πακέτο παρουσιαστεί μπλοκάρισμα τότε το 
πακέτο αυτό έχει πιθανότητα 50% να ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπομπή του. 

-Λειτουργία πολλαπλής εκπομπής (partial multicast): Η λειτουργία πολλαπλής 
εκπομπής μιας ουράς τύπου ‘partial multicast’ μπορεί να διακριθεί σε δύο διακριτές 
υπο-λειτουργίες: α) πλήρης ‘full’ πολλαπλή εκπομπή πακέτων και β) μερική ‘partial’ 
πολλαπλή εκπομπή πακέτων. Είναι προφανές ότι και οι δύο υπολειτουργίες μπορούν 
να ολοκληρώσουν πολλαπλή εκπομπή πακέτων. Στην συνέχεια αναλύουμε τις δύο 
αυτές διακριτές υπολειτουργίες.  

a) Υπο-λειτουργία πολλαπλής εκπομπής πακέτων Full multicast: όταν μια ουρά 
λειτουργεί με τρόπο μετάδοσης ‘Full multicast’, τότε ο εξυπηρετητής είναι σε θέση να 
στέλνει δύο αντίγραφα του πακέτου μόνο όταν και οι δύο προορισμοί (μνήμες) έχουν 
ελεύθερο χώρο να δεχτούν πακέτα. Όταν κανένας από τους δύο προορισμούς δεν έχει 
διαθέσιμο χώρο να δεχτούν πακέτα τότε το πακέτο μπλοκάρεται ολοσχερώς και τότε 
παραμένει στην θέση του περιμένοντας να εξυπηρετηθεί σε επόμενο κύκλο (Σχήμα 
6.1, ουρά δεύτερης γραμμής ). Εάν μια μνήμη (προορισμός) του επομένου σταδίου 
έχει χώρο, ενώ η συζυγής μνήμη δεν είναι σε θέση να δεχτεί πακέτα, τότε 
ενεργοποιείται η επόμενη υπολειτουργία ‘partial’ με σκοπό να επιτύχει μια μερική 
εκπομπή.  

Queue: Be/G/1/b

One packet is sent per time cycle
Modelling the unicast mode of queue operation

Stage (i) Stage (i+1)Stage (i-1)

Modelling the full multicast mode of queue operation 

Queue: Be/G/2/b Two packets are sent 
simultaneously 
per time cycle

- Packet before service
- Packet after serviceb

Modelling the partial multicast mode of queue operation 

Blocked
Blocked

One packet is sent per time cycle

Stage (i-1) Stage (i) Stage (i+1)

Queue: Be/G/1/b

 

Σχήμα 6.1 Μοντελοποίηση τεχνικής εκπομπής πακέτων ‘partial multicast’ 

β)Υπο-λειτουργία πολλαπλής εκπομπής πακέτων Partial multicast: όταν μία από τις 
ουρές προορισμού (η οποία ανήκει στο επόμενο στάδιο) δεν μπορεί να δεχτεί πακέτα, 
ενώ η συζυγής  ουρά προορισμού έχει ελεύθερο χώρο, τότε ο εξυπηρετητής στέλνει 
ένα αντίγραφο του πακέτου αλλά ταυτόχρονα κρατά και ένα άλλο αντίγραφο πακέτο 
το οποίο αναμένει εξυπηρέτηση (άρα και ολοκλήρωση της πολλαπλής εκπομπής) σε 
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μεταγενέστερο χρονικό κύκλο (Σχήμα 6.1, ουρές τρίτης  γραμμής). Αυτό το πακέτο το 
οποίο παραμένει για εξυπηρέτηση σε επόμενο κύκλο συμπεριφέρεται πλέον σαν ένα 
πακέτο απλής εκπομπής (unicast). Με άλλα λόγια με την μερική πολλαπλή εκπομπή 
μια πολλαπλή εκπομπή διασπάται σε δύο απλές εκπομπές οι οποίες 
πραγματοποιούνται σε διαφορετικούς χρονικούς κύκλους.   

Παρ’ όλα αυτά, σε αυτό το κεφάλαιο, όταν θα χρησιμοποιούμε τον όρο ‘partial  
multicast’, αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία πολλαπλής εκπομπής η οποία εφαρμόζεται 
από ένα πολυβάθμιο σύστημα χρησιμοποιεί τις υπο-λειτουργίες full και partial 
multicast, ανάλογα κάθε φορά από την διαθεσιμότητα των ουρών του επομένου 
σταδίου.  

6.2.2 ΠΔΔΜ  με  ένα  ή  περιορισμένα  επίπεδα  και  
εκπομπή  ‘partial multicast’  
Όλα τα ΠΔΔΜ ενός ή περιορισμένων επιπέδων μπορεί να θεωρηθούν ως ειδική 
κατηγορία των ΠΔΔΜ πολλαπλών επιπέδων (MLMIN. Στη παράγραφο 5.5.του 
προηγουμένου  κεφαλαίου σημειώνονται ο ορισμός τι είναι ΠΔΔΜ μη πλήρους 
ανάπτυξης (SeLMIN) καθώς επίσης δίνονται και οι ορισμοί τριών δεικτών: 

sG , FG και LG οι οποίοι προσδιορίζουν με ακρίβεια την δομή ενός οποιουδήποτε 
πολυεπιπέδου ΠΔΔΜ. Αυτονόητο είναι τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.5 να 
ισχύουν και για την συγκεκριμένη περίπτωση ΠΔΔΜ με τεχνική εκπομπής partial 
multicast.   
Στο Σχήμα 6.2 το πρώτο σχήμα δείχνει σε όψη δύο διαστάσεων, ένα παράδειγμα ενός 
ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα το οποίο όμως δεν είναι πλήρους ανάπτυξης ενώ το 
δεύτερο σχήμα δείχνει πάλι σε όψη δύο διαστάσεων ένα ΠΔΔΜ, περιορισμένων  
επιπέδων μεν αλλά με πλήρη ανάπτυξη επιπέδων στο δεύτερο τμήμα του (SeLMIN).   
Σύμφωνα με τα όσα γράφονται στην ενότητα 5.5., εάν ο συντελεστής FG διατηρείται 
σταθερός στα τελευταία στάδια, τότε η συσκευή μεταγωγής αποφεύγει την υψηλή 
πυκνότητα σε αυτά τα στάδια και φυσικά στο τμήμα αυτό δεν παρουσιάζονται 
μπλοκαρίσματα πακέτων. 
 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4

Inputs Outputs

Inputs Outputs

Multi-layer MIN with factors: 
GS=2,   GF=2  and GL=4 layer
(A SeLMIN type of MLMIN)

Multi-layer MIN with factors:
GS=1,   GF=2 and GL=2 layer
(A non SeLMIN type of MLMIN)

LSL LML

LSL LML

 

Σχήμα 6.2 Πλάγια όψη ΠΔΔΜ 4-σταδίων με περιορισμένη ανάπτυξη επιπέδων 

 
Είναι προφανές ότι τα ΠΔΔΜ με περιορισμένα μεν επίπεδα τα οποία όμως 
αναπτύσσονται ‘κανονικά’ (SeLMINs ), θα διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στο 
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μέλλον όσον αφορά τη συνολική απόδοση των διασυνδέσεων του διαδικτύου και  των 
παράλληλων συστημάτων. 
 

6.2.3 Ορισμοί  και  Λήμματα  
- Οι ορισμοί οι οποίοι έχουν δοθεί στην παράγραφο 5.3.1 του προηγουμένου 

κεφαλαίου είναι προφανές ότι ισχύουν και στα ΠΔΔΜ τα οποία εφαρμόζουν τεχνική 
εκπομπής ‘partial multicast’. 

 
- Το Λήμμα 1 της παραγράφου 5.3.1, το οποίο συσχετίζει την πιθανότητα 

μπλοκαρίσματος μιας ουράς )( )(i
bP  με την Χρησιμοποίηση της τρέχουσας τελευταίας 

ουράς: )( )(iu  και )( )(Lu αντίστοιχα. Το λήμμα 1 της παραγράφου 5.3.1 του 
προηγουμένου κεφαλαίου ισχύει ως έχει και στην προκείμενη περίπτωση των ΠΔΔΜ 
τα οποία χρησιμοποιούν τεχνική εκπομπής ‘partial multicast’.  

 
- Λήμμα 2 Υπολογισμός της Χρησιμοποίησης ουράς από: i) απλές εκπομπές πακέτων 

(unicast), ii)πλήρεις πολλαπλές εκπομπές πακέτων (full multicast) και iii) μερικών 
εκπομπών πακέτων (partial multicast) μιας τυχαίας ουράς ενός ΠΔΔΜ. 
Σε μια οποιαδήποτε ουρά ενός ΠΔΔΜ, η Χρησιμοποίηση της ουράς από την πλήρη 
εκπομπή ( )(i

fmu ), την μερική εκπομπή ( )(i
pmu ) και την απλή εκπομπή ( )(i

uu )των πακέτων 
αντίστοιχα, μπορούν να εκφραστούν ως συνάρτηση της συνολικής Χρησιμοποίησης 
( )(iu )της ουράς ως ακολούθως: 
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Απόδειξη. Σε μια τυχαία ουρά του συστήματος για κάθε περίπτωση εξυπηρέτησης 
μπορεί να γράψουμε τις παρακάτω εξισώσεις: 

)1( )1()()(
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i
userv pup                        (6.2) 
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 όπου: 
)(i

uu , )(i
fmu  και )(i

pmu : είναι η Χρησιμοποίηση μιας τυχαίας ουρά από τις απλές εκπομπές, 
πλήρης εκπομπές και τις μερικές εκπομπές τις οποίες εκτελεί ο εξυπηρετητής της 
ουράς αυτής. 

)(
)(

i
uservp , )(

)(
i

fmservp  και )(
)(

i
pmservp : είναι οι πιθανότητες εξυπηρέτησης απλών εκπομπών, 

πλήρους εκπομπών και μερικών εκπομπών τις οποίες διεκπεραιώνει ο εξυπηρετητής 
της ουράς αυτής. 

)1( +i
bp : είναι η πιθανότητα μπλοκαρίσματος μιας ουράς.   
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)1( )1( +− i
bp : είναι η πιθανότητα ενός πακέτου να διαφύγει οποιοδήποτε μπλοκάρισμα 

κατά την εκπομπή του.  
2)1( )1( +− i

bp : είναι η πιθανότητα δύο ‘συζυγή’ πακέτα να διαφύγουν οποιοδήποτε 
μπλοκάρισμα κατά την εκπομπή τους.  

)1()1( )1(2 ++ ⋅−⋅ i
b

i
b pp : είναι η πιθανότητα ένα πακέτο να διαφύγει οποιοδήποτε 

μπλοκάρισμα κατά την εκπομπή του ενώ την ίδια στιγμή το ‘συζυγές’ του πακέτο να 
υφίσταται μπλοκάρισμα.  

Η μερική Χρησιμοποίηση μιας ουράς μπορεί να γραφεί: 
)1()()1()1()()( )1(2 +++ ⋅+⋅−⋅⋅= i

b
i

pm
i

b
i

b
i

fm
i

pm puppuu                 (6.5) 

Η σχέση (6.5) καταλήγει στην:  
)1()()( 2 +⋅⋅= i

b
i

fm
i

pm puu                       (6.6)  

, και στην συνέχεια από τις σχέσεις (6.5) και (6.6) έχουμε:  
)1()1()()(

)( )1(4 ++ ⋅−⋅⋅= i
b

i
b

i
fm

i
pmserv ppup                     (6.7) 

Συνεπώς, η συνολική πιθανότητα εξυπηρέτησης πακέτων πολλαπλής εκπομπής, 
μπορεί να εκφραστεί ως ακολούθως:  

)1()1()(2)1()(
)(

)()(
)(

)(
)( )1(2)1(

2
+++ ⋅−⋅⋅+−⋅=+= i

b
i

b
i
fm

i
b

i
fm

i
pmservi

fmserv
i

mserv ppupu
p

pp  , και επομένως: 

)1()1( )1()1()()(
)(

++ +⋅−⋅= i
b

i
b

i
fm

i
mserv ppup          (6.8) 

Επιπλέον, σύμφωνα με το σενάριο πολλαπλής εκπομπής και τις σχέσεις (6.1) και (6.8) 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:  

)1(

)1(

)(
)(

)(
)( )1(

−

−

⋅
⋅−

= i
serv

i
serv

i
mserv

i
userv

pw
pw

p
p ⇔

w
w

pu
u

i
b

i
fm

i
u )1(

)1( )1()(

)( −
=

+⋅ +
 ⇔   

)()1()( )1()1( i
fm

i
b

i
u up

w
wu ⋅+⋅

−
= +                (6.9) 

Ακολούθως, από τις σχέσεις (6.6), (6.9) και την σχέση: )()()()( i
pm

i
fm

i
u

i uuuu ++=   εξάγεται 
η σχέση (6.1) του λήμματος 2. 

 

- Δείκτες απόδοσης για ΠΔΔΜ ενός ή περιορισμένων επιπέδων  

Χρησιμοποιούνται οι δείκτες απόδοσης οι οποίοι ορίστηκαν στις ενότητες 2.6 και 
5.5.3 του παρόντος πονήματος. 

 

6.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΠΔΔΜ ΕΝΟΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ, ΜΕ ‘PARTIAL MULTICAST’ ΕΚΠΟΜΠΗ  
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Μια οποιαδήποτε τυχαία ουρά ενός ΠΔΔΜ μπορεί να λειτουργεί ως ουρά τύπου: 
Be/G/1/1 ή Be/G/2/1. Η εκάστοτε επιλογή λειτουργίας της ουράς εξαρτάται από την 
εκάστοτε αντίστοιχη εξυπηρέτηση που πρόκειται να κάνει. Στην ανάλυση η οποία 
ακολουθεί θεωρήθηκε ότι το υπό μελέτη ΠΔΔΜ αποτελείται από 2x2 ΣΜΜ και ότι οι 
ουρές τις οποίες διαθέτει έχουν μέγεθος 1 )1( =b . 

6.3.1 Το  γενικό  διάγραμμα  μεταβολής  των  
καταστάσεων  μιας  ουράς  

Σε αυτήν την παράγραφο παρουσιάζεται το διάγραμμα μεταβολής των καταστάσεων 
μιας τυχαίας ουράς του συστήματος μεγέθους 1, η οποία εξυπηρετεί πακέτα απλής 
και πολλαπλής εκπομπής με τεχνική εκπομπής ‘partial multicast’. Θεωρούμε σαν 
βασικές καταστάσεις μνήμης τις παρακάτω τέσσερες καταστάσεις (Σχήμα 6.3): 

( )(
0
ip ): η ουρά να είναι άδεια από πακέτα. 

( )(i
uu ):  η ουρά να έχει ένα πακέτο απλής εκπομπής (unicast), αδιάφορο αν αυτό είναι 

‘κανονικό’ πακέτο (δηλαδή μόλις έχει φθάσει) ή είναι μπλοκαρισμένο.  

( )(i
fmu ):η ουρά να έχει ένα πακέτο πολλαπλής εκπομπής (multicast), το οποίο αναμένει 

μια πλήρη πολλαπλή εκπομπή. Eφ’ όσον οι συνθήκες το επιτρέψουν τότε, η 
πολλαπλή εκπομπή εκτελείται κανονικά. Παρ όλα αυτά, αν οι συνθήκες δεν το 
επιτρέψουν για οποιοδήποτε λόγο, τότε θα γίνεται αυτόματη προσπάθεια να εκπέμψει 
με μερική εκπομπή (partial multicast).    

( )(i
pmu ):η ουρά να έχει ένα πακέτο πολλαπλής εκπομπής (multicast), το οποίο αναμένει 

να εκπέμψει με μερική εκπομπή. Αυτό, γίνεται είτε διότι το πακέτο πολλαπλής 
εκπομπής δεν μπορεί να εκπεμφθεί με πλήρη εκπομπή, είτε έχει ήδη εκπεμφθεί 
μερικώς σε προηγούμενο χρονικό κύκλο και αναμένει την ολοκλήρωση της 
πολλαπλής εκπομπής του. 
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2,2
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1 i
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i
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i
u xxx ++
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)(
2,2
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1,2 2

1 i
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i
m

i
m xxx ++

)(
0
ip

)(
0,2

)1( )1( ii
b xp ⋅− +

)(
0,2

2)1( )1( ii
b xp ⋅− +

)(i
uu

)(i
fmu

)( )1( +i
bp

2)1( )( +i
bp

)( )1( +i
bp )(

0,2
)1( )1( ii

b xp ⋅− +

)(i
pmu

 

Σχήμα 6.3 Μεταβολές καταστάσεων μιας ουράς μεγέθους 1 η οποία εξυπηρετεί 
φορτίο απλής και πολλαπλής εκπομπής με τρόπο εκπομπής ‘partial multicast’ 
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Οι θεωρούμενες ως βασικές καταστάσεις της ουράς  )(i
uu , )(i

fmu και )(i
pmu περιέχουν 

υποπεριπτώσεις οι οποίες μπορεί να διακριθούν σε μπλοκαρισμένες ή μη 
καταστάσεις. Αν αναλύαμε τις δύο βασικές αυτές καταστάσεις σε υποπεριπτώσεις 
τότε θα μπορούσαμε να είχαμε ένα περισσότερο λεπτομερές διάγραμμα και κατά 
συνέπεια να έχουμε μια ακόμη πιο λεπτομερή απεικόνιση της λειτουργίας μιας ουράς. 
Παρ’ όλα αυτά όμως και το διάγραμμα καταστάσεων που απεικονίζει το Σχήματος 
6.3, είναι αρκετά επαρκές για την ανάλυση η οποία ακολουθεί.  

6.3.2 Ανάλυση  για  τον  υπολογισμό  της  
‘Χρησιμοποίησης’ μιας  ουράς  

 

Χρησιμοποιώντας τις πιθανότητες των καταστάσεων μιας τυχαίας ουράς η οποία 
βρίσκεται σε τυχαίο στάδιο )(i  του συστήματος, όταν η ουρά βρίσκεται σε 
κατάσταση ισορροπίας καθώς επίσης και το λήμμα 2 από την εργασία της ομάδας 
Bouras [65], μπορούμε να γράψουμε τις παρακάτω εξισώσεις: 

⎭
⎬
⎫

=+
⋅−⋅++⋅−⋅+⋅=

1
)1()()1(

)()(
0

)(
0,2

)()()()(
0,2

2)()()(
0,2

)(
0

)(
0

ii

ii
b

i
pm

i
u

ii
b

i
fm

iii

up
xpuuxpuxpp     (6.10) 

Όπου: 
2)1( )1( +− i

bp  εκφράζει την πιθανότητα την και οι δύο ουρές (προορισμοί) του επομένου 
)1( +i σταδίου να είναι μπλοκαρισμένες.  

:)(
0,2

ix  είναι η πιθανότητα μη άφιξης πακέτων από το προηγούμενο )1( −i σταδίου. 

)1( +i
bp : είναι η πιθανότητα μιας ουράς (προορισμός) του επομένου σταδίου )1( +i  να 

είναι μπλοκαρισμένη.  

Επιλύοντας το παραπάνω σύστημα εξισώσεων (6.10) σε συνδυασμό με το λήμμα 2, 
έχουμε την Χρησιμοποίηση μιας ουράς ενός τυχαίου σταδίου από την σχέση:   

)1()1(
))(1(1

1

)(
0,2

)(
0,2

)1()1(

2)1(
)(

i

i

i
b

i
b

i
b

i

x
x

pwp
p

u

−
⋅

⋅++
−

+
=

++

+

                     (6.11) 

Όμως: 

-H πιθανότητα μπλοκαρίσματος )1( +i
bp  μπορεί να εκφραστεί με βάση το λήμμα 1, ως 

συνάρτηση Χρησιμοποίησης : )1( +iu , )(Lu ). Άρα, ),( )()1()1( Lii
b uufP ++ = .  

-Η πιθανότητα μη αφίξεως πακέτων )(
0,2

ix σε μια ουρά, μπορεί επίσης (Ορισμός 6, της 
ενότητας 2.5 του κεφαλαίου 2) να εκφραστεί ως συνάρτηση της Χρησιμοποίησης του 
προηγουμένου σταδίου )1( −iu . Άρα, )( )1()(

0,2
−= ii ufx . 

Η παραπάνω σχέση (6.11) είναι μια αναδρομική συνάρτηση της Χρησιμοποίησης. Πιο 
συγκεκριμένα από την σχέση (6.11) παρατηρούμε ότι: η Χρησιμοποίηση μιας τυχαίας 
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ουράς ενός σταδίου εξαρτάται από την Χρησιμοποίηση  ουράς του προηγουμένου, 
επομένου και τελευταίου σταδίου.  
Το γεγονός αυτό, μας οδηγεί και πάλι στην χρήση της επαναληπτικής μεθόδου η οποία 
παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 2.  
 
Οριακές Συνθήκες: 
• Συνθήκη για το προηγούμενο στάδιο 0=i : Επειδή στην πραγματικότητα δεν 
υπάρχει προηγούμενο στάδιο, η πιθανότητα αφίξεως των πακέτων στις εισόδους 
του συστήματος μεταγωγής είναι )( p . Συνεπώς μπορεί για τους υπολογισμούς μας 
να θέσουμε, pu =)0( . 

• Συνθήκη για το τελευταίο στάδιο Li =  : Ένα οποιοδήποτε πακέτο το οποίο 
βρίσκεται στις εξόδους του τελευταίου σταδίου μπορεί πάντοτε να προωθηθεί, 
επειδή θεωρούμε ότι οι μνήμες οι οποίες υπάρχουν στο τελευταίο στάδιο δεν 
μπλοκάρουν ποτέ. Συνεπώς, ισχύει: 0)( =L

bp ⇔ )()( L
serv

L pu = . 

Διακριτές περιπτώσεις: 

Η γενική σχέση (6.11) έχει δύο πιθανές διακριτές περιπτώσεις: 

iii) Όταν το φορτίο πολλαπλής εκπομπής είναι μηδενικό ( 0=w ) δηλαδή όλο το 
προσφερόμενο φορτίο είναι αποκλειστικά απλής εκπομπής (unicast), τότε η 
σχέση (6.11) καταλήγει: 

   
)1()(
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== i
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i
ui

u
i

px
x

uu         (6.12) 

Η παραπάνω σχέση επιβεβαιώνει και την αντίστοιχη σχέση (3.11) η οποία 
παρουσιάζεται στο 3ο κεφάλαιο, ενότητα 3.3.1 και η οποία επίσης αφορά 
αποκλειστικά φορτίο απλής εκπομπής. 

iv) Όταν όλο το προσφερόμενο φορτίο είναι πολλαπλής εκπομπής ( 1=w ), όταν δηλ. 
στην πραγματικότητα έχουμε καθολική ‘broadcast’ εκπομπή, τότε η σχέση (6.11) 
καταλήγει: 
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                      (6.13) 

6.3.3 Εφαρμόζοντας  τον  αλγόριθμο  σύγκλισης   

Ο Αλγόριθμος σύγκλισης ο οποίος εφαρμόστηκε στην συνέχεια δημιουργήθηκε για 
την εκτίμηση της απόδοσης  ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο, με μνήμες μεγέθους 1 και με 
τεχνική εκπομπής ‘partial multicast’ όταν τα δίκτυα αυτά εξυπηρετούν ταυτόχρονα 
φορτίου απλής και πολλαπλής εκπομπής. Ο επαναληπτικός αλγόριθμος έχει την δομή 
του γενικού αλγορίθμου ο οποίος παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.8. 
Ως σταθερό σημείο σύγκλισης για τις τιμές της Χρησιμοποίησης επιλέχθηκε η 
σταθερά ( 410=ε ). Με την εφαρμογή του επαναληπτικού αλγορίθμου υπολογίζεται η 
τιμή της Χρησιμοποίησης την οποία έχουν οι ουρές σε κατάσταση ισορροπίας. Στην 
θέση του αναδρομικού τύπου χρησιμοποιείται η γενική σχέση (6.10). 

Μετά το προσδιορισμό της Χρησιμοποίησης της κάθε ουράς του δικτύου, ακολουθεί  
ο υπολογισμός των λοιπών μεγεθών απόδοσης όπως για παράδειγμα της 
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Ρυθμοαπόδοσης, της καθυστέρησης των πακέτων κλπ με βάση την ανάλυση και τις 
σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί παραπάνω.  
 

6.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΛΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

 
Για την εκτίμηση της απόδοσης ΠΠΔΜ με ‘partial multicast’ τεχνική εκπομπή, 
εφαρμόστηκαν η παρούσα αναλυτική μέθοδος και η προσομοίωση καθώς κάθε 
μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. Ειδικότερα, η αναλυτική 
μέθοδος διαθέτει ταχύτητα εκτέλεσης ενώ τα πειράματα προσομοίωσης διαθέτουν 
ακρίβεια. Για τις  δύο μεθόδους υπολογισμού – αναλυτική και προσομοίωση – 
δημιουργήσαμε αντίστοιχο λογισμικό χρησιμοποιώντας γλώσσα προγραμματισμού C 
+ +. Το λογισμικό και των δύο μεθόδων είναι σε θέση να λειτουργεί για διαφορετική 
κάθε φορά διαμόρφωση δικτύου. Οι δύο μέθοδοι έχουν δημιουργηθεί για συστήματα 
τα οποία εφαρμόζουν την «partial multicast» μέθοδο ως τεχνική μετάδοσης 
πακέτων. Η αναλυτική μέθοδος συγκλίνει με μόνο 63 επαναλήψεις ενώ αντίθετα, η 
κλασική προσομοίωση χρειάζεται τουλάχιστον 410 επαναλήψεις, ώστε να φθάσει σε 
καταστάσεις ισορροπίας. 
Ως παράμετροι εισόδου για την μελέτη ενός οποιουδήποτε ΠΔΔΜ δίνονται τα  
παρακάτω: ο αριθμός των σταδίων ο οποίος καθορίζει και το μέγεθος του δικτύου, το 
προσφερόμενο φορτίο στις εισόδους και το ποσοστό του φορτίου πολλαπλής 
εκπομπής σε σχέση με το συνολικό φορτίο.   
Οι δύο μέθοδοι παρέχουν αποτελέσματα τα οποία βρίσκονται σε συμφωνία μεταξύ 
τους, όπως επιβεβαιώνεται από όλα τα πειράματα απόδοσης. Οι διαφορές μεταξύ των 
τιμών κάθε δείκτη απόδοσης οι οποίες προέρχονται από τις δύο μεθόδους είναι 
λιγότερο από το 2%. Για τα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές τιμές 
συνολικά προσφερόμενου φορτίου και για διάφορα ποσοστά φορτίου πολλαπλής 
εκπομπής. 
Στην συνέχεια παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματά. 
 

6.4.1 Αποτελέσματα  για  ΠΔΔΜ  ενός  επιπέδου  και   
εκπομπή  ‘partial multicast’ 

Και οι δύο μέθοδοι: αναλυτική και προσομοίωσης εφαρμόστηκαν σε ΠΔΔΜ με ενός 
επιπέδου, με μνήμες μεγέθους 1, και τα οποία χρησιμοποιούν ως τεχνική εκπομπής 
την τεχνική ‘partial multicast’. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένα 
αποτελέσματα: 

6.4.1.1 Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ενός έξη-σταδίων ΠΔΔΜ και ενός 
επιπέδου για διάφορα ποσοστά φορτίου πολλαπλής εκπομπής 

Το Σχήμα 6.4 δείχνει την κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ενός έξη-σταδίων και 
ενός επιπέδου ΠΠΔΜ με μνήμες μεγέθους 1 σε σχέση με την πιθανότητα αφίξεως 
των πακέτων επί των εισόδων του συστήματος για διάφορα ποσοστά φορτίου 
πολλαπλής εκπομπής. Η προσφερόμενο φορτίο αποτελείται από φορτίο απλής και 
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πολλαπλής εκπομπής και ως ποσοστό ( w ) του φορτίου πολλαπλής έναντι του 
συνολικά προσφερομένου φορτίου θεωρήθηκε ίσο με: 0, 0.1, 0.2, 0.5 και 0.6. 
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Σχήμα 6.4 Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ~ πιθανότητα αφίξεως πακέτων στις 
εισόδους ενός έξη-σταδίων, ενός επιπέδου ΠΔΔΜ για διάφορα ποσοστά ( w )  

Στο διάγραμμα, οι συνεχείς καμπύλες SM- w  = x.0  και οι διακεκομμένες καμπύλες 
AM- w = x.0  απεικονίζουν τη συνολική κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ενός έξη-
σταδίων και ενός επιπέδου ΠΔΔΜ. Τα αποτελέσματα τα οποία απεικονίζουν οι 
συνεχείς καμπύλες έχουν προέλθει από πειράματα προσομοίωσης ενώ αντίστοιχα τα 
αποτελέσματα τα οποία απεικονίζουν οι διακεκομμένες καμπύλες προέρχονται από 
εφαρμογή της αναλυτικής μεθόδου. Η εκτίμηση έγινε για διαφορετικά ποσοστά (α = 

x.0 ) φορτίου πολλαπλής εκπομπής  και όλα τα ΠΔΔΜ τα οποία μελετήθηκαν  
θεωρήθηκε ότι εργάζονται με τεχνική εκπομπής ‘partial multicast’  

Από το σχήμα προκύπτει ότι η συνολική κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση   
αυξάνεται σημαντικά όταν αυξάνεται  το ποσοστό ( w ) του φορτίου πολλαπλής 
εκπομπής, λόγω του πολλαπλασιασμού των πακέτων.    

Επίσης όπως φαίνεται από το σχήμα, για τιμές του ποσοστού w ( w > 0,2), το δίκτυο 
φθάνει στην κορύφωση της Ρυθμοαπόδοσής του και αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη 
και με πολύ μικρές τιμές προσφερόμενου φορτίου (περίπου 10%). 

Ορισμένα σημεία του Σχήματος 6.4  χρησιμοποιήθηκαν για επαλήθευση και σύγκριση 
με αποτελέσματα από προηγούμενες σχετικές  εργασίες, υπάρχει σχετική αναφορά 
στην ενότητα 6.4.1.3.  Οι επαληθεύσεις οι οποίες αναφέρονται στην ενότητα 6.4.1.3  
επιβεβαιώνουν την ορθότητα των αποτελεσμάτων του Σχήματος 6.4 . 

Για να μετατοπιστεί το σημείο του κορεσμού της Ρυθμοαπόδοσης σε υψηλότερες 
τιμές προσφερόμενου φορτίου, προτείνεται να χρησιμοποιούν ΠΔΔΜ με ανάπτυξη 
πολλών επιπέδων στα τελευταία στάδια. 

 

6.4.1.2 Πιθανότητα απώλειας πακέτων σε ένα ΠΔΔΜ ενός επιπέδου το οποίο 
εξυπηρετεί φορτίο απλής και πολλαπλής εκπομπής 

Το Σχήμα 6.5 δείχνει το κανονικοποιημένη συνολική απώλεια πακέτων σε συνάρτηση 
με την πιθανότητα άφιξης πακέτων στις εισόδους ενός έξη-σταδίων και ενός επιπέδου 
ΠΔΔΜ για ποσοστά φορτίου πολλαπλής εκπομπής  =w 0, 0.1, 0.2, 0.5 και 0.6. Οι 
συνεχείς και οι διακεκομμένες καμπύλες απεικονίζουν αποτελέσματα τα οποία έχουν 
προκύψει από πειράματα προσομοίωσης και εφαρμογή της αναλυτικής μεθόδου, 
αντίστοιχα. 
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Σχήμα 6.5 Πιθανότητα απώλειας πακέτων ~ πιθανότητα αφίξεως πακέτων στις 
εισόδους ενός έξη σταδίων και ενός επιπέδου ΠΔΔΜ για διάφορα ποσοστά ( w )  

 
Στο Σχήμα 6.5, η πιθανότητα απώλειας πακέτων ενός έξη σταδίων και ενός επιπέδου 
ΠΔΔΜ αυξάνεται καθώς αυξάνεται και το ποσοστό του φορτίου πολλαπλής 
εκπομπής. Αυτό συμβαίνει επειδή ο συνολικός αριθμός των πακέτων αυξάνεται στο 
σύστημα λόγω της λειτουργίας πολλαπλής εκπομπής, στην συγκεκριμένη περίπτωση 
‘partial multicast’ εκπομπή. Η μεγάλη όμως αύξηση των πακέτων έχει ως άμεση 
συνέπεια την αύξηση των μπλοκαρισμάτων που υφίσταται τα πακέτα στο εσωτερικό 
του συστήματος και αυτό στην συνέχεια προκαλεί αύξηση των χαμένων πακέτων στις 
εισόδους του ΠΔΔΜ. 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η απώλεια πακέτων στις εισόδους του συστήματος για 
ποσοστό φορτίου πολλαπλής εκπομπής 6.0≥w , παραμένει σταθερό. Αυτό συμβαίνει 
διότι το ΠΔΔΜ ενός επιπέδου έχει φθάσει σε κορεσμό ακόμη όταν το ποσοστό 
( w )του φορτίου πολλαπλής εκπομπής έχει φθάσει στην τιμή του 0.6 και συνεπώς 
οποιαδήποτε αύξηση του φορτίου πολλαπλής εκπομπής πέραν της τιμής του 0.6 δεν 
επειρεάζει το σύστημα. 
 

6.4.1.2  Καθυστέρηση πακέτων σε ΠΔΔΜ ενός επιπέδου, για φορτίο απλής και 
πολλαπλής εκπομπής 

Το Σχήμα 6.6, απεικονίζει την κανονικοποιημένη καθυστέρηση πακέτων έναντι της 
πιθανότητας άφιξης των πακέτων στις εισόδους του συστήματος. Στο διάγραμμα, οι 
διακεκομμένες καμπύλες AM-L = i και οι συνεχείς καμπύλες SM-L = i απεικονίζουν 
τις τιμές της κανονικοποιημένης καθυστέρησης των πακέτων, σε i-σταδίων και ενός 
επιπέδου ΠΔΔΜ, οι οποίες τιμές έχουν υπολογιστεί με χρήση του αναλυτικού 
μοντέλου και με πειράματα προσομοίωσης, αντίστοιχα. Τα ΠΔΔΜ τα οποία 
μελετήθηκαν είχαν πλήθος σταδίων  i = 4,6 και 8 αντίστοιχα και χρησιμοποιούσαν ως 
τεχνική εκπομπής πακέτων την τεχνική ‘partial multicast’.  
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Σχήμα 6.6 Κανονικοποιημένη Καθυστέρηση πακέτων ~ πιθανότητα άφιξης 
πακέτων στις εισόδους i-σταδίων, ενός επιπέδου ΠΔΔΜ όπου i=4, 6, 8 και =w 0.5 

 
Στο Σχήμα 6.6, είναι σαφές ότι η κανονικοποιημένη καθυστέρηση  των πακέτων 
παρουσιάζεται αυξημένη στα μεγαλύτερα δίκτυα, λόγω έντονου πολλαπλασιασμού 
των πακέτων. Επειδή θεωρούμε ότι η λειτουργία πολλαπλής εκπομπής από στάδιο σε 
στάδιο διατηρεί σταθερή αναλογία ( w -σταθερό), γι αυτό όσο περισσότερα στάδια 
διαθέτει το δίκτυο τόσο περισσότερα πακέτα δημιουργούνται στο εσωτερικό του 
συστήματος. 
Ένα γενικό συμπέρασμα που συνάγεται από όλα τα παραπάνω αποτελέσματα είναι 
ότι η απόδοση ΠΔΔΜ ενός επιπέδου, τα οποία λειτουργούν με ‘partial multicats’ 
τεχνική εκπομπή, εμφανίζουν κορεσμό, ακόμη και για πολύ χαμηλές τιμές ποσοστού  
φορτίου πολλαπλής εκπομπής. Αυτό έχει ως συνέπεια να δεσμεύονται   δικτυακοί 
πόροι και πρακτικά να καθίσταται ανέφικτη η αποτελεσματική εξυπηρέτηση του 
φορτίου πολλαπλής εκπομπής.  
 

6.4.1.3  Επαλήθευση αποτελεσμάτων 

1.Τα Σχήματα 6.4,6.5 και 6.6, δείχνουν σαφώς ότι τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων 
(αναλυτική και προσομοίωση) είναι σε συμφωνία μεταξύ τους. Οι διαφορές μεταξύ 
τους είναι λιγότερο από 2%. Αυτό είναι ένδειξη ότι η παρούσα αναλυτική μέθοδος 
δίνει ακριβή αποτελέσματα. Όμως, η παρούσα αναλυτική μέθοδος είναι πολύ 
ταχύτερη στον προσδιορισμό του σημείου κορεσμού του συστήματος, αλλά και 
γενικά στον υπολογισμό όλων των μεγεθών απόδοσης ενός πολυβάθμιου 
συστήματος. 

2.Παρατηρώντας το Σχήμα 6.4 φαίνεται ότι, όταν όλο το φορτίο στις εισόδους ενός 
έξη-σταδίων ΠΔΔΜ είναι απλής εκπομπής, τότε η κανονικοποιημένη 
Ρυθμοαπόδοση που υπολογίζεται από τις δύο μεθόδους μας (Σχήμα 6.4: καμπύλες: 
AM- w = x.0  και SM- w = x.0 ) είναι σε συμφωνία με τα αντίστοιχα αποτελέσματα 
που αναφέρθηκαν στην εργασία [87]: Σχήμα 13 της ομάδας Shabtai, όπου επίσης 
έχει μελετηθεί  ένα αντίστοιχο έξη-σταδίων και μιας προτεραιότητας ΠΔΔΜ. Η 
σύγκριση επικυρώνει τα αποτελέσματα της αναλυτικής μεθόδου, στην οριακή  
περίπτωση όταν δηλαδή το φορτίο είναι αποκλειστικά απλής εκπομπής. 

3. Παρατηρώντας το Σχήμα 6.4, για την ίδια οριακή περίπτωση φορτίου δηλ. είναι 
αποκλειστικά απλής εκπομπής (unicast), τα αποτελέσματα (Σχήμα 6.4: καμπύλες 
AM- w = x.0  και SM- w = x.0 ), φαίνεται ότι συμπίπτουν με τα αποτελέσματα που 
αναφέρθηκαν στo κεφάλαιο 2, ενότητα 3.4.1 Σχήμα 3.1. Στην εργασία [86], 
παρουσιάζεται ένα παρόμοιο αναλυτικό μοντέλο για την μελέτη ΠΔΔΜ ενός 
επιπέδου το οποίο υποστηρίζει αποκλειστικά φορτίο απλής εκπομπής. Τα 
αποτελέσματα, που απεικονίζονται από τις σχετικές καμπύλες στο [86]: Σχήμα 5, 
διαπιστώνεται ότι είναι πιο ακριβή σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία απόδοσης 
που λαμβάνονται από παλαιότερα μοντέλα στη βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, 
στο [86]: Σχήμα 5 αποδεικνύεται ότι, στην περίπτωση με φορτίο αποκλειστικά 
απλής εκπομπής, το αναλυτικό μοντέλο μας για ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο και μνήμες 
μεγέθους 1, δίνει αποτελέσματα πιο ακριβή από ορισμένα κλασικά μοντέλα όπως 
αυτά των Jenq, Yoon και Mun. Η διαπίστωση αυτή έχει με σαφήνεια παρουσιαστεί 
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από εμάς στο [86]: Σχήμα 5 και αυτό το σημείο είναι επιπρόσθετο στοιχείο σχετικά 
με την επαλήθευση της παρούσης αναλυτικής προσέγγιση. 

4.Τέλος, παρατηρώντας το ίδιο Σχήμα 6.4, για την περίπτωση προσφερόμενου 
φορτίου με w = 0.5, διαπιστώνουμε ότι αποφεύγεται ο κορεσμός μόνο για πολύ 
μικρές τιμές συνολικά προσφερόμενου φορτίου (p <0.1). Τα ίδια αποτελέσματα  
αναφέρουν και οι Tutsch και Hommer στην εργασία τους [95]:Σχήμα 8. Η ομάδα 
Tutsch και Hommer χρησιμοποιεί επίσης ‘partial multicast’ τεχνική εκπομπής, αλλά 
δέχονται μια ελαφρώς διαφορετική υπόθεση. Συγκεκριμένα οι Tutsch και Hommer,  
θεώρησαν ότι όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί των διευθύνσεων προορισμού 
κατανέμονται εξ αρχής ισοδύναμα. Η παραδοχή αυτή δεν αποκλίνει πολύ από την 
πραγματικότητα αλλά δεν είναι και απολύτως ακριβής. Όμως, η συμφωνία των 
αποτελεσμάτων μπορεί να θεωρηθεί ως ένας ακόμη έμμεσος έλεγχος της ακρίβειας 
των αποτελεσμάτων τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή της αναλυτικής μας 
μεθόδου. 

 

6.4.2 Αποτελέσματα  για  ΠΔΔΜ  με  περιορισμένα  
επίπεδα  και  εκπομπή  ‘partial multicast’  
Με την χρήση των ΠΠΔΜ με περιορισμένα επίπεδα προσπαθούμε να βελτιώσουμε το 
πολύ χαμηλό σημείου κορεσμού της Ρυθμοαπόδοσης καθώς επίσης και να 
χαμηλώσουμε τις μεγάλες τιμές καθυστέρησης των πακέτων, οι οποίες 
παρουσιάζονται σε αντίστοιχα ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο. 
 Για να εκτιμηθεί η απόδοση ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα, εφαρμόζουμε και πάλι  
την παραπάνω αναλυτική μέθοδο στο πρώτο τμήμα τους και αντλούμε ακριβή 
αποτελέσματα σε πολύ μικρό χρόνο. Στην συνέχεια κάνουμε τις ανάλογες 
προσαρμογές ώστε τελικά να έχουμε αποτελέσματα τα οποία αφορούν ολόκληρο το 
ΠΔΔΜ. Στην επόμενη ενότητα, παρουσιάζονται μερικά αποτελέσματα για ΠΠΔΜ με 
ένα επίπεδο τα οποία  λειτουργούν με τεχνική εκπομπής «partial multicast». 
 

6.4.2.1  Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ενός 5-σταδίων ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα για διάφορα 
ποσοστά φορτίου πολλαπλής εκπομπής 

Στο Σχήμα 6.7, οι διακεκομμένες καμπύλες AM-L=5( w = x.0 ) δείχνουν την 
κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση την οποία παρουσιάζει ένα 5-σταδίων ΠΔΔΜ με 
περιορισμένα επίπεδα και μνήμες μεγέθους 1, σε συνάρτηση με την πιθανότητα 
άφιξης των πακέτων στις εισόδους. Οι τιμές τις οποίες αναπαριστούν οι 
διακεκομμένες καμπύλες έχουν υπολογιστεί με βάσει την αναλυτική μέθοδο.   

Ομοίως, κατά το ίδιο Σχήμα 6.7, οι αντίστοιχες συνεχείς καμπύλες SM-L=5 ( w = x.0 ) 
απεικονίζουν επίσης τις τιμές της κανονικοποιημένης Ρυθμοαπόδοσης  του ιδίου 
συστήματος, για τις ίδιες τιμές της πιθανότητας άφιξης των πακέτων,  οι οποίες τιμές 
έχουν υπολογιστεί με πειράματα προσομοίωσης.  Το συγκεκριμένο 5-σταδίων ΠΔΔΜ 
με περιορισμένα επίπεδα το οποίο μελετήθηκε στην προκειμένη περίπτωση 
περιγράφεται από το ακόλουθο σύνολο δεικτών: 3=SG , 2=FG και 4=LG .  Και με 
τις δύο μεθόδους, μελετήθηκαν περιπτώσεις φορτίου του οποίο το ποσοστό 
πολλαπλής εκπομπής  ( w ) είναι ίσο με: 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 και 1.0. 

Από τα δεδομένα τα οποία απεικονίζονται στο Σχήμα 6.7, συνάγεται το γενικό 
συμπέρασμα ότι, για ένα συγκεκριμένο ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα και για  
δεδομένο συνολικά προσφερόμενο φορτίο, η Ρυθμοαπόδοση του συστήματος 
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αυξάνεται όταν το ποσοστό πολλαπλής εκπομπής ( w ) στο συνολικό προσφερόμενο 
φορτίο αυξάνεται. Αυτό είναι προφανές, διότι η τεχνική ‘partial multicast’ αυξάνει τα 
πακέτα στο εσωτερικό του συστήματος. 

Semi-layer MIN with: L=5, Gs=3, GF=2, GL=4
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Σχήμα 6.7 Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ~ πιθανότητα άφιξης των πακέτων 
σε 5-σταδίων ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα και SLL  =3, MLL =2 

Επίσης, από το Σχήμα 6.7, συνάγεται ότι δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα σε ότι 
αφορά την Ρυθμοαπόδοση του συστήματος, αν αυξήσουμε την τιμή του συνολικά 
προσφερόμενο φορτίο πέραν της τιμής του 50% του πλήρους φορτίου. Και αυτό διότι 
για αυτήν την τιμή του προσφερομένου φορτίου, το πολυβάθμιο δίκτυο έχει φθάσει 
σε κατάσταση κορεσμού σε ότι αφορά την Ρυθμοαπόδοση.   
Είναι προφανές ότι ο  κορεσμός του συστήματος οφείλεται στον μεγάλο αριθμό 

των πακέτων που υπάρχουν και πολλαπλασιάζονται στο εσωτερικό του και τα οποία 
ζητούν να διεκπεραιωθούν δηλαδή να φθάσουν στον προορισμό τους. Αυτός ο 
κορεσμός προκαλεί μια αδυναμία του συστήματος να οδηγήσει τα πακέτα γρήγορα 
στις εξόδους. 

 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις των ΠΔΔΜ με 

περιορισμένα επίπεδα, το όριο του κορεσμού (Ρυθμοαπόδοσης) έχει μετακινηθεί προς 
υψηλότερη τιμή προσφερόμενου φορτίου σε σχέση με το αντίστοιχο κορεσμό τον 
οποίο παρουσιάζει το  αντίστοιχο ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο.  
Στην συγκεκριμένη μελέτη για παράδειγμα, ο κορεσμός της Ρυθμοαπόδοσης  στα 

ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο εμφανίζεται για προσφερόμενο φορτίο της τάξεως του 10%  
του πλήρους φορτίου (Σχήμα 6.4). Ενώ σε αντίστοιχο ΠΔΔΜ με περιορισμένα 
επίπεδα ο κορεσμός  μετατοπίζεται σε τιμή της τάξεως 40% έως 60% του συνολικά 
προσφερόμενου πλήρους φορτίου (Σχήμα 6.7). 
Συνεπώς, για το συγκεκριμένο σενάριο ενός 5-σταδίων ΠΔΔΜ το οποίο 

μελετήθηκε, όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των καμπυλών των Σχημάτων 6.4, 
6.7 , παρατηρείται ότι το ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα έχει ένα κέρδος  
Ρυθμοαπόδοσης της τάξεως του 30% έως 50%, έναντι των αντιστοίχων ΠΔΔΜ με ένα 
επίπεδο. 

 Το κέρδος της Ρυθμοαπόδοσης το οποίο παρουσιάζουν τα ΠΔΔΜ με περιορισμένα 
επίπεδα και τα οποία χρησιμοποιούν τεχνική εκπομπής ‘partial multicast’ είναι ο ένας 
λόγος ο οποίος τα καθιστά κατάλληλα στην εξυπηρέτηση φορτίου απλής και 
πολλαπλής εκπομπής.  
Αντίθετα, τα αντίστοιχα ΠΔΔΜ ενός επιπέδου, παρέχουν πολύ χαμηλές τιμές 

Ρυθμοαπόδοσης, και αυτό τα καθιστά στην πράξη, μη ικανά να υποστηρίξουν  δίκτυα 
με φορτίο πολλαπλής εκπομπής.  
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6.4.2.1 Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα και διάφορους δείκτες 
έναρξης αναπαραγωγής επιπέδων 

Το Σχήμα 6.8, απεικονίζει την κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση πέντε 
διαφορετικών 8-σταδίων ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα, όταν το λόγος του φορτίου 
πολλαπλής εκπομπής σε σχέση με το ολικό προσφερόμενο φορτίο είναι: 2.0=w . Τα 
πέντε διαφορετικά ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα δηλώνονται με τους δείκτες:  
δείκτης έναρξης αναπαραγωγής επιπέδων SG ίσο με 3,4,5, 6 και 7, ενώ ο δείκτης 
ανάπτυξης επιπέδων FG παραμένει σταθερός και ίσος με 2  και συνεπώς ο επόμενος 
δείκτης τερματισμού επιπέδων LG λαμβάνει τις τιμές 32,16,8,4,2 αντίστοιχα. 

 Οι διακεκομμένες καμπύλες AM- SG = x απεικονίζουν τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του αναλυτικού μοντέλου ενώ οι αντίστοιχες συνεχείς 
καμπύλες SM-Gs= x  δείχνουν αποτελέσματα τα οποία προέρχονται από την 
εφαρμογή της προσομοίωσης. 

Semi-layer MINs with L=8 and w=0.2
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Σχήμα 6.8 Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ~ πιθανότητα άφιξης πακέτων σε 8-
σταδίων ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα και δείκτη SG =3, 4, 5, 6 και 7 

Από το Σχήμα 6.8, συνάγεται ότι για ένα ΠΔΔΜ μη πλήρους ανάπτυξης σε όσο  
περισσότερα επίπεδα αναπτύσσονται τόσο περισσότερο βελτιώνονται οι τιμές της 
κανονικοποιημένης Ρυθμοαπόδοσης του. 
Τα ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα τα οποία έχουν υψηλή τιμή δείκτη τερματισμού 

επιπέδων LG , έχουν τον αντίστοιχο δείκτης έναρξης αναπαραγωγής επιπέδων SG με 
χαμηλές τιμές και αυτό σημαίνει ότι η έναρξη ανάπτυξης των επιπέδων ξεκινά από τα 
πρώτα σχεδόν στάδια δηλαδή από στάδια τα οποία βρίσκονται πλησιέστερα προς τις 
εισόδους του ΠΔΔΜ. Από την άλλη πλευρά, όταν ο αριθμός των παραλλήλων 
επιπέδων ελαττώνεται (χαμηλή τιμή του δείκτη GL) τότε το μέγεθος του ΠΔΔΜ 
ελαχιστοποιείται, και τότε μειώνεται η απόδοση και το κόστος. Έτσι, όσο η ανάπτυξη 
των επιπέδων ξεκινά από στάδια τα οποία είναι εγγύτερα προς το τελευταίο στάδιο, 
τόσο η κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση παρουσιάζει μείωση.  
Η συνεχής καμπύλη ‘SiLMIN=8’ στο Σχήμα 6.8, απεικονίζει αποτελέσματα ενός 8-

σταδίων ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1, το οποίο φαίνεται να έχει μικρότερες τιμές 
κανονικοποιημένης Ρυθμοαπόδοσης σε σύγκριση με όλα τα 8-στάδιων ΠΔΔΜ με 
περιορισμένα επίπεδα. 
Το γενικό συμπέρασμα το οποίο συνάγεται από το Σχήμα 6.8 είναι ότι όσο 
μεγαλύτερο - πολυεπίπεδο - είναι ένα ΠΔΔΜ τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της 
Ρυθμοαπόδοσης την οποίαν αποδίδει για δεδομένο προσφερόμενο φορτίο.  

6.4.2.2 Απώλεια πακέτων σε ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα σε φορτίο απλής και πολλαπλής εκπομπής 

Το Σχήμα 6.9 δείχνει τις τιμές της πιθανότητας απώλειας πακέτων στις εισόδους 
ενός 8-σταδίων ΠΔΔΜ  με περιορισμένα επίπεδα σε σχέση με την πιθανότητα άφιξης 
πακέτων, όταν το ποσοστό του φορτίου πολλαπλής εκπομπής w  είναι 20% του 
συνολικά προσφερόμενου φορτίου. Οι διακεκομμένες καμπύλες AM-Gs= x  και οι 
συνεχείς καμπύλες SM-Gs= x  απεικονίζουν αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από 
την αναλυτική  μέθοδο και την προσομοίωση αντίστοιχα. 
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Επιπλέον, η πάνω συνεχής καμπύλη ‘SiLMIN-L=8’ του Σχήματος 6.9 δείχνει την 
πιθανότητα απώλειας των πακέτων στην  περίπτωση ενός 8-σταδίων ΠΔΔΜ ενός 
επιπέδου, για το ποσοστό του φορτίου πολλαπλής εκπομπής ( 2.0=w ). 
 
Από το Σχήμα 6.9, συνάγεται το συμπέρασμα ότι ένα ΠΔΔΜ με περιορισμένα μεν 
αλλά αρκετά επίπεδα (π.χ. ΠΔΔΜ με στοιχεία: 8=L  και 3=SG , 2=FG , 32=LG  - 
δηλαδή η ανάπτυξη των επιπέδων ξεκινά αμέσως μετά το 3ο στάδιο), έχει τη 
δυνατότητα να δέχεται μεγαλύτερο όγκο πακέτων στις εισόδους του,  (λιγότερα 
χαμένα πακέτα στις εισόδους του) και έχει σημαντικά καλύτερες επιδόσεις απ’ ότι 
έχει ένα αντίστοιχο ΠΔΔΜ με μικρότερο αριθμός επιπέδων (π.χ. ΠΔΔΜ με στοιχεία: 

8=L  και 6=SG , 2=FG , 4=LG - δηλαδή η ανάπτυξη των επιπέδων αρχίζει αμέσως 
μετά το 6ο στάδιο). 

Semi-layer MINs: L=8(256x256), w=0.2
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Σχήμα 6.9 Πιθανότητα απώλειας πακέτων ~ πιθανότητα άφιξης πακέτων σε  8-
σταδίων ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα και =w 0.2 

Ο μεγάλος πληθυσμός των πακέτων σ’ ένα ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα 
οφείλεται στο ότι όσο περισσότερα επίπεδα υπάρχουν, τόσο περισσότερες 
εναλλακτικές διαδρομές έχουν να επιλέξουν τα πακέτα, προκειμένου να καταλήξουμε 
στις αντίστοιχες εξόδους τους. Αυτές οι εναλλακτικές διαδρομές του δευτέρου 
τμήματος του ΠΔΔΜ λειτουργούν σαν ελεύθεροι ‘διάδρομοι’ του συστήματος 
μεταγωγής.  
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ογκώδες ΠΔΔΜ μη πλήρους ανάπτυξης έχει 
την ικανότητα να απορροφήσει το μεγαλύτερο του φορτίου. Για παράδειγμα για ένα 
8-σταδίων ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα και με στοιχεία: SG =4, 2=FG   και 

LG =32 και για συνολικό φορτίο στις εισόδους μικρότερο του 20% εκ του οποίου 
ποσοστό της τάξεως 20% είναι φορτίο πολλαπλής εκπομπής, από το  Σχήμα 6.9, 
προκύπτει ότι το συγκεκριμένο ΠΔΔΜ αποδέχεται και εξυπηρετεί όλο το 
προσφερόμενο φορτίο.  
Στα ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα τα φαινόμενα μπλοκαρίσματος περιορίζονται 

μόνο στο πρώτο τμήμα δηλαδή στα πρώτα στάδια. Από το Σχήμα 6.9, είναι σαφές ότι 
ένα ΠΔΔΜ με ένα και μόνο επίπεδο είναι η χειρότερη περίπτωση σε ότι αφορά τις 
απώλειες πακέτων στις εισόδους, συγκρινόμενο όλα τα αντίστοιχα ΠΔΔΜ με 
περιορισμένα επίπεδα για τις αυτές συνθήκες φορτίου.  

6.4.2.3 Πιθανότητα μπλοκαρίσματος ανά στάδιο σε ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα για φορτίο απλής 
και πολλαπλής εκπομπής 

Το Σχήμα 6.10 απεικονίζει την μέση πιθανότητα μπλοκαρίσματος σε 5-σταδίων 
ΠΔΔΜ με 1,2,3 και 4 επίπεδα όταν προσφέρεται πλήρες φορτίο στις εισόδους του 
οποίου ένα ποσοστό 20% είναι φορτίο πολλαπλής εκπομπής. Στο Σχήμα 6.10  μπορεί 
να παρατηρηθεί ότι το ένα ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο και με μνήμες μεγέθους 1, έχει μια 
σταδιακή μείωση της πιθανότητας μπλοκαρίσματος καθώς προχωρούμε από το πρώτο 
προς το τελευταίο στάδιο. 
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5-stages MIN with full offered load (p=1) 
and multicast ratio w=0.5
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Σχήμα 6.10 Πιθανότητα μπλοκαρίσματος ανά στάδιο σε ένα 5-σταδίων ΠΔΔΜ με 
περιορισμένα επίπεδα με πλήρες προσφερόμενο φορτίο ( p =1) και =w  0.5 

Στο ίδιο σχήμα φαίνεται ότι το τελευταίο στάδιο ενός ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο φαίνεται 
ότι δεν υπάρχουν μπλοκαρίσματα, πράγμα το οποίο και αναμενόταν. 
 

Αντίθετα, όλα τα αντίστοιχα ΠΔΔΜ με επίπεδα 1,2,3 και 4 έχουν χαμηλότερες 
πιθανότητες μπλοκαρίσματος σε σύγκριση με το αντίστοιχο ΠΔΔΜ ενός επιπέδου. Οι 
πιθανότητες μπλοκαρίσματος στην περίπτωση ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα 
εμφανίζονται επίσης μόνο στο πρώτο τμήμα του συστήματος, ενώ δεν υπάρχουν στο 
δεύτερο τμήμα.  

Και επιπλέον στην περίπτωση των ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα, όσο  
περισσότερο πλησιάζει προς την είσοδο η ανάπτυξη των επίπεδων (έναρξη του fan 
out) τόσο ελαττώνεται η πιθανότητα μπλοκαρίσματος. 

 

Έτσι, για παράδειγμα, το ΠΔΔΜ μη πλήρους ανάπτυξης, με στοιχεία:  5=L και 
δείκτες: 2,2 == FS GG , 8=LG , φαίνεται να έχει μπλοκαρίσματα μόνο στο πρώτο 
στάδιο και αυτή η τιμή της πιθανότητας μπλοκαρίσματος είναι πολύ χαμηλή (στην 
περίπτωσή μας, τρεις φορές μικρότερη της αντίστοιχης ενός ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο), 
όπως φαίνεται και στο Σχήμα 6.10. 

6.4.2.4  Καθυστέρηση πακέτων σε ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα  

Το Σχήμα 6.11 απεικονίζει την κανονικοποιημένη καθυστέρηση των πακέτων που 
προέρχονται από την εφαρμογή της αναλυτικής μεθόδου και της προσομοίωσης 
(διακεκομμένες και συνεχείς καμπύλες αντίστοιχα) για τρία διαφορετικά 5-σταδίων 
ΠΔΔΜ μη πλήρους ανάπτυξης σε συνάρτηση με την πιθανότητα άφιξης πακέτων στις 
εισόδους των  όταν το φορτίο έχει σταθερό ποσοστό φορτίου πολλαπλής εκπομπής 
( 2.0=w ). Τα τρία διαφορετικά 5-σταδίων ΠΔΔΜ τα οποία μελετήθηκαν 
προσδιορίζονται από τους παρακάτω LFS GGG ,,  δείκτες: (2,2,8), (3,2,4) και (4,2,2), 
αντίστοιχα. 
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Semi-layer MINs with L=5 stages,
with multicast ratio w=0.2 
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Σχήμα 6.11 Κανονικοποιημένη Καθυστέρηση πακέτων ~ πιθανότητα άφιξης 
πακέτων με w=0.2 σε 5-σταδίων ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα. Τα ΠΔΔΜ 

έχουν δείκτες: ( SG , FG , LG )=(2,2,8),(3,2,4) και (4,2,2) αντίστοιχα 

Το παραπάνω διάγραμμα επιβεβαιώνει σαφώς ότι, όταν ο δείκτης έναρξης 
αναπαραγωγής επιπέδων SG , ενός ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα έχει χαμηλές τιμές 
τότε η καθυστέρηση των πακέτων είναι διατηρείται επίσης  σε χαμηλά επίπεδα των 
τιμών. 
Το Σχήμα 6.11 δείχνει ότι για μια δεδομένη τιμή προσφερόμενου φορτίου η  

καθυστέρηση των πακέτων μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των επιπέδων στα 
οποία αναπτύσσεται το ΠΔΔΜ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι για τα μεγάλα σε 
μέγεθος ΠΔΔΜ με πολλά παράλληλα επίπεδα, το φαινόμενο μπλοκαρίσματος 
περιορίζεται στα πρώτα στάδια (πρώτο τμήμα) του ΠΔΔΜ ενώ τα υπόλοιπα στάδια 
λειτουργούν χωρίς μπλοκαρίσματα.   
Το Σχήμα 6.11 δείχνει ακόμη ότι η καθυστέρηση των πακέτων αυξάνεται καθώς 

αυξάνεται το προσφερόμενο φορτίο στις εισόδους του δικτύου. Αλλά είναι επίσης 
αξιοσημείωτο ότι η τιμή της μέσης καθυστέρησης των πακέτων ενός δεδομένου 
ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα είναι σημαντικά χαμηλότερη της αντίστοιχης τιμής 
καθυστέρησης πακέτων ενός ΠΔΔΜ με ένα μόνο επίπεδο.  
Αυτή η μείωση της τιμής της καθυστέρησης των πακέτων η οποία παρατηρείται σε 

ΠΔΔΜ με πολλαπλά επίπεδα είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα (το άλλο είναι η 
Ρυθμοαπόδοση), που τα καθιστά περισσότερο αποδοτικές συσκευές για την 
εξυπηρέτηση φορτίου απλής και πολλαπλής εκπομπής.  

 
Σήμερα, για να ικανοποιηθούν οι νέες απαιτήσεις δικτύωσης, απαιτούνται 

συστήματα μεταγωγής με ειδική διαμόρφωση, για την εξυπηρέτηση κάθε είδος 
φορτίου. Έτσι, για παράδειγμα, εφαρμογές όπως VoIP και τηλεφωνίας έχουν 
ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα εξυπηρέτησης. Σε αυτούς τους 
τύπους των εφαρμογών, υπάρχουν βασικές απαιτήσεις όπως είναι το χαμηλές τιμές 
της  καθυστέρησης των πακέτων και το χαμηλό jitter. Αυτές οι απαιτήσεις μπορούν να 
εξυπηρετούνται από ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1, και όχι από αντίστοιχες  συσκευές 
οι οποίες έχουν  μεγαλύτερο μέγεθος μνήμης. Επιπλέον, όταν απαιτείται να 
διανεμηθούν δεδομένα φωνής  με τρόπο πολλαπλής εκπομπής, τότε οι πιο 
κατάλληλες συσκευές είναι τα ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα. 
 

Ωστόσο, ένα μειονέκτημα το οποίο παρατηρείται στα ΠΔΔΜ με περιορισμένα 
επίπεδα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ΠΔΔΜ ενός επιπέδου είναι η πολυπλοκότητά 
τους, η οποία αυξάνεται εκθετικά όταν προστίθενται περισσότερα παράλληλα 
επίπεδα. Η πολυπλοκότητα είναι ποσοτικό μέγεθος το οποίο  σχετίζεται με το κόστος 
κατασκευής. Ο Sandeep Sharma και οι συνεργάτες του [97] έδωσαν έναν αλγόριθμο 
για τον υπολογισμό του κόστους των ΠΔΔΜ ανάλογα με την πολυπλοκότητά 
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τους. Τον αλγόριθμο αυτόν τον εφήρμοσαν σε ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο τα οποία 
χρησιμοποιούνται κυρίως σε συστήματα με παράλληλη επεξεργασία.    

 

6.5 ΣΥΝΟΨΗ 
 

Τα ΠΔΔΜ τα οποία έχουν πολλά επίπεδα εξελίχθηκαν από τα απλά συστήματα 
μεταγωγής τύπου Banyan και η επικείμενη ευρεία χρήση τους  θα οφείλεται κυρίως 
στην αύξηση του φορτίου πολλαπλής εκπομπής.  

Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύχθηκε αναλυτική μέθοδος η οποία παρέχει την απόδοση 
ΠΔΔΜ τα οποία χρησιμοποιούν τεχνική εκπομπής ‘partial multicast’. Ένας μεγάλος 
αριθμός πειραμάτων πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας αυτό το αναλυτικό 
μοντέλο το οποίο προσδιορίζει όλους τους δείκτες απόδοσης του συστήματος. Τα 
πειράματα εφαρμόστηκαν σε διάφορα ΠΔΔΜ με ένα ή περισσότερα επίπεδα, για 
διάφορες τιμές φορτίου τα οποία είχαν διάφορα ποσοστά φορτίου πολλαπλής 
εκπομπής. Διαπιστώθηκε ότι σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο μοντέλο συγκλίνει 
με ένα μικρό αριθμό των διαδοχικών προσεγγίσεων. Όλα τα αποτελέσματα τα οποία 
αποκτήθηκαν από την εφαρμογή του αναλυτικού μοντέλου έχουν  επίσης 
επιβεβαιωθεί και με αντίστοιχα αποτελέσματα προερχόμενα από 
προσομοίωση. Επιπλέον, κάποια αποτελέσματα (σε οριακές καταστάσεις) 
προερχόμενα από το αναλυτικό μοντέλο έχουν συγκριθεί με αντίστοιχα 
αποτελέσματα προερχόμενα από προηγούμενες σχετικές εργασίες στην βιβλιογραφία. 

Με την χρήση του αναλυτικού μοντέλου προσδιορίστηκε το σημείο έναρξης  του 
κορεσμού (Ρυθμοαπόδοσης) σε ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο και διαπιστώθηκε ότι αυτό 
παρουσιάζεται ακόμη και από πολύ μικρές τιμές προσφερόμενου φορτίου πολλαπλής 
εκπομπής. Αντίθετα, όταν χρησιμοποιούνται ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα ο 
κορεσμός του συστήματος παρουσιάζεται σε μεγαλύτερες τιμές προσφερόμενου 
φορτίου πολλαπλής εκπομπής. Επίσης, παρατηρείται ότι τα ΠΔΔΜ με περιορισμένα 
επίπεδα παρουσιάζουν μείωση της καθυστέρησης των πακέτων σε σύγκριση με τα 
αντίστοιχα ΠΔΔΜ ενός επιπέδου.  Έτσι, διαπιστώθηκε ότι τα ΠΔΔΜ μη πλήρους 
ανάπτυξης διευκολύνουν με πολύ  πιο αποτελεσματικό τρόπο την εξυπηρέτηση 
φορτίου απλής και πολλαπλής εκπομπής απ’ ότι τα απλά ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο. 

Για το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός βέλτιστου από πλευράς απόδοσης 
ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα και με τεχνική εκπομπής ‘partial multicast’, θα 
πρέπει να υπάρχει μια σωστή ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων κόστους και 
απόδοσης. Tα πορίσματα του συγκεκριμένου κεφαλαίου - τα οποία αφορούν την 
απόδοση των ΠΔΔΜ - μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους σχεδιαστές για την 
βέλτιστη διαμόρφωση των δικτύων μεταγωγής τους.  
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ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Τα ΠΔΔΜ τα οποία μελετώνται στο κεφάλαιο αυτό είναι ΠΔΔΜ με περιορισμένα 
επίπεδα τα οποία αποτελούνται από δύο συγκεκριμένα διακριτά διαδοχικά τμήματα, 
και δεν διατηρούν ενιαίο μηχανισμό εκπομπής σ’ όλη την έκτασή τους. 
Το πρώτο τμήμα αποτελείται από ένα και μόνο επίπεδο,  στο οποίο τα πακέτα 
εκπέμπονται αποκλειστικά με τεχνική απλής εκπομπής. Στο τμήμα αυτό τα πακέτα   
αντιμετωπίζουν καταστάσεις μπλοκαρίσματος, και σ’ αυτές τις περιπτώσεις τα 
πακέτα παραμένουν στις μνήμες τους (backpressure mechanism). Επίσης, στο πρώτο 
τμήμα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο τεχνικής απλής εκπομπής. 
Το δεύτερο τμήμα είναι ένα πολυεπίπεδο τμήμα με πλήρη ανάπτυξη επιπέδων,  στο 
οποίο τα πακέτα δεν υφίστανται καταστάσεις μπλοκαρίσματος και το οποίο 
χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές πολιτικές μετάδοσης πακέτων, ανάλογα με το είδος 
των πακέτων. Η μία τεχνική μετάδοσης είναι η απλή εκπομπή των πακέτων ενώ η 
άλλη είναι η πολλαπλή εκπομπή.   
Συνεπώς, η διαφόρά των συστημάτων μεταγωγής τα οποία μελετώνται στο κεφάλαιο 
αυτό σε σχέση με τα αντίστοιχα των κεφαλαίων 5 και 6 είναι ότι εδώ δεν 
ακολουθείται ενιαία πολιτική εκπομπής πακέτων σε όλη την έκταση του δικτύου.   
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Αυτές οι ειδικές συσκευές μπορούν να αποβούν εξαιρετικά χρήσιμες κυρίως στην 
διασύνδεση τοπικών δικτύων (LANs) με Ευρυζωνικά δίκτυα σε ένα περιβάλλον με 
φορτίο πολλαπλής εκπομπής. 
Η μελέτη αυτή αναδεικνύει τα σημαντικά πλεονεκτήματα απόδοσης τα οποία 
παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα ΠΔΔΜ με πολλαπλά επίπεδα, όταν διαχειρίζονται 
φορτίο απλής και πολλαπλής εκπομπής ταυτόχρονα.  
Στην αγορά υπάρχουν ήδη ορισμένα συστήματα μεταγωγής τα οποία έχουν 
δυνατότητα να εξυπηρετήσουν φορτία πολλαπλής εκπομπής [101, 102]. Για 
παράδειγμα, η Cisco έχει δημιουργήσει τα συστήματα: Cisco MDS 9124 [101] και 
MDS 9134 [102], τα οποία είναι αυτό-δρομολογούμενα πολυβάθμια συστήματα 
μεταγωγής. Το Cisco MDS 9124 24-Port πολυεπίπεδο σύστημα μεταγωγής με 24 
ports το οποίο είναι ικανό να εξυπηρετήσουν φορτίο με ταχύτητες  4, 2, και 1 
Gbps. Το σύστημα Cisco MDS 9134 είναι επίσης ένα πολυεπίπεδο σύστημα το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τα μικρά και αυτόνομα δίκτυα αποθήκευσης 
(SANs), είτε ως περιφερειακό σύστημα μεταγωγής σε ένα μεγαλύτερο δίκτυο 
αποθήκευσης δεδομένων (SAN). H συσκευή Cisco MDS 9134, μπορεί να δομηθεί 
ανά ζεύγη και να σχηματίσει ένα ευρύτερο σύστημα μεταγωγής με 48-ports ή με 64-
ports αντίστοιχα και με ταχύτητα 4-Gbps. 
 
 Α. Προηγούμενες Μελέτες 
Αν εξαιρέσουμε τις εργασίες της ομάδας Tutsch [81-82, 94-96], οι οποίες στην ουσία 
όρισαν και καθιέρωσαν τα ΠΔΔΜ με πολλά επίπεδα, έρευνες οι οποίες αναφέρονται 
σε αντίστοιχες αρχιτεκτονικές ΠΔΔΜ είναι ανύπαρκτες. Ωστόσο, οι ερευνητικές 
εργασίες και οι αναλυτικές τεχνικές οι οποίες αναφέρθησαν στις ενότητες 5.1. και 
6.1, και οι οποίες αφορούν πολυεπίπεδα ΠΔΔΜ, αποτέλεσαν το βασικό υπόστρωμα  
προκειμένου να αναπτυχθεί η παρούσα αναλυτική προσέγγιση απόδοσης η οποία 
αφορά μια παραλλαγή του συνδυασμού των τεχνικών εκπομπής οι οποίες 
εφαρμόζεται σε ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα. Και αυτή η ανάλυση συνεισφέρει 
στον εμπλουτισμό των τεχνικών μελετών οι οποίες αναφέρονται στην εκτίμηση της 
απόδοσης πολύ-επιπέδων ΠΔΔΜ με διάφορες τεχνικές εκπομπής πακέτων. 
Όταν αυξάνεται το μέγεθος ενός ΠΔΔΜ τότε η απόδοσή του μειώνεται, αντίθετα με 
το κόστος του το οποίο αυξάνεται. Ένα καλό παράδειγμα ΠΔΔΜ με καλή σχέση 
κόστους-απόδοσης παρουσιάζεται στην εργασία [103]. Ωστόσο, η μελέτη αυτή δεν 
συναρτάται άμεσα με την κατασκευή ΠΔΔΜ με πολλαπλά επίπεδα. Το κόστος των 
ΠΔΔΜ με πολλά επίπεδα έχει επίσης  μελετηθεί από τους Tutsch και Hommel [104]. 
Πρόσφατα, μερικές επιπλέον ιδέες κατασκευής ΠΔΔΜ έχουν προταθεί [97, 105], για 
καλύτερη απόδοση σε ένα περιβάλλον με φορτία πολλαπλής εκπομπής. 
 
Β. Η παρούσα αναλυτική  μεθοδολογία εκτίμησης της απόδοσης 
 

Στο παρόν κεφάλαιο μελετώνται ΠΔΔΜ με πολλαπλά επίπεδα τα οποία 
συγκροτούνται από 22x ΣΜΜ και μνήμες μεγέθους 1, παρ’ όλο που η συγκεκριμένη 
ανάλυση μπορεί να επεκταθεί εύκολα για την γενική περίπτωση με cxc  ΣΜΜ και  
πεπερασμένο μέγεθος μνήμης.  
Θεωρούμε ότι το φορτίο το οποίο φθάνει στο πρώτο στάδιο του ΠΔΔΜ εναι 
ομοιόμορφο (uniform) και ότι σε κάθε θύρα εισόδου του πρώτου σταδίου και σε κάθε 
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χρονικό κύκλο δημιουργείται ένα πακέτο, με σταθερή πιθανότητα )( p . Οι αφίξεις 
των πακέτων στις εισόδους του ΠΔΔΜ ακολουθούν κατανομή Bernoulli.  
Η διαχείριση των πακέτων γίνεται με την γνωστή διαδικασία αυτο-δρομολόγησης η 
οποία υπάρχει στις πολυβάθμιες συσκευές. Η διαδικασία αυτή και γενικά ο τρόπος 
λειτουργίας των συστημάτων μεταγωγής έχει παρουσιαστεί στην ενότητα 2.4 του 
παρόντος πονήματος και ισχύει και για τα συστήματα τα οποία μελετώνται εδώ.   
Εν συντομία, στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα παρακάτω: 

5. Εφαρμόζεται η σχετική αναλυτική μέθοδος σε ΠΔΔΜ τα οποία δεν 
χρησιμοποιούν ενιαία πολιτική εκπομπής πακέτων σε όλη την έκτασή τους και τα 
οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν κυρίως για διασύνδεση τοπικών δικτύων. Με 
την εφαρμογή της αναλυτικής μεθόδου υπολογίστηκε η Χρησιμοποίηση των 
μνημών του συστήματος, και ακολούθησε ο υπολογισμός των λοιπών δεικτών 
απόδοσης.    

6. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν αναδεικνύουν την βέλτιστη απόδοση των 
συστημάτων αυτών σε σχέση με τα αντίστοιχα πολυεπίπεδα ΠΔΔΜ τα οποία 
διατηρούν ενιαία πολιτική εκπομπής σε όλη των έκτασή τους. 

7. Δημιουργήθηκε αντίστοιχο λογισμικό προσομοίωσης με σκοπό την επαλήθευση 
των αποτελεσμάτων της αναλυτικής μεθόδου. Τα αποτελέσματα τα οποία 
προέκυψαν από την εφαρμογή τόσο από του αναλυτικού μοντέλου όσο και από τα 
πειράματα προσομοίωσης βρέθηκαν να συμφωνούν μεταξύ τους. Η μεταξύ των 
διαφορά είναι μικρότερη από το 2%, και αυτό  αποτελεί μια έμμεση απόδειξη της 
ακρίβειας της αναλυτικής μεθόδου μας. 

Τα αποτελέσματα των ΠΔΔΜ τα οποία μελετήθηκαν στο κεφάλαιο αυτό, είναι 
πάντοτε χρήσιμα σε κατασκευαστές και σε σχεδιαστές δικτύων. 

 

7.2 ΠΔΔΜ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΜΗ 
ΕΝΙΑΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

 

Α. Θεμελιώδη θέματα για τα ΠΔΔΜ 
Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας των ΠΔΔΜ έχει περιγραφεί αναλυτικά στην 

ενότητα 2.4, της παρούσης εργασίας και θεωρούνται δεδομένα και για τα ΠΔΔΜ τα 
οποία μελετώνται εδώ.  

Β. ΠΔΔΜ με περισσότερα επίπεδα  
Η αρχιτεκτονική ενός ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα –όπως προαναφέρθηκε- 
υιοθετήθηκε ως μια ιδέα ώστε να έχουμε βέλτιστη απόδοση όταν εξυπηρετείται  
φορτίο πολλαπλής εκπομπής (Σχήματα 7.1 και 7.2). Τα όσα έχουν αναπτυχθεί σχετικά 
με τα ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα στην ενότητα 5.5, θεωρούνται επίσης ως 
δεδομένα  και για τα ΠΔΔΜ τα οποία μελετώνται εδώ.  
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Eight-Stages MLMIN (256x256)
with

Gs=4, GF=2, GL=16

Single  layer  Segment
with     one   operation 

Multi  layer  Segment
with double operations

 

Σχήμα 7.1 Πλάγια όψη ενός 8-σταδίων ΠΔΔΜ με δείκτες: SG =4, FG =2 
και LG =16  

 

Γ. ΠΔΔΜ με δύο τεχνικές εκπομπής στο δεύτερο τμήμα τους 
Στο κεφάλαιο αυτό, μια ιδιαίτερη περίπτωση πολυεπιπέδων ΠΔΔΜ επιλέχθηκε προς 
εκτίμηση της απόδοσης τους. Η συσκευή αποτελείται από δύο διακριτά τμήματα 
(Σχήμα 7.1).  
- Το πρώτο τμήμα είναι ένα τμήμα ενός μόνο επιπέδου στο οποίο εμφανίζεται το 

κλασικό φαινόμενο των μπλοκαρισμάτων των πακέτων. Το πρώτο τμήμα (ενός 
επιπέδου) του ΠΔΔΜ, λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο με τεχνική απλής 
εκπομπής. Το SLL εκφράζει το πλήθος των σταδίων του πρώτου τμήματος.  

- Το δεύτερο τμήμα είναι μια πλήρης ανάπτυξη παράλληλων επιπέδων (fan out), 
στο οποίο δεν παρουσιάζονται φαινόμενα μπλοκαρισμάτων. Βασικό 
χαρακτηριστικό του δευτέρου τμήματος είναι ότι κρατά το συντελεστή FG , ο 
οποίος καθορίζει τον αριθμό ανάπτυξης των επιπέδων σταθερό και ίσο με c (όπου 
c είναι ο αριθμός των εισόδων ανά SE). Στην προκειμένη περίπτωση που 
μελετάται, 2=c . Η ανάπτυξη των επιπέδων ξεκινά από το σημείο που δείχνει ο 
συντελεστής SG και αναπτύσσει τα επίπεδα στάδιο-στάδιο μέχρι και το τελευταίο 
στάδιο. Το MLL εκφράζει το πλήθος των σταδίων του δευτέρου τμήματος. Το 
δεύτερο τμήμα λειτουργεί με χρήση δύο τεχνικών εκπομπής. Η μία τεχνική 
εκπομπής είναι η τεχνική απλής εκπομπής πακέτων, ενώ η άλλη είναι τεχνική 
πολλαπλής εκπομπής πακέτων. Η τεχνική πολλαπλής εκπομπής η οποία 
εφαρμόζεται μόνο στο δεύτερο τμήμα μπορεί να είναι ‘full multicast’ ή ‘partial 
multicast’. Η τεχνική πολλαπλής εκπομπής η οποία θα επιλεγεί να χρησιμοποιηθεί 
στο δεύτερο τμήμα είναι αδιάφορη, εφ’ όσον στο τμήμα αυτό δεν παρουσιάζονται 
μπλοκαρίσματα.  

Επομένως, η ειδοποιός διαφορά την οποία έχουν τα συστήματα που μελετώνται στο 
κεφάλαιο αυτό είναι ότι δεν διατηρούν ενιαία τεχνική εκπομπή σε όλη την έκταση 
τους. 
Οι συσκευές αυτές, εκτός από την χρήση τους για διασύνδεση τοπικών δικτύων 
μπορεί επίσης να εφαρμοστούν σε παράλληλα ή κατανεμημένα συστήματα όταν το 
υπολογιστικό έργο κατανέμεται και παραχωρείτε σε συγκεκριμένες περιοχές 
μικροεπεξεργαστών (πχ κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα grid).  
Στο Σχήμα 7.2 το πρώτο σχήμα απεικονίζει ένα ΠΔΔΜ με δύο επίπεδα τo οποίo όμως 
δεν ανήκει στην κατηγορία ΠΔΔΜ με πλήρη ανάπτυξη επιπέδων (SeLMIN), διότι 
κατά την ανάπτυξη των επιπέδων του δεν διατηρεί τον δείκτη FG σταθερό. Η 
περίπτωση αυτή είναι έξω από το ενδιαφέρον της παρούσης αναλυτικής μεθόδου. 
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Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4

Outputs
Inputs

Semi-layer MIN with factors:
GS=3,   GF=2 and GL=2 layer

LSL LML

Operate only unicast
transmissions

Operate unicast
and multicast
transmissions

Inputs Outputs

Multi-layer MIN with factors:
GS=1,   GF=2 and GL=2 layer
(A non SeLMIN type of MLMIN)

LSL LML

 

Σχήμα 7.2 Πλάγια όψη δύο ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα με L=4 στάδια 

 

Ενώ αντίθετα, το δεύτερο σχήμα στο Σχήμα 7.2 είναι ένα παράδειγμα ενός ΠΔΔΜ με 
περιορισμένα επίπεδα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει στο δεύτερο τμήμα του 
διπλή λειτουργία εκπομπής πακέτων.  
 
Δ. Διαδικασία δρομολόγησης  
Η διαδικασία δρομολόγησης πακέτων γίνεται σε κάθε στάδιο με έναν παράλληλο 
τρόπο και κάτω από τον έλεγχο του εσωτερικού χρονισμού, ο οποίος συγχρονίζει την 
όλη διαδικασία δρομολόγησης. Τα όσα έχουν αναπτυχθεί περί δρομολόγησης στην 
ενότητα 5.2 ισχύουν και στα ΠΔΔΜ τα οποία μελετώνται στο κεφάλαιο αυτό. 
Συνεπώς, όταν ένα πακέτο εισέρχεται στο ΠΔΔΜ, λαμβάνει δύο διευθύνσεις. Η 
πρώτη διεύθυνση είναι η ‘Routing Address’ (RA), ενώ η άλλη  είναι η ‘Multicast 
Tree Number Address’ (MTNA). Κάθε διεύθυνση (RΑ ή MTNA) έχει τόσα ψηφία 
(bits) όσος είναι και ο αριθμός των σταδίων του ΠΔΔΜ. 
Έτσι, στο δεύτερο τμήμα ενός ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα, σε κάθε χρονικό 
κύκλο, ο εξυπηρετητής μιας οποιαδήποτε ουράς ελέγχει τον τύπο του πακέτου 
ελέγχοντας το αντίστοιχο ψηφίο της διεύθυνσης ΜΤΝΑ. Εάν το ψηφίο είναι ίσο με 
‘1’, τότε ο εξυπηρετητής της ουράς παράγει αντίγραφα του πακέτου τα οποία 
στέλνονται προς τις ουρές του επομένου σταδίου. Εάν το υπό εξέταση ψηφίο είναι 
ίσο με ‘0’, τότε ο εξυπηρετητής της ουράς στέλνει ένα μόνο πακέτο σε αντίστοιχη 
ουρά του επομένου σταδίου με βάση την διεύθυνσης (RA). 
 
Όμως, στην συγκεκριμένη περίπτωση την οποίαν μελετάμε, τα ψηφία της διεύθυνσης 
MTNA τα οποία συσχετίζονται με το πρώτο τμήμα είναι όλα ίσα με  μηδέν, καθώς  
στο πρώτο τμήμα μόνο απλές εκπομπές πραγματοποιούνται. Και αυτή είναι η 
ειδοποιός διαφορά η οποία προέρχεται από τον τρόπο λειτουργίας των 
συγκεκριμένων ΠΔΔΜ.    
 
Ο Πίνακας 1, δείχνει παραδείγματα διαφόρων 6-σταδίων ΠΔΔΜ με περιορισμένα 
επίπεδα (SeLMINs). Στον Πίνακας 1 παρουσιάζονται αφ’ ενός μεν η μορφή των 
διευθύνσεων RA και ΜΤΝΑ αφ ετέρου δε δείχνει το πλήθος των υποδικτύων τα 
οποία εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο ΠΔΔΜ καθώς επίσης και τον μέγιστο 
αριθμό των κόμβων τους οποίους μπορεί να έχει κάθε υποδίκτυο.  
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64x64 SeLMINs  (with L=6 stages) 

Type of 
SeLMIN 

 ( SG , FG , LG ) 

Form of 

MTNA  

Form of 

RA 

Number 
of Sub-

nets 

(x nodes) 

(1, 2, 32) 0xxxxx xxxxxx 2(x32) 

(2, 2, 16) 00xxxx xxxxxx 4(x16) 

( 3, 2, 8 ) 000xxx xxxxxx 8(x8) 

( 4, 2, 4 ) 0000xx xxxxxx 16(x4) 

( 5, 2, 2 ) 00000x xxxxxx 32(x2) 

Πίνακας 1 Μορφή διευθύνσεων δρομολόγησης (RA, MTNA), πλήθος υπο-δικτύων τα 
οποία υποστηρίζονται από διάφορα έξη-σταδίων ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα.  
 
Σύμφωνα με τον Πίνακα 1, όλα τα ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα  τα οποία και 
μελετάμε στο κεφάλαιο αυτό, έχουν τα πρώτα τους SLL ψηφία της διεύθυνσης MTNA 
μηδέν, εφ όσον σε αυτό το τμήμα δεν πραγματοποιείται καμία εξυπηρέτηση πακέτων 
πολλαπλής εκπομπής. Αντίθετα, οι τιμές των υπολοίπων MLL  το πλήθος ψηφίων της 
διεύθυνσης ΜΤΝΑ,  (υποδεικνύεται στον Πίνακα 1 με x, όπου x σημαίνει ότι το 
συγκεκριμένο ψηφίο μπορεί να αποκτήσει τιμή «0» ή «1») εξαρτώνται από την 
εκάστοτε περίπτωση δρομολόγησης. 
 
Έτσι, για παράδειγμα, όταν το πεδίο της διεύθυνσης MTNA έχει την μορφή ‘00xxxx’, 
αυτό σημαίνει ότι ο μέγιστος αριθμός εξόδων που μπορεί εξυπηρετηθούν από ένα 
πακέτο το οποίο λειτουργεί με πλήρη πολλαπλή εκπομπή (broadcast), είναι 

1624 = εξόδοι από τις συνολικά 64 εξόδους του δικτύου. Δηλαδή στην περίπτωση 
αυτή το ΠΔΔΜ μπορεί να εξυπηρετήσει 4 αυτοτελή υποδίκτυα με μέγιστο αριθμό 
κόμβων 16 το καθένα. Ενώ ένα πακέτο απλής εκπομπής έχει την δυνατότητα να 
επιλέξει μία από τις 6426 = διαφορετικές εξόδους. 

7.3 ΟΡΙΣΜΟΙ – ΛΗΜΜΑΤΑ   
 
- Οι ορισμοί οι οποίοι έχουν δοθεί στην παράγραφο 5.3.1 του προηγουμένου 

κεφαλαίου είναι προφανές ότι ισχύουν και στα ΠΔΔΜ τα οποία εφαρμόζουν δύο 
τεχνικές εκπομπής στο δεύτερο τμήμα τους, και τα οποία μελετώνται στο κεφάλαιο 
αυτό.  

 

7.4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΠΔΔΜ ΜΕ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΑΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
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7.4.1Εκτίμηση  απόδοσης πρώτου  τμήματος  ΠΔΔΜ  
με  περιορισμένα  επίπεδα   

 

Προκειμένου να υπολογίσουμε τις πιθανότητες των διαφόρων δεικτών απόδοσης 
για την συγκεκριμένη περίπτωση των ΠΔΔΜ, θεωρήσαμε ότι υπάρχει ανεξαρτησία 
μεταξύ των σταδίων. Η υπόθεση αυτή φαίνεται να είναι πολύ ακριβής, όσο το μέγεθος 
των μνημών του συστήματος (b ) είναι μικρότερο. 

 

Καθώς το πρώτο τμήμα του ΠΔΔΜ λειτουργεί με αναμονή των πακέτων σε 
περίπτωση μπλοκαρισμάτων (backpressure mechanism), εστιάζουμε και πάλι τη 
μελέτη σε μια τυχαία ουρά του πρώτου τμήματος. Η ουρά είναι τύπου Be/G/1/1 και με 
βάση το αναλυτικό μοντέλο το οποίο έχει αναπτυχθεί στην ενότητα 3.3.1του 
κεφαλαίου 3 του παρόντος πονήματος, ο γενικός τύπος της Χρησιμοποίησης της ουράς 
είναι: 
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  (7.1) 

Οριακές συνθήκες:  
i) pu =)0( , όπου p  είναι η πιθανότητα αφίξεως των πακέτων στις εισόδους του 

συστήματος. 
ii) )()()1( SLSLSL L

serv
LL puu ==+ , επειδή δεν υπάρχουν μπλοκαρίσματα στο τελευταίο 

στάδιο, ένα οποιοδήποτε πακέτο όταν βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο 
εξυπηρετείται πάντοτε, άρα 0)( =SLL

bP . 
 

- Εφαρμόζοντας τον αλγόριθμος σύγκλισης για το πρώτο τμήμα 
Το προσεγγιστικό μας σχήμα είναι και πάλι το σχήμα που παρουσιάστηκε στο 2ο 

κεφάλαιο του παρόντος πονήματος. Χρησιμοποιείται και πάλι διαδικασία σύγκλισης, 
όπου επαναλαμβάνονται οι δύο ακόλουθες διακριτές φάσεις έως ότου η 
Χρησιμοποίηση της ουρά των χρήσεων δεν αλλάζει τιμή. Ο αλγόριθμος ξεκινά με την 
αρχικοποίηση της Χρησιμοποίησης των ουρών, θέτοντας τους τιμή ίση με 0. Οι δύο 
φάσεις είναι όπως έχουν παρουσιαστεί και στο κεφάλαιο 2, οι εξής: 

 
PHASE A (Backward Solution of the MIN): 

Ξεκινώντας από το τελευταίο στάδιο SLL , βρίσκεται η τιμή της Χρησιμοποίησης  
)( SLLu . Στη συνέχεια, η  )( SLLu λαμβάνεται ως παράμετρος στην γεωμετρικής 

διαδικασία εξυπηρέτησης του προηγουμένου σταδίου )1( −SLL  κοκ. Η διαδικασία 
αυτή επαναλάβετε αυτή μέχρι το στάδιο 1. 
 

PHASE B (Forward Solution of the MIN): 
Ξεκινώντας από το πρώτο στάδιο, με παράμετρο εισόδου p και θεωρώντας 
γεωμετρικής εξυπηρέτηση, όπως αυτή χρησιμοποιείται στην Α φάση, υπολογίζεται η  



ΑΠΟΔΟΣΗ  ΠΔΔΜ  ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ - 191 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 191 

Χρησιμοποίηση )1(u . Στην συνέχεια χρησιμοποιώντας την )1(u ως παράμετρο εισόδου 
στο στάδιο 2, υπολογίζεται η )2(u , κοκ μέχρι το τελευταίο στάδιο. 
 

Εν κατακλείδι, εφαρμόζεται ο ίδιος αλγόριθμος, ο οποίος παρουσιάζεται στην 
παραπάνω παράγραφο 3.2.3 του κεφαλαίου 3, αλλά στη θέση του γενικού τύπου (3.9) 
χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος τύπος (7.1) και ως ολικό πλήθος σταδίων θεωρείται 
στην προκειμένη περίπτωση SLLL = . Όταν ο αλγόριθμος φθάνει σε σύγκλιση τότε 
λαμβάνουμε την τιμή της Χρησιμοποίησης.  

Μετά την εύρεση της Χρησιμοποίησης ακολουθεί ο υπολογισμός των υπολοίπων 
μεγεθών απόδοσης, κατά την διαδικασία που έχει περιγραφεί και στα προηγούμενα 
κεφάλαια. 

Ως δείκτες απόδοσης για ΠΔΔΜ ενός ή περιορισμένων επιπέδων, χρησιμοποιούνται 
οι δείκτες απόδοσης οι οποίοι ορίστηκαν στις ενότητες 2.6 και 5.5.3 του παρόντος 
πονήματος. 

 

- Επαλήθευση αποτελεσμάτων για την εκτίμηση της απόδοσης του πρώτου 
σταδίου 

Το αναλυτικό μοντέλο που εφαρμόζεται στο πρώτο τμήμα του ΠΔΔΜ με 
περιορισμένα επίπεδα έχει επικυρωθεί με σύγκριση των αποτελεσμάτων του με 
αντίστοιχα αποτελέσματα προερχόμενα από τρία μεγάλα κλασικά μοντέλα: το 
μοντέλο Jenq [67], το μοντέλο της Mun [76] και το μοντέλο Theimer [80]. H 
επαλήθευση αυτή φαίνεται στην ενότητα (3.4.1) του παρόντος πονήματος. Από την 
σύγκριση αναδεικνύεται η πολύ καλύτερη προσέγγιση του παρόντος αναλυτικού 
μοντέλου, έναντι των άλλων. 
 

7.4.2 Συνολική  απόδοση  ΠΔΔΜ  με  περιορισμένα  
επίπεδα   
 

Ισχύει και στα συγκεκριμένα συστήματα μεταγωγής τα οποία μελετώνται εδώ και τα 
οποία δεν χρησιμοποιούν ενιαία τεχνική εκπομπής πακέτων σε όλο το σύστημα, η 
ανάλυση υπολογισμού των δεικτών απόδοσης η οποία παρουσιάζεται στην ενότητα 
5.5.3, του παρόντος πονήματος. Συνεπώς, εφαρμόζουμε και εδώ την ίδια διαδικασία 
υπολογισμού δεικτών απόδοσης, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιείται ως τεχνική 
πολλαπλής εκπομπής ‘full multicast’ ή ‘partial multicast’ τεχνική. 
 

7.5 ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓIΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟIΩΣΗΣ 

 

- Εφαρμογή αναλυτικής μεθοδολογίας -  Προσομοίωσης 
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Η παραπάνω αναλυτική μεθοδολογία η οποία εφαρμόστηκε σε ΠΔΔΜ διαφόρων 
μεγεθών τα οποία αποτελούνται από 2x2 ΣΜΜ με μνήμες μεγέθους 1 (b  = 1) και τα 
οποία δεν διατηρούν ενιαία τεχνική εκπομπής σε όλη την έκτασή τους. Για την 
συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε ένας σημαντικός αριθμός πειραμάτων και 
μέρος των αποτελεσμάτων αυτών παρουσιάζονται στην συνέχεια. Σε κάθε πείραμα 
για το πρώτο τμήμα των ΠΔΔΜ, το λογισμικό της αναλυτικής μεθόδου χρειάστηκε 
λιγότερες από 60 επαναλήψεις ώστε να φθάσει σε σύγκλιση ( 410−<ε ). Για τα 
συγκεκριμένα πειράματα ως πιθανότητα άφιξης των πακέτων ( p ) στις εισόδους των 
ΠΔΔΜ ελήφθησαν οι τιμές από 0.1 έως 1.0 με βήμα 0.1. 

Επίσης παράλληλα, κατασκευάστηκε ένας προσομοιωτής, ο οποίος και εφαρμόστηκε 
για τις ίδιες συνθήκες ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα, προκειμένου να επικυρώσει 
τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την αναλυτική μεθοδολογία. Όλες οι 
μετρήσεις απόδοσης τις οποίες λάβαμε προέκυψαν από την εφαρμογή της 
προσομοίωσης για 510 κύκλους. Αυτός ο μεγάλος αριθμός των κύκλων 
προσομοίωσης χρειάστηκε ώστε να εξασφαλιστεί μια σταθερή κατάσταση για τις 
μνήμες, των ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα τα οποία μελετώνται στο παρόν 
κεφάλαιο. Όλοι οι δείκτες απόδοσης, όπως η Χρησιμοποίηση, η πιθανότητα 
εξυπηρέτησης πακέτων και η πιθανότητα μπλοκαρίσματος καταγράφηκαν για κάθε 
ουρά και για όλα τα στάδια. Ακόμη, όλα τα αποτελέσματα απόδοσης τα οποία 
ελήφθησαν από την εφαρμογή της αναλυτικής μεθόδου επαληθεύτηκαν από τα 
αντίστοιχα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από τα πειράματα προσομοίωσης. Στη 
συνέχεια παρουσιάζεται δείγμα των αποτελεσμάτων. 

 

- Αποτελέσματα από αναλυτική μεθοδολογία και πειράματα προσομοίωσης 
 
Το Σχήμα 7.3 δείχνει αποτελέσματα Κανονικοποιημένης Ρυθμοαπόδοσης ενός έξη 
σταδίων ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1, συναρτήσει του ολικού προσφερόμενου 
φορτίου στις εισόδους του για διάφορα ποσοστά φορτίου πολλαπλής εκπομπής (w). 
Το συγκεκριμένο ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα περιγράφεται με τους δείκτες: 

3=SG , 2=FG  και 8=LG , και χρησιμοποιεί μία τεχνική απλής εκπομπής πακέτων 
στο πρώτο τμήμα ενώ στο δεύτερο τμήμα χρησιμοποιεί απλή και πολλαπλή τεχνική 
εκπομπής πακέτων. 

six-stage SeMIN with GS=3, GF=2, GL=8
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Σχήμα 7.3 Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ενός 6-σταδίων ΠΔΔΜ με 
περιορισμένα επίπεδα ~ προσφερόμενο φορτίο στις εισόδους με διάφορα 

ποσοστά ( w ) 
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Στο διάγραμμα, οι καμπύλες SM-w =α% και AM-w = α% απεικονίζουν τιμές 

Κανονικοποιημένης Ρυθμοαπόδοσης του παραπάνω έξη-σταδίων ΠΔΔΜ με 
περιορισμένα επίπεδα, οι οποίες υπολογίσθηκαν με εφαρμογή  προσομοίωσης και 
αναλυτικού μοντέλου αντίστοιχα. 
 
Σύμφωνα με τα όσα ανεπτύχθησαν στην ενότητα 7.2 (Πίνακας 1), το συγκεκριμένο 

ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα το οποίο και προσδιορίζεται με τους δείκτες: GS=3, 
GF=2 και GL=8 μπορεί να παρέχει φορτίο πολλαπλής εκπομπής σε 8 ( 22 =SLL ), 
διαφορετικά υπο-δίκτυα με μέγιστο αριθμό 8 )88/642/2( 36 ==== MLLL  
εξυπηρετούμενων κόμβων  σε κάθε ένα από τα υπο-δίκτυα αυτά. 
Στο Σχήμα 7.3, μπορούμε να δούμε επίσης ότι η Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση 

αυξάνεται όταν το ποσοστό του φορτίου πολλαπλής εκπομπής ( w ) αυξάνεται.  Αξίζει 
και πάλι να σημειωθεί ότι τα αριθμητικά αποτελέσματα των δύο μεθόδων (αναλυτική 
και προσομοίωσης) είναι σε συμφωνία μεταξύ τους  (οι διαφορές είναι μικρότερες 
του 1%). 

 
 
Στο Σχήμα 7.4 απεικονίζεται η μέση Χρησιμοποίηση ουρών ανά στάδιο ενός έξη 

σταδίων ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα τo οποίo προσδιορίζεται από τους δείκτες: 
GS=2, GF=2, GL=8, όταν προσφέρεται στις εισόδους πλήρες φορτίο ( p  =1) με 
διάφορα ποσοστά φορτίου πολλαπλής εκπομπής (w). 

 
 

six-stage SeLMIN: GS=2,GF=2,GL=8, with full load
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Σχήμα 7.4 Μέση Χρησιμοποίηση ανά στάδιο ενός 6-σταδίων ΠΔΔΜ με 
περιορισμένα επίπεδα και πλήρες προσφερόμενο φορτίο στις εισόδους  με 

διάφορα ποσοστά ( w ) 

 
Από το Σχήμα 7.4, φαίνεται ότι η μέση Χρησιμοποίηση ουρών ανά στάδιο ενός 

ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα μειώνεται καθώς περνάμε από το πρώτο στάδιο στο 
επόμενο. Αυτή άλλωστε είναι η τυπική συμπεριφορά των κλασικών ΠΔΔΜ με ένα 
επίπεδο.  
Από την άλλη πλευρά, η μέση Χρησιμοποίηση ουρών ανά στάδιο του δευτέρου 

τμήματος ενός ΠΔΔΜ  με περιορισμένα επίπεδα - στην προκειμένη περίπτωση 
στάδια 4,5 και 6 – αυξάνεται καθώς τα πακέτα προχωρούν από σταδιακά προς το 
τελευταίο στάδιο. Αυτό οφείλεται στην λειτουργία της πολλαπλής εκπομπής πακέτων 
η οποία  δημιουργεί  νέα πακέτα αυξάνοντας τον πληθυσμό των πακέτων και ως εκ 
τούτου αυξάνεται μέση Χρησιμοποίηση των ουρών του συστήματος, τα οποία 
πλησιάζουν προς τα τελευταία στάδια. 

 
 
Το Σχήμα 7.5 δείχνει την Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση σε σχέση με το ολικό 

προσφερόμενο φορτίο για στις εισόδους, διαφόρων ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα 
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(SeLMINs) και σταθερό αριθμό επιπέδων (δείκτης 4=LG ), όταν το ποσοστό του 
φορτίου πολλαπλής εκπομπής είναι w = 0.5. 

SeMINs with w=0.5
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Σχήμα 7.5 Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση ~ προσφερόμενο φορτίο στις 
εισόδους διαφόρων  ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα και =LG  4 

 

Σε αυτό το διάγραμμα, οι διακεκομμένες καμπύλες AM-L=i, Gs=x, GF=2, GL=4  και 
οι συνεχείς καμπύλες SM-L=i, Gs= x, GF=2, GL=4 απεικονίζουν την 
Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση οι τιμές της οποίας προέρχονται από εφαρμογή της 
αναλυτικής μεθόδου και της προσομοίωσης αντίστοιχα. Οι τιμές της Ρυθμοαπόδοσης 
αφορούν i-σταδίων ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα, όπου i = 6, 8, 10.   
 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση της ενότητας 7.4 του παρόντος κεφαλαίου 
προκύπτει ότι, όλα τα i-σταδίων ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα, όπου i=6,8 και 10 
και δείκτες: ( LFS GGG ,, ): (4,2,4), (6,2,4) και (8,2,4)  αντίστοιχα εξυπηρετούν 

22 =MLL =4 διαφορετικά υπο-δίκτυα με 16, 64 και 256 το πολύ εξυπηρετούμενους 
κόμβους σε κάθε ένα από αυτά.  
Σύμφωνα με το Σχήμα 7.5, αν διατηρήσουμε σταθερό ποσοστό φορτίου πολλαπλής 
εκπομπής τότε τα ‘μικρά’ σε μέγεθος ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα, παρουσιάζουν  
υψηλότερα επίπεδα τιμών Κανονικοποιημένης Ρυθμοαπόδοσης έναντι των 
μεγαλυτέρων. Αυτό είναι αναμενόμενο, διότι όταν ο αριθμός των σταδίων του του 
πρώτου τμήματος –του ενός επιπέδου - αυξάνεται, τότε αυξάνονται οι συγκρούσεις 
των πακέτων. Εν προκειμένω οι συγκρούσεις αφορούν το πρώτο στάδιο.  
Επιπλέον, ένα άλλο συμπέρασμα που προέρχονται από τα πειράματα μας είναι ότι τα 
ΠΔΔΜ φαίνεται να φθάνουν σε κορεσμό για προσφερόμενο φορτίο μεγαλύτερο από 
p=0.7. Αυτό είναι ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα καθώς το πρώτο τμήμα του απλού 
επιπέδου φθάνει σε κορεσμό όταν αυτό δέχεται υψηλό προσφερόμενο φορτίο.  
Τέλος, και πάλι διαπιστώνεται ότι η διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων τα οποία 
προέρχονται από την εφαρμογή της αναλυτικής μεθόδου και της προσομοίωσης είναι 
επίσης μικρότερη του 1%. 
 
Το Σχήμα 7.6, παρουσιάζει την μέση καθυστέρηση πακέτου σε σχέση με το ολικό 
προσφερόμενο φορτίο στις εισόδους, όταν ο δείκτης του φορτίου πολλαπλής 
εκπομπής είναι w = 0.5. Το διάγραμμα αφορά i-σταδίων ΠΔΔΜ με περιορισμένα 
επίπεδα, ενός επιπέδου, όπου i = 6, 8 και 10 σταδίων, με σταθερό παράγοντα 
ανάπτυξης ( FG = 2) και διάφορες τιμές του δείκτη SG . Οι συνεχείς και οι 
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διακεκομμένες καμπύλες απεικονίζουν μέση καθυστέρηση των πακέτων η οποία έχει 
εκτιμηθεί με χρήση προσομοίωσης και αναλυτικού μοντέλου, αντίστοιχα. 
Επίσης, στο ίδιο Σχήμα 7.6 δείχνεται η μέση καθυστέρηση των πακέτων (συνεχείς 
καμπύλες: SiLMIN:SM-L=i) σε συνάρτηση με το ολικό προσφερόμενο φορτίο των 
αντίστοιχων i-σταδίων ΠΔΔΜ με ένα μόνο επίπεδο, όπου i = 6, 8 και 10. 

SeMINs with varius Gs,
GF=2, LML=2 and w=0.5
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Σχήμα 7.6 Μέση Καθυστέρηση πακέτων ΠΔΔΜ με δύο επίπεδα ~ Συνολικό 
προσφερόμενο φορτίο στις εισόδους των με =w 0.5 

 

Από το Σχήμα 7.6, φαίνεται ότι η μέση καθυστέρηση των πακέτων αυξάνεται καθώς 
αυξάνεται το μέγεθος του δικτύου.  
 
Επίσης από το Σχήμα 7.6, φαίνεται ότι η μέση καθυστέρηση πακέτων των ΠΔΔΜ με 
ένα επίπεδο είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη των ΠΔΔΜ με περιορισμένα 
επίπεδα όταν αμφότερα έχουν το ίδιο πλήθος σταδίων. 
Όλες οι περιπτώσεις ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα και με συνολικό αριθμό 
σταδίων L = 6, 8 και 10, τα οποία φαίνονται στο Σχήμα 7.6, υποστηρίζουν 4  
διαφορετικά υπο-δίκτυα με 64 / 4 = 16, 256 / 4 = 64 και 1024 / 4 = 256 κατ 'ανώτατο 
όριο πλήθος εξυπηρετούμενων κόμβων σε κάθε ένα από αυτά. 
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις δύο μεθόδους (αναλυτική και 
προσομοίωσης) βρέθηκαν και πάλι να είναι σε συμφωνία μεταξύ τους. 
 
Το Σχήμα 7.7 παρουσιάζει την Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση έξη-σταδίων 
ΠΔΔΜ με διαφορετικό πλήθος επιπέδων  ( MLL = 3, 2, 1), σε συνάρτηση με το 
συνολικό προσφερόμενο φορτίο στις εισόδους όταν το ποσοστό του φορτίου 
πολλαπλής εκπομπής (w) είναι 0.5. 

six-stage SeMINs with
Growth Factor GF=2and w=0.5
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Σχήμα 7.7 Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση έξη σταδίων ΠΔΔΜ ~ Ολικό 
προσφερόμενο φορτίο στις εισόδους με w =0.5 
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Το κύριο συμπέρασμα που συνάγεται από το Σχήμα 7.7 είναι ότι όσο το fan-out 
ξεκινά σε μεταγενέστερα στάδια (ο δείκτης LG γίνεται μικρότερες) τόσο οι τιμές της  
Κανονικοποιημένης Ρυθμοαπόδοσης ελαττώνονται.  

Ωστόσο, η αύξηση της Ρυθμοαπόδοσης των ΠΔΔΜ με ανάπτυξη πολλών επιπέδων 
είναι αντίθετη προς το αντίστοιχο κόστος της κατασκευής των. 

Τα αριθμητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τις δύο μεθόδους (αναλυτική και 
προσομοίωσης) βρέθηκαν και πάλι να είναι σε συμφωνία μεταξύ των.  

 

Το Σχήμα 7.8 απεικονίζει την μέση πιθανότητα μπλοκαρίσματος μνήμης για κάθε 
στάδιο, όταν στις εισόδους των ΠΔΔΜ προσφέρεται πλήρες φορτίο πολλαπλής 
εκπομπής.  Το διάγραμμα αφορά ΠΔΔΜ με έξη-στάδια και μνήμες μεγέθους 1 τα 
οποία έχουν διαφορετικούς δείκτες έναρξης αναπαραγωγής επιπέδων SG (όπου SG  = 
3, 4 και 5). Τα αποτελέσματα τα απεικονίζονται στο Σχήμα 7.8  προκύπτουν από 
εφαρμογή της αναλυτικής μεθοδολογίας. 

six-stage SeLMINs with varius (GS,GL) factors, GF=2 
and full multicast traffic w=1.0
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Σχήμα 7.8 Πιθανότητα μπλοκαρίσματος ουρών  ανά στάδιο σε 6-σταδίων ΠΔΔΜ 
με περιορισμένα επίπεδα υπό πλήρες φορτίο πολλαπλής εκπομπής ( =w 1.0) 

 

Όπως φαίνεται από το Σχήμα 7.8, η μέση πιθανότητα μπλοκαρίσματος μνήμης 
φαίνεται να έχει μεγάλες τιμές στα πρώτα στάδια του πρώτου τμήματος ΠΔΔΜ με 
περιορισμένα επίπεδα και βαίνει μειούμενη από στάδιο σε στάδιο καθώς τα πακέτα 
προχωρούν. Από την άλλη πλευρά οι πιθανότητες μπλοκαρίσματος των ουρών του 
δεύτερου τμήματος είναι ίσες με μηδέν.  

Από το Σχήμα 7.8, προκύπτει ότι όσο σε προγενέστερο στάδιο ξεκινά η ανάπτυξη του 
fan-out, τόσο μικρότερες γίνονται οι τιμές της πιθανότητας μπλοκαρίσματος επειδή 
περιορίζεται σε λιγότερα στάδια το φαινόμενο των μπλοκαρισμάτων.  

 

 

Τέλος, το Σχήμα 7.9 απεικονίζει το μέσο χρόνο καθυστέρησης των πακέτων σε σχέση 
με το συνολικά προσφερόμενο φορτίο επί των εισόδων, όταν το ποσοστό του φορτίου 
πολλαπλής εκπομπής είναι w=0.5. Το διάγραμμα αφορά ΠΔΔΜ με έξη-στάδια, και 
μνήμες μεγέθους 1 με διάφορους δείκτες έναρξης αναπαραγωγής επιπέδων SG  (όπου 

SG = 3, 4 και 5). Το Σχήμα 7.9 απεικονίζει αποτελέσματα προερχόμενα από την 
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εφαρμογή του αναλυτικού μοντέλου (διακεκομμένες γραμμές) και προσομοίωσης 
(συνεχείς γραμμές). 

Από το σχήμα φαίνεται ότι οι τιμές της μέσης καθυστέρησης είναι κατώτερη όταν το 
fan-out γίνεται μεγαλύτερο από πλευράς επιπέδων (ο δείκτης SG  μικραίνει).  
 

six-stage SeLMINs
with w=0.5 
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Σχήμα 7.9 Κανονικοποιημένη Καθυστέρηση πακέτων ~ Ολικό προσφερόμενο 
φορτίο με  =w 0.5 για διάφορα ΠΔΔΜ περιορισμένων επιπέδων 

 
Το Σχήμα 7.9 δείχνει επίσης μια συνεχή καμπύλη ‘SiLMIN:SM-L=6’ η οποία 
απεικονίζει τη μέση καθυστέρηση πακέτων ενός έξη-σταδίων ΠΔΔΜ ενός επιπέδου 
όταν διαχειρίζεται αποκλειστικά φορτίο απλής εκπομπής (unicast). Όπως φαίνεται, 
στο Σχήμα 7.9  οι τιμές της καθυστέρησης των πακέτων ενός ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο 
είναι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από ότι οι τιμές των αντιστοίχων έξη-σταδίων 
ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα. 
Τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από τις δύο μεθόδους (αναλυτική και 
προσομοίωσης) βρέθηκαν και πάλι να είναι σε συμφωνία μεταξύ τους. 
 

7.6 ΣΧΟΛΙΑ 
 

Τα σύγχρονα δίκτυα υπολογιστών και συστημάτων επικοινωνίας αυξάνονται σε 
μέγεθος, εμβέλεια, και ανομοιογένεια. Η υπόσχεση μιας ενιαίας ‘end-to-end’ 
τεχνολογίας δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί και φαίνεται ότι ποτέ δεν θα συμβεί. Το 
κόστος και οι περιορισμοί των γραμμών επικοινωνίας, δημιουργούν την ανάγκη 
χρήσης αποτελεσματικότερων συσκευών διασύνδεσης των δικτύων υπολογιστών. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν είναι τα νεοεμφανιζόμενα ΠΔΔΜ με 
πολλαπλά επίπεδα.  

Στη μελέτη αυτή, αποφασίστηκε να εξετασθεί η περίπτωση ΠΔΔΜ με πολλαπλά 
επίπεδα με μνήμες μεγέθους 1 διότι αυτή η κατάσταση περιορίζει την καθυστέρηση 
την οποία παρουσιάζουν τα πακέτα όταν διέρχονται μέσα από αυτά, και κατά 
συνέπεια της μείωσης του φαινομένου jitter το οποίο παρουσιάζεται στις εφαρμογές. 
Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για ορισμένες 
εφαρμογές, όπως για παράδειγμα είναι όλες οι εφαρμογές μεταφορά πολυμέσων σε 
πραγματικό χρόνο. Τα ΠΔΔΜ με πολλαπλά επίπεδα με μνήμες μεγέθους 1  είναι 
προτιμότερα, σε περιπτώσεις VoD, VoIP και διανομής καναλιών φωνής. Επιπλέον, 
όταν τα δεδομένα, όπως είναι για παράδειγμα η διανομή φωνής σε περισσότερους 
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ταυτόχρονα χρήστες (radio delivery), τότε τα ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα και 
μνήμες μεγέθους 1 είναι η βέλτιστη επιλογή. 

Από την άλλη πλευρά, η βασική αδυναμία της κατασκευής των ΠΔΔΜ με πολλαπλά 
επίπεδα αποδίδεται στον εκθετικά αυξανόμενο αριθμό των επιπέδων, ιδίως όταν αυτά 
εκτείνονται και σε πολλά στάδια. Καθώς ο αριθμός των εισόδων του δικτύου 
αυξάνεται, ο αριθμός των σταδίων και των επιπέδων αυξάνεται επίσης. Όταν ο 
αριθμός των επιπέδων μειώνεται, τότε και η πολυπλοκότητα της κατασκευής 
μειώνεται και κατά συνέπεια το συνολικό κόστος της συσκευής επίσης 
ελαττώνεται. Για να επιτευχθεί αυτό έχουμε δύο επιλογές. Η μία είναι να ξεκινήσει η 
ανάπτυξη των επιπέδων σε μεταγενέστερο στάδιο και η άλλη είναι να σταματήσει η 
περαιτέρω ανάπτυξη επιπέδων σε ένα δεδομένο αριθμό  επιπέδων. 
Τα ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα με χρήση απλής τεχνικής εκπομπής στο πρώτο 

τμήμα και χρήση απλής και πολλαπλής εκπομπής στο δεύτερο τμήμα, αποτελούν μια 
πρόταση η οποία εξισορροπεί με βέλτιστο τρόπο την σχέση μεταξύ κόστους και 
απόδοσης, ειδικά όταν ορισμένα υπο-δίκτυα απαιτούν ταυτόχρονη εξυπηρέτηση  
φορτίου απλής και πολλαπλής εκπομπής. 

 
Εν κατακλείδι, σημαντικά θέματα όπως η διαχείριση φορτίου  πολυμεσικών 

εφαρμογών και η διασύνδεση τοπικών δικτύων (LAN), ολοκληρώνονται 
αποτελεσματικά με τη χρήση ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα, των οποίων η δομή 
και η λειτουργία έχει παρουσιαστεί στο κεφάλαιο αυτό. 
 

7.7 ΣΥΝΟΨΗ  
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, προτείνεται μια νέα αναλυτική μεθοδολογία που μπορεί να 
εφαρμοστεί σε ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα τα οποία χρησιμοποιούν δύο τρόπους 
εκπομπής στο δεύτερο πολύ-επίπεδο τμήμα τους. Αυτές οι συσκευές είναι 
απαραίτητες συσκευές για την διασύνδεση επιμέρους υπο-δικτύων, όταν αυτό είναι 
αναγκαίο να εξυπηρετήσει φορτίο πολλαπλής εκπομπής με εξαιρετικά  χαμηλές τιμές 
jitter και με χαμηλό κόστος, ολοκληρώνοντας έτσι ένα πλήρες και αποτελεσματικό 
δίκτυο. 

Η αναλυτική προσέγγιση η οποία παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο αυτό, βασίζεται στην 
γενική μέθοδο σύγκλισης η οποία παρουσιάστηκε στο 2ο κεφάλαιο και της οποίας η 
ισορροπία  επιτυγχάνεται πολύ γρήγορα, παρέχοντας ακριβή και αναλυτικά 
αποτελέσματα απόδοσης.  

 

Αυτή η κατά προσέγγιση αναλυτική μεθοδολογία επαληθεύει το γεγονός ότι η 
πιθανότητα μπλοκαρίσματος και η Χρησιμοποίηση των πακέτων ελαττώνονται καθώς 
τα πακέτα μετακινούνται σταδιακά στο πρώτο τμήμα του ΠΔΔΜ με περιορισμένα 
επίπεδα. Η μεγάλη διαφορά στις τιμές της Χρησιμοποίησης και της πιθανότητας 
μπλοκαρίσματος από στάδιο σε στάδιο δικαιολογείται από το γεγονός ότι η επίδραση 
αυτή είναι αθροιστική. 

Από την άλλη πλευρά, αυτή η πολυεπίπεδη δομή εξαλείφει τα μπλοκαρίσματα στο 
δεύτερο τμήμα των ΠΔΔΜ και δίνει σ’ αυτές τις συσκευές αφ’ ενός μεν σημαντικές 
τιμές στην Ρυθμοαπόδοση και αφ ετέρου δε χαμηλές τιμές στην καθυστέρηση πακέτων 
σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ΠΔΔΜ ενός επιπέδου τα οποία έχουν ίδιο πλήθος 
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σταδίων. 
Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι τα αποτελέσματα της προσεγγιστικής μεθοδολογίας μας 
είναι σε συμφωνία με τα αντίστοιχα αποτελέσματα προερχόμενα από πειράματα 
προσομοίωσης, οι διαφορές τους είναι μικρότερες από 1%. Αυτή η συμφωνία μπορεί 
να θεωρηθεί ως απόδειξη της ακρίβειας της αναλυτικής προσέγγισης η οποία 
εφαρμόστηκε. 
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ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜEΡΟΥΣ  ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠOΔΟΣΗΣ 
 

Από τις αναλύσεις που έχουν προηγηθεί στα προηγούμενα κεφάλαια προέκυψε ότι η 
απόδοση ενός οποιουδήποτε ΠΔΔΜ εκφράζεται με πολλούς επιμέρους δείκτες 
απόδοσης. Τέτοιοι επιμέρους δείκτες είναι η Ρυθμοαπόδοση, η καθυστέρηση των 
πακέτων,  η πιθανότητα αποδοχής πακέτων του συστήματος στις εισόδους του, αλλά 
και σε επίπεδο μνήμης έχουμε τα μεγέθη όπως, η Χρησιμοποίηση της, η πιθανότητα 
μπλοκαρίσματος και η πιθανότητα εξυπηρέτησης.  
Όταν θέλουμε να συγκρίνουμε την απόδοση παρόμοιων συστημάτων τα οποία όμως 
παρουσιάζουν διάφορες τιμές στους διάφορους επιμέρους δείκτες απόδοσης, τότε 
είναι χρήσιμο να ορίσουμε έναν και μόνο δείκτη ο οποίος με την τιμή του, θα δείχνει 
το πόσο καλύτερο είναι το ένα σύστημα σε σχέση με τα υπόλοιπα,  λαμβάνοντας υπ 
όψιν συγκεκριμένα κριτήρια.  
Στην συνέχεια, ορίζεται ένας γενικός δείκτης απόδοσης ο οποίος μπορεί να λάβει υπ 
όψιν διάφορες πολιτικές αξιολόγησης και να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως στην 
αξιολόγηση της απόδοσης μεταξύ διαφόρων ΠΔΔΜ. 
 

8.2 ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
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Οι επί μέρους δείκτες απόδοσης ενός οποιουδήποτε μεταγωγικού συστήματος 
μπορούν να διαχωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τους δείκτες οι οποίοι είναι 
επιθυμητό τα μεγιστοποιούνται (πχ η Ρυθμοαπόδοση του συστήματος) και τους 
δείκτες οι οποίοι είναι επιθυμητό να ελαχιστοποιούνται (π.χ. η καθυστέρηση των 
πακέτων, το κόστος κλπ).  

Έστω ότι το  πρώτο σύνολο των κανονικοποιημένων δεικτών απόδοσης τους οποίους 
επιθυμούμε να είναι όσο δυνατόν μέγιστοι είναι: }..,,{ max,max,,2max,1max μxxxx = , όπου 
μ είναι το πλήθος των επι μέρους δεικτών απόδοσης.  

Και έστω το δεύτερο σύνολο των κανονικοποιημένων δεικτών απόδοσης τους 
οποίους επιθυμούμε να είναι το δυνατόν ελάχιστοι είναι : 

}..,,{ max,max,,2max,1max νyyyy = , όπου ν είναι το πλήθος των επι μέρους δεικτών αυτών.  

Ωστόσο, όταν έχουμε να αξιολογήσουμε ως προς την απόδοση ένα σύστημα σε σχέση 
με άλλα ομοειδή, είναι ενδιαφέρον να χρησιμοποιούμε έναν γενικό δείκτη 
αξιολόγησης. Ο γενικός δείκτης αυτός πρέπει να δείχνει την συνολική απόδοση 
λαμβάνοντας υπ όψιν όλους τους επί μέρους δείκτες. Η καλύτερη απόδοση 
επιτυγχάνεται όταν οι δείκτες του πρώτου συνόλου maxx μεγιστοποιούνται και 
ταυτόχρονα οι δείκτες του δευτέρου συνόλο maxy ελαχιστοποιούνται.Ονομάζουμε 
αυτόν τον ενιαίο δείκτη, Σύνθετο Δείκτη Απόδοσης (ή Combined Performance Factor) 
CPF και δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 
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Σε κάθε πρόβλημα λήψης αποφάσεων στο οποίο πρέπει να ληφθούν υπ όψιν  
πολλαπλά κριτήρια, η σημασία κάθε κριτηρίου είναι πρόβλημα σχεδιασμού. Ως εκ 
τούτου, όταν υπάρχει ενδιαφέρον να δωθεί βάρος (ανάλογα με την λειτουργική 
σημασία του στο δικτυακό περιβάλλον) έναν ή περισσότερους επιμέρους δείκτες τότε 
ο παραπάνω τύπος, μπορεί να γραφτεί ως εξής: 
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όπου, iw , jw είναι τα αντίστοιχα βάρη των επί μέρους κανονικοποιημένων δεικτών του 
συστήματος. Σύμφωνα με αυτή την εξίσωση, όταν οι επιμέρους δείκτες 

max,ix μεγιστοποιούνται και/ή οι δείκτες min,iy  ελαχιστοποιούνται, ο Σύνθετος 
Συντελεστής Απόδοσης (CPF) αυξάνεται και το αντίθετο.Η τιμή αναφοράς του 
σύνθετου δείκτη CPF κυμαίνεται μέσα σε ένα εύρος από 0  έως 1. 

 

Η κύρια προϋπόθεση που πρέπει να ικανοποιείται όταν χρησιμοποιείται ο 
συντελεστής CPF, είναι να ισχύει η σχέση 0min, ≠jy . Εκτός από αυτό, όλοι οι 
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επιμέρους δείκτες πρέπει να υπολογίζονται και διαχειρίζονται ως ανεξάρτητοι 
δείκτες. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό για την μελέτη απλών ΠΔΔΜ χρησιμοποιούμε ως πιο 
σημαντικούς δείκτες απόδοσης i) την Κανονικοποιημένη Ρυθμοαπόδοση )( hNT  και ii) 
την Κανονικοποιημένη Καθυστέρηση των πακέτων ( ND ).  Είναι προφανές ότι η 
απόδοση ενός οποιουδήποτε ΠΔΔΜ θεωρείται βέλτιστη όταν ο επιμέρους δείκτης της 
Ρυθμοαπόδοσης )( hNT  μεγιστοποιείται, ενώ ο επιμέρους δείκτης της Καθυστέρησης 
των πακέτων ND ελαχιστοποιείται. Κατά συνέπεια, ο παραπάνω τύπος (8.2) 
υπολογισμού του Σύνθετου Συντελεστή Απόδοσης (CPF) προσαρμόζεται και τότε ο 
γενικός δείκτης CPF μπορεί να γραφτεί ως ακολούθως: 
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, όπου Thw και Dw δηλώνουν τα αντίστοιχα βάρη των δύο επί μέρους δεικτών 
απόδοσης οι οποίοι συμμετέχουν στον συνολικό συντελεστή απόδοσης CPF, του 
συστήματος.  

Σύμφωνα με την εξίσωση (8.3), όταν ο δείκτης της Κανονικοποιημένης 
Ρυθμοαπόδοσης )( hNT γίνεται μεγαλύτερος και/ή Κανονικοποιημένη Καθυστέρηση 
των πακέτων ND γίνεται μικρότερη,  τότε η τιμή του Σύνθετου Συντελεστής Απόδοσης 
(CPF) αυξάνεται. Η τιμή αναφοράς του συντελεστού CPF κυμαίνεται από 0 έως 
1. Κατά συνέπεια, όταν ο Σύνθετος Συντελεστής Απόδοσης (CPF) αυξάνεται, η 
απόδοση των αντιστοίχων ΠΔΔΜ βελτιώνεται. 

 

8.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΔΔΜ 

 

Τα Σχήματα 8.1 και 8.2 απεικονίζουν τις τιμές του Σύνθετου Συντελεστή Απόδοσης 
(CPF) σε συσχετισμό με το προσφερόμενο φορτίο για διαφόρων μεγεθών ΠΔΔΜ με 
μνήμες μεγέθους ένα και δύο, όπου εξετάζονται διάφορα βάρη για κάθε επί μέρους 
δείκτη απόδοσης ο οποίος συμμετέχει στον συντελεστή  CPF. 

Με την βοήθεια των διαφόρων βαρών καθορίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η 
σπουδαιότητα του κάθε επιμέρους δείκτη απόδοσης στον συνολικό δείκτη τον οποίο 
υπολογίζουμε. Για παράδειγμα σε περιπτώσεις εφαρμογών οι οποίες έχουν ως κύριο 
έργο την μεταφορά αρχείων η Ρυθμοαπόδοση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας 
ενώ στην περίπτωση που εφαρμογών τύπου ‘streaming media’ η Καθυστέρηση των 
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πακέτων καθίσταται ως ο σπουδαιότερος παράγοντας και ως εκ τούτου θα πρέπει 
ανάλογα την περίπτωση να ικανοποιεί κάποια μέγιστα όρια.   

 

Α. ΠΔΔΜ με απαιτήσεις υψηλής Ρυθμοαπόδοσης 
Σύμφωνα με το Σχήμα 8.1, οι συνεχείς καμπύλες ‘SB-L = i’, δείχνουν τον Σύνθετο 
Δείκτη Απόδοσης CPF συναρτήσει του προσφερόμενου φορτίου, για i-σταδίων 
ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1, ενώ οι διακεκομμένες καμπύλες ‘DB-L = i’ 
αναφέρονται για αντίστοιχα ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 2, όταν σε αμφότερες τις 
περιπτώσεις το πλήθος των σταδίων είναι i = 4, 6 και 8. Στο πρώτο διάγραμμα Σχήμα 
8.1, ο δείκτης της Ρυθμοαπόδοσης θεωρείται ως ο σημαντικότερος παραμένει και γι 
αυτό λαμβάνεται υπ όψιν στον γενικό συντελεστή με βάρος 2, έναντι της 
Καθυστέρησης των πακέτων ( 2=thw , 1=dw ).  
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Σχήμα 8.1 CPF ~ πιθανότητα αφίξεως πακέτων ( p) σε ι-σταδίων ΠΔΔΜ (όπου 
i=4,6 και 8)  και  ( 2=thw , 1=dw ) 

Στο Σχήμα 8.1 , όπου η Ρυθμοαπόδοση θεωρείται ως ο πιο σημαντικός παράγοντας, 
μπορεί να διακρίνουμε δύο περιοχές: η πρώτη περιοχή καλύπτει την περίπτωση κατά 
την οποία έχουμε  "χαμηλό φορτίο" στις εισόδους των ΠΔΔΜ ( 4.0<p )δηλαδή το 
πρώτο τμήμα του άξονα x, κατά το οποίο οι κατασκευές με μνήμες μεγέθους 1 
παρέχουν ελαφρώς καλύτερη συνολική απόδοση, και η δεύτερη περιοχή καλύπτει την 
περίπτωση του "μέσου και υψηλού" φορτίου δηλαδή στο δεύτερο τμήμα του άξονα x 
( 4.0≥p ), κατά την οποία οι τιμές του δείκτη CPF για κατασκευές με μνήμες 
μεγέθους 2. 

Από το Σχήμα 8.1 είναι προφανές ότι τα ΠΔΔΜ τα οποία χρησιμοποιούν εσωτερικές 
μνήμες μεγέθους 2 είναι περισσότερο κατάλληλες συσκευές για εφαρμογή στις οποίες 
ο δείκτης της Ρυθμοαπόδοσης είναι ο σημαντικότερος δείκτης απόδοσης, έναντι των 
συστημάτων με μνήμες μεγέθους 1. 

 

Β. ΠΔΔΜ με απαιτήσεις χαμηλής Καθυστέρησης πακέτων 
 

Στο δεύτερο διάγραμμα Σχήμα 8.2, ο επιμέρους δείκτης της  Καθυστέρηση των 
πακέτων λογίζεται ως σημαντικότερο δείκτη έναντι του άλλου επιμέρους δείκτη της 
Ρυθμοαπόδοσης και γι αυτό λαμβάνεται υπ όψιν στον γενικό συντελεστή με βάρος 2. 
( 1=thw , 2=dw ). 
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Σχήμα 8.2 CPF ~ πιθανότητα αφίξεως πακέτων ( p) σε ένα i-σταδίων ΠΔΔΜ με 
i=4,6 και 8 και ( 1=thw , 2=dw ) 

Από Σχήμα 8.2, είναι φανερό ότι όλες οι διαμορφώσεις ΠΔΔΜ οι οποίες 
χρησιμοποιούν μνήμη μεγέθους 1  εμφανίζουν πολύ χαμηλότερες τιμές 
καθυστέρησης σε σύγκριση με τις αντίστοιχες κατασκευές με  μνήμες μεγέθους 2.  

Οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές καθυστέρησης των πακέτων τις οποίες παρουσιάζουν τα 
ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1 τα καθιστούν ιδανικές συσκευές για την εξυπηρέτηση 
εφαρμογών με απαιτήσεις χαμηλών τιμών καθυστέρησης. 

Κατά συνέπεια, τα πορίσματα για τους δείκτες απόδοσης των ΠΔΔΜ μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν από τους σχεδιαστές των δικτύων για τον σχεδιασμό βέλτιστων 
συνθέσεων ΠΔΔΜ, τα οποία θα παρουσιάζουν καλύτερη συνολική απόδοση ώστε να 
υπάρχει αποτελεσματική εξυπηρέτηση των εκάστοτε εφαρμογών. 

 

8.4 ΣΥΝΟΨΗ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό ορίστηκε ένας Σύνθετος Δείκτης Απόδοσης (CPF) ο οποίος 
εκφράζει την γενική απόδοση ενός οποιουδήποτε ΠΔΔΜ με βάση συγκεκριμένα 
κριτήρια. Ο συντελεστής μπορεί να λάβει υπ όψιν του ισότιμα τους επί μέρους 
δείκτες ή με διαφορετικές βαρύτητες για κάθε έναν από αυτούς.  

Ακόμη, από τα ανάλογα πειράματα διαπιστώθηκε ότι τα ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 
2, παρουσιάζουν υψηλή Ρυθμοαπόδοση έναντι των ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 1, και 
το αντίστροφο σε ότι αφορά την Καθυστέρηση των πακέτων. 

Η πρόβλεψη της απόδοσης διαφόρων πολυβάθμιων και πολυεπιπέδων ΠΔΔΜ πριν 
από την υλοποίησή τους ή την πραγματική εφαρμογή τους στα δίκτυα μπορεί επίσης 
να ελαχιστοποιήσει το κόστος εγκατάστασης και του χρόνου υπηρεσιών. 
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9.1 ΕΠΙΛΟΓΟΣ  - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

H παρούσα ερευνητική εργασία αφορά την εκτίμηση της απόδοσης 
πολυβάθμιων διασυνδεδεμένων δικτύων μεταγωγής. Τα Πολυβάθμια 
Διασυνδεδεμένα Δίκτυα Μεταγωγής χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση διαφόρων 
συστημάτων επεξεργασίας σε διάφορα παράλληλα συστήματα ή για την διασύνδεση 
ευρυζωνικών δικτύων. Η απόδοση των ΠΔΔΜ είναι βασικός παράγοντας για την 
ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων δικτύων και παραλλήλων συστημάτων. 
Για την εκτίμηση της απόδοσης  επιλέχθηκε η ανάπτυξη προσεγγιστικών αναλυτικών 
τεχνικών οι οποίες και παρουσιάστηκαν στην παρούσα διατριβή. Συγκεκριμένα, 
παρουσιάστηκαν: 
 

1. Ολοκληρωμένη μεθοδολογία εκτίμησης της απόδοσης ΠΔΔΜ. 

Mια ολοκληρωμένη μεθοδολογία εύρεσης της απόδοσης αυτό-δρομολογούμενων 
απλών πολυβάθμιων διασυνδεδεμένων δικτύων (πχ κλασικά δίκτυα banyan), τα οποία 
συγκροτούνται από συμμετρικά στοιχειώδη συστήματα μεταγωγής (πχ 2x2 Switch 
Elements). Θεωρήσαμε ακόμη ότι όταν τα πακέτα διέρχονται μέσα από τα 
πολυβάθμια δίκτυα υπόκειται σε καταστάσεις αναμονής (backpressure blocking 
mechanism) και επιπλέον αποδεχθήκαμε ότι όλα τα πακέτα τα οποία φθάνουν σε 
κάθε χρονικό κύκλο στις εισόδους του δικτύου μεταγωγής ακολουθούν κατανομή 
Bernoulli.  
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Στην εργασία αυτή έχουμε δημιουργήσει μοντέλο λειτουργίας και έχουμε αναλύσει 
την συμπεριφορά των απλών πολυβάθμιων συστημάτων σε επίπεδο στοιχειώδους 
μνήμης (Κεφ. 2 και 3). Από την ανάλυση η οποία παρουσιάστηκε, καταλήξαμε σε μία 
προσεγγιστική  αναδρομική σχέση η οποία μας παρέχει την Χρησιμοποίηση μιας 
οποιαδήποτε ουράς του συστήματος. Η Χρησιμοποίηση μιας μνήμης όταν αυτή 
βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας προσδιορίζεται με την χρήση επαναληπτικού 
αλγορίθμου ο οποίος συγκλίνει σε πολύ λίγες επαναλήψεις. Εν συνεχεία βασιζόμενοι 
στην Χρησιμοποίηση της κάθε ουράς, υπολογίσαμε τους υπόλοιπους δείκτες 
απόδοσης.  Η συγκεκριμένη αναλυτική μέθοδος παρέχει αναλυτικά ποσοτικά 
αποτελέσματα για όλα τα ενδιάμεσα στάδια. 

 

2. Εκτίμηση απόδοσης ΠΔΔΜ για εξυπηρέτηση φορτίου με προτεραιότητες.  

Παρουσιάστηκε μια διαδικασία εκτίμησης της απόδοσης (Κεφ. 4) την οποία έχουν τα 
πολυβάθμια διασυνδεδεμένα δίκτυα μεταγωγής όταν εξυπηρετούν φορτίο με δύο οι 
περισσότερες προτεραιότητες. Πιο συγκεκριμένα, προτάθηκε ένα στοιχειώδες 
σύστημα μεταγωγής (SE- Switch Element) το οποίο διαθέτει παράλληλες μνήμες σε 
κάθε είσοδο, μία για κάθε υποστηριζόμενη προτεραιότητα φορτίου. Στην μελέτη αυτή 
η λειτουργία του στοιχειώδους συστήματος μεταγωγής μοντελοποιείται με την 
βοήθεια ουρών οι οποίες εξυπηρετούν ανάλογης προτεραιότητας φορτίο. Από την 
μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε στο συγκεκριμένο διακριτό μοντέλο εξήχθη μια 
αναδρομική εξίσωση η οποία παρέχει και πάλι την Χρησιμοποίηση μιας ουράς του 
συστήματος.   

Με βάση την προτεινόμενη ανάλυση, και στηριζόμενοι στην Χρησιμοποίηση των 
ουρών του συστήματος, υπολογίστηκαν με ακρίβεια όλοι οι δείκτες απόδοσης (πχ 
πιθανότητα απώλειας πακέτων, Ρυθμοαπόδοση δικτύου κλπ). 

Ένα βασικό συμπέρασμα στο οποίο εξάγεται μετά από την λεπτομερή αυτή μελέτη σε 
ανάλογα ΠΔΔΜ είναι ότι το φορτίο υψηλής προτεραιότητας (πχ εφαρμογές 
πολυμέσων πραγματικού χρόνου) έχει σημαντικά καλύτερες τιμές απόδοσης 
Ρυθμοαπόδοσης και Καθυστέρησης πακέτων σε σχέση με όλα τα φορτία χαμηλότερης 
προτεραιότητας (πχ μεταφορά αρχείων κλπ). Η εκτίμηση των διαφόρων δεικτών 
απόδοσης μπορεί εύκολα να υπολογιστεί από το λογισμικό το οποίο αναπτύξαμε.  

Επίσης, με το ίδιο λογισμικό είναι εύκολος και ο ποσοτικός προσδιορισμός του 
κέρδους το οποίο έχουν οι τιμές  απόδοσης του φορτίου υψηλής προτεραιότητας 
έναντι της αντιστοίχου χαμηλής.   

Εφαρμογές όπως VoIP ή η λειτουργία ειδικών μεταγωγέων φωνής (voice trunking) σε 
τηλεφωνικά δίκτυα, είναι περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται χαμηλές τιμές 
Καθυστέρησης των πακέτων καθώς επίσης και χαμηλές τιμές του jitter. Για να 
πετύχουμε καλύτερη απόδοση, σε αυτές τις περιπτώσεις των δικτύων η επιλογή 
ΠΔΔΜ με χρήση μνημών μεγέθους 1 και με εξυπηρέτηση προτεραιοτήτων οι οποίες 
μελετήθηκαν στο Κεφ. 4 είναι οι πλέον κατάλληλες συσκευές.  

 

3. Εκτίμηση απόδοσης ΠΔΔΜ σε φορτίο απλής και πολλαπλής εκπομπής και ‘full 
multicast’ τεχνική εκπομπής. 
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Αναπτύχθηκε μια ακόμη πρωτότυπη αναλυτική προσέγγιση (Κεφ. 5), η οποία παρέχει 
την εκτίμηση της απόδοσης πολυβάθμιων διασυνδεδεμένων δικτύων μεταγωγής με 
ένα ή περισσότερα επίπεδα τα οποία εφαρμόζουν ως τεχνική εκπομπής πακέτων την 
τεχνική ‘full multicast’, όταν τα δίκτυα αυτά εξυπηρετούν φορτίο απλής (unicast) και 
πολλαπλής εφαρμογής (multicast).  Η πολιτική εκπομπής πακέτων ‘full multicast’, η 
οποία υλοποιήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση, συνίσταται στο ότι ένα πακέτο 
αναπαράγεται και εκπέμπεται μόνο όταν και οι δύο επόμενες θέσεις μνήμης είναι 
ελεύθερες και έτοιμες  να δεχθούν πακέτα. 

Στην παρούσα εργασία έχει αναπτυχθεί σχετικό αναλυτικό μοντέλο για την μελέτη 
της απόδοσης πολυβάθμιων δικτύων ενός επιπέδου και η ανάλυση έχει επεκταθεί 
ώστε να καλύπτει και πολυβάθμια δίκτυα με περιορισμένο αριθμό επιπέδων τα οποία 
ονομάζουμε ‘Semi-Layer MINs’. Τα ‘Semi-Layer MINs’ είναι διασυνδεδεμένα 
δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν με εξαιρετική αποτελεσματικότητα φορτίο απλής και 
πολλαπλής εκπομπής.   

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν σαφώς έναν κορεσμό της απόδοσης ο οποίος 
παρουσιάζεται σε πολυβάθμια δίκτυα ενός επιπέδου, και ο οποίος κορεσμός 
εμφανίζεται ακόμη και από πολύ μικρές τιμές προσφερόμενου φορτίου. Όπως 
προκύπτει από τα αποτελέσματα, τα πολυβάθμια δίκτυα με περιορισμένη ανάπτυξη 
επιπέδων (‘Semi-Layer ΜΙΝs’) παρουσιάζουν αφ’ ενός μεν το σημείο κορεσμού σε 
πολύ υψηλότερη τιμή προσφερόμενου φορτίου, αφ’ ετέρου δε σημαντικά 
βελτιωμένους όλους τους επιμέρους δείκτες απόδοσης. 

 

4. Εκτίμηση απόδοσης ΠΔΔΜ σε φορτίο απλής και πολλαπλής εκπομπής και ‘partial 
multicast’ τεχνική εκπομπής.   

Ακόμη,  αναπτύχθηκε και άλλη μια πρωτότυπη αναλυτική μελέτη, (Κεφ. 6) η οποία 
παρέχει την εκτίμηση της απόδοσης πολυβάθμιων διασυνδεδεμένων δικτύων 
μεταγωγής με ένα ή περισσότερα επίπεδα τα οποία όμως εφαρμόζουν ως τεχνική 
εκπομπής πακέτων την τεχνική ‘partial multicast’. Θεωρήσαμε και πάλι ότι το 
εξυπηρετούμενο φορτίο είναι μικτό δηλαδή είναι απλής (unicast) και πολλαπλής 
(multicast) εκπομπής. Η ‘partial multicast’ εκπομπή, λειτουργεί σύμφωνα με την 
παρακάτω διαδικασία: ο εξυπηρετητής μιας μνήμης εκπέμπει όταν: i) και οι δύο 
θέσεις μνήμης του επομένου σταδίου είναι σε θέση να δεχτούν πακέτα, ή όταν ii) ο 
εξυπηρετητής μπορεί να εκτελέσει μερική εκπομπή,  δηλ. σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες  μόνον μία από τις δύο θέσεις του επομένου σταδίου είναι σε θέση να 
αποδεχθεί νέο πακέτο.  

Στην δεύτερη περίπτωση -μερικής εκπομπής πακέτου- το ‘αντίγραφο’ πακέτο 
παραμένει στην μνήμη και αναμένει να ολοκληρώσει την εκπομπή του σε επόμενο 
χρονικό κύκλο. Θεωρούμε ότι ο μηχανισμός αυτός υλοποιείται σε όλες τις 
στοιχειώδεις μονάδες μεταγωγής (SEs) του συστήματος.  

Στην συνέχεια έχει αναπτυχθεί σχετικό μοντέλο για την μελέτη της απόδοσης 
πολυβάθμιων δικτύων ενός επιπέδου και η ανάλυση έχει επεκταθεί ώστε να καλύπτει 
και πολυβάθμια δίκτυα με περιορισμένο αριθμό επιπέδων τα οποία και πάλι 
ονομάζουμε ‘Semi-Layer MINs’. Τα αποτελέσματα πιστοποιούν ποσοστικά την 
βέλτιστη συμπεριφορά των πολυβάθμιων και πολυεπιπέδων συστημάτων έναντι των 
ΠΔΔΜ με ένα επίπεδο. 
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5. Εκτίμηση απόδοσης ΠΔΔΜ με περιορισμένα επίπεδα σε φορτίο απλής και πολλαπλής 
εκπομπής και μη ενιαία τεχνική εκπομπής.  

Τέλος ακολουθεί και άλλη αναλυτική προσέγγιση απόδοσης (Κεφ. 7) η οποία αφορά 
αυτο-δρομολoγούμενα πολυβάθμια συστήματα με περιορισμένα επίπεδα τα οποία  
όμως δεν χρησιμοποιούν ενιαία πολιτική εκπομπής σε όλη την έκτασή τους. 
Συγκεκριμένα, τα πολυβάθμια δίκτυα με περιορισμένη ανάπτυξη επιπέδων 
χρησιμοποιούν στο πρώτο τμήμα –ενός επιπέδου- ως αποκλειστικό τρόπο μετάδοσης 
των πακέτων την απλή εκπομπή (unicast) και θεωρούμε ότι τα πακέτα όταν 
διέρχονται μέσα από αυτό υπόκειται σε καταστάσεις αναμονής (backpressure 
blocking mechanism).  

Αντίθετα θεωρούμε ότι, το δεύτερο πολυεπίπεδο τμήμα (fan out) του ΠΔΔΜ, είναι 
απαλλαγμένο από μπλοκαρίσματα και λειτουργεί με χρήση δύο τεχνικών εκπομπής 
δηλ. χρήση απλής και πολλαπλής εκπομπής. Ως τεχνική πολλαπλής εκπομπής μπορεί 
να εφαρμόζονται η ‘full multicast’ εκπομπή ή η ‘partial multicast’ εκπομπή.  

 

Με την χρήση των δύο τεχνικών   εξυπηρέτησης πακέτων διεκπεραιώνεται φορτίο 
απλής και πολλαπλής εκπομπής (unicast and multicast replication). Η συγκεκριμένη 
πολιτική διαχείρισης πακέτων εφαρμόστηκε σε όλα τα πολυβάθμια δίκτυα τα οποία 
μελετήθηκαν. Για αυτή την περίπτωση αναπτύχθηκε αναλυτικό μοντέλο και στην 
συνέχεια με την εφαρμογή  επαναληπτικού αλγορίθμου ο οποίος συγκλίνει με μικρό 
αριθμό επαναλήψεων, προσδιορίσαμε τις τιμές των διαφόρων δεικτών απόδοσης των 
παραπάνω δικτύων.  Οι συγκεκριμένες  κατασκευές επιτρέπουν την εύκολη ένταξη 
των υπο-δικτύων σε ευρύτερα δίκτυα με φορτίο απλής και πολλαπλής εκπομπής. 
Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε όταν επιθυμούμε πχ την ομαλή διασύνδεση τοπικών 
δικτύων, με ευρυζωνικά δίκτυα ή την διασύνδεση διαφόρων υποδικτύων σε ευρύτερα 
υπολογιστικά δίκτυα grid.  

 

6. Γενικός δείκτης απόδοσης ΠΔΔΜ (CPF). 

Πέραν των παραπάνω αναλυτικών προσεγγίσεων, επειδή οι δείκτες απόδοσης ενός 
πολυβάθμιου δικτύου είναι περισσότεροι του ενός, ορίστηκε ένας γενικός  
συντελεστής απόδοσης (CPF) του συστήματος ο οποίος εκφράζει την γενική απόδοση 
μιας πολυβάθμιας συσκευής μεταγωγής πακέτων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια 
(Κεφ. 8). Έτσι ένα σύστημα μπορεί να συγκριθεί με άλλα παρόμοια ως προς τις 
προδιαγραφές και την αρχιτεκτονική, πολυβάθμια συστήματα. Ο συντελεστής αυτός 
μπορεί να υπολογιστεί είτε λαμβάνοντας υπ όψιν ανάλογο βάρος για κάθε δείκτη 
απόδοσης είτε  λαμβάνοντας κάθε δείκτη απόδοσης ισότιμο με τους υπόλοιπους 
(δηλαδή χωρίς βάρη).  

Με την χρήση του γενικού συντελεστή απόδοσης (CPF) εξετάστηκε ο ρόλος του 
μεγέθους της μνήμης στα απλά ΠΔΔΜ. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι τα ΠΔΔΜ με 
μνήμες μεγέθους 1 παρέχουν χαμηλές τιμές στην Καθυστέρηση των πακέτων έναντι 
των αντιστοίχων ΠΔΔΜ με μνήμες μεγέθους 2. Και το αντίθετο τα ΠΔΔΜ με μνήμες 
μεγέθους 2 παρέχουν υψηλότερη Ρυθμοαπόδοση έναντι των ΠΔΔΜ με μνήμες 
μεγέθους 1. Αυτό το γεγονός προσανατολίζει την κάθε κατασκευή σε ανάλογες 
εφαρμογές.   
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Τέλος, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αρχιτεκτονικής πολυβάθμιων δικτύων 
μεταγωγής, τα μοντέλα και η συνακόλουθη ανάλυσή τους εφαρμόστηκε σε διάφορα 
μεταβλητού μεγέθους πολυβάθμια δίκτυα, με διάφορες τιμές φορτίου στις εισόδους 
και με διάφορα ποσοστά προτεραιοτήτων ή κατανομής φορτίου απλής ή πολλαπλής 
εκπομπής. Επίσης τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από την εφαρμογή των 
συγκεκριμένων αναλυτικών μοντέλων επιβεβαιώθηκαν με αντίστοιχα αποτελέσματα 
προερχόμενα από εκτενή πειράματα προσομοιώσεων. Οι προσομοιωτές που 
χρησιμοποιήθηκαν, κατασκευάστηκαν για αυτό το σκοπό χρησιμοποιώντας γλώσσα 
προγραμματισμού  C++.  

 

Επιπλέον τα αποτελέσματα,  τα οποία ελήφθησαν από την εφαρμογή των παραπάνω 
αναλυτικών μεθόδων συγκρίθηκαν με αποτελέσματα από υφιστάμενες εργασίες στη 
βιβλιογραφία. Ως βασικά μοντέλα για σύγκριση θεωρήθηκαν τα κλασικά μοντέλα 
των: Jenq, Mun και Theimer. Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχαν αντίστοιχα 
αναλυτικά μοντέλα (πχ περίπτωση πολλαπλής εκπομπής φορτίου) υπήρξε σύγκριση 
μόνο σε οριακή περίπτωση συμπεριφοράς του συστήματος. Σε όλες τις περιπτώσεις 
καταδεικνύεται ότι οι συγκεκριμένες αναλυτικές προσεγγίσεις παρέχουν καλύτερη 
ακρίβεια αποτελεσμάτων αλλά και ταχύτητα έναντι των παλαιοτέρων μοντέλων. 

 

Οι προτεινόμενες αναλυτικές μέθοδοι που αναπτύχθηκαν για τον υπολογισμό της 
απόδοσης των παραπάνω δικτύων μπορεί να εφαρμοστούν και έχουν ισχύ σε όλες τις 
κατηγορίες των διασυνδεδεμένων δικτύων Banyan (πχ Omega, Baseline, Generalize 
Cube κλπ), διότι τα παρόντα αναλυτικά μοντέλα είναι ανεξάρτητα από την 
υφιστάμενη εσωτερική διασύνδεση των πολυβάθμιων δικτύων (permutation). 

 

Επίσης μέχρι σήμερα στην βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές αναλυτικές μελέτες οι 
οποίες αφορούν απλά πολυβάθμια δίκτυα και οι οποίες χρησιμοποιούν Μarkovian 
προσέγγιση για τον προσδιορισμό της απόδοσης. Όμως, παρατηρείται ότι υπάρχει 
εμφανής έλλειψη αναλυτικών προσεγγίσεων για τον προσδιορισμό της απόδοσης 
κυρίως των συγχρόνων πολυβάθμιων δικτύων μεταγωγής, όπως είναι για παράδειγμα 
τα δίκτυα για την εξυπηρέτηση φορτίου με πολλές  προτεραιότητες ή τα πολυεπίπεδα 
δίκτυα. Αυτό οφείλεται κυρίως λόγω της πολυπλοκότητάς την οποία παρουσιάζουν 
τα σύγχρονα ΠΔΔΜ. Το παρόν πόνημα έρχεται να καλύψει αυτό το κενό.      

Το βασικό ζητούμενο κατά την εξέταση των πολυβάθμιων δικτύων μεταγωγής είναι 
να δημιουργηθούν για κάθε ιδιαίτερη περίπτωση απαιτήσεων, συσκευές διασύνδεσης 
οι οποίες θα παρέχουν  βέλτιστη ποιότητα υπηρεσιών.  

Το προτεινόμενο γενικό αναλυτικό πλαίσιο προσέγγισης αναμένεται να είναι ένα 
πολύ χρήσιμο εργαλείο για την εκτίμηση της απόδοσης των πολυβάθμιων 
διασυνδεδεμένων συστημάτων με ένα ή περισσότερα επίπεδα. Επίσης με την 
συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορεί να έχουμε μια συγκριτική αξιολόγηση δύο ή 
περισσοτέρων ΠΔΔΜ. Ευελπιστούμε ότι η παρούσα μεθοδολογία θα συνδράμει στο 
σχεδιασμό δικτύων με καλύτερη ποιότητα εξυπηρέτησης (QoS). 
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9.2 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ  
 
Η μεθοδολογία αυτή μπορεί να επεκταθεί και να βοηθήσει στον υπολογισμό της  
απόδοσης νέων, σύγχρονων και περίπλοκων αρχιτεκτονικών ΠΔΔΜ [83, 84, 97], οι 
οποίες συνδέονται με την εξυπηρέτηση νέων εφαρμογών. 

 

Η γενική ιδέα του υπολογισμού της απόδοσης έχει ως εξής: Επειδή τα σύγχρονα 
ΠΔΔΜ έχουν γενικώς μια σύνθετη δομή, η οποία όμως μπορεί να αναλυθεί σε 
στοιχειώδη τμήματα  ή επαναλαμβανόμενες ενότητες, (συνήθως στοιχειώδεις 
κυτταρικές ενότητες μνήμης), κάθε στοιχειώδες τμήμα μπορεί να μελετηθεί στο 
πλαίσιο ενός χρονικού κύκλου της λειτουργίας του. Από τη μελέτη αυτή εξάγεται μια 
σχετική εξίσωση η οποία περιγράφει τις καταστάσεις του στοιχειώδους τμήματος (πχ 
μνήμης) λαμβάνοντας υπ όψιν όλες τις πιθανές εκπομπές και αφίξεις πακέτων εντός 
ενός τυχαίου χρονικού κύκλου (πχ εξίσωση Χρησιμοποίησης ή πιθανότητα 
μπλοκαρίσματος).  

Στη συνέχεια, επειδή το στοιχειώδες τμήμα επαναλαμβάνεται σε προηγούμενα και 
επόμενα στάδια, θεωρούνται όλες οι ανάλογες εξισώσεις των διαδοχικών σταδίων με 
τις σχετικές οριακές συνθήκες τους. Η σειρά αυτή των ομοειδών εξισώσεων, τίθενται 
ως τμήματα στην επαναληπτική μέθοδο, η μορφή της οποίας έχει παρουσιαστεί στο 
Κεφάλαιο 2. Η σύγκλιση του αλγορίθμου δίνει τις τιμές των δεικτών απόδοσης του 
πολυβάθμιου συστήματος, όταν αυτό βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας. 

 

Ακολούθως παρουσιάζονται μερικές πρόσθετες περιπτώσεις για τις οποίες μπορεί να 
εφαρμοστεί η παρούσα ταχέως συγκλίνουσα αναλυτική μεθοδολογία: 

 

1. ΠΔΔΜ για φορτίο απλής ή πολλαπλής εκπομπής με δύο (ή περισσότερες) 
προτεραιότητες αντίστοιχα. 

 

Στην περίπτωση αυτή, τα εισερχόμενα πακέτα στην συσκευή διακρίνονται σε πακέτα 
απλής και πολλαπλής εκπομπής. Αν θεωρήσουμε ότι τα πακέτα απλής εκπομπής 
(unicast) εξυπηρετούνται με υψηλότερη προτεραιότητα σε σχέση με τα φορτία 
πολλαπλής εκπομπής (multicast), τότε έχουμε για μελέτη μια νέα κατασκευή 
ΠΔΔΜ. Τα πακέτα απλής εκπομπής με την υψηλότερη  προτεραιότητα κερδίζουν 
πάντα στην εκπομπή τους σε σχέση με τα πακέτα πολλαπλής εκπομπής τα οποία 
διαθέτουν χαμηλότερη προτεραιότητα. 

 

Η διαδικασία προώθησης των πακέτων απλής και πολλαπλής εκπομπής με βάση 
κανόνων προτεραιότητας μπορεί να μοντελοποιηθεί με παράλληλες ουρές όπως στο 
Κεφάλαιο 4 του παρόντος πονήματος.  

Η διαδικασία προώθησης των πακέτων πολλαπλής εκπομπής και χαμηλής 
προτεραιότητας μπορεί να υλοποιηθεί με τεχνική ‘full multicast’ ή ‘partial multicast’, 
δημιουργώντας ανάλογες κατασκευές.  
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Η διαδικασία προώθησης πακέτων απλής εκπομπής παραμένει ίδια με την διαδικασία 
προώθησης ενός απλού συστήματος μεταγωγής με μία προτεραιότητα (όπως 
παρουσιάστηκε στο Κεφ. 3). Το λήμμα 2 του κεφαλαίου 3, παραμένει ίδιο για τα 
πακέτα του απλού φορτίου (unicast) με την υψηλότερη κατηγορία προτεραιότητας 
πακέτων. Η ισχύς του λήμματος 2 οφείλεται στο ότι το πλήθος των πακέτων απλής 
εκπομπής τα οποία εισέρχονται στην συσκευή και τα οποία προωθούνται σταδιακά 
προς την έξοδο, παραμένει σταθερός εφ όσον αυτά δεν μπορεί να χαθούν εδιαμέσως.  

Αντίθετα τα πακέτα πολλαπλής εκπομπής (multicast) με χαμηλή προτεραιότητα, 
εμφανίζουν σταδιακή αύξηση κυρίως προς τα τελευταία στάδια. Η αύξηση των 
πακέτων πολλαπλής εκπομπής προκαλείται από την ίδια την λειτουργία πολλαπλής 
εκπομπής. Έτσι, το λήμμα 2 του κεφαλαίου 3 δεν ισχύει, γιατί η συσκευή δεν ενεργεί 
μόνο μεταγωγή πακέτων, αλλά εκτελεί και σταδιακό πολλαπλασιασμό αυτών εφ’ 
όσον το πλήθος των πακέτων τα οποία εισέρχονται δεν παραμένει σταθερός κατά την 
διέλευσή τους από το ΠΔΔΜ. 

Το τελευταίο στάδιο έχει την υψηλότερη πυκνότητα πακέτων πολλαπλής εκπομπής 
και το ποσό αυτό μειώνεται βαθμιαία  προς τα  προηγούμενα στάδια με ένα 

συντελεστή που ισούται με 
w+1

1 , όπου )(w είναι ο λόγος φορτίου πολλαπλής 

εκπομπής ο οποίος χαρακτηρίζει τον πληθυσμό των  πακέτων πολλαπλής εκπομπής 
ως προς τον συνολικό πληθυσμό των πακέτων  σε ένα στάδιο. Αυτός ο λόγος 
θεωρείται σταθερός για όλα τα στάδια. 

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπ όψιν την μείωση των πακέτων πολλαπλής εκπομπής 
από το τελευταίο στάδιο προς το πρώτο και εργαζόμενοι κατ’ αναλογία προς τα 
λήμματα 1 και 2 του Κεφαλαίου 5 του παρόντος πονήματος, δημιουργούμε νέα 
τροποποιημένα αντίστοιχα λήμματα.  

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ οι πιθανότητες μπλοκαρίσματος των πακέτων 
απλής εκπομπής του τελευταίου σταδίου (με την υψηλότερη προτεραιότητα), δεν 
υφίστανται μπλοκαρίσματα. Αντίθετα τα πακέτα πολλαπλής εκπομπής του 
τελευταίου σταδίου (με  χαμηλότερες προτεραιότητες) υφίστανται πιθανά 
μπλοκαρίσματα τα οποία  οφείλονται στην ύπαρξη φορτίου υψηλότερης 
προτεραιότητας. Η πιθανότητα μπλοκαρίσματος του φορτίου πολλαπλής εκπομπής και 
χαμηλής προτεραιότητας στο τελευταίο στάδιο υπολογίζεται με τον τρόπο ο οποίος  
παρουσιάστηκε στο Κεφ. 5 του παρόντος πονήματος.  

Στη συνέχεια, σχηματίζονται οι εξισώσεις πχ της Χρησιμοποίησης των μνημών του 
συστήματος κατά  τρόπον των αναλύσεων των παραπάνω Κεφαλαίων 4 έως 7,  και 
λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη την πιθανότητα μπλοκαρίσματος η οποία εμφανίζεται  
στο τελευταίο στάδιο για τα πακέτα χαμηλής προτεραιότητας. 

 

Η σειρά των εξισώσεων που λαμβάνονται από την μελέτη τοποθετούνται στα 
τμήματα ‘forward’ και ‘backward’ του επαναληπτικού αλγορίθμου (Κεφ. 2). 
Εκτελώντας τον αλγόριθμο μέχρι να συγκλίνει, λαμβάνονται οι δείκτες απόδοσης για 
την κατάσταση της ισορροπίας του συστήματος. Η μέθοδος αυτή δίνει μια λύση στο 
ζήτημα της εξυπηρέτησης του φορτίου απλής και πολλαπλής εκπομπής με 
προτεραιότητα στο φορτίο απλής εκπομπής. 
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2. ΠΔΔΜ τα οποία παρουσιάζουν μεταβλητού μεγέθους μνήμες μεταξύ των 
σταδίων.   

Η αρχιτεκτονική ΠΔΔΜ με μη σταθερό μέγεθος μνήμης σε όλη την κατασκευή 
μπορεί να επιβληθεί για λόγους κόστους της όλης κατασκευής. Στην περίπτωση αυτή, 
η αναδρομική εξίσωση, η οποία αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος πχ της 
Χρησιμοποίησης (utilization) και η οποία αφορά μια ουρά του συστήματος, δεν 
παραμένει ίδια για όλα τα στάδια.  

Ως εκ τούτου, ακολουθώντας την λογική η οποία παρουσιάστηκε στις σχετικές 
αναλύσεις των Κεφαλαίων 2 έως 7, μπορούμε να λάβουμε ανάλογες εξισώσεις για 
κάθε στάδιο.  

Στην συνέχεια, συγκροτούμε τα τμήματα ‘forward’ και ‘backward’ του 
επαναληπτικού αλγορίθμου στάδιο προς στάδιο, θέτοντας στη σειρά τις εξισώσεις (πχ 
της  Χρησιμοποίησης ανά στάδιο) με τις εκάστοτε οριακές τους συνθήκες. Η σύγκλιση 
του επαναληπτικού αλγορίθμου δίνει επίσης την τιμή ισορροπίας ενός συγκεκριμένου  
δείκτη απόδοσης (πχ της Χρησιμοποίησης της μνήμης).  

 

 

Τέλος είναι άξιον να αναφερθεί ότι,  οι διαδικασίες Markov έχουν χρησιμοποιηθεί και 
προτείνονται συχνά για την μοντελοποίηση και την εκτίμηση της απόδοσης ΠΔΔΜ 
σε παράλληλα ή κατανεμημένα δικτυακά συστήματα. Οι Προσομοιώσεις οι οποίες 
βασίζονται στις αλυσίδες Markov αποτελούν μια ισχυρή μέθοδο για την εκτίμηση της 
απόδοσης των διαφόρων ΠΔΔΜ. Παρ’ όλα αυτά όμως, ως τεχνικές παρουσιάζουν 
ένα μεγάλο μειονέκτημα, ότι δηλαδή συχνά το αντίστοιχο λογισμικό τους απαιτεί 
μεγάλο χρόνο εκτέλεσης μέχρι να αποδώσει ακριβή αποτελέσματα, με σχετικά υψηλά 
επίπεδα εμπιστοσύνης. Επιπλέον δε, προσεγγίσεις της απόδοσης ΠΔΔΜ με αλυσίδες 
Markov, είναι σχετικά πολύπλοκες κυρίως στις σύγχρονες κατασκευές.  

Από την άλλη πλευρά, η προσαρμοστικότητα, η ακρίβεια και η ταχεία σύγκλιση είναι 
τα κύρια πλεονεκτήματα της παρούσης αναλυτικής μεθοδολογίας η οποία 
παρουσιάστηκε στο παρόν πόνημα, ιδίως αν την συγκρίνουμε με ‘Μαρκοβιανές’ 
αναλυτικές προσεγγίσεις. 

 

Η χρήση της παρούσης αναλυτικής προσέγγισης δεν εξαντλείται με τα παραπάνω 
παραδείγματα. Αυτή η αναλυτική μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και σε 
πολλές άλλες περιπτώσεις σύγχρονων αρχιτεκτονικών ΠΔΔΜ, καθιστώντας την 
εκτίμηση της απόδοσης τους, όχι μόνον εφικτή αλλά γρήγορη και ακριβής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I :  ΑΚΡΩΝΥΜΑ   

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ακρώνυμο Επεξήγηση 

ΠΔΔΜ Πολυβάθμια Διασυνδεδεμένα Δίκτυα Μεταγωγής 

ΣΜ Σύστημα Μεταγωγής 

ΣΜΜ Στοιχειώδης Μονάδα Μεταγωγής 

ΣΣΔ Σχετικού Στατιστικού Δείκτη   

  

 

 

ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ακρώνυμο Επεξήγηση 

 ATM Asynchronous  Transfer Mode 

 bps bits per second 

 CP  Control Processor 

 CPF Combined Performance Factor 

 CRWR  Cell Replication While Routing 

 FIFO First Input First Output 

 FTP File Transfer Protocol 

 ICs Input Controlers 

 IP Internet Protocol 

 MIN Multistage Interconnection Network 
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ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 

 Kbps Kilobits per second 

 LAN Local Area Networks 

 Mbps Megabits per second 

 MLMIN Multilayer Multistage   Interconnection Network 

 MTNA Multistage Tree Number Address 

 OCs Output Controlers 

 PQ Priority Queuing 

 QoS Quality of Service 

 RA Routing Address 

 RR Round Robin 

 RSE Relative Statistical Error 

 SeLMIN Semi Layer Multistage Interconnection Network 

 SΕs Switch Elements 

 VoD Voice on Demand 

 VoIP Voice over IP 

 TCP Trasnport Control Protocol 

 WAN Wide Area Networks 
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