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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Η μεγάλη διαθεσιμότητα ευρυζωνικής πρόσβασης και η πληθώρα νέων διαδικτυακών 

υπηρεσιών οδήγησε στην  ενσωμάτωση του διαδικτύου στην καθημερινότητά μας. Οι 

χρήστες του διαδικτύου μέσα στο 2011 έφτασαν το 1.5 δισεκατομμύριο με έντονα 

αυξητικές τάσεις, ιδιαιτέρως σε χώρες της Ασίας. Αυτή η αύξηση έχει γίνει εφικτή χάρη 

στο τεράστιο εύρος ζώνης και την υψηλή αξιοπιστία των οπτικών τηλεπικοινωνιακών 

δικτύων κορμού σε συνδυασμό με το όλο και μειούμενο κόστος ανά bit της 

μεταδιδόμενης πληροφορίας. Πρόσφατες μελέτες έχουν καταδείξει ότι η πλειοψηφία του 

μεταδιδόμενου όγκου δεδομένων στο διαδίκτυο (>50%)  μεταδίδεται μέσω του 

πρωτοκόλλου HTTP, με ισχυρές ενδείξεις ότι  το ενδιαφέρον των χρηστών απομακρύνεται 

από τις P2P εφαρμογές σε υπηρεσίες video/audio streaming και κοινωνικής δικτύωσης. 

Όμως, ενώ σταδιακά εμφανίζεται η ανάγκη για επόμενης γενιάς υπηρεσιών δικτύου, (e-  

science, τηλεργασία, HD-IPTV, VOD) με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε εύρος ζώνης, ποιότητα 

υπηρεσίας και καθυστέρηση τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα στις μέρες μας είναι 

προσανατολισμένα στο να παρέχουν χαμηλού κόστους «best effort» υπηρεσίες χωρίς 

κανενός είδους εγγυήσεις.  

Η έλευση καινοτομικών διαδικτυακών υπηρεσιών έχει σαν αποτέλεσμα σταδιακά η 

χωρητικότητα των (ηλεκτρονικών) συσκευών μεταγωγής να γίνεται το σημείο 

συμφόρησης, αφού η μετατροπή των πακέτων στο ηλεκτρονικό πεδίο και η ένα-προς-ένα 

επεξεργασία των επικεφαλίδων τους δεν είναι κλιμακώσιμη σε ρυθμούς διαμεταγωγής 

της τάξης των Tbps. Η αρχιτεκτονική μεταγωγής οπτικής ριπής (OBS) μπορεί να δώσει 

λύση σε αυτό το πρόβλημα, χάρη στα σημαντικά της πλεονεκτήματα. Στην αρχιτεκτονική 

OBS, τα πακέτα δεδομένων συναθροίζονται σε ριπές (bursts) οι οποίες μεταδίδονται 

χωρίς προ-εγκατάσταση κυκλώματος, και μετάγονται με διαφανή-οπτικό τρόπο από την 

πηγή στον προορισμό. Επίσης η αρχιτεκτονική OBS είναι η μόνη (πρακτικά εφαρμόσιμη) 

αμιγώς οπτική τεχνολογία μεταγωγής με sub-lambda ικανότητες δέσμευσης πόρων. Η 

επίλυση ενός αριθμού ανοιχτών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αρχιτεκτονική OBS θα 

επιτρέψει την εμπορική αξιοποίησή της στα δίκτυα κορμού των τηλεπικοινωνιακών 

παρόχων. Στόχος μας στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής έρευνας είναι η πρόταση 

καινοτομικών πρωτοκόλλων και αρχιτεκτονικών που δίνουν λύσεις σε ανοιχτά 

προβλήματα της τεχνολογίας OBS. 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή αρχικά στρέφουμε την προσοχή μας στην αποδοτική 

μετάδοση TCP κίνησης πάνω από OBS δίκτυα. Πρόκειται για ένα δύσκολο πρόβλημα που 



έχει μελετηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία, λόγω της ευαισθησίας του TCP πρωτόκολλου 

στις απώλειες πακέτων, οι οποίες συμβαίνουν στα OBS δίκτυα λόγω ανταγωνισμού ριπών 

ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φορτίου. Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί πληθώρα 

λύσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, τόσο στο OBS domain (π.χ. με τη χρήση 

κατάλληλων πρωτόκολλων χρονοπρογραμματισμού) όσο και στο TCP domain (βελτίωση 

του TCP πρωτοκόλλου).  Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής 

πραγματοποιήθηκε μια σειρά εκτενών προσομοιώσεων σε ρεαλιστικές συνθήκες με 

χιλιάδες ενεργές TCP πηγές, που εστιάζουν στην κατανομή TCP πακέτων και συνόδων στις 

μεταδιδόμενες ριπές καθώς και στη συμπεριφορά του παράθυρου συμφόρησης. Το 

συμπέρασμά μας ήταν ότι οι αλγόριθμοι συναρμολόγησης με μοναδικό κατώφλι 

εμφανίζουν βέλτιστη απόδοση μόνο για συγκεκριμένες TCP πηγές με κοινά 

χαρακτηριστικά, προτείνοντας τους αλγόριθμους συναρμολόγησης πολλαπλών κλάσεων 

σαν πιθανή λύση. Οι τελευταίοι δείξαμε ότι μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του TCP 

throughput, όταν κάθε κατηγορία TCP πηγής ανατίθεται σε διαφορετική κλάση 

συναρμολόγησης με διαφορετικό assembly timer. 

Ένα ακόμα πρόβλημα που παρατηρήθηκε κατά τη μεταφορά TCP κίνησης σε OBS δίκτυα 

και μελετήθηκε στις προσομοιώσεις μας ήταν ο συγχρονισμός των TCP πηγών. Η απώλεια 

πολλαπλών TCP πακέτων με μία χαμένη ριπή συχνά οδηγούσε σε συγχρονισμό των TCP 

πηγών που μεταφέρονταν στη ριπή, ένα πρόβλημα που χειροτέρευε όσο αύξανε η 

πιθανότητα απώλειας ριπής. Για την αντιμετώπιση του συγχρονισμού των TCP πηγών, 

προτάθηκαν μια σειρά από αλγόριθμοι συναρμολόγησης πολλαπλών κλάσεων, οι οποίοι 

εισάγουν ένα βαθμό τυχαιότητας στην ανάθεση TCP πηγών σε κλάσεις συναρμολόγησης 

για την αποφυγή του συγχρονισμού. Στη συνέχεια στρέψαμε το ενδιαφέρον μας στο 

πρόβλημα παροχής ποιότητας υπηρεσίας σε ένα OBS δίκτυο με υποστήριξη πολλαπλών 

κλάσεων, στοχεύοντας στην αποδοτική μετάδοση βίντεο κίνησης. Συγκεκριμένα, 

προτείναμε ένα νέο σχήμα παροχής ποιότητας υπηρεσίας το οποίο βασίζεται στην τεχνική 

των burst preemptions. Για να έχουμε μια ρεαλιστική εκτίμηση της βελτίωσης ποιότητας 

της βίντεο κίνησης, χρησιμοποιήσαμε μετρικές σχετικά με την αντιληπτή ποιότητα της 

video κίνησης, όπως το MOS score και το PSNR.  

Στη συνέχεια προτείνουμε μια νέα αρχιτεκτονική για δημιουργία προφίλ και πρόβλεψη 

κίνησης σε δίκτυα μεταγωγής οπτικής ριπής, με στόχο τη βελτιστοποίηση της μετάδοσης 

TCP κίνησης. Σε αυτή την αρχιτεκτονική, ένας TCP profiler υπολογίζει ένα σύνολο 

στατιστικών στοιχείων για τις ενεργές TCP πηγές παράλληλα με τη διαδικασία 

συναρμολόγησης ριπής. Αυτά αξιοποιούνται για την κατασκευή του μοντέλου κίνησης στο 

οποίο βασίζεται η πρόβλεψη του μεγέθους ριπών σε ένα χρονικό παράθυρο μήκους 

τουλάχιστον ίσου με RTT. Η πρόβλεψη του μεγέθους των ριπών επιτρέπει την εκ των 



 

προτέρων ενημέρωση των χρονοπρογραμματιστών του δικτύου κομού για επερχόμενες 

μεταβολές στην κίνηση του δικτύου, ώστε να επανα-χρονοπρογραμματίσει τις δεσμεύσεις 

πόρων με βέλτιστο τρόπο. Για την εκ των προτέρων ενημέρωση των κόμβων κορμού 

προτείνεται ένα νέο πρωτόκολλο προληπτικής δέσμευσης πόρων, του οποίου η 

συνεισφορά την απόδοση του δικτύου και τη χρησιμοποίηση των τηλεπικοινωνιακών 

γραμμών αξιολογείται με ένα σύνολο λεπτομερών προσομοιώσεων. 

Στο τελευταίο μέρος της διδακτορικής διατριβής στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στις 

υβριδικές οπτικές αρχιτεκτονικές. Επειδή καμία οπτική δικτυακή τεχνολογία δε δίνει λύση 

σε όλα τα προβλήματα και τις απαιτήσεις των μελλοντικών οπτικών τηλεπικοινωνιακών 

δικτύων, πολλά υποσχόμενες είναι οι λεγόμενες υβριδικές τεχνολογίες οι οποίες 

συνδυάζουν χαρακτηριστικά από περισσότερες της μίας βασικές αρχιτεκτονικές (OBS, OCS 

και OPS). Σε αυτά τα πλαίσια προτείνεται η νέα υβριδική αρχιτεκτονική HOBS (Hybrid 

Optical Burst Switching) η οποία εκμεταλλεύεται τις κενές περιόδους κατά την 

εγκατάσταση κυκλωμάτων ενός Dynamic Circuit Switching δικτύου για τη μετάδοση ριπών 

δεδομένων. 

 

 



DISSERTATION SUMMARY  

The wide availability of broadband access has allowed users to tightly integrate network 

use into their daily lives. There will be 1.5 billion people with Internet access in 2011 and a 

big growth rate in the online population, primarily occurring in Brazil, Russia, India and 

China. This growth has been made possible due to the vast capacity of optical core 

networks, and the decreasing cost per bit. New research has shown that P2P no longer 

dominates internet traffic; HTTP is now dominant in terms of bytes transmitted by a big 

margin for a significant fraction of the Internet. User’s interest has shifted to new 

video/audio streaming services and social networking sites. However while new 

generation services are emerging, such as e-science, HD-IPTV and VOD, with high 

bandwidth requirements and special QoS needs modern commercial networks are 

engineered for low cost, best effort access. 

The advent of innovative web services along with the phenomenal increase of internet 

traffic has resulted in the capacity of electronic routers becoming the bottleneck point of 

modern telecommunication networks. With terabit-per-second bandwidths, IP routing that 

converts optical signals into electric signals and identifies IP headers one-by-one cannot 

meet the demands. Optical Burst Switching (OBS) architecture has beed proposed as a 

near- term solution to this problem. Data packets in OBS are assembled to bursts which 

are immediately transmitted without acknowledgements and switched all-optically in the 

network core. OBS is the only practical optical switch architecture that can offer sub-

wavelength resource reservation. However, there are a set of limitations and open 

problems that hinder the wider adoption of OBS architecture. The contribution of this 

thesis is a set of innovative algorithms, protocols and architectures for OBS networks to 

enhance performance in real world networks. These include –but are not limited to– burst 

assembly and scheduling algorithms, reservation protocols and QoS differentiation. 

The efficient transmission of TCP traffic over OBS networks is a challenging problem in OBS 

networks, due to the high sensitivity of TCP congestion control mechanism to burst losses. 

Various burst assembly and burst scheduling algorithms have been proposed in the 

literature, to enhance the efficient transmission of TCP over OBS networks. However it still 

remains an open problem, since the relatively high burst loss ratio experienced in OBS 

networks is incompatible with TCP congestion control mechanism. It has been observed 

that burst losses have a significant impact on the TCP end-to-end performance. One burst 

loss typically results in many sources timing out and subsequently entering the slow start 



 

phase. In this thesis, we study the problem of TCP over OBS transmission through 

extensive simulations in a real-world scenario, with thousands of active TCP connections. 

We conclude that fixed timer-based burstifiers are not appropriate, since they do not 

provide maximum performance but only optimal performance for individual flows with 

similar characteristics. To address this problem,  in this thesis we propose multi-class burst 

assembly algorithms. We have shown that these can lead to an enhanced TCP throughput, 

by assigning a different assembly timer to each class of service. 

In our simulations we observed that burst losses would often result in synchronizing TCP 

transmissions with an imminent effect on link utilization. This phenomenon was caused by 

multiple packet losses from different TCP flows in a single round and was exaggerated with 

high burst loss ratios. Thus, to avoid flow synchronization we proposed a set of multi-class 

burst assembly algorithms, where the assignment of flows to classes of service was non-

deterministic. We then turned our attention to the problem of QoS provisioning in a multi-

class OBS network. Our goal was to provide QoS differentiation to the transmission of 

video traffic over OBS networks. We propose a QoS-aware scheduling algorithm that 

supports QoS differentiation based on preemptions, which are controlled by a novel 

preemption policy. Performance evaluation of the proposed scheme is based on 

throughput measurements for the best effort class, and perceived quality metrics like 

PSNR and MOS scores for the video streaming class. 

We then turn our attention to a new TCP-specific traffic profiling and prediction scheme, 

which is proposed with the aim to optimize TCP transmission over one-way OBS networks. 

Traffic prediction is an interesting approach for the enhancement of TCP performance over 

OBS. If it would be possible to accurately predict TCP flows’ throughput, it would also be 

possible to predict burst sizes. That would allow making reservations of the appropriate 

resources in advance, enhancing network performance and improving bandwidth 

utilization. In the proposed scheme the burst assembly unit inspects TCP packet headers in 

parallel to the assembly process, keeping flow-level traffic statistics. These are then 

exploited to derive accurate traffic predictions, in at least one RTT-long prediction window. 

This allows in-advance notifying traffic schedulers of upcoming traffic changes, in order to 

optimally re-schedule their resource reservations. In this paper, we detail the traffic 

profiling and prediction mechanism and also provide analytical and simulation results to 

assess its performance. The performance gains, when using the prediction scheme are 

shown with a modified one-way OBS reservation protocol, which efficiently and in advance 

reserves resources at the burst level. 

In the final part of this thesis we turn our attention to hybrid optical networks. Since no 

single optical switch architecture covers all requirements of future telecommunication 



networks, hybrid architectures that combine the merits of two or more optical switch 

architectures are considered very promising. In this thesis, we present a radically different 

hybrid optical burst switch (HOBS) architecture that combines one-way with two-way 

reservation under a single, unified control plane (hybrid signaling) for QoS differentiation. 

It takes advantage of the idle, round-trip time delay during lightpath establishment phase 

to transmit one-way data bursts of a lower class of service, while high priority data 

explicitly requests and establishes end-to-end connections (lightpaths), as in wavelength-

routed OBS. 
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Εισαγωγή 

Το Internet σχεδιάστηκε με την υπόθεση ότι η επεξεργαστική ισχύς βρίσκεται σε αφθονία 

και η χωρητικότητα των τηλεπικοινωνιακών γραμμών είναι ο πόρος που βρίσκεται σε 

έλλειψη. Η βασική αυτή υπόθεση έχει πλέον αντιστραφεί στις μέρες μας με την έλευση της 

τεχνολογίας WDM (Wavelength Division Multiplexing), η οποία έχει υιοθετηθεί στα 

σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κορμού [1]. Οι τηλεπικοινωνιακές γραμμές που 

υποστηρίζουν την τεχνολογία WDM μεταφέρουν πολλαπλά παράλληλα κανάλια 

μετάδοσης, με κάθε κανάλι να λειτουργεί σε διαφορετικό μήκος κύματος. Τα WDM 

συστήματα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν μέχρι και 50Tb/s σε μία οπτική ίνα. 

Παράλληλα, Η διαδικτυακή κίνηση έχει υποστεί μια τρομακτική αύξηση την τελευταία 

δεκαετία, από τα 197 Petabyte / Month στα τέλη του 2001 στα 27000 Petabyte / Month στα 

τέλη του 2011 [2].  Το αποτέλεσμα είναι στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα το 

πραγματικό bottleneck να έχει μεταφερθεί από τις τηλεπικοινωνιακές γραμμές στις 

(ηλεκτρονικές) δικτυακές συσκευές μεταγωγής. 

 Στα terabit χωρητικότητας δίκτυα του μέλλοντος η IP δρομολόγηση, η οποία απαιτεί τη 

μετατροπή του οπτικού σήματος στο ηλεκτρονικό πεδίο και βασίζεται στην επεξεργασία της  

επικεφαλίδας των IP πακέτων, δε θα είναι πλέον πρακτική. Το όραμα της πλήρους οπτικής 

μεταγωγής υπόσχεται την μεταφορά της μεταγωγής εξ’ ολοκλήρου στο οπτικό πεδίο, 

συμπεριλαμβανομένης της διευθυνσιοδότησης  και της σηματοδοσίας. Όμως επειδή η 

τεχνολογία δεν είναι ακόμα ώριμη για μια τέτοια μετάβαση (δεν υπάρχει το ισοδύναμο της 

οπτικής RAM και του οπτικού επεξεργαστή) έχουν προταθεί σαν βραχυπρόθεσμες λύσεις οι 

τεχνολογίες μεταγωγής OCS (Optical Circuit Switching), OPS (Optical Packet Switching) και 

OBS (Optical Burst Switching) οι οποίες διατηρούν τη σηματοδοσία δέσμευσης πόρων στο 

ηλεκτρονικό πεδίο και πραγματοποιούν τη μεταγωγή δεδομένων στο οπτικό πεδίο. Στην 

παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζουμε στην τεχνολογία Οπτικής Μεταγωγής Ριπής [3] 

(Optical Burst Switching, OBS), η οποία συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα των 

αρχιτεκτονικών μεταγωγής Optical Packet Switching (OPS) και Optical Circuit Switching 

(OCS) υπόσχεται terabit χωρητικότητες και παροχή εύρους ζώνης κατ’ απαίτηση (bandwidth 

on demand) στα μελλοντικά δίκτυα κορμού (Future Networks).  

Στην οπτική μεταγωγή ριπής, η μονάδα μεταγωγής δεν είναι ένα μεμονωμένο πακέτο (όπως 

στην μεταγωγή πακέτου) αλλά μια «ριπή» από πολλά πακέτα, που συναθροίζονται και 

μετάγονται σαν μία μονάδα στον κορμό του δικτύου, με πλήρως οπτικό τρόπο. Η Οπτική 

μεταγωγή ριπής εμφανίζει μια σειρά από πλεονεκτήματα. Οι ριπές δεδομένων 

μεταδίδονται άμεσα χωρίς προ-εγκατάσταση κυκλώματος, και μετάγονται με διαφανή-

οπτικό τρόπο, χωρίς τη μετατροπή των δεδομένων στο ηλεκτρικό πεδίο. Η διάρκεια της 

ριπής είναι μερικά ms, σε αντίθεση με τα πολύ μεγαλύτερης διάρκειας οπτικά κυκλώματα 

στην αρχιτεκτονική OCS, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται κέρδη στατιστικής πολυπλεξίας.  
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1.1 Εξέλιξη Οπτικών Δικτύων Κορμού 

Τα οπτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα έχουν υποστεί μια σημαντική εξέλιξη την τελευταία 

δεκαετία, λόγω των συνεχών απαιτήσεων για αύξηση του υποστηριζόμενου εύρους ζώνης 

[1]. Στην πρώτη γενιά WDM οπτικών δικτύων η οπτική τεχνολογία χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά σαν μέσο μετάδοσης, ενώ οι υπόλοιπες λειτουργίες του δικτύου (π.χ. 

δρομολόγηση) γίνονται στο ηλεκτρονικό πεδίο.  Τα WDM δίκτυα πρώτης γενιάς παρέχουν 

υψηλής χωρητικότητας συνδέσεις σημείο-προς-σημείο, διασυνδέοντας τους κόμβους 

δικτύου μέσω μιας διεπαφής που λέγεται Optical Line Terminal (OLT). Τα OLTs (τερματικά 

γραμμών) είναι απλά δικτυακά στοιχεία που κάνουν απόπλεξη του εισερχόμενου οπτικού 

σήματος στα μεμονωμένα μήκη κύματος που το αποτελούν, και πολύπλεξη του 

εξερχόμενου οπτικού σήματος. Το οπτικό σήμα τερματίζει σε κάθε ενδιάμεσο κόμβο, 

μετατρέπεται στο ηλεκτρονικό πεδίο, υφίσταται κάποια επεξεργασία, και στη συνέχεια 

μετατρέπεται εκ νέου στο οπτικό πεδίο πριν εγκαταλείψει τον κόμβο. Ο τερματισμός της 

κίνησης σε κάθε ενδιάμεσο κόμβο και η οπτοηλεκτρονική μετατροπή (OEO) εισάγει 

σημαντική επιβάρυνση κατά τη φάση της μεταγωγής (switching), ειδικά αν η πλειοψηφία 

της κίνησης που φτάνει σε ένα κόμβο προορίζεται για άλλους κόμβους. 

Τα μητροπολιτικά δίκτυα WDM δεύτερης γενιάς βασίζονται στους Optical Add-Drop 

Multiplexers (OADMs), οι οποίοι επιτρέπουν επιλεκτικά σε μήκη κύματος να τερματίζουν 

τοπικά (drop) και να προστίθενται/πολυπλέκονται εκ νέου στο οπτικό σήμα  (add), ενώ τα 

υπόλοιπα συνεχίζουν διαφανώς στον επόμενο κόμβο. Έτσι δημιουργούνται ιδεατά οπτικά 

μονοπάτια (optical circuits ή lightpaths) ανάμεσα σε ζεύγη κόμβων της φυσικής τοπολογίας, 

οι οποίοι είναι σε θέση να επικοινωνούν χωρίς O-E-O μετατροπές στους ενδιάμεσους 

κόμβους (Εικόνα 1). Αυτό το μοντέλο επικοινωνίας οδηγεί σε μεγάλα κέρδη σε δίκτυα όπου 

η τα διερχόμενα μήκη κύματος σε κάθε κόμβο είναι πολύ περισσότερα από αυτά που 

τερματίζουν.   Τα OADMs χρησιμοποιούνται κυρίως σε τοπολογίες γραμμικές ή δακτυλίου 

(metropolitan rings), ενώ δεν υποστηρίζουν δυναμικό configuration των μηκών κύματος 

που προστίθενται / τερματίζουν σε κάθε κόμβο. 

 

Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική µητροπολιτικού δακτύλιου 

Προκειμένου να είναι εφικτές πολύπλοκες ιεραρχίες (και όχι μόνο δακτύλιοι) και 

περισσότερα μήκη κύματος, απαιτείται μια ιεραρχία από πιο έξυπνες συσκευές, τους 

οπτικούς διασυνδέτες (optical cross connects, OXCs) οι οποίοι αποτελούν τα κομβικά 

σημεία της αρχιτεκτονικής Wavelength Routing, ή Optical Circuit Switching. Το OXC είναι 

υπεύθυνο για τον τερματισμό των μηκών κύματος που προορίζονται για τον τρέχοντα 
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κόμβο, και τη μεταγωγή αυτών που προορίζονται για άλλους κόμβους στην κατάλληλη 

θύρα εξόδου. Ένα βασικό πλεονέκτημα του OXC είναι ότι η μεταγωγή των μηκών κύματος 

γίνεται δυναμικά, κάνοντας εφικτή την εγκατάσταση lightpaths κατ' απαίτηση. Τα lightpaths 

είναι οπτικά κανάλια που καταλαμβάνουν ένα ολόκληρο μήκος κύματος, και μετάγονται 

στο οπτικό πεδίο από τα OXCs. 

Ένα OXC λαμβάνει ένα οπτικό σήμα σε κάποια θύρα εισόδου και μπορεί να το μετάγει κατ’ 

απαίτηση σε οποιαδήποτε θύρα εξόδου (Εικόνα 2). Ένα OXC με Ν θύρες εισόδου και Ν 

εξόδου, ικανό να διαχειριστεί W μήκη κύματος ανά θύρα, μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμο 

με W ξεχωριστούς Ν × Ν οπτικούς διακόπτες. Κάθε τέτοιος διακόπτης οδηγείται από έναν 

αποπλέκτη, που διαχωρίζει  το οπτικό σήμα εισόδου στα μήκη κύματος που το αποτελούν, 

ενώ οι έξοδοί τους οδηγούνται σε πολυπλέκτες που οδηγούν τις θύρες εξόδου. Κατά 

συνέπεια, ένα OXC είναι σε θέση να μεταγάγει τα μήκη κύματος από μια είσοδο σε μια 

έξοδο, ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα. Κάθε OXC είναι εφοδιασμένο με μια μονάδα 

ελέγχου, η οποία λειτουργεί στο ηλεκτρονικό πεδίο και είναι υπεύθυνη για την 

εγκατάσταση και τον τερματισμό των οπτικών μονοπατιών (lightpaths). Η εγκατάσταση των 

μονοπατιών γίνεται αυτοματοποιημένα με τη χρήση standard πρωτόκολλων σηματοδοσίας 

και δέσμευσης πόρων (βλέπε σουίτα πρωτοκόλλων GMPLS [4]).  

 

 

Εικόνα 2: Αρχιτεκτονική οπτικού µεταγωγέα (OXC) 

Η βασική μονάδα μεταγωγής στην τεχνολογία OCS είναι το ένα wavelength, με αποτέλεσμα 

τα virtual circuits που διατρέχουν πάνω από ένα οπτικό μονοπάτι να υφίστανται OEO 

μετατροπή στους ενδιάμεσους κόμβους. Το επόμενο λογικό βήμα στην εξέλιξη των οπτικών 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων, πριν την επίτευξη πλήρως οπτικής μεταγωγής, είναι η 

υποστήριξη  sub-wavelength οπτικών μονοπατιών. Ζητούμενο είναι η αυξημένη στατιστική 

πολυπλεξία για την εκρηκτικής μορφής κίνηση  κατά ριπές (“bursty traffic”), η οποία οδηγεί 

σε χαμηλή χρησιμοποίηση τα στατικά οπτικά κανάλια που παρέχονται από την 

αρχιτεκτονική Wavelength Routing. Γι' αυτό έχουν προταθεί οι οπτικές αρχιτεκτονικές 

μεταγωγής Optical Burst Switching (OBS) και Optical Packet Switching (OPS) οι οποίες 

διατηρούν τη σηματοδοσία δέσμευσης πόρων στο ηλεκτρονικό πεδίο και πραγματοποιούν 

τη μεταγωγή δεδομένων στο οπτικό πεδίο. Η οπτική μεταγωγή πακέτου (Optical Packet 

Switching, OPS) προτάθηκε για την απευθείας μετάδοση των IP πακέτων στο WDM δίκτυο 

κορμού, χωρίς να προηγηθεί κάποια διαδικασία εγκατάστασης οπτικού κυκλώματος.  
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Στην αρχιτεκτονική OPS η επικεφαλίδα του πακέτου διαχωρίζεται από τα δεδομένα του 

πακέτου και μετατρέπεται στο ηλεκτρονικό πεδίο. Η επικεφαλίδα, ανάλογα με την τεχνική 

κωδικοποίησης που χρησιμοποιείται μπορεί να μεταδοθεί στο ίδιο μήκος κύματος με τα 

δεδομένα του πακέτου (bit-serial approach), πιθανώς σε χαμηλότερο ρυθμό από τα 

δεδομένα (mixed rate technique) ή παράλληλα με τα δεδομένα, σε διαφορετικό μήκος 

κύματος (subcarrier multiplexing approach). Η μονάδα ελέγχου (Switch Control Unit) 

ανάλογα με τον προορισμό του πακέτου που κωδικοποιείται στην επικεφαλίδα, 

διαμορφώνει κατάλληλα τον οπτικό πυρήνα μεταγωγής. Το τμήμα των δεδομένων του 

πακέτου μετάγεται στην κατάλληλη θύρα εξόδου, χωρίς να χρειαστεί να μετατραπεί στο 

ηλεκτρονικό πεδίο. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της αρχιτεκτονικής OPS είναι η υψηλή 

στατιστική πολυπλεξία, παρόμοια με τα ηλεκτρονικά δίκτυα μεταγωγής πακέτου, αλλά έχει 

το (σημαντικό) μειονέκτημα ότι απαιτεί πολύ γρήγορους πυρήνες μεταγωγής, οι οποίοι 

διαμορφώνονται σε επίπεδο πακέτου (nanosecond switches). Στα μειονεκτήματα της 

αρχιτεκτονικής OPS καταγράφεται και η απαίτησή της για ένα μεγάλο αριθμό E/O/E 

μετατροπέων (ένα για κάθε μήκος κύματος) ,  Fiber Delay Lines και packet synchronizers.  

Η αρχιτεκτονική μεταγωγής οπτικής ριπής (Optical Burst Switching, ή OBS), με την οποία θα 

ασχοληθούμε στην παρούσα διατριβή, προτάθηκε σαν μια βραχυπρόθεσμη λύση για την 

παροχή sub-wavelength δέσμευσης πόρων στο οπτικό πεδίο. Η μονάδα μεταγωγής στο OBS 

δεν είναι ένα μεμονωμένο πακέτο αλλά μια «ριπή» από πολλά πακέτα δεδομένων με 

διάρκεια της τάξης των ms. Στις ριπές (bursts) συναρμολογούνται πακέτα από τις 

εισερχόμενες ροές δεδομένων στους περιφερειακούς κόμβους του δικτύου. Το 

πλεονέκτημα της αρχιτεκτονικής OBS είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων χαμηλής 

χρησιμοποίησης από την οποία υποφέρει η αρχιτεκτονική OCS λόγω στατικής δέσμευσης 

καναλιών, αλλά χωρίς τις (μη ρεαλιστικές) απαιτήσεις για nanosecond optical switches. Γι’ 

αυτό το λόγο η οπτική μεταγωγή ριπής έχει τραβήξει το έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον της 

επιστημονικής κοινότητας και θεωρείται ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει την 

τεχνολογία επιλογής για τα μελλοντικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. 
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Εικόνα 3: Αρχιτεκτονική µεταγωγέων των τεσσάρων βασικών αρχιτεκτονικών µεταγωγής: (a) οπτική 

µεταγωγή κυκλώµατος, (b) ηλεκτρονική µεταγωγή πακέτου, (c) οπτική µεταγωγή πακέτου, (d) οπτική 

µεταγωγή ριπής 

1.2 Συμβολή Διατριβής 

Η αρχιτεκτονική OBS έχει πλέον ξεπεράσει το στάδιο της καθαρά θεωρητικής μελέτης, και 

βρίσκεται στο στάδιο της πειραματικής επαλήθευσης, τόσο σε ερευνητικά testbeds όσο και 

σε πρότυπες υλοποιήσεις. Όμως, παρά τα ξεκάθαρα πλεονεκτήματά της σε σχέση με το 

Optical Circuit Switching (OCS) και το Optical Packet Switching (OPS), υπάρχουν ανοιχτά 

προβλήματα που πρέπει να διευθετηθούν πριν γίνει εφικτή η υιοθέτησή της από εμπορικά 

δίκτυα. Αυτά τα προβλήματα έχουν τραβήξει το έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον της 

επιστημονικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού αποδοτικών 

αλγόριθμων συναρμολόγησης και χρονοπρογραμματισμού ριπής. Συγκεκριμένα, αποτελεί 

ανοιχτό πρόβλημα η επιλογή του βέλτιστου κατωφλίου συναρμολόγησης (ως προς τον 

αριθμό των συναρμολογούμενων πακέτων ή/και του μεγέθους ριπής) αλλά και η βέλτιστη 

ανάθεση ριπών στα μήκη κύματος των WDM συνδέσμων. Άλλα ανοιχτά προβλήματα είναι η 

παροχή ποιότητας υπηρεσίας αλλά και η αποδοτική μετάδοση TCP κίνησης. 

Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζουμε την παρούσα κατάσταση (state of the art) της 

αρχιτεκτονικής OBS, με έμφαση στα ανοιχτά προβλήματα της τεχνολογίας. Εστιάζουμε 

στους timer-based και threshold-based αλγόριθμους συναρμολόγησης και παρουσιάζουμε 

τους δυναμικούς αλγόριθμους συναρμολόγησης ριπής. Στη συνέχεια εστιάζουμε στα 

πρωτόκολλα σηματοδοσίας και χρονοπρογραμματισμού για δέσμευση πόρων (μηκών 

κύματος) κατά τη μετάδοση ριπών. Τέλος παρουσιάζουμε τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων 

για one-way OBS δίκτυα, με τη χρήση FDLs και τεχνικές κατάτμησης των επικαλυπτόμενων 

ριπών. Σημειώνουμε ότι για να είναι δυνατή η ευρείας κλίμακας εκμετάλλευση της 
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αρχιτεκτονικής OBS ζητούμενο είναι η αποφυγή των συγκρούσεων και η συνεπαγόμενη 

απώλεια δεδομένων, τουλάχιστον σε συνθήκες χαμηλού φορτίου. 

Στο κεφάλαιο 3 ασχολούμαστε με το πρόβλημα της αποδοτικής μετάδοση TCP κίνησης 

πάνω από OBS δίκτυα. Πρόκειται για ένα δύσκολο πρόβλημα που έχει μελετηθεί εκτενώς 

στη βιβλιογραφία, λόγω της ευαισθησίας του TCP πρωτόκολλου στις απώλειες πακέτων, οι 

οποίες συμβαίνουν στα OBS δίκτυα λόγω ανταγωνισμού ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού 

φορτίου. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο κάνουμε μια ανασκόπηση λύσεων που έχουν 

προταθεί στη βιβλιογραφία για την αντιμετώπιση του προβλήματος, τόσο στο OBS domain 

(π.χ. με τη χρήση κατάλληλων πρωτόκολλων χρονοπρογραμματισμού) όσο και στο TCP 

domain (βελτίωση του TCP πρωτοκόλλου).  Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα 

εκτενών προσομοιώσεων σε ρεαλιστικές συνθήκες με χιλιάδες ενεργές TCP πηγές, που 

εστιάζουν στην κατανομή TCP πακέτων και συνόδων στις μεταδιδόμενες ριπές καθώς και 

στη συμπεριφορά του παράθυρου συμφόρησης. Δείχνουμε ότι  ένα μοναδικό κατώφλι 

συναρμολόγησης δεν επαρκεί για την εξασφάλιση βέλτιστης απόδοση σε όλες τις ενεργές 

συνδέσεις δικτύου αλλά μόνο σε ένα σύνολο πηγών με κοινά χαρακτηριστικά. 

Στο κεφάλαιο 4 μελετάμε τους αλγόριθμους συναρμολόγησης ριπής πολλαπλών κλάσεων 

και εφαρμογές τους στη βελτίωση της μετάδοσης TCP κίνησης σε OBS δίκτυα και στην 

αντιμετώπιση φαινομένων συγχρονισμού. Επίσης προτείνουμε έναν αλγόριθμο 

συναρμολόγησης πολλαπλών κλάσεων που αναθέτει δυναμικά TCP πηγές σε κλάσεις 

συναρμολόγησης. Σε κάθε κλάση συναρμολόγησης ανατίθεται διαφορετικό χρονικό 

κατώφλι συναρμολόγησης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των TCP πηγών, με αποτέλεσμα 

τη βελτίωση του TCP throughput. Ακόμα δείχνουμε ότι η εισαγωγή ενός βαθμού 

τυχαιότητας στην ανάθεση TCP πηγών σε κλάσεις συναρμολόγησης μπορεί να οδηγήσει σε 

πλήρη αποσυγχρονισμό τους. Τέλος εστιάζουμε στο πρόβλημα παροχής ποιότητας 

υπηρεσίας σε ένα OBS δίκτυο με υποστήριξη πολλαπλών κλάσεων, στοχεύοντας στην 

αποδοτική μετάδοση βίντεο κίνησης. Συγκεκριμένα, προτείναμε ένα νέο σχήμα παροχής 

ποιότητας υπηρεσίας το οποίο βασίζεται στην τεχνική των burst preemptions, όπου ριπές 

που έχουν ήδη χρονοπρογαμματιστεί απορρίπτονται προς όφελος ριπών μεγαλύτερης 

προτεραιότητας. Δείξαμε ότι με το προτεινόμενο σχήμα ποιότητας υπηρεσίας επιτυγχάνει 

βελτίωση της  ποιότητας της μεταδιδόμενης βίντεο κίνησης, μετρώντας την αντιληπτή 

ποιότητα της video κίνησης με τις μετρικές MOS και PSNR. 

Στο κεφάλαιο 5 προτείνουμε μια νέα αρχιτεκτονική για δημιουργία προφίλ και πρόβλεψη 

κίνησης σε δίκτυα μεταγωγής οπτικής ριπής, με στόχο τη βελτιστοποίηση της μετάδοσης 

TCP κίνησης. Η πρόβλεψη κίνησης σε συνδυασμό με κάποιο πρωτόκολλο προληπτικής 

δέσμευσης πόρων είναι μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση η οποία έχει μελετηθεί στη 

βιβλιογραφία. Σε αυτό το κεφάλαιο κάνουμε την υπόθεση ότι αν μπορούσε να προβλεφθεί 

το TCP throughput των ενεργών TCP πηγών, θα ήταν δυνατό να προβλεφθεί και το μέγεθος 

ριπής. Αυτό θα επέτρεπε την προληπτική δέσμευση πόρων, βελτιώνοντας την απόδοση του 

δικτύου και τη χρησιμοποίηση των τηλεπικοινωνιακών γραμμών. Στην αρχιτεκτονική που 

προτείνουμε, ένας TCP profiler υπολογίζει ένα σύνολο στατιστικών στοιχείων για τις 

ενεργές TCP πηγές παράλληλα με τη διαδικασία συναρμολόγησης ριπής. Αυτά 

αξιοποιούνται για την κατασκευή ενός μοντέλου κίνησης στο οποίο βασίζεται η πρόβλεψη 

του μεγέθους ριπών,  σε ένα χρονικό παράθυρο μήκους τουλάχιστον ίσου με RTT. Η 

πρόβλεψη του μεγέθους των ριπών επιτρέπει την εκ των προτέρων ενημέρωση των 
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χρονοπρογραμματιστών του δικτύου κορμού για επερχόμενες μεταβολές στην κίνηση του 

δικτύου, ώστε να επανα-χρονοπρογραμματίσει τις δεσμεύσεις πόρων με βέλτιστο τρόπο. 

Για την εκ των προτέρων ενημέρωση των κόμβων κορμού προτείνεται ένα νέο πρωτόκολλο 

προληπτικής δέσμευσης πόρων, του οποίου η συνεισφορά στην απόδοση του δικτύου και 

στη βελτίωση της χρησιμοποίησης των τηλεπικοινωνιακών γραμμών αξιολογείται με ένα 

σύνολο λεπτομερών προσομοιώσεων. 

Τέλος, στο κεφάλαιο 6 στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στις υβριδικές οπτικές 

αρχιτεκτονικές. Επειδή καμία οπτική δικτυακή τεχνολογία δε δίνει λύση σε όλα τα 

προβλήματα και τις απαιτήσεις των μελλοντικών οπτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, 

πολλά υποσχόμενες είναι οι λεγόμενες υβριδικές τεχνολογίες οι οποίες συνδυάζουν 

χαρακτηριστικά από περισσότερες της μίας βασικές αρχιτεκτονικές (OBS, OCS και OPS). Σε 

αυτά τα πλαίσια προτείνεται η νέα υβριδική αρχιτεκτονική HOBS (Hybrid Optical Burst 

Switching) η οποία εκμεταλλεύεται τις κενές περιόδους κατά την εγκατάσταση κυκλωμάτων 

ενός Dynamic Circuit Switching δικτύου για τη μετάδοση ριπών δεδομένων. Η 

αποτελεσματικότητα της αρχιτεκτονικής HOBS αξιολογήθηκε στο περιβάλλον 

προσομοίωσης του ns-2, και προέκυψε ότι είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί αποδοτικά την 

αχρησιμοποίητη χωρητικότητα που προκύπτει κατά την εγκατάσταση των οπτικών 

κυκλωμάτων. Όμως, η απόδοση εξαρτάται έντονα από το φορτίο της  dynamically circuit 

switched κίνησης, και μάλιστα αυξάνει ανάλογα με το ρυθμό άφιξης των SETUP μηνυμάτων.
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Δίκτυα Οπτικής Μεταγωγής Ριπής 

Η Οπτική Μεταγωγή Ριπής (Optical Burst Switching, ή OBS) [3] είναι μια αρχιτεκτονική 

μεταγωγής για WDM δίκτυα, που έχει τραβήξει το έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον της 

επιστημονικής κοινότητας. Στην οπτική μεταγωγή ριπής, η μονάδα μεταγωγής δεν είναι ένα 

μεμονωμένο πακέτο αλλά μια «ριπή» από πολλά πακέτα, που συναθροίζονται και 

μετάγονται σαν μία μονάδα στον κορμό του δικτύου, με πλήρως οπτικό τρόπο. Οι δικτυακοί 

πόροι στη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική δεσμεύονται μόνο για τη χρονική διάρκεια 

μετάδοσης μίας ριπής (που είναι μερικά ms), σε αντίθεση με την οπτική μεταγωγή 

κυκλώματος στην οποία τα οπτικά κανάλια δεσμεύονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα 

και μένουν ανεκμετάλλευτα όταν δεν υπάρχουν δεδομένα προς μετάδοση.  Η οπτική 

μεταγωγή ριπής επομένως εμφανίζει αυξημένα κέρδη στατιστικής πολυπλεξίας για 

εκρηκτικής μορφής κίνηση κατά ριπές (“bursty”). 

Η τεχνολογία OBS είναι η μόνη πρακτικά εφαρμόσιμη αμιγώς οπτική τεχνολογία μεταγωγής 

με sub-lambda ικανότητες δέσμευσης πόρων. Η τεχνολογία OCS δεν πετυχαίνει καθόλου 

κέρδη στατιστικής πολυπλεξίας, αφού η διακριτότητα (bandwidth granularity) που 

επιτυγχάνει είναι της τάξης του ενός μήκους κύματος χωρίς δυνατότητα για sub-λ 

συνδεσιμότητα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα οπτικά κυκλώματα να έχουν χαμηλή 

χρησιμοποίηση σε σύγχρονα δίκτυα, τα οποία χαρακτηρίζονται από σύντομες εκκρήξεις 

κίνησης (“bursty” traffic). Επί πλέον, η αρχιτεκτονική οπτικής μεταγωγής ριπής δεν 

εμφανίζει τους τεχνολογικούς περιορισμούς άλλων οπτικών αρχιτεκτονικών μεταγωγής 

(π.χ. OPS) οι οποίες απαιτούν οπτικές λογικές πύλες, οπτικές RAMs ή nanosecond switches, 

τεχνολογίες που δεν είναι ακόμα ώριμες για ευρείας κλίμακας εκμετάλλευση. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζουμε την τρέχουσα κατάσταση (state of the art) της 

τεχνολογίας Optical Burst Switching. Στην παράγραφο 2.1 παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική 

κόμβων (node architecture) των OBS κόμβων, οι οποίοι υποστηρίζουν διαχωρισμό 

δεδομένων και πληροφορίας ελέγχου: τα πρώτα μετάγονται με πλήρως οπτικό τρόπο ενώ η 

δεύτερη με την τεχνολογία ηλεκτρονικής μεταγωγής πακέτου. Στην παράγραφο 2.2 

εστιάζουμε στη σηματοδοσία δέσμευσης πόρων για τη μετάδοση ριπής. Διακρίνουμε τα 

one-way (μονόδρομα) πρωτόκολλα που δεν προφέρουν εγγυημένη δέσμευση πόρων και τα 

two-way (αμφίδρομα) πρωτόκολλα που εγγυώνται την ορθή μετάδοση των ριπών αλλά με 

σημαντικά υψηλότερη καθυστέρηση. Στην παράγραφο 2.3 συζητάμε για τους αλγόριθμους 

συναρμολόγησης ριπής. Εστιάζουμε στα κατώφλια συναρμολόγησης, τα οποία διακρίνονται 

στα timer-based και παράγουν ριπές με σταθερή χρονική απόσταση και τα threshold-based 

τα οποία παράγουν ριπές ίσου μεγέθους. Στην παράγραφο 2.4 παρουσιάζεται το πρόβλημα 

χρονοπρογραμματισμού των ριπών. Ένας αλγόριθμος χρονοδρομολόγησης αναλαμβάνει 

την ανάθεση των μη-δρομολογημένων ριπών σε ένα κανάλι δεδομένων (ή μήκος κύματος) 

στον κατάλληλο εξερχόμενο σύνδεσμο. Τέλος, στην παράγραφο 2.5 παρουσιάζονται 

στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων με τη χρήση Fiber Delay Lines καθώς και τεχνικών 

κατάτμησης των επικαλυπτόμενων ριπών. 
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2.1 Αρχιτεκτονική OBS δικτύων 

Τα δίκτυα OBS αποτελούνται από ένα σύνολο οπτικών κόμβων (OBS nodes) οι οποίοι 

διασυνδέονται με οπτικές ίνες οι οποίες χρησιμοποιούν την τεχνολογία WDM. Οι κόμβοι 

στα δίκτυα OBS διακρίνονται στους edge nodes (περιφερειακοί δρομολογητές) και τους 

core nodes (κεντρικοί δρομολογητές) όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 4. Οι πρώτοι 

διακρίνονται με τη σειρά τους στους ingress nodes, στους οποίους καταφθάνει η κίνηση 

από το δίκτυο πρόσβασης που συναρμολογείται σε ριπές δεδομένων και τους egress 

κόμβους οι οποίοι αποσυναρμολογούν τις ριπές και προωθούν τα δεδομένα στον 

προορισμό τους. Οι code nodes αντίθετα είναι υπεύθυνοι για την η οπτική μεταγωγή των 

ριπών από εισερχόμενους σε εξερχόμενους συνδέσμους και για το χειρισμό του 

ανταγωνισμού ριπών.  

 

Εικόνα 4: Αρχιτεκτονική OBS δικτύων 

Στα δίκτυα OBS πραγματοποιείται η συνεργασία δύο δικτύων (βλέπε Εικόνα 5): Ενός 

πλήρως οπτικού δικτύου από Οπτικούς Μεταγωγούς (OXCs) για τη μεταγωγή των οπτικών 

ριπών και ενός ηλεκτρονικού για τη μεταγωγή των πακέτων σηματοδοσίας (signaling). Όταν 

ολοκληρωθεί η διαδικασία συναρμολόγησης μίας ριπής, μεταδίδεται μέσω του backbone 

δικτύου ένα πακέτο ελέγχου (Burst Header Packet, ή BHP). Το πακέτο αυτό τερματίζεται στη 

μονάδα ελέγχου των ενδιάμεσων κόμβων όπου μεταφέρει τις απαιτήσεις της εισερχόμενης 

ριπής σε πόρους του δικτύου (τυπικά το χρονικό διάστημα για το οποίο πρέπει να 

δεσμευτεί ένα μήκος κύματος για την επιτυχημένη μεταγωγή της ριπής). Εφ’ όσον το 

μέγεθος των BHPs είναι πολύ μικρότερο από μία ριπή, ένα κανάλι ελέγχου επαρκεί για να 

μεταφέρει την πληροφορία ελέγχου που αντιστοιχεί σε εκατοντάδες κανάλια δεδομένων.  

Η πληροφορία που μεταδίδεται στο κανάλι ελέγχου υφίσταται οπτοηλεκτρονική μετατροπή 

(OEO) σε κάθε ενδιάμεσο κόμβο. Επιπλέον, υπάρχει μια χρονική απόσταση (offset) 

ανάμεσα στο πακέτο ελέγχου και την αντίστοιχη ριπή, ώστε να αντισταθμίζεται η 

καθυστέρηση μετάδοσης και επεξεργασίας του πακέτου ελέγχου σε σχέση με τη ριπή, η 

οποία μετάγεται πλήρως οπτικά.  
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Εικόνα 5: Παράλληλη λειτουργία οπτικού και ηλεκτρονικού δικτύου στην OBS αρχιτεκτονική 

Οι OBS κόμβοι, η αρχιτεκτονική των οποίων φαίνεται στην Εικόνα 6, αποτελούνται από ένα  

optical cross connect (OXC) και μια μονάδα ελέγχου, ή Switch Control Module (SCM). Το 

SCM είναι υπεύθυνο για την κατάλληλη ρύθμιση του OXC. Όταν το SCM λαμβάνει ένα 

πακέτο ελέγχου ή BHP, αναγνωρίζει τον εξερχόμενο σύνδεσμο της ριπής και ζητά από την 

αντίστοιχη μονάδα χρονοπρογραμματισμού (scheduler) τη δέσμευση ενός μήκους κύματος 

για την προώθηση της ριπής. Αν η δέσμευση επιτύχει ρυθμίζεται κατάλληλα το OXC και η 

εισερχόμενη ριπή η οποία ακολουθεί μετά από χρόνο offset μετάγεται επιτυχώς στο οπτικό 

πεδίο. Αν όχι, η συμπεριφορά εξαρτάται από την πολιτική συγκρούσεων του δικτύου (βλέπε 

παράγραφο 2.5). Τυπικά στην αρχιτεκτονική των κόμβων OBS συμπεριλαμβάνονται 

γραμμές καθυστέρησης (FDLs) και μετατροπείς μήκους κύματος (wavelength converters) σε 

κάθε εισερχόμενο σύνδεσμο που χρησιμεύουν σε περιπτώσεις «σύγκρουσης» ριπών 

(δηλαδή ριπών ίδιου μήκους κύματος που επιθυμούν ταυτόχρονα μεταγωγή στον ίδιο 

εξερχόμενο σύνδεσμο). 

Προκειμένου τα δίκτυα OBS να λειτουργήσουν αποδοτικά με τον τρόπο που μόλις 

περιγράψαμε, υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις από τα οπτικά υποσυστήματα που 

αποτελούν τους κόμβους OBS. Συγκεκριμένα, απαιτούνται: 

• Γρήγοροι οπτικοί διακόπτες: Ο χρόνος διαμεταγωγής της ριπής πρέπει να είναι 

πολύ μικρότερος από τη διάρκεια της ριπής προκειμένου να εμφανίζεται 

ικανοποιητική αποδοτικότητα. Εφ’ όσον η μέγιστη διάρκεια των ριπών δε μπορεί 

να ξεπερνά τα 5ms ένας αποδεκτός χρόνος μεταγωγής είναι < 1ms και ιδανικά 

κάτω από 100ns. Τα εμπορικά διαθέσιμα MEMS switches δεν προσφέρουν τόσο 

γρήγορες ταχύτητες αφού βασίζονται στην αναδιάταξη μικρο-καθρεπτών με 

μηχανικό τρόπο. Τα OXCs που βασίζονται σε SOAs, αν και βρίσκονται ακόμα σε 

ερευνητικό επίπεδο, είναι μια εναλλακτική λύση που επιτυγχάνει τους 

επιθυμητούς χρόνους μεταγωγής αλλά αντιμετωπίζει άλλες προκλήσεις 

(υποβάθμιση οπτικού σήματος, ευαισθησία στην πόλωση του φωτός, κλπ) [1] 

• Burst-mode δέκτες:  Οι τυπικοί οπτικοί δέκτες που υποθέτουν σύγχρονη 

λειτουργία και συνεχή παρουσία οπτικού σήματος με σταθερή ισχύ και φάση δεν 

είναι κατάλληλοι για τα (ασύγχρονα) δίκτυα OBS. Οι burst mode δέκτες θα πρέπει 

να είναι σε θέση να προσαρμόζοντα σε οπτικό σήμα με μεταβλητή ισχύ και φάση 

(λόγω του ότι οι ριπές φτάνουν από διαφορετικά οπτικά μονοπάτια και 
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διαφορετικές πηγές) αλλά και να εξάγουν γρήγορα το ρολόι του πομπού (fast 

clock acquisition).  

 

Εικόνα 6: Αρχιτεκτονική OBS κόµβου 

2.2 Σηματοδοσία δέσμευσης πόρων 

Για τη μεταφορά μιας ριπής πάνω από το οπτικό δίκτυο κορμού, πρέπει να υλοποιηθεί ένα 

πρωτόκολλο σηματοδοσίας για την δέσμευση πόρων και την κατάλληλη ρύθμιση των 

οπτικών διακοπτών σε κάθε ενδιάμεσο κόμβο για τη μεταγωγή της ριπής. Το πρωτόκολλο 

δέσμευσης πόρων στα δίκτυα OBS είναι τυπικά out-of-band  και μεταφέρεται μέσω των 

Burst Header Packets (BHPs) σε διαφορετικό μήκος κύματος από τη ριπή. Ένα σχήμα 

σηματοδότησης μπορεί να χαρακτηριστεί ως μονόδρομο (one-way), αμφίδρομο (two-way) 

ή υβριδικό. Σε ένα σχήμα με one-way σηματοδότηση ο κόμβος αποστολέας στέλνει το 

πακέτο ελέγχου, απαιτώντας από τον κάθε κόμβο του μονοπατιού την ανάθεση των 

κατάλληλων  πόρων και τη ρύθμιση του πυρήνα μεταγωγής. Ο κόμβος-αποστολέας αφού 

αποστείλει το πακέτο ελέγχου δεν περιμένει επιβεβαίωση για την επιτυχή δέσμευση πόρων 

πριν αποστείλει τη ριπή δεδομένων. Από την στιγμή που δεν υπάρχει επιβεβαίωση για την 

κράτηση πόρων υπάρχει η πιθανότητα απώλειας της ριπής σε πιθανή αποτυχία δέσμευσης 

πόρων. Αυτό αποτελεί και το μεγάλο μειονέκτημα  της τεχνικής αυτής, όμως από την άλλη 

πλευρά η σηματοδότηση μίας κατεύθυνσης έχει το πλεονέκτημα σημαντικά μικρότερου 

end-to-end delay.  
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Οι two-way τεχνικές σηματοδότησης προσφέρουν επιβεβαίωση για την επιτυχή ενημέρωση 

των κόμβων και δέσμευση των πόρων. Σε αυτά τα σχήματα όταν το πακέτο ελέγχου που 

στέλνεται από τον κόμβο-αποστολέα στον κόμβο-προορισμό με σκοπό την κράτηση πόρων  

φτάσει επιτυχώς στον κόμβο προορισμού, ένα πακέτο επιβεβαίωσης (ACK) αποστέλλεται 

πίσω προς τον κόμβο-αποστολέα για να επιβεβαιωθεί η επιτυχία κράτησης των πόρων. 

Όταν ο κόμβος-αποστολέας λάβει το πακέτο αυτό αποστέλλει την ριπή δεδομένων στο 

δίκτυο. Σε περίπτωση που η δέσμευση πόρων αποτύχει σε κάποιο ενδιάμεσο κόμβο ένα 

αρνητικό μήνυμα επιβεβαίωσης (NACK) δημιουργείται και αποστέλλεται προς τον αρχικό 

κόμβο και τον ενημερώνει για την αποτυχία στην κράτηση των πόρων. Οι two-way τεχνικές 

σηματοδοσίας οδηγούν σε μείωση της απώλειας των ριπών αλλά όπως είναι επόμενο την 

ίδια στιγμή παρουσιάζουν μεγαλύτερη end-to-end χρονική καθυστέρηση. Στη συνέχεια θα 

παρουσιάσουμε τις βασικές κατηγορίες των one-way πρωτοκόλλων σηματοδοσίας, καθώς 

και ένα χαρακτηριστικό two-way πρωτόκολλο σηματοδοσίας. 

Τα υβριδικά σχήματα σηματοδότησης προσπαθούν να συμβιβάσουν τα χαρακτηριστικά των 

δύο παραπάνω σχημάτων, προσφέροντας μερική επιβεβαίωση. Δηλαδή οι κρατήσεις 

πόρων επιβεβαιώνονται με την αποστολή μηνύματος ACK μέχρι κάποιο ενδιάμεσο κόμβο, 

ενώ από τον ενδιάμεσο κόμβο έως τον προορισμό οι κρατήσεις παραμένουν 

ανεπιβεβαίωτες. Η επιλογή της θέσης του ενδιάμεσου κόμβου είναι πολύ σημαντική για 

την απώλεια δεδομένων και την καθυστέρηση της τεχνικής. Ένας ενδιάμεσος κόμβος πιο 

κοντά στον αρχικό κόμβο θα έχει απόδοση όμοια του one-way σχήματος ενώ ένας 

ενδιάμεσος κόμβος πλησιέστερος στον κόμβο προορισμό θα παρουσιάσει απόδοση που θα 

είναι όμοια με αυτή του two-way σχήματος. Ένα τέτοιου είδους υβριδικό σχήμα είναι 

χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να προσαρμόσουμε το δίκτυο σε διαφορετικές 

απαιτήσεις σε χρονική καθυστέρηση και απώλεια. 

2.2.1 Μονόδρομα πρωτόκολλα σηματοδοσίας 

Τα δίκτυα OBS έχουν συνδυαστεί κυρίως με one-way σηματοδοσία (η οποία αναφέρεται 

και σαν “tell-and-go” σηματοδοσία), καθώς τα two-way πρωτόκολλα δε θεωρούνται 

πρακτικά λόγω της σημαντικής επιβάρυνσης που εισάγουν στην καθυστέρηση μετάδοσης. 

Η  two-way σηματοδοσία θεωρείται πρακτική μόνο όταν ο χρόνος RTT είναι σημαντικά 

μικρότερος από το χρόνο δέσμευσης του καναλιού, κάτι που γενικά δεν ισχύει στην OBS 

σηματοδοσία. Σε ένα τυπικό one-way σχήμα σηματοδοσίας, το BHP ξεκινά από τον κόμβο-

πηγή και ακολουθεί την ίδια διαδρομή που θα ακολουθήσει στη συνέχεια η ριπή, 

ενημερώνοντας τις μονάδες ελέγχου των core nodes για το χρόνο άφιξης της ριπής για τη 

δέσμευση των απαιτούμενων πόρων (συγκεκριμένα τα κανάλια πληροφορίας και ελέγχου) 

και την κατάλληλη ρύθμιση των πυρήνων μεταγωγής. Η ριπή ακολουθεί το BHP σε 

απόσταση ενός μικρού time offset και μεταδίδεται χωρίς επιβεβαίωση της επιτυχημένης 

εγκατάστασης πόρων, άρα υπάρχει το ρίσκο της απώλειας ριπών αν αυτή αποτύχει. Οι 

τεχνικές one-way σηματοδοσίας διακρίνονται με βάση δύο βασικά κριτήρια. Το πρώτο 

κριτήριο είναι το κατά πόσον η δέσμευση των πόρων γίνεται αμέσως (κατά τη λήψη του 

BHP από έναν κόμβο) ή καθυστερημένα (όταν το burst φτάσει στον κόμβο). Το δεύτερο 

κριτήριο είναι κατά πόσον στέλνεται ρητά μήνυμα απελευθέρωσης των πόρων ή η χρονική 

στιγμή της απελευθέρωσης υπονοείται από το BHP, δηλώνοντας τη διάρκεια του burst (για 

μια γραφική απεικόνιση των μεθόδων δες την Εικόνα 7). 
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 Εικόνα 7: Μηχανισµοί κράτησης και απελευθέρωσης πόρων στα OBS δίκτυα 

Με βάση το δεύτερο κριτήριο, διακρίνουμε κάποιες τεχνικές σηματοδοσίας οι οποίες 

ορίζουν έναν εξειδικευμένο τύπο μηνύματος (RELEASE message) το οποίο σηματοδοτεί το 

τέλος της ριπής (explicit release) και άλλες στις οποίες το τέλος της ριπής υπονοείται 

(implicit release). Αμέσως μετά τη λήψη του release μηνύματος, οι ενδιάμεσοι κόμβοι 

απελευθερώνουν τους πόρους που έχουν δεσμεύσει για τη διέλευση του burst. Το 

πλεονέκτημα αυτής της στρατηγικής είναι ότι απλοποιεί ακόμα περισσότερο το scheduler, o 

οποίος σε πρωτόκολλα με Immediate reservation και Explicit release διατηρεί πληροφορία 

κατάστασης μόνο ενός bit για κάθε wavelength: Με τη λήψη του BHP μαρκάρει το 

αντίστοιχο μήκος κύματος σαν δεσμευμένο και με τη λήψη του Explicit release σαν 

ελεύθερο. Έτσι η SCU μπορεί να υλοποιηθεί πολύ αποδοτικά σε υλικό, και με μικρό κόστος. 

Το τίμημα φυσικά είναι η μείωση της χρησιμοποίησης, λόγω του κενού offset που 

μεσολαβεί ανάμεσα στο τέλος του burst και της απελευθέρωσης των πόρων. Στις implicit 

release τεχνικές δεν υπάρχει release μήνυμα, οπότε στην πληροφορία κατάστασης του 

scheduler πρέπει να προστεθεί η χρονική στιγμή που τελειώνει το burst. Προκειμένου να 

υπολογιστεί αυτή η χρονική στιγμή, το BHP μεταφέρει το μέγεθος της ριπής. 

Σε ένα από τα πρώτα μονόδρομα πρωτόκολλα για δίκτυα OBS που προτάθηκε στην 

αρχιτεκτονική Terabit Burst Switching προτάθηκε η καθυστέρηση των ριπών σε κάθε 

ενδιάμεσο κόμβο με την χρήση Οπτικών Ινών Καθυστέρησης (FDLs) προκειμένου η ριπή να 

μην ξεπεράσει ποτέ το BHP [6]. Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει λόγω της πρόσθετης 

καθυστέρησης που υφίσταται το BHP στους ενδιάμεσους κόμβους (OEO μετατροπή και 

χρόνος επεξεργασίας). Μια καλύτερη λύση που χρησιμοποιείται από τα πρωτόκολλα JIT και 

JET είναι η μετάδοση του BHP με απόσταση κάποιου χρονικού offset μετά το τέλος 

μετάδοσης της ριπής. Το πρωτόκολλο Just-In-Time (JIT) είναι ένα μονόδρομο κατανεμημένο 

πρωτόκολλο σηματοδοσίας που υποστηρίζει Immediate Reservation και Explicit Release [7]. 

Just In Time σημαίνει ότι τη στιγμή που η ριπή φτάνει σε ένα ενδιάμεσο κόμβο, ο πυρήνας 

μεταγωγής του έχει ήδη ρυθμιστεί κατάλληλα άρα δε χρειάζεται πρόσθετη καθυστέρηση με 

FDLs. Το πιο διαδεδομένο πρωτόκολλο σηματοδοσίας στα δίκτυα OBS είναι το Just Enough 

Time (JET) [3], το οποίο είναι ένα κατανεμημένο πρωτόκολλο με καθυστερημένη δέσμευση 

πόρων και implicit release. Όταν χρησιμοποιείται JET σηματοδοσία οι 

χρονοπρογραμματιστές γνωρίζουν τον ακριβή χρόνο άφιξης και τερματισμού των ριπών, 

έτσι είναι σε θέση να υλοποιήσουν πιο αποδοτικούς (αλλά και πιο απαιτητικούς 

υπολογιστικά) αλγόριθμους void filling οι οποίοι ελαχιστοποιούν τις απώλειες ριπών. 

Ένα ακόμα κριτήριο διάκρισης της σηματοδοσίας δέσμευσης πόρων είναι κατά πόσον αυτή 

γίνεται κατανεμημένα ή κεντρικοποιημένα. Το Ready-to-Go Virtual Circuit protocol [8] είναι 
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ένα από τα πρώτα κατανεμημένα μονόδρομα πρωτόκολλα σηματοδοσίας που προτάθηκαν 

για ATM δίκτυα. Αντίθετα στην αρχιτεκτονική των Wavelength Routed OBS [10] προτάθηκε 

η ιδέα της κεντρικοποιημένης σηματοδοσίας, η οποία απαιτεί κάθε αίτηση μετάδοσης 

ριπής να στέλνεται σε ένα κεντρικό χρονοπρογραμματιστή. Ο χρονοπρογραμματιστής στη 

συνέχεια ενημερώνει κάθε κόμβο πηγής για τον ακριβή χρόνο που πρέπει να μεταδώσει τη 

ριπή του. Λόγω της μεγαλύτερης ευελιξίας και ευρωστίας των κατανεμημένων 

πρωτοκόλλων, αυτά έχουν επικρατήσει σχεδόν καθολικά στη σχετική με OBS βιβλιογραφία. 

2.2.2 Μονόδρομο πρωτόκολλο σηματοδοσίας JET 

Το JET είναι ένα σχήμα one-way, που υποστηρίζει κράτηση πόρων με καθυστέρηση και 

υπονοούμενη απελευθέρωση πόρου. Η όλη του λειτουργία φαίνεται στην Εικόνα 8. Ο 

κόμβος προορισμός αρχικά στέλνει ένα BHP-πακέτο ελέγχου προς τον προορισμό.  Σε κάθε 

κόμβο το πακέτο αυτό υφίσταται κατάλληλη επεξεργασία έτσι ώστε να αρχικοποιηθεί ένα 

οπτικό μονοπάτι διάμεσου του οποίου θα μεταδοθεί η ριπή δεδομένων. Tο BHP στο JET 

προηγείται του burst κατά ένα κατάλληλα επιλεγμένο offset, ώστε να υπάρχει χρόνος για 

την επεξεργασία της πληροφορίας ελέγχου σε κάθε κόμβο και για να είναι σίγουρο ότι το 

burst δεν θα ξεπεράσει ποτέ το BHP. Αυτός ο κίνδυνος υπάρχει γιατί το BHP, σε αντίθεση με 

το burst, υφίσταται OEO μετατροπή σε κάθε ενδιάμεσο κόμβο και άρα για κάθε ενδιάμεσο 

κόμβο το burst "ροκανίζει" τη διαφορά του από το BHP. Ο χρόνος οffset υπολογίζεται από 

το πλήθος των βημάτων(hops) από τον κόμβο-αποστολέα στον κόμβο-παραλήπτη και τον 

χρόνο μεταγωγής των κεντρικών κόμβων. Η σχέση που δίνει την τιμή του είναι η OT= 

hxδ+ST ,όπου h είναι το πλήθος των βημάτων(hops), δ είναι ο σε κάθε βήμα χρόνος 

επεξεργασίας του header πακέτου και ST είναι ο χρόνος ενημέρωσης των μεταγωγών.. Στο 

ενδιάμεσο διάστημα η ριπή βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στον κόμβο-αποστολέα και 

περιμένει τη λήξη του offset χρόνου για να αποσταλεί σε οπτική μορφή στο επιλεχθέν 

μήκος κύματος. 
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Εικόνα 8: Σηµατοδοσία JET 

2.2.3 Αμφίδρομο πρωτόκολλο σηματοδοσίας TAW 

Το TAW είναι ένα two-way σχήμα σηματοδότησης που χρησιμοποιεί ρητή απελευθέρωση 

πόρων. Ο τρόπος που λειτουργεί αυτή η τεχνική παρουσιάζεται στην Εικόνα 9. Σε πρώτη 

φάση το BHP (Burst Header Packet) αποστέλλεται κατά μήκος του μονοπατιού της ριπής για 

να συλλέξει πληροφορίες για την διαθεσιμότητα μήκους κύματος κάθε κόμβου. Στον 

κόμβο-προορισμό εκτελείται ένας αλγόριθμος ο οποίος αποφασίζει την ανάθεση καναλιού 

και την περίοδο κράτησης σε κάθε σύνδεσμο. Η απόφαση αυτή παίρνεται σύμφωνα με τις 

πληροφορίες για την τελευταίους χρόνους που ήταν διαθέσιμοι οι πόροι των ενδιάμεσων 

κόμβων. Στην συνέχεια ένα μήνυμα ACK με τα μήκη κύματος και τις χρονικές διάρκειες 

κράτησης στέλνεται  προς την κατεύθυνση του αποστολέα με βάση το οποίο γίνεται η 

δέσμευση πόρων στους ενδιάμεσους κόμβους. Αν κατά μήκος του μονοπατιού αυτού ένα 

μήκος κύματος δεν είναι διαθέσιμο όπως αναμενόταν (γιατί εν τω μεταξύ δεσμεύθηκε από 

άλλο ζεύγος πηγής-προορισμού), ένα Release μήνυμα αποστέλλεται προς τον προορισμό 

για την απελευθέρωση των ήδη δεσμευμένων πόρων. Αν το πακέτο επιβεβαίωσης φτάσει 

στον αρχικό κόμβο(αποστολέα) επιτυχημένα τότε η ριπή δεδομένων αρχίζει το ταξίδι της 

στο κρατημένο για αυτή μονοπάτι μέσα στο οπτικό δίκτυο. 

 Συγκρίνοντας το TAW με το JET μπορούμε να παρατηρήσουμε στην ουσία συγκρίνουμε τα 

δύο πιο αντιπροσωπευτικά πρωτόκολλα για την two-way και one-way κράτηση πόρων 
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αντίστοιχα. Το βασικό μειονέκτημα του TAW είναι  ο χρόνος για την round-trip 

αρχικοποίηση ενώ ένα από τα συν του είναι η απόδοση του σε περίπτωσης δικτύων με 

κίνηση ευαίσθητη στην απώλεια. Στο αντίποδα αυτού το JET πρωτόκολλο αποδίδει σε 

καλύτερους χρόνους καθυστέρησης αλλά η απώλεια δεδομένων είναι μεγαλύτερη. Εδώ 

αξίζει να αναφερθεί και το αμφίδρομο πρωτόκολλο σηματοδοσίας Efficient Reservation 

Virtual Circuit (ERVC) [9]. Αυτό σε αντίθεση με το TAW δεν διαθέτει Release μήνυμα, αλλά 

χρησιμοποιεί implicit release (όπως και implicit setup).  

 

Εικόνα 9: Σηµατοδοσία TAW 

2.2.4 Υβριδικό πρωτόκολλο σηματοδοσίας ΙΝΙ 

Η τεχνική σηματοδότησης ΙΝΙ [13] προτάθηκε σαν μια ενδιάμεση λύση σε σχέση με τα 

μονόδρομα και αμφίδρομα πρωτόκολλα σηματοδοσίας όπως τα JET και TAW. Η βασική 

ιδέα του INI φαίνεται στην Εικόνα 10. Στο σχήμα ΙΝΙ επιλέγεται ένας ενδιάμεσος κόμβος 

στον οποίο αρχικοποιείται η μονόδρομη σηματοδοσία και μέχρι αυτόν χρησιμοποιείται 

αμφίδρομη σηματοδοσία. Στον κόμβο αυτό ένας αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού 

εκτελείται  έτσι ώστε να αποφασιστεί η πιο κατάλληλη χρονική στιγμή στην οποία η ριπή 
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μπορεί να σταλεί από τον κόμβο αποστολέα. Στη συνέχεια η κράτηση των πόρων ξεκινά και 

προς τις δύο κατευθύνσεις. 

 

Εικόνα 10: Σηµατοδοσία ΙΝΙ 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 10, η διαδικασία δέσμευσης πόρων στο πρωτόκολλο 

σηματοδοσίας ΙΝΙ έχει ως εξής: όταν μία ριπή δημιουργείται στον περιφερειακό κόμβο, 

στέλνεται ένα BHP πακέτο προς το προορισμό. Το BHP αυτό συλλέγει πληροφορίες για τα 

κανάλια κατά μήκος του μονοπατιού μέχρι και τον κόμβο αρχικοποίησης. Εκεί, ένας 

αλγόριθμος ανάθεσης καναλιού εκτελείται και αποφασίζεται η χρονική διάρκεια για την 

οποία οι πόροι θα κρατηθούν και θα είναι μη διαθέσιμοι για άλλες ριπές. Ένα πακέτο 

επιβεβαίωσης στέλνεται στην συνέχεια στον κόμβο-αποστολέα το οποίο κάνει κράτηση 

καναλιού κατά μήκος του μονοπατιού από τον κόμβο-αρχικοποίησης προς τον κόμβο-

αποστολέα. Αν το κανάλι είναι μη διαθέσιμο σε οποιοδήποτε κόμβο τότε ένα πακέτο 

«Απελευθέρωσης» στέλνεται πίσω στον κόμβο-αρχικοποίησης και απελευθερώνει του ήδη 

κρατημένου πόρους. Αν το πακέτο «επιβεβαίωσης» φτάσει επιτυχώς στον κόμβο 

αποστολέα τότε η ριπή στέλνεται προς τον προορισμό της στον προγραμματισμένο χρόνο. 

Την ίδια στιγμή που λαμβάνει χώρα η κράτηση πόρων προς τον κόμβο-αποστολέα ο 

κόμβος-αρχικοποίησης στέλνει ένα BHP «ενημέρωσης» προς τον προορισμό με σκοπό την 

κράτηση των επιθυμητών πόρων στο μονοπάτι από τον  ενδιάμεσο κόμβο προς τον 

προορισμό. Αν το BHP αυτό αποτύχει σε κάποιο κόμβο να κρατήσει τον κατάλληλο κόμβο 

τότε η ριπή απορρίπτεται στον κόμβο αυτό. 
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 Όπως είναι εμφανές η επιλογή της θέσης του ενδιάμεσου κόμβου είναι κρίσιμη για την 

απόδοση της τεχνικής INI.  Συγκεκριμένα με την κατάλληλη επιλογή του κόμβου ο INI 

μπορεί  να εκφυλιστεί στην TAW (επιλέγεται σαν ενδιάμεσος κόμβος o κόμβος-προορισμός) 

ή JET (επιλέγεται σαν ενδιάμεσος κόμβος o κόμβος-προορισμός )τεχνική. Η σύγκριση του 

INI με τις προαναφερθείσες τεχνικές δείχνει το ότι το INI παρουσιάζει μικρότερη 

καθυστέρηση σε σχέση με το TAW, αλλά και απώλεια πακέτων μικρότερη από αυτή στο JET, 

συμβιβάζοντας κατά κάποιο τρόπο τα πλεονεκτήματα των δύο τεχνικών. 

2.3 Συναρμολόγηση Ριπής (Burst Assembly) 

Η διαδικασία συναρμολόγησης ριπής  λαμβάνει χώρα στους τερματικούς κόμβους (edge 

routers) των δικτύων μεταγωγής οπτικής ριπής.  Τα εισερχόμενα πακέτα αποθηκεύονται σε 

ηλεκτρονικούς ενταμιευτές (buffers) της μονάδας συναρμολόγησης με βάση τον προορισμό 

ή/και την προτεραιότητά τους (Εικόνα 11). Μια πολιτική συναρμολόγησης καθορίζει πότε 

θα ολοκληρωθεί η διαδικασία συναρμολόγησης, οπότε τα αποθηκευμένα πακέτα 

ενσωματώνονται σε μία ριπή και αποστέλλονται στο δίκτυο. Δύο είναι οι βασικές 

κατηγορίες πολιτικών συναρμολόγησης που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία [11]: 

• Οι πολιτικές βασισμένες σε κατώφλι χρόνου, οι οποίες ορίζουν ένα μέγιστο 

χρόνο αναμονής των πακέτων στο buffer (TMAX), και όταν αυτός παρέλθει η 

συναρμολόγηση ολοκληρώνεται. Τότε όσα πακέτα έχουν αποθηκευτεί στο 

buffer, ανεξάρτητα από το συνολικό μέγεθος τους, ενσωματώνονται σε μία 

ριπή και στέλνονται στο δίκτυο.  Αξίζει να σημειωθεί πως οι ριπές που 

δημιουργούνται με αυτή την τεχνική δεν είναι του ίδιου μεγέθους αφού στο 

συγκεκριμένο αυτό  χρονικό διάστημα ΤΜΑΧ δεν είναι απαραίτητο να φτάσουν 

στον κόμβο πακέτα του ίδιου μεγέθους αλλά ούτε και με τον ίδιο ρυθμό.   

• Οι πολιτικές βασισμένες σε κατώφλι μέγιστου μεγέθους ριπής, οι οποίες 

ορίζουν ένα μέγιστο μέγεθος ριπής (BMAX) το οποίο όταν ξεπεραστεί η 

συναρμολόγηση σταματά και η ριπή αποστέλεται. Οι παράμετροι που 

χρησιμοποιούνται στις τεχνικές αυτές είναι το ελάχιστο μήκος ριπής Bmin  και 

το μέγιστο μήκος ριπής Bmax . 

Σε περίπτωση που υπάρχουν QoS περιορισμοί στην μέγιστη καθυστέρηση των πακέτων, 

είναι επιβεβλημένη η χρήση ενός timer-based αλγόριθμου, του οποίου το χρονικό 

κατώφλι επιλέγεται με βάση τις απαιτήσεις για απ’ άκρη σ’ άκρη καθυστέρηση. Πάντως 

ο συνδυασμός και των δύο κριτηρίων (περιορισμός τόσο του μεγέθους όσο και της 

χρονικής διάρκειας της ριπής) δίνει σε γενικές γραμμές την καλύτερη απόδοση και 

αυξάνει την ευελιξία της διαδικασίας συναρμολόγησης(«υβριδική» συναρμολόγηση). 
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Εικόνα 11: ∆ιαδικασία συναρµολόγησης ριπής 

Στους αλγόριθμους συναρμολόγησης ριπής βασικό πρόβλημα προς επίλυση αποτελεί ο 

προσδιορισμός της βέλτιστης τιμής για τα προαναφερθέντα κατώφλια (TMAX, BMAX) που 

θεωρείται ανοιχτό πρόβλημα.  Ζητούμενο είναι να βρεθούν οι  τιμές των κατωφλίων TMAX, 

BMAX έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ως προς την χρονική καθυστέρηση και την 

πιθανότητα απώλειας πληροφορίας στο δίκτυο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η επιλογή ενός 

μικρού κατωφλίου έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μεγάλου αριθμού από μικρού 

μεγέθους ριπές στο δίκτυο. Αυτό έχει σαν άμεση συνέπεια περισσότερες συγκρούσεις 

ανάμεσα στις ριπές, αλλά και σχετικά μικρή απώλεια πακέτων ανά σύγκρουση. Αντιθέτως η 

επιλογή ενός μεγάλου κατωφλίου έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται το πλήθος των ριπών 

που μεταδίδονται στο δίκτυο, αυξάνεται όμως το μέγεθός τους (άρα και ο αναμενόμενος 

αριθμός χαμένων πακέτων ανά σύγκρουση).  Ένα βέλτιστο κατώφλι θα μπορούσε να 

επιτύχει την ελάχιστη απώλεια πληροφορίας, εξισορροπώντας τους δύο παράγοντες. Στην 

Εικόνα 12 που ακολουθεί φαίνεται ο τρόπος που το φορτίο και ο ρυθμός άφιξης πακέτων 

επιδρά στις δύο τεχνικές. 
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Εικόνα 12:  Η επίδραση του φορτίου στις timer-based τεχνικές και threshold-based τεχνικές 

συναρµολόγησης 

Η επιλογή του κατωφλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί δυναμικά, με τη χρήση 

προσαρμοστικών αλγόριθμων συναρμολόγησης οι οποίοι προσαρμόζουν την τιμή του 

κατωφλίου βάσει κάποιων παραμέτρων του δικτύου. Παρέχουν καλύτερη απόδοση από τη 

στατική ανάθεση κατωφλίων αλλά εμφανίζουν μεγαλύτερη υπολογιστική πολυπλοκότητα. 

Ο αλγόριθμος  AAP [11]  αλλάζει δυναμικά την τιμή της Περιόδου Συναρμολόγησης κάθε 

ουράς σε κάθε εισερχόμενο κόμβο σύμφωνα με το μήκος των συναρμολογούμενων ριπών. 

Συγκεκριμένα, η αύξηση του μήκους ριπής συνοδεύεται από την αύξηση του χρόνου 

συναρμολόγησης και η μείωση του μήκους ριπής από τη μείωση του χρόνου 

συναρμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση η περίοδος συναρμολόγησης περιορίζεται από ένα 

μέγιστο και ένα ελάχιστο κατώφλι. Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος πετυχαίνει καλύτερη 

απόδοση εκμεταλευόμενο τα φαινόμενα συγχρονισμού στα σύχρονα δίκτυα, όπου η κίνηση 

εμφανίζει σύντομες εκκρήξεις που συνοδεύονται από αντίστοιχες αυξήσεις του χρόνου 

συναρμολόγησης. 

Ο αλγόριθμος TAVE [12] χρησιμοποιεί τη μέση καθυστέρηση των πακέτων σαν το κριτήριο 

για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συναρμολόγησης. H τιμή της μέσης καθυστέρησης 

πακέτου ενημερώνεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 

�����	 � ∑ ����	��	������	  

Όπου ����	είναι η καθυστέρηση του i-οστού πακέτου και n(t) ο αριθμός των πακέτων που 

βρίσκονται στην ουρά τη χρονική στιγμή t.  Στον αλγόριθμο TAVE σε κάθε περιφερειακό 

κόμβο διατηρείται μια ουρά συναρμολόγησης για κάθε Equivalence Class (FEC). Για κάθε 

FEC, ορίζεται και ένα διαφορετικό κατώφλι TAVE, που αντιστοιχεί στο μέγιστο κατώφλι της 

μέσης καθυστέρησης των πακέτων. Όταν η τιμή αυτή ξεπεραστεί, η ριπή μεταδίδεται. Το 

πλεονέκτημα του αλγόριθμου TAVE είναι το ότι μειώνει τη διασπορά του χρόνου 
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καθυστέρησης, μειώνοντας κατά συνέπεια και το jitter που είναι μια βασική παράμετρος 

ποιότητας υπηρεσίας. 

2.4 Χρονοπρογραμματισμός καναλιού 

Στα δίκτυα οπτικής μεταγωγής ριπής συνήθως υποθέτουμε δυνατότητα πλήρους 

μετατροπής μήκους κύματος. Αυτό σημαίνει ότι η μετάδοση ριπής μπορεί να γίνει συνήθως 

σε περισσότερα του ενός μήκη κύματος σε κάθε ενδιάμεσο κόμβο. Η μονάδα 

χρονοπρογραμματισμού, βάσει των διαθέσιμων μηκών κύματος στους εξερχόμενους 

συνδέσμους είναι υπεύθυνη για την επιλογή του μήκους κύματος στο οποίο θα μεταδοθεί 

η ριπή.  Βασικές έννοιες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην περιγραφή και επίλυση του 

προβλήματος της χρονοδρομολόγησης είναι το gap και το void. Σαν gap ορίζεται η χρονική 

διαφορά ανάμεσα στην άφιξη μιας νέας μη δρομολογημένης ριπής και του χρόνου λήξης 

της προηγούμενης δρομολογημένης ριπής και σαν void ορίζεται η δρομολογημένη χρονική 

διάρκεια (idle) ανάμεσα σε δύο ήδη δρομολογημένες ριπές σε ένα κανάλι δεδομένων. Ο 

σκοπός της δρομολόγησης ριπής είναι η ελαχιστοποίηση των gaps σε κάθε δρομολόγηση 

καναλιού. Όταν στον κεντρικό κόμβο φτάσει το BHP μιας ριπής, ένας αλγόριθμος 

χρονοδρομολόγησης αναλαμβάνει την ανάθεση των μη-δρομολογημένων ριπών σε ένα 

κανάλι δεδομένων στον κατάλληλο εξερχόμενο σύνδεσμο. Το BHP  της ριπής μεταφέρει την 

πληροφορία για τον χρόνο άφιξης της ριπής και την διάρκεια της. Ο αλγόριθμος 

χρονοπρογραμματισμού διατηρεί την πληροφορία για το LAUT (Latest Available 

Unscheduled Time) ή horizon όπως αναφέρεται, για τα gaps και τα voids κάθε εξερχόμενου 

καναλιού. Το LAUT (ή horizon) είναι το πιο σύντομο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο το 

κανάλι δεδομένων είναι διαθέσιμο για την δρομολόγηση μίας μη-δρομολογημένης ριπής. Ο 

χρονοδρομολογητής κρατά πληροφορία για το LAUTi κάθε καναλιού. Στους αλγόριθμους 

που υποστηρίζουν void-filling ο χρονοπρογραμματιστής αποθηκεύει το χρόνο έρναρξης και 

λήξης S(i,j) και E(i,j)  κάθε ριπής j σε κάθε κανάλι i.  Για την παρουσίαση και μελέτη των 

αλγορίθμων χρονοδρομολόγησης είναι απαραίτητη η παράθεση των παρακάτω 

πληροφοριών οι οποίες χρησιμοποιούνται από τον χρονοδρομολογητή: 

• Lb : Διάρκεια μήκους μη δρομολογημένης ριπής 

• tub: Χρόνος άφιξης μη δρομολογημένης ριπής 

• W : Μέγιστο πλήθος εξερχόμενων καναλιών εξόδου 

• Nb : Μέγιστο πλήθος ριπών  που δρομολογούνται σε ένα κανάλι δεδομένων 

• Di : το i-στό εξερχόμενο κανάλι δεδομένων   

• LAUTi : το LAUT στο i-στό κανάλι δεδομένων, όπου i=1,2,..W για non-void filling 

αλγορίθμους. 

• S(i,j) και E(i,j) : Χρόνοι έναρξης και λήξης κάθε χρονοδρομολογημένης ριπής j σε 

κάθε κανάλι i , για void-filling αλγορίθμους. 

• Gapi : Είναι η διαφορά ανάμεσα στο tub στο κανάλι i και του E(i,j) της 

προηγούμενης δρομολογημένης ριπής j. 

2.4.1 Αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού χωρίς Void Filling 

Δύο αντιπροσωπευτικοί αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού χωρίς void-filling είναι ο First 

Fit Unscheduled Channel (FFUC) και ο Latest Available Unscheduled Channel (LAUC) που 

προτάθηκαν στην εργασία [14]. Ο αλγόριθμος FFUC  είναι ο απλούστερος όλων. Για κάθε 
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κανάλι δεδομένων κρατά μόνο πληροφορία την τιμή του LAUT. Ο αλγόριθμος αυτός για 

κάθε εισερχόμενη ριπή ελέγχει όλα τα κανάλια με μία προκαθορισμένη σειρά και 

επιστρέφει το πρώτο διαθέσιμο κανάλι i στο οποίο LAUTi < tub. Στην Εικόνα 13 φαίνεται ο 

τρόπος λειτουργίας του αλγορίθμου. Η πολυπλοκότητά του είναι Ο(W), όπου W είναι το 

πλήθος των καναλιών δεδομένων. Ένα σημαντικό μειονέκτημα του FFUC η πολύ μικρή του 

αποδοτικότητα, που αυξάνει την πιθανότητα απόρριψης ριπών.  

Ο αλγόριθμος  LAUC, ο οποίος είναι ισοδύναμος με τον αλγόριθμο Horizon [6], παρουσιάζει 

μεγάλη ομοιότητα με τον FFUC αφού και αυτός κρατά πληροφορία για την τιμή του LAUT 

για κάθε κανάλι αλλά  αναθέτει τη ριπή στο κανάλι με το μέγιστο LAUTi, άρα εμφανίζει 

ελαφρώς καλύτερη απόδοση από τον FFUC. Ο αλγόριθμος αυτός παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 13. Η πολυπλοκότητα και αυτού του αλγόριθμου είναι Ο(W), όπου W είναι το 

πλήθος των καναλιών δεδομένων. 

 

Εικόνα 13: Αλγόριθµοι χρονοπρογραµµατισµού χωρίς Void Filling 
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2.4.2 Αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού με Void Filling 

Δύο αντιπροσωπευτικοί αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού με void-filling είναι ο First Fit 

Unscheduled Channel with Void Filling(FFUC-VF)  και ο Latest Available Unscheduled 

Channel  with Void Filling (LAUC-VF). Ο αλγόριθμος FFUC-VF [14]  προσθέτει την υποστήριξη 

void filling στον FFUC. Διατηρεί πληροφορία κατάστασης για τον χρόνο έναρξης και τον 

χρόνο λήξης κάθε δρομολογημένης ριπής. Για κάθε εισερχόμενη ριπή επιλέγεται το πρώτο 

κανάλι με την απαιτούμενη κενή περίοδο. Η λειτουργία του αλγορίθμου φαίνεται στην 

Εικόνα 14. Η πολυπλοκότητα και αυτού του αλγόριθμου είναι Ο(W*log N), όπου W είναι το 

πλήθος των καναλιών δεδομένων και N είναι το πλήθος των ριπών που έχουν 

δρομολογηθεί σε κάθε κανάλι δεδομένων.   

 Ο αλγόριθμος LAUC-VF [15] διατηρεί την ίδια πληροφορία κατάστασης με τον FFUC-

VF.Το κανάλι που επιλέγεται στον LAUC-VF είναι αυτό  που ελαχιστοποιεί την 

εναπομένουσα κενή περίοδο στα κανάλια. Η λειτουργία του αλγορίθμου LAUC-VF φαίνεται 

στην Εικόνα 14. Η πολυπλοκότητα αυτού του αλγόριθμου είναι Ο(W*log N), όπου W είναι 

το πλήθος των καναλιών δεδομένων και N είναι το πλήθος των ριπών που έχουν 

δρομολογηθεί. Η πολυπλοκότητα χρόνου του LAUC-VF μπορεί να μειωθεί παιρετέρω αν 

χρησιμοποιηθούν πιο αποδοτικές δομές δεδομένων γνωστές από την υπολογιστική 

γεωμετρία. Στο [15] προτείνεται ο αλγόριθμος min-SV (minimum Starting Void) ο οποίος 

είναι ισοδύναμος με τον LAUC-VF αλλά με χρονική πολυπλοκότητα Ο(log N). Σημειώνεται 

εδώ ότι με βάση την αξιολόγηση απόδοσης μια σειράς αλγόριθμων 

χρονοπρογραμματισμού με και χωρίς void filling που έγινε στην εργασία [15] βρέθηκε ότι οι 

δεύτεροι εμφανίζουν πολύ καλύτερη απόδοση, λόγω της καλύτερης εκμετάλευσης των 

κενών περιόδων που εμφανίζονται κατά το χρονοπρογραμματισμό ριπών. 

2.5 Επίλυση Συγκρούσεων 

Στα οπτικά δίκτυα μεταγωγής ριπής υπάρχει η πιθανότητα ανταγωνισμού δύο ριπών σε 

κάποιο ενδιάμεσο κόμβο του δικτύου, για τα πεπερασμένα μήκη κύματος του ίδιου 

εξερχόμενου συνδέσμου. Σαν αποτέλεσμα κρίνεται αναγκαίο το δίκτυο να μπορεί με 

κάποιο τρόπο να χειρίζεται και να επιλύει τις συγκρούσεις ανάμεσα στις ριπές. Αυτό κάνουν 

οι διάφοροι μέθοδοι επίλυσης συγκρούσεων που έχουν προταθεί για δίκτυα OBS. 

Υπάρχουν πέντε βασικοί μέθοδοι για την επίλυση συγκρούσεων σε OBS δίκτυα, αλλά 

υπάρχουν πολλές εναλλακτικές εφαρμογές τους καθώς και υβριδικά σχήματα τα οποία 

συνδυάζουν παραπάνω από μία τεχνικές. Αυτές οι βασικές μέθοδοι είναι: Οπτική 

Αποθήκευση(Optical Buffering), Μετατροπή μήκους κύματος(Wavelength Conversion), 

Δρομολόγηση Εκτροπής(Deflection Routing), Κατάτμηση Ριπής(Burst Segmentation) και 

Κατάτμηση Ριπής με Εκτροπή(Segmentation with Deflection). 

2.5.1 Οπτική αποθήκευση 

Η προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων προς μετάδοση είναι μια κλασική μέθοδος 

επίλυσης συγκρούσεων στα ηλεκτρονικά δίκτυα μεταγωγής πακέτου, όπου η αποθήκευση 

πραγματοποιείται στους RAM buffers των ηλεκτρονικών δρομολογητών. Εφ’ όσον δεν 

υπάρχει κάποια αντίστοιχη τεχνολογία οπτικής RAM για αποθήκευσης των ριπών στο 

οπτικό πεδίο, στα OBS δίκτυα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνική των οπτικών ινών 

καθυστέρησης (fiber delay lines-FDLs). Οι FDLs είναι οπτικές ίνες σε σπειροειδή διάταξη για 
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εξοικονόμηση χώρου, που εκμεταλλεύονται την καθυστέρηση διάδοσης του φωτός για να 

καθυστερήσουν μια ριπή για ένα χρονικό διάστημα ανάλογο με το μήκος τους (0.000005 

sec/km).  Η χωρητικότητα του οπτικού buffer μπορεί να αυξηθεί με την αύξηση του μήκους 

των οπτικών ινών αλλά έως ενός ορίου λόγω φυσικών περιορισμών που οδηγούν σε 

εξασθένιση του οπτικού σήματος. Οι οπτικοί buffers διακρίνονται στους buffers ενός 

σταδίου, που αποτελούνται από ένα μπλοκ οπτικών ινών και τους buffers πολλαπλών 

σταδίων, που αποτελούνται από πολλά παράλληλα μπλοκ [16]. Οι τελευταίοι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε μια buffered αρχιτεκτονική OBS κόμβων με buffers σε κάθε είσοδο. 

Μια τέτοια αρχιτεκτονική απεικονίζεται στην Εικόνα 15, όπου κάθε κανάλι εισόδου 

διαθέτει έναν FDL buffer Ν σταδίων. 

 

Εικόνα 14: Αλγόριθµοι χρονοπρογραµµατισµού µε Void Filling 
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Εικόνα 15: Επίλυση συγκρούσεων µε χρήση FDL buffers σε OBS κόµβο µεταγωγής 

2.5.2 Μετατροπή μήκους κύματος 

Η μετατροπή μήκους κύματος είναι η διαδικασία κατά την οποία το μήκος κύματος ενός 

εισερχόμενου καναλιού μετατρέπεται σε ένα άλλο μήκος κύματος στο εξερχόμενο κανάλι 

με τη χρήση οπτικής διάταξης (wavelength converter) χωρίς να μεσολαβήσει μετατροπή στο 

ηλεκτρονικό πεδίο [17]. Έτσι,  δύο ριπές οι οποίες προορίζονται στο ίδιο κανάλι εξόδου σε 

επικαλυπτόμενα χρονικά διαστήματα, μπορούν να αποφύγουν τη σύγκρουση αν στη μία 

ριπή μεταδοθεί σε άλλο διαθέσιμο κανάλι με τη χρήση  ενός wavelength converter. Η 

μέθοδος αυτή μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση των συγκρούσεων ανάλογα με τον 

συνολικό αριθμό των μηκών κύματος σε ένα σύνδεσμο (η αποτελεσματικότητα αυξάνει με 

την αύξηση του αριθμού των μηκών κύματος). Ανάλογα με τους περιορισμούς που 

υφίστανται στη μετατροπή μήκους κύματος, διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες: 

• Πλήρης Μετατροπή, στην οποία κάθε εισερχόμενο μήκος κύματος μπορεί 

μετατραπεί σε οποιοδήποτε μήκος κύματος στην έξοδο. Έτσι αίρεται ο 

περιορισμός συνέχειας των lightpaths. 

• Περιορισμένη Μετατροπή, στην οποία τα εισερχόμενα μήκη κύματος να μη 

μπορούν να μετατραπούν σε οποιοδήποτε εξερχόμενο μήκος κύματος. Ο 

περιορισμός αυτός μειώνει το κόστος του μεταγωγέα ενώ αυξάνει την 

πιθανότητα blocking. 
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• Σταθερή Μετατροπή, η οποία αποτελεί ένα υποσύνολο της προηγούμενης 

κατηγορίας όπου κάθε εισερχόμενο μήκος κύματος μπορεί να μεατραπεί σε ένα 

ή περισσότερα προκαθορισμένα εξερχόμενα μήκη κύματος. 

• Αραιή Μετατροπή μήκους κύματος, στην οποία το δίκτυο συντίθεται από 

κόμβους που χρησιμοποιούν πλήρη, περιορισμένη ή σταθερή μετατροπή 

μήκους κύματος.  

2.5.3 Δρομολόγηση Εκτροπής 

Στην δρομολόγηση εκτροπής η επίλυση της σύγκρουσης γίνεται δρομολογώντας την 

ανταγωνιζόμενη ριπή σε ένα port εξόδου διαφορετικό από το επιθυμητό. Έτσι ριπή τυπικά 

ακολουθεί ένα μη βέλτιστο μεγαλύτερο μονοπάτι μέχρι τον προορισμό της, με επακόλουθο 

την αύξηση της καθυστέρησης και την υποβάθμισης της ποιότητας του σήματος. Επιπλέον 

όπως και στα ηλεκτρονικά δίκτυα υπάρχει ο κίνδυνος τη ριπή να καταλήξει σε ατέρμονο 

βρόχο μέσα στο δίκτυο αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την συμφόρηση. Για τον περιορισμό 

αυτών των φαινομένων έχουν προταθεί μηχανισμοί οι οποίοι αναλαμβάνουν να θέσουν 

περιορισμούς για να προστατεύσουν το δίκτυο από τέτοια φαινόμενα. Τέτοιοι μηχανισμοί 

μπορεί να είναι μετρητές μέγιστου πλήθους hops ή περιορισμένες εναλλακτικές εκτροπής 

οι οποίοι παρουσιάζονται στο [18]. Οι κόμβοι στους οποίους μπορεί να συμβεί εκτροπή, 

όπως και οι επιλογές για το port εκτροπής, είναι συγκεκριμένοι με τρόπο τέτοιο ώστε να 

προλαμβάνεται το ενδεχόμενο βρόχου στο εν λόγω δίκτυο.   Ένα σημαντικό θέμα στα 

δρομολόγηση εκτροπής είναι και η διατήρηση του σωστού offset χρόνου ανάμεσα στα 

header πακέτα και στο ωφέλιμο φορτίο (payload) των δρομολογημένων ριπών. Από τη 

στιγμή που η ριπή τελικά ακολουθεί ένα μεγαλύτερο μονοπάτι από αυτό που αρχικά είχε 

ανατεθεί υπάρχει πιθανότητα ο offset χρόνος να μην είναι αρκετός και η ριπή να ξεπαράσει 

το header πακέτο. Για την αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων έχουν προταθεί διάφορες 

τεχνικές, μία από οποίες είναι η ριπή να απορρίπτεται αν κριθεί ότι ο offset χρόνος δεν 

είναι αρκετός. 

2.5.4 Κατάτμηση Ριπής 

Ένα μεγάλο μειονέκτημα της τεχνικής της απόρριψης ριπής είναι ότι ακόμα και όταν τα 

μέλη των ριπών τα οποία υπερκαλύπτονται είναι πολύ μικρά η ριπή απορρίπτεται και έτσι 

έχουμε μεγάλη απώλεια. Για την επίλυση αυτού του  προβλήματος και την ελαχιστοποίηση 

της απώλειας πακέτων  προτάθηκε η τεχνική κατάτμηση ριπής [19], σύμφωνα με την οποία 

οι ριπές χωρίζονται σε τμήματα και σε κάθε σύγκρουση απορρίπτονται μόνο τα 

επικαλυπτόμενα τμήματα των ριπών. Κάθε μεμονωμένο τμήμα αποτελείται από την 

επικεφαλίδα(header), που μεταφέρει τις πληροφορίες για τον αποστολέα και τον 

παραλήπτη και  ένα φορτίο (payload) που βρίσκονται τα πακέτα δεδομένων. Κατά την 

διάρκεια μίας σύγκρουσης μόνο τα επικαλυπτόμενα τμήματα της μίας ριπής θα 

απορριφθούν, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 16. Στην τεχνική αυτή σαν αρχική ριπή 

ονομάζεται η ριπή η οποία πρώτη καταφτάνει και σαν συγκρουόμενη την ριπή η οποία 

φτάνει αργότερα.  
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Εικόνα 16: Λεπτοµέρειες για τη δοµή της επικεφαλίδας κάθε τµήµατος ριπής 

Το μέγεθος των τμημάτων το οποίο μπορεί να είναι είτε σταθερό, το οποίο προσφέρει πιο 

εύκολο συγχρονισμό στους δέκτες είτε μεταβλητό το οποίο έχει σαν πλεονέκτημα χειρισμό 

των πακέτων με πιο αποδοτικό τρόπο. Επιπλέον όσο αναφορά στην επιλογή του μεγέθους 

του τμήματος, υπάρχει ένα trade-off ανάμεσα στην αύξηση της απώλειας πακέτων ανά 

σύγκρουση και στην προσθήκη overhead ανά ριπή, αφού ένα μεγάλο τμήμα θα έχει μεν 

μικρότερο overhead αλλά θα προκαλέσει μεγαλύτερη απώλεια πακέτω σε περίπτωση 

σύγκρουσης. Όταν μία σύγκρουση λάβει χώρα πρέπει να αποφασιστεί ποιο τμήμα της 

ριπής θα πέσει, σε αυτό το θέμα υπάρχουν δύο πιθανές προσεγγίσεις: α)tail-dropping όπου 

επιλέγεται να πέσει το επικαλυπτόμενο τμήμα της ουράς της αρχικής ριπής και β)head-

dropping όπου απορρίπτεται το επικαλυπτόμενο τμήμα της αρχής της συγκρουόμενης 

ριπής. Η λογική της τεχνικής tail-dropping φαίνεται στην Εικόνα 17. Στην περίπτωση του tail-

dropping υπάρχει το βασικό πλεονέκτημα της σωστής σειράς  παράδοσης των πακέτων το 

οποίο αποτελεί το μειονέκτημα της head-dropping τεχνικής, στην οποία παραδίδονται 

πακέτα εκτός σειράς  κάτι που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στα πρωτόκολλα 

ανώτερων επιπέδων στο OSI μοντέλο.  

 

Εικόνα 17: Απόρριψη τµήµατος ριπής (τεχνική tail dropping) 
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Μία άλλη τεχνική για την κατάτμηση ριπής είναι η τροποποιημένη tail-dropping στην οποία 

η επικαλυπτόμενη ουρά της αρχικής ριπής πέφτει αν και μόνο αν ο αριθμός των τμημάτων 

στην επικαλυπτόμενη ουρά είναι μικρότερος από το συνολικό πλήθος των τμημάτων της 

συγκρουόμενης ριπής. Αν είναι μεγαλύτερος, τότε πέφτει όλη η επικαλυπτόμενη ριπή. Ένα 

βασικό πρόβλημα που προκύπτει από την εφαρμογή αυτής της τεχνικής είναι ότι όταν η 

ουρά(tail) της αρχικής ριπής πέσει, το header της έχει ήδη μεταδοθεί στο επόμενο hop 

μεταφέροντας το αρχικό μήκος της ριπής. Έτσι υπάρχει πιθανότητα η ριπή να συγκρουστεί 

και πάλι με άλλες ριπές στους επόμενους κόμβους, αφού αυτοί δεν θα έχουν ενημερωθεί 

για την αλλαγή του μήκους της ριπής. Αυτές οι συγκρούσεις θα έχουν σαν συνέπεια 

επιπλέον ανώφελη απώλεια πακέτων. Η λύση που προτάθηκε γι’ αυτή την περίπτωση στο 

[19] είναι η προσθήκη ενός trailer πακέτου που ενημερώνει τους downstream κόμβους για 

την περικοπή του μεγέθους της ριπής, αν και αυτή η λύση δεν είναι εγγυημένη. 

Σημειώνεται  ότι η χρήση του trailer πακέτου είναι απαραίτητο μόνο στην περίπτωση της 

τροποποιημένης tail-dropping τεχνικής. 
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Μετάδοση TCP κίνησης πάνω από OBS δίκτυα 

Το πρωτόκολλο TCP έχει σημαντική συμβολή στην επιτυχία του διαδικτύου όπως το 

γνωρίζουμε σήμερα. Είναι το κυρίαρχο πρωτόκολλο μετάδοσης από άποψη του όγκου 

δεδομένων, αφού είναι υπεύθυνο για τη μετάδοση άνω του 95% της μεταδιδόμενης 

πληροφορίας στο διαδίκτυο. Το TCP αναμένεται να παραμείνει το κυρίαρχο δικτυακό 

πρωτόκολλο μετάδοσης δεδομένων για πολύ καιρό ακόμα, επομένως όταν μελετάμε μια 

μελλοντική δικτυακή αρχιτεκτονική όπως το OBS, είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί η 

απόδοσή της σε συνδυασμό με τα πρωτόκολλα ανώτερων επιπέδων όπως το TCP.  Το 

πρωτόκολλο TCP είναι σε θέση να παρέχει ένα αξιόπιστο επίπεδο μετάδοσης (transport 

layer) πάνω από αναξιόπιστο επίπεδο δικτύου (network layer). Το πρωτόκολλο αυτό 

διαθέτει μηχανισμούς για την αναγνώριση εισερχόμενων δεδομένων και την αναμετάδοση 

δεδομένων που έχουν χαθεί. Επίσης παρέχει ένα μηχανισμό ελέγχου ροής/συμφόρησης 

(flow/congestion), ο οποίος μειώνει το ρυθμό αποστολής εάν εντοπιστεί συμφόρηση στο 

δίκτυο. 

 Όταν TCP κίνηση μεταδίδεται πάνω σε ένα δίκτυο οπτικής μεταγωγής ριπών, μία χαμένη 

ριπή μπορεί να οδηγήσει στο να χαθούν πολλά TCP segments, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει 

αντιληπτό από την TCP πηγή σαν συμφόρηση μεγάλου βαθμού. Ωστόσο, η απώλεια ριπής 

σε ένα OBS δίκτυο δε σημαίνει απαραίτητα την ύπαρξη συμφόρησης στο δίκτυο, αφού στα 

OBS δίκτυα είναι δυνατό να χαθούν ριπές λόγω ανταγωνισμού [23]. Στην περίπτωση όπου 

μία ριπή χαθεί στο δίκτυο OBS και αυτό οδηγήσει την πηγή TCP σε timeout ενώ το δίκτυο 

δεν χαρακτηρίζεται από συμφόρηση, τότε το timeout event λέγεται false timeout (FTO) και 

οδηγεί στην χωρίς λόγο μείωση του TCP throughput. Στη βιβλιογραφία πολλές εργασίες  

έχουν ασχοληθεί με τη μείωση ή/και εξάλειψη του φαινομένου της απώλειας ριπών στα 

δίκτυα μεταγωγής οπτικής ριπής, οι οποίες συμβαίνουν ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού 

φορτίου. Στη βιβλιογραφία του OBS ([22], [24])  έχει τεκμηριωθεί ότι οι αλγόριθμοι 

συναρμολόγησης ριπής επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση του TCP πρωτοκόλλου, καθώς 

ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο συναθροίζονται τα πακέτα από τις διάφορες ροές 

δεδομένων για να σχηματίσουν ριπές. 

Σε αυτό το κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής αρχικά παρουσιάζουμε μια βιβλιογραφική 

έρευνα σχετικά με την μεταφορά TCP κίνησης σε OBS δίκτυα. Στην παράγραφο 3.1 

συζητάμε τις βασικές παραμέτρους απόδοσης  της TCP κίνησης σε OBS δίκτυα και πώς αυτή 

επηρεάζεται από τη διαδικασία συναρμολόγησης ριπής και την (αυξημένη) πιθανότητα 

απώλειας πακέτων. Ακόμα μελετάμε πώς επηρεάζονται οι διαφορετικές TCP υλοποιήσεις 

από πολλαπλές απώλειες πακέτων στο ίδιο tcp round, που φτάνουν μέχρι και την απώλεια 

όλων των πακέτων ενός παράθυρου συμφόρησης. 

Στην παράγραφο 3.2 παρουσιάζουμε μια επισκόπιση λύσεων για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων κατά τη μετάδοση TCP κίνησης πάνω από δίκτυα μεταγωγής οπτικής ριπής. 
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Οι λύσεις αυτές χωρίζονται στις «OBS Domain» λύσεις, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από το 

πρωτόκολλο μεταφοράς, και αυτές που απαιτούν τροποποιήσεις στο TCP πρωτόκολλο 

ή/και ειδική σηματοδοσία ανάμεσα στο OBS domain και τις TCP πηγές.  

Στην παράγραφο 3.3 παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα εκτεταμένων προσομοιώσεων 

μετάδοσης TCP κίνησης πάνω από OBS δίκτυα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια 

της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Οι προσομοιώσεις εστιάζουν στην κατανομή TCP 

πακέτων και συνόδων στις μεταδιδόμενες ριπές για διαφορετικές παραμέτρους 

προσομοίωσης, καθώς και στη συμπεριφορά του παράθυρου συμφόρησης και την 

επίπτωση που έχει στην απόδοση των TCP πηγών. 

3.1 Απόδοση TCP πρωτοκόλλου πάνω από OBS δίκτυα 

Στα δίκτυα OBS, η απόδοση της TCP κίνησης επηρεάζεται σημαντικά από τις τυχαίες 

απώλειες ριπών που συμβαίνουν λόγω ανταγωνισμού και οδηγούν στην απώλεια πολλών 

TCP segments . Η απώλεια πολλαπλών πακέτων στο ίδιο round είναι ένδειξη σημαντικής 

συμφόρησης στα ηλεκτρονικά δίκτυα το οποίο μπορεί να εκληφθεί από το TCP σαν ανάγκη 

να μηδενίσει το παράθυρό του και να κάνει μια νέα εκτίμηση για το διαθέσιμο throughput, 

μια υπόθεση που δεν ισχύει στα δίκτυα OBS. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό σε κάποιο χαμένο 

burst ένα fast flow να έχει εισάγει όλο το congestion window του στη χαμένη ριπή, κάτι που 

θα οδηγήσει σίγουρα σε ένα timeout event. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τις αχρείαστες 

μειώσεις του congestion window (false congestion events) στα OBS δίκτυα οι οποίες 

συμβαίνουν ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φορτίου. Σε περίπτωση που χαθεί κάποια 

ριπή, τα fast TCP flows επηρεάζονται περισσότερο και έχουμε εσφαλμένο εντοπισμό 

συμφόρησης που οδηγεί σε ένα  Time Out event [24]. Στην περίπτωση των medium και slow 

flows, χάνονται λιγότερα segments από μία μεμονωμένη TCP πηγή, αλλά μια χαμένη ριπή  

μπορεί να επηρεάσει μεγάλο αριθμό από TCP πηγές που έχουν ένα τουλάχιστον segment 

συναρμολογημένο στη χαμένη ριπή. Εξαρτώμενο από την ταχύτητα της ροής, το TCP συχνά 

πάσχει από αχρείαστα (false) Time Out eventes, ή FTOs ή εκτελεί αχρείαστες μειώσεις του 

congestion window [23]. 

3.1.1 Επίδραση του χρόνου συναρμολόγησης στην TCP απόδοση 

Η διαδικασία συναρμολόγησης των TCP πακέτων σε ριπές καθώς και η αποσυναρμολόγησή 

τους στους περιφερειακούς κόμβους των OBS δικτύων, εισάγει μια πρόσθετη καθυστέρηση 

η οποία αυξάνει το RTT. Κατά τη διαδικασία συναρμολόγησης στον περιφερειακό κόμβο 

πηγής, ένα TCP segment υφίσταται  καθυστέρηση μεταξύ 0 και Tb, μέχρι να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία συναρμολόγησης (Tb ο χρόνος συναρμολόγησης).  Αντίστοιχη καθυστέρηση 

υφίσταται και το πακέτο ACK στον περιφερειακό κόμβο προορισμού, οδηγώντας σε μέγιστη 

επιβάρυνση της καθυστέρησης 2* Tb και σε ένα RTT χειρότερης περίπτωσης RTT = RTT0 + 2* 

Tb όπου RTT0 το round trip time χωρίς συναρμολόγηση. Αυτό οδηγεί σε αναλογική μείωση 

του TCP throughput, το οποίο τη χρονική στιγμή t ορίζεται σαν Χ�t	  �  W�t	 / RTT όπου 

W(t) το στιγμιαίο παράθυρο συμφόρησης [22].  

Οι ροές TCP (TCP flows) χωρίζονται στις κατηγορίες fast, medium και slow ανάλογογα με την 

τιμή του  access bandwidth και του burst assembly timer [23]. Στην κατηγορία fast TCP flow 

η ροή υπόκειται σε υψηλό IP access bandwidth ώστε όλα τα μεταδιδόμενα segments του 

congestion window συναρμολογούνται σε μία ριπή. Από την άλλη πλευρά στις medium 
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flows ένα ποσοστό των TCP segments στο congestion window συναρμολογούνται σε μία 

ριπή λόγω του περιορισμένου access bandwidth, ενώ στις slow πηγές συναρμολογείται το 

πολύ ένα segment σε μία ριπή. Ο αριθμός των segments που εισάγει η κάθε πηγή (και κατ’ 

επέκτασιν και ο χαρακτηρισμός της) εξαρτάται από το access bandwidth, αλλά και από το 

χρόνο συναρμολόγησης T. Έτσι, για παράδειγμα, ένα (σχετικά) μικρό access bandwidth σε 

συνδυασμό με ένα μικρό T θα οδηγήσει σε ένα Slow flow. Η κατηγοριοποίηση μιας πηγής 

σε fast, medium, slow έχει σημασία γιατί καθορίζει κατά κάποιο τρόπο και τη συμπεριφορά 

της. Υποθέτοντας ένα ρυθμό αποστολής πακέτων λ packets/s, ο οποίος περιορίζεται από το 

access bandwidth, τότε: 

• Για λ*Τ<1 η πηγή κατηγοριοποιείται σαν slow. Οι Slow πηγές έχουν παρόμοια 

συμπεριφορά με τις πηγές των packet-switched δικτύων συγκρίσιμου loss ratio 

(δεν έχουν DFL Gain). Το throughput τους μειώνεται όσο αυξάνεται το TMAX, 

καθώς έτσι αυξάνεται το Delay Penalty.  

• Για λ* Tb ≥ W, όπου  W η τιμή του παράθυρου συμφόρησης η πηγή 

κατηγοριοποιείται σαν Fast. Οι Fast πηγές αντίθετα εμφανίζουν μέγιστο DFL 

Gain, αλλά δεν έχουν το περιθώριο να εισάγουν άλλα πακέτα στο ίδιο burst αν 

αυξηθεί ο χρόνος T (τις περιορίζει το congestion window) και άρα κάθε αύξηση 

του T τις οδηγεί σε μείωση του throughput. 

• Για 1 ≤ λ* Tb < W η πηγή κατηγοριοποιείται σαν Medium. Οι Medium πηγές 

έχουν βέλτιστη απόδοση για ένα συγκεκριμένο TMAX που μεγιστοποιεί το DFL 

gain και ελαχιστοποιεί το Delay Penalty.  

Η συναρμολόγηση πακέτων στα δίκτυα μεταγωγής οπτικής ριπής, μπορεί να έχει και ένα 

θετικό αντίκτυπο στην απόδοση του TCP πρωτοκόλλου, αυξάνοντας το χρόνο ανάμεσα σε 

δύο διαδοχικές απώλειες πακέτων (TD Period, ή TDP). Αυτό επιτρέπει στο TCP να αυξήσει 

περισσότερο το παράθυρό του και να στείλει περισσότερα δεδομένα ανά TDP, φαινόμενο 

που ονομάζεται “Delay First Loss Gain” ή DFL gain [25]. Αυτό ισχύει λόγω της υπόθεσης ότι 

η πιθανότητα απώλειας των ριπών ακολουθεί μια γεωμετρική κατανομή, ανεξαρτήτως του 

αριθμού των πακέτων που συναρμολογούνται ανά ριπή. Έτσι, κατά  μέσο όρο ο αριθμός 

επιτυχημένων μεταδόσεων ριπών σε ένα OBS δίκτυο ταυτίζεται με τον αριθμό των 

επιτυχημένων μεταδόσεων πακέτων σε ένα packet switched δίκτυο αλλά στο OBS δίκτυο 

έχουν προφανώς μεταδοθεί πολλαπλάσια πακέτα τα οποία αυξάνονται όσο αυξάνεται ο 

χρόνος συναρμολόγησης ριπής . Πιο αυστηρά, έστω S segments assembled per burst, a ο 

αριθμός των μεταδιδόμενων ριπών και β ο αριθμός των μεταδιδόμενων πακέτων σε μια 

περίοδο ανάμεσα σε δύο διαδοχικές απώλειες ριπών: 

���� � � �  �!� � � "�1 $ %	&% � ' � �/%(
&�)  

Έχει αποδειχτεί ότι το όφελος του DFL gain αυξάνει ανάλογα με την τετραγωνική ρίζα του 

μεγέθους της ριπής. Αυτό προκύπτει από τη σχέση που υπολογίζει το steady state 

throughput μιας πηγής, το οποίο προκύπτει σαν Χ*  �  W) / RTT, όπου W0 το steady state 

window. Στο [22] το steady state window υπολογίζεται σαν: 

+) � √3 � � .2%0  
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Προκύπτει επομένως ότι το DFL gain αυξάνεται ανάλογα με τη ρίζα του TMAX ενώ το delay 

penalty αυξάνει γραμμικά με το TMAX. Ένα ακόμα πρόβλημα που συναντάται κατά τη 

μετάδοση TCP κίνησης είναι το packet reordering, όπου παράδοση κάποιων segments με 

λάθος σειρά οδηγεί σε αχρείαστη αναμετάδοση πακέτων. Αυτό οφείλεται στην εκτός 

σειράς παράδοση ριπών, που μπορεί να προκληθεί από τις στρατηγικές επίλυσης 

συγκρούσεων που παρουσιάστηκαν προηγουμένως (συγκεκριμένα επαναμετάδωση και 

δρομολόγηση εκτροπής). Τέλος συναντάται και το φαινόμενο της αργής σύγκλισης (slow 

convergence), όπου ροές TCP με  μεγάλο εύρος ζώνης και υψηλή καθυστέρηση οδηγούν σε 

μεγάλο χρόνο σύγκλισης του throughput λόγω του μηχανισμού AIMD του TCP πρωτοκόλλου 

ο οποίος αυξάνει συντηρητικά το TCP παράθυρο. Έστω για παράδειγμα ένα 10 Gb/s TCP 

flow με 1.5 kbyte μέγεθος πακέτου. Έστω 100ms το RTT. Επομένως, παίρνει γύρω στη μία 

ώρα η σύγκλιση του TCP throughput στην τιμή των 10 Gb/s υποθέτοντας ρυθμό απώλειας 

πακέτων μικρότερο από  10–8. Η αργή σύγκλιση αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερο 

πρόβλημα στα OBS δίκτυα λόγω του σχετικά υψηλού ρυθμού απώλειας ριπών και της 

αύξησης του χρόνου RTT λόγω του χρόνου συναρμολόγησης.  Η συντηρητική αύξηση του 

TCP παράθυρου και η απότομη μείωσή του σε περίπτωση απώλειας μπορεί να οδηγήσει σε 

σημαντική καθυστέρηση μέχρι τη σύγκλιση του TCP throughput ώστε να εκμεταλλευτεί όλο 

το διαθέσιμο  εύρος ζώνης. 

3.1.2 Απώλειες ριπών σε διαφορετικές TCP υλοποιήσεις 

Η απώλεια πακέτων επηρεάζει διαφορετικά τις TCP υλοποιήσεις. Στη συνέχεια, θα 

εξετάσουμε πώς συμπεριφέρνονται στην περίπτωση δύο ή περισσότερων χαμένων 

segments στον ίδιο γύρο δύο TCP υλοποιήσεις (TCP Reno και SACK) των οποίων η 

λειτουργία περιγράφεται στο [26]. Στην περίπτωση του TCP Reno, δύο διαδοχικά χαμένα 

segments πολλές φορές είναι ικανά να οδηγήσουν σε ένα time-out event, όπως στο 

παράδειγμα της Εικόνα 18.  Εδώ η πηγή έχει «στον αέρα», δηλαδή χωρίς να έχει ληφθεί 

κάποια επιβεβαίωση, τόσα πακέτα όσα επιτρέπει το TCP window, από τα οποία χάνονται 2. 

Στο σημείο 1 ο αποστολέας επαναμεταδίδει το πρώτο χαμένο segment, και μειώνει το 

παράθυρό του σε flightsize/2 + 3 (σημείο 2). Τότε, καθώς νέα Duplicate ACKs φτάνουν, το 

παράθυρο συμφόρησης αυξάνει κατά 1 (σημείο 3) μέχρι να φτάσει το ACK για το πρώτο 

χαμένο πακέτο όπου το παράθυρο συμφόρησης «ξεφουσκώνει» στην τιμή flightsize/2. Στη 

συνέχεια θα πρέπει να ληφθούν ακόμα τρία Duplicate ACKs ώστε το TCP Reno να 

αναμεταδώσει και το δεύτερο χαμένο segment. Στο παράδειγμά μας θεωρούμε ότι 

flightsize/2 < 3, επομένως ο αποστολέας δεν είναι σε θέση να μεταδώσει 3 out-of-order 

segments για να λάβει και τρία Duplicate ACKs, με αποτέλεσμα να περιμένει μέχρι να 

συμβεί το timeout event. Αυτήν ακριβώς την αδυναμία του TCP Reno αντιμετωπίζει το TCP 

New Reno, το οποίο για την αναμετάδοση του δεύτερου (και των επόμενων) χαμένων 

segments αρκείται σε ένα μόνο “Partial ACK” χωρίς την παιρετέρω μείωση του παράθυρου 

συμφόρησης. 
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Εικόνα 18: Απώλεια και αναµετάδοση πολλαπλών πακέτων στο πρωτόκολλο TCP Reno 

Στην περίπτωση του TCP SACK (Εικόνα 19), μετά την αναγνώριση της απώλειας πακέτου με 

το μηχανισμό των Duplicate ACKs (σημείο 1) το παράθυρο συμφόρησης μειώνεται στην τιμή 

flightsize/2 (σημείο 2), και παραμένει σταθερό καθώς φτάνουν τα επόμενα duplicate ACKs 

(σημείο 3). Τα ACKs του SACK πρωτοκόλλου περιέχουν ένα επιπλέον πεδίο όπου 

καταγράφονται τα πακέτα που έφτασαν με λάθος σειρά (out-of order segments). Αυτό 

επιτρέπει στον αποστολέα να συμπεράνει άμεσα ποια πακέτα έχουν χαθεί και τα 

επαναμεταδίδει όλα σε ένα RTT [27]. Στη συνέχεια, η μετάδοση των δεδομένων συνεχίζει 

με τη φάση “Congestion Avoidance” (σημείο 4). Η ίδια διαδικασία ακολουθείται 

ανεξαρτήτως του αριθμού των segments που θα χαθούν ανά round, αρκεί να φτάσουν στον 

προορισμό τρία τουλάχιστον segments από όλο το congestion window (TD Loss). 

 

Εικόνα 19: Απώλεια και αναµετάδοση πολλαπλών πακέτων στο πρωτόκολλο TCP SACK 

Στη συνέχεια παραθέτουμε πειραματικά αποτελέσματα (packet traces) από την 

προσομοίωση τριών TCP υλοποιήσεων μετά από μία απώλειας ριπής [22], η οποία οδηγεί 
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σε 5 χαμένα TCP segments από το ίδιο TCP flow. Στο TCP Reno μετά τη μετάδοση των 

πρώτων χαμένων segments το παράθυρο μειώνεται κάτω από 3 segments, κάνοντας το TO 

event αναπόφευκτο (χρειάζεται να μεταδοθούν τουλάχιστον 3 out-of-order segments για 

να πυροδοτηθεί ένα fast retransmit event). Το New-Reno TCP ανακάμπτει πολύ πιο 

γρήγορα από ένα burst loss σε σχέση με το TCP Reno, αφού μειώνει μόνο μια φορά στο 

μισό το παράθυρό του, ενώ μετά το πρώτο χαμένο segment δεν περιμένει Triple Duplicate 

ACKs αλλά ένα μόνο partial ACK για την επαναμετάδωση των υπολοίπων χαμένων πακέτων. 

Τέλος, το TCP Sack έχει το σημαντικό πλεονέκτημα ότι μεταδίδει όλα τα χαμένα segments 

στο ίδιο round, χωρίς να «χρεώνεται» ένα ολόκληρο RTT για κάθε χαμένο segment και άρα 

εμφανίζει την καλύτερη απόδοση μεταξύ των τριών πρωτοκόλλων. 

 

Εικόνα 20: Επίδραση του congestion window στην απόδοση τριών TCP υλοποιήσεων 

Εν κατακλείδει τονίζεται ότι όταν η πιθανότητα απόρριψης ριπών  παίρνει ακραίες τιμές 

(είτε πολύ μικρή, είτε πολύ μεγάλη) τότε και οι τρεις υλοποιήσεις εμφανίζουν παραπλήσια 

απόδοση. Αυτό εξηγείται αν θυμηθούμε ότι οι όποιες διαφορές στην απόδοση 

δικαιολογούνται με βάση τις διαφορετικές προσεγγίσεις των υλοποιήσεων κατά την 

αναμετάδοση χαμένων πακέτων. Όταν η πιθανότητα απόρριψης ριπών είναι πολύ μικρή, οι 

αναμεταδόσεις συμβαίνουν σπάνια, και άρα δεν επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση. 

Όταν πάλι η πιθανότητα απόρριψης είναι πολύ μεγάλη, τότε τα TCP Flows μπαίνουν συχνά 

σε slow start phase, κατά τη διάρκεια του οποίου επίσης όλες οι υλοποιήσεις έχουν 

συγκρίσιμη απόδοση. Αντίθετα, στις ενδιάμεσες πιθανότητες απόρριψης αναδεικνύονται οι 

διαφορές ανάμεσα στις υλοποιήσεις, και γίνεται προφανής η πολύ καλύτερη απόδοση 

μέσης περίπτωσης του Sack TCP. Μεταξύ των New-Reno και Reno δεν υπάρχει ξεκάθαρος 

νικητής, αλλά εξαρτάται από τις παραμέτρους του δικτύου (RTT, RTO και TMAX). Γενικά το 

New Reno επωφελείται από μικρά bursts, ώστε να μην είναι υποχρεωμένο να 

επαναμεταδώσει μεγάλο αριθμό από segments σε περίπτωση burst loss. Άρα απαιτεί και 
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μικρό TMAX (της τάξης των 4ms και μικρότερο) που οδηγεί σε μικρά bursts. Αντίθετα το Reno 

TCP επωφελείται από μεγαλύτερα TMAX. Πάντως τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα σε 

ένα πολύ μεγάλο ποσοστό υποστηρίζουν τη στρατηγική SACK, η οποία εμφανίζει τη 

βέλτιστη απόδοση σε OBS δίκτυα υπό την προϋπόθεση ότι δεν εισάγεται όλο το παράθυρο 

συμφόρησης στην ίδια ριπή ώστε να λειτουργεί το Triple Duplicate (TD) Loss detection. 

3.2 Επισκόπηση λύσεων για βελτίωση TCP απόδοσης σε OBS 

δίκτυα 

Μέχρι στιγμής, έχουν γίνει ξεκάθαρες οι αδυναμίες του TCP πρωτοκόλλου όταν αυτό 

χρησιμοποιείται για τη μετάδοση δεδομένων πάνω από OBS δίκτυα. Πολλές από αυτές τις 

αδυναμίες οφείλονται στο ότι το TCP σχεδιάστηκε για packet-switched δίκτυα, που 

ακολουθούν μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από το OBS. Μια θεμελιώδης διαφορά 

των packet switched δικτύων είναι ότι χρησιμοποιούν buffers, οι οποίοι είναι σε θέση να 

απορροφούν παροδικές αυξομειώσεις τις κίνησης και υπερχειλίζουν μόνο όταν υπάρχει 

συμφόρηση στο δίκτυο. Η υπερχείλιση των buffers είναι η πιο σημαντική αιτία απώλειας 

πακέτων στα packet switched δίκτυα, και αποτελεί ένδειξη συμφόρησης, στην οποία το TCP 

πρωτόκολλο αντιδρά μειώνοντας στο μισό το παράθυρό του. Όμως στα OBS δίκτυα έχουμε 

burst losses ακόμα και όταν δεν υπάρχει σοβαρή συμφόρηση, λόγω ανταγωνισμού μεταξύ 

των bursts. Επομένως, η TCP πηγή θα πρέπει να συλλέξει επιπλέον πληροφορίες για την 

κατάσταση δικτύου, για να διακρίνει ένα χαμένο πακέτο λόγω τυχαίας απώλειας ριπής από 

ανταγωνισμό από ένα χαμένο πακέτο λόγω επίμονης συμφόρησης στο δίκτυο (persistent 

network congestion). Οι υλοποιήσεις TCP αυτής της κατηγορίας ενδέχεται να απαιτήσουν 

επιπλέον σηματοδοσία μεταξύ των αποστολέων TCP και του OBS domain και/ή μέσα στο 

OBS domain. Στην Εικόνα 21 που ακολουθεί μπορούμε να διακρίνουμε την ταξινόμηση των 

λύσεων για TCP over OBS. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να σχολιάσουμε ότι τα πιο 

σημαντικά χαρακτηριστικά και ικανότητες για ένα μηχανισμό ελέγχου συμφόρησης σε TCP 

over OBS είναι:   

• Η ικανότητα να χειρίζεται πολλαπλά χαμένα TCP πακέτα  

• Η ικανότητα να αναγνωρίζει και να ανακάμπτει από απώλειες και Time Out events 

λόγω ανταγωνισμού. 

• Η ικανότητα να ανακάμπτει από εκτός-σειράς μεταδόσεις ριπών στο OBS domain. 
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Εικόνα 21: Ταξινόµηση λύσεων για βελτίωση απόδοσης TCP over OBS 

3.2.1 Λύσεις στο OBS domain 

Στις Link Layer λύσεις, γίνεται η απόπειρα να να αντιμετωπίζεται ο ανταγωνισμός ριπών στο 

OBS domain (δηλαδή στο επίπεδο 2 του OSI μοντέλου), χωρίς να ενημερώνονται τα 

πρωτόκολλα υψηλότερων επιπέδων. Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της λύσης είναι ότι 

αποκρύπτει τις απώλειες ριπών που δεν οφείλονται σε συμφόρηση από τις TCP πηγές, έτσι 

δεν χρειάζεται κάποια τροποποίηση των υφιστάμενων πρωτοκόλλων. Τέτοιες λύσεις 

περιλαμβάνουν αναμεταδόσεις ριπών (burst retransmission), burst deflection και 

υιοθέτηση οπτικών γραμμών καθυστέρησης (fiber delay lines) FDLs. Για μια παρουσίαση 

link-layer λύσεων ανατρέξτε στην παράγραφο 2.5.  

Εδώ θα παρουσιαστεί μια TCP specific λύση που ανήκει στο OBS domain, αφού δεν απαιτεί 

τροποποίηση του TCP πρωτόκολλου. Η τεχνική «TCP with Burst Acknowledgment» είναι 

ένας μηχανισμός ανάκαμψης σφάλματος που προτείνει ηλεκτρονικό buffering ενός 

αντιγράφου από κάθε μεταδιδόμενη ριπή, το οποίο αποθηκεύεται στον edge κόμβο μέχρι 

να επιβεβαιωθεί η ορθή λήψη της. Σε περίπτωση απώλειας της ριπής λόγω ανταγωνισμού η 

ριπή αναμεταδίδεται. Το μειονέκτημα της τεχνικής είναι η αύξηση των απαιτήσεων μνήμης 

στον edge router, αφού η αποθήκευση των «in flight» ριπών που έχουν μεταδοθεί αλλά δεν 

έχει επιβεβαιωθεί η ορθή λήψη τους μπορεί να φτάσει αρκετά GB. Ένα αναλυτικό μοντέλο 

που αξιολογεί την απόδοση της συγκεκριμένης τεχνικής και υπολογίζει τις ακριβείς 

απαιτήσεις της σε μνήμη βρίσκεται στην εργασία [28]. Η τεχνική αναμετάδοσης ριπών 

μπορεί να βελτιωθεί με μια πολιτική αναμετάδοσης (Retransmission-Count-Based Dropping 

Policy). Οι ριπές που έχουν αναμεταδοθεί λιγότερες φορές χάνονται. Έτσι σε κάθε ριπή 

μεταδίδεται ένα μετρητής αναμετάδοσης (retransmission count - RC) με αρχική τιμή 1. Σε 

περίπτωση ανταγωνισμού, o core κόμβος συγκρίνει τα control headers των ριπών αυτών 

και κάνει drop αυτή με τη μικρότερη τιμή του μετρητή αναμετάδοσης. Όταν μία ριπή 

γίνεται drop, το αντίστοιχο NAK μαζί με ένα αντίγραφο του μετρητή αναμετάδοσης 

(RC_in_NAC) στέλνονται πίσω στο edge κόμβο, όπου ο νέος retransmission count (RC) 

μετρητής γίνεται: RC=RC_in_NAK+1. Η λογική αυτής της τεχνικής είναι ότι οι ριπές με 

μεγαλύτερες τιμές του RC έχουν προτεραιότητα, αφού τα TCP πακέτα τους έχουν ήδη 

υποστεί τη μεγαλύτερη καθηστέρηση.  
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3.2.2 Τεχνικές Αντιμετώπισης Ανταγωνισμού με Explicit Notifications 

Στις λύσεις για αντιμετώπιση ανταγωνισμού που χρησιμοποιούν Explicit Notifications 

υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα του OSI μοντέλου (cross-layer 

design) ώστε πληροφορία από το OBS layer να μπορεί να κοινοποιηθεί στους TCP 

αποστολείς του επιπέδου μεταφοράς. Έτσι οι αποστολείς μπορούν να ενημερωθούν για τις 

συνθήκες των τηλεπικοινωνιακών γραμμών και να συμπεράνουν την πραγματική αιτία που 

χάθηκε το πακέτο. Οι αποστολείς θα αναμεταδώσουν τα χαμένα πακέτα χωρίς να 

επηρεαστεί το congestion window για χαμένα πακέτα που δεν οφείλονται σε συμφόρηση. 

Το μειονέκτημα αυτών των λύσεων είναι ότι απαιτούν επανασχεδιασμό των TCP 

πρωτοκόλλων ειδικά για τη χρήση τους πάνω από OBS δίκτυα. 

Μία τέτοια λύση  είναι η BTCP with Βurst Νegative Αcknowledgements (ΒNack) [23]. Σε αυτή 

τη λύση ένας TCP agent διατηρείται σε κάθε κόμβο κορμού. Όταν μια ριπή γίνει dropped 

στον κόμβο κορμού ο agent αποσυναρμολογεί τη ριπή και στέλνει ένα Βurst Nack (BNack) 

σε κάθε TCP sender που είχε απώλεια πακέτου. Έτσι, τα χαμένα segments και η κατάσταση 

συμφόρησης του δικτύου ανταλλάσσονται ρητά μεταξύ των TCP αποστολέων και των 

κόμβων κορμού, με αποτέλεσμα οι TCP πηγές να μπορούν να πάρουν μια σωστή απόφαση 

για το αν θα πρέπει να μειώσουν το παράθυρο συμφόρησής τους. Αυτή η λύση έχει το 

μειονέκτημα της μεγάλης αύξησης του control overhead. 

 Μία άλλη προσέγγιση που ανήκει στην ίδια κατηγορία λύσεων είναι η TCP with Burst 

Contention Loss Notifications [29]. Στους edge κόμβους παρουσιάζεται συμφόρηση εάν τα 

πακέτα φτάνουν με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από ότι ο edge κόμβος είναι ικανός να 

αποστέλει με τη μορφή ριπών στο δίκτυο (Edge congestion). Έτσι ο edge κόμβος κάνει drop 

πακέτα λόγω υπερχείλισης του buffer συναρμολόγησης ριπών. Μια λύση είναι η 

εξουσιοδότηση των core κόμβων να ανιχνεύουν συμφόρηση. Οι edge κόμβοι δέχονται 

σήματα από τους core μεταγωγείς που υποδεικνύουν την ύπαρξη συμφόρησης.  Έτσι όμως 

έχουμε σημαντική αύξηση της σηματοδοσίας ανάμεσα στους core και edge κόμβους που 

μπορεί να δημιουργήσει συμφόρηση στο control channel. Μια άλλη λύση είναι η συλλογή 

στατιστικών edge κόμβο, βάσει των οποίων αυτός συμπεραίνει την ύπαξη συμφόρησης. 

Κάθε edge ingress κόμβος διατηρεί μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα στατιστικά για 

κάθε διαδρομή του δικτύου που ξεκινά από αυτόν. Σε κάθε γεγονός χαμένης ριπής o ingress 

κόμβος αποφασίζει αν το μονοπάτι έχει συμφόρηση συσχετίζοντας τα μακροπρόθεσμα με 

τα βραχυπρόθεσμα στατιστικά. Έστω M ο αριθμός των μεταδιδόμενων ριπών από το OBS 

μονοπάτι, το οποίο χρησιμοποιείται για τη συλλογή των μακροπρόθεσμων στατιστικών. Το 

αποτέλεσμα των M μεταδόσεων ριπών αποθηκεύεται bit vector με τιμές 0 για απώλεια 

ριπή και ή 1 για επιτυχημένη μετάδοση. Έστω N ο αριθμός των μεταδιδόμενων ριπών για το 

βραχυπρόθεσμο ρυθμό burst drop (ο οποίος είναι γενικά μικρός). Έστω τώρα avg_b_N ο 

μέσος βραχυπρόθεσμος ρυθμός απώλειας ριπών. Για να τοποθετήσουμε το avg_b_N στο 

φάσμα του μακροπρόθεσμου μέσου ρυθμού burst drop, το bit vector που αντιστοιχεί σε M 

μεταδόσεις ριπών χωρίζεται σε   τμήματα. Με το διάνυσμα αυτό μπορούμε να πάρουμε το 

μέσο ρυθμό burst drop στις M μεταδόσεις ριπών (avg_b_M) και τη διακύμανση που 

προκύπτει από την απώλεια ριπών στα μεμονωμένα τμήματα (var_b_M) . Εάν 

avg_b_N>>avg_b_M πιθανότατα η απώλεια ριπής οφείλεται σε ανταγωνισμό και δε θα 

πρέπει να οδηγήσει σε μείωση του congestion window. Εάν οι ποσότητες avg_b_N και 

avg_b_M είναι συγκρίσιμες τότε μάλλον υπάρχει συμφόρηση. 
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3.2.3 Τεχνικές Αντιμετώπισης Ανταγωνισμού χωρίς Explicit Notifications 

Στις λύσεις για αντιμετώπιση ανταγωνισμού χωρίς Explicit Notifications, οι αποστολείς 

προσπαθούν να αξιολογήσουν την κατάσταση στο OBS domain με τη χρήση μαθηματικών 

μοντέλων, με τη μέτρηση παραμέτρων όπως το round trip time (RTT) και/ή στατιστικά 

εργαλεία. Ο TCP sender μπορεί να διατηρήσει και να αναλύσει τον αριθμό των 

προηγούμενων round trip χρόνων στους αποστολείς και να καταλάβει αν ένα χαμένο 

πακέτο είναι αποτέλεσμα επίμονης συμφόρησης ή ανταγωνισμού μεταξύ ριπών. 

Οποιαδήποτε επιπλέον καθυστέρηση προστίθεται στον χρόνο round trip. Έτσι ο 

αποστολέας εντοπίζει μια απότομη αύξηση στον χρόνο round trip και την αποδίδει σε 

συμφόρηση. Βέβαια ακόμα υπάρχουν περιθώρια εσφαλμένης διαπίστωσης συμφόρησης. 

BTCP-BLE 

Η προσέγγιση αυτή [23] βασίζεται στον υπολογισμό του αριθμού των πακέτων που 

συναρμολογούνται στη ριπή χωρίς να ξέρουμε τον αλγόριθμο συναρμολόγησης ριπών. Εδώ 

εισάγεται μία νέα έννοια, το burst cwnd (burst_wd). Όταν ο αποστολέας ανιχνεύσει TO 

συγκρίνει το congestion window με το burst_wd. Αν cwnd≤burst_wd και burst_wd>3 

έχουμε εσφαλμένο ΤΟ. Ακολουθεί υποδιπλασιασμός του congestion window και fast 

retransmission για τα χαμένα segments. Αν cwnd>burst_wd και burst_wd≤3 έχουμε TO και 

αρχίζει μία διαδικασία ομαλής αναμετάδοσης. Αυτή η προσέγγιση δεν απαιτεί ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ του αποστολέα και του δικτύου. Όμως η ακριβής εκτίμηση της τιμής 

burst_wd παραμένει ένα ανοιχτό ερευνητικό πρόβλημα. Μια ανακριβής εκτίμηση της τιμής 

burst_wd μπορεί να οδηγήσει στο λανθασμένο χαρακτηρισμό ενός TO event σαν false TO, 

απειλώντας τη σταθερότητα του δικτύου. 

BAIMD 

Μία άλλη προσέγγιση είναι η Burst AIMD (BAIMD). Η τεχνική BAIMD εκμεταλεύεται το 

μετρούμενο RTT των TCP segments καθώς και τον αριθμό των TO events για να εκτιμήσει το 

φορτίο του δικτύου. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει σοβαρή συμφόρηση οι ριπές 

υφίστανται πρόσθετη καθυστέρηση στην ουρά των περιφερειακών δρομολογητών με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται το μετρούμενο RTT.  Επί πλέον σύμπτωμα του υψηλού φορτίου 

είναι η απώλεια ριπών λόγω αυξημένου ανταγωνισμού. Η BAIMD βασίζεται σε 2 

παραμέτρους: την παράμετρο α (additive incremental) και β (reduction ratio). Οι 

παράμετροι αυτοί αποφασίζονται δυναμικά ώστε το congestion window να αυξάνεται κατά 

α segments για κάθε επιβεβαιωμένη λήψη πακέτου σε ένα γύρο και να μειώνεται βάσει του 

συντελεστή β (0,5<β<1) για κάθε χαμένο πακέτο. Έτσι έχουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα 

από το AIMD, όπου κάθε αποστολέας αντιμετωπίζει κάθε γεγονός χαμένου πακέτου σαν 

απώλεια λόγω συμφόρησης, το οποίο να οδηγήσει σε υπερεκτίμηση της συμφόρησης και 

σε περιττές μειώσεις του congestion window. Μια λύση είναι να επιλεγεί για το β κάποια 

τιμή μεγαλύτερη του 0,5 όταν το φορτίο της κίνησης είναι χαμηλό. Έτσι, στο BAIMD η τιμή 

του β επιλέγεται βάσει του εκτιμώμενου φορτίου της κίνησης και του κατωφλίου lcgst 

(κατώφλι τιμής φορτίου). Στην κατάσταση συμφόρησης (load ≥ lcgst) οι αποστολείς BAIMD 

συμπεριφέρονται όπως και οι συμβατικοί αποστολείς TCP με β=0,5. Διαφορετικά, το β 

γίνεται β=1-lcgst. Όταν υπολογιστεί το β το BAIMD χρησιμοποιεί το μηχανισμό ελέγχου 

συμφόρησης GAIMD για να αποκομίσει τον ρυθμό μετάδοσης α ως εξής: 



Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές σε Δίκτυα Μεταγωγής Οπτικής Ριπής 
 

 
61 

• Eάν συνέβη TD loss, α=3
�11β	�12β	  

• Εάν συνέβη TO loss, α=
4

3
(1-β2). 

Το πλεονέκτημα της τεχνικής BAIMD είναι η απλότητά της. Δεν απαιτεί τη διατήριση ενός 

παραθύρου ριπών στον TCP agent και δεν ανταλάσσει μηνύματα ενημέρωσης ανάμεσα 

στους TCP agents και τον OBS edge router. Έτσι, διατηρείται ο διαχωρισμός ανάμεσα στην 

TCP και την OBS σηματοδοσία.   

SAIMD 

Στην προσέγγιση Statistical AIMD (SAIMD) [30] διατηρείται και αναλύεται ένας αριθμός από 

προηγούμενους round trip χρόνους στους αποστολείς TCP ώστε να βρεθεί η σιγουριά με 

την οποία ένα χαμένο πακέτο οφείλεται σε συμφόρηση δικτύου. Αυτό επιτυγχάνεται 

τοποθετώντας βραχυπρόθεσμους round trip χρόνους στο φάσμα των μακροπρόθεσμων 

historical round trip χρόνων.  Η απορρέουσα εμπιστοσύνη που αντιστοιχεί στο γεγονός 

χαμένου πακέτου χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του congestion window. Το SAIMD 

υιοθετεί τη μεθοδολογία του BAIMD. Όταν μία ριπή που αποτελείται από πολλά TCP 

segments από ένα η περισσότερους αποστολείς TCP χαθεί , οι αποστολείς ενημερώνονται 

είτε με TD ACKs είτε με TO συμβάντα. Αντί να υποδιπλασιάζεται το congestion window ή να 

ξεκινά slow start, οι αποστολείς μειώνουν το congestion window σύμφωνα με τον 

πολλαπλασιαστικό παράγοντα β. 

Η απόφαση για μείωση του congestion window παίρνεται συγκρίνοντας τα μακροπρόθεσμα 

στατιστικά στοιχεία των RTT χρόνων με τα βραχυπρόθεσμα στατιστικά. Συγκεκριμένα, έστω 

M ο αριθμός των round trip χρόνων που μετρήθηκαν για λήψη μακροπρόθεσμων 

στατιστικών (το Μ παίρνει μια σχετικά μεγάλη τιμή). Έστω N ο αριθμός των πιο πρόσφατων 

round trip χρόνων που μετρήθηκαν πριν ένα γεγονός χαμένου πακέτου για τη λήψη 

βραχυπρόθεσμων στατιστικών. Avg_RTT_N είναι η μέση τιμή των Ν πιο πρόσφατων round 

trip χρόνων και αντίστοιχα το avg_RTT_M η τιμή των Μ πιο πρόσφατων (Μ >> Ν). 

Συγκρίνουμε αυτά τα δύο και αν είναι σχεδόν ίδια τότε έχουμε τυχαίο ανταγωνισμό ριπών. 

Αν το avg_RTT_N είναι μεγαλύτερο υποθέτουμε ότι υπάρχει συμφόρηση στο δίκτυο. 

Αυτή η σχέση ανάμεσα στα Avg_RTT_N και avg_RTT_M βασίζεται στις εξής παρατηρήσεις: 

• Στα OBS δίκτυα, απώλειες πακέτων συμβαίνουν τόσο λόγο ανταγωνισμού 

(σε συνθήκες χαμηλού φορτίου) όσο και λόγω συμφόρησης. Η διαφορά 

είναι ότι σε συνθήκες συμφόρησης παρατηρείται υψηλή χρησιμοποίηση 

των πόρων για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

• Στην κατάσταση υψηλής συμφόρησης αυξάνει σημαντικά το RTT λόγω 

αύξησης του queueing delay στο IP επίπεδο αλλά και επιπλέον 

καθυστερήσεων στο OBS επίπεδο που οφείλονται στο υψηλό φορτίο (βλέπε 

τεχνικές επαναμετάδωσης, deflection routing κλπ). 

Η επιλογή της τιμής της παραμέτρου Ν, βασίζεται στην παρατήρηση ότι τα βραχυρπόθεσμα 

στατιστικά θα πρέπει να έχουν μεγάλη αυτοσυσχέτιση μεταξύ τους. Άρα το Ν επιλέγεται 

έτσι ώστε η παράμετρος αυτοσυσχέτισης των Ν πιο πρόσφατων RTTs να είναι αρκετά 

μεγάλη, δηλαδή τουλάχιστον ίση με 90%. Σε σύγκριση με την τεχνική AIMD, η SAIMD 
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προκαλεί πρόσθετη επιβάρυνση λόγω της απαίτησης να αποθηκεύεται ο πίνακας με τα M 

πιο πρόσφατα στατιστικά καθώς και τον υπολογισμό αυτοσυσχέτισης και confidence 

intervals για τα Ν πιο πρόσφατα RTTs. Σημειώνεται όμως ότι οι τελευταίοι υπολογισμοί 

απαιτούνται μόνο στην περίπτωση απώλειας πακέτου και η πολυπλοκότητά τους είναι 

πρακτικά ανεξάρτητη από τις παραμέτρους Μ και Ν. 

Threshold-based Vegas 

Η απόδοση του TCP Vegas πάνω από OBS δίκτυα παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, αφού η 

αυξομείωση του cwnd βασίζεται στην καθυστέρηση και όχι στην απώλεια πακέτων. Στην 

[36, 37] οι αναλύθηκε η απόδοση του TCP Vegas πάνω από OBS και έδειξε ότι δεν είναι σε 

θέση να διαγνώσει την ύπαρξη συμφόρησης στο OBS πεδίο. Όταν όμως οι αποστολείς TCP 

Vegas χρησιμοποιούνται σε OBS δίκτυα με πολιτικές αναμετάδοσης και δρομολόγησης 

εκτροπής τότε υπάρχει η δυνατότητα διάγνωσης συμφόρησης, αφού και οι δύο πολιτικές 

αυξάνουν την καθυστέρηση των ριπών που υφίστανται ανταγωνισμό. Αυτό θα έχει σαν 

αποτέλεσμα το TCP Vegas να μετρήσει την αύξηση στην RTT καθυστέρηση. Αν όμως αυτή η 

αύξηση οφείλεται σε σποραδικό ανταγωνισμό ριπών χωρίς ύπαρξη συμφόρησης, το TCP 

Vegas δε θα έπρεπε να μειώσει το cwnd παράθυρό του. Γι’ αυτό προτάθηκε από τους 

συγγραφείς το Threshold Based TCP Vegas, όπου εισάγεται μια νέα παράμετρος Τ που 

αναφέρεται στο threshold, και αξιοποιείται από το TCP Vegas ώστε να διαχωρίζει την 

απώλεια ριπών λόγω συμφόρησης στο δίκτυο από την απώλεια λόγω ανταγωνισμού. Το 

TCP Vegas μετράει τους round trip χρόνους για κάθε πακέτο που στάλθηκε και κρατά 

αρχείο με το τους ελάχιστους RTT χρόνους από τις τελευταίες N μεταδόσεις πακέτων. Έστω 

MinRTT(i) το ελάχιστο RTT χρόνοι από i (0<i<N) συνεχόμενες μεταδόσεις πακέτων. Στον i-

στό γύρο αν ο round trip χρόνος του i-οστού πακέτου είναι μεγαλύτερος από MinRTT(i-1) το 

πακέτο αυτό κάποια στιγμή αποθηκεύτηκε σε κάποια ουρά στο δίκτυο πρόσβασης και/ή 

ήταν μέρος ριπής που αναμεταδόθηκε. Με ένα μετρητή μετράμε πόσα είναι αυτά τα 

πακέτα. Αν ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος του threshold T, το δίκτυο χαρακτηρίζεται 

από συμφόρηση. Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής για τον 

αλγόριθμο αποφυγής συμφόρησης του threshold-based TCP Vegas: 
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Εικόνα 22: ∆ιάγραµµα ροής του threshold-based TCP Vegas αλγόριθµου αποφυγής συµφόρησης 

Τέλος, τα N και T πρέπει να επιλέγονται πολύ μεγαλύτερα από τον αριθμό των πακέτων που 

συναρμολογούνται σε μία ριπή σε μία σύνδεση TCP Vegas, ώστε το Vegas να είναι σε θέση 

να συμπεραίνει την ύπαρξη αναμεταδόσεων στο OBS domain. 

3.3 Προσομοίωση μετάδοσης TCP κίνησης πάνω από OBS Δίκτυα 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται μια εκτεταμένη ανάλυση μετάδοσης TCP κίνησης πάνω 

από OBS δίκτυα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της διατριβής με τη χρήση 

προσομοιώσεων. Ο στόχος είναι μέσω της ανάλυσης να προκύψει πώς μεταβάλλονται οι 

διάφορες παράμετροι απόδοσης όταν μεταβάλλονται οι παράμετροι της αρχιτεκτονικής 

OBS (και πιο ειδικά η παράμετρος TMAX). Επίσης, μέσα από αυτή την ανάλυση θα 

προκύψουν συμπεράσματα και θα προταθούν τεχνικές για τη βελτίωση της τεχνολογίας 

OBS όσον αφορά τη μετάδοση TCP κίνησης. Συγκεκριμένα, θα προταθεί ένας νέος 

αλγόριθμος συναρμολόγησης ριπής ο οποίος τροποποιεί το κατώφλι συναρμολόγησης 

βάσει του TCP congestion window. Αν και στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές μελέτες 

απόδοσης για OBS δίκτυα, πολύ λίγες εστιάζουν στην κατανομή πακέτων και TCP συνόδων 

στις ριπές. Σε αυτό το σημείο θα εστιάζεται η μελέτη μας, παρουσιάζοντας τέτοιες 

κατανομές για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου TMAX. Οι κατανομές προέκυψαν μέσω 

προσομοιώσεων, που πραγματοποιήθηκαν στον προσομοιωτή Network Simulator (ns-2). 

3.3.1 Παράμετροι Προσομοίωσης 

Στα πειράματα που εκτελέστηκαν στο περιβάλλον του Network Simulator 2 (ns-2) 

χρησιμοποιήθηκε το NSFnet δίκτυο κορμού 14 κόμβων, οι οποίοι διακρίθηκαν σε κόμβους 

κορμού και κόμβους περιφερειακούς (core/edge nodes) όπως φαίνεται στην Εικόνα 23. Το 
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μοντέλο κίνησης που υιοθετήσαμε είναι συνθετικό (βασίζεται δηλαδή σε τυχαίες 

κατανομές) αλλά επιχειρήσαμε να είναι κατά το δυνατόν ρεαλιστικό, και να ανταποκρίνεται 

σε πραγματική χρήση του δικτύου. Βάσει του μοντέλου αυτού, σε κάθε περιφερειακό 

δρομολογητή του δικτύου κορμού φτάνουν TCP αιτήσεις σύνδεσης βάσει της κατανομής 

Poisson και μεταφέρουν ένα αρχείο με μέγεθος που ακολουθεί την Pareto κατανομή.  

 

Εικόνα 23: NSFNet backbone 14 κόµβων 

 

Πίνακας 1:Παράµετροι προσοµοίωσης 

Παράµετρος Προσοµοίωσης Τιµή Παραµέτρου 

Τοπολογία ∆ικτύου NSFNet 14 κόµβων (8 core, 6 edge) 

Αριθµός Μηκών Κύµατος 2 (1 κανάλι ελέγχου, 1 δεδοµένων) 

Εύρος ζώνης ανά κανάλι 10 Gbps 

Ρυθµός Πρόσβασης Πελατών 100 Mbps 

Κατανοµή Άφιξης TCP συνδέσεων Poisson, µε λ=50 

Κατανοµή Μεγέθους µεταδιδ. αρχείου Pareto,  min. 50KB και µέση τιµή 700KB 

Χρόνος Προσοµοίωσης 200s 

 

3.3.2 Επίδραση της συναρμολόγησης ριπών στην κατανομή πακέτων και ροών 

Σε αυτή την παράγραφο θα διερευνήσουμε πώς επηρεάζεται η κατανομή των πακέτων (ή 

TCP segments) και των ροών δεδομένων (ή TCP flows) από τη διαδικασία συναρμολόγησης 

ριπής. Για το σκοπό αυτό θα παρουσιαστούν τα πειραματικά δεδομένα που προέκυψαν 

από σειρά προσομοιώσεων στη μορφή γραφικών παραστάσεων. Στην Εικόνα 24 

απεικονίζεται  ο αριθμός των ενεργών TCP πηγών στο δίκτυο συναρτήσει του file size και 

της παραμέτρου TMAX. Ο αριθμός αυτός δεν είναι ελεύθερη παράμετρος της προσομοίωσης, 

αφού εξαρτάται κυρίως από το μέσο file size και το ρυθμό άφιξης TCP συνδέσεων. Όπως 

βλέπουμε στην Εικόνα 24  επηρεάζεται ελαφρά και από την παράμετρο TMAX. Επίσης στην 

Εικόνα 24 βλέπουμε το ρυθμό απώλειας ριπών, ο οποίος επίσης εξαρτάται από το φορτίο 

του δικτύου (αυξάνεται όταν αυξάνεται το file size και ο ρυθμός άφιξης των TCP πηγών). 

Στα πειράματα που ακολουθούν, χρησιμοποιούμε την τιμή 700KB για την παράμετρο file 

size, ενώ ο ρυθμός απώλειας ριπών κυμαίνεται στο 2%. 
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Εικόνα 24: (α) Αριθµός ενεργών TCP πηγών ως προς το TCP file size, και (β) ο αντίστοιχος ρυθµός 

απώλειας ριπών 

Στο πρώτο πείραμα που πραγματοποιήθηκε, υπολογίστηκαν δύο κατανομές: Η κατανομή 

πυκνότητας πιθανότητας (PDF) του αριθμού των segments ανά ριπή καθώς και η 

αθροιστική κατανομή (CDF) του αριθμού διακριτών πηγών ανά ριπή. Οι δύο κατανομές που 

φαίνονται στην Εικόνα 25 υπολογίστηκαν βάσει όλων των ριπών που μεταδόθηκαν στο 

δίκτυο κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. Η Εικόνα 25 μας παρέχει μια διαίσθηση για το 

OBS δίκτυο που μελετάμε, αναφορικά με τον αριθμό των segments που θα χαθούν με κάθε 

χαμένη ριπή, αλλά και τον αριθμό των TCP πηγών που θα επηρεαστούν (π.χ. θα 

υποδιπλασιάσουν  το παράθυρό τους). Επίσης μας δίνει μια διαίσθηση για το πώς 

επηρεάζεται το δίκτυό μας από τις διαφορετικές τιμές της παραμέτρου TMAX. Πιο 

συγκεκριμένα, στην εικόνα παρατηρούμε ότι για 1ms timers κάθε ριπή περιέχει πακέτα από 

2 κατά μέσο όρο διαφορετικές TCP πηγές. Ο αριθμός αυξάνεται σε 4 και 6 πηγές κατά μέσο 

όρο για 5ms και 10ms timers αντίστοιχα. Το συμπέρασμα είναι ότι ο μεγαλύτερος αριθμός 

segments που μεταδίδονται ανά ριπή όταν χρησιμοποιούνται μεγάλοι timers μεγιστοποιεί 

το DFL gain αλλά αντίστοιχα αυξάνει και τον αριθμό των πηγών που επηρεάζονται από μια 

απώλεια ριπής. 

 

Εικόνα 25:  Κατανοµή (α) πακέτων και (β) πηγών ανά µεταδιδόµενη ριπή 

Από τη Εικόνα 25 (α) προκύπτει ότι η αύξηση του TMAX δεν συνεπάγεται αναλογική αύξηση 

του αριθμού των segments που μεταφέρονται, καθώς αυτός εξαρτάται και από τα 

congestion windows των TCP πηγών. Έτσι για παράδειγμα ενώ ένας 10ms timer επιτρέπει 

σε μία πηγή με 100Mbps access rate να εισάγει μέχρι 121 segments στην ίδια ριπή, μόλις το 

5% των ενεργών TCP πηγών έχουν cwnd > 120. Αυτό οφείλεται στον αρκετά υψηλό ρυθμό 

απώλειας ριπών (2%) ο οποίος έχει σαν αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό πηγών να 

μεταβαίνει στη φάση slow start και το παράθυρό τους να μηδενίζεται. Έτσι, μέσω αυτής της 
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ανάλυσης προκύπτει ότι ένα τόσο μεγάλο TMAX δεν έχει νόημα γι’ αυτό το δίκτυο αφού 

καθυστερεί ένα μεγάλο ποσοστό των TCP πηγών οι οποίες δε μπορούν να μεταδώσουν 

άλλα segments. Αντίθετα, ο 1ms timer που επιτρέπει σε μία πηγή να εισάγει μέχρι 13 

segments ανά ριπή φαντάζει πιο κατάλληλος αφού βάσει των προσομοιώσεών μας ένα 

αρκετά υψηλό ποσοστό 33% των πηγών έχει cwnd >=13. 

Τέλος, σε αυτή τη σειρά πειραμάτων μετρήθηκε ο αριθμός των ριπών που απαιτούνται 

κατά μέσο όρο για να ολοκληρωθεί μια TCP σύνδεση καθώς και πόσες κατά μέσο όρο ριπές 

χάνονται κατά τη μετάδοση μίας TCP σύνδεσης (Εικόνα 26α και β). Οι μετρήσεις 

βασίστηκαν σε ένα τυχαία επιλεγμένο ζεύγος πηγών πηγής-προορισμού. Τα πειραματικά 

δεδομένα απεικονίζονται με τη μορφή γραφικών παραστάσεων, στην Εικόνα 26 όπου 

βλέπουμε την CDF του αριθμού των ριπών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας TCP 

σύνδεσης, και τη CDF των αντίστοιχων χαμένων ριπών. Το συμπέρασμα είναι ότι ένας 

μικρός timer μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των μεταδιδόμενων ριπών, 

αυξάνοντας την επιβάρυνση τπυ δικτύου. Αντίστοιχα, οι μικροί timers αυξάνουν και τις 

χαμένες ριπές ανά TCP σύνδεση, οδηγώντας έτσι σε μικρότερο DFL gain. 

 

 

Εικόνα 26: Κατανοµή (α) αριθµού πηγών για την ολοκλήρωση ενός TCP session και (β) αριθµός 

χαµένων ριπών ανά session. 

Επειδή ο αριθμός των ριπών αυξάνεται αναλογικά με το μέγεθος του file size, και για να 

υπάρχει άμεση σύγκριση, στην Εικόνα 27 απεικονίζουμε το μέσο αριθμό μεταδιδόμενων 

και χαμένων ριπών ανά TCP σύνδεση, συναρτήσει του TCP file size. Έτσι βλέπουμε για 

παράδειγμα ότι ένα 2 MB αρχείο χρειάζεται 3.5 φορές περισσότερες ριπές να μεταφερθεί 

αν χρησιμοποιηθεί ο 1ms timer σε σχέση με τον 5ms timer, αφού τότε όπως είδαμε στην 

Εικόνα 27 το 80% των των ριπών μεταφέρουν μέχρι 13 segments της ίδιας πηγής.  Όμως, οι 

μικροί timers έχουν το πλεονέκτημα της μικρής καθυστέρησης, που ευνοεί τις πηγές με 

μικρό congestion window. Στην επόμενη ενότητα θα εξετάσουμε πώς επηρεάζεται ένα 

συγκεκριμένο TCP flow από το burstification delay, βάσει του TCP congestion window. 
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Εικόνα 27: (α) Αριθµός ριπών για την ολοκλήρωση ενός session, και (β) αριθµός χαµένων ριπών 

3.3.3 Μελέτη μέσου TCP throughput 

Στη συγκεκριμένη ενότητα, θα εξετάσουμε ποσοτικά πώς μεταβάλλεται το throughput μιας 

TCP πηγής ανάλογα με το τρέχον congestion window και την τιμή της παραμέτρου TMAX. Το 

μέσο throughput μιας πηγής δεν είναι μια ρεαλιστική μετρική για την πραγματική της 

απόδοση. Γι’ αυτό στα αποτελέσματα που ακολουθούν περιλαμβάνεται το στιγμιαίο 

throughput, το variance καθώς και οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές τυχαία επιλεγμένων TCP 

πηγών. Στην Εικόνα 28 (α) βλέπουμε τη γραφική παράσταση του μέσου throughput, και 

στην Εικόνα 28 (β) τη γραφική παράσταση του maximum - minimum throughput και 

variance ως προς την τιμή του TMAX. Παρατηρούμε ότι οι μεγάλες τιμές του TMAX οδηγούν σε 

μικρότερες τιμές μέσου και μέγιστου throughput, αλλά και σε μικρότερο variance 

αυξάνοντας τη δικαιοσύνη μεταξύ των TCP πηγών. Γενικότερα μια συγκεκριμένη τιμή του 

TMAX είναι βέλτιστη για μια κλάση TCP πηγών με κάποια κοινά χαρακτηριστικά και (κοινό 

RTT και κοινό cwnd). Για παράδειγμα, TCP πηγές με μικρό TCP window (π.χ. πηγές που 

έχουν μεταβεί στη φάση slow start) ωφελούνται από μικρούς timers. Αυτό εξηγείται 

καλύτερα στο παράδειγμα που ακολουθεί. 

 

Εικόνα 28: (α) Μέση και (β) µέγιστη τιµή του throughput των TCP πηγών ως προς το TMAX 

Τέλος, στην Εικόνα 29 βλέπουμε πώς εξελίσσεται το congestion window από τρία lossless 

TCP flows, αν χρησιμοποιηθούν οι τρεις διαφορετικοί timers {1, 5, 10}ms. Και τα τρία flows 

έφτασαν το ίδιο maximum throughput των ~65Mbps. Όμως, στην περίπτωση του 1ms timer 

όπως βλέπουμε το παράθυρο αυξάνεται πολύ γρηγορότερα, και η πηγή φτάνει το 

maximum throughput σε χρόνο 0.194s. Αντίθετα όταν χρησιμοποιείται ο 5ms ή ο 10ms 

timer αυτός ο χρόνος αυξάνεται στα 0.350s και 0.405s αντίστοιχα. Η εξήγηση είναι απλή αν 
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σκεφτούμε τον τρόπο λειτουργίας του TCP πρωτοκόλλου. Η αύξηση του congestion window 

στη φάση slow start γίνεται εκθετικά, σε “rounds”. Στο πρώτο round ένα segment στέλνεται 

στον προορισμό, όταν επιστρέψει το ACK το παράθυρο διπλασιάζεται και 2 νέα segments 

στέλνονται, όταν επιστρέψουν τα ACKs το παράθυρο διπλασιάζεται εκ νέου κ.ο.κ. 

Επομένως, όσο μικρότερος είναι ο timer τόσο μικρότερη είναι και η διάρκεια του round, και 

άρα το παράθυρο αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό. 

 

Εικόνα 29: Εξέλιξη του Congestion Window 3 lossless TCP πηγών 
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Αλγόριθμοι συναρμολόγησης ριπής πολλαπλών κλάσεων 

Σε αυτό το κεφάλαιο της διατριβής, διερευνούμε τη βελτιστοποίηση της μετάδοσης TCP 

κίνησης σε δίκτυα μεταγωγής οπτικής ριπής, όπου χρησιμοποιούμε τη γνώση μας για τη 

συμπεριφορά της TCP κίνησης για το σχεδιασμό αλγόριθμων χρονοπρογραμματισμού και 

συναρμολόγησης πολλαπλών κλάσεων. Στην παράγραφο 2.3  παρουσιάστηκαν δύο βασικές 

τεχνικές για τη συναρμολόγηση ριπής, οι βασισμένες στο μέγεθος ριπής (threshold based) 

και οι βασισμένες σε κατώφλι χρόνου (timer based). Σε κάθε περίπτωση αποτελεί ανοιχτό 

πρόβλημα η εύρεση της βέλτιστης τιμής των κατωφλίων έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι 

QoS απαιτήσεις ως προς την χρονική καθυστέρηση και την πιθανότητα απώλειας ριπών. Η 

επιλογή του κατωφλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί δυναμικά με τη χρήση 

προσαρμοστικών αλγόριθμων, οι οποίοι επιλέγουν δυναμικά την τιμή του κατωφλίου. Ο 

αλγόριθμος  AAP [11] αλλάζει δυναμικά την τιμή της Περιόδου Συναρμολόγησης κάθε 

ουράς σε κάθε εισερχόμενο κόμβο σύμφωνα με το μήκος των συναρμολογούμενων ριπών. 

Ο αλγόριθμος TAVE [12] χρησιμοποιεί τη μέση καθυστέρηση των πακέτων σαν το κριτήριο 

για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συναρμολόγησης. Όμως η ανάλυση που προηγήθηκε 

στο προηγούμενο κεφάλαιο, κατέδειξε ότι  αλγόριθμοι συναρμολόγησης ριπής με σταθερά 

thresholds δεν παρουσιάζουν βέλτιστη απόδοση για όλα τα TCP flows, αλλά μόνο για 

συγκεκριμένα flows με παρόμοια χαρακτηριστικά (π.χ. μέγεθος αρχείου, μέγεθος 

παραθύρου συμφόρησης κλπ). Υποστηρίζουμε ότι η χρήση πολλών ουρών συναρμολόγησης 

ανά ζεύγος πηγής-προορισμού, με διαφορετικό κατώφλι συναρμολόγησης για κάθε κλάση 

υπηρεσίας βελτιστοποιεί την απόδοση της TCP κίνησης.  

Οι αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού είναι επίσης κρίσιμοι για την απόδοση της TCP 

κίνησης σε OBS δίκτυα, τα οποία υποφέρουν από πολύ άσχημη απόδοση χειρότερης 

περίπτωσης [56]. Αυτό οφείλεται στη δυσκολία του να δωθούν εγγυήσεις ποιότητας 

υπηρεσίας σε δίκτυα που χρησιμοποιούν one-way πρωτόκολλα δέσμευσης πόρων όπως το 

JET, ιδιαιτέρως σε μια αρχιτεκτονική που δεν υποστηρίζει αποθήκευση (buffering) στους 

κόμβους κορμού. Εφ’ όσον οι ριπές που αντιμετώπισαν ανταγωνιμσό δε μπορούν να 

αποθηκευτούν προσωρινά στους ενδιάμεσους κόμβους, οι δυνατότητες επίλυσης 

συγκρούσεων είναι περιορισμένες και οι πιθανότητες να συμβούν priority inversions 

(δηλαδή να εξυπηρετηθεί μια χαμηλής προτεραιότητας ριπή σε βάρος μιας υψηλής 

προτεραιότητας ριπή) είναι σημαντικές. Αυτό για παράδειγμα συμβαίνει όταν το πακέτο 

ελέγχου μιας χαμηλής προτεραιότητας ριπής φτάνει πριν από το πακέτο ελέγχου μιας 

υψηλής προτεραιότητας ριπή με την οποία υπάρχει επικάλυψη. Μην έχοντας καμία 

πληροφόρηση για τις μελλοντικές αφίξεις ριπών, ο online best-effort αλγόριθμος LAUC-VF 

δεν έχει κανένα τρόπο να παρέχει διαφοροποίηση στην ποιότητα υπηρεσίας [14].  Σε αυτό 

το κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής θα μελετηθούν πρωτόκολλα παροχής ποιότητας 

υπηρεσίας «φιλικά» στην TCP κίνηση με τη χρήση πολλαπλών κλάσεων προτεραιότητας και 

θα μελετηθεί η απόδοσή τους με τη χρήση αναλυτικών μοντέλων αλλά και προσομοιώσεων 

στο περιβάλλον του ns-2. 

Στην παράγραφο 4.1 της παρούσας διδακτορικής διατριβής προτείνεται ένα νέο 

συνδυαστικό σχήμα χρονοδρομολόγησης και συναρμολόγησης ριπής, για τη 

βελτιστοποίηση της μετάδοσης του TCP πρωτοκόλλου. Το προτεινόμενο φιλικό προς την 
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TCP κίνηση σχήμα χρησιμοποιεί μία normal κλάση υπηρεσίας για bulk data transfers και μία 

high priority / low latency κλάση για τα TCP πακέτα που είναι κρίσιμα για την απόδοση του 

TCP πρωτόκολλου. Το προτεινόμενο σχήμα υλοποιήθηκε στο περιβάλλον προσομοίωσης 

του ns-2, όπου μοντελοποιήθηκε το NSFnet δίκτυο κορμού 14 κόμβων με χιλιάδες ενεργές 

TCP πηγές. Στον ns-2 υλοποιήθηκε η σηματοδοσία ελέγχου και η αρχιτεκτονική μεταγωγής 

των κόμβων κορμού και των περιφερειακών δρομολογητών του δικτύου, καθώς και τα 

προτεινόμενα πρωτόκολλα χρονοδρομολόγησης και συναρμολόγησης ριπής. Στόχος μας 

ήταν η διερεύνηση του πόσο βελτιώνεται το TCP throughput όταν χρησιμοποιούνται 

αλγόριθμοι συναρμολόγησης πολλαπλών κλάσεων,  σε ένα τυπικό σενάριο internet κίνησης 

που περιλαμβάνει τη μεταφορά μεγάλων αρχείων αλλά και χιλιάδες παράλληλα web 

requests. 

 Στην παράγραφο 4.2 ένας νέος αλγόριθμος συναρμολόγησης και χρονοπρογραμματισμού 

πολλαπλών κλάσεων χρησιμοποιήθηκε για την παροχή QOS εγγυήσεων σε βίντεο κίνηση 

όταν αυτή μεταδίδεται πάνω από OBS δίκτυα. Αυτό επιτυγχάνεται χωρίζοντας τις ριπές σε 

δύο κλάσεις υπηρεσίας και παρέχοντας προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των ριπών που 

μεταφέρουν video κίνηση. Η Video κίνηση στα πειράματά μας αποτελείται από video 

streams με MPEG4 κωδικοποίηση, που είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη στο διαδίκτυο. 

Μέσω του Evalvid framework, υπολογίζουμε μετρικές σχετικά με την αντιληπτή ποιότητα 

της video κίνησης, όπως το MOS score και το PSNR. Έτσι παρέχουμε μια ρεαλιστική 

εκτίμηση της βελτίωσης ποιότητας με το σχήμα παροχής ποιότητας υπηρεσίας που 

προτείνουμε. 

Τέλος, στη παράγραφο 4.3 εστιάζουμε στο πρόβλημα συγχρονισμού των TCP πηγών σε 

δίκτυα μεταγωγής οπτικής ριπής και προτείνουμε λύσεις με την εφαρμογή αλγόριθμων 

συναρμολόγησης πολλαπλών κλάσεων. Η συνάθροιση πακέτων από πολλές πηγές στην ίδια 

ριπή, καθώς και η αυξημένη πιθανότητα απώλειας ριπών μπορούν να συγχρονίσουν τις TCP 

πηγές, οδηγώντας στην σχεδόν ταυτόχρονη αύξηση / μείωση του TCP παράθυρου. Το 

αποτέλεσμα είναι ένα «πριονωτό» προφίλ κίνησης το οποίο μπορεί να δημιουργήσει 

στιγμιαίες υπερφορτώσεις του δικτύου. Θα δείξουμε μέσω προσομοίωσης πραγματικών 

δικτύων στο περιβάλλον ns-2 ότι η χρήση μη ντετερμινιστικών αλγόριθμων  

συναρμολόγησης πολλαπλών κλάσεων μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη αποσυγχρονισμό των 

TCP πηγών.  

4.1 Συναρμολόγηση ριπής για βελτιστοποίηση μετάδοσης TCP 

κίνησης 

Η απόδοση του TCP πρωτοκόλλου επηρεάζεται, όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, από δύο βασικούς παράγοντες: από το ρυθμό απώλειας ριπών στο δίκτυο p και 

από τον αλγόριθμο συναρμολόγησης ριπής. Σε ο,τι ακολουθεί υποθέτουμε ότι η 

συναρμολόγηση ριπής βασίζεται σε ένα timer-based αλγόριθμο, ο οποίος 

παραμετροποιείται από το κατώφλι χρόνου TMAX. Το κατώφλι χρόνου καθορίζει τον αριθμό 

των TCP πακέτων που συναρμολογούνται ανά ριπή (Segments per Burst) επηρεάζοντας την 

παράμετρο Delay First Loss (DFL). Το DFL gain , όπως περιγράφεται στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, αυξάνει αναλογικά με την τετραγωνική ρίζα του αριθμού των Segments per Burst 

(SPB), επομένως μεγάλοι timers συναρμολόγησης  θα οδηγήσουν σε αυξημένα correlation 

gains. Από την άλλη, το RTT αυξάνει γραμμικά με τον assembly timer. Επομένως υπάρχει 
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ένα trade-off ανάμεσα στην αύξηση του DFL gain και την ελαχιστοποίηση του delay penalty 

(RTT) για μία συγκεκριμένη TCP flow βάσει του παραθύρου συμφόρησης και υπάρχει και 

ένας βέλτιστος assembly timer που μεγιστοποιεί το TCP throughput.  

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής προτείνεται ένας νέος πολλαπλών 

κλάσεων αλγόριθμος συναρμολόγησης ριπής, ο οποίος λαμβάνει υπ’ όψιν του την τιμή του 

παραθύρου συμφόρησης των TCP πηγών κατά την ανάθεση των πηγών σε μία ουρά 

συναρμολόγησης. Κάθε ουρά έχει το δικό της χρόνο συναρμολόγησης, ο οποίος θεωρείται 

βέλτιστος για τις πηγές που έχουν ανατεθεί στη συγκεκριμένη ουρά. Η ιδέα είναι ότι η τιμή 

του congestion window μπορεί να λειτουργήσει σαν κριτήριο για την ποιότητα υπηρεσίας 

που απαιτεί η κάθε πηγή, και άρα βάσει αυτού γίνεται η κατηγοριοποίηση των TCP πηγών 

σε κλάσεις. Οι TCP πηγές που ανήκουν στην ίδια κλάση υπηρεσίας τοποθετούνται στην ίδια 

ουρά συναρμολόγησης και άρα τα πακέτα τους συναρμολογούνται στις ίδιες ριπές. Ο 

τρόπος ανάθεσης των TCP πηγών σε ουρές συναρμολόγησης απεικονίζεται στην Eq. (1).  

Έστω CW η τιμή του congestion window μιας TCP πηγής, και B, C κατώφλια στο μέγεθος του 

congestion window εκφρασμένο σε segments με B < C. Τότε η πηγή εισάγεται σε μια κλάση 

υπηρεσίας και της ανατίθεται ένα χρονικό κατώφλι συναρμολόγησης Tbat ως εξής: 

Tbat = 
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  (1) 

Σύμφωνα με την (1), τα TCP flows ανατίθενται δυναμικά σε κλάσεις σε κάθε κύκλο 

συναρμολόγησης, με βάση τα (σταθερά) όρια του παραθύρου συμφόρησης C και B.  Έτσι, 

μια πηγή με παράθυρο μικρότερο από B segments χαρακτηρίζεται “slow” και τα πακέτα της 

συναρμολογούνται με 1ms timer, όταν το παράθυρο ξεπεράσει το κατώφλι B 

χαρακτηρίζεται “medium” και τα πακέτα της συναρμολογούνται με έναν 5ms timer και όταν 

ξεπεράσει τα C segments αναβαθμίζεται σε fast και πλέον χρησιμοποιεί τον 10ms timer. 

Μετά από πειραματική αξιολόγηση της συγκεκριμένης τεχνικής συνειδητοποιούμε ότι 

υπερβολικά μικρές τιμές του Β ή υπερβολικά μεγάλες τιμές του C (πάντα σε σχέση με τις 

παραμέτρους του δικτύου και κυρίως του ρυθμού απώλειας και του access rate) 

οδηγούσαν στην πράξη σε κλάσεις που θα χρησιμοποιούνταν σπάνια, με την πλειοψηφία 

των πηγών για παράδειγμα να κατατάσσονται στην κατηγορία “medium”. Στην προκείμενη 

περίπτωση τα πειράματα χαρακτηρισμού της κίνησης που προηγήθηκαν, μας έδωσαν μια 

ιδέα για τις ενδεδειγμένες τιμές των παραμέτρων B και C (βλέπε Εικόνα 30). Από την 

πειραματική αξιολόγηση προέκυψε ότι τα ζεύγη τιμών B=16, C=64 και.Β=32, C=128 

εμφανίζουν πολύ καλή μέση απόδοση, που ξεπερνά τον απλό TMAX αλγόριθμο 

συναρμολόγησης ριπής. 
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Εικόνα 30: Μέση τιµή και τυπική απόκλιση του throughput για διαφορετικές τιµές των παραµέτρων 

B, C. 

Η ιδέα για ένα πολλαπλών κλάσεων αλγόριθμο συναρμολόγησης επεκτάθηκε και 

βελτιώθηκε στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής. Συγκεκριμένα, προτάθηκε ένα 

αναλυτικό μοντέλο το οποίο θα λαμβάνει υπ’ όψιν του τις ακριβείς παραμέτρους του 

δικτύου και δυναμικά θα τροποποιεί τις τιμές των παραμέτρων A, B και C ενώ εξετάστηκε 

και το πρόβλημα της παροχής δικαιοσύνης (fairness). Στη συγκεκριμένη εργασία 

χρησιμοποιήθηκαν  δύο κλάσεις ανά μονάδα συναρμολόγησης, που παρέχουν ένα καλό 

συμβιβασμό ανάμεσα στη μεγιστοποίηση της απόδοσης και στη διατήρηση των 

συγκρούσεων σε αποδεκτά επίπεδα. Χρησιμοποιήσαμε μία κλάση κίνησης χαμηλής 

καθυστέρησης, η οποία διαθέτει ένα μικρό timer ώστε να βοηθήσει στη γρήγορη αύξηση 

του παραθύρου συμφόρησης. Η άλλη κλάση υπηρεσίας έχει ένα μεγάλο timer 

συναρμολόγησης για να ευνοεί την αύξηση του steady-state congestion window, μέσω της 

αύξησης του DFL.  Στην επόμενη ενότητα προτείνουμε ένα αναλυτικό μοντέλο το οποίο θα 

λαμβάνει υπ’ όψιν του τις ακριβείς παραμέτρους του δικτύου και δυναμικά θα τροποποιεί 

το threshold του παράθυρου συμφόρησης που κατατάσσει τις TCP πηγές σε μία από τις δύο 

κατηγορίες. 

4.1.1 Δυναμική επιλογή κατωφλίου 

Σε αυτή την ενότητα χρησιμοποιώντας εδραιωμένα TCP μοντέλα απόδοσης [22], παρέχουμε 

μία λύση για το πρόβλημα της επιλογής ενός threshold του παράθυρου συμφόρησης που 

κατατάσσει τις TCP πηγές σαν χαμηλής καθυστέρησης ή μεγάλης διάρκειας data flow. 

Αρχικά παρουσιάζουμε την αρχή λειτουργίας του TCP πρωτοκόλλου επικεντρώνοντας στην 

TCP steady state (βλέπε Εικόνα 31). Ένα TCP flow ξεκινά τις μεταδόσεις δεδομένων  με μία 

slow start φάση, ακολουθούμενη από μία steady-state φάση. Το TCP προσπαθεί να 

εκμεταλλευτεί το μέγιστο διαθέσιμο bandwidth κατά την slow start φάση, διπλασιάζοντας 

το TCP παράθυρο (και σαν αποτέλεσμα και το ρυθμό μετάδοσης) σε κάθε RTT. Στο τέλος της 

slow start φάσης, που έρχεται με την απώλεια του πρώτου πακέτου, το TCP μεταβαίνει στη 

steady-state φάση. Η steady-state φάση αποτελείται από μία σειρά από timeout περιόδους 

(TO), κάθε μία από τις οποίες αποτελείται από μία slow start περίοδο και από πολλές triple 

duplicate περιόδους (TDP). Κατά τη διάρκεια της slow start φάσης το TCP παράθυρο 
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αυξάνει γραμμικά (δηλαδή αυξάνει κατά ένα segment ανά RTT) και μειώνεται στο μισό σε 

κάθε απώλεια πακέτου. 

 

Εικόνα 31: Εξέλιξη του TCP παράθυρου στη steady-state φάση 

Η  ιδιαίτερα η συντηρητική προσέγγιση του πρωτοκόλλου TCP στην αποφυγή συμφόρησης 

(διαιρώντας το ρυθμό μετάδοσης στα 2 αμέσως μετά από μία μόνο απώλεια πακέτου) το 

καθιστά αδύνατο να διατηρήσει ένα μεγάλο παράθυρο συμφόρησης, εκτός και αν ο ρυθός 

απώλειας πακέτων είναι πολύ μικρός. Σύμφωνα με το TCP steady state μοντέλο [22],  για 

δεδομένο ρυθμό απώλειας πακέτων, το TCP steady state window τείνει στο Wo για ρυθμό 

απώλειας πακέτων p  (βλέπε Πίνακας 2 για μερικά αριθμητικά παραδείγματα): 

+) � √1.5 .%0     (2) 

Στα OBS δίκτυα, όπου οι απώλειες ριπών συμβαίνουν λόγω ανταγωνισμού ακόμα και σε 

συνθήκες μικρού φόρτου, η απώλεια πακέτων δεν μπορεί να είναι πολύ μικρή (τυπικά είναι 

στο εύρος 10-4 έως 10-2 ). 

Πίνακας 2: Steady state TCP παράθυρο για διαφορετικές πιθανότητες απώλειας πακέτων 

Packet_loss tcp_window 

10^-2 8 

10^-3 25 

10^-4 80 

10^-5 252 

10^-6 800 

10^-7 2530 

10^-8 8000 

10^-9 25298 

10^-10 80000 

 

Κατά συνέπεια, τα TCP flows δεν μπορούν να διατηρήσουν μεγάλα παράθυρα συμφόρησης, 

αλλά με μεγάλη πιθανότητα τα long-lived TCP connections ταλαντώνονται γύρω από το 

steady-state window Wo. Έτσι, για να πετύχουμε μεγιστοποίηση της TCP απόδοσης, πρέπει 

να ελαχιστοποιήσουμε το χρόνο που χρειάζονται τα flows για να φτάσουν το Wo 

αναθέτοντάς τους ένα μικρό assembly timer. Όταν το TCP παράθυρο μιας πηγής υπερβεί το 

Wo (και άρα πιθανότατα αυτή βρίσκεται στο steady-state) θεωρούμε ότι αυτή 

εξυπηρετείται καλύτερα από ένα μεγαλύτερο assembly timer, για τη μεγιστοποίηση του DFL 

gain. Έτσι, στο προτεινόμενο σχήμα όταν το παράθυρο των TCP flows που βρίσκονται στη 

slow start φάση υπερβεί το Wo, τότε υποθέτουμε ότι αυτά τα flows βρίσκονται στο steady-

state phase και ανατίθενται στη "normal" κλάση συναρμολόγησης. Αυτά θα επιστρέψουν 
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στη low-latency κλάση μόνο μετά από ένα time-out event. Αντίθετα, υποθέτουμε ότι τα 

short-lived TCP connections (κυρίως web requests) θα τερματίσουν τη λειτουργία τους πριν 

προλάβουν να έχουν την πρώτη απώλεια πακέτου και άρα να μεταβούν από το slow start 

στο steady state phase.Η τιμή του stady-state TCP παράθυρου W0 στα OBS δίκτυα, για burst 

loss ratio p και Segments per burst parameter S δίνεται από την εξίσωση (3): 

+) � √3 � � .2%0      (3) 

4.1.2 Preemptive αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού PLAUC-VF 

Στις προηγούμενες ενότητες τονίστηκε πόσο κρίσιμη είναι η slow start φάση για την αύξηση 

και τη διατήρηση μιας υψηλής TCP απόδοσης. Eχει παρατηρηθεί ότι τα long-lived file 

transfers («elephants») με μεγάλη πιθανότητα βρίσκονται στο steady-state phase ενώ οι 

short-lived TCP connections («mice») βρίσκονται με μεγάλη πιθανότητα στο slow-start 

phase και συνήθως τερματίζουν τη λειτουργία τους πριν την πρώτη απώλεια πακέτου. Μία 

μόνο απώλεια πακέτου στα πρώτα στάδια της slow start φάσης θα σταματούσε απότομα τη 

ραγδαία αύξηση του TCP παραθύρου συμφόρησης, οδηγώντας την TCP σύνδεση στη φάση 

αποφυγής συμφόρησης. Αυτό προκαλεί ζητήματα δικαιοσύνης, καθώς κάποιες «άτυχες» 

TCP πηγές με απώλειες σε αρχικό στάδιο, θα έχουν πολύ χειρότερη απόδοση, και θα 

απαιτούν σημαντικά περισσότερο χρόνο για να φτάσουν στο steady state window. 

Επομένως, για να εξασφαλιστεί η δικαιοσύνη μεταξύ των active flows, είναι πολύ 

σημαντικό να παρέχουμε καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας (QoS) στη low-latency κλάση. 

Για να ικανοποιήσουμε και τους δύο σχεδιαστικούς στόχους, δηλαδή να εξασφαλίσουμε τη 

δικαιοσύνη και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση, προτείνουμε τη χρήση ενός TCP-aware 

scheduling αλγόριθμου. Ο αλγόριθμος αυτός μπορεί να παρέχει QoS εγγυήσεις στη low-

latency class, που προορίζεται για TCP segments που έχουν χαρακτηριστεί κρίσιμα για τη 

μεγιστοποίηση της απόδοσης και τη διασφάλιση της δικαιοσύνης ανάμεσα στα ενεργά TCP 

flows. Ωστόσο, η παροχή QoS σε OBS δίκτυα είναι δύσκολη, καθώς εξαιτίας της έλλειψης 

buffering στους κόμβους κορμού, η διαφοροποίηση στην προτεραιότητα ανάμεσα σε high-

priority και low-priority ριπές είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Μία πολύ 

αποτελεσματική τεχνική που έχει προταθεί στη βιβλιογραφία για αυστηρή παροχή 

προτεραιότητας στα OBS δίκτυα είναι ο preemptive χρονοπρογραμματισμός. Το 

preemption είναι μία πολύ γνωστή τεχνική που προσθέτει ευελιξία στη διαδικασία 

χρονοπρογραμματισμού των ριπών,  επιτρέποντας την αναδιάταξη των ήδη 

προγραμματισμένων ριπών, καθιστώντας έτσι δυνατή την QoS διαφοροποίηση. Στην 

επόμενη ενότητα παρουσιάζουμε την αρχή λειτουργίας του PLAUC-VF αλγόριθμου 

χρονοπρογραμματισμού, που είναι μία preemptive  παραλλαγή του LAUC-VF.  

Ο PLAUC-VF αποθηκεύει το μέγεθος της ριπής, την κλάση της υπηρεσίας, καθώς και ένα 

μοναδικό αναγνωριστικό για όλες τις χρονοπρογραμματισμένες ριπές. Αυτές οι 

πληροφορίες συνήθως απαιτούνται από τους preemptive αλγόριθμους για τις preemption 

αποφάσεις, και κάνουν δυνατή την αναδιαμόρφωση των OBS κόμβων. Η PLAUC-VF 

παραλλαγή που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την εργασία έχει τη δυνατότητα να 

παρακολουθεί και να κάνει preempt τις δύο πιο πρόσφατες ριπές. Έτσι η φάση επιλογής 

καναλιού παραμένει ίδια με αυτή του LAUC-VF, εξασφαλίζοντας ότι κατά μέσο όρο η 
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πολυπλοκότητα χρόνου παραμένει χαμηλή. Αν η επιλογή καναλιού αποτύχει ακολουθεί η 

πιο απαιτητική υπολογιστικά preemption φάση. Όταν φτάνει μία νέα αίτηση κράτησης, η 

μονάδα χρονοπρογραμματισμού με δυνατότητα preemption ακολουθεί τα παρακάτω 

βήματα (βλέπε Εικόνα 32 για σενάριο εφαρμογής του αλγορίθμου):  

1. Πρώτα σαρώνει όλα τα κανάλια για να βρει μία αδρανή περίοδο για να 

χρονοπρογραμματίσει τη ριπή. 

2. Αν βρεθούν κενά σε περισσότερα από ένα κανάλια, επιλέγεται αυτό που 

ελαχιστοποιεί το υπόλοιπο χρονικό διάστημα αδράνειας όπως και στον LAUC-VF. 

3. Αν δε βρεθούν κενά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει τουλάχιστον μία 

επικάλυψη ριπής σε κάθε κανάλι. Ύστερα, ο αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού 

σκανάρει τις ριπές που επικαλύπτονται και αποφασίζει αν κάποια από αυτές πρέπει 

να γίνει preempted, ώστε να απελευθερώσει πόρους για τη νεοαφιχθείσα ριπή. Η 

απόφαση βασίζεται στην κλάση προτεραιότητας στην οποία ανήκει η ριπή. Σαν 

παράδειγμα αν υποθέσουμε ότι στην Εικόνα 32, το Burst-0 ανήκει στη "normal" 

κλάση προτεραιότητας, ενώ το reservation request για μια νέα ριπή ανήκει στη low-

latency κλάση προτεραιότητας, τότε το Burst 0 θα γίνει preempted και η νέα ριπή 

θα χρονοπρογραμματιστεί στη θέση του. 

 

 

Εικόνα 32: Σενάριο χρονοπρογραµµατισµού αιτήµατος δέσµευσης πόρων. 

4.1.3 Πειραματική αξιολόγηση 

Ο preemptive αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού PLAUC-VF αξιολογήθηκε με πειράματα 

που έγιναν στο περιβάλλον Network Simulator (ns-2). Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν 

στην NSF τοπολογία δικτύου, με 8 edge και 6 core κόμβους με κάθε σύνδεσμο του δικτύου 

να διαθέτει δύο μήκη κύματος (κανάλια) με 10Gbps capacity ανά κανάλι. Ο ρυθμός 

πρόσβασης των TCP πηγών στον περιφερειακό δρομολογητή έχει οριστεί στα 100Mbps. 

Μοντελοποιήθηκε ένα τυπικό σενάριο κίνησης στο διαδίκτυο, που περιλαμβάνει long lived 

TCP connections που μετέδιδαν δεδομένα (file transfers) σε όλο τον κύκλο προσομοίωσης  

και short-lived TCP connections,  που ήταν ενεργές μόνο κατά τη μετάδοση ενός σύντομου 

αρχείου και στη συνέχεια τερμάτιζε η λειτουργία τους. Οι Short-lived TCP αφίξεις 

(μεταφορές αρχείων) μοντελοποιήθηκαν με μία εκθετική διαδικασία άφιξης με ρυθμό 50 

flows/sec σε κάθε edge και τυχαίους προορισμούς. Το μέγεθος του αρχείου μεταφοράς 

μοντελοποιήθηκε με μία Pareto κατανομή με ελάχιστο μέγεθος στα 2 Mbytes. 

Χρησιμοποιώντας αυτό το set παραμέτρων, μπορούσαμε να διαμορφώσουμε το ρυθμό 
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άφιξης TCP  συνδέσεων και/ή το μέσο μέγεθος αρχείου, ώστε να πετύχουμε μετρήσεις με 

διαφορετικό αριθμό από ταυτόχρονα ενεργά TCP flows. 

Σε ό,τι ακολουθεί υποθέτουμε ένα buffer-less OBS δίκτυο κορμού που κάνει πλήρη 

μετατροπή μήκους κύματος και οι κρατήσεις ριπών γίνονται χρησιμοποιώντας το JET 

πρωτόκολλο σηματοδοσίας. Το μοντελοποιημένο OBS δίκτυο υποστηρίζει δύο κλάσεις 

υπηρεσιών. Μία high priority / low latency κλάση για τη μετάδοση "critical" TCP segments 

(όπως ορίστηκαν σε προηγούμενη ενότητα) και μία κανονική κλάση για το μεγαλύτερο 

μέρος της TCP κίνησης. Η διαδικασία συναρμολόγησης της ριπής γίνεται στους 

περιφερειακούς OBS κόμβους εισόδου του δικτύου, χρησιμοποιώντας ένα timer-based 

aggregation αλγόριθμο, όπως περιγράφηκε στην ενότητα II. Τα πακέτα από διαφορετικές 

κλάσεις που φτάνουν στον κόμβο εισόδου ανατίθενται σε διαφορετικές ουρές 

συναρμολόγησης ριπών, ανάλογα με το παράθυρο συμφόρησης και την TCP κατάσταση και 

δεν αναμιγνύονται ποτέ στην ίδια ριπή. Καθώς στο TCP πρωτόκολλο δεν υπάρχει πρόσβαση 

σε πληροφορίες κατάστασης του TCP agent όπως το παράθυρο συμφόρησης, που είναι 

απαραίτητες για την προτεινόμενη συναρμολόγηση ριπής και τα σχήματα 

χρονοπρογραμματισμού, η υλοποίηση του TCP πρωτόκολλο στον ns-2 πρέπει να 

τροποποιηθεί. Η προσέγγισή μας ήταν να τροποποιήσουμε την TCPAgent κλάση, έτσι ώστε 

να μεταφέρει τις τιμές cwnd και ssthresh στις TCP επικεφαλίδες. Φυσικά αυτή η προσέγγιση 

απαιτεί τροποποιήσεις στην TCP stack και δε θα ήταν βιώσιμη σε ένα πραγματικό δίκτυο. 

Ωστόσο είναι δυνατό να εκτιμήσουμε αυτές τις πληροφορίες έμμεσα, αναλύοντας τα TCP 

μοτίβα κίνησης. Η τρέχουσα τιμή των cwnd και ssthresh κοινοποιείται στο burstifier, για την 

ταξινόμηση των πακέτων στη normal ή τη low latency κλάση. Στα πειράματα που 

πραγματοποιήθηκαν, το παράθυρο συμφόρησης της steady state υπολογίστηκε 

χρησιμοποιώντας την εξίσωση (3). Αυτός ο τύπος χρησιμοποιεί σαν είσοδο το ποσοστό 

απώλειας ριπών και τον αριθμό των segments ανά ριπή (ανάλογα με το ποσοστό 

πρόσβασης και το μέγεθος του segment των TCP flows), για να υπολογιστεί το TCP 

παράθυρο στο  steady state. 

4.1.4 Πειραματικά αποτελέσματα 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε αριθμητικά αποτελέσματα που προέκυψαν από 

προσομοιώσεις, όσον αφορά την απόδοση του προτεινόμενουTCP-aware σχήματος 

συναρμολόγησης ριπής και χρονοπρογραμματισμού. Η  Εικόνα 33 δείχνει την απόδοση του 

PLAUC-VF (από την άποψη του ποσοστού απώλειας πακέτων), για δύο κλάσεις 

προτεραιοτήτων σε συνθήκες υψηλού φόρτου. Μπορούμε να δούμε ότι ο PLAUC-VF μπορεί 

να παρέχει αποτελεσματικά διαχωρισμό κλάσεων, εξασφαλίζοντας ένα σχετικά χαμηλό 

ποσοστό απώλειας πακέτων για την κατηγορία κίνησης υψηλής προτεραιότητας. Εδώ 

πρέπει να σημειωθεί, ότι τα preemptions σε συνθήκες υψηλής κίνησης μπορεί να αυξήσουν 

το ποσοστό απώλειας ριπών της low-latency κλάσης προτεραιότητας και πιθανώς να την 

οδηγήσουν σε starvation. Ωστόσο, αυτό δε συμβαίνει στο σενάριο που μοντελοποιήθηκε 

εδώ. Καθώς ένας περιορισμένος αριθμός από TCP segments χαρακτηρίζονται σαν κρίσιμα 

για την ενίσχυση της TCP απόδοσης, μόνο αυτά επιτρέπεται να ανατεθούν στην κλάση 

υψηλής προτεραιότητας (διαπιστώθηκε ότι αυτά αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 10% 

της συνολικής TCP κίνησης). Στην πραγματικότητα, διαπιστώθηκε ότι η επίδραση των 

preemptions στη normal κλάση προτεραιότητας ήταν αμελητέα. 
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Εικόνα 33: Πιθανότητα απόρριψης κλάσεων προτεραιότητας στον PLAUC-VF 

Στη συνέχεια, το μέσο TCP throughput χρησιμοποιείται σαν μετρική απόδοσης της TCP 

κίνησης, καθώς η πιθανότητα απώλειας πακέτων δεν είναι ομοιόμορφη σε όλες τις κλάσεις 

προτεραιότητας εξαιτίας των preemptions και γι’ αυτό δεν είναι ενδεικτική της απόδοσης 

της TCP κίνησης στη steady state φάση. Η Εικόνα 34 δείχνει το μέσο TCP throughput για ένα 

μεγάλο δείγμα από TCP flows, για 6 διαφορετικές τιμές των κατωφλίων συναρμολόγησης, 

κρατώντας σταθερό το φορτίο εισόδου. Έγινε μία επιλογή 3 πιθανών timers 

συναρμολόγησης για low-latency (υψηλής προτεραιότητας) κίνηση, δηλαδή 1ms, 2ms 4ms 

αντίστοιχα καθώς και 2 timers για κανονική κλάση προτεραιότητας, δηλαδή 4ms και 8ms. 

Έτσι οδηγούμαστε σε 6 συνδυασμούς assembly timers, ενώ ο συνδυασμός 4ms/4ms 

αντιστοιχεί στη χρήση μίας μόνο κλάσης συναρμολόγησης. Από την Εικόνα 34 προκύπτει ότι 

επιτεύχθηκε βέλτιστη απόδοση με την επιλογή ενός 2ms timer για την κλάση υψηλής 

προτεραιότητας, και ενός 4ms timer για την κανονική κλάση προτεραιότητας, αποδίδοντας 

κατά μέσο όρο 50Mbps. Παρόμοια απόδοση επιτεύχθηκε με ένα 2ms/8ms συνδυασμό 

αποδίδοντας κατά μέσο όρο 46Mbps. Ο 1ms timer δημιούργησε πολλές μικρές ριπές, 

αυξάνοντας τη contention, και έτσι το 1ms/4ms σύστημα παρουσίασε μία μικρότερη μέση 

απόδοση στα 40Mbps. 
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Εικόνα 34: TCP throughput για διαφορετικές τιµές των κατωφλίων συναρµολόγησης 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα multi-class σχήματα συναρμολόγησης ξεπέρασαν 

ξεκάθαρα σε απόδοση το single class σχήμα συναρμολόγησης, το οποίο ήταν κατά μέσο όρο 

στα 35Mbps. Η Εικόνα 35 δείχνει την εξέλιξη του παραθύρου για διαφορετικούς timers. 

Επιλέγοντας ένα 1ms timer, ο χρόνος που χρειάζεται ένα TCP παράθυρο να φτάσει το Wo 

=120 segments (steady state window) είναι 90ms, ενώ για τους 4ms και 8ms timer ο χρόνος 

αυτός αυξάνει στα 110ms και 133ms αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 35: Εξέλιξη  TCP παράθυρου για διαφορετικά κατώφλια συναρµολόγησης 

4.2 Συγχρονισμός TCP πηγών στα OBS δίκτυα 

Ο συγχρονισμός των TCP πηγών είναι ένα γνωστό πρόβλημα, που έχει παρατηρηθεί πρώτα 

στα ηλεκτρονικά δίκτυα [21]. Όταν συμβαίνει συγχρονισμός πολλών TCP πηγών, 

παρατηρείται η σχεδόν ταυτόχρονη αύξηση / μείωση στο TCP παράθυρο. Το αποτέλεσμα 

είναι ένα «πριονωτό» προφίλ κίνησης το οποίο μπορεί να δημιουργήσει στιγμιαίες 

υπερφορτώσεις του δικτύου. Συγχρονισμός στα ηλεκτρονικά δίκτυα συμβαίνει μετά από 

την υπερχείλιση κάποιων buffers, όταν χάνονται πολλαπλά πακέτα από περισσότερες της 
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μίας πηγές. Αν αυτές οι πηγές τυχαίνει να έχουν το ίδιο RTT οι πιθανότητες να 

συγχρονιστούν είναι μεγάλες. Υπάρχουν πολλές στρατηγικές διαχείρισης ουρών στα 

ηλεκτρονικά δίκτυα. Η στρατηγική DropTail είναι η πιο κοινή, η οποία προβλέπει απώλεια 

των εισερχόμενων πακέτων όταν η ουρά αποθήκευσης γεμίσει. Επομένως υπάρχει κίνδυνος 

να χαθούν πολλαπλά πακέτα που ανήκουν σε πολλές διαφορετικές ριπές, οδηγώντας στο 

συγχρονισμό τους. Γι’ αυτό το λόγο έχουν προταθεί πιο εξελιγμένες στρατηγικές όπως η 

AQM και η RED. 

Αναμένεται ο συγχρονισμός να αποτελεί πρόβλημα και στα OBS δίκτυα, αν και αυτά δε 

διαθέτουν buffers στον κορμό τους. Η συνάθροιση πακέτων από πολλές πηγές στην ίδια 

ριπή, καθώς και η αυξημένη πιθανότητα απώλειας ριπών είναι αυτά που οδηγούν σε 

συνθήκες συγχρονισμού στα OBS δίκτυα, και μάλιστα ενδεχομένως σε μεγαλύτερη έκταση 

συγκριτικά με τα ηλεκτρονικά δίκτυα. Η έκταση του φαινομένου εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από το ρυθμό απώλειας ριπών, και από τον αριθμό των διαφορετικών flows που 

συναθροίζονται σε μια ριπή. Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα μελετηθεί σε βάθος το 

πρόβλημα του συγχρονισμού στα OBS δίκτυα, και θα προταθούν λύσεις για την 

αντιμετώπισή του. 

4.2.1 Μέτρηση του φαινομένου του συγχρονισμού 

Ο συγχρονισμός μπορεί να μετρηθεί παρατηρώντας την εξέλιξη των παραθύρων των TCP 

πηγών. Εναλλακτικά, αν πρόκειται για πηγές με διαφορετικό RTT μπορεί να μετρηθεί το 

αθροιζόμενο throughput στην έξοδο του περιφερειακού δρομολογητή, ο οποίος 

πραγματοποιεί τη συναρμολόγηση ριπών. Οι δύο βασικές μετρικές που μας ενδιαφέρουν 

είναι το μέσο αθροιζόμενο throughput καθώς και η τυπική απόκλιση του αθροιζόμενου 

εύρους ζώνης. Η τυπική απόκλιση ποσοτικοποιεί τις διακυμάνσεις στο throughput, που 

είναι χαρακτηριστικό δείγμα συγχρονισμού. Για την ποσοτικοποίηση της τυπικής απόκλισης 

ορίζεται μια νέα μετρική συγχρονισμού, ως εξής: Παίρνουμε δείγματα από το congestion 

window κάθε TCP πηγής ανά σταθερά χρονικά διαστήματα, και συμπεραίνουμε ποιες πηγές 

είχαν απώλεια πακέτου στο χρονικό παράθυρο ανάμεσα σε δύο διαδοχικές 

δειγματοληψίες. Αθροίζουμε τον αριθμό των πηγών που είχαν τουλάχιστον ένα χαμένο 

πακέτο σε ένα χρονικό παράθυρο (Ndi). Στη συνέχεια διαιρούμε με το γινόμενο του αριθμού 

των χρονικών παράθυρων που παρουσιάστηκε τουλάχιστον μια απώλεια πακέτου (Nsdi) επί 

τον αριθμό των πηγών (NF). Δηλαδή, η μετρική του συγχρονισμού ορίζεται ως εξής: 

∑

∑
=

i

diF

i

di

NsN

N

I
*

 (4) 

 

Εμπειρικά, η μετρική του συγχρονισμού εκφράζει τι ποσοστό κατά μέσο όρο των πηγών 

είχαν απώλειες στο ίδιο χρονικό παράθυρο. Αν όλες οι πηγές έχουν πάντα απώλειες στο 

ίδιο χρονικό παράθυρο, τότε η μετρική του συγχρονισμού παίρνει την μέγιστη τιμή 1.0, που 

υποδηλώνει πλήρη συγχρονισμό.  
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4.2.2 Πειραματική μελέτη του φαινομένου του συγχρονισμού 

Σε αυτή την ενότητα θα μελετηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγχρονισμού μέσω 

προσομοιώσεων στον Network Simulator (ns-2). Για αυτές τις προσομοιώσεις 

χρησιμοποιήθηκε ένα απλό πειραματικό σενάριο με δύο OBS περιφερειακούς 

δρομολογητές και πολλαπλές TCP πηγές συνδεδεμένες στον καθένα. Οι OBS περιφερειακοί 

δρομολογητές υλοποιούν μια παραλλαγή του βασισμένου σε χρονικά κατώφλια αλγόριθμο 

συναρμολόγησης ριπών. Οι TCP πηγές υλοποιούν το SACK TCP πρωτόκολλο και 

τροφοδοτούνται με σταθερή ροή κίνησης (CBR traffic). Στα πειράματα που έγιναν 

προσομοιώθηκαν τρεις στρατηγικές συναρμολόγησης ριπής πολλαπλών κλάσεων 

υπηρεσίας. Μόνο τα πακέτα των πηγών που ανήκουν στην ίδια κλάση υπηρεσίας ενός 

περιφερειακού δρομολογητή, τοποθετούνται στην ίδια ουρά συναρμολόγησης. Οι 

στρατηγικές συναρμολόγησης ριπής που προσομοιώθηκαν είναι οι εξής: 

• Per Flow (PF): Χρησιμοποιεί μια ουρά συναρμολόγησης ανά TCP πηγή, 

καταργώντας τη συνάθροιση πακέτων από διαφορετικές πηγές στην ίδια ριπή. 

Είναι η θεωρητικά βέλτιστη στρατηγική για την αντιμετώπιση του 

συγχρονισμού, που θα χρησιμεύσει σαν σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση 

των υπόλοιπων στρατηγικών. Όμως δεν έχει πρακτική αξία καθώς η υλοποίησή 

της θεωρείται ανέφικτη, λόγω του τεράστιου αριθμού TCP πηγών που 

υπάρχουν σε ένα πραγματικό δίκτυο. 

• Multi Queue (MQ): Χρησιμοποιεί ένα σταθερό αριθμό ουρών, ανεξαρτήτως του 

αριθμού των TCP πηγών. Η ανάθεση των πηγών στις ουρές γίνεται είτε με 

σταθερή ανάθεση (SMQ) όπου ένα flow id πάντα τοποθετείται στην ίδια ουρά, 

είτε με δυναμική ανάθεση (DMQ) που συνυπολογίζονται και άλλα κριτήρια. 

• Mixed Flow (MF): Πρόκειται για το γνωστό αλγόριθμο TMAX που χρησιμοποιεί 

μία ουρά ανά ζεύγος περιφερειακών δρομολογητών. 

Το πρώτο σετ προσομοιώσεων πραγματοποιείται με access bandwidth 100Mits/s και ένα 

μεταβαλλόμενο αριθμό από πηγές που συμβολίζεται με την παράμετρο NF. Η εξέλιξη του 

παράθυρου συμφόρησης παρακολουθείται για κάθε TCP πηγή ανά 0.7 δευτερόλεπτα κατά 

τη διάρκεια του κύκλου προσομοίωσης. Τέλος, οι TCP πηγές ξεκινούν τη μετάδοσή τους σε 

τυχαία χρονικά διαστήματα για να αποφευχθεί ο συγχρονισμός τους κατά την έναρξη του 

πειράματος. Οι Εικόνα 36α και β απεικονίζουν το αθροιζόμενο throughput για διαφορετικό 

αριθμό πηγών NF = {10, 15, 25} πηγές στις περιπτώσεις των MF και PF στρατηγικών. 

Παρατηρούμε ότι στην PF στρατηγική το αθροιζόμενο throughput έχει ένα σχεδόν επίπεδο 

προφίλ, σε αντίθεση με την MF στρατηγική που εμφανίζει ένα ξεκάθαρα πριονωτό προφίλ, 

στο οποίο οι διακυμάνσεις αυξάνονται με τον αριθμό των TCP πηγών. Ειδικά για NF = 25 οι 

διακυμάνσεις γίνονται πιο απότομες, αφού αντίστοιχα αυξάνεται και ο αριθμός των πηγών 

που επηρεάζονται από μια απώλεια ριπής. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την Εικόνα 

37 που απεικονίζει την κατανομή των πηγών σε ριπές, για NF = 25 το 30% των ριπών 

περιέχει πακέτα από όλες τις πηγές. Αυτό το ποσοστό κρίνεται ως ιδιαίτερα υψηλό, και 

εξηγεί τα υψηλά επίπεδα συγχρονισμού που οδηγούν σε μια εκρηκτική χρησιμοποίηση της 

χωρητικότητας. Το συμπέρασμα είναι δηλαδή ότι ο μεγάλος αριθμός διαφορετικών πηγών 

στην ίδια ριπή οδηγεί σε συγχρονισμό. Στην επόμενη ενότητα θα παρουσιαστεί μια 

μέθοδος για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. 
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Εικόνα 36: Αθροιζόµενο throughput για NF={10, 15, 25} και για στρατηγικές συναρµολόγησης (α) 

PF και (β) MF. 

 

Εικόνα 37: Κατανοµή TCP πηγών σε ριπές δεδοµένων. 

Η κανονικοποιημένη τιμή του congestion window, η οποία ορίζεται σαν το άθροισμα όλων 

των congestion windows προς τη μέγιστη τιμή του επί την τιμή των πηγών NF, απεικονίζεται 

στην Εικόνα 38. Αυτή η κανονικοποίηση δίνει μια εκτίμηση του πόσο συχνά οι πηγές είναι 

σε θέση να πετύχουν μετάδοση δεδομένων στο μέγιστο δυνατό ρυθμό και άρα 

μεγιστοποιείται το αθροιζόμενο TCP throughput. Όπως προκύπτει από την Εικόνα 38, όσο 

αυξάνει ο χρόνος συναρμολόγησης τόσο η κανονικοποιημένη τιμή τείνει στο 1. Την ίδια 

στιγμή όμως γίνονται πιο απότομες και οι αυξομειώσεις, αλλά και πιο σπάνιες. Αυτό 

οφείλεται στο μικρότερο αριθμό των μεταδιδόμενων ριπών, όπου όμως η απώλεια μίας 

ριπής έχει πιο μεγάλο αντίκτυπο στο αθροιζόμενο TCP throughput. 
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Εικόνα 38: Κανονικοποιηµένο άθροισµα των παράθυρων συµφόρησης για διαφορετικές τιµές του 

κατωφλίου συναρµολόγησης. 

Η  Εικόνα 39 δείχνει την κατανομή των TCP πηγών σε ριπές για διαφορετικές τιμές του 

χρόνου συναρμολόγησης. Αυτό το αποτέλεσμα σχετίζεται άμεσα με το συγχρονισμό, επειδή 

μια ριπή με μεγάλο αριθμό πακέτων από πολλές συναρμολογημένες ριπές μπορεί να τις 

οδηγήσει στο συγχρονισμό αν χαθεί. Μια μικρότερη τιμή του χρόνου συναρμολόγησης 

παράγει μια πιο ομοιόμορφη κατανομή πακέτων στις ριπές, οδηγώντας σε πιο αδύναμο 

συγχρονισμό. Συμπερασματικά, όσο μεγαλώνει η τιμή του χρόνου συναρμολόγησης τόσο 

περισσότερες οι TCP πηγές και ο αριθμός των πακέτων που εισάγουν ανά ριπή και τόσο 

μεγαλύτερη η πιθανότητα συγχρονισμού τους. 

 

Εικόνα 39: Κατανοµή TCP πηγών σε ριπές για διαφορετικές τιµές του χρόνου συναρµολόγησης 

4.2.3 Στρατηγική συναρμολόγησης SMQ 

Μια πρώτη προσέγγιση για την αντιμετώπιση του συγχρονισμού, που αποσκοπεί στην 

μείωση των TCP πηγών που συναρμολογούνται στην ίδια ριπή με τη χρήση ενός 

αλγόριθμου συναρμολόγησης πολλαπλών κλάσεων. Η συγκεκριμένη στρατηγική 

χρησιμοποιεί πολλές ουρές για το ίδιο ζεύγος πηγής-προορισμού, ενώ η ανάθεση μιας 

πηγής σε μια ουρά γίνεται βάσει του flow id. Έτσι, σε ένα σύστημα με Ν ουρές μια πηγή με 
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flow-id k θα τοποθετηθεί στην ουρά Ν % k. Η Εικόνα 40 δείχνει το αθροιζόμενο throughput 

για τη στρατηγική SMQ, για n=2. Παρατηρούμε ότι σε σχέση με την Εικόνα 37 (β) η μείωση 

της εκρηκτικότητας την TCP παραθύρων είναι εμφανής, ιδιαίτερα στην περίπτωση των 25 

πηγών και τείνει στη συμπεριφορά της PF στρατηγικής, που απεικονίζεται στην Εικόνα 37 

(α). 

 

Εικόνα 40: Αθροιζόµενο throughput για NF={10, 15, 25} για στρατηγική συναρµολόγησης SMQ 

Για την περαιτέρω ανάδειξη των διαφορών στο συγχρονισμό θα καταφύγουμε σε μια πιο 

αντικειμενική μετρική σύγκρισης, που είναι η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση του 

αθροιζόμενου throughput για τις τρεις στρατηγικές MF, PF και SMQ. Οι παρακάτω εικόνες 

(Εικόνα 41 (α) και (β)) απεικονίζουν τα αποτελέσματα για NF = {10, 15, 25}. Βλέπουμε ότι 

ενώ το μέσο αθροιζόμενο throughput είναι παρόμοιο και για τις τρεις στρατηγικές, η τυπική 

απόκλιση διαφέρει σημαντικά. Η τυπική απόκλιση του αθροιζόμενου throughput 

αναπαριστά την εκρηκτικότητα της κίνησης, και είναι πολύ μεγαλύτερη στην MF στρατηγική 

απ’ ότι στην SMQ και την MF στρατηγική. Μάλιστα, στην MF στρατηγική η τυπική απόκλιση 

αυξάνεται με την αύξηση του αριθμού των πηγών. Αντίθετα στην PF στρατηγική η τυπική 

απόκλιση είναι σταθερή, ενώ στην SMQ στρατηγική αυξάνεται πολύ πιο ομαλά. Αν και η 

στρατηγική SMQ φαίνεται ότι είναι σε θέση να μειώσει την εκρηκτικότητα της κίνησης που 

προκαλείται από τις απώλειες ριπών, δεν είναι σε θέση να εξαλείψει το πρόβλημα του 

συγχρονισμού ιδιαίτερα όταν ο αριθμός των TCP flows αυξάνεται. 

 

Εικόνα 41: (α) µέσο αθροιζόµενο throughput και (β) τυπική απόκλιση ως προς τον αριθµό των TCP 

πηγών 
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4.2.4 Συγχρονισμός σε μεγάλα δίκτυα 

Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές αρχές που διέπουν το φαινόμενο του συγχρονισμού, θα 

ακολουθήσει αξιολόγηση του φαινομένου σε μεγάλα δίκτυα κορμού, με εκατοντάδες 

ενεργές TCP πηγές. Τα πειράματα εκτελέστηκαν στο NSFnet δίκτυο κορμού 14 κόμβων, οι 

οποίοι διακρίθηκαν σε κόμβους κορμού και κόμβους περιφερειακούς (core/edge nodes). Το 

μοντέλο κίνησης που χρησιμοποιήθηκε, προβλέπει σε κάθε περιφερειακό δρομολογητή του 

δικτύου κορμού να φτάνουν TCP αιτήσεις σύνδεσης βάσει της κατανομής Poisson και να 

μεταφέρουν ένα αρχείο με μέγεθος που ακολουθεί την Pareto κατανομή με μέση τιμή 4MB. 

Σταθερές στα πειράματα που εκτελέστηκαν ήταν η χωρητικότητα των γραμμών που 

ορίστηκε 10Gbps, ο ρυθμός πρόσβασης των πηγών που ορίστηκε στα 100Mbps, ο ρυθμός 

άφιξης των πηγών στις 50 πηγές/second και η παράμετρος TMAX στα 3ms. Αυτό το σύνολο 

παραμέτρων οδηγεί σε ~2000 ενεργές πηγές στο δίκτυο, και ένα ρυθμό απώλειας ριπών 

2%. 

Η  Εικόνα 42 απεικονίζει το αθροιζόμενο throughput για τις στρατηγικές MF και SMQ για 

όλες τις TCP πηγές ενός τυχαίου ζεύγους περιφερειακών δρομολογητών πηγής-

προορισμού, το οποίο λειτουργεί σαν το απόλυτο κριτήριο συγχρονισμού. Η εκρηκτικότητα 

της κίνησης για τη στρατηγική MF είναι προφανής. Η τυπική απόκλιση μετρήθηκε 61.1 για 

τη στρατηγική MF, και 54 για τη στρατηγική SMQ. Αντίστοιχα, η μετρική συγχρονισμού 

μετρήθηκε 0.26 και 0.13. Παρατηρούμε λοιπόν ότι σε μεγάλα δίκτυα όπου ο αριθμός των 

πηγών είναι μεγάλος, το φαινόμενο του συγχρονισμού είναι ακόμα πιο σοβαρό. Βασικό μας 

συμπέρασμα ήταν ότι καθοριστικός παράγοντας συγχρονισμού είναι η κατανομή των TCP 

πηγών στις ριπές αλλά και ο υψηλός ρυθμός απώλειας πακέτων. Όταν οι ίδιες πηγές 

συναρμολογούνται μαζί στις ίδιες ριπές, αυτό οδηγεί σε ταυτόχρονες απώλειες πακέτων 

και άρα σε συγχρονισμό των πηγών. Ο δεύτερος καθοριστικός παράγοντας συγχρονισμού 

είναι ο ρυθμός απώλειας ριπών. Η συνεισφορά του στο φαινόμενο του συγχρονισμού 

αξιολογήθηκε μεταβάλλοντας τεχνητά το ρυθμό απώλειας ριπών σε κάθε κύκλο 

προσομοίωσης και υπολογίζοντας τη μετρική συγχρονισμού. Ο ρυθμός απώλειας ριπών 

μεταβάλλεται σε κάθε πείραμα, εισάγοντας μερική, ή καθόλου δυνατότητα μετατροπής 

μήκους κύματος. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας με τα 

αποτελέσματα για όλες τις στρατηγικές συναρμολόγησης. 

 

Εικόνα 42: Αθροιζόµενο throughput για στρατηγικές συναρµολόγησης MF και SMQ 
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4.2.5 Στρατηγική συναρμολόγησης DMQ 

Για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου του συγχρονισμού, σε αυτή την 

παράγραφο προτείνεται μια δυναμική στρατηγική συναρμολόγησης ριπής. Η στατική 

μέθοδος συναρμολόγησης δεν είναι αρκετά αποτελεσματική, καθώς απαιτεί ένα σχετικά 

μεγάλο αριθμό ουρών για την αντιμετώπιση του συγχρονισμού. Αυτό συμβαίνει γιατί 

τίποτα δεν αποτρέπει τις πηγές που ανήκουν στην ίδια ουρά να συγχρονιστούν, επομένως 

ένας μικρός αριθμός πηγών ανά ουρά γίνεται ανεκτός. Στη δυναμική στρατηγική που 

προτείνεται, ο αριθμός των ουρών είναι ανεξάρτητος από τον αριθμό των πηγών. Στόχος 

είναι να μη συναρμολογούνται τα πακέτα των ίδιων πηγών στις ίδιες ριπές. Αυτή η 

στρατηγική αναμένεται να αποσυγχρονίσει δύο πηγές που έτυχε να συγχρονιστούν (π.χ. 

λόγω ενός ταυτόχρονου time-out event). Οι πηγές αντιστοιχίζονται στις ουρές 

συναρμολόγησης μέσω μιας στρατηγικής ανάθεσης, η οποία μπορεί να λειτουργεί είτε 

προληπτικά είτε εκ των υστέρων. Στην εκ των υστέρων στρατηγική αποφεύγεται η 

συναρμολόγηση δύο πηγών που είχαν ταυτόχρονα απώλεια πακέτου στην ίδια ριπή. Στην 

προληπτική στρατηγική, η ανάθεση μιας πηγής σε κάποια ουρά συναρμολόγησης γίνεται με 

την άφιξη του πρώτου πακέτου της πηγής στον περιφερειακό δρομολογητή και μένει 

σταθερή για όσο χρόνο διαρκεί η συναρμολόγηση της ριπής. Έτσι, αποφεύγεται πιθανή 

αναδιάταξη των TCP πακέτων. Επίσης, η πληροφορία κατάστασης που διατηρεί ο 

περιφερειακός δρομολογητής περιορίζεται στις πηγές που μετέδωσαν κάποιο πακέτο κατά 

τη διάρκεια συναρμολόγησης ριπής, η οποία μηδενίζεται με την μετάδοση της ριπής. 

Στα πειράματα που εκτελέστηκαν για την αξιολόγηση της στρατηγικής DMQ υλοποιήθηκε η 

προληπτική εκδοχή της στην απλούστερη μορφή της, όπου η ανάθεση των πηγών σε ουρές 

γίνεται με τυχαίο τρόπο. Η Εικόνα 43 απεικονίζει τις διακυμάνσεις στο αθροιζόμενο 

throughput όλων των TCP πηγών για ένα τυχαίο ζεύγος περιφερειακών δρομολογητών 

πηγής-προορισμού για τη στρατηγική DMQ με 2 και 4 ουρές. Είναι φανερό ότι η τυχαία 

ανάθεση πηγών σε ουρές μπορεί πραγματικά να τις αποσυγχρονίσει. Από τα αποτελέσματα 

που απεικονίζονται στον Πίνακα 3 παρατηρούμε ότι η στρατηγική DMQ ξεπερνά τη 

στρατηγική SMQ στην αντιμετώπιση του συγχρονισμού. Με τον ίδιο αριθμό ουρών, 

εμφανίζει σημαντικά μικρότερες τιμές τόσο στην τυπική απόκλιση του αθροιζόμενου 

throughput όσο και στη μετρική συγχρονισμού. Συγκεκριμένα, το μέσο TCP throughput 

μετρήθηκε στα 35 Mbps στην MF και SMQ τεχνική και οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις 

μετρήθηκαν 61.1 και 54. Αντιστοίχως, η μετρική συγχρονισμού βρέθηκε 0.26 και 0.13. Όσον 

αφορά το σχήμα DMQ, από την Εικόνα 43 προκύπτει ότι ο συγχρονισμός των πηγών έχει 

μειωθεί σημαντικά οδηγώντας μας στο συμπέρασμα ότι η τυχαία ανάθεση πηγών σε ουρές 

συναρμολόγησης μπορεί να αποσυγχρονίσει τις TCP πηγές. Η τυπική απόκλιση της DMQ-2 

στρατηγικής έχει μειωθεί στην τιμή 34 και στην DMQ-4 στην τιμή 29. Η διαφορά είναι 

σημαντική σε σχέση με τις επιδόσεις της τεχνικής SMQ, οδηγώντας μας στο συμπέρασμα 

ότι η δυναμική ανάθεση πηγών ξεπερνά σε απόδοση τις άλλες πηγές ως προς την 

αντιμετώπιση των φαινομένων συγχρονισμού. 
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Εικόνα 43: Αθροιζόµενο Throughput για στρατηγικές DMQ-2 και DMQ-4 

Πίνακας 3: Απόδοση διαφορετικών στρατηγικών συναρµολόγησης 

Assembly 
case 

AVE STD MIN MAX Index 
metric 

MF 35.5 61.1 0.66 661.7 0.26 

SMQ 35.8 54.0 0.76 603.1 0.13 

DMQ-2 38.3 34.4 0.78 258.4 0.043 

DMQ-4 36.7 29.9 0.7 251.8 0.021 

DMQ-8 37.5 26.2 0.65 247.2 0.011 

Ο συγχρονισμός των TCP πηγών εξαρτάται σημαντικά και από το ρυθμό απώλειας ριπών. 

Στην παρακάτω εικόνα αξιολογούμε την επίδραση του ρυθμού απώλειας ριπών στη 

δημιουργία συγχρονισμού, υπολογίζοντας τη μετρική συγχρονισμού για διαφορετικούς 

ρυθμούς απώλειας. Οι διαφορετικοί ρυθμοί απώλειας επετεύχθησαν επιτρέποντας πλήρη, 

μερική ή καθόλου δυνατότητα μετατροπής μήκους κύματος. Τα αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται στην Εικόνα 44 καταδεικνύουν τη μεγάλη σημασία του ρυθμού απώλειας 

ριπών στη δημιουργία συγχρονισμού. 

 

Εικόνα 44: Εξάρτηση του index metric από το ρυθµό πώλειας ριπών 
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4.3 Παροχή QoS κατά τη μετάδοση βίντεο κίνησης σε OBS δίκτυα 

Η παροχή ποιότητας υπηρεσίας (QoS) σε δίκτυα OBS είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, λόγω 

της αδυναμίας αποθήκευσης στο οπτικό πεδίο. Οι ριπές που φτάνουν στους κόμβους 

κορμού εξυπηρετούνται με τη λογική first-come-first serve, από τη στιγμή που δεν 

υπάρχουν buffers. Η συναρμολόγηση πακέτων με διαφορετικές QoS απαιτήσεις 

δυσχεραίνει περαιτέρω το πρόβλημα της παροχής ποιότητας υπηρεσίας. Στα πλαίσια της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής  προτείνεται ένα νέο σχήμα παροχής ποιότητας 

υπηρεσίας, το οποίο εφαρμόζεται στη μετάδοση κίνησης βίντεο. Προτείνουμε την ύπαρξη 

δύο κλάσεων συναρμολόγησης, μία  υψηλής προτεραιότητας για τη βίντεο κίνηση (class-1) 

και μία χαμηλής προτεραιότητας (class-0) για την κίνηση δεδομένων. Η παροχή ποιότητας 

υπηρεσίας βασίζεται στην τεχνική των burst preemptions, όπου ριπές που έχουν ήδη 

χρονοπρογαμματιστεί απορρίπτονται προς όφελος μιας ριπής μεγαλύτερης 

προτεραιότητας. Η Video κίνηση αποτελείται από video streams με MPEG4 κωδικοποίηση, 

που είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη στο διαδίκτυο. Μέσω του Evalvid framework [34], 

υπολογίζουμε μετρικές σχετικά με την αντιληπτή ποιότητα της video κίνησης, όπως το MOS 

score και το PSNR, που μας δίνουν μία ρεαλιστική εκτίμηση της ποιότητας. 

4.3.1 Παροχή ποιότητας υπηρεσίας με τη χρήση burst preemtions 

Η έρευνα για τους preemptive αλγορίθμους χρονοπρογραμματισμού έχει επικεντρωθεί σε 

σχήματα πολλαπλών κλάσεων με αυστηρές προτεραιότητες, ώστε να επιτευχθούν 

εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσίας και πλήρης διαχωρισμός κλάσεων. Παρόλα αυτά, ατή η 

προσέγγιση έχει μικρή ευελιξία, καθώς δε λαμβάνει υπόψη τη σχετική προτεραιότητα των 

ριπών (η οποία μπορεί να εξαρτάται από πολλές παραμέτρους) και μπορεί να οδηγήσει σε 

μεγάλες απώλειες απόδοσης την κλάση χαμηλής προτεραιότητας. Στο προτεινόμενο σχήμα, 

δεν επιβάλλουμε αυστηρές προτεραιότητες μεταξύ των κλάσεων, αλλά χρησιμοποιούμε 

μία πιθανοτική πολιτική για να αποφασίσουμε αν θα γίνει preempt μία ριπή ή όχι. Αυτή η 

προσέγγιση είναι πολύ ευέλικτη, καθώς επιτρέπει το συνδυασμό μιας σειράς παραμέτρων 

προκειμένου να επιτευχθεί μία πιθανότητα preemption P, στην οποία θα βασίζονται όλες οι 

αποφάσεις για preemption.  

Στη συνέχεια θεωρούμε ότι έχουμε ένα buffer-less OBS δίκτυο, που υποστηρίζει πλήρη 

μετατροπή μήκους κύματος και οι δεσμεύσεις πόρων γίνονται με το JET πρωτόκολλο 

σηματοδοσίας. Το OBS δίκτυο υποστηρίζει δύο κλάσεις υπηρεσιών, μία χαμηλής 

προτεραιότητας best effort κλάση, ή κλάση 0, για μεταδόσεις bulk δεδομένων και μία 

υψηλής προτεραιότητας κλάση πραγματικού χρόνου, ή κλάση 1 για μεταδόσεις βίντεο. Στην 

είσοδο του δικτύου, τα πακέτα και των δύο κλάσεων συναρμολογούνται σε ριπές και δεν 

αναμειγνύονται ποτέ στην ίδια ριπή. Τα πακέτα της κλάσης πραγματικού χρόνου 

μεταδίδονται σε UDP frames (streaming), χωρίς την υποστήριξη αναμεταδόσεων. Σαν 

αποτέλεσμα τα δεδομένα βίντεο είναι ευαίσθητα σε απώλειες πακέτων, τα οποία δεν 

αναμεταδίδονται με αποτέλεσμα την άμεση υποβάθμιση της ποιότητας. Αντίθετα, οι 

μεταδόσεις bulk δεδομένων χρησιμοποιούν το TCP πρωτόκολλο, που παρέχει αξιοπιστία 

και έλεγχο της ροής μέσω του μηχανισμού του TCP παράθυρου και του σχήματος 

αναμετάδοσης. Τα πακέτα που χάθηκαν αναμεταδίδονται, αλλά οδηγούν τις TCP πηγές να 

μειώσουν στο μισό το παράθυρο μετάδοσής τους, με αποτέλεσμα μεγάλη απώλεια 

throughput. Προφανώς, υπάρχει ένα trade-off μεταξύ των δύο τύπων κίνησης, που είναι η 
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απώλεια throughput της TCP κίνησης και η υποβάθμιση της ποιότητας βίντεο, το οποίο θα 

προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε μέσα από την προτεινόμενη preemption πολιτική. 

4.3.2 Preemption Drop Policy 

Το προτεινόμενο preemptive σχήμα χρονοπρογραμματισμού χρησιμοποιεί μία παραλλαγή 

της Preemption Drop Policy (PDP) [32], η οποία είναι μία πιθανοτική στρατηγική για παροχή 

ευέλικτων προτεραιοτήτων. Σε έναν OBS κόμβο που χρησιμοποιεί την PDP, ένα ελεύθερο 

μήκος κύματος μπορεί να δεσμευτεί από μία ριπή που ανήκει σε οποιαδήποτε κλάση 

υπηρεσίας (δε χρησιμοποιούνται τεχνικές περιορισμού πρόσβασης) αλλά αν όλα τα μήκη 

κύματος είναι απασχολημένα, τα preemptions μπορούν να γίνουν σύμφωνα με μία 

προσυμφωνημένη πολιτική. Η πολιτική preemption παραμετροποιείται από τον ορισμό του 

P, που εκφράζει την πιθανότητα να γίνει preempt μια χρονοπρογραμματισμένη ριπή. 

Δηλαδή, όταν έρχεται μία αίτηση κράτησης για μία νέα ριπή, αυτή η ριπή έχει πιθανότητα P 

να κάνει preempt μία ήδη προγραμματισμένη ριπή που επικαλύπτεται με τη νέα ριπή. Η 

πολιτική preemption λαμβάνει υπόψη τα μεγέθη των δύο επικαλυπτόμενων ριπών, καθώς 

και τις κλάσεις προτεραιοτήτων τους. Σε ένα σύστημα με αυστηρές προτεραιότητες, μία 

ριπή με μεγαλύτερη προτεραιότητα κάνει πάντα preempt μία ήδη προγραμματισμένη ριπή 

μικρότερης προτεραιότητας. Παρόλα αυτά αυτή η πολιτική έχει περιορισμένη ευελιξία, και 

μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια throughput της κλάσης χαμηλής 

προτεραιότητας. Σε αυτή την εργασία προτείνουμε ένα ευέλικτο σχήμα preemption 

βασισμένο στην πολιτική PDP, όπου τα σχετικά μεγέθη ριπών λαμβάνονται επίσης υπόψη 

στην απόφαση για preemption. Στόχος μας είναι να υλοποιήσουμε ένα tradeoff ανάμεσα 

στη μεγιστοποίηση του throughput και στην υποβάθμιση της ποιότητας. 

Η πιθανότητα Preemption (P) όπως ορίζεται στην προτεινόμενη πολιτική εξαρτάται από τη 

σχετική σημασία των δύο ριπών που ανταγωνίζονται για τους ίδιους πόρους. Η σημασία 

μιας ριπής εξαρτάται από το μέγεθος (μία μεγάλη ριπή έχει μεγαλύτερη επίδραση στο 

throughput όταν χάνεται από μία μικρότερη) και την προτεραιότητα της κλάσης υπηρεσίας 

στην οποία ανήκει. Έτσι η πιθανότητα που έχει μία ριπή της κλάσης class-1 να κάνει 

preempt μία ριπή που ανήκει στην class-0 εξαρτάται εν μέρει από το σχετικό μέγεθος των 

ριπών και εν μέρει από μία σταθερή πιθανότητα preemption Po. Η παράμετρος Po οδηγεί 

σε διαχωρισμό των κλάσεων, και παρέχει εγγυήσεις απόδοσης σε ριπές υψηλής 

προτεραιότητας, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Εδώ πρέπει να προστεθεί ότι, μία ριπή 

class-0 δεν κάνει preempt ποτέ μία ριπή της class 1, ενώ μεταξύ δύο ριπών της ίδιας κλάσης 

υπηρεσίας η μικρότερη γίνεται πάντα preempted. Ο ορισμός του P, δεδομένου ότι το 567 

και το  89�:;<=  είναι το μέγεθος και ο αριθμός της κλάσης της εισερχόμενης ριπής σε ένα 

σχήμα με πολλές κλάσεις με αυστηρές προτεραιότητες ώστε να επιτύχουμε εγγυήσεις QoS 

και διαχωρισμό κλάσεων είναι ο εξής: 

 > � ?>) @ �1 $ >)	 · :;<=:BCD ,1,0,
      89�:;<= G 89�:BCD567 G 5HIJ567 K 5HIJ L 

 

(5) 

Στη συνέχεια, μελετάμε πώς η επιλογή του Po επηρεάζει το TCP throughput και την 

ποιότητα του μεταδιδόμενου βίντεο. Στην ουσία, το Po ελέγχει το Throughput / Quality 

tradeoff. Οι τιμές του Po που είναι κοντά στο 1 θα έχουν την τάση να ευνοούν τις ριπές 
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βίντεο (class-1) έναντι των ριπών δεδομένων, ενώ οι τιμές του Po που είναι κοντά στο 0 θα 

ευνοούν ριπές  δεδομένων ανεξάρτητα από την κλάση υπηρεσίας τους. 

4.3.3 Μοντέλο υπολογισμού της πιθανότητας απώλειας ριπής 

Σε αυτή την ενότητα παρέχουμε ένα μαθηματικό μοντέλο για να υπολογίσουμε τις 

πιθανότητες απώλειας των κλάσεων προτεραιοτήτων. Στόχος μας είναι να υπολογίσουμε το 

ρυθμό απώλειας ριπών σε σχέση με την πιθανότητα preemption P, και να δείξουμε πώς οι 

διαφορετικές τιμές της P επηρεάζουν το ρυθμό απώλειας των δύο κλάσεων 

προτεραιοτήτων, δηλαδή της best-effort κλάσης (ή class-0) και της κλάσης πραγματικού 

χρόνου (ή class-1). Σε ό,τι ακολουθεί, μοντελοποιούμε ένα κόμβο OBS σαν ένα M/G/k/k 

σύστημα ουρών, και υπολογίζουμε τις πιθανότητες απόρριψης ριπής των κλάσεων 

προτεραιοτήτων. Ας υποθέσουμε ότι και οι δύο κλάσεις προτεραιοτήτων παράγουν ριπές 

σύμφωνα με μία Poisson κατανομή, με ρυθμούς λ0 και λ1 αντίστοιχα και έχουν εκθετική 

κατανομή μεγέθους. Η συνολική πιθανότητα απώλειας μπορεί να προσεγγιστεί από τον 

πολύ γνωστό τύπο ErlangB. Στο κόμβο OBS δύο κλάσεων, που μοντελοποιείται με W μήκη 

κύματος και προσφερόμενο φορτίο M),M� (για τις κλάσεις προτεραιότητας class-0 και class-1 

αντιστοίχως), η συνολική πιθανότητα απόρριψης της μείξης των δύο κλάσεων υπολογίζεται 

ως >:�0,1	= ErlangB(M)+M�, W), ή: 

>:�0,1	 � NM),�O /+!Q
R∑ M),�S T!UOS�) VW  

 

(6) 

Το ερώτημα που παραμένει είναι πώς να υπολογίσουμε τις πιθανότητες απώλειας της κάθε 

μεμονωμένης κλάσης. Αντίθετα από το μοντέλο ουρών που προτείνεται στο [33], εδώ δεν 

υποθέτουμε αυστηρές προτεραιότητες ανάμεσα στις κλάσεις προτεραιοτήτων, επομένως ο 

τύπος EarlangB δεν παρέχει μία ακριβή εκτίμηση του ρυθμού απώλειας της κλάσης-1 

(υψηλής προτεραιότητας). Ο τύπος EarlangB εκφράζει την πιθανότητα με την οποία είναι 

δεσμευμένα όλα τα μήκη κύματος όταν φτάνει μία νέα ριπή, το οποίο ουσιαστικά οδηγεί σε 

μία απώλεια ριπών σε ένα M/G/k/k σύστημα εξαιτίας της έλλειψης buffering. Η απώλεια 

μπορεί να αποφευχθεί για τις ριπές υψηλής προτεραιότητας, οι οποίες μπορούν να κάνουν 

preempt μία ήδη χρονοπτογραμματισμένη ριπή χαμηλής προτεραιότητας που ανήκει στο 

class-0. Έτσι, οι  ριπές της κλάσης 0 αντιμετωπίζουν υψηλότερους ρυθμούς απόρριψης από 

τις ριπές της κλάσης 1. 

 Η σχέση μεταξύ του ρυθμού απώλειας ριπών των κλάσεων 0 και 1 χρησιμοποιώντας το 

θεώρημα ολικής πιθανότητας μπορεί να εκφραστεί ως εξής: 

 >X5 �Y Z9Y�[ � %) · >\5 �Y Z9Y�]5 ^ 8Z_YY-0a @ %� · >X5 �Y Z9Y�|5 ^ 8Z_YY1[     (7) 

 

Στον παραπάνω τύπο οι po και p1 είναι οι πιθανότητες μιας ριπής να ανήκει στην class-0 και 

την class-1 αντίστοιχα. Καθώς τα preemptions είναι σχετικά σπάνια, μία καλή προσέγγιση 

των po και p1 είναι: 
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%� � c� c) @ c�U , � � 0,1           (8) 

 
Στη συνέχεια συμβολίζουμε τις πιθανότητες απόρριψης των ριπών των κλάσεων 0 και 1 ως 

εξής: >:�1	 � >\5 �Y Z9Y�]5 ^ 8Z_YY-1a, >:�0	 � >\5 �Y Z9Y�]5 ^ 8Z_YY-0a και >:�0, 1	 � >X5 �Y Z9Y�[. Σημειώνουμε εδώ ότι εφ’ όσον η συνολική πιθανότητα απώλειας >:�0, 1	 

προκύπτει από τον τύπο EarlangB, αρκεί ο υπολογισμός ενός από τα >:�1	, >:�2	 ώστε να 

υπολογιστεί και το άλλο μέσω του θεωρήματος ολικής πιθανότητας. Μία ριπή που ανήκει 

στην class-1 χάνεται αν βρει όλα τα μήκη κύματος δεσμευμένα, το οποίο συμβαίνει με 

πιθανότητα PB(O,l) και όταν συμβαίνει κάτι από τα παρακάτω: 

• Όλα τα W μήκη κύματος είναι δεσμευμένα με ριπές της class-1 (επομένως δεν είναι 

δυνατό το preemption). Αν δεχτούμε ότι οι δεσμεύσεις καναλιών είναι ανεξάρτητες 

συμπεραίνουμε ότι αυτό συμβαίνει με πιθανότητα p1W
 . 

• Υπάρχει τουλάχιστον ένα μήκος κύματος δεσμευμένο από ριπή της class-0 το οποίο 

μπορεί να γίνει preempted για να εξυπηρετήσει μία ριπή της class-1 αλλά η 

δέσμευση αποτυγχάνει. Αυτό συμβαίνει με πιθανότητα 1 - P, αφού P είναι το 

preemption probability. 

 >:�1	 � >:�0,1	 · �%�O @ �1 $ %�O	 · �1 $ >	�     (9) 

4.3.4 Πειραματική επαλήθευση μοντέλου 

Για να επιβεβαιώσουμε την εγκυρότητα του προτεινόμενου μοντέλου, κάνουμε 

προσομοίωση σε ένα μόνο OBS κόμβο, το οποίο χρησιμοποιεί το προτεινόμενο σχήμα 

χρονοπρογραμματισμού. Υπολογίζουμε τις blocking πιθανότητες των class-0 και class1 

μέσω προσομοίωσης και μέσω του θεωρητικού μοντέλου, χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις 

(7) και (9). Οι αφίξεις των ριπών θεωρούμε ότι είναι εκθετικά κατανεμημένες, με την ίδια  

inter-arrival κατανομή χρόνου και για τις δύο κλάσεις. Το μέγεθος της ριπής είναι επίσης 

εκθετικά κατανεμημένο, με το ίδιο μέσο μέγεθος ριπής και για τις δύο κλάσεις, οδηγώντας 

σε ένα M/M/k/k σύστημα. Στο σενάριο προσομοίωσής μας, έχουμε υποθέσει ένα OBS 

κόμβο με 2 μήκη κύματος για κάθε ίνα, και 2.5Gbps χωρητικότητα σε κάθε κανάλι. Η Εικόνα 

45 δείχνει τις blocking πιθανότητες και για τις δύο κλάσεις προτεραιοτήτων, που 

υπολογίστηκαν και αναλυτικά και μέσω προσομοίωσης. Όπως ήταν αναμενόμενο το 

θεωρητικό μοντέλο προβλέπει με ακρίβεια τη blocking πιθανότητα και των δύο κλάσεων. 

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι για να απλοποιήσουμε το μοντέλο μας δε λαμβάνουμε 

υπ’όψην τα offsets ανάμεσα στις ριπές και τα πακέτα ελέγχου, καθώς δεν επηρεάζουν 

άμεσα τη blocking πιθανότητα, αλλά μπορούν να επηρεάσουν την πιθανότητα preemption. 

Στο [35] υποστηρίζεται ότι η πιθανότητα preemption εξαρτάται από το λόγο ανάμεσα στον 

offset χρόνο προς το μέσο μέγεθος ριπής. Οι συγγραφείς αποδεικνύουν αναλυτικά και 

μέσω προσομοίωσης ότι όταν το κλάσμα είναι 5 ή περισσότερο (δηλαδή, ο burst offset 

χρόνος είναι τουλάχιστον πενταπλάσιος από το μέσο μέγεθος ριπής) τότε οι preemptions 

είναι πάντα επιτυχημένες. Στο μοντέλο μας υποθέτουμε ότι τα offsets είναι αρκετά μεγάλα, 

έτσι ώστε η πιθανότητα preemption να εξαρτάται μόνο από το Po . 
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Εικόνα 45: Επαλήθευση θεωρητικού µοντέλου.  Απεικονίζονται οι πιθανότητες απώλειας ριπών 

κλάσης 0 και 1, όπως προέκυψαν από το αναλυτικό µοντέλο και µέσω προσοµοιώσεων. 

4.3.5 Αλγόριθμος PLAUC-VF 

Σε αυτή την ενότητα, περιγράφουμε την υλοποίηση μιας παραλλαγής του LAUC-VF που 

ονομάζεται PLAUC-VF, χρησιμοποιώντας preemptions βασισμένες στην πολιτική που 

περιγράφεται στην ενότητα II. Αρκετοί αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού έχουν προταθεί 

στη σχετική με το OBS βιβλιογραφία, εξαιτίας του ζωτικού ρόλου στην απόδοση του OBS. Οι 

αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε αυτούς χωρίς Void 

filling (όπως οι LAUC και Horizon) και με void filling (όπως ο LAUC-VF) και τέλος σε αυτούς 

με preemption (όπως ο PLAUC-VF).  

 

 

Εικόνα 46: Αρχή λειτουργίας για: (a) LAUC-VF και (b) preemptive LAUC-VF 

Η Εικόνα 46 δείχνει την αρχή λειτουργίας του LAUC-VF αλγορίθμου, που είναι η βάση για 

τον PLAUC-VF. Στον LAUC-VF, ο scheduler αποθηκεύει τα διαστήματα διαθεσιμότητας κάθε 

καναλιού. Καθώς είναι πολύ σημαντικό να έχουμε χαμηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα, ο 

scheduler αποθηκεύει μόνο 2 τέτοια διαστήματα, το semi-unbounded 

διάστημα(sched_end,∞) και το bounded διάστημα (void_start,void_end), ανάμεσα στις δύο 

πιο πρόσφατες κρατήσεις ριπών. Έτσι, ο LAUC-VF αποθηκεύει μόνο 3 τιμές για κάθε κανάλι, 

(a) 

 

 

(b) 
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και κάνει μόνο δύο συγκρίσεις για να αποφασίσει αν θα χρονοπρογραμματίσει μία νέα ριπή 

σε ένα κανάλι ή όχι. 

Αν μία αίτηση κράτησης μπορεί να εξυπηρετηθεί από παραπάνω από ένα κανάλι, 

επιλέγεται το κανάλι που ελαχιστοποιεί το διάστημα αδράνειας που απομένει. Όταν φτάνει 

μία νέα αίτηση κράτησης, η μονάδα χρονοπρογραμματισμού κάνει τα εξής 3 βήματα: 

• Σκανάρει όλα τα κανάλια για ένα ελύθερο διάστημα για να χρονοπρογραμματίσει 

την επερχόμενη ριπή δεδομένων, είτε στο κενό διάστημα ανάμεσα στις δύο 

τελευταίες κρατήσεις πόρων, είτε στο διάστημα μετά την τελευταία δέσμευση 

πόρων. 

• Βρίσκει το "best fit" αν βρεθούν πολλαπλά κανάλια (όπου το "best fit" είναι η 

επιλογή που ελαχιστοποιεί την περίοδο αδράνειας που απομένει) ή αναφέρει 

αποτυχία αν δε βρέθηκε κανένα. 

• Ενημερώνει το void_start, void_end και το sched_end του επιλεγμένου καναλιού, 

αν βρέθηκε κάποιο και αναφέρει επιτυχία. 

 

Εικόνα 47: Παράδειγµα εφαρµογής του αλγορίθµου PLAUC-VF 

Στον αλγόριθμο PLAUC-VF στην πληροφορία κατάστασης που αποθηκεύεται ανά κανάλι 

συμπεριλαμβάνεται το μήκος της ριπής, η κλάση υπηρεσίας, καθώς και ο κωδικός κράτησης 

της χρονοπρογραμματισμένης ριπής. Αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται από τους  

preemptive αλγόριθμους ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση των preemptions και η 

αναδιάρθρωση των κόμβων μεταγωγής. Στην υλοποίησή μας χρησιμοποιούμε μία ακόμα 

τιμή, τη Sched_start η οποία δίνει στο scheduler την ικανότητα να παρακολουθεί και να 

κάνει preempt τις δύο πιο πρόσφατες χρονοπρογραμματισμένες ριπές. Για κάθε μία από 

αυτές αποθηκεύονται επίσης η κλάση υπηρεσίας και ο κωδικός της ριπής. Η διαδικασία 

επιλογής καναλιού παραμένει η ίδια με αυτή που χρησιμοποιείται στον LAUC-VF. Αν η 

επιλογή καναλιού αποτύχει, τότε ακολουθεί η preemption φάση, που είναι πιο απαιτητική 

υπολογιστικά. Αλλά καθώς οι preemptions είναι σχετικά σπάνιες, η μέση υπολογιστική 

πολυπλοκότητα του PLAYC-VF παραμένει χαμηλή, στα ίδια επίπεδα με τον LAUC-VF. 

Οι αποφάσεις για preemption στην υλοποίησή μας βασίζονται στο πιθανοτικό preemptive 

σχήμα που περιγράφεται στην παράγραφο 4.3.2. Όταν φτάνει μία καινούρια αίτηση 

κράτησης, η μονάδα ελέγχου ακολουθεί τα εξής βήματα (βλέπε εικόνα 3 για την απεικόνιση 

του αλγορίθμου): 
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1. Πρώτα, σκανάρει όλα τα κανάλια για να βρει μία κενή περίοδο ώστε να 

χρονοπρογραμματίσει τη ριπή. Αν βρεθούν κενά σε περισσότερα από ένα κανάλι, 

επιλέγεται αυτό που ελαχιστοποιεί την κενή περίοδο μετά το 

χρονοπρογραμματισμό. 

2. Αν δε βρεθούν κενά, συμπεραίνουμε ότι υπάρχει τουλάχιστον μία επικαλυπτόμενη 

ριπή σε κάθε κανάλι. Τότε, ο αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού αξιολογεί τις 

επικαλυπτόμενες ριπές, και αποφασίζει αν κάποια από αυτές πρέπει να γίνει 

preempted ώστε να απελευθερώσει πόρους για τη νεοαφιχθείσα ριπή. Η απόφαση 

βασίζεται στην Preemption Policy, όπως περιγράφεται στην ενότητα II. Για 

παράδειγμα, αν δεχτούμε ότι όλες οι ριπές στην Εικόνα 47 ανήκουν στην ίδια κλάση 

υπηρεσίας, η ριπή 0 θα γίνονταν preempted, καθώς είναι η μικρότερη από τις 

επικαλυπτόμενες ριπές και η νέα ριπή θα χρονοπρογραμματίζονταν στη θέση της. 

3. Αν μία ριπή έχει γίνει preempted στο βήμα 2, σαν προαιρετικό βήμα ο scheduler 

μπορεί να προσπαθήσει να επαναπρογραμματίσει τη preempted ριπή σε ένα άλλο 

αχρησιμοποίητο κανάλι. Στη συνέχεια, η PLAUCVF παραλλαγή που κάνει αυτό το 

προαιρετικό βήμα ονομάζεται PLAUC-VF-ext. Αν είναι διαθέσιμα για 

επαναχρονοπρογραμματισμό περισσότερα από ένα κανάλια, επιλέγεται από τον 

PLAUC-VF-ext αυτό που ελαχιστοποιεί την κενή  περίοδο που απομένει. Από την 

άλλη, αν το βήμα επαναχρονοπρογραμματισμού αποτύχει, η preempted ριπή 

χάνεται. Στο παράδειγμά μας (Εικόνα 47), η preempted ριπή μπορεί να μεταφερθεί 

από το κανάλι 0 στο κανάλι 1.  

Στη συνέχεια, παρέχουμε μια formal περιγραφή του PLAUC-VF. Η συνάρτηση 

search_channel(i) ψάχνει για μία κενή περίοδο στο κανάλι i για να χρονοπρογραμματίσει τη 

νεοαφιχθείσα ριπή. Το κενό που βρίσκεται ή η επικαλυπτόμενη ριπή(-ες) αποθηκεύονται 

στους πίνακες void[] και ovburst[] αντίστοιχα. Ύστερα, η συνάρτηση find_best_fit σκανάρει 

τα κενά (αν βρεθούν περισσότερα από ένα) και επιστρέφει αυτό που ελαχιστοποιεί την 

κενή περίοδο που απομένει, ή ένα άδειο σύνολο αν δε βρέθηκε κανένα. Αν δε βρέθηκε 

κανένα κενό, η συνάρτηση preempt() σκανάρει όλες τις επικαλυπτόμενες ριπές στον πίνακα 

overburst[] και βάσει της preemption πολιτικής μπορεί να επιλέξει μία από αυτές για να 

γίνουν preempt, ώστε να μπορέσει να χρονοπρογραμματιστεί η νεοαφιχθείσα ριπή. Αν μία 

επικαλυπτόμενη ριπή γίνει preempted, η συνάρτηση find_best_fit ξανασαρώνει τον πίνακα 

void[] για να επαναπρογραμματίσει (αν είναι εφικτό) την preempted ριπή (pburst), η οποία 

διαφορετικά χάνεται. Η εικόνα 4 συνοψίζει τον ψευδοκώδικα του προτεινόμενου PLAUC-VF 

αλγόριθμου χρονοπρογραμματισμού. 

 

for i=0 to num_channels 

 [void[i], ovburst[i]] = search_channel(i) 

end i 

result = find_best_fit(void, newburst); 

if result != empty 

 return result; 

else 
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[result, pburst] = preempt(ovburst, P) 

 if result != empty 

  find_best_fit(void, pburst) 

  return result; 

 end if 

end if 

return failure 

Ψευδοκώδικας για τον PLAUC-VF αλγόριθμο χρονοπρογραμματισμού 

4.3.6 Πειραματική αξιολόγηση 

Ο preemptive αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού αξιολογήθηκε μέσω πειραμάτων, στο 

περιβάλλον του Network Simulator (ns-2). Μοντελοποιήσαμε ένα OBS δίκτυο με την 

τοπολογία του NSFNet 14 κόμβων. Το OBS δίκτυο που μοντελοποιήθηκε υποστηρίζει δύο 

κλάσεις υπηρεσίας, μία κλάση best effort για μεταδόσεις πακέτων δεδομένων και μία 

κλάση πραγματικού χρόνου για μεταδόσεις βίντεο. Η διαδικασία συναρμολόγησης ριπής 

γίνεται στους OBS κόμβους εισόδου του δικτύου, χρησιμοποιώντας έναν timer-based 

αλγόριθμο συναρμολόγησης ριπής. Τα πακέτα των διαφορετικών κλάσεων που φτάνουν 

στους κόμβους εισόδου κατανέμονται σε ξεχωριστές ουρές για συναρμολόγηση ριπών και 

δεν αναμειγνύονται ποτέ στην ίδια ριπή. Στόχος μας να εξερευνήσουμε το trade-off 

ανάμεσα στη μεγιστοποίηση του throughput και την παροχή ποιότητας υπηρεσίας, και να 

αναδείξουμε την ικανότητα του αλγορίθμου μας να παρέχει διαφοροποίηση των 

υπηρεσιών. 

Ακόμη θα δείξουμε πώς η επιλογή της παραμέτρου Po επηρεάζει το throughput και την 

ποιότητα της μεταδιδόμενης βίντεο κίνησης. Στις προσομοιώσεις μας θεωρούμε δύο 

διαφορετικές μετρικές απόδοσης, μία για κάθε κλάση προτεραιοτήτων. Για την κίνηση 

χαμηλής προτεραιότητας (κλάση-0), η μετρική απόδοσης είναι το ποσοστό απώλειας 

πακέτων. Για την κίνηση βίντεο (κλάση-1), θεωρούμε σαν μετρική την ποιότητα του βίντεο, 

που οφείλεται στην επίδραση των απωλειών των ριπών στα video streams. Οι μετρικές της 

βίντεο κίνησης εξήχθηκαν με τη χρήση του Evalvid framework [34], που είναι ένα σύνολο 

εργαλείων για τη δημιουργία κίνησης βίντεο και την αξιολόγηση της μετάδοσης. Αν 

συνδυαστεί με το δικό μας OBS προσομοιωτή έχει σαν αποτέλεσμα ένα πολύ ισχυρό 

εργαλείο μοντελοποίησης video-over-OBS. Η αρχιτεκτονική του προσομοιωτή μας 

αποτελείται από τα παρακάτω modules: 

• Ένα OBS network module για ns-2 simulator, υλοποιημένο σε C++ και βασισμένο εν 

μέρει στον προσομοιωτή OIRC obs-ns. 

• Μία γεννήτρια self-similar κίνησης 

• Έναν MPEG-4 κωδικοποιητή και αποκωδικοποιητή (ffmpeg εργαλείο) 

• Μία γεννήτρια βίντεο κίνησης η οποία παίρνει σαν είσοδο ένα video trace file, το 

οποίο περιγράφει τα προς μετάδοση video frames, και τον αριθμό πακέτων ανά 

frame. 

• Ένα βοηθητικό εργαλείο που δημιουργεί το προαναφερθέν video trace file 

παίρνοντας σαν είσοδο ένα mpeg4 αρχείο. 
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• Ένα σύνολο εργαλείων που αξιολογούν κάποιες perceptual-based μετρικές 

μετάδοσης βίντεο (MOS score, PSNR Score). 

Στο σενάριο προσομοίωσής μας, η κίνηση βίντεο δημιουργείται μέσα από trace-driven 

πηγές κίνησης, που είναι μέρος του Evalvid framework. Παίρνουν σαν είσοδο το video trace 

file που δημιουργείται από το Video Traffic Generator module, μετά από την ανάλυση ενός 

MPEG4 αρχείου εισόδου. Το MPEG4 αρχείο βίντεο είναι ένα δίλεπτο video clip, με ανάλυση 

352x266 και σταθερό bitrate 1Mbps. Η κίνηση χαμηλής προτεραιότητας μοντελοποιείται με 

supFRP πηγές κίνσης, που δημιουργούν self-similar κίνηση. Σε κάθε OBS edge node, 

χρησιμοποιούμε μία supFRP γεννήτρια κίνησης με μία Hurst παράμετρο στο 0.75, και 

πολλαπλά video streams με τυχαίους προορισμούς. 

Σε κάθε κύκλο προσομοίωσης παίρνουμε αναλυτικά log files με τις μεταδόσεις των ριπών 

καθώς και των απωλειών των ριπών και των video frames. Στο τέλος κάθε κύκλου 

προσομοίωσης, αυτά χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί το ποσοστό απώλειας πακέτων 

δεδομένων, καθώς και η αντιληπτή ποιότητα βίντεο. Στη φάση του υπολογισμού της 

ποιότητας βίντεο, επικεντρωνόμαστε σε ένα video stream, ανακατασκευάζοντας το 

reference video file, με βάση τις απώλειες των frames κατά τη διάρκεια της μετάδοσης στο 

OBS δίκτυο. Η αντιληπτή ποιότητα βίντεο είναι μία υποκειμενική μετρική, και περιγράφεται 

από τη μετρική MOS (Mean Opinion Score). Το MOS είναι η (υποκειμενική) ανθρώπινη 

αντίληψη της ποιότητας του βίντεο όπως περιγράφεται στον Πίνακας 4 η οποία συνήθως 

αποφασίζεται από μία ομάδα ειδικών, αλλά μπορεί να προσεγγιστεί και από PSNR 

υπολογισμούς σε βίντεο frames. Το PSNR score εκφράζει το βαθμό θορύβου του 

μεταδιδόμενου βίντεο, ο οποίος οφείλεται στις απώλειες των ριπών. Οι PSNR υπολογισμοί 

γίνονται από το Evalvid framework, συγκρίνοντας τα σταλθέντα video frames με τα 

ληφθέντα video frames. Ο πίνακας μετατροπής που χρησιμοποιήθηκε για να υπολογιστεί η 

μετρική MOS από τις PSNR τιμές είναι ο εξής: 

Πίνακας 4: Πίνακας µετατροπής PSNR σε MOS 

PSNR [dB] MOS Impairments 

> 37 5 (Excellent) Imperceptible 

31- 37 4 (Good) Perceptible, but not 

annoying 

25 – 31 3 (Fair) Slightly annoying 

20 – 25 2 (Poor) Annoying 

< 20 1 (Bad) Very annoying 

 
Στη συνέχεια, το ποσοστό απώλειας πακέτων χρησιμοποιείται σαν μετρική απόδοσης για 

την κλάση χαμηλής προτεραιότητας. Στην Εικόνα 48 συγκρίνουμε τον απλό LAUC-VF με τον 

PLAUC-VF και τον PLAUCVF-ext. Ο τελευταίος εκτός από το preemptions υποστηρίζει τον 

επανα-χρονοπρογραμματισμό των preempted ριπών σε ένα διαθέσιμο κανάλι (αν βρεθεί 

κάποιο). Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι καθώς ο LAUC-VF δεν υποστηρίζει πολλαπλές 

κλάσεις προτεραιοτήτων, θέτουμε Po =0, επομένως οι preemptions βασίζονται μόνο στο 

κριτήριο του μεγέθους των ριπών. Από την Εικόνα 48 μπορούμε να δούμε ότι το 
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preemption των μικρών ριπών από τις μεγαλύτερες αποδίδει (βλέπε την καμπύλη του 

PLAUC-VF), οδηγώντας σε στη μείωση της πιθανότητας απόρριψης. Η πρόσθετη 

πολυπλοκότητα του επαναπρογραμματισμού των preempted ριπών έχει σαν αποτέλεσμα 

την επιπλέον (αν και οριακή) βελτίωση της απόδοσης (βλέπε την καμπύλη που αντιστοιχεί 

στον αλγόριθμο PLAUC-VF-ext). 

 

Εικόνα 48: Σύγκριση πιθανότητας απόρριψης για LAUC-VF, PLAUC-VF, PLAUC-VF-ext µε �� � � 

Τέλος, η Εικόνα 50 δείχνει πώς η επιλογή του Po επηρεάζει το throughput και την ποιότητα 

βίντεο. Μπορούμε να δούμε καθαρά, όπως αναμενόταν, ότι όταν το Po πλησιάζει στο 1 η 

ποιότητα της βίντεο κίνησης βελτιώνεται σε βάρος του throughput της data κίνησης. Το 

αντίθετο συμβαίνει όταν το Po τείνει στο 0. Για το σκοπό αυτό, μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι  το προτεινόμενο σχήμα χρονοπρογραμματισμού μπορεί πραγματικά να 

υποστηρίξει QoS διαφοροποίηση για διαφορετικές κλάσεις υπηρεσιών, με έναν ευέλικτο 

και αποδοτικό τρόπο. Παραμετροποιείται από μία απλή παράμετρο, που είναι η Po, η 

οποία ελέγχει αποτελεσματικά το διαχωρισμό των κλάσεων. 

 

Εικόνα 49: Σύγκριση απόδοσης του PLAUC-VF αλγόριθµου για τιµές παραµέτρου P0 = {03, 0.5, 0.8} 

ως προς την πιθανότητα απόρριψης πακέτων της best effort κλάσης 
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Εικόνα 50: Σύγκριση απόδοσης του PLAUC-VF αλγόριθµου για τιµές της παραµέτρου P0 = {03, 0.5, 

0.8} ως προς (α) πιθανότητα πόρριψης πλαισίων βίντεο (Frame loss ratio) και (β) ως προς το MOS 

score της βίντεο κίνησης. 

4.4 Συμπεράσματα 
Στο κεφάλαιο 4 προτείναμε αλγόριθμους συναρμολόγησης ριπής πολλαπλών κλάσεων, 

καθώς και εφαρμογές τους στη βελτίωση της μετάδοσης TCP κίνησης σε OBS δίκτυα και την 

αντιμετώπιση φαινομένων συγχρονισμού. Δείξαμε ότι όταν σε κάθε κλάση 

συναρμολόγησης ανατίθεται διαφορετικό χρονικό κατώφλι συναρμολόγησης ανάλογα με 

τα χαρακτηριστικά των TCP πηγών, υπάρχει βελτίωση του TCP throughput. Σε αυτή τη βάση, 

προτείναμε έναν δυναμικό αλγόριθμο συναρμολόγησης πολλαπλών κλάσεων που αναθέτει 

TCP πηγές σε κλάσης συναρμολόγησης με διαφορετικούς timers ανάλογα με τις απαιτήσεις 

τους. Επίσης μελετήσαμε το φαινόμενο του συγχρονισμού των TCP πηγών στα OBS δίκτυα, 

στο οποίο λόγω της ταυτόχρονης αυξομείωσης των TCP παράθυρων παράγεται ένα 

εκκρηκτικό προφίλ κίνησης που οδηγεί σε χαμηλή χρησιμοποίηση των τηλεπικοινωνιακών 

γραμμών.  

Για την αντιμετώπιση του συγχρονισμού των TCP πηγών, προτάθηκαν μια σειρά από 

αλγόριθμοι συναρμολόγησης πολλαπλών κλάσεων, οι οποίοι εισάγουν ένα βαθμό 

τυχαιότητας στην ανάθεση TCP πηγών σε κλάσεις συναρμολόγησης. Δείξαμε μέσα από 

προσομοιώσεις ότι ότι η τυχαία ανάθεση TCP πηγών σε κλάσεις συναρμολόγησης 

οδηγούσε στον πλήρη αποσυγχρονισμό τους. Ακόμα προτείναμε ένα νέο σχήμα παροχής 

ποιότητας υπηρεσίας το οποίο βασίζεται στην τεχνική των χαλαρών (flexible) burst 

preemptions. Για να έχουμε μια ρεαλιστική εκτίμηση της βελτίωσης ποιότητας της βίντεο 

κίνησης, χρησιμοποιήσαμε μετρικές σχετικά με την αντιληπτή ποιότητα της video κίνησης, 

όπως το MOS score και το PSNR. Δείξαμε ότι το ευέλικτο σχήμα παροχής ποιότητας 

υπηρεσίας που προτείναμε υλοποιούσε ένα tradeoff ανάμεσα στη μεγιστοποίηση του TCP 

throughput και στην υποβάθμιση της ποιότητας της video κίνησης που μπορούσε να 

ρυθμιστεί με μια απλή παράμετρο. 

(α)                                             (β) 
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Μια αρχιτεκτονική μέτρησης και πρόβλεψης TCP κίνησης σε OBS 

δίκτυα, για υποστήριξη προληπτικών δεσμεύσεων 

Η βελτίωση της απόδοσης της TCP κίνησης πάνω από OBS δίκτυα είναι ένα κρίσιμο 

πρόβλημα, αφού η TCP κίνηση αποτελεί την μεγάλη πλειοψηφία της internet κίνησης. 

Πρόσφατες εργασίες που πραγματοποίησαν μετρήσεις της internet κίνησης όπως η [20], 

δείχνουν ότι το πρωτόκολλο TCP είναι υπεύθυνο για το 95% της internet κίνησης. Αυτή η 

διαπίστωση έχει οδηγήσει πολλούς ερευνητές να ασχοληθούν με την ανάλυση απόδοσης 

[22] και την βελτίωση της απόδοσης [22]-[28] της TCP κίνησης πάνω από OBS δίκτυα. Μια 

πολλά υποσχόμενη προσέγγιση είναι η πρόβλεψη κίνησης σε συνδυασμό με κάποιο 

πρωτόκολλο προληπτικής δέσμευσης πόρων. Αν μπορούσε να προβλεφθεί το TCP 

throughput των ενεργών TCP πηγών,θα ήταν δυνατό να ποβλεφθεί και το μέγεθος ριπής. 

Αυτό θα επέτρεπε την προληπτική δέσμευση πόρων, βελτιώνοντας την απόδοση του 

δικτύου και τη χρησιμοποίηση των τηλεπικοινωνιακών γραμμών. Αυτή η προσέγγιση έχει 

δώσει μειωμένες απώλειες ριπών και χαμηλές καθυστερήσεις σε προηγούμενες εργασίες, 

οι οποίες εκμεταλλεύονται τεχνικές πρόβλεψης μεγέθους ριπών για την πραγματοποίηση 

προληπτικών δεσμεύσεων [36]. 

Η πρόβλεψη κίνησης στους περιφερειακούς δρομολογητές ενός δικτύου μοντελοποιείται 

στη βιβλιογραφία σαν ένα πρόβλημα πρόβλεψης χρονοσειρών. Σε αυτό το πρόβλημα 

επιχειρείται η πρόβλεψη της τιμής του αθροιζόμενου throughput βάσει ιστορικών 

δεδομένων. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί τη χρήση μοντέλων κίνησης τα οποία πρέπει να 

είναι προσαρμοσμένα στη δομή της κίνησης. Τα πιο συνηθισμένα self-similar μοντέλα 

κίνησης στη βιβλιογραφία είναι τα: fractional Gaussian noise (fGn) και fractional Auto 

Regressive Integrated Moving Average (fARIMA) processes [37] τα οποία είναι σε θέση να 

περιγράψουν τη δομή της Long Range Dependant (LRD) κίνηση. Παρά ταύτα αυτές οι 

μέθοδοι εμφανίζουν υψηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα και άρα κρίνονται ακατάλληλες 

για προβλέψεις σε σύντομο χρονικό ορίζοντα (short term predictions) σαν αυτές που 

απαιτούνται σε δίκτυα μεταγωγής οπτικής ριπής. 

Μια διαφορετική προσέγγιση στην πρόβλεψη κίνησης που δεν κάνει υποθέσεις σχετικά με 

τη δομή της υφιστάμενης κίνησης είναι η μέθοδος πρόβλεψης ελαχίστων τετραγώνων 

(Minimum Mean Square Error predictors) όπως το φίλτρο πρόβλεψης LMS [38]. Οι 

προβλέψεις σε αυτή τη μέθοδο εξάγονται από ένα γραμμικό φίλτρο πρόβλεψης, τα βάρη 

του οποίου ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο ώστε να ελαχιστοποιείται το τετραγωνικό 

σφάλμα ανάμεσα στην πραγματικά και την προβλεφθείσα τιμή. Η συγκεκριμένη μέθοδος 

έχει το πλεονέκτημα της χαμηλής υπολογιστικής πολυπλοκότητας. Όμως έχει και ένα 

σημαντικό μειονέκτημα: Δεν συνυπολογίζει την πληροφορία των ενεργών συνδέσεων 

δικτύου στις προβλέψεις, αλλά βασίζει τις μελλοντικές προβλέψεις σε παρελθούσες 

μετρήσεις κίνησης. Αυτό σημαίνει όμως ότι κάποια αλλαγή στις παραμέτρους του δικτύου 

μπορεί να ακυρώσει τη σημασία των προηγούμενων προβλέψεων κίνησης, απαιτώντας 

χρόνο για να συγκλίνει εκ νέου το φίλτρο πρόβλεψης. 

Σε αυτή την εργασία, οι προβλέψεις βασίζονται στη μοντελοποίηση του μεγέθους των TCP 

πηγών. Ένας TCP profiler υπολογίζει  ένα σύνολο στατιστικών στοιχείων για τις ενεργές TCP 

πηγές, τα οποία αξιοποιούνται στην κατασκευή του μοντέλου και κατ’ επέκτασιν στην 
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πρόβλεψη του μεγέθους ριπών. Αυτές οι προβλέψεις αξιοποιούνται από πρωτόκολλο 

προληπτικής δέσμευσης πόρων, βελτιώνοντας την απόδοση του δικτύου και τη 

χρησιμοποίηση των τηλεπικοινωνιακών γραμμών. Συνολικά, οι συνεισφορές του 

συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι οι εξής: 

Στην παράγραφο 5.2 σχεδιάζουμε μιας αρχιτεκτονική για profiling TCP κίνησης σε δίκτυα 

οπτικής μεταγωγής ριπής, η οποία εξάγει στατιστικά στοιχεία για τις ενεργές συνδέσεις 

δικτύου. Η εξαγωγή των χαρακτηριστικών της  κίνησης αποτελεί τη  βάση για την εκ των 

υστέρων πραγματοποίηση προβλέψεων κίνησης, και δυναμική δέσμευση εύρους ζώνης. Η 

δειγματοληψία πραγματοποιείται παράλληλα με τη διαδικασία συναρμολόγησης ριπής, 

στην οποία οι επικεφαλίδες των πακέτων ούτως ή άλλως υφίστανται επεξεργασία για τη 

σωστή ανάθεση των πακέτων στις ουρές συναρμολόγησης. Έτσι, η πρόσθετη επιβάρυνση 

από τη διαδικασία μέτρησης κίνησης είναι σχετικά χαμηλή. 

Στην παράγραφο 5.3 περιγράφουμε το μοντέλο κίνησης που χρησιμοποιήθηκε. Η κίνηση 

αναπαρίσταται σαν υπέρθεση ενός συνόλου TCP πηγών, οι οποίες φτάνουν στο δίκτυο, 

μεταδίδουν ένα αρχείο στο ρυθμό που επιτρέπει το παράθυρο συμφόρησής τους και στη 

συνέχεια φεύγουν από το δίκτυο. Πρόκειται για ένα ευρέως αποδεκτό μοντέλο, το οποίο 

εξηγεί την αυτό-ομοιότητα (self-similarity) της internet κίνησης. Έχει το πλεονέκτημα ότι 

παρέχει πρόσθετη πληροφορία σε σχέση με αντίστοιχα μοντέλα χρονοσειρών, αφού 

μοντελοποιεί τις ενεργές συνδέσεις του δικτύου με τα βασικά χαρακτηριστικά τους. 

Στην παράγραφο 5.4 σχεδιάζεται ένας προβλεπτής κίνησης, ο οποίος περιοδικά εξάγει 

εκτιμήσεις για την μελλοντική τιμή του TCP throughput και του μεγέθους ριπής. Βασίζεται 

στα στατιστικά των ενεργών TCP πηγών τα οποία καταγράφονται από το flow profiler. Η νέα 

αυτή μέθοδος πρόβλεψης εκμεταλλεύεται την προβλεψιμότητα των μεμονωμένων TCP 

συνδέσεων για να εξάγει προβλέψεις κίνησης και τελικά του μελλοντικού μεγέθους των 

ριπών. Αυτή η τακτική έχει σαν αποτέλεσμα γρήγορους χρόνους σύγκλισης στην περίπτωση 

απότομων αλλαγών στο προφίλ της κίνησης (π.χ. λόγω απότομων αυξήσεων του ρυθμού 

αύξησης πηγών). 

Στην παράγραφο 5.5 προτείνεται ένα νέο πρωτόκολλο προληπτικής δέσμευσης πόρων το 

οποίο βασίζεται στην TCP-specific πρόβλεψη κίνησης. Η πρόβλεψη μεγέθους ριπής μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την εκ των προτέρων ενημέρωση των κόμβων κορμού για 

επερχόμενες μεταβολές στο προφίλ κίνησης. Ο χρόνος χωρίζεται σε διαστήματα 

πρόβλεψης, στην αρχή των οποίων ένα SETUP μήνυμα ενημερώνει τους ενδιάμεσους 

κόμβους για το αναμενόμενο μέγεθος της ριπής. Αυτό επιτρέπει την προληπτική δέσμευση 

πόρων με τη χρήση batch scheduling αλγόριθμων, οι οποίοι είναι πολύ πιο αποδοτικοί από 

τους άπληστους αλγόριθμους χρονοπρογραμματισμού σαν τον LAUC-VF. 

Τέλος, στην παράγραφο 5.6 παρουσιάζονται λεπτομερή αποτελέσματα προσομοίωσης της 

αρχιτεκτονικής μέτρησης και πρόβλεψης κίνησης. Στόχος μας είναι να μελετήσουμε την 

ακρίβεια του νέου σχήματος πρόβλεψης μεγέθους ριπής, και τα κέρδη σε βελτίωση της 

απόδοσης από το σχήμα προληπτικής δέσμευσης πόρων. 

5.1 Επισκόπηση βιβλιογραφίας 

Στη σχετική με TCP over OBS βιβλιογραφία, έχουν προταθεί δύο κλάσεις λύσεων στο 

πρόβλημα της βελτίωσης της απόδοσης του TCP πρωτοκόλλου. Η μία κλάση προσπαθεί να 
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«αποκρύψει» την ύπαρξη χαμένων ριπών από το TCP πρωτόκολλο, χρησιμοποιώντας 

δρομολόγηση εκτροπής [42], αναμεταδόσεις ριπών [31], ή συνδυαστικές λύσεις που 

ανήκουν σε πάνω από ένα επίπεδα του μοντέλου OSI. Οι τεχνικές αυτές βασίζονται στην 

πληροφορία των χαμένων ριπών η οποία κοινοποιείται στους περιφερειακούς κόμβους, 

όπως στο BTCP [23], ή στην ανάλυση των RTT χρόνων, όπως στο SAIMD [30]. Η προληπτική 

δέσμευση πόρων είναι μια άλλη πολλά υποσχόμενη λύση για τη βελτιστοποίηση απόδοσης 

της TCP κίνησης, η οποία ανήκει στο OBS επίπεδο και δεν απαιτεί αλλαγές στα πρωτόκολλα 

μεταφοράς.  Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει τραβήξει το ερευνητικό ενδιαφέρον [36], [38] 

αφού μπορεί να επιτύχει χαμηλό ρυθμό απώλειας ριπών με μειωμένη απ’ άκρη σ’ άκρη 

καθυστέρηση, συγκρίσιμη με την one-way σηματοδοσία. Με βάση τη συγκεκριμένη 

προσέγγιση, η ανάθεση εύρους ζώνης βασίζεται σε προβλέψεις του μεγέθους ριπής οι 

οποίες εξάγονται από ένα N-order LMS (Least Mean Square) Filter. Αυτό επιτρέπει στη 

διαδικασία δέσμευσης πόρων να ξεκινήσει πριν ακόμα να γίνει γνωστό το πραγματικό 

μέγεθος ριπής, οδηγώντας σε μείωση της χρονοκαθυστέρησης. Ένα ακόμα πλεονέκτημα 

αυτής της λύσης είναι το ότι δεν κάνει υποθέσεις για την υφιστάμενη δομή της κίνησης, 

αλλά βασίζει τις προβλέψεις σε ένα Linear Prediction Filter  [10], τα βάρη του οποίου 

ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το μέσο τετραγωνικό 

σφάλμα ανάμεσα στην προβλεφθείσα και την πραγματική τιμή του μεγέθους ριπής. 

Το πρόβλημα των προληπτικών δεσμεύσεων μελετήθηκε στο [39] για ηλεκτρονικά  δίκτυα  

μεταγωγής πακέτων, όπου ο χρόνος έναρξης της δέσμευσης πόρων  είναι  δεδομένος και 

ανελαστικός. Στο [40] εξετάζεται η προληπτική δέσμευση πόρων με ελαστικό χρόνο 

εκκίνησης στο πρόβλημα της δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος (RWA 

πρόβλημα). Η εφαρμογή προληπτικής δέσμευση πόρων για δίκτυα οπτικής μεταγωγής 

ριπής μελετήθηκε για πρώτη φορά στο [41] σε συνδυασμό με πρόβλεψη του μεγέθους 

ριπής. Μια μέθοδος πρόβλεψης βασισμένη σε ένα Ν-order Linear Predictive Filter (LPF) 

μελετώνται και αποδεικνύονται αποτελεσματικές για τη δυναμική πρόβλεψη μεγέθους 

ριπής. Το συγκεκριμένο φίλτρο είναι σε θέση να παρέχει ικανοποιητική ακρίβεια με χαμηλό 

υπολογιστικό κόστος, κάτι που το κάνει κατάλληλο για βραχυπρόθεσμες προβλέψεις σε 

πραγματικό χρόνο. 

Στο [36] προτείνεται ένα πρωτόκολλο προληπτικής δέσμευσης πόρων βασισμένη σε 

πρόβλεψη του μεγέθους των ριπών, η οποία πραγματοποιείται με LPF φίλτρο. Μια 

στρατηγική παροχής ποιότητας υπηρεσίας βασισμένη στις προληπτικές δεσμεύσεις πόρων 

προτείνεται επίσης και πετυχαίνει διαφοροποιήσεις στην καθυστέρηση μετάδοσης των 

ριπών για διαφορετικές κλάσεις κίνησης. Με τη χρήση αναλυτικών μεθόδων και 

προσομοίωσης αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων πρωτοκόλλων, τα 

οποία είναι σε θέση να επιτύχουν σημαντική μείωση της καθυστέρησης χωρίς σοβαρή 

επιβάρυνση στην απαιτούμενη χωρητικότητα. Μια βελτίωση του [36] προτείνεται στο [38], 

όπου η διαδικασία συναρμολόγησης ριπής ενοποιείται με τη διαδικασία δέσμευσης πόρων, 

και ο χρόνος συναρμολόγησης εξισώνεται με το χρόνο RTT του μονοπατιού πηγής-

προορισμού και η συναρμολόγηση ριπής ξεκινά ταυτόχρονα με την αποστολή του 

μηνύματος δέσμευσης πόρων. Οι συγγραφείς προτείνουν και μια επέκταση του 

πρωτοκόλλου που υποστηρίζει aggressive δέσμευση πόρων, η οποία μπορεί να εγγυηθεί μη 

απωλεστική λειτουργία. 



Διδακτορική Διατριβή                                                                                 Κωνσταντίνος Ραμαντάς 

104                                                                                                                             Κεφάλαιο 5 

Μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική στη χρήση LPF φίλτρων για την πρόβλεψη κίνησης 

αγνοώντας τη δομή της, είναι να χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα μοντέλα για να 

προβλέψουμε την εξέλιξη των TCP συνδέσεων που την απαρτίζουν. Στην εργασία [44] οι 

συγγραφείς μπόρεσαν να προβλέψουν το σημείο σύγκλισης των TCP πηγών (TCP 

equilibrium point) σε ένα OBS σύνδεσμο, υποθέτοντας ένα σταθερό αριθμό ενεργών TCP 

συνδέσεων. Ο αλγόριθμος αποφυγής συμφόρησης του TCP πρωτοκόλλου έχει αποδειχθεί 

ότι εισάγει ένα βαθμό προβλεψιμότητας στην TCP κίνηση, αφού λειτουργεί με 

ντετερμινιστικό τρόπο. Το TCP παράθυρο ακολουθεί ένα «πριωνωτό» προφίλ κίνησης στη 

φάση αποφυγής συμφόρησης (steady state), το οποίο είναι κοινό σε όλες τις TCP 

υλοποιήσεις. Οι διαφορές στις φάσεις fast retransmit / fast recovery έχουν μικρή 

συνεισφορά στη συνολική απόδοση για τις συνηθισμένες πιθανότητες απώλειας πακέτων.  

Για την πρόβλεψη της εξέλιξης των TCP πηγών απαραίτητη είναι η ύπαρξη ενός traffic 

profiler, ο οποίος θα πραγματοποιήσει χαρακτηρισμό των ενεργών TCP πηγών και θα 

εκτιμήσει την τιμή των παραμέτρων που επηρεάζουν την απόδοσή τους. Ένα τέτοιο 

σύστημα είναι το Cisco Netflow [45], το οποίο εφαρμόζεται σε εμπορικά δίκτυα. Λειτουργεί 

σε passive mode (δηλαδή δεν εισάγει πρόσθετη κίνηση ούτε αλλάζει την υπάρχουσα 

κίνηση) και είναι σε θέση να εξάγει στατιστικά κίνησης στις δικτυακές συσκευές που είναι 

ενεργοποιημένο. Επειδή η διαδικασία εξαγωγής στατιστικών απαιτεί σημαντικούς πόρους, 

οι αρχιτεκτονικές μέτρησης κίνησης χρησιμοποιούν την τεχνική της δειγματοληψίας (traffic 

sampling) για τον υπολογισμό των στατιστικών κίνησης. Σύμφωνα με αυτή την τεχνική τα 

στατιστικά της κίνησης παράγονται από ένα μικρό υποσύνολο των μεταδιδόμενων πακέτων 

[46]. 

5.2 Δημιουργία προφίλ TCP κίνησης (TCP traffic profiling) 

Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζεται μια νέα αρχιτεκτονική για profiling TCP κίνησης σε OBS 

δίκτυα. Στόχος της το να παρέχει σε πραγματικό χρόνο μετρήσεις των παραμέτρων που 

απορούν την απόδοση των ροών δεδομένων, και να εξάγουν στατιστικά στοιχεία. Η 

εξαγωγή των χαρακτηριστικών της  κίνησης αποτελεί τη  βάση για την εκ των υστέρων 

πραγματοποίηση προβλέψεων κίνησης, και δυναμική παροχή εύρους ζώνης. Αυτή η 

διαδικασία ενοποιείται με τη συναρμολόγηση ριπής στους περιφερειακούς δρομολογητές 

του δικτύου, μια διαδικασία που παρουσιάστηκε στην εργασία. 

5.2.1 Μια αρχιτεκτονική για δημιουργία προφίλ κίνησης σε OBS δίκτυα 

Οι μετρήσεις κίνησης τυπικά πραγματοποιούνται σε ένα δείγμα (sample) των συνολικών 

μεταδιδόμενων πακέτων, μια διαδικασία που ονομάζεται traffic sampling (δειγματοληψία 

κίνησης), για το λόγο της εξοικονόμησης πόρων. Αυτές οι μετρήσεις χρησιμοποιούνται στη 

συνέχεια για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για τις ενεργές συνδέσεις δικτύου. Ένα 

από τα βασικά ζητήματα στην εξαγωγή στατιστικών στοιχείων από sampled κίνηση είναι η 

αντικειμενική εκτίμηση (unbiased estimation). Αυτή επιτυγχάνεται όταν και η επιλογή του 

δείγματος (sample), δηλαδή των αντιπροσωπευτικών πακέτων κίνησης, είναι αντικειμενική 

και ανεξάρτητη των μετρούμενων μεγεθών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μη 

αντικειμενικής επιλογής (selection bias) είναι το πιθανοτικό σχήμα επιλογής δείγματος που 

χρησιμοποιείται στο Cisco Netflow σύστημα για την εκτίμηση της κατανομής μεγέθους των 

ροών δεδομένων. Η συγκεκριμένη τεχνική είναι γνωστό ότι υποτιμά τον αριθμό των 
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σύντομων ροών [46]. Η αρχιτεκτονική για TCP flow profiling που προτείνεται σε αυτή την 

εργασία υιοθετεί την τεχνική hash-based sampling [47], η οποία είναι αντικειμενική και έχει 

αποδοτική υλοποίηση. Η συγκεκριμένη τεχνική υλοποιεί την ψευδο-τυχαία (Bernoulli) 

επιλογή των πακέτων του δείγματος, ενώ διατηρεί όλα τα πακέτα των επιλεγμένων ροών 

δεδομένων. Οι επιλεγμένες ροές δεδομένων ονομάζονται «δείγμα ροών» (flow sample) και 

αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό (τυπικά κάτω του 1/1000) των συνολικών ενεργών 

ροών. Το δείγμα ροών αποθηκεύεται σε μια δομή hash-table, η οποία διατηρεί ένα σετ από 

μετρητές ανά TCP σύνδεση οι οποίοι ενημερώνονται σε επίπεδο πακέτου. Κλειδί για την 

μοναδική αναγνώριση μιας ροής είναι το FLOWID.  

Για κάθε πακέτο που λαμβάνεται στη μονάδα συναρμολόγησης ριπής, ο flow profiler 

διαπιστώνει αν υπάρχει κάποια εγγραφή στο hashtable που αντιστοιχεί στο FLOWID του 

πακέτου. Αν υπάρχει, οι αντίστοιχοι μετρητές ενημερώνονται. Αν όχι, θα πρέπει να 

αποφασιστεί αν το συγκεκριμένο πακέτο θα διατηρηθεί ή όχι και αν ναι να δημιουργηθεί 

μια νέα εγγραφή στο hashtable. Επειδή η τιμή του FLOWID προκύπτει από την εφαρμογή 

ενός hash αλγόριθμου στο flow tuple, το flowID αναμένουμε να είναι ομοιόμορφα 

κατανεμημένο και άρα μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα αντικειμενικό κριτήριο επιλογής 

των συνδέσεων δικτύου. Συγκεκριμένα, έστω η πιθανότητα επιλογής είναι η ps=1/N, όπου 

1/Ν ο ρυθμός δειγματοληψίας και u ≤ ps μια κανονικοποίηση του flowID τέτοιο ώστε u є 

[0,1]. Αν u ≤ ps τότε και μόνο τότε η αντίστοιχη σύνδεση δικτύου επιλέγεται σαν μέρος του 

δείγματος. 

Η δειγματοληψία πραγματοποιείται παράλληλα με τη διαδικασία συναρμολόγησης ριπής, 

στην οποία οι επικεφαλίδες των πακέτων ούτως ή άλλως υφίστανται επεξεργασία για τη 

σωστή ανάθεση των πακέτων στις ουρές συναρμολόγησης. Έτσι, η πρόσθετη επιβάρυνση 

από τη διαδικασία μέτρησης κίνησης περιορίζεται σε μερικούς κύκλους ρολογιού για τον 

υπολογισμό της hashed τιμής των επικεφαλίδων καθώς και τις πράξεις ανάγνωσης / 

εγγραφής στη μνήμη για την ενημέρωση των μετρητών που όμως περιορίζονται στα πακέτα 

που ανήκουν στο δείγμα. Οι βασικοί περιορισμοί της μέτρησης κίνησης είναι το εύρος 

ζώνης της μνήμης καθώς και το μέγεθός της, που εξαρτώνται από το ρυθμό 

δειγματοληψίας. Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός, τόσο περισσότερες οι 

δειγματοληπτούμενες πηγές (άρα αυξάνονται οι απαιτήσεις σε μέγεθος μνήμης) και τόσο 

περισσότερες και οι προσπελάσεις στη μνήμη (άρα αυξάνονται οι απαιτήσεις σε εύρος 

ζώνης). 

5.2.2 Μετρητές απόδοσης συνδέσεων δικτύου 

Ο flow profiler αποθηκεύει ένα array από μετρητές ανά δειγματοληπτούμενη σύνδεση. Με 

τη λήψη ενός πακέτου που ανήκει στο δείγμα, ενημερώνει τους αντίστοιχους μετρητές. Οι 

μετρητές είναι οι εξής: 

1) Μέγεθος ροής: Μετράει τον αριθμό των TCP πακέτων που μεταδίδονται από την πηγή. 

Αυξάνεται κατά ένα με την επιτυχή λήψη κάθε πακέτου που ανήκει στην πηγή. 

2) RTT σύνδεσης: Μετράει το round trip χρόνο πηγής-προορισμού. Μετριέται μία φορά, 

κατά τη διάρκεια του three-way handshake της TCP πηγής, μια διαδικασία που 

περιγράφεται στο [48]. Ο profiler κρατά τη χρονική στιγμή μετάδοσης / λήψης των 

πακέτων ελέγχου (SYN, SYN-ACK και ACK) και υπολογίζει το RTT σαν το άθροισμα των 

RTTs Profiler-to-Server  + Client-to-Profiler. 



Διδακτορική Διατριβή                                                                                 Κωνσταντίνος Ραμαντάς 

106                                                                                                                             Κεφάλαιο 5 

3) Segmets per Burst (SPB): Αυτός ο μετρητής μετρά τον αριθμό από πακέτα που 

συναρμολογούνται από μία TCP πηγή σε μία ριπή. Η τιμή SPB μίας ριπής καθορίζεται 

από το throughput της πηγής, καθώς και την τιμή του χρόνου συναρμολόγησης (Tbat): 

Για την πηγή i με ρυθμό μετάδοσης πακέτων ri,  ��>5�� �  �d�� � �ef�. 

Οι απαιτήσεις σε RAM ανά εγγραφή στο hashtable δεν υπερβαίνουν τα 100 bytes, για την 

αποθήκευση των προαναφερθέντων μετρητών καθώς και του FlowID. Είναι προφανές ότι 

για πολύ υψηλούς ρυθμούς δειγματοληψίας το εύρος ζώνης της μνήμης που απαιτείται 

μπορεί να αυξηθεί δραματικά. Για παράδειγμα, σε ένα 40G link η ενημέρωση των μετρητών 

πακέτο-προς-πακέτο (δηλαδή ανά μερικά ns) απαιτεί μια γρήγορη SRAM για την 

ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του δείγματος ροών. Όμως οι SRAMs έχουν σημαντικά 

μικρότερο μέγεθος από τις (πολύ πιο αργές αλλά και πολύ μεγαλύτερες σε μέγεθος) 

DRAMs. Μια εναλλακτική μέθοδος είναι η χρήση υβριδικών αρχιτεκτονικών μνήμης που 

συνδυάζουν SRAM για ένα σύνολο «ρηχών» μετρητών που αλλάζουν συχνά και DRAM για 

ένα σύνολο «βαθιών» μετρητών που αλλάζουν πιο σπάνια [49].  

5.2.3 Εξαγωγή στατιστικών κίνησης 

Παράλληλα με την ενημέρωση των μετρητών, ο flow profiler κρατά στατιστικά με τα 

χαρακτηριστικά των ενεργών TCP συνδέσεων. Συγκεκριμένα, υπολογίζει τα empirical 

density functions των μετρητών SPB και RTT. Έστω �x�, xh, … , xj	 ένας πίνακας από n RTT ή 

SPB δείγματα. Το empirical density function μπορεί να υπολογιστεί από έναν density 

estimator, π.χ. ένας απλός histogram estimator, ή ένας kernel density estimator. Ο 

τελευταίος για kernel K και bandwidth h, υπολογίζει το άγνωστο empirical density function kl  ως:  

kl�m	 � 1� " n om $ m�p q
��� . (10) 

Έτσι, μαζί με τους προαναφερθέντες μετρητές ο profiler υπολογίζει και τις κατανομές RTT(.) 

και SPB(.), οι οποίες ενημερώνονται περιοδικά εν μέσω παραθύρου μέτρησης.  

5.2.4 Εκτίμηση του ρυθμού απώλειας ριπών 

Ο flow profiler υπολογίζει το ρυθμό απώλειας ριπών βάσει των μηνυμάτων σηματοδοσίας 

που λαμβάνονται στη μονάδα ελέγχου του περιφερειακού δρομολογητή. Για κάθε χαμένη 

ριπή , ο αντίστοιχος κεντρικός δρομολογητής στέλνει ένα μήνυμα BHP_DROP στην πηγή της 

ριπής προκειμένου να αναφέρει την απώλεια. Αυτή κοινοποιείται στον profiler, ο οποίος 

αποθηκεύει ένα bit vector με τις επιτυχημένες μεταδόσεις ριπών (σημειώνονται ως ‘0’)  και 

τις αποτυχημένες μεταδόσεις (σημειώνονται ως ‘1’). Οι τιμές Xk θεωρούνται ανεξάρτητες 

Bernoulli τυχαίες μεταβλητές που παίρνουν την τιμή ‘1’ με πιθανότητα ίση με την 

πιθανότητα απώλειας ριπών. Άρα, ο ρυθμός απώλειας ριπών υπολογίζεται σαν το 

άθροισμα των τιμών ‘1’ διά το μέγεθος του vector W: 

% � ∑ r&O�+  . (11) 

Για τον αποδοτικό υπολογισμό του ρυθμού απώλειας ριπών, χρησιμοποιούμε την sliding 

window averaging τεχνική, η οποία απορρίπτει τις παλιότερες τιμές οι οποίες υπερβαίνουν 
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το μέγεθος της ριπής. Σύμφωνα με αυτή την τεχνική, για Xk το kth bit του vector και W το 

μήκος του, μια εκτίμηση του ρυθμού απώλειας ριπών λαμβάνεται από τον υπολογισμό: 

rs�2� � 1+ " r&
�

&��1O2�  . (12) 

Το μήκος του vector W υπολογίζεται από την απαιτούμενη ακρίβεια, χρησιμοποιώντας το 

αναλυτικό μοντέλο που προτάθηκε στο [50]: 

+ � �1% $ 1	 t196_ wh
 (13) 

Για παράδειγμα, για ρυθμό απώλειας ριπών 1% και a=ακρίβεια ±10%, W = 38032. 

5.3 Μοντελοποίηση TCP Κίνησης 

Σε πολλές ερευνητικές εργασίες έχει αναλυθεί η Internet κίνηση και έχει βρεθεί ότι 

συμπεριφέρεται σε συμφωνία με Long Range Dependent και Self-similar διαδικασίες [37]. 

Τυπικά, η μοντελοποίηση κίνησης πραγματοποιείται στη βιβλιογραφία με μοντέλα 

χρονοσειρών. Τα συγκεκριμένα μοντέλα είναι δύσκολα στην παραμετροποίηση, η οποία 

πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε δεδομένο φορτίο δικτύου. Επιπλέον, τα 

συγκεκριμένα μοντέλα δεν κρατούν πληροφορία σε επίπεδο ροών δεδομένων με 

αποτέλεσμα οι μετρήσεις κίνησης να αφορούν αποκλειστικά τη χρονική στιγμή μέτρησης. 

5.3.1 Μοντέλο κίνησης 

Σε αυτή την εργασία, μοντελοποιούμε την κίνηση σαν την πολυπλεξία ενός πεπερασμένου 

αριθμού TCP πηγών, μια προσέγγιση που προτάθηκε στο [51]. Το προφίλ κίνησης των TCP 

πηγών είναι συνάρτηση του παράθυρου συμφόρησης, η εξέλιξη του οποίου επίσης 

εξαρτάται από ένα μικρό σύνολο παραμέτρων. (συγκεκριμένα των RTT, SPB και ρυθμός 

απώλειας). Ο flow profiler, η αρχιτεκτονική του οποίου περιγράφηκε στην προηγούμενη 

παράγραφο, παρακολουθεί την εξέλιξη των TCP παραμέτρων καθώς και τον αριθμό των 

ενεργών TCP συνδέσεων. Επομένως, το συνολικό throughput των Ν ενεργών TCP 

συνδέσεων μπορεί να εξαχθεί σαν: ���	 � ∑ Xy�t	z , όπου X
m

(t) το flow rate process που μετρά το ρυθμό μετάδοσης 

δεδομένων της ροής m. Στη συνέχεια, ο χρόνος χωρίζεται σε διαστήματα ελέγχου διάρκειας 

τ, τα οποία ονομάζονται διαστήματα πρόβλεψης (prediction intervals). Ορίζουμε �&�S	
 την 

αντίστοιχη διακριτή rate process η οποία επιστρέφει τον αριθμό των πακέτων που 

μεταδίδονται από χρόνο � � ' { | μέχρι � � �' @ 1	|: 

�&�S	 � } r�S	��	~��&2�	��
&�� . (14) 

Οι τιμές της συνάρτησης Χ(m) εξαρτώνται από τη λειτουργία του TCP πρωτοκόλλου και θα 

αναλυθούν σε επόμενη ενότητα. 
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5.3.2 Μοντελοποίηση του μεγέθους των συνδέσεων δικτύου 

Στο μοντέλο κίνησης που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την εργασία, η κίνηση αναπαρίσταται 

σαν η υπέρθεση ενός συνόλου TCP πηγών, οι οποίες φτάνουν στο δίκτυο, μεταδίδουν ένα 

αρχείο στο ρυθμό που επιτρέπει το παράθυρο συμφόρησής τους και στη συνέχεια φεύγουν 

από το δίκτυο. Τα μεγέθη των συνδέσεων δικτύου προκύπτουν από μια heavy-tailed Pareto 

κατανομή. Πρόκειται για ένα ευρέως αποδεκτό μοντέλο, το οποίο εξηγεί την αυτό-

ομοιότητα (self-similarity) της internet κίνησης [37]. Στη συνέχεια, η κατανομή του 

μεγέθους της σύνδεσης δικτύου μοντελοποιείται με μια Pareto τυχαία μεταβλητή X, της 

οποίας η cCDF ορίζεται σαν: 

>�m	 � t mmS�w1� . (15) 

Η P(x) παραμετροποιείται με την παράμετρο xmin και την παράμετρο α της heavy-tailed 

κατανομής. Για την εκτίμηση της παραμέτρου α, ο profiler χρησιμοποιεί την τεχνική 

Maximum Likelihood Estimation (MLE). Η εκτίμηση βασίζεται στο δείγμα συνδέσεων 

δικτύου που διατηρείται από τον profiler κατά τη διάρκεια ενός διαστήματος μέτρησης 

(τυπικά διάρκειας μερικών λεπτών). Για κάθε σύνδεση στο δείγμα που τερματίζει τη 

λειτουργία της, ο profiler καταγράφει το μέγεθός της τη στιγμή τερματισμού. Ο Maximum 

Likelihood Estimator (MLE) που υπολογίζει την τιμή της tail index παραμέτρου α βάσει των 

προαναφερθέντων τιμών είναι ο [52]: 

�� � � �" Z� t m�mS�w
��� �1�, (16) 

όπου m�, � ^ �1. . �� τα παρατηρούμενα (από τον profiler) μεγέθη των συνδέσεων δικτύου. Η 

ελάχιστη τιμή του μεγέθους xmin, θεωρείται γνωστή αφού μπορεί να εξαχθεί άμεσα από την 

παρατήρηση των δεδομένων. Η προαναφερθείσα διαδικασία επαναλαμβάνεται περιοδικά, 

ώστε να ληφθεί υπ’ όψιν πιθανή μεταβολή στην κατανομή μεγεθών. Πρέπει να τονιστεί ότι 

οι profilers που χρησιμοποιούν τυχαία δειγματοληψία πακέτων, όπως στην [53] και όχι 

συνδέσεων δε μπορούν να παρατηρήσουν άμεσα το μήκος (σε αριθμό μεταδιδόμενων 

πακέτων) των συνδέσεων δικτύου. Τότε μια thinned εκδοχή της κατανομής μηκών είναι 

διαθέσιμη στον profiler δυσχεραίνοντας την εκτίμηση του index parameter και αυξάνοντας 

το σφάλμα. Όμως στην hash-based τεχνική που χρησιμοποιούμε σε αυτή την εργασία 

διατηρούνται όλα τα πακέτα από τις δειγματοληπτούμενες συνδέσεις δικτύου, 

επιτρέποντας την αποδοτικότερη εκτίμηση της index παραμέτρου α. 

Στη συνέχεια, αναφερόμαστε στη συνάρτηση P(x) σαν flow survival function, αφού 

αντιστοιχεί στην πιθανότητα μία σύνδεση δικτύου να παραμείνει ενεργή (να «επιβιώσει») 

τόσο ώστε να μεταφέρει τουλάχιστον x ακόμα bytes. Η συγκεκριμένη συνάρτηση 

χρησιμεύει στον υπολογισμό του expected residual life e(x) μιας σύνδεσης με δεδομένο 

μέγεθος x το οποίο αναφέρεται στο μέσο αριθμό από bytes που θα μεταφερθούν από την 

πηγή πριν τερματίσει τη λειτουργία της, και ορίζεται ως: 

��m	 �  } >��	>�m	  ~�∞

� . (17) 
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5.3.3 Ιστόγραμμα ενεργών συνδέσεων δικτύου 

Για τον πλήρη χαρακτηρισμό του TCP φορτίου, ο profiler μετρά τον αριθμό των ενεργών TCP 

πηγών  μαζί με το μέγεθός τους (που αντιστοιχεί στον αριθμό των πακέτων που έχουν 

μεταδοθεί). Όλες οι δειγματοληπτούμενες συνδέσεις δικτύου οργανώνονται σε ένα 

ιστόγραμμα βάσει του τρέχοντος μεγέθους τους, το οποίο ενημερώνεται σε πραγματικό 

χρόνο πακέτο προς πακέτο. Οι ανενεργές πηγές, οι οποίες δεν έχουν καμία μετάδοση για 

ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, αφαιρούνται από το ιστόγραμμα. Για τον πλήρη 

χαρακτηρισμό του φορτίου κίνησης απαιτείται η εκτίμηση του αριθμού των ενεργών TCP 

πηγών και το flow residual life, που αποτελούν τις δύο θεμελιώδεις μετρικές για πρόβλεψη 

της εξέλιξης ενός work conserving συστήματος. Το μέγεθος μίας σύνδεσης αντιστοιχεί στην 

υπηρεσία που έχει λάβει μέχρι στιγμής από το δίκτυο, και αποτελεί τη βάση για τον 

υπολογισμό του expected residual life. Έστω flow-i με μήκος xi. Η πιθανότητα το flow-i να 

μεταδώσει yi bytes πριν τον τερματισμό του (δηλαδή η πιθανότητα επιβίωσής του –survival 

probability–), προκύπτει σαν: 

     R� � Pd�r G m� @ ��  | r G m�� � >�m� @ ��	>�m�	 � t m�m� @ ��w� , (18) 

όπου X η Pareto τυχαία μεταβλητή η οποία αντιστοιχεί στο μέγεθος της σύνδεσης δικτύου, 

και P(.) το survival function της σύνδεσης δικτύου που υπολογίζεται από τον flow profiler. 

Επειδή είναι ανέφικτο να παρακολουθήσουμε κάθε ενεργή σύνδεση και την αναμενόμενη 

διάρκεια ζωής του (residual life) ένα ιστόγραμμα συχνοτήτων (frequency histogram) 

κατασκευάζεται, ώστε να παρακολουθεί την κατανομή μεγεθών των δειγματοληπτούμενων 

συνδέσεων. Για την κατασκευή του ιστογράμματος, το δείγμα διαιρείται σε έναν αριθμό 

διακριτών διαστημάτων (bins) με κάθε bin να αντιστοιχεί σε ένα εύρος από μήκη 

συνδέσεων δικτύου. Για παράδειγμα το kth bin, που αναπαρίσταται ως Bk,αντιστοιχεί σε NFk 

πηγές το εύρος των οποίων είναι (rk, rk+1] bytes. Λόγω αντικειμενικής δειγματοληψίας ο 

αριθμός των unsampled πηγών που αντιστοιχούν στο bin Bk και έχουν μέγεθος (rk, rk+1] 

συγκλίνει στον αριθμό των δειγματοληπτούμενων πηγών NFk * N, όπου Ν ο αντίστροφος 

του ρυθμού δειγματοληψίας. Άρα, ο υπολογισμός � · ��& αποτελεί ένα αντικειμενικό 

scaling estimate του αριθμού των unsampled flows με μέγεθος (rk, rk+1]. Το standard 

estimation error αυτού του υπολογισμού προκύπτει από τον αριθμό των πηγών στο Βκ NFk  

και το ρυθμό δειγματοληψίας N  και προκύπτει ως [46]: 

.�_d����&	��& � � ���& . (19) 

Προκύπτει ότι το σφάλμα μπορεί να γίνει οσοδήποτε μικρό, χρησιμοποιώντας ένα 

αρκούντως μεγάλο ρυθμό δειγματοληψίας. Επίσης προκύπτει ότι οι εκτιμητές 

ιστογράμματος δεν είναι αποτελεσματικοί στην εκτίμηση μικρών συχνοτήτων, οι οποίες 

οδηγούν σε μεγάλο σφάλμα (ή απαιτούν ένα υπερβολικά μεγάλο ρυθμό δειγματοληψίας). 

Λόγω της heavy-tailed φύσης του μεγέθους των συνδέσεων δικτύου, οι πολύ μεγάλου 

μεγέθους συνδέσεις εμφανίζονται με μικρές πιθανότητες οδηγώντας σε σχεδόν άδεια 

rightmost bins του ιστογράμματος οδηγώντας σε υψηλά σφάλματα όπως προκύπτει από 

την εξίσωση (19). Έτσι, για δεδομένο όριο σφάλματος, οι μεγάλης διάρκειας ροές 
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δεδομένων που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο ("long-lived flow threshold") 

συγκεντρώνονται όλες μαζί στο rightmost bin ιστογράμματος. Η πιθανότητα «επιβίωσης» 

αυτών των πηγών προσεγγίζεται σαν ‘1’, βάσει της θεμελιώδους ιδιότητας των heavy-tailed 

τυχαίων μεταβλητών: lim���∞ Pr�r G m� @ ��  | r G m�� � 1. 

Μια άλλη πηγή σφαλμάτων σε ιστογράμματα συχνοτήτων είναι το smoothing σφάλμα, 

που εισάγεται κατά την προσέγγιση πιθανοτικών κατανομών μέσω bins, όπου η 

πληροφορία για τα μεγέθη των μεμονωμένων πηγών ανά bin χάνεται. Το μέγεθος όλων των 

TCP συνδέσεων στο bin Bk προσεγγίζεται με την median τιμή Lk, οδηγώντας σε 

σφάλμαΔx� � |x� $ L�|, m� � 5&. Αυτό το σφάλμα ποσοτικοποιείται με τη μετρική της 

τυπικής απόκλισης Y�~���5&	 και εξαρτάται από το πλάτος του bin. Η απροσδιοριστία στην 

αναπαράσταση του μήκους της ριπής, m� � 5&, το οποίο προσεγγίζεται σαν m� � �&, 

διαδίδεται κατά τον υπολογισμό της πιθανότητας επιβίωσης (survival probability) Ri. Η 

τυπική απόκλιση του Ri Y�~�����	 υπολογίζεται με τη χρήση των γνωστών μοντέλων 

διάδοσης σφάλματος στην εξίσωση (9), ως: 

  Y�~�����	�� � � � Y�~���5&	m� � ��m� @ �� . (20) 

Βάσει των υπολογισμών σφάλματος που προκύπτουν από τις εξισώσεις (19) και (20) ανά 

bin του ιστογράμματος, σχεδιάζεται το ιστόγραμμα έτσι ώστε το σφάλμα προσέγγισης να 

μένει κάτω του 5%. Όσον αφορά το rightmost bin που εκτείνεται μ.εχρι το άπειρο, το long-

lived flow threshold χρησιμεύει σαν το αριστερό όριο, εμμέσως καθορίζοντας το συνολικό 

αριθμό των bins. 

5.4 Πρόβλεψη μεγέθους ριπών 

To OBS μπορεί να προσφέρει σημαντικά κέρδη στατιστικής πολυπλεξίας, χάρη στη 

δυνατότητά του να παρέχει μεταγωγή με sub-wavelength ακρίβεια. Όμως, η μη ύπαρξη 

οπτικής μνήμης και η μετάδοση ριπών χωρίς επιβεβαίωση (one-way λειτουργία) μπορεί να 

οδηγήσει σε υψηλό ρυθμό απωλειών λόγω ανταγωνισμού. Μια βιώσιμη λύση που έχει 

προταθεί στη βιβλιογραφία, είναι η προληπτική δέσμευση πόρων [36]. Η υλοποίηση της 

συγκεκριμένης τεχνικής απαιτεί ένα αποδοτικό μηχανισμό πρόβλεψης του μεγέθους των 

ριπών, καθώς και ένα πρωτόκολλο σηματοδοσίας το οποίο κοινοποιεί στους κεντρικούς 

δρομολογητές τις μελλοντικές αλλαγές στο προφίλ κίνησης. Αυτή η προσέγγιση, δεδομένης 

μιας αποδοτικής μεθόδου πρόβλεψης του μεγέθους ριπών, μπορεί να συνδυάσει τα 

πλεονεκτήματα της two-way σηματοδοσίας (εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσίας) με αυτά της 

one-way σηματοδοσίας (χαμηλό latency) [38]. 

Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζουμε ένα νέο μηχανισμό πρόβλεψης του μεγέθους ριπής, ο 

οποίος βασίζεται στον flow profiler που περιγράψαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η νέα 

αυτή μέθοδος πρόβλεψης εκμεταλλεύεται την προβλεψιμότητα των μεμονωμένων TCP 

συνδέσεων για να εξάγει προβλέψεις κίνησης και τελικά του μελλοντικού μεγέθους των 

ριπών. Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι πρόσφατα αφιχθείσες TCP πηγές πρέπει να 

προσαρμοστούν στη χωρητικότητα του δικτύου μέσω της slow start φάσης. Επιπλέον 

εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι είναι εύκολο να προβλεφθεί σε πραγματικό χρόνο η 
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μεταβολή του TCP throughput από τη μεταβολή του ρυθμού άφιξης των TCP πηγών, ή / και 

από τη μεταβολή στο ρυθμό απώλειας ριπών.  

Στη συνέχεια ο χρόνος διαιρείται σε διαστήματα πρόβλεψης με διάρκεια τ. Ο (διακριτός) 

ρυθμός μετάδοσης δεδομένων του flow-m αναπαρίσταται ως ��S	
 και εξάγεται από την 

εξίσωση (5) ως ο αριθμός των πακέτων που μεταδίδονται στο n-οστό διάστημα πρόβλεψης. 

Το σύστημα πρόβλεψης στο τέλος κάθε διαστήματος πρόβλεψης, στο χρονικό σημείο t = n· 

τ., υπολογίζει τον αριθμό από bytes που θα μεταδοθεί στο επόμενο διάστημα πρόβλεψης, 

δηλαδή μέχρι t = (n+1)τ. Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, ο συνολικός 

ρυθμός μετάδοσης R(t) λαμβάνεται ως το άθροισμα του ρυθμού μετάδοσης των 

μεμονωμένων TCP πηγών. Επομένως, σύμφωνα με το νόμο των μεγάλων αριθμών, το 

άθροισμα των πακέτων που μεταδίδονται από NF ενεργές πηγές στο n-οστό διάστημα 

πρόβλεψης συγκλίνει στο: 

    ����	� � �� �  ���.        (21) 

Στην παραπάνω εξίσωση υποθέτουμε τη μη ύπαρξη συμφόρησης στους συνδέσμους του 

δικτύου κορμού, το οποίο μας επιτρέπει να θεωρήσουμε ότι οι ρυθμοί μετάδοσης των TCP 

πηγών είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Αυτή είναι μια κοινά αποδεκτή υπόθεση για τα 

δίκτυα κορμού τα οποία λόγω over-engineering ποτέ δε φτάνουν στα όρια της 

χωρητικότητάς τους και ισχύει και για τα OBS δίκτυα στα οποία τυπικά ο ρυθμός απώλειας 

ριπών διατηρείται κάτω του 1%. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την πρόβλεψη του 

ρυθμού μετάδοσης δεδομένων μεμονωμένων TCP πηγών, βάσει των μετρικών που κρατά ο 

flow profiler. 

5.4.1 Πρόβλεψη TCP throughput 

Υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία στη μοντελοποίηση του throughput των TCP πηγών πάνω 

από OBS δίκτυα, σαν συνάρτηση κάποιων βασικών παραμέτρων. Αυτά τα «μακροσκοπικά» 

μοντέλα συνήθως υποθέτουν τέλεια περιοδικότητα των TCP πηγών, οι οποίες θεωρείται ότι 

ακολουθούν ένα πριονωτό προφίλ και έχουν άπειρα δεδομένα προς μετάδοση. Η 

συνάρτηση απόδοσης της TCP πηγής πολύ συχνά περιγράφεται από μία εξίσωση που 

λαμβάνει υπ’ όψιν μόνο την κατάσταση αποφυγής συμφόρησης. Όμως, αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα μικρή ακρίβεια σε πραγματικές συνθήκες όπου οι πηγές έχουν συνήθως ένα 

πεπερασμένο μέγεθος αρχείου να μεταδώσουν και απαιτείται ένας σημαντικός χρόνος (σε 

σχέση με την τυπική διάρκεια μίας σύνδεσης)  προκειμένου αυτή να οδηγηθεί στην 

κατάσταση αποφυγής συμφόρησης. Σε ένα τέτοιο σενάριο η απόδοση του TCP 

πρωτοκόλλου στη slow-start φάση παίζει σημαντικό ρόλο και πρέπει να λαμβάνεται υπ’ 

όψιν. 

Σε αυτή την εργασία, λαμβάνουμε υπ’ όψιν την απόδοση του TCP πρωτοκόλλου τόσο στη 

slow-start όσο και στη steady-state φάση για να προβλέψουμε το ρυθμό μετάδοσης όπως 

ορίζεται από την(14). Υποθέτουμε ένα ιδεατό σενάριο όπου η «τροχιά» που ακολουθεί το 

παράθυρο συμφόρησης είναι ντετερμινιστική. Κάθε TCP πηγή αρχίζει τη μετάδοσή της στη 

slow-start φάση, με παράθυρο 1. Στη συνέχεια αυξάνεται εκθετικά μέχρι την πρώτη 

απώλεια πακέτου, οπότε και μεταβαίνει στη steady-state φάση όπου και παραμένει μέχρι 

την ολοκλήρωση της μετάδοσης. Οι περίοδοι fast-retransmit και time-out δε λαμβάνονται 

υπ’ όψιν, αφού έχουν μικρή συνεισφορά στο TCP throughput. Οι προαναφερθείσες 
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απλοποιήσεις είναι συνηθισμένες στα μοντέλα της TCP απόδοσης, και δεν εισάγουν 

σημαντικό σφάλμα για τους ρυθμούς απώλειας ριπών που συναντώνται στην πράξη (< 1%). 

Η απόδοση του TCP πρωτοκόλλου στη slow-start και τη steady-state φάση λαμβάνεται από 

γνωστά μοντέλα απόδοσης. Συγκεκριμένα προβλέπουμε το ρυθμό μετάδοσης μιας TCP 

πηγής, έστω flow-i, σαν τον αριθμό των πακέτων Si που θα μεταδοθούν στο επόμενο 

διάστημα πρόβλεψης. Το Si προκύπτει σαν συνάρτηση των παραμέτρων SPBi, RTTi και Li, 

δηλαδή το λόγο πακέτων ανά ριπή (Segments per Burst), ο χρόνος Round Trip Time και το 

μέγεθος της σύνδεσης αντιστοίχως: 

 �� � ���>5�, ��, ��	.         (22) 

Το παράθυρο συμφόρησης σταθερής κατάστασης (steady state window) λαμβάνεται από 

την παρακάτω συνάρτηση που προτάθηκε στο [22], η οποία είναι ακριβής για μικρές τιμές 

του ρυθμού απώλειας ριπών p (τυπικά p < 1%): 

���~******* � min �.1.5 � �>5�.% , +S , (23) 

όπου Wm είναι το μέγιστο μέγεθος του TCP παράθυρου (σε πακέτα) το οποίο περιορίζεται 

από το advertized TCP παράθυρο καθώς και από το access rate της πηγής. Όσο το 

παράθυρο συμφόρησης της πηγής i cwndi δεν ξεπερνά το ���~*******, η πηγή θεωρούμε ότι 

βρίσκεται στη steady state φάση. Το στιγμιαίο παράθυρο της πηγής μπορεί να εξαχθεί από 

το μήκος της, [54], ως: 

���~� � ��2 . (24) 

Όσο αφορά στην απόδοση της πηγής στη slow start φάση αυτή μοντελοποιείται σε 

«γύρους» διάρκειας RTT. Αν τ η διάρκεια του διαστήματος πρόβλεψης, ορίζουμε ως d � |/���� τη διάρκεια του διαστήματος σε TCP γύρους. Ο αριθμός των πακέτων που 

μεταδίδεται από μία πηγή στη slow-start φάση όταν δεν έχει καμία απώλεια πακέτου σε r 

γύρους ξεκινώντας με παράθυρο συμφόρησης ���~&, ορίζεται ως [54]: 

 �� �  ���~� � �2¡ $ 1	.   (25) 

Όταν το cwndi ξεπεράσει την τιμή ���~*******, θεωρούμε ότι η πηγή έφτασε το steady-state. Τότε 

κατά μέσο όρο ���~******* πακέτα μεταδίδονται ανά γύρο, που ισοδυναμούν με d { ���~*******  

πακέτα ανά διάστημα πρόβλεψης. Συνολικά, ο αριθμός πακέτων που μεταδίδονται από μία 

πηγή κατά τη διάρκεια του διαστήματος πρόβλεψης είναι: 

�� � ����~� � �2¡ $ 1	,  when   ���~� ¥  ���~*******d � ���~*******,                  when   ���~� G  ���~******* . (26) 

5.4.2 Πρόβλεψη μεγέθους ριπής 

Σε προηγούμενες ενότητες έχουμε δείξει πώς γίνεται ο χαρακτηρισμός του δικτυακού 

φορτίου με το προτεινόμενο μοντέλο, και πώς γίνεται βάσει αυτού η πρόβλεψη του 

throughput των μεμονωμένων TCP πηγών. Από το συνδυασμό των μεμονωμένων 

προβλέψεων, μπορεί να προκύψει η πρόβλεψη του συνολικού TCP throughput στο επόμενο 

διάστημα πρόβλεψης σε ένα περιφερειακό δρομολογητή. Τονίζεται εδώ ότι η 
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εκρηκτικότητα της διαδικασίας άφιξης TCP πηγών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον 

αριθμό των ενεργών πηγών καθώς και την κατανομή τους στο ιστόγραμμα. Για παράδειγμα, 

μια απότομη αύξηση στις αφίξεις των TCP πηγών διαδίδεται από το αριστερότερο προς το 

δεξιότερο bin του ιστογράμματος καθώς οι νεοαφιχθείσες συνδέσεις δικτύου αρχίζουν τη 

μετάδοση πακέτων. Ο flow profiler που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα παρέχει 

εκτιμήσεις σε πραγματικό χρόνο των ζευγών {NFk, lengthk} τα οποία αντιστοιχούν στον 

αριθμό των ενεργών συνδέσεων δικτύου NFk οι οποίες έχουν ανατεθεί στο kth bin του 

ιστογράμματος, και έχουν μήκος lengthk. 

Στη συνέχεια, βασιζόμαστε στα στατιστικά που εξάγονται από τον flow profiler καθώς και 

τις εκτιμήσεις για το flow residual life όπως αυτή εκφράζεται από την (17), ώστε να 

εξάγουμε το TCP throughput στο επόμενο διάστημα πρόβλεψης. Έστω SPBi, RTTi και Li οι 

TCP παράμετροι του flow-i, και S(SPBi, RTTi, Li) ο ρυθμός μετάδοσής του που εξάγεται από 

την (26). Ο αναμενόμενος αριθμός από bytes που θα μεταδοθούν στο επόμενο διάστημα 

πρόβλεψης λαμβάνεται από την ολοκλήρωση του flow survival function P(.): 

5�SPB�, RTT�, L�	 � } >��	>���	  ~�,¨�2©�©ª«¬,®®¬,¯¬	�°©©
¨�  (27) 

Όπου �� � ±�� · �� το μήκος (σε bytes) του flow-i και MSS η  παράμετρος Maximum 

Segment Size του δικτύου. Στη συνέχεια, εξάγουμε το σύνολο των bytes που θα 

μεταδοθούν από όλες τις ενεργές πηγές που έχουν αντιστοιχιστεί σε ένα bin του 

ιστογράμματος, που συμβολίζεται σαν bin-k. Υποθέτουμε ότι όλες οι συνδέσεις δικτύου σε 

ένα bin έχουν το ίδιο μήκος, το οποίο αντιστοιχεί στη διάμεσο του εύρους τιμών και 

συμβολίζεται σαν lengthk. Επί πλέον, χρησιμοποιούμε το empirical distribution των round-

trip times καθώς και της παραμέτρου SPB των πηγών όπως έχουν υπολογιστεί  από τον 

profiler, δηλαδή το RTT(i) αντιστοιχεί στη συχνότητα της τιμής RTTi και το SPB(i) στη 

συχνότητα της τιμής SPBi. Η τιμή των bytes που θα μεταδοθούν στο επόμενο διάστημα 

πρόβλεψης από τις πηγές του bin-k  εξάγεται ως: 

 �²&� � ��& � " �>5��	∞

��� � " ����³	 � 5N�>5�, ���́ , L�Q∞

´��  (28) 

Έτσι, ο συνολικός αριθμός δεδομένων (σε bytes) που προβλέπουμε ότι θα μεταδοθούν από 

όλες τις πηγές, υποθέτοντας M histogram bins είναι: 

5µ � "  �²&�¶
&�� . (29) 

Τέλος, η πρόβλεψη μεγέθους ριπής λαμβάνεται διαιρώντας ισόποσα την τιμή 5µ  με τον 

αριθμό των ριπών που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του διαστήματος πρόβλεψης τ 

όταν ο χρόνος συναρμολόγησης είναι Tbat: 

�µ � t�ef�| w � 5µ. (30) 

Το σχήμα πρόβλεψης του μεγέθους ριπών που μόλις περιγράψαμε υποθέτει σταθερά 

μεγέθη ριπών κατά τη διάρκεια ενός διαστήματος πρόβλεψης. Αυτή η υπόθεση ισχύει όταν 
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το προφίλ κίνησης είναι σχετικά ομαλό εντός του διαστήματος πρόβλεψης. Διαφορετικά 

οδηγεί σε σφάλματα πρόβλεψης, τα οποία θα αξιολογηθούν στις επόμενες ενότητες. Σε 

κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι η TCP κίνηση αναμένεται να εμφανίσει ένα βαθμό sub-

RTT εκρηκτικότητας, που δε μπορεί να προβλεφθεί από το μοντέλο που προτείνεται. Παρ’ 

όλα αυτά η ακρίβεια μπορεί να διατηρηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα χρησιμοποιώντας 

κατά το δυνατό μικρής διάρκειας διαστήματα πρόβλεψης. 

5.5 Προληπτική δέσμευση πόρων βάσει προβλέψεων κίνησης 

Η πρόβλεψη μεγέθους ριπής με τη μέθοδο που περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκ των προτέρων ενημέρωση των κόμβων κορμού για 

επερχόμενες μεταβολές στο προφίλ κίνησης. Σε αυτή την ενότητα προτείνουμε ένα νέο 

πρωτόκολλο προληπτικής δέσμευσης πόρων στο οποίο οι περιφερειακοί δρομολογητές  

στέλνουν ένα setup (ή refresh) μήνυμα ανά κόμβο προορισμού ανά διάστημα πρόβλεψης, 

ώστε να ενημερώσουν για τις απαιτήσεις σε χωρητικότητα το επόμενο διάστημα 

πρόβλεψης. Αυτό επιτρέπει στους κόμβους να επανα-χρονοπρογραμματίσουν τις 

δεσμεύσεις πόρων που έχουν πραγματοποιήσει, βάσει των νέων (προβλεπόμενων) 

συνθηκών κίνησης. Έτσι, μπορεί να πραγματοποιηθεί βελτιστοποίηση της χρησιμοποίησης 

των συνδέσμων και ελαχιστοποίηση του ρυθμού απώλειας ριπών. 

Πολλά διαφορετικά one-way πρωτόκολλα δέσμευσης πόρων έχουν προταθεί στη 

βιβλιογραφία για OBS δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των JET, JIT και Horizon [55]. Η 

δέσμευση πόρων σε one-way OBS δίκτυα γίνεται από τη μονάδα χρονοπρογραμματισμού, 

οι οποίοι πραγματοποιούν ανάθεση μήκους κύματος σε εισερχόμενες ριπές βάσει ενός 

online αλγόριθμου χρονοπρογραμματισμού. Όμως οι online αλγόριθμοι όπως ο LAUC, [14], 

είναι best effort στη φύση τους και συχνά πραγματοποιούν υπο-βέλτιστες αναθέσεις. 

Αμέσως μετά τη λήψη ενός burst header packet (BHP), o χρονοπρογραμματιστής  ψάχνει 

για διαθέσιμα μήκη κύματος για να αναθέσεις τη ριπή, και επιλέγει το βέλτιστο εκείνη τη 

στιγμή. Επειδή όμως δεν έχει πληροφορία για τις μελλοντικές ριπές, ποτέ δεν 

απορρίπτονται ριπές  αν υπάρχει κάποιο μήκος κύματος διαθέσιμο, ακόμα και αν η 

απόρριψη της ριπής θα μεγιστοποιούσε την απόδοση. Επί πλέον, η επιλογή καναλιών βάσει 

του online greedy αλγόριθμου επιλογής είναι υπο-βέλτιστη όταν τα BHP φτάνουν σε τυχαία 

σειρά, και όχι με την ίδια σειρά που φτάνουν και οι ριπές, [56]. Αυτή η περίπτωση είναι 

συνηθισμένη στα OBS δίκτυα, όπου οι διαφορές στα burst offset times και τους χρόνους 

διάδοσης μπορούν να οδηγήσουν σε αχρείαστες απώλειες ριπών, [56]. Σε αυτή την εργασία 

προτείνουμε τη χρήση ενός SETUP μηνύματος ανά ζεύγος πηγής-προορισμού στην αρχή 

κάθε διαστήματος πρόβλεψης, ώστε να ενημερώσει τους ενδιάμεσους κόμβους για τα 

επερχόμενα μεγέθη ριπών. Έτσι, οι κεντρικοί δρομολογητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

batch αλγόριθμους χρονοπρογραμματισμού, οι οποίοι πετυχαίνουν πιο αποδοτική 

αξιοποίηση των πόρων και άρα μειωμένο ρυθμό απώλειας ριπών. Είναι σημαντικό να 

σημειώσουμε ότι η χρήση ενός SETUP μηνύματος μπορεί να συνδυαστεί και με ένα multi-

class σχήμα παροχής ποιότητας υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση το SETUP μεταφέρει την 

πληροφορία πρόβλεψης (μέγεθος ριπής, χρόνος έναρξης) για όλες τις κλάσεις 

προτεραιότητας του ζεύγους πηγής-προορισμού. 
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5.5.1 Πρωτόκολλο σηματοδοσίας 

Το προτεινόμενο πρωτόκολλο σηματοδοσίας βασίζεται στην παρατήρηση ότι ο χρόνος 

άφιξης των ριπών στους κεντρικούς δρομολογητές είναι περιοδικός, με περίοδο ίση με το 

χρόνο συναρμολόγησης (Tbat). Αυτή η περιοδικότητα επιτρέπει την πρόβλεψη των χρόνων 

άφιξης των ριπών. Αυτή η ιδέα απεικονίζεται στην Εικόνα 51, η οποία απεικονίζει το προφίλ 

χρησιμοποίησης ενός εξερχόμενου συνδέσμου. Το προφίλ χρησιμοποίησης αποτελείται 

από ένα σύνολο αφίξεων ριπών, κάθε μία από τις οποίες είναι χρονοπρογρμματισμένη για 

μετάδοση σε κάποιο μήκος κύματος. Οι ριπές που ανήκουν στο ίδιο ζεύγος πηγής-

προορισμού (και άρα ανήκουν στην ίδια ουρά συναρμολόγησης) μαρκάρονται με το ίδιο 

χρώμα. Αυτές υποθέτουμε ότι ανήκουν στην ίδια κλάση υπηρεσίας και έχουν το ίδιο CoS 

αναγνωριστικό. 

 

Εικόνα 51: Περιοδική άφιξη ριπών σε εξερχόµενο σύνδεσµο OBS δικτύου 

Το προτεινόμενο πρωτόκολλο επαυξάνει τη JET σηματοδοσία με ένα SETUP μήνυμα, το 

οποίο μεταφέρει το προβλεφθέν μέγεθος ριπής. Ένα τέτοιο μήνυμα στέλνεται ανά ζεύγος 

πηγής / προορισμού στην αρχή του διαστήματος πρόβλεψης. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2, 

το μήνυμα αυτό διαδίδεται με κατεύθυνση προς τον προορισμό και ενημερώνει τους 

κεντρικούς δρομολογητές για το χρόνο άφιξης τω ριπών καθώς και το μέγεθος που έχει 

προβλεφθεί γι’ αυτές στο επόμενο διάστημα πρόβλεψης. Με τη λήψη του SETUP από ένα 

κεντρικό δρομολογητή, οι πόροι δεσμεύονται για όλες τις ριπές που θα μεταδοθούν στο 

διάστημα πρόβλεψης. Έτσι, οι χρονοπρογραμματιστές έχουν μια εκ των προτέρων γνώση 

για όλες τις ριπές που ανταγωνίζονται σε κάθε εξερχόμενο σύνδεσμο, επιτρέποντάς τους να 

πάρουν μία βέλτιστη απόφαση χρονοδρομολόγησης με τη χρήση ενός batch scheduling 

αλγόριθμου. Έτσι η απόφαση ανάθεσης μήκους κύματος γίνεται μία φορά ανά διάστημα 

πρόβλεψης και αποφεύγεται η ανάγκη χρονοπρογραμματισμού ανά μεμονωμένη ριπή. 

Η ανάθεση μήκους κύματος σε κάθε χρονοπρογραματιστή πραγματοποιείται με τη λήψη 

του SETUP μηνύματος. Τότε αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού εκτελείται ψάχνοντας για 

μια λύση που ικανοποιεί τις απαιτήσεις όλων των ριπών που ανταγωνίζονται τον ίδιο 

εξερχόμενο σύνδεσμο (Εικόνα 52). Προκειμένου να ικανοποιήσει τα ενημερωμένα μεγέθη 

των ριπών, πιθανώς να απαιτηθεί επανα-χρονοπρογραμματισμός υπαρχόντων ριπών σε 

διαφορετικό μήκος κύματος ή και απόρριψή τους. Ο χρονοπρογραμματιστής για κάθε 

εξερχόμενο σύνδεσμο αποθηκεύει πληροφορία κατάστασης σχετικά με τους χρόνους 
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άφιξης και τα μεγέθη των επερχόμενων ριπών, ταξινομημένους βάσει του χρόνου άφιξης 

της κάθε ριπής. 

 

Εικόνα 52: Προληπτική δέσµευση πόρων 

5.5.2 Αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού δέσμης ριπών 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, ο χρόνος άφιξης των ριπών στους κόμβους 

κορμού είναι περιοδικός, με περίοδο TBAT. Έτσι, η πληροφορία άφιξης των ριπών μπορεί να 

απεικονιστεί στο διάστημα [0,TBAT) χρησιμοποιώντας modular αριθμητική. Η πληροφορία 

χρονισμού της ριπής bi, δηλαδή ο χρόνος έναρξης si και ο χρόνος τερματισμού ei μπορούν 

να αναπαρασταθούν ως: Y� � Y�_d�_��T���	  T9~   �ef� �� � NY� @ Z��¸�p��	Q T9~   �ef� 

όπου start_time(i) και length(i) είναι ο χρόνος άφιξης και το προβλεφθέν μέγεθος της ριπής 

bi. Πρέπει να τονιστεί ότι ο ορισμός του mod τελεστή επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει 

και πραγματικούς αριθμούς. Για θετικούς πραγματικούς αριθμούς a, n ορίζουμε a mod n �a $ � � �, k9d ����¸�d � ¼ 0 _�~ 0 ¥ �a mod n	 K �. Οι ριπές που ανήκουν στο ίδιο Class 

of Service έχουν τον ίδιο χρόνο άφιξης και τον ίδιο χρόνο τερματισμού σε modulo 

αναπαράσταση. Το πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού τους μπορεί να λυθεί βέλτιστα με 

τον batch scheduling αλγόριθμο (χρονοπρογραμματισμό δέσμης) των Arkin & Silverberg 

(AS) [57], ο οποίος παίρνει σαν είσοδο όλα τα διαστήματα [si,ei] τα οποία αντιστοιχούν 

στους χρόνους έναρξης και τερματισμού των ριπών. Οι ριπές που «αναδιπλώνονται» γύρω 

από τα όρια του Tbat και έχουν ei < si διαιρούνται σε δύο τμήματα, τα [0, ei] and [si, Tbat] με 

τον πρόσθετο περιορισμό ότι και τα δύο πρέπει να χρονοπρογραμματιστούν στο ίδιο μήκος 

κύματος. Όμως ο αλγόριθμος AS έχει υψηλή υπολγιστική πολυπλοκότητα n
k+1, η οποία είναι 

απαγορευτική για δίκτυα με μεγάλο αριθμό μηκών κύματος (π.χ. k ≥ 5). Έτσι, εξετάσαμε πιο 

αποδοτικούς αλλά μη βέλτιστους αλγόριθμους χρονοπρογραμματισμού, κατάλληλους για 

προβλήματα με σταθερούς χρόνους έναρξης και τερματισμού. Αυτά τα προβλήματα 

μπορούν να μοντελοποιηθούν σαν μια ειδική περίπτωση του προβλήματος Interval 

Scheduling with Machine Availabilities (ISMA).  

Έστω ένα σύνολο από κ μήκη κύματος. Πρώτα χρονοπρογραμματίζουμε τα διαιρεμμένα 

διαστήματα, σε διαφορετικό μήκος κύματος το καθένα, έστω wi, καθώς διαφορετικά θα 
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υπήρχε μεταξύ τους επικάλυψη. Έτσι, κάθε διάστημα wi είναι τώρα διαθέσιμο σε ένα 

υποσύνολο του διαστήματος [0,Tbat). Στη συνέχεια χρονοπρογραμματίζονται οι υπόλοιπες 

ριπές, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Greedy On-line Algorithm (GOL) [58]. Ο GOL 

διατρέχει τα διαστήματα που είναι αποθηκευμένα στο scheduler σειριακά, ανάλογα με τη 

σειρά άφιξής τους. Τα διαστήματα χρονοπρογραμματίζονται με την άπληστη μέθοδο, χωρίς 

backtracking. Τα βασικά αλγοριθμικά βήματα του GOL, τα οποία εξάγουν μια λύση για το 

πρόβλημα ISMA σε χρόνο O(n*k) είναι: 

1. Το σύνολο S, που αποθηκεύει τα χρονοπρογραμματισμένα διαστήματα, 

αρχικοποιείται. 

2. Σειριακά διατρέχονται τα διαστήματα, τα οποία αποθηκεύονται σε δομή δεδομένων 

του χρονοπρογραμματιστή, με τη σειρά του χρόνου άφιξής τους. 

3. Το τρέχον διάστημα προστίθεται στο S. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο μήκος κύματος για 

το χρονοπρογραμματισμό του, αφαιρείται από το S το διάστημα με το μεγαλύτερο 

χρόνο τερματισμού. 

Η λύση που υπολογίζει ο GOL είναι πολύ κοντά στη λύση για το ISMA πρόβλημα. Οι 

συγγραφείς στο [58] έδειξαν ότι η λύση του GOL στη χειρότερη περίπτωση 

χρονοπρογραμματίζει μόλις k-1 διαστήματα λιγότερα από τη θεωρητικά βέλτιστη λύση, 

όπου k ο αριθμός των μηκών κύματος. 

Εφ’ όσον ο αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού βασίζονται σε μια πρόβλεψη του μεγέθους 

ριπής για την πραγματοποίηση δέσμευσης πόρων, υπάρχει πιθανότητα υπο- ή υπερ- 

εκτίμησης του πραγματικού μεγέθου ριπής. Μια υπερεκτίμηση σπαταλά πόρους, ενώ μια 

υποεκτίμηση μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή δέσμευση πόρων και κατά συνέπεια σε 

απώλεια ριπών. Η πιθανότητα υποεκτίμησης στα προβλεπτικά πρωτόκολλα δέσμευσης 

πόρων τυπικά αντιμετωπίζεται με μια διορθωτική παράμετρο δ, η οποία προστίθεται στην 

προβλεφθείσα τιμή της ριπής �µ  και κατά συνέπεια εισάγει ένα ποσοστό σπατάλης πόρων. 

Υπάρχει ένα προφανές trade-off στην επιλογή της παραμέτρου διόρθωσης, ανάμεσα στην 

ελαχιστοποίηση της πιθανότητας υποεκτίμησης και την αύξηση του κόστους σε σπατάλη 

πόρων.Η παράμετρος δ επιλέγεται σαν ένα ακέραιο πολλαπλάσιο του τετραγωνικού 

σφάλματος πρόβλεψης (RMSE) [36],  ½ � _ · ¾. 

5.6 Αξιολόγηση απόδοσης με τη χρήση προσομοιώσεων 

Σε αυτή την ενότητα, αξιολογούμε το προτεινόμενο πρωτόκολλο προληπτικής δέσμευσης 

πόρων, το οποίο βασίζεται σε πρόβλεψη TCP κίνησης, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα 

προσομοιώσεων ns-2. Στο πρώτο σετ πειραμάτων, ο profiler TCP κίνησης αξιολογείται σε 

μια απλή τοπολογία 3 κόμβων. Στο δεύτερο σετ πειραμάτων, αξιολογούμε το προτεινόμενο 

προβλεπτικό πρωτόκολλο δέσμευσης πόρων πάνω από την τοπολογία NSFNet.  

5.6.1 Αξιολόγηση του υποσυστήματος πρόβλεψης κίνησης 

Για την αξιολόγηση του προτεινόμενου προβλεπτικού μηχανισμού για TCP κίνηση, 

μοντελοποιήθηκε μια απλή τοπολογία 3 κόμβων η οποία αποτελείται από 2 

περιφερειακούς δρομολογητές και έναν κεντρικό δρομολογητή. Ένας timer-based 

αλγόριθμος συναρμολόγησης υλοποιήθηκε, με χρονικό όριο Tbat = 3ms, καθώς και το JET 

πρωτόκολλο σηματοδοσίας για την πραγματοποίηση δέσμευσης πόρων. Το RTT του 
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δικτύου ορίστηκε στα 15ms, ενώ όλοι οι πελάτες του δικτύου είχαν ένα ομοιόμορφα 

επιλεγμένο access rate  20Mpbs, 50Mpbs και 100Mpbs. Επί πλέον μοντελοποιήθηκε ένα 

αντιπροσωπευτικό σενάριο τυπικής internet κίνησης, η οποία αποτελείται από μια μείξη 

σύντομης διάρκειας συνδέσεις δικτύου μέσου μεγέθους 50KB καθώς και μεγάλης διάρκειας 

μεταφορές αρχείων με Pareto κατανομή μέσου μεγέθους 3MB και με index parameter 1.6. 

Η σύντομης διάρκειας κίνηση παράχθηκε με την packmime HTTP 1.1 γεννήτρια κίνησης 

[59], η οποία μοντελοποιεί Web Requests.  

 

Εικόνα 53: Εξέλιξη του αριθµού ενεργών TCP πηγών ανά ιστόγραµµα 

Ο flow profiler που προτείνεται στη συγκεκριμένη εργασία, υλοποιήθηκε σαν ένα ns-2 

module και ενοποιήθηκε με τη μονάδα συναρμολόγησης των περιφερειακών 

δρομολογητών. Ο flow profiler ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το ιστόγραμμα συνδέσεων 

δικτύου, αναθέτοντας τις ενεργές πηγές του δικτύου στα αντίστοιχα bins. Η Εικόνα 53 

απεικονίζει τη χρονική εξέλιξη του ιστογράμματος, δείχνοντας τον αριθμό των πηγών που 

έχουν ανατεθεί σε καθένα από τα bins 1-4. Οι μεταβολές στο ρυθμό άφιξης φαίνεται ότι 

“διαδίδονται” από το bin-1 προς το bin-4, με μια μικρή χρονοκαθυστέρηση που αντιστοιχεί 

στο χρόνο RTT. Την ίδια στιγμή, το παράθυρο συμφόρησης διπλασιάζεται ανά χρόνο RTT, 

μέχρι η σύνδεση δικτύου να φτάσει στην κατάσταση ευστάθειας ή να τερματίσει τη 

λειτουργίας της. Η χρονοκαθυστέρηση RTT μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε short-

term προβλέψεις (τάξης μεγέθους μερικών RTTs). Φυσικά αναμένεται ένα ποσοστό των 

ενεργών πηγών από κάθε histogram bin να τερματίσει τη λειτουργία του, και αυτό εξηγεί τη 

μείωση του πληθυσμού των πηγών καθώς μετακινούμαστε από το bin-1 προς το bin-4. Για 

παράδειγμα, το bin-1 έχει κατά μέσο όρο περίπου 420 ενεργές πηγές ενώ το bin-4 μόνο 

200. 
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Εικόνα 54: Εξέλιξη του aggregated throughput για διαστήµατα πρόβλεψης {1, 2, 4} * RTT 

Στην αρχή κάθε διαστήματος πρόβλεψης, παράγεται μία πρόβλεψη του TCP throughput των 

ενεργών TCP πηγών, βάσει των στατιστικών που κρατά σε πραγματικό χρόνο ο profiler. 

Βάσει αυτού υπολογίζεται μία εκτίμηση του μεγέθους ριπής, το οποίο συγκρίνεται με το 

πραγματικό μέγεθος ριπής. Η Εικόνα 54 απεικονίζει το πραγματικό throughput των TCP 

πηγών, συγκρινόμενο με την προβλεφθείσα τιμή, για διαστήματα πρόβλεψης διάρκειας 1, 2 

και 4 φορές η τιμή του RTT. Από την Εικόνα 54 προκύπτει ότι οι προβλεφθείσες τιμές 

ακολουθούν την πραγματική τιμή του συνολικού throughput, ενώ συγκλίνουν αρκετά 

γρήγορα ώστε να ανταποκρίνονται στις αλλαγές του ρυθμού άφιξης πηγών. Επίσης, 

προκύπτει ότι η χρονοκαθυστέρηση στο χρόνο σύγκλισης είναι ανάλογη με το μέγεθος του 

διαστήματος. Μεγάλη χρονοκαθυστέρηση προκαλεί υψηλό variance, ειδικά όταν υπάρχουν 

απότομες μεταβολές του arrival rate. Η καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται για διάστημα 

πρόβλεψης ίσο με 1xRTT. 

 

Εικόνα 55: CDF του σχετικού σφάλµατος πρόβλεψης για διαστήµατα {1, 2, 4} * RTT 

Για να αξιολογήσουμε την ακρίβεια του προταθέντος σχήματος πρόβλεψης, υπολογίσαμε 

τη συνάρτηση CDF του σχετικού σφάλματος πρόβλεψης (Εικόνα 55). Πρέπει να τονιστεί ότι 
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το προβλεφθέν μήκος ριπής υπολογίζεται μία φορά στην αρχή του διαστήματος πρόβλεψης 

και υποθέτουμε ότι στη διάρκειά του παραμένει σταθερό. Έτσι, ακόμα και για το ελάχιστο 

διάστημα πρόβλεψης διάρκειας 1xRTT, αναμένουμε ένα ποσοστό σφάλματος στην 

πρόβλεψη ριπών λόγω sub-RTT burstiness το οποίο προκαλείται από τα TCP protocol 

dynamics. Η ανάλυσή μας δείχνει ότι το σχετικό  σφάλμα πρόβλεψης για το 95% των ριπών 

είναι λιγότερο από 8%, για διάστημα πρόβλεψης 1xRTT. Για μεγαλύτερα διαστήματα 

(>2xRTTs) αυξάνεται αναλογικά και το ποσοστό σφάλματος. 

Πίνακας 5: Coefficient of variation (CoV) για διαφορετικά διαστήµατα πρόβλεψης και ρυθµούς 

δειγµατοληψίας 

 

Τέλος, αξιολογήσαμε το αποτέλεσμα του ρυθμού δειγματοληψίας στην ακρίβεια 

πρόβλεψης δημιουργώντας ένα πίνακα (Πίνακας 5) με την παράμετρο coefficient of 

variation (CoV) για διαφορετικές τιμές της περιόδου δειγματοληψίας, N={2,5,10,20} και 

διαφορετικά διαστήματα πρόβλεψης. Όπως αναμενόταν, μικρότερες τιμές του ρυθμού 

δειγματοληψίας οδηγεί σε μικρότερη ακρίβεια πρόβλεψης, λόγω της απώλειας 

πληροφορίας που προκαλεί η δειγματοληψία. Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι το προφίλ 

κίνησης που χρησιμοποιήθηκε στις προσομοιώσεις μας αποτελεί ένα scaled-down version 

του τυπικού φορτίου της internet κίνησης, η οποία αποτελείται από εκατομμύρια αντί για 

μερικές χιλιάδες συνδέσεις δικτύου. Αυτό εξηγεί τις μικρές σχετικά περιόδους 

δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματά μας, οι οποίες είναι πάλι 2-3 τάξεις 

μεγέθους μικρότερες. 

5.6.2 Αξιολόγηση του προβλεπτικού πρωτοκόλλου δέσμευσης πόρων 

Το δεύτερο σετ πειραμάτων πραγματοποιήθηκε στην NSFNet τοπολογία 14 κόμβων, για την 

αξιολόγηση της απόδοσης του προταθέντος πρωτόκολλου προληπτικής δέσμευσης πόρων 

σε ένα ρεαλιστικό δίκτυο. Όπως δείξαμε στο προηγούμενο σετ πειραμάτων, η επιλογή ενός 

διαστήματος πρόβλεψης παίζει σημαντικό ρόλο στην ακρίβεια πρόβλεψης, με τη βέλτιστη 

απόδοση να επιτυγχάνεται όταν η τιμή του ταυτίζεται με το RTT. Έτσι σε αυτό το σετ 

πειραμάτων, θεωρούμε ότι το διάστημα πρόβλεψης τίθεται ίσο με το path RTT για κάθε 

ζεύγος πηγής-προορισμού. Αυτό σημαίνει ότι διαφορετικά ζεύγη πηγής-προορισμού έχουν 

και διαφορετικά διαστήματα πρόβλεψης. Στη συνέχεια στόχος μας είναι να ερευνήσουμε 

τα κέρδη σε απόδοση ως προς τη μείωση στο ρυθμό απώλειας ριπών του προτεινόμενου 

πρωτόκολλου προληπτικής δέσμευσης πόρων. Στα πειράματά μας υποθέσαμε 4 μήκη 

κύματος ανά σύνδεσμο με δυνατότητα πλήρους μετατροπής μήκους κύματος  και 

χωρητικότητα 10 Gbps. 

 

 N=2 N=5 N=10 N=20 

1RTT 0,023 0,041 0,07 0,11 

2RTT 0,038 0,05 0,076 0,11 

4 RTT 0,064 0,073 0,094 0,13 
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Το προφίλ κίνησης που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από μια μείξη σύντομης διάρκειας 

συνδέσεων δικτύου που παράγονται με το εργαλείο packmime, οι οποίες αντιστοιχούν στο 

20% της παραγόμενης κίνησης και ένα σύνολο μεγάλης διάρκειας μεταφορές αρχείων που 

αντιστοιχούν στο 80% της παραγόμενης κίνησης. Οι αιτήσεις μεταφοράς αρχείων 

αφορούσαν όλα τα ζεύγη πηγής-προορισμού του δικτύου, με μεγέθη που ακολουθούσαν 

την Pareto κατανομή και μέσο μέγεθος 3MB. Επί πλέον, οι αφίξεις ακολουθούσαν εκθετική 

κατανομή η μέση τιμή της οποίας προέκυπτε από το φορτίο του διικτύου. Πρέπει εδώ να 

σημειωθεί ότι η πολυπλεξία πηγών με Pareto κατανεμημένα μεγέθη αναμένεται να παράξει 

self-similar κίνηση, της οποίας η Hurst παράμετρος (η οποία εκφράζει την εκκρηκτικότητα 

της κίνησης) καθορίζεται από την επιλογή της shape παραμέτρου της Pareto κατανομής. Τα 

πειράματα προσομοίωσης είχαν διάρκεια 150 δευτερολέπτων, τα οποία αντιστοιχούσαν σε 

50000 μεταδιδόμενες ριπές με ένα 3msec timer. Μια διορθωτική παράμετρος δ, η οποία 

ορίστηκε στην προηγούμενη ενότητα, προστίθεται στο προβλεφθέν μέγεθος ριπής ώστε να 

αντισταθμίσει την πιθανότητα υποτίμησης του μεγέθους της ριπής. Στο πρώτο πείραμά μας 

αξιολογήσαμε την επίπτωση της διορθωτικής παραμέτρου δ στην απόδοση του 

πρωτοκόλλου δέσμευσης πόρων, όταν μεταβάλλεται η παράμετρος α αλλά παραμένει 

σταθερό το φορτίο του δικτύου. 

 

Εικόνα 56: Ρυθµός απώλειας ριπών για διαφορετικές τιµές της παραµέτρου α, για σταθερό φορτίο 0.7 

και παράµετρο Hurst παράµετρο 0.7 

Η Εικόνα 56 απεικονίζει το ρυθμό απώλειας ριπών ως προς την παράμετρο α, για 

διαφορετικούς ρυθμούς δειγματοληψίας. Μπορούμε να δούμε ότι α=1 είναι η τιμή που 

ελαχιστοποιεί την πιθανότητα απώλειας των ριπών. Για α>1 οι απώλειες λόγω σπατάλης 

πόρων υπερβαίνει το κέρδος από τη μειωμένη πιθανότητα υποτίμησης του μεγέθους των 

ριπών. Γι’ αυτό στη συνέχεια θέτουμε δ = σ, όπου σ το root mean square error (RMSE) της 

διαδικασίας πρόβλεψης. Σημειώνεται εδώ ότι το ποσοστό απώλειας χωρητικότητας του 

δικτύου μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με τη μετρική CoV (Πίνακας 5) η οποία ορίζεται σαν ο 

λόγος του RMSE ως προς το μέσο μέγεθος ριπής. Για παράδειγμα, για CoV=0.07 το ποσοστό 

υπέρβασης του μεγέθους της ριπής (ισοδύναμα το ποσοστό σπατάλης της χωρητικότητας) 

είναι 7%. 
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Εικόνα 57: Σύγκριση ρυθµού απώλειας ριπών για το νέο πρωτόκολλο δέσµευσης πόρων και το JET, 

για διαφορετικές περιόδους δειγµατοληψίας Ν και διαφορετικούς αλγόριθµους 

χρονοπρογραµµατισµού. Η παράµετρος Hurst διατηρήθηκε στο 0.7 

Στο επόμενο πείραμα, συγκρίνουμε την απόδοση του προτεινόμενου πρωτοκόλλου 

δέσμευσης πόρων με το πρωτόκολλο σηματοδοσίας JET. Η αξιολόγηση της απόδοσής του 

(Εικόνα 57) βασίζεται στο ρυθμό απώλειας ριπών για διαφορετικά δικτυακά φορτία και 

περιόδους δειγματοληψίας. Χρησιμοποιήσαμε τον LAUC-VF αλγόριθμο 

χρονοπρογραμματισμού με το JET πρωτόκολλο δέσμευσης πόρων και το GOL αλγόριθμο 

χρονοπρογραμματισμού με το προτεινόμενο πρωτόκολλο προληπτικής δέσμευσης πόρων. 

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι και οι δύο αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού είναι one-way 

και online. Οι βελτιώσεις στην απόδοση επιτυγχάνονται χάρη στην αποδοτικότερη 

δέσμευση καναλιών που εγγυάται η χρήση batch scheduling σε συνδυασμό με τη 

προληπτική δέσμευση πόρων. Έτσι, οι βελτιώσεις στην απόδοση επιτυγχάνονται χωρίς την 

παράλληλη αύξηση της απ’ άκρη σ’ άκρη καθυστέρησης. Η απόδοση του greedy 

αλγόριθμου GOL συγκρίνεται με τον βέλτιστο αλγόριθμο χρονοπρογραμματισμού 

Arkin & Silverberg (AS). 

Από την Εικόνα 57, προκύπτει ότι το προτεινόμενο πρωτόκολλο σηματοδοσίας μπορεί να 

πετύχει σημαντική βελτίωση της απόδοσης σε σχέση με τη στάνταρ JET σηματοδοσία με το 

LAUC-VF αλγόριθμο χρονοπρογραμματισμού. Το περιθώριο κέρδους εξαρτάται από την 

περίοδο δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε, αλλά ακόμα και για Ν=20 υπάρχουν 

μετρήσιμα  κέρδη σε μείωση του ρυθμού απώλειας ριπών. Επιπλέον, η χρήση του 

βέλτιστου αλγόριθμου χρονοπρογραμματισμού (σημειώνεται σαν OPT) οδηγεί σε μικρή 

πρόσθετη μείωση του burst loss ratio. Αυτό επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του 

GOL, ο οποίος σε συνδυασμό με ένα πρωτόκολλο προληπτικής δέσμευσης πόρων και TCP 

specific πρόβλεψη κίνησης πετυχαίνει σημαντικές βελτιώσεις απόδοσης με πολύ χαμηλή 

υπολογιστική πολυπλοκότητα. 
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Εικόνα 58: Ρυθµός απώλειας ριπών για διαφορετικές τιµές της Hurst παραµέτρου, για το νέο 

πρωτόκολλο σηµατοδοσίας και το JET. Το φορτίο διατηρήθηκε στο 0.7 

Τέλος, αξιολογήσαμε το αποτέλεσμα της εκρηκτικότητας της κίνησης στο προβλεπτικό 

πρωτόκολλο προληπτικής δέσμευσης πόρων. Μεταβάλλοντας την παράμετρο shape της 

διαδικασίας Pareto η οποία παράγει τα μεγέθη των ριπών, δημιουργήσαμε κίνηση με 

μεταβαλλόμενο Hurst parameter (βαθμός εκρηκτικότητας της κίνησης). Η απόδοση του JET 

πρωτόκολλου σηματοδοσίας με το LAUC-VF αλγόριθμο χρονοπρογραμματισμού μετρήθηκε 

επίσης και παρέχεται για λόγους αναφοράς. Καθώς αυξάνεται η παράμετρος Hurst, η 

κίνηση εξ ορισμού γίνεται πιο εκρηκτική και απρόβλεπτη. Αυτό δυσχεραίνει την πρόβλεψη 

του μεγέθους ριπών και οδηγεί σε μεγάλη μεταβλητότητα του μεγέθους τους ακόμα και 

εντός του ίδιου διαστήματος πρόβλεψης (κάτι που έχουμε υποθέσει ότι δεν συμβαίνει). 

Έτσι, από την Εικόνα 58 προκύπτει ότι όταν αυξάνει σημαντικά η εκρηκτικότητα της κίνησης 

(H→1) αυξάνεται ο ρυθμός απώλειας ριπών. Στις πιο κοινές τιμές της Hurst παραμέτρου 

όμως (H ≤ 0.75) το προτεινόμενο προβλεπτικό πρωτόκολλο έχει πολύ καλύτερη απόδοση 

από το LAUC-VF/JET. 

5.7 Συμπεράσματα 
Σε αυτό το κεφάλαιο προτείναμε μια νέα αρχιτεκτονική για την κατασκευή του προφίλ 

κίνησης και την πρόβλεψη του μεγέθους ριπής σε δίκτυα μεταγωγής οπτικής ριπής, με 

στόχο τη βελτιστοποίηση της μετάδοσης της TCP κίνησης. Η πρόβλεψη του μεγέθους των 

ριπών επιτρέπει την εκ των προτέρων ενημέρωση των χρονοπρογραμματιστών του δικτύου 

κομού για επερχόμενες μεταβολές στην κίνηση του δικτύου, ώστε να επανα-

χρονοπρογραμματίσει τις δεσμεύσεις πόρων με βέλτιστο τρόπο. Η πειραματική αξιολόγηση 

της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής μέτρησης και πρόβλεψης κίνησης έδειξαν ότι είναι σε 

θέση να προβλέψει με ικανοποιητική ακρίβεια το μέγεθος των ριπών σε sub-RTT χρονικά 

διαστήματα. Η πρόβλεψη του μεγέθους των ριπών αξιοποιήθηκε από ένα νέο μονόδρομο 

πρωτόκολλο σηματοδοσίας, το οποίο πραγματοποιεί δεσμεύσεις πόρων στο χρονικό 

ορίζοντα ενός χρονικού παράθυρου πρόβλεψης με τη χρήση αποδοτικών batch αλγόριθμων 

χρονοπρογραμματισμού. Το αποτέλεσμα είναι σημαντικά κέρδη όσον αφορά τη μείωση του 

ρυθμού απώλειας ριπών, χωρίς να επιβαρύνεται η χρονοκαθυστέρηση μετάδοσης ριπών 

όπως συνέβαινε σε προηγούμενες ερευνητικές εργασίες. 
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Υβριδικά οπτικά δίκτυα 

Πρόσφατα έχουν προταθεί  στη βιβλιογραφία ένα σύνολο από υβριδικές οπτικές 

αρχιτεκτονικές, σαν απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βασικές οπτικές 

αρχιτεκτονικές μεταγωγής στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Όπως έχει αναλυθεί σε 

προηγούμενα κεφάλαια, η αρχιτεκτονική OCS εμφανίζει εγγυημένη απόδοση, αλλά τα 

οπτικά κανάλια που παρέχει εμφανίζουν χαμηλή χρησιμοποίηση σε συνθήκες εκκρηκτικής 

κίνησης. Οι αρχιτεκτονικές OBS και OPS δίνουν λύση σε αυτό το πρόβλημα, αλλά η 

τεχνολογία δεν είναι ακόμα ώριμη για την μεγάλης έκτασης εκμετάλλευσή τους. Εν ολίγοις, 

δεν έχει βρεθεί καμία δικτυακή τεχνολογία η οποία να δίνει λύση σε όλα τα προβλήματα 

και τις απαιτήσεις των μελλοτικών οπτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Γι’ αυτό το λόγο 

προτάθηκαν οι λεγόμενες υβριδικές αρχιτεκτονικές μεταγωγής, οι οποίες περιέχουν 

συνδυασμό χαρακτηριστικών από περισσότερες της μίας προαναφερθείσες βασικές 

αρχιτεκτονικές σε μια προσπάθεια να συνδυάσουν τα πλεονεκτήματά τους. Δεν υπάρχει 

κάποιος αυστηρός ορισμός που να οριοθετεί του  τι αποτελεί μια υβριδική αρχιτεκτονική, 

και σε μερικές περιπτώσεις αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση. Κάνοντας μια απόπειρα 

να κατηγοριοποιήσουμε τις υβριδικές αρχιτεκτονικές, μπορούμε να τις χωρίσουμε σε δυο 

μεγάλες ομάδες. 

• Μοναδικής τεχνολογίας μεταγωγής: Σε αυτές τις αρχιτεκτονικές μετάγεται όλη η 

κίνηση με την ίδια τεχνολογία μεταγωγής. Σε λειτουργικό επίπεδο, αυτές ξεκινούν 

από μια βασική αρχιτεκτονική (π.χ. wavelength-routing) και την τροποποιούν, 

συνήθως παίρνοντας κάποια χαρακτηριστικά από μια άλλη βασική αρχιτεκτονική 

(π.χ. OPS). Το αποτέλεσμα είναι μια αρχιτεκτονική που συνδυάζει πλεονεκτήματα 

από δύο άλλες, και έχει βελτιωμένες επιδόσεις, ή και κόστος. Φυσικά, πολλές 

φορές δημιουργούνται παρενέργειες με αποτέλεσμα μια υβριδική αρχιτεκτονική να 

προκαλεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. 

• Πολλαπλών τεχνολογιών μεταγωγής:  Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται όλες οι 

υβριδικές αρχιτεκτονικές που χρησιμοποιούν δύο ή περισσότερες βασικές 

αρχιτεκτονικές την ίδια στιγμή για τη μεταγωγή της κίνησης. 

Ως επί το πλείστον, η έρευνα έχει εστιάσει την προσοχή της στην πρώτη κατηγορία 

υβριδικών αρχιτεκτονικών, αλλά και η δεύτερη κατηγορία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, 

αν και θεωρείται λιγότερο ώριμη. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια 

περαιτέρω κατηγοριοποίηση των υβριδικών αρχιτεκτονικών πολλαπλών τεχνολογιών 

μεταγωγής, η οποία προτάθηκε στην εργασία [60]. Αυτές μπορούμε να πούμε ότι 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, δηλαδή στα Client-server υβριδικά οπτικά δίκτυα, τα 

παράλληλα υβριδικά οπτικά δίκτυα, και τα ενσωματωμένα υβριδικά οπτικά δίκτυα. Η 

πρώτη κατηγορία υβριδικών οπτικών δικτύων (client-server) χρησιμοποιεί μια ιεραρχία από 

επίπεδα, καθένα με μια διαφορετική βασική αρχιτεκτονική μεταγωγής. Το κατώτερο από 

αυτά τα επίπεδα ονομάζεται server-επίπεδο, και είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία μιας 

εικονικής τοπολογίας την οποία χρησιμοποιεί το ανώτερο επίπεδο, ή client-επίπεδο για να 

μετάγει την κίνηση. Η client-server αρχιτεκτονική είναι πολύ συνηθισμένη στα σύγχρονα 

ηλεκτρο-οπτικά δίκτυα (π.χ. IP-WDM, IP-SDH/SONET-WDM) και υποστηρίζεται από το 

GMPLS. Για παράδειγμα, στα υβριδικά δίκτυα έχει προταθεί πρόσφατα μια νέα οικογένεια 
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αρχιτεκτονικών με αυτή την ιεραρχική δομή, όπου το client-επίπεδο χρησιμοποιεί OPS ή 

OBS, και το server επίπεδο είναι ένα wavelength-routed δίκτυο. Κατά κύριο λόγο οι κόμβοι 

που "τρέχουν" OBS ή OPS αθροίζουν κίνηση στην είσοδο του δικτύου-κορμού. Οι OBS και 

OPS κόμβοι συνδέονται μέσω lightpaths τα οποία δημιουργούνται στο υφιστάμενο 

wavelength-routed δίκτυο. Αυτός ο τύπος αρχιτεκτονικής λέγεται  “Burst-over-Circuit-

Switching” (BoCS) [61]. Η συνάθροιση της κίνησης στους OBS/OPS κόμβους πριν αυτή 

ταξιδέψει στα lightpaths αυξάνει τη στατιστική πολυπλεξία. Επίσης, η παράκαμψη των 

OBS/OPS κόμβων κορμού (εφ' όσων οι edge OBS/OPS κόμβοι διασυνδέονται με lightpaths) 

μειώνει κατά πολύ το control overhead αλλά και τον ανταγωνισμό που παρατηρείται στα 

αμιγώς OPS και OBS δίκτυα. 

 Στη δεύτερη κατηγορία (παράλληλα υβριδικά οπτικά δίκτυα) δύο ή περισσότερες 

τεχνολογίες δικτύου συνυπάρχουν, παρέχοντας διαφορετικές υπηρεσίες μεταφοράς 

δεδομένων [63]. Αυτές συνήθως διαφέρουν στο παρεχόμενο εύρος ζώνης, στην 

καθυστέρηση και γενικότητα στην ποιότητα υπηρεσίας, και έτσι είναι σε θέση να 

ικανοποιήσουν μια ευρεία γκάμα εφαρμογών. Συνήθως οι edge nodes επιλέγουν μια από 

αυτές τις υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση ενός network flow, βασιζόμενοι στις απαιτήσεις 

του για ποιότητα υπηρεσίας. Οι πόροι του δικτύου μοιράζονται στις διαφορετικές 

υπηρεσίες μεταφοράς με στατικό ή δυναμικό τρόπο. Η δυναμική ανάθεση πόρων 

προϋποθέτει κάποιο μηχανισμό "ανακατανομής" των πόρων . Πάντως ακόμα και στη 

δυναμική ανάθεση πόρων, οι αλλαγές στην ανάθεση πόρων δεν γίνονται σε επίπεδο 

πακέτου, αλλά σε χρόνο τουλάχιστο ίσο με το χρόνο δημιουργίας / κατάργησης ενός 

lightpath. Ο συνδυασμός δύο διαφορετικών αρχιτεκτονικών μεταγωγής κατά κανόνα 

αυξάνει τη στατιστική πολυπλεξία, αλλά εισάγει την απαίτηση οι κόμβοι μεταγωγής να 

ικανοποιούν τις τεχνολογικές απαιτήσεις της πιο απαιτητικής αρχιτεκτονικής (π.χ. ο 

συνδυασμός WR και OBS εισάγει την απαίτηση γρήγορων οπτικών διακοπτών, που απαιτεί 

η τεχνολογία OBS). 

Τέλος, ενώ η δεύτερη κατηγορία χρησιμοποιεί παράλληλα δύο υπάρχουσες οπτικές 

τεχνολογίες, η τρίτη κατηγορία πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα, ενσωματώνοντας τις 

διαφορετικές τεχνολογίες σε μία. Αυτό σημαίνει ότι η κίνηση του δικτύου μοιράζεται τους 

πόρους ταυτόχρονα, με την ανάθεση πόρων να γίνεται σε πραγματικό χρόνο και πιθανώς 

σε επίπεδο πακέτου. Οι κόμβοι μεταγωγής επιλέγουν την τεχνολογία μετάδοσης ανάλογα 

με τις απαιτήσεις της κίνησης. Για παράδειγμα για smooth ροές δεδομένων μπορούν να 

γίνουν setup lightpaths και η εκκρηκτική κίνηση να μεταδοθεί μέσω ριπών δεδομένων. Η 

Εικόνα 59 δείχνει τις γενικές αρχές αυτής της αρχιτεκτονικής. Κάθε πακέτο μαρκάρεται 

χωριστά από τους περιφερειακούς κόμβους του δικτύου και αντίστοιχα μεταδίδεται πάνω 

από εγκατεστημένα lightpaths ή μέσω του packet switched mode. Παρατηρούμε λοιπόν ότι 

σε ένα ενσωματωμένο υβριδικό δίκτυο οι κόμβοι βλέπουν το δίκτυο με δύο διαφορετικούς 

τρόπους (στην προκείμενη περίπτωση σαν ένα packet-switched δίκτυο και σαν ένα WR 

δίκτυο) το οποίο απαιτεί να ενσωματώνουν το υλικό που απαιτείται και για τις δύο 

τεχνολογίες. Όμως αυτός ο τρόπος λειτουργίας έχει μεγάλες απαιτήσεις σε πόρους, και 

απαιτεί εξειδικευμένα οπτικά components για να λειτουργήσει. 

Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζουμε μια νέα υβριδική οπτική αρχιτεκτονική 

συναρμολόγησης ριπής (Hybrid Optical Burst Switching, HOBS) η οποία ανήκει στην 

κατηγορία των υβριδικών αρχιτεκτονικών πολλαπλών τεχνολογιών μεταγωγής. Συνδυάζει 
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την τεχνολογία OBS και την τεχνολογία OCS σε μια ενοποιημένη μονάδα ελέγχου, και 

παρέχει διαφοροποιημένες υπηρεσίες. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική εκμεταλλεύεται την 

αχρησιμοποίητη χωρητικότητα των οπτικών κυκλωμάτων κατά τη φάση εγκατάστασης των 

OCS κυκλωμάτων για να μεταδώσει ριπές δεδομένων που ανήκουν σε μια κλάση υπηρεσίας 

χαμηλότερης προτεραιότητας. Η νέα αυτή αρχιτεκτονική υλοποιήθηκε στο περιβάλλον 

προσομοίωσης  του ns-2 και η απόδοσή της αξιολογήθηκε για ένα σύνολο διαφορετικών 

εξαρτήσεων.  

 

Εικόνα 59: Παράδειγµα ενσωµατωµένης υβριδικής αρχιτεκτονικής 

6.1 Επισκόπηση υβριδικών αρχιτεκτονικών 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των πιο γνωστών 

υβριδικών αρχιτεκτονικών μεταγωγής. Τυπικά οι συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές επιχειρούν 

να συνδυάσουν τα πλεονεκτήματα δύο ή και περισσότερων βασικών αρχιτεκτονικών 

μεταγωγής. Σε γενικές γραμμές όλες οι υβριδικές αρχιτεκτονικές που παρουσιάζονται στη 

συνέχεια έχουν έναν κοινό στόχο, ο οποίος είναι το να μεταφέρουν κατά το δυνατό ένα 

μεγάλο μέρος του φόρτου εργασίας από το ηλεκτρονικό πεδίο στο οπτικό. Αυτό εμπεριέχει 

τα εξής βήματα, με σειρά αύξουσας δυσκολίας: (α) Τα δεδομένα ενός πακέτου να 

στέλνονται από την πηγή στον προορισμό στο οπτικό πεδίο, (β) η πληροφορία της 

διεύθυνσης να διατηρείται στο οπτικό πεδίο και (γ) η πληροφορία ελέγχου να διατηρείται 

στο οπτικό πεδίο (π.χ. η δημιουργία του εικονικού κυκλώματος να γίνεται οπτικά). 

6.1.1 HOTNET 

Το HOTNET [62] (Hybrid Optical Transport Network) είναι μια υβριδική οπτική 

αρχιτεκτονική, που ενσωματώνει την τεχνολογία μεταγωγής του TDM-Wavelength Routing 

με την τεχνολογία του Optical Burst Switching. Είναι σε θέση να μετάγει αποδοτικά μια 

ποικιλία από τύπους κίνησης επιτυγχάνοντας υψηλή χρησιμοποίηση, δημιουργώντας 

lightpaths για τις ροές δεδομένων με μεγάλη διάρκεια και μεταδίδοντας τα σύντομα bursts 

με την τεχνολογία του OBS. Επίσης είναι σε θέση να παρέχει QoS εγγυήσεις. Το HOTNET 

ανήκει στην κατηγορία των ενσωματωμένων υβριδικών αρχιτεκτονικών, με την έννοια ότι 

οι πόροι του δικτύου μοιράζονται με πλήρως δυναμικό τρόπο και σε πραγματικό χρόνο στις 

δύο τεχνολογίες μεταγωγής. Η τεχνολογία μεταγωγής TDM-WR (Time Division Multiplexed 

Wavelength Routing) είναι μια τροποποίηση του γνωστού μας Wavelength Routing, στην 
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οποία το εύρος ζώνης ενός μήκους κύματος διαιρείται περαιτέρω σε slots μέσω TDM. Ένας 

κόμβος μεταγωγής εδώ είναι υπεύθυνος για τη δρομολόγηση τόσο των μηκών κύματος όσο 

και των slots. Το αποτέλεσμα είναι η μονάδα εύρους ζώνης να είναι πολύ μικρότερη απ' ότι 

στο wavelength-routing (στο οποίο κάθε κανάλι καταλαμβάνει ένα ολόκληρο μήκος 

κύματος), έτσι το εύρος ζώνης διαμοιράζεται πιο αποδοτικά στους τελικούς χρήστες. 

Στο HOTNET έχει χρησιμοποιηθεί μια τροποποιημένη εκδοχή του OBS που λέγεται slotted 

OBS. Αυτό έγινε γιατί η ασύγχρονη μεταφορά μεταβλητού μήκους bursts στο OBS έρχεται 

σε αντίθεση με τη συγχρονισμένη και βασισμένη σε slots μετάδοση δεδομένων στο TDM-

WR. Στο slotted OBS τα bursts ξεκινούν συγχρονισμένα με κάποιο TDM slot και το μέγεθός 

τους είναι κάποιο ακέραιο πολλαπλάσιο του slot. Έτσι, εφ' όσον και το slotted OBS και το 

TDM-WR μεταδίδουν δεδομένα σε TDM slots είναι εφικτό να συνεργαστούν, και να 

ενσωματωθούν σε μια κοινή αρχιτεκτονική. Αν και το slotted-OBS δημιουργήθηκε ειδικά 

για να ενσωματωθεί στην αρχιτεκτονική του HOTNET εμφανίζει κάποια πλεονεκτήματα 

έναντι του κλασσικού OBS. Κατ' αρχήν, τα bursts συγχρονίζονται σε κάθε ενδιάμεσο κόμβο 

με τα TDM slots έτσι εξαλείφεται κάθε αβεβαιότητα για την άφιξή τους που θα μπορούσε 

να προκληθεί από τυχαίες καθυστερήσεις λόγω φυσικών φαινομένων. Στο κλασικό OBS η 

άθροιση τέτοιων καθυστερήσεων μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια ενός burst. 

Επίσης, απλοποιείται ο σχεδιασμός του scheduler, ο οποίος στο κλασικό OBS χρειάζεται να 

αποθηκεύει πραγματικούς αριθμούς ποy αντιπροσωπεύουν το χρόνο άφιξης και 

αναχώρησης του burst. Στο HOTNET αρκεί ένα bit-vector που κωδικοποιεί τα δεσμευμένα 

και τα ελεύθερα  slots. 

Η εισερχόμενη κίνηση αποθηκεύεται στους  κόμβους πηγής στο ηλεκτρονικό πεδίο, σε ένα 

σύνολο από ουρές (Forwarding Queues, FQs) ανάλογα με τις QoS απαιτήσεις της. Για 

παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές ουρές για τις εφαρμογές πραγματικού 

χρόνου. Οι ροές δεδομένων από  τις ουρές πολυπλέκονται και μεταδίδονται στο HOTNET 

δίκτυο κορμού είτε πάνω από wavelentgh-routed lightpaths, είτε πάνω από slotted OBS. 

Αρχικά επιχειρείται να μεταδοθούν πάνω από τα lightpaths, ενώ η εναπομένουσα κίνηση 

μεταδίδεται μέσω slotted OBS. Η αρχιτεκτονική για τους κόμβους του HOTNET λέγεται 

optical input-buffered time-slot wavelength-switched (OITWS). Βασίζεται σε ένα non-

blocking δίκτυο CLOS από optical time-slot switches (OTS). Κάθε time-slot switch είναι non-

blocking και είναι σε θέση να δρομολογήσει τα εισερχόμενα time-slots από οποιαδήποτε 

θύρα εισόδου σε οποιαδήποτε θύρα εξόδου. Η αρχιτεκτονική ενός HOTNET κόμβου 

περιλαμβάνει ακόμα πολυπλέκτες και αποπλέκτες μηκών κύματος, FDLs, καθώς και 

μετατροπείς μηκών κύματος. Οι FDLs είναι απαραίτητες για το συγχρονισμό των slots που 

λαμβάνονται από διαφορετικούς κόμβους μεταγωγής. Ο συγχρονισμός μπορεί να 

επιτευχθεί με τη χρήση μεταβλητών FDLs. 
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6.1.2 Light –trails 

Τα light-trails είναι μια αρχιτεκτονική 

κίνησης στο οπτικό πεδίο. 

αρχιτεκτονικής και ενός πρωτοκό

οπτικών μονοπατιών (ή trails

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τεχνολογίας αυτής είναι ότι επιτρέπει σε όλους τους 

ενδιάμεσους κόμβους να έχουν πρόσβαση

η αναδιάρθρωση των οπτικών διακοπτών. Έτσι, με ένα μόνο οπτικό μονοπάτι μεγέθους 

είναι δυνατό να υπάρχουν ταυτ

μήκος κύματος, οδηγώντας σε μεγαλύτερη χρησιμοποίηση.

των light-trails περιλαμβάνει  Ν κόμβους σε τοπολογία δακτυλίου, που διασυνδέονται από 

δύο δακτυλίους οπτικών ινών (μία για κάθε κατεύθυνση)

αποτελείται από μια ακολουθία 

κύματος λi. Ο πρώτος κόμβος, 

node. Ένα light-trail μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας δίαυλος (

και τους end nodes με το χαρακτηριστικό ότι και οι ενδιάμεσοι κόμβοι μπορούν να 

προσπελάσουν το δίαυλο, σε αντίθεση με τις τεχνολογίες 

Στην Εικόνα 61 βλέπουμε την προτεινόμενη αρχιτεκτονική ενός κόμβου σε ένα 

δίκτυο. Κάθε μία από τις δύο εισερχόμενες οπτικές ίνες (μία για κάθε κατεύθυνση) 

καταλήγει σε ένα αποπλέκτη που διαχωρίζει το σύνθετο 

κύματος που το αποτελούν. Κάθε μήκος κύματος περνά στη συνέχεια από δύο συζεύκτες 

(couplers), ένα drop coupler

και ένα add coupler (AC) υπεύθυνο για την προσθήκη ενός νέου οπτικού καναλιού. Οι δύο 

και Αρχιτεκτονικές σε Δίκτυα Μεταγωγής Οπτικής Ρ
 

Εικόνα 60: Αρχιτεκτονική HOTNET κόµβου 

αρχιτεκτονική [65] που θέτει τις βάσεις για αποδοτική μετάδοση 

κίνησης στο οπτικό πεδίο. Η ιδέα των light trails περιλαμβάνει το συνδυασμό μιας 

αρχιτεκτονικής και ενός πρωτοκόλλου σηματοδοσίας για τη δημιουργία με δυναμικό τρόπο 

trails) μήκους t μεταξύ οποιασδήποτε πηγής και προορισμού. Το 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τεχνολογίας αυτής είναι ότι επιτρέπει σε όλους τους 

ενδιάμεσους κόμβους να έχουν πρόσβαση σε αυτό το μονοπάτι χωρίς να είναι απαραίτητη 

η αναδιάρθρωση των οπτικών διακοπτών. Έτσι, με ένα μόνο οπτικό μονοπάτι μεγέθους 

είναι δυνατό να υπάρχουν ταυτ όχρονα μέχρι και 








2

t
 συνδέσεις που μοιράζονται ένα 

μήκος κύματος, οδηγώντας σε μεγαλύτερη χρησιμοποίηση. Στην πιο απλή μορφή της η ιδέα 

περιλαμβάνει  Ν κόμβους σε τοπολογία δακτυλίου, που διασυνδέονται από 

δύο δακτυλίους οπτικών ινών (μία για κάθε κατεύθυνση). Ένα light

αποτελείται από μια ακολουθία t κόμβων (Ν1, … Νt) που χρησιμοποιούν το ίδιο μήκος 

. Ο πρώτος κόμβος, N1 λέγεται convener node και ο τελευταίος, Ν

μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας δίαυλος (bus) ανάμεσα στον 

με το χαρακτηριστικό ότι και οι ενδιάμεσοι κόμβοι μπορούν να 

προσπελάσουν το δίαυλο, σε αντίθεση με τις τεχνολογίες OBS και Wavelength

βλέπουμε την προτεινόμενη αρχιτεκτονική ενός κόμβου σε ένα 

δίκτυο. Κάθε μία από τις δύο εισερχόμενες οπτικές ίνες (μία για κάθε κατεύθυνση) 

καταλήγει σε ένα αποπλέκτη που διαχωρίζει το σύνθετο DWDM σήμα στα απλά μήκη 

κύματος που το αποτελούν. Κάθε μήκος κύματος περνά στη συνέχεια από δύο συζεύκτες 

coupler (DC) υπεύθυνο για τον τερματισμό του μήκους κύματος τοπικά, 

) υπεύθυνο για την προσθήκη ενός νέου οπτικού καναλιού. Οι δύο 
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συζεύκτες χωρίζονται από ένα οπτικό ON/OFF switch (optical shutter). Ένα light-trail 

δημιουργείται ανάμεσα σε δύο κόμβους ρυθμίζοντας κατάλληλα τα optical shutters που 

αντιστοιχούν στο επιθυμητό μήκος κύματος. Τα optical shutters των ενδιάμεσων κόμβων 

τίθενται στο ON, ενώ τα οπτικά shutters των κόμβων πηγής και προορισμού τίθενται στο 

OFF. Από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί ένα light-trail η επικοινωνία ανάμεσα σε 

οποιοδήποτε ζεύγος πηγής-προορισμού μέσα σε αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί 

αποδοτικά, με τη δημιουργία λογικών συνδέσεων. Αν το optical shutter του κόμβου-

προορισμού είναι στο OFF, τότε το μήκος που τερματίζει μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. 

Αν είναι στο ON, τότε το μήκος κύματος τερματίζει τοπικά και συνεχίζει αναλλοίωτο στους 

downstream κόμβους. Έτσι, υλοποιείται το multicasting. 

 

Εικόνα 61:  Αρχιτεκτονική ενός κόµβου στο light-trail 

6.1.3 OVERSPILL ROUTING IN OPTICAL NETWORKS (ORION) 

Το ORION [64] είναι μια αρχιτεκτονική που επιτρέπει τον πλήρη διαμοιρασμό των 

χωρητικοτήτων όλων των μηκών κύματος σε μια οπτική ίνα, χωρίς να χρησιμοποιεί σε 

υπερβολικό βαθμό μεταγωγή στο ηλεκτρονικό πεδίο. Το ORION βασίζεται στο υπόβαθρο 

ενός wavelength-routed οπτικού δικτύου το οποίο είναι σε θέση να επαναδιαμορφώνεται, 

εγκαθιστώντας ή τερματίζοντας lightpaths για να αντιμετωπίσει μακροπρόθεσμες 

μεταβολές της κίνησης. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τις βραχυπρόθεσμες μεταβολές της 

κίνησης που συμβαίνουν με την πάροδο του χρόνου, το ORION υποστηρίζει την εισαγωγή 

και εξαγωγή overspill δεδομένων στα lightpaths, στους κόμβους που είναι συμβατοί με την 

τεχνολογία ORION. Αυτή η δυνατότητα οδηγεί σε ένα δίκτυο που κατά κύριο λόγο 

λειτουργεί σαν ένα wavelength-routed δίκτυο, και όταν εμφανίζεται συμφόρηση λειτουργεί 

σαν ένα packet-switched δίκτυο. Η βασική ιδέα είναι η αποστολή IP/MPLS πακέτων που 

στέλνονται σε "overspill" mode, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συμφόρηση. Η 

συμφόρηση αντιμετωπίζεται γιατί με την αποστολή overspill κίνησης γίνεται καλύτερη 

αξιοποίηση των πόρων, αφού όλα τα μήκη κύματος είναι διαθέσιμα για την αποστολή 

overspill πακέτων. 

Η Εικόνα 62 δείχνει τη βασική αρχή λειτουργίας του ORION. Έστω το lightpath A-C με μήκος 

κύματος λ0 και τα lightpaths A-B και B-C με μήκος κύματος λ1. Υπό κανονικές συνθήκες, η 

κίνηση που ξεκινά από τον A με προορισμό τον C, περνάει με διαφάνεια τον B. Σε 

περίπτωση που η κίνηση αυτή υπερβαίνει τη χωρητικότητα του λ0 αλλά υπάρχουν κενά 

διαστήματα στο λ1 η πλεονάζουσα κίνηση μπορεί να εξυπηρετηθεί από το λ1. Τα 

πλεονάζοντα πακέτα στέλνονται σε overspill mode, το οποίο σημαίνει ότι εφαρμόζεται 
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packet-switching μεταγωγή και άρα δεν προσπερνούν τον κόμβο B αλλά εξάγονται και 

μετατρέπονται στο ηλεκτρονικό πεδίο. Τα overspill πακέτα αναγνωρίζονται από τους ORION 

κόμβους μέσω κάποιου αναγνωριστικού (marker) που εισάγεται στην επικεφαλίδα τους. 

 

Εικόνα 62: Αρχή λειτουργίας του ORION 

Για την υλοποίηση του ORION απαιτείται μια ειδική αρχιτεκτονική για τους edge και core 

κόμβους (βλ. Εικόνα 62). Οι edge κόμβοι δέχονται αιτήσεις μέσω κάποιου πρωτοκόλλου 

σηματοδοσίας (π.χ. RSVP) για εγκατάσταση lightpaths τις οποίες επεξεργάζεται η μονάδα 

ελέγχου. Επίσης, ενσωματώνει μια μονάδα εντοπισμού των κενών ( “void detection” 

module) που ακούει ένα FDL προκειμένου να εντοπίσει κενά. Το FDL θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστο ίσο με το μέγιστο μέγεθος πακέτου. Τα πακέτα από τις ροές δεδομένων που 

εισέρχονται σε έναν ORION edge router προωθούνται σε μια Random Early Detection (RED) 

ουρά που περιλαμβάνεται στον ER. Μια RED ουρά αντιλαμβάνεται τα πρώτα στάδια 

συμφόρησης εκτιμώντας το μέσο μέγεθος της ουράς q . Αν το q  ξεπεράσει ένα άνω 

φράγμα qmin απορρίπτει τα εισερχόμενα πακέτα με πιθανότητα Pa. Στο ORION, τα πακέτα 

που απορρίπτονται από τη RED queue συλλέγονται, και για καλύτερη απόδοση μπορούν να 

αποθηκευτούν σε κάποιον επιπλέον "overspill buffer". Αν δεν υπάρχει buffer, για κάθε 

"σωσμένο" πακέτο γίνεται αμέσως μια απόπειρα να βρεθεί κενό σε κάποιο wavelength, 

ώστε να μεταδοθεί. Διαφορετικά το πακέτο χάνεται. Σε περίπτωση που υπάρχει overspill 

buffer τα σωσμένα πακέτα τοποθετούνται στο buffer και στη συνέχεια γίνονται συνεχώς 

απόπειρες να βρεθούν κενά προκειμένου να μεταδοθούν.  

Στην αρχιτεκτονική του ORION υπάρχουν πολλές επιλογές για τον τρόπο που θα 

αντιμετωπιστεί η overspill κίνηση. Αυτές οι επιλογές, ή αλλιώς πολιτικές δρομολόγησης 

υπαγορεύουν αν και με ποιον τρόπο τα πακέτα μπορούν να εγκαταλείψουν το overspill 

mode και να συνεχίσουν να μετάγονται μέσω wavelenth routing. Δύο τέτοιες πολιτικές 

είναι οι εξής: 

• Once Orion Always Orion: Στη συγκεκριμένη πολιτική ένα πακέτο που εισήλθε στο 

overspill mode παραμένει σε αυτό. Έτσι, υφίσταται hop-by-hop δρομολόγηση, και 

μετατρέπεται στο ηλεκτρονικό πεδίο σε κάθε ενδιάμεσο κόμβο. Επί πλέον, σε κάθε 

ενδιάμεσο κόμβο αναζητά και κάποιο κενό για τη μετάδοσή του. Αυτή η πολιτική 

είναι η πιο απλή στην υλοποίηση, αλλά εισάγει μεγαλύτερες απαιτήσεις 

επεξεργασίας στους ενδιάμεσους κόμβους. 

• lightpath reentry: Στη συγκεκριμένη πολιτική, ένα overspill πακέτο που προωθείται 

hop-by-hop στον προορισμό του, μπορεί να φτάσει σε κάποιον ενδιάμεσο κόμβο 

στον οποίο κάποιο μήκος κύματος τερματίζει στον κόμβο προορισμού του πακέτου. 
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Σε αυτή την περίπτωση, το πακέτο εγκαταλείπει το overspill mode και εφ' όσον 

βρεθεί κάποιο κενό μεταδίδεται μέχρι τον προορισμό του στο οπτικό πεδίο. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι κόμβοι να μην επιβαρύνονται 

περαιτέρω με την εξαγωγή και επεξεργασία αυτού του πακέτου. Όμως αυτή η 

πολιτική είναι πιο δύσκολο να υλοποιηθεί. 

6.2 Η υβδιδική οπτική αρχιτεκτονική HOBS 

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής έρευνας, παρουσιάστηκε μια πρωτότυπη υβριδική 

οπτική αρχιτεκτονική συναρμολόγησης ριπής (Hybrid Optical Burst Switching, HOBS) η 

οποία ανήκει στην κατηγορία των υβριδικών αρχιτεκτονικών πολλαπλών τεχνολογιών 

μεταγωγής. Συνδυάζει την τεχνολογία OBS και την τεχνολογία OCS σε μια ενοποιημένη 

μονάδα ελέγχου, και παρέχει διαφοροποιημένες υπηρεσίες. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική 

εκμεταλλεύεται την αχρησιμοποίητη χωρητικότητα των οπτικών κυκλωμάτων κατά τη φάση 

εγκατάστασης των OCS κυκλωμάτων για να μεταδώσει ριπές δεδομένων που ανήκουν σε 

μια κλάση υπηρεσίας χαμηλότερης προτεραιότητας. Έτσι,  Ο όρος OCS χρησιμοποιείται για 

όλες τις περιπτώσεις εγκατάστασης ενός end-to-end μονοπατιού πριν τη μετάδοση των 

δεδομένων. Στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική μας ενδιαφέρει κυρίως το Dynamic OCS, του 

οποίου τα εικονικά κυκλώματα είναι short-lived, και το two-way OBS που εμφανίζουν και το 

μεγαλύτερο ποσοστό αχρησιμοποίητης χωρητικότητας. 

Στα υψηλής χωρητικότητας δίκτυα κορμού που χρησιμοποιούν δυναμική εγκατάσταση 

οπτικών κυκλωμάτων, η κενή χρονική περίοδος πριν την εγκατάσταση των κυκλωμάτων 

είναι σημαντική και οδηγεί σε μη αποτελεσματική χρησιμοποίηση της χωρητικότητας. Για 

παράδειγμα, η μετάδοση ενός αρχείου 200KB πάνω από ένα 10Gb/s οπτικό κύκλωμα 

μήκους 1500 km που θα εγκατασταθεί με ένα πρωτόκολλο άμεσης δέσμευσης πόρων 

οδηγεί σε χρησιμοποίηση μόνο 57%. Στην προτεινόμενη υβριδική αρχιτεκτονική οι δύο 

βασικές αρχιτεκτονικές δεν ανταγωνίζονται για τους πόρους του δικτύου, ενώ παρέχεται 

διαφοροποιημένη ποιότητα υπηρεσίας (η υψηλής προτεραιότητας κίνηση μεταδίδεται 

μέσω OCS και η χαμηλής προτεραιότητας μέσω OBS). Τέλος, χρησιμοποιείται μόνο ένα 

SETUP μήνυμα σηματοδοσίας και για τις δύο αρχιτεκτονικές. Δηλαδή, το SETUP μήνυμα που 

μεταφέρει τη σηματοδοσία εγκατάστασης του οπτικού κυκλώματος, λειτουργεί και σαν το 

πακέτο ελέγχου κατά τη μετάδοση της ριπής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά 

στοιχεία της αρχιτεκτονικής HOBS, τα μηνύματα σηματοδοσίας καθώς και μια εκτενής 

αξιολόγηση απόδοσης μέσω προσομoιώσεων. 

6.2.1 Μοντέλο Δικτύου αρχιτεκτονικής HOBS 

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική HOBS σχεδιάστηκε για να εκμεταλευτεί τη μη 

αποτελεσματική αξιολόγηση της χωρητικότητας που παρατηρείται στα two-way 

πρωτόκολλα δρομολόγησης άμεσης δέσμευσης, όπως το RSVP. Στην Εικόνα 63(α) 

απεικονίζεται η διαδικασία δέσμευσης μονοπατιού σε ένα οπτικό δίκτυο οπτικής 

μεταγωγής κυκλώματος, και οι προκύπτουσες κενές περίοδοι. Συγκεκριμένα όταν μια 

αίτηση εγκατάστασης lightpath φτάνει σε έναν edge router s0 για τον προορισμό sh, αυτός 

δημιουργεί ένα SETUP πακέτο και το στέλνει στον downstream γειτονικό του κόμβο που 

οδηγεί στον sh  για να δεσμεύσει τους απαραίτητους πόρους. Το μονοπάτι που θα πρέπει 

να ακολουθήσει το SETUP πακέτο καθορίζεται μέσω μιας ακολουθίας αναγνωριστών 
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(L1, L2,…Lh) που αντιστοιχούν στις ακμές που θα πρέπει να διασχίσει το SETUP πακέτο ώστε 

να προωθηθεί από τον κόμβο s0 στον κόμβο s
h. Όταν ένας ενδιάμεσος κόμβος si τη χρονική 

στιγμή ti λάβει το SETUP πακέτο, δεσμεύει κάποιο εξερχόμενο μήκος κύματος στον 

εξερχόμενο σύνδεσμο Li αμέσως. Ο ενδιάμεσος κόμβος si γνωρίζει ότι τα WR-δεδομένα θα 

φτάσουν στο σύνδεσμο Li τουλάχιστον μετά από μια round-trip καθυστέρηση (
ho

ss

RTTT − ). 

Στην HOBS αρχιτεκτονική ο κόμβος  si εκμεταλεύεται την αχρησιμοποίητη χωρητικότητα για 

τη μετάδοση best-effort δεδομένων. Παρόμοια, ο κόμβος s
i+1 (όπως και κάθε ενδιάμεσος 

κόμβος στο μονοπάτι s0-sh) λαμβάνοντας το setup πακέτο μπορεί να χρησιμοποιήσει τη 

χωρητικότητα της γραμμής Li+1 επίσης για χρόνο 
ho ss

RTTT −  για τη μετάδοση δεδομένων 

χαμηλής προτεραιότητας. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου τα best effort  

δεδομένα εξάγονται από μια τοπική FIFO και εισάγονται στο lightpath που μόλις 

δημιουργήθηκε.  

Αν η διαδικασία εγκατάστασης του lightpath ήταν επιτυχής, και το setup μήνυμα φτάσει 

στον κόμβο προορισμού, ένα μήνυμα επιβεβαίωσης (ACK ) δημιουργείται και στέλνεται 

πίσω στην πηγή. Το ACK πακέτο ενημερώνει τους ενδιάμεσους κόμβους για την 

επιτυχημένη εγκατάσταση του lightpath. Κατά τη λήψη του ACK πακέτου, ο κόμβος s
i 

ενημερώνεται ότι ολόκληρο το οπτικό μονοπάτι, μέχρι τον κόμβο sh έχει δημιουργηθεί. Από 

αυτή τη στιγμή, μπορεί να μεταδώσει με διαφάνεια ριπές στον τελικό προορισμό sh. Όμως, 

προκειμένου όλοι οι ενδιάμεσοι κόμβοι να μεταδώσουν μια ριπή στον προορισμό 

απαιτείται αυστηρός συγχρονισμός αυξάνοντας την πολυπλοκότητα της αρχιτεκτονικής. 

Επίσης, ο διαθέσιμος χρόνος που έχει ένας ενδιάμεσος κόμβος si για τη μετάδοση best-

effort πληροφορίας είναι σχετικά μικρός, της τάξης του 
io ss

RTTT −  δηλαδή αρκετά μικρότερος 

από 
ho ss

RTTT − .  Γι’ αυτό το λόγο η συγκεκριμένη στρατηγική δε χρησιμοποιείται στη 

συνέχεια. 

Η προτεινόμενη στρατηγική απαιτεί ελαφρύ συγχρονισμό των ριπών σε επίπεδο 
ho ss

RTTT −  

ενώ η πληροφορία για τη χρονοδρομολόγηση των ριπών (μέγεθος και χρόνος άφιξης) 

μεταφέρεται στο SETUP μήνυμα της οπτικής μεταγωγής κυκλώματος. Αυτή είναι μια βασική 

διαφοροποίηση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής από την οπτική μεταγωγή ριπής, καθώς 

δεν χρησιμοποιεί ένα πακέτο ελέγχου για κάθε μεταδιδόμενη ριπή. Στην Εικόνα 63(β) 

βλέπουμε ένα παράδειγμα από τη λειτουργία της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής: Ένας 

περιφερειακός δρομολογητής δημιουργεί ένα SETUP μήνυμα μετά από μια αίτηση 

εγκατάστασης lightpath και προσπελαύνει από ένα τοπικό buffer μία ριπή με προορισμό 

τον προορισμό του lightpath. Το μέγεθος και ο χρόνος εκκίνησης της ριπής αποθηκεύονται 

στο SETUP μήνυμα. Στη συνέχεια το SETUP μεταδίδεται προς τον προορισμό του, και μετά 

από χρονικό διάστημα Τoff μεταδίδεται και η ριπή. Ο ενδιάμεσος κόμβος si λαμβάνει το 

SETUP και επεξεργάζεται τα πεδία του, ενώ προωθεί τη ριπή (ή ριπές) που ακολουθούν στο 

οπτικό πεδίο. Στη συνέχεια, μπορεί να προσθέσει στο τέλος τη δική του ριπή (ή ριπές) που 

κατευθύνονται στον προορισμό ή σε κάποιον άλλο ενδιάμεσο κόμβο του υπό εγκατάσταση 

μονοπατιού. 
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Εικόνα 63: (α) Χρονισµός και κενή χωρητικότητα κατά τη διαδικασία εγκατάστασης µονοπατιού, και 

(β) Παράδειγµα λειτουργίας της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής 

Στην περίπτωση που η δέσμευση πόρων αποτύχει σε κάποιον ενδιάμεσο κόμβο, ένα REJECT 

πακέτο στέλνεται πίσω στην πηγή για να ενημερώσει για την αποτυχία. Τότε, η απώλεια 

best-effort ριπών είναι επιβεβλημένη, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δε θα υπάρχει 

ανταγωνισμός ανάμεσα σε μια (χαμηλής προτεραιότητας) ριπή και τα υψηλότερης 

προτεραιότητας OCS δεδομένα. Η μετάδοση ριπών όταν η εγκατάσταση των οπτικών 

κυκλωμάτων επιτυγχάνει είναι εγγυημένη, όσο δεν ξεπερνιέται η κενή χωρητικότητα κατά 

τη διαδικασία εγκατάστασης. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τρεις διαφορετικές πολιτικές 

προώθησης δεδομένων για τα δεδομένα χαμηλής προτεραιότητας (τα οποία μεταδίδονται 

σε ριπές): 

• Μετάδοση ριπών με κοινό προορισμό από τον δρομολογητή πηγής: Είναι η 

απλούστερη δυνατή περίπτωση, που περιγράψαμε παραπάνω. Για κάθε αίτηση 

εγκατάστασης lightpath, μόνο μια ριπή με δεδομένα χαμηλής προτεραιότητας 

δημιουργείται και στέλνεται από την πηγή στον ίδιο προρισμό με το lightpath. 

• Μετάδοση ριπών με κοινό προορισμό από όλους τους ενδιάμεσους κόμβους: Σε 

αυτή την πολιτική, κάθε ενδιάμεσος κόμβος του οπτικού μονοπατιού που 

εγκαθίσταται μπορεί να προσθέσει μια ριπή με κοινό προορισμό με το lightpath. 

Οι νέες ριπές προστίθενται στο τέλος, και έτσι δημιουργείται ένα τραίνο ριπών 

που μετάγεται στο οπτικό πεδίο  μέχρι τον προορισμό. Το SETUP μήνυμα 

ενημερώνεται σε κάθε ενδιάμεσο κόμβο με το αθροιζόμενο μέγεθος των ριπών. 

• Μετάδοση ριπών από όλους τους ενδιάμεσους κόμβους σε οποιοδήποτε 

downstream κόμβο του υπό εγκατάσταση μονοπατιού. Είναι η πλέον πολύπλοκη 

περίπτωση, όπου κάθε κόμβος προσθέτει / τερματίζει ριπές προς / από 

οποιονδήποτε άλλο κόμβο του μονοπατιού. Η υλοποίηση απαιτεί πιο αυστηρό 

χρονοπρογραμματισμό, ενώ ο οπτικός πυρήνας μεταγωγής θα πρέπει να είναι 

σε θέση να τερματίζει κάποιες ριπές τοπικά, και να προωθεί τις υπόλοιπες στο 
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οπτικό πεδίο. Οι λεπτομέρεις της σηματοδοσίας ελέγχου αλλά και της 

αρχιτεκτονικής του οπτικού πυρήνα θα αναλυθούν στη συνέχεια. 

6.2.2 Αρχιτεκτονική HOBS κόμβων 

Σε αυτή την ενότητα θα συζητηθεί μια κατάλληλη αρχιτεκτονική κόμβου για την υλοποίηση 

της αρχιτεκτονικής HOBS, ικανή να διαχειριστεί δύο κλάσεις κίνησης – οπτικής μεταγωγής 

κυκλώματος και οπτικής μεταγωγής ριπής. Το πρόσθετο υλικό που απαιτείται, σε σχέση με 

μια κλασική αρχιτεκτονική οπτικής μεταγωγής κυκλώματος, είναι ένα set από 1x2 και 2x1 

οπτικούς διακόπτες και ένα set από δέκτες και ρυθμιζόμενους πομπούς για την εισαγωγή 

και τον τερματισμό ριπών. Ένα μοντέλο της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής βρίσκεται στην 

Εικόνα 64, και αφορά ένα κεντρικό δρομολογητή. Η αρχιτεκτονική που απεικονίζεται στην 

εικόνα αντιστοιχεί σε κόμβο κορμού. Για τους περιφερειακούς κόμβους η αρχιτεκτονική 

είναι απλούστερη, αφού διαθέτει μόνο το «insertion» κομμάτι. Οι περιφερειακοί 

δρομολογητές ήδη διαθέτουν extraction switch αφού αποτελούν τα τερματικά σημεία που 

γίνεται η αποσυναρμολόγηση των ριπών. Η περισσότερη «δουλειά» γίνεται σε κάθε 

περίπτωση στη μονάδα ελέγχου, όπου ένας agent υπολογίζει τα κενά χρονικά διαστήματα 

και λειτουργεί σαν timer, αρχικοποιώντας και τερματίζοντας τη διαδικασία μετάδοσης 

ριπών. Οι μονάδες που απαρτίζουν τον συγκεκριμένο agent είναι οι εξής: 

Χρονοπρογραμματιστής: Επεξεργάζεται τα SETUP μηνύματα, και συγκεκριμένα τις 

πληροφορίες που αφορούν τις ριπές (μέγεθος και χρόνος άφιξης). Λαμβάνοντας ένα τέτοιο 

μήνυμα ο χρονοπρογραμματιστής κάνει τα εξής: 

• Θέτει τον οπτικό διακόπτη τερματισμού ριπών στην κατάσταση ON για τον 

τερματισμό των επερχόμενων ριπών, εφ’ όσον ο τρέχον κόμβος είναι ο τελικός 

προορισμός τους. Ο χρόνος άφιξης των ριπών είναι αποθηκευμένος στο SETUP 

μήνυμα. 

• Θέτει τους οπτικούς διακόπτες τερματισμού και εισαγωγής στην κατάσταση 

OFF για να προωθήσει στο οπτικό πεδίο τις επερχόμενες ριπές στον επόμενο 

κόμβο του μονοπατιού. 

• Θέτει τον διακόπτη εισαγωγής στην κατάσταση ON για να εισάγει νέες ριπές. Η 

εισαγωγή ριπών πραγματοποιείται μόνο αν δεν έχει ξεπεραστεί η διαθέσιμη 

αχρησιμοποίητη χωρητικότητα. 

Ουρά δεδομένων: Είναι μια ηλεκτρονική μνήμη αποθήκευσης για την OBS κίνηση που 

φτάνει από το δίκτυο πρόσβασης. Είναι οργανωμένη σαν μια VOQ, δηλαδή δημιουργείται 

μια FIFO ανά περιφερειακό δρομολογητή του οπτικού δικτύου κορμού. 
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Εικόνα 64: Αρχιτεκτονική υβριδικού HOBS κόµβου 

6.2.3 Διαμόρφωση  SETUP μηνύματος 

Για την υλοποίηση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής απαιτείται ένα ειδικά τροποποιημένο 

SETUP μήνυμα σηματοδοσίας. Εκτός από την εγκατάσταση του οπτικού κυκλώματος, το 

τροποποιημένο SETUP θα πρέπει να μεταφέρει και τις πληροφορίες για τις ριπές 

δεδομένων χαμηλής προτεραιότητας. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε μια 

τριπλέτα (s, B, TO) για κάθε τέτοια ριπή μαζί με τα πεδία που αφορούν την εγκατάσταση 

lightpath. Το πεδίο s υποδεικνύει τον κόμβο προορισμού, το πεδίο Β το μέγεθος της ριπής 

και το πεδίο ΤΟ τη χρονική της απόστραση (Time Offset) από την αρχή του SETUP 

μηνύματος. 

Η Εικόνα 65 Δείχνει τη μορφή του SETUP στην περίπτωση (α) της μετάδοσης  μίας ριπής 

στον προορισμό του lightpath (πολιτική προώθησης 1) και (β) της μετάδοσης πολλαπλών 

ριπών (πολιτικές 2 και 3). Η διαδρομή που θα ακολουθήσει το SETUP καταγράφεται σαν μια 

ακολουθία από αναγνωριστές συνδέσμων (L1, L2, ... Lh). Στην πολιτική προώθησης και 2 

υπάρχει μόνο μια τριπλέτα(s, B, TO) για όλες τις ριπές, όπου μάλιστα το s ταυτίζεται με τον 

προορισμό του SETUP και άρα είναι πλεονάζον. Στην πρώτη πολιτική μεταδίδεται μόνο μία 

ριπή από τον περιφερειακό δρομολογητή πηγής, η οποία προωθείται στο οπτικό πεδίο 

μέχρι τον προορισμό. Οι ενδιάμεσοι κόμβοι δεν εισάγουν ριπές, και άρα δεν προσθέτουν 

και κάποια σχετική πληροφορία στο SETUP. Στην πολιτική 2 κάθε ενδιάμεσος κόμβος 

μπορεί να προσθέσει μία ριπή με προορισμό ίδιο με τον προορισμό του Lightpath, και μία 

τριπλέτα με την πληροφορία μεγέθους και χρονικού offset της ριπής. Κάθε ενδιάμεσος 

κόμβος επεξεργαστεί αυτή την πληροφορία για να υπολογίσει se poio χρονικό σημείο 

μπορεί να προσθέσει τη δική του ριπή. Για παράδειγμα, αν ο κόμβος si επιθυμεί να 
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προσθέσει μια ριπή μεγέθους Βi, μετά τη λήψη ενός SETUP μηνύματος με τον ίδιο 

προορισμό επεξεργάζεται τα πεδία ΤΟ και Βi-1 ώστε να υπολογίσει το τέλος του burst train 

και στο τέλος του προσθέτει τη δική του ριπή. Στη συνέχεια ενημερώνει το πεδίο Βi-1 ώστε 

να αντικατοπτρίζει το νέο συνολικό μέγεθος του burst train. Το πεδίο TO δε χρειάζεται να 

ενημερωθεί. 

Στην πολιτική προώθησης 3, που κάθε ενδιάμεσος κόμβος μπορεί να προσθέσει μία ριπή 

προς οποιονδήποτε ενδιάμεσο κόμβο του μονοπατιού, κάθε ριπή διαθέτει τα δική της 

τριπλέτα πεδίων (s, B, TO). Οι ριπές που προστέθηκαν από τον κόμβο si και κατευθύνονται 

προς οποιονδήποτε από τους επόμενους κόμβους si+1, si+2 . . . sh, αναπαρίστανται στο 

μήνυμα SETUP σαν μία ακολουθία πεδίων (s, B, TO) ως εξής: 

, όπου οι δείκτες και εκθέτες 

υποδεικνύουν την πηγή και τον προορισμό της πηγής αντίστοιχα. Τα πεδία TOi
j και Bi

j 

αναφέρονται στο χρόνο άφιξης και το μέγεθος της ριπής που ξεκίνησε από τον κόμβο πηγής 

si με κόμβο προορισμού τον sj. Τα πεδία αυτά αξιοποιούνται από τους κεντρικούς 

δρομολογητές για τη ρύθμιση των διακοπτών εισαγωγής / εξαγωγής ριπών. Οι τριπλέτες με 

την πληροφορία ελέγχου οργανώνονται βάσει προορισμού, ως εξής: 

 

Για παράδειγμα, ο κόμβος si που λαμβάνει ένα SETUP επεξεργάζεται μόνο τη γραμμή 

si[(B0
i,TO0

i), (B1
i,TO1

i), ..., (Bi-1
i,TOi-1

i)] και βάσει αυτής ρυθμίζει τους διακόπτες για τον 

τερματισμό των ριπών με προορισμό τον ίδιο, και την προώθηση των ριπών με προορισμό 

κάποιο άλλο κόμβο του μονοπατιού. Αν θέλει ο si μπορεί να προσθέσει τις δικές του ριπές 

στο τέλος (εφ' όσον υπάρχει κενή χωρητικότητα). Τότε θα πρέπει να προσθέσει και τα 

κατάλληλα πεδία στο SETUP, που θα είναι κάπως έτσι: si[(Bi
i+1,TOi

i+1), (Bi
i+2,TOi

i+2), ..., 

(Bi
h,TOi

h). 

 

Εικόνα 65: Μορφή του HOBS SETUP µηνύµατος 
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6.2.4 Αξιολόγηση απόδοσης αρχιτεκτονικής HOBS 

Η απόδοση της αρχιτεκτονικής HOBS αξιολογήθηκε μέσω προσομοιώσεων, που 

πραγματοποιήθηκαν με τον Network Simulator (ns-2). Στον ns-2 υλοποιήθηκε η 

σηματοδοσία ελέγχου και η αρχιτεκτονική μεταγωγής που περιγράψαμε στην προηγούμενη 

ενότητα, με σκοπό να αξιολογηθεί πόσο αποδοτικά αξιοποιείται η κενή χωρητικότητα από 

την αρχιτεκτονική HOBS. Σε ο,τι ακολουθεί, η κίνηση του δικτύου διακρίνεται σε δύο 

κλάσεις: την OCS κίνηση που μεταδίδεται πάνω από οπτικά κυκλώματα που εγκαθίστανται 

μέσω κάποιου two-way πρωτοκόλλου και την OBS κίνηση που μεταδίδεται μέσω κάποιου 

one-way πρωτοκολόλλου χωρίς εγγυήσεις στην ποιότητα υπηρεσίας. Η μελέτη απόδοσης 

της HOBS αρχιτεκτονικής εστιάζει στην απόδοση της OBS κίνησης, και συγκεκριμένα στο 

μέσο bit-rate και burst-rate που μπορεί να επιτευχθεί, καθώς και το ποσοστό απώλειας 

ριπών και τη μέση καθυστέρηση μετάδοσης μιας ριπής. 

Η απόδοση της HOBS αρχιτεκτονικής εξαρτάται από το φορτίο του δικτύου, και 

συγκεκριμένα από το ρυθμό άφιξης αιτήσεων εγκατάστασης οπτικών κυκλωμάτων. Όσο 

περισσότερες είναι οι αιτήσεις που φτάνουν, τόσο περισσότερες είναι και οι κενές περίοδοι 

οι οποίες αξιοποιούνται για τη μετάδοση ριπών. Στη συνέχεια θα μελετηθεί μέσω 

προσομοιώσεων η απόδοση των τριών πολιτικών προώθσης που έχουν παρουσιαστεί σε 

προηγούμενη ενότητα, διατηρώντας σταθερό το ρυθμό άφιξης αιτήσεων. Οι 

προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν στην τοπολογία του NSFnet δικτύου κορμού 14 

κόμβων. Όλοι οι σύνδεσμοι του δικτύου θεωρήθηκαν δύο κατευεθύνσεων με W μήκη 

κύματος, και 10 Gbps χωρητικότητα ανά μήκος κύματος. Η κίνηση ανάμεσα σε κάθε ζεύγος 

πηγής-προορισμού μοντελοποιήθηκε με δύο πηγές κίνησης. Η μία πηγή κίνησης παράγει τις 

αιτήσεις εγκατάστασης lightpaths για μετάδοση της OCS κίνησης υψηλής προτεραιότητας, 

και η άλλη παράγει τις ριπές της OBS κίνησης χαμηλής προτεραιότητας. Η πηγή OCS 

κίνησης μοντελοποιείται με μια Poisson διαδικασία, με μέσο ρυθμό άφιξης  λOCS και 

εκθετικά κατανεμημένη διάρκεια, με μέση τιμή 1/μ = 100msec. Η πηγή OBS κίνησης 

μοντελοποιείται βάσει μιας Pareto διαδικασίας, με μέσο ρυθμό άφιξης λOBS και μέσο 

μέγεθος 1MB. Στα πειράματα που εκτελέστηκαν ο ρυθμός άφιξης λOBS μεταβάλλεται 

ανάλογα με την τιμή της τιμής p∈ [0,1] με 
prateaccess

burstsize

*_

8*
=λ  , όπου η παράμετρος ρ 

εκφράζει το φορτίο της OBS κίνησης. 

Διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι ο ρυθμός απώλειας ριπών στον κορμό ακολουθεί το ρυθμό 

απώλειας των OCS αιτήσεων, που είναι 1%. Αυτό συμβαίνει γιατί ένα χαμένο SETUP οδηγεί 

σε απώλεια των ριπών που ακολουθούν. Όμως, οι περισσότερες ριπές χάνονται λόγω 

υπερχείλισης των buffers ή εκπνοής του ορίου αναμονής των ριπών στους buffers μέχρι να 

φτάσει κάποιο κατάλληλο SETUP. Στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν οι buffers είχαν 

μέγεθος 1GB, ενώ το όριο εκπνοής τέθηκε στα 0,7 sec. Ο χρόνος επεξεργασίας διατηρήθεκε 

σταθερός στα 10ms, και είναι και η ελάχιστη επιτρεπόμενη απόστασαση μεταξύ των ριπών. 

Τέλος, έγινε η υπόθεση ότι όλα τα μήκη κύματος των συνδέσμων είναι σε θέση να 

μεταφέρουν best effort κίνηση, και ότι υπάρχει μια διεπαφή δικτύου για κάθε Ο/Ε 

μετατροπή για κάθε μήκος κύματος, ώστε να μην τίθεται θέμα ανταγωνισμού. 
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6.2.5 Πειραματική αξιολόγηση πολιτικών προώθησης 

Σε αυτή την παράγραφο θα μελετηθεί η απόδοση των τριών πολιτικών προώθησης. Η  

Εικόνα 66 (a,b) απεικονίζει το ρυθμό απώλειας ριπών και την καθυστέρηση αντιστοίχως  ως 

προς το ρυθμό άφιξης ριπών λOBS, για W=8 μήκη κύματος και λOCS = 30 αιτήσεις / sec. 

Παρατηρούμε ότι η πολιτική 1 έχει τη χειρότερη απόδοση έχοντας μεγαλύτερο ρυθμό 

απώλειας χειρότερης περίπτωσης (17.5%) και μεγαλύτερη καθυστέρηση από τις άλλες δύο. 

Την καλύτερη απόδοση παρουσιάζει η πολιτική 3. Οι διαφορές στην απόδοση οφείλονται 

στο χρόνο αναμονής των ριπών στις ουρές μέχρι να βρεθεί κάποιο κατάλληλο SETUP 

μήνυμα. Ο χρόνος αυτός είναι μεγαλύτερος π.χ. στην πολιτική 1, λόγω της απαίτησης να 

βρεθεί κάποιο SETUP με πηγή τον κόμβο που αποθηκεύει την ριπή και προορισμό τον 

προορισμό του lightpath. Οι διαφορές είναι μικρότερες ανάμεσα στην πολιτική 2 και 3, αν 

και η τελευταία επιτρέπει ο προορισμός να είναι ένας οποιοσδήποτε κόμβος του οπτικού 

μονοπατιού. Η εξήγηση είναι ότι η πολιτική 2 είναι ήδη σε θέση να εκμεταλευτεί σχεδόν το 

σύνολο της κενής χωρητικότητας, με αποτέλεσμα η χρήση της αρκετά πιο πολύπλοκης 

πολιτικής 3 να μην δίνει σημαντικά μικρότερο ρυθμό απώλειας ριπών. Οι διαφορές στην 

καθυστέρηση είναι πολύ πιο ξεκάθαρες από τις διαφορές στο ρυθμό απώλειας, με την 

πολιτική 3 να έχει σχεδόν τη μισή καθυστέρηση σε σχέση με την πολιτική 1, και την πολιτική 

2 να είναι περίπου 40% χειρότερη από την πολιτική 3. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν 

αναμενόμενο, καθώς η καθυστέρηση μετάδοσης μιας ριπής κυριαρχείται από το χρόνο 

αναμονής της στη FIFO, μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο SETUP. Οι περισσότερες ευκαιρίες 

που έχουν οι ριπές να μεταδοθούν στην πολιτική 3, οδηγεί σε σημαντικά μικρότερη 

καθυστέρηση. Η Εικόνα 66c απεικονίζει το μέσο throughput όλων των πολιτικών 

προώθησης ως προς το ρυθμό άφιξης ριπών λOBS. Προκύπτει ότι οι πολιτικές 2 και 3 είναι σε 

θέση να υποστηρίξουν, κατά μέσο όρο, μέχρι 270 Mbps best effort κίνησης ανά ζεύγος 

πηγής-προορισμού για λOBS = 500 bursts/s, ενώ η πολιτική 1 μόνο 200 Mbps. 

 

Εικόνα 66: Σύγκριση απόδοσης των τριών πολιτικών συναρµολόγησης, ως προς: (a) ρυθµό απώλειας, 

(b)  Χρόνο αναµονής στην ουρά, (c) Throughput  και (d) ρυθµός µετάδοσης ριπών 
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Στη συνέχεια μελετήθηκε η αποδοτικότητα της αρχιτεκτονικής HOBS, αναφορικά με το 

βαθμό αξιοποίησης της κενής χωρητικότητας. Για το σκοπό αυτό μετρήθηκε το μέσο 

μέγεθος της ακολουθίας ριπών που μεταδίδονται με ένα SETUP μήνυμα. Προέκυψε ότι το 

μέσο μέγεθος ήταν για τις τρεις πολιτικές 10, 14 και 15 MB αντίστοιχα, τη στιγμή που η 

μέση κενή χωρητικότητα για όλα τα ζεύγη κόμβων πηγής-προορισμού μετρήθηκε στα 32 

MB κατά μέσο όρο. Επομένως, η προτεινόμενη αρχιτεκτονική είναι σε θέση να 

εκμεταλευτεί την κενή χωρητικότητα σε ποσοστό έως 50%.  Για την παιρετέρω διερεύνηση 

του όγκου της OBS κίνησης που μεταδίδεται με την αρχιτεκτονική HOBS, υπολογίστηκε η η 

κατανομή πυκνότητας πιθανότητας (PDF) του συνολικού μεγέθους των ριπών που 

μεταδίδονται μαζί με ένα SETUP και απεικονίζεται στην Εικόνα 67. Φαίνεται ότι στο 90% 

των περιπτώσεων μεταδίδονται τουλάχιστον 30 ριπές δεδομένων χαμηλής προτεραιότητας. 

Μάλιστα, η κατανομή στην περίπτωση της πολιτικής 3 έχει πολύ μεγαλύτερη «ουρά», και 

ένα μικρό ποσοστό SETUP (0.4%) μεταφέρουν μέχρι και 60MB δεδομένων χαμηλής 

προτεραιότητας. 

 

Εικόνα 67: Κατανοµή αριθµού ριπών ανά SETUP, για τις πολιτικές #1 και #3. 

6.2.6 Εξαρτήσεις απόδοσης για τη HOBS αρχιτεκτονική 

Σε ο,τι ακολουθεί μελετήθηκε η επίδραση διαφόρων παραμέτρων του δικτύου στην 

απόδοση της αρχιτεκτονικής HOBS. Βασικές παράμετροι που μελετήθηκαν είναι η 

παράμετρος λOCS, και ο αριθμός των μηκών κύματος ανά σύνδεσμο W. Τα αποτελέσματα 

αφορούν τις πολιτικές 2 και 3, που έχουν παρόμοια απόδοση. Η Εικόνα 68 δείχνει το ρυθμό 

απώλειας ριπών και τη μέση καθυστέρηση για λOCS = {8, 12, 16, 20, 30} αιτήσεις / second και 

WL = 8. Είναι φανερό ότι η αύξηση του λOCS οδηγεί σε σημαντική μείωση του ρυθμού 

απώλειας και της καθυστέρησης. Αυτό ήταν αναμενόμενο, αφού η αύξηση του ρυθμού 

άφιξης αυξάνει τις κενές περιόδους και άρα την αχρησιμοποίητη χωρητικότητα που 

εκμεταλεύεται η αρχιτεκτονική HOBS για τη μετάδοση ριπών. 
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Εικόνα 68: Εξάρτηση απόδοσης από τον ρυθµό άφιξης αιτήσεων (λOCS) 

Τέλος, μελετήθηκε η επίδραση του αριθμού των μηκών κύματος (WL) στην απόδοση. Η 

Εικόνα 69 δείχνει τα αποτελέσματα για WL = {2, 4, 6, 8, 12} διαθέσιμα μήκη κύματος ανά 

γραμμή. Παρατηρούμε ότι η πιθανότητα απόρριψης των WR-αιτήσεων μειώνεται ελαφρώς 

όταν μεταβαίνουμε από το WL=4 στο WL=14, ενώ από το WL=2 σε 4 το κέρδος είναι 

μεγαλύτερο. Η ίδια επίδραση παρατηρείται και στην απ’ άκρη σ’ άκρη καθυστέρηση. 

Προκύπτει ότι η επίδραση του WL είναι σχετικά αδύναμη, και αυτό οφείλεται στο ότι 

επηρεάζει έμμεσα την απόδοση, επιτρέποντας ένα μεγαλύτερο ποσοστό SETUP μηνυμάτων 

(και άρα και ριπών χαμηλής προτεραιότητας) να γίνεται αποδεκτό. 

Βάσει των πειραματικών αποτελεσμάτων, προκύπτει όρτι η προτεινόμενη αρχιτεκτονική 

είναι σε θέση να εκμεταλευτεί αποδοτικά την αχρησιμοποίητη χωρητικότητα που 

προκύπτει κατά την εγκατάσταση των οπτικών κυκλωμάτων. Για το NSF δίκτυο που 

προσομοιώθηκε, αυτό μεταφράζεται σε κατά μέσο όρο 12 MB ανά αίτηση σύνδεσης, που 

είναι ένα σημαντικό κέρδος. Όμως, θα πρέπει να τονιστεί ότι η απόδοση εξαρτάται από το 

φορτίο της OCS κίνησης, και μάλιστα αυξάνεται ανάλογα με το ρυθμό άφιξης των SETUP 

μηνυμάτων. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική μπορεί να χρησιμεύσει για τη μεταφορά 

“overspill” κίνησης, η οποία διαφορετικά θα χανόταν, ή για τη μετάδοση δεδομένων 

χαμηλής προτεραιότητας. 

 

Εικόνα 69: Εξάρτηση απόδοσης από τον αριθµό των µηκών κύµατος (WL). 

 

 



Διδακτορική Διατριβή                                                                                 Κωνσταντίνος Ραμαντάς 

142                                                                                                                             Κεφάλαιο 6 

6.3 Συμπεράσματα 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάσαμε μια νέα υβριδική οπτική αρχιτεκτονική 

συναρμολόγησης ριπής (Hybrid Optical Burst Switching, HOBS) η οποία ανήκει στην 

κατηγορία των υβριδικών αρχιτεκτονικών πολλαπλών τεχνολογιών μεταγωγής. Συνδυάζει 

την τεχνολογία OBS και την τεχνολογία OCS σε μια ενοποιημένη μονάδα ελέγχου, και 

παρέχει διαφοροποιημένες υπηρεσίες. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική εκμεταλλεύεται την 

αχρησιμοποίητη χωρητικότητα των οπτικών κυκλωμάτων κατά τη φάση εγκατάστασης των 

OCS κυκλωμάτων για να μεταδώσει ριπές δεδομένων που ανήκουν σε μια κλάση υπηρεσίας 

χαμηλότερης προτεραιότητας. Μετά από προσομοίωση Ένα από τα μειονεκτήματα είναι το 

υψηλό κόστος ανά θύρα της νέας αυτής αρχιτεκτονικής στο περιβάλλον ρποσομοίωσης του 

ns-2, προέκυψε ότι αυτή είναι σε θέση να εκμεταλευτεί αποδοτικά την αχρησιμοποίητη 

χωρητικότητα που προκύπτει κατά την εγκατάσταση των οπτικών κυκλωμάτων, σε ποσοστό 

μέχρι 50%. 
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Συμπεράσματα και μελλοντικές κατευθύνσεις 

Κάνοντας μια συνολική κριτική της αρχιτεκτονικής OBS, θα λέγαμε ότι η τεχνολογία δεν 

είναι ακόμα ώριμη ώστε να επιτρέψει την άμεση ενσωμάτωσή της στα εμπορικά δίκτυα 

κορμού. Τα εμπορικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κορμού βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της 

μετάβασης σε GMPLS-συμβατούς μεταγωγούς, οι οποίοι  παρέχουν μια ευελιξία ως προς 

την επιλογή της τεχνολογίας μεταγωγής (π.χ. ηλεκτρονική μεταγωγή μέσω SONET/SDH και 

DXC μεταγωγών ή οπτική μεταγωγή μέσω πλήρως οπτικών OXCs).  Η σουίτα πρωτοκόλλων 

GMPLS παρέχει standards για την (κεντρικοποιημένη ή κατανεμημένη) σηματοδοσία 

εγκατάστασης των οπτικών μονοπατιών και την παροχή protection και restoration.  

Τονίζεται ότι η βασική μονάδα μεταγωγής στα OOO OXCs είναι το ένα wavelength, με 

αποτέλεσμα τα virtual circuits που διατρέχουν πάνω από ένα οπτικό μονοπάτι να 

υφίστανται OEO μετατροπή στους ενδιάμεσους κόμβους. Το επόμενο λογικό βήμα στην 

εξέλιξη των οπτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων είναι η υποστήριξη  sub-wavelength 

πλήρως οπτικών μονοπατιών, τα οποία θα παρέχουν ακόμα πιο αποτελεσματική 

χρησιμοποίηση των οπτικών κυκλωμάτων, χωρίς το overhead της OEO μετατροπής. 

Σε αντίθεση με την τεχνολογία OCS η οποία μπορεί να υλοποιηθεί με φτηνά off-the-shelf 

components και έχει ήδη αρχίσει η εμπορική εκμετάλλευσή της, οι μελλοντικές οπτικές 

αρχιτεκτονικες OBS/OPS εμφανίζουν αυτή τη στιγμή αυξημένο κόστος ανά I/O θύρα του 

κόμβου μεταγωγής, λόγω της εξειδικευμένης τεχνολογίας που απαιτούν. Όμως, πρόσφατες 

εξελίξεις στη διαδικασία manufacturing οπτικών δικτυακών στοιχείων (miniaturization, 

ολοκλήρωση οπτικών λογικών πυλών σε πυρίτιο) αναμένεται να επιτρέψει την οικονομική 

κατασκευή γρήγορων SOA switches, tunable lasers και άλλων components που απαιτούνται 

για την υποστήριξη αποδοτικών sub-wavelength αρχιτεκτονικών μεταγωγής. Πρόσφατα 

έχουν αρχίσει να γίνονται εμπορικά διαθέσιμες οι πρώτες ολοκληρωμένες λύσεις για 

παροχή sub-wavelength switching στο οπτικό πεδίο. Μια τέτοια λύση περιγράφεται στην 

αρχιτεκτονική MAINS, η οποία χρησιμοποιεί γρήγορα tuneable lasers για τη μετάδοση 

δεδομένων και OBS τεχνολογία μεταγωγής. Η αρχιτεκτονική MAINS βασίζεται στους 

(εμπορικά διαθέσιμους) κόμβους μεταγωγής OPST (Optical Packet Switch Transport) της 

Intune Networks. Οι κόμβοι OPST πραγματοποιούν συναρμολόγηση εισερχόμενων πακέτων 

σε ριπές βάσει του προορισμού τους και μεταδίδουν κάθε ριπή στο μήκος κύματος του 

κόμβου προορισμού ρυθμίζοντας κατάλληλα τη συχνότητα του tunable laser. Αν και η 

τεχνολογία OPST προορίζεται για τοπολογίες δακτύλιου, η αρχιτεκτονική MAINS μελετά και 

άλλες πειραματικές τεχνολογίες για τη δημιουργία mesh τοπολογιών όπως η OBST [66]. 

Στόχος μας στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής έρευνας ήταν η πρόταση καινοτομικών 

πρωτοκόλλων και αρχιτεκτονικών που δίνουν λύσεις σε ανοιχτά προβλήματα της 

τεχνολογίας OBS. Στο κεφάλαιο 3 πραγματοποιήθηκε μια σειρά εκτενών προσομοιώσεων 

σε ρεαλιστικές συνθήκες με χιλιάδες ενεργές TCP πηγές, που εστιάζουν στην κατανομή TCP 

πακέτων και συνόδων στις μεταδιδόμενες ριπές καθώς και στη συμπεριφορά του 

παράθυρου συμφόρησης. Το συμπέρασμά μας ήταν ότι οι αλγόριθμοι συναρμολόγησης με 

μοναδικό κατώφλι εμφανίζουν βέλτιστη απόδοση μόνο για συγκεκριμένες TCP πηγές με 

κοινά χαρακτηριστικά, προτείνοντας τους αλγόριθμους συναρμολόγησης πολλαπλών 

κλάσεων σαν λύση. Οι τελευταίοι δείξαμε ότι μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση του TCP 
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throughput, όταν κάθε κατηγορία TCP πηγής ανατίθεται σε διαφορετική κλάση 

συναρμολόγησης με διαφορετικό assembly timer. 

Στο κεφάλαιο 4 προτείναμε αλγόριθμους συναρμολόγησης ριπής πολλαπλών κλάσεων, 

καθώς και εφαρμογές τους στη βελτίωση της μετάδοσης TCP κίνησης σε OBS δίκτυα και την 

αντιμετώπιση φαινομένων συγχρονισμού. Δείξαμε ότι όταν σε κάθε κλάση 

συναρμολόγησης ανατίθεται διαφορετικό χρονικό κατώφλι συναρμολόγησης ανάλογα με 

τα χαρακτηριστικά των TCP πηγών, υπάρχει βελτίωση του TCP throughput. Σε αυτή τη βάση, 

προτείναμε έναν δυναμικό αλγόριθμο συναρμολόγησης πολλαπλών κλάσεων που αναθέτει 

TCP πηγές σε κλάσης συναρμολόγησης με διαδορετικούς timers ανάλογα με τις απαιτήσεις 

τους. Επίσης μελετήσαμε το φαινόμενο του συγχρονισμού των TCP πηγών στα OBS δίκτυα, 

στο οποίο λόγω της ταυτόχρονης αυξομοίωσης των TCP παράθυρων παράγεται ένα 

εκκρηκτικό προφίλ κίνησης που οδηγεί σε χαμηλή χρησιμοποίηση των τηλεπικοινωνιακών 

γραμμών. 

Για την αντιμετώπιση του συγχρονισμού των TCP πηγών, προτάθηκαν μια σειρά από 

αλγόριθμοι συναρμολόγησης πολλαπλών κλάσεων, οι οποίοι εισάγουν ένα βαθμό 

τυχαιότητας στην ανάθεση TCP πηγών σε κλάσεις συναρμολόγησης. Δείξαμε μέσα από 

προσομοιώσεις ότι ότι η τυχαία ανάθεση TCP πηγών σε κλάσεις συναρμολόγησης 

οδηγούσε στον πλήρη αποσυγχρονισμό τους. Ακόμα προτείναμε ένα νέο σχήμα παροχής 

ποιότητας υπηρεσίας το οποίο βασίζεται στην τεχνική των χαλαρών (flexible) burst 

preemptions. Για να έχουμε μια ρεαλιστική εκτίμηση της βελτίωσης ποιότητας της βίντεο 

κίνησης, χρησιμοποιήσαμε μετρικές σχετικά με την αντιληπτή ποιότητα της video κίνησης, 

όπως το MOS score και το PSNR. Δείξαμε ότι το ευέλικτο σχήμα παροχής ποιότητας 

υπηρεσίας που προτείναμε υλοποιούσε ένα tradeoff ανάμεσα στη μεγιστοποίηση του TCP 

throughput και στην υποβάθμιση της ποιότητας της video κίνησης που μπορούσε να 

ρυθμιστεί με μια απλή παράμετρο. 

Στο κεφάλαιο 5 προτείναμε μια νέα αρχιτεκτονική για την κατασκευή του προφίλ κίνησης 

και την πρόβλεψη του μεγέθους ριπής σε δίκτυα μεταγωγής οπτικής ριπής, με στόχο τη 

βελτιστοποίηση της μετάδοσης της TCP κίνησης. Η πρόβλεψη του μεγέθους των ριπών 

επιτρέπει την εκ των προτέρων ενημέρωση των χρονοπρογραμματιστών του δικτύου κομού 

για επερχόμενες μεταβολές στην κίνηση του δικτύου, ώστε να επανα-χρονοπρογραμματίσει 

τις δεσμεύσεις πόρων με βέλτιστο τρόπο. Η πειραματική αξιλόγηση της προτεινόμενης 

αρχιτεκτονικής μέτρησης και πρόβλεψης κίνησης έδειξαν ότι είναι σε θέση να προβλέψει 

με ικανοποιητική ακρίβεια το μέγεθος των ριπών σε sub-RTT χρονικά διαστήματα. Η 

πρόβλεψη του μεγέθους των ριπών αξιοποιήθηκε από ένα νέο μονόδρομο πρωτόκολλο 

σηματοδοσίας, το οποίο πραγματοποιεί δεσμεύσεις πόρων στο χρονικό ορίζοντα ενός 

χρονικού παράθυρου πρόβλεψης με τη χρήση αποδοτικών batch αλγόριθμων 

χρονοπρογραμματισμού. Το αποτέλεσμα είναι σημαντικά κέρδη όσον αφορά τη μείωση του 

ρυθμού απώλειας ριπών.  

Τέλος, στο κεφάλαιο 6 παρουσιάσαμε μια νέα υβριδική οπτική αρχιτεκτονική 

συναρμολόγησης ριπής (Hybrid Optical Burst Switching, HOBS) η οποία ανήκει στην 

κατηγορία των υβριδικών αρχιτεκτονικών πολλαπλών τεχνολογιών μεταγωγής. Συνδυάζει 

την τεχνολογία OBS και την τεχνολογία OCS σε μια ενοποιημένη μονάδα ελέγχου, και 

παρέχει διαφοροποιημένες υπηρεσίες. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική εκμεταλλεύεται την 
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αχρησιμοποίητη χωρητικότητα των οπτικών κυκλωμάτων κατά τη φάση εγκατάστασης των 

OCS κυκλωμάτων για να μεταδώσει ριπές δεδομένων που ανήκουν σε μια κλάση υπηρεσίας 

χαμηλότερης προτεραιότητας. Μετά από προσομοίωση Ένα από τα μειονεκτήματα είναι το 

υψηλό κόστος ανά θύρα της νέας αυτής αρχιτεκτονικής στο περιβάλλον ρποσομοίωσης του 

ns-2, προέκυψε ότι αυτή είναι σε θέση να εκμεταλευτεί αποδοτικά την αχρησιμοποίητη 

χωρητικότητα που προκύπτει κατά την εγκατάσταση των οπτικών κυκλωμάτων, σε ποσοστό 

μέχρι 50%. 

Οι μελλοντικές κατευθύνσεις αυτής της διδακτορικής εργασίας περιλαμβάνουν τη 

δημιουργία μιας μη απωλεστικής αρχιτεκτονικής μεταγωγής βασισμένης στο OBS. Η 

απώλεια ριπών ακόμα και σε μέτριες συνθήκες φορτίου κίνησης είναι ο βασικός 

παράγοντας που εμποδίζει την ευρύτερη αποδοχή της αρχιτεκτονικής OBS και άρα θα 

πρέπει να είναι βασικός στόχος την έρευνας στη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. 

Επεκτείνοντας το πρωτόκολλο πρόβλεψης κίνησης και προληπτικής δέσμευσης πόρων που 

προτάθηκε στο κεφάλαιο 5 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε buffering στον edge router των 

ριπών που προβλέπουμε ότι θα χαθούν. Η χρήση batch scheduling αλγόριθμων θα μας 

επιτρέψει να πειραματιστούμε με την τήρηση QoS constraints κατά την προοληπτική 

δέσμευση πόρων. Εφ' όσον ο scheduler γνωρίζει εκ των προτέρων ποιες είναι οι 

επικαλυπτόμενες ριπές και η κλάση υπηρεσίας στην οποία ανήκουν είναι σε θέση να πάρει 

πιο έξυπνες αποφάσεις για το ποιες από αυτές έχουν προτεραιότητα, ποιες μπορούν να 

υποστούν καθυστέρηση και ποιές θα πρέπει να γίνουν drop. Μια ακόμα μελλοντική 

κατεύθυνση της ερευνητικής μας εργασίας θα είναι οι αρχιτεκτονικές μεταγωγής 

μητροπολιτικών οπτικών δικτύων (Metropolitan rings, PONs). Πρόσφατα, λόγω των 

αυξανόμενων απαιτήσεων σε εύρος ζώνης τόσο των wired όσο και των wireless συσκευών, 

καθώς και της έλευσης του ασύρματου πρωτοκόλλου LTE έχει αναθερμανθεί το ενδιαφέρον 

για καινοτομικές αρχιτεκτονικές οπτικών μητροπολιτικών δικτύων. Στόχος μας είναι να 

μελετήσουμε πώς οι βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής OBS (συναρμολόγηση, οπτική 

μεταγωγή, burst mode transmission/reception) μπορούν να εφαρμοστούν σε 

αρχιτεκτονικές οπτικών μητροπολιτικών δακτυλίων προκειμένου να παρέχουν δυνατότητες 

όπως private networking, bandwidth sharing, all-optical μετάδοση κλπ. 
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