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Περίληψη 

 
Οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία για την κατασκευή οπτικών στοιχείων 

επιτρέπουν την πολυπλεξία πολλών µηκών κύµατος σε µια οπτική ίνα, δίνοντας την 

δυνατότητα για αύξηση της µεταφορικής της ικανότητας σε πολλά Tbps. Επίσης, µια 

νέα γενιά πλήρως οπτικών µεταγωγέων µηκών κύµατος έχει αρχίσει να εµφανίζεται 

παρέχοντας πλεονεκτήµατα, όπως αυξηµένη ικανότητα µεταγωγής, µείωση του 

συνολικού κόστους του δικτύου, κλιµακωσιµότητα και δυνατότητα για υποστήριξη 

οποιουδήποτε πρωτοκόλλου και ρυθµού, σαν αποτέλεσµα της διαφάνειας. Ένα 

επιπλέον πλεονέκτηµα είναι η δυνατότητα για ρύθµιση του  υλικού µεταγωγής καθώς 

και των µετατροπέων µηκών κύµατος σε πραγµατικό χρόνο. Για τον έλεγχο των 

οπτικών µεταγωγέων µηκών κύµατος, έχει προταθεί η προσέγγιση MPLambdaS από 

το Internet Engineering Task Force (IETF). Σύµφωνα µε αυτή, προτείνεται η χρήση 

του επιπέδου ελέγχου διαχείρισης κυκλοφορίας του MPLS στους οπτικούς 

µεταγωγείς µηκών κύµατος.  

Παράλληλα, εµφανίζονται νέες εταιρικές υπηρεσίες όπως Storage Area Networks και 

Optical Virtual Private Networks, οι οποίες σε συνδυασµό µε την δυνατότητα 

ευρυζωνικής πρόσβασης των τελικών χρηστών µέσω της τεχνολογίας xDSL, 
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δηµιουργούν διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση στους σηµερινούς παροχείς. Η δυναµική 

φύση αυτών των υπηρεσιών καθιστά αδύνατη την ακριβή πρόβλεψη από τον παροχέα 

της ζήτησης που θα εκδηλωθεί σε οπτικά µονοπάτια. 

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, το θέµα της δέσµευσης πόρων σε µεγάλα δίκτυα DWDM 

τυχαίας τοπολογίας είναι πολύ σηµαντικό. Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένας 

προσαρµοζόµενος αλγόριθµος δροµολόγησης που βασίζεται στην λεξικογραφική 

βελτιστοποίηση και η επίδοσή του αξιολογείται µέσω προσοµοιώσεων. Η µετρική 

που χρησιµοποιήθηκε για την αξιολόγηση του αλγορίθµου ήταν η συνολική 

διαπερατότητα του δικτύου. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο 

προτεινόµενος αλγόριθµος έχει καλύτερη απόδοση σε σχέση µε δυο γνωστούς 

αλγορίθµους : τον shortest path και τον fixed paths least congested routing. Μάλιστα, 

η βελτίωση ξεπερνά το 30%. Αυτό σηµαίνει ότι για µεγάλα δίκτυα η βελτίωση που θα 

µπορούσε να επιφέρει η χρήση του προτεινόµενου αλγορίθµου είναι της τάξεως του 

Tbps. Επίσης προτείνεται ένα επιχειρησιακό πλαίσιο για την εφαρµογή του 

αλγορίθµου λεξικογραφικής βελτιστοποίησης σε πραγµατικά δίκτυα, τα οποία 

υποστηρίζουν τις νέες υπηρεσίες µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατη η ακριβής 

πρόβλεψη της ζήτησης σε οπτικά µονοπάτια.  
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Abstract 
 

Current developments in optical components’ technologies enable wavelengths to be 

very narrowly spaced, transforming the optical fiber into a multi-terabit capacity 

medium. A new generation of all-Optical Cross-Connects started to appear leading to 

a number of advantages such as increased switching capacity, decreased overall 

network cost, scalability and transparency resulting in the capability to support any 

rate and protocol.  An additional advantage is the ability to configure the switching 

fabric and the wavelength converters in real time. For the control of Optical Cross-

Connects, the Internet Engineering Task Force (IETF) proposed the MPLambdaS 

approach. According to this approach, the MPLS traffic engineering control plane is 

used in Optical Cross Connects.  

Meanwhile, new corporate services appear such as Storage Area Networks, Optical 

Virtual Private Networks. These services in combination with the broadband access 

capabilities offered to end-users through xDSL, pose a continuously increased 
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demand to today’s providers. The dynamic nature of these services makes infeasible 

the accurate prediction of the demand in optical paths. 

In this new environment, the issue of resource allocation in mesh topology networks 

using Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) is very important. In this 

Master’s thesis an adaptive routing algorithm based on lexicographic optimization is 

proposed and it is evaluated through simulation. The metric that was used in order to 

evaluate the algorithm’s performance was the total network’s throughput. The 

experimental results showed that the algorithm outperforms two well-known 

algorithms: shortest path and fixed paths least congested routing. The improvement is 

greater than 30%. For large core networks this improvement corresponds to an 

increase in transport capacity in the order of Tbps. Α framework is also proposed for 

the application of lexicographic optimization in large operator’s networks that support 

the new services, resulting in incapability to accurately predict the demand in optical 

paths. 
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Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή 

1.1. Ανάγκη για χρήση της τεχνολογίας DWDM  

Σήµερα όλα σχεδόν τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα χρησιµοποιούν την οπτική ίνα σαν 
µέσο µετάδοσης. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε η καθολική αποδοχή από την 
βιοµηχανία δυο αντίστοιχων προτύπων του SONET και του SDH, τα οποία παρέχουν 
ένα τρόπο µετάδοσης σε οπτικές ίνες που βασίζεται στην χρονική πολυπλεξία[1].  
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται εκρηκτική αύξηση της κίνησης σε δεδοµένα στα 
δίκτυα κορµού. Το γεγονός αυτό έχει φέρει τους κατόχους των τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων µπροστά στο πρόβληµα της ανεύρεσης οικονοµικά αποδοτικών τρόπων 
αναβάθµισης των δικτύων τους ώστε να ικανοποιήσουν την υπάρχουσα κίνηση, 
διευκολύνοντας ταυτόχρονα την περαιτέρω κλιµακωσιµότητα των δικτύων τους. Για 
την λύση του προβλήµατος αυτού υπάρχουν τρεις τεχνολογικές επιλογές[71] : 
1. Εγκατάσταση νέας οπτικής ίνας.  
2. Αναβάθµιση του υπάρχοντος εξοπλισµού SONET/SDH, ώστε να είναι σε θέση να 

µεταδίδει µε µεγαλύτερους ρυθµούς.  
3. Xρήση της τεχνολογίας Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM[72]).  

1.1.1. Εγκατάσταση νέας οπτικής ίνας 

Η λύση της εγκατάσταση νέας οπτικής ίνας παρουσιάζει αυξηµένο κόστος. Είναι 
ενδεικτικό ότι το µεγαλύτερο κοµµάτι του κόστους προέρχεται από την παροχή της 
απαιτούµενης άδειας και των εργασιών για την εγκατάσταση της οπτικής ίνας παρά 
από την ίδια την οπτική ίνα. Επιπλέον, µερικές φορές η εγκατάσταση νέας οπτικής 
ίνας είναι δύσκολα πραγµατοποιήσιµη µε δεδοµένο ότι το δίκτυο διασχίζει 
κατοικηµένες περιοχές. Για τους λόγους αυτούς η λύση της εγκατάστασης νέας 
οπτικής ίνας δεν χρησιµοποιήθηκε. 
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1.1.2. Αναβάθµιση του υπάρχοντος εξοπλισµού SONET/SDH 

Η λύση της αναβάθµισης του εγκατεστηµένου εξοπλισµού SONET/SDH παρουσιάζει 
προβλήµατα διότι τα πρότυπα αυτά δεν κλιµακώνονται εύκολα σε ταχύτητες πάνω 
από 2.5 Gbps. Πιο συγκεκριµένα, οι ηλεκτρονικές συσκευές που πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και ακριβές. Επιπλέον αυτού του 
περιορισµού, η αναβάθµιση θα πρέπει να γίνεται σε άλµατα, όπως ορίζουν τα 
πρότυπα SONET/SDH. Για παράδειγµα η αναβάθµιση από τα 2.5 Gbps θα πρέπει 
υποχρεωτικά να είναι στα 10 Gbps, ακόµα και στην περίπτωση στην οποία ο κάτοχος 
του δικτύου δεν χρειάζεται αυτή την χωρητικότητα. 
Εποµένως η αναβάθµιση του υπάρχοντος εξοπλισµού SONET/SDH δεν είναι 
συµφέρουσα και δεν εξασφαλίζει την απαραίτητη ευελιξία κλιµάκωσης ώστε ο 
κάτοχος του δικτύου να µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για κίνηση.  

1.1.3. Xρήση της τεχνολογίας DWDM 

Το Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) είναι µια τεχνολογία 
πολυπλεξίας συχνότητας, η οποία επιτρέπει την ταυτόχρονη µετάδοση πολλών µηκών 
κύµατος. Κάθε µήκος κύµατος µπορεί να µεταδώσει πληροφορία µε ρυθµό 2.5 Gbps, 
10 Gbps ή 40 Gbps. Εποµένως η τεχνολογία DWDM παρέχει ένα τρόπο για 
πολλαπλασιασµό της χωρητικότητας της εγκατεστηµένης οπτικής ίνας. Ο αριθµός 
των µηκών κύµατος που µπορούν να πολυπλεχθούν σε µια οπτική ίνα µε βάση τα 
υπάρχοντα εµπορικά προϊόντα είναι 160, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι ο αριθµός αυτός 
θα αυξηθεί ακόµη περισσότερο στο άµεσο µέλλον. 
Η χρήση της τεχνολογίας DWDM είναι οικονοµικά συµφέρουσα για µια σειρά από 
λόγους, οι σηµαντικότεροι από τους οποίους παρατίθενται παρακάτω. 
�� Η τεχνολογία DWDM µπορεί να διαλειτουργήσει µε τον υπάρχον SONET/SDH 

εξοπλισµό και εποµένως µπορεί να διατηρηθεί η υπάρχουσα επένδυση.   
�� Η αναβάθµιση της µεταφορικής ικανότητας του δικτύου είναι εύκολη και γίνεται 

µε την προσθήκη ειδικών καρτών στους πολυπλέκτες και αποπολυπλέκτες που 
βρίσκονται στα άκρα της οπτικής ίνας, χωρίς να είναι απαραίτητη η εισαγωγή 
νέων συσκευών. 

�� Απαιτεί λιγότερες συσκευές σε σχέση µε τα παραδοσιακά δίκτυα SONET/SDH. 
Για παράδειγµα η τεχνολογία DWDM καθιστά µη αναγκαία την χρήση 
αναγεννητών (regenerators), οι οποίοι στα παραδοσιακά δίκτυα SONET/SDH 
έπρεπε να χρησιµοποιούνται κάθε µερικές δεκάδες χιλιόµετρα για κάθε οπτική 
ίνα[71].  

 
Για τους λόγους αυτούς, η λύση της χρησιµοποίησης της τεχνολογίας DWDM 
χρησιµοποιήθηκε ευρέως. 
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1.2. Εξέλιξη των δικτύων DWDM 

Ένας από τους βασικούς στόχους της εισαγωγής της τεχνολογίας DWDM στα 
υπάρχοντα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ήταν η διατήρηση της υπάρχουσας υποδοµής 
SONET/SDH. Για τον λόγο αυτό η τεχνολογία DWDM χρησιµοποιήθηκε απλά σαν 
ένας τρόπος αύξησης της διαθέσιµης χωρητικότητας παρέχοντας ένα σύνολο από 
εικονικές οπτικές ίνες σε καθεµιά από τις οποίες η πληροφορία µεταδίδεται µε τον 
τρόπο που ορίζουν τα πρότυπα SONET/SDH. Εποµένως στα δίκτυα αυτά το οπτικό 
επίπεδο δεν έχει καµιά αρµοδιότητα, εκτός από την µετάδοση δεδοµένων. Αυτός ο 
τρόπος χρήσης της τεχνολογίας DWDM χρησιµοποιείται ευρέως στα υπάρχοντα 
δίκτυα, τα οποία συνήθως έχουν τοπολογία δακτυλίου, διότι αυτή είναι η τοπολογία 
που χρησιµοποιείται στα δίκτυα SONET/SDH. 
Η εξάρτηση των δικτύων στα πρότυπα SONET/SDH έχει σαν αποτέλεσµα µια σειρά 
από σηµαντικά µειονεκτήµατα. ¨Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η παροχή 
υπηρεσίας : τα δίκτυα που βασίζονται στα πρότυπα SONET/SDH, απαιτούν 
χειρωνακτική παρέµβαση από τον διαχειριστή για την παροχή υπηρεσίας. Η χρονική 
διάρκεια της παρέµβασης είναι της τάξεως του µήνα. Όµως οι νέες εταιρικές 
υπηρεσίες, όπως Optical Virtual Private Networks και Storage Area Networks σε 
συνδυασµό µε την δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης των τελικών χρηστών µέσω 
της τεχνολογίας xDSL, δηµιουργούν συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση από τον κάτοχο 
του οπτικού δικτύου, το χαρακτηριστικό της οποίας είναι η δυσκολία ακριβούς 
πρόβλεψής της[15]. Το αποτέλεσµα του γεγονότος αυτού είναι ότι οι νέες υπηρεσίες 
δεν µπορούν να ικανοποιηθούν αποτελεσµατικά από δίκτυα που κάνουν στατική 
κατανοµή των πόρων.     
Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα της εξάρτησης των δικτύων DWDM στα πρότυπα 
SONET/SDH, είναι ότι τα δίκτυα αυτά δεν µπορούν να εκµεταλλευθούν πλήρως την 
τεράστια χωρητικότητα που τους παρέχεται και πολύ σύντοµα δεν θα είναι σε θέση  
να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σε κίνηση. Πιο συγκεκριµένα, οι σύγχρονες εξελίξεις 
της οπτικής τεχνολογίας επιτρέπουν στις οπτικές ίνες να µεταφέρουν αρκετά Tbps. 
Σύµφωνα µε τα πρότυπα SONET/SDH η επεξεργασία των δεδοµένων γίνεται 
µετατρέποντας το φως σε ηλεκτρισµό. Όµως, η ηλεκτρική επεξεργασία δεδοµένων 
παρέχει περιορισµένες δυνατότητες ταχύτητας, οι οποίες αναµένεται σύντοµα να 
ξεπεραστούν από τις ανάγκες σε κίνηση, µε αποτέλεσµα οι συσκευές αυτές να γίνουν 
σηµεία συµφόρησης (bottleneck). Εποµένως, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα πρότυπα 
SONET/SDH δεν σχεδιάστηκαν για να λειτουργούν σε τόσο υψηλές ταχύτητες, η 
χρήση τους σε δίκτυα DWDM καθίσταται αναποτελεσµατική.  
Τα προβλήµατα αυτά έχουν γίνει σήµερα κατανοητά τόσο από τους κατασκευαστές 
δικτυακού εξοπλισµού όσο και από τους κατόχους των δικτύων. Επίσης έχει γίνει 
κατανοητό ότι η λύση του προβλήµατος βρίσκεται στο οπτικό επίπεδο το οποίο 
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παρουσιάζει µεγάλες δυνατότητες για κλιµάκωση και µείωση του κόστους του 
δικτύου. Εποµένως είναι αναγκαία η εξεύρεση αρχιτεκτονικών στις οποίες ένα 
µεγάλο µέρος των λειτουργιών που επιτελούνται από τα πρότυπα SONET/SDH και 
απαιτούν ηλεκτρική αναπαράσταση της πληροφορίας, να γίνονται απευθείας από το 
οπτικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγονται οι συνεχείς µετατροπές του 
φωτός σε ηλεκτρισµό και το αντίθετο, οι οποίες εισάγουν κόστος και καθυστέρηση.  
Σήµερα, τα δίκτυα DWDM βρίσκονται σε µεταβατικό στάδιο. Πιο συγκεκριµένα, 
βρίσκονται στην φάση της εξέλιξης από την αρχική κατάσταση εξάρτησης από τα 
πρότυπα SONET/SDH στα πλήρως οπτικά δίκτυα ή δίκτυα τρίτης γενιάς, χωρίς να 
αποκλείεται η ύπαρξη υβριδικών καταστάσεων. 
Τα δίκτυα τρίτης γενιάς µπορούν να έχουν οποιαδήποτε τοπολογία. Η αρχιτεκτονική 
τους είναι απλούστερη και µε κάποιο βαθµό αφαίρεσης µπορεί κανείς να διακρίνει 
δυο επίπεδα : 
1. Το επίπεδο υπηρεσίας, το οποίο παρέχει προηγµένες υπηρεσίες στους χρήστες.  
2. Το επίπεδο οπτικής µεταφοράς, το οποίο προσφέρει δυναµικά το απαιτούµενο 

εύρος ζώνης της τάξεως του Tbps. Η µονάδα παροχής του εύρους ζώνης είναι το 
µήκος κύµατος. Το επίπεδο αυτό παρέχει µηχανισµούς για επίβλεψη του δικτύου, 
για επανάκαµψη από προβληµατικές καταστάσεις καθώς και για διαχείριση της 
κυκλοφορίας, χωρίς να είναι απαραίτητη η µετατροπή της πληροφορίας από φως 
σε ηλεκτρισµό και το αντίστροφο στο εσωτερικό του δικτύου. 

 
Η µετάβαση στα τρίτης γενιάς δίκτυα DWDM είναι εφικτή εξαιτίας σηµαντικών 
εξελίξεων στον τοµέα των οπτικών τεχνολογιών[27], οι οποίες περιλαµβάνουν την 
ανάπτυξη συσκευών για οπτική µεταγωγή µηκών κύµατος καθώς και την ανάπτυξη 
µιας νέας γενιάς ρυθµιζόµενων συσκευών, όπως τα ρυθµιζόµενα lasers και τα 
ρυθµιζόµενα φίλτρα. Οι εξελίξεις αυτές επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο 
λειτουργίας των µεταγωγέων µηκών κύµατος (Optical Cross-Connect - OXC), οι 
οποίοι αποτελούν το δοµικό στοιχείο των δικτύων DWDM. Πιο συγκεκριµένα είναι 
πλέον εφικτή η κατασκευή οπτικών υλικών µεταγωγής (switching fabrics) καθώς και 
µετατροπέων µηκών κύµατος χωρίς να είναι απαραίτητη η µετατροπή του φωτός σε 
ηλεκτρισµό. Εποµένως τα OXCs είναι πλέον σε θέση να λειτουργήσουν αποκλειστικά 
στο οπτικό επίπεδο παρέχοντας διαφάνεια (transparency) στο δίκτυο. Επίσης τα 
OXCs µπορούν να υποστηρίζουν δυναµική µεταγωγή δηλαδή µπορούν να ρυθµίζουν 
το υλικό µεταγωγής και τους µετατροπείς µηκών κύµατος σε πραγµατικό χρόνο. Με 
τον τρόπο αυτό µπορούν να λειτουργούν βασιζόµενα σε δυναµικά µοντέλα παροχής 
υπηρεσίας κάτι που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων υπηρεσιών. Τέτοιου 
είδους προϊόντα έχουν ήδη αρχίσει να εµφανίζονται στην αγορά και αναµένεται ότι 
µέσα στην επόµενη χρονιά θα διατίθενται από µια πλειάδα εταιριών.  
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Συνολικά, τα βασικά πλεονεκτήµατα της τρίτης γενιάς δικτύων DWDM φαίνονται 
παρακάτω.   
�� Παρέχουν διαφάνεια στο δίκτυο. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε µήκος κύµατος µπορεί 

να µεταφέρει δεδοµένα οποιουδήποτε ρυθµού και πρωτοκόλλου.  
�� Μειώνουν το κόστος του δικτύου, διότι ελαχιστοποιούν την χρήση ακριβών 

συσκευών όπως αυτών για µετατροπή του φωτός σε ηλεκτρισµό και του 
ηλεκτρισµού σε φως. Επίσης χρησιµοποιούν ρυθµιζόµενες συσκευές καθεµιά από 
τις οποίες παίρνει την θέση µιας σειράς από παραδοσιακές συσκευές. Επιπλέον οι 
ρυθµιζόµενες συσκευές αποτελούν µια νέα τεχνολογία µε ευοίωνες προοπτικές 
για περαιτέρω µείωση του κόστους. 

�� Παρέχουν µεγαλύτερες δυνατότητες κλιµακωσιµότητας σε σχέση µε τις 
παραδοσιακές τεχνολογίες οι οποίες βασίζονται στον ηλεκτρισµό. 

1.3. Η προσέγγιση MPLambdaS 

Σηµαντικές εξελίξεις έχουν επέλθει στα υψηλότερα επίπεδα της στοίβας 
πρωτοκόλλων των δικτύων. Πιο συγκεκριµένα, σήµερα στην βιοµηχανία υπάρχει de-
facto συµφωνία για την χρήση του Internet Protocol (IP), πάνω στο οποίο βασίζεται η 
λειτουργία του σηµερινού Internet. Όµως, το βασικό πρόβληµα του Internet είναι ότι 
δεν παρέχει µηχανισµούς διαχείρισης της κυκλοφορίας µε αποτέλεσµα να 
παρουσιάζεται ανοµοιογενής κατανοµή της κίνησης στο δίκτυο, δηλαδή µερικά 
σηµεία του δικτύου να αντιµετωπίζουν συµφόρηση ενώ άλλα να 
υποχρησιµοποιούνται. Το πρόβληµα αυτό επιλύει η τεχνολογία Multi-Protocol Label 
Switching (MPLS[42]), η οποία είναι ευρέως διαδεδοµένη και µεγάλοι παροχείς, 
όπως η Global Crossing, την χρησιµοποιούν στα δίκτυά τους. Πρόκειται για µια 
τεχνολογία µεταγωγής ετικέτας η οποία κατασκευάζει µονοπάτια µε συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά ως προς το εύρος ζώνης, την προτεραιότητα κτλ. Τα µονοπάτια αυτά 
ονοµάζονται Constraint-based Routed Label Switched Paths (CR-LSPs) και µέσα από 
αυτά διοχετεύονται οι ροές των χρηστών.  
Οι εξελίξεις στην οπτική τεχνολογία και στα ανώτερα επίπεδα της στοίβας 
πρωτοκόλλων συνδυάζονται µε την προσέγγιση MPLambdaS[41], η οποία προτάθηκε 
από το Internet Engineering Task Force (IETF) και ουσιαστικά αποτελεί µια 
προσπάθεια κεφαλαιοποίησης των εξελίξεων στην οπτική τεχνολογία. Σύµφωνα µε 
την προσέγγιση MPLambdaS, προτείνεται η χρησιµοποίηση του επιπέδου ελέγχου 
διαχείρισης κυκλοφορίας του MPLS (MPLS traffic engineering control plane) στα 
OXCs. Με τον τρόπο αυτό θα είναι εφικτή η εφαρµογή κανόνων και πολιτικών στα 
οπτικά µονοπάτια, όπως γίνεται ήδη για τα CR-LSPs. 
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Η προσέγγιση MPLambdaS κερδίζει συνεχώς έδαφος στους κατασκευαστές 
δικτυακού εξοπλισµού και ήδη υπάρχου εµπορικά προϊόντα που λειτουργούν 
σύµφωνα µε αυτή. 
Συνοπτικά τα πλεονεκτήµατα της προσέγγισης MPLambdaS φαίνονται παρακάτω. 
�� Προσφέρει ένα πλαίσιο για την παροχή οπτικών µονοπατιών σε πραγµατικό 

χρόνο, σύµφωνα µε τις επιταγές των σύγχρονων υπηρεσιών. 
�� Παρέχει στο οπτικό επίπεδο δυνατότητες για διαχείριση κυκλοφορίας και για 

επανάκαµψη από προβληµατικές καταστάσεις. 
�� Καθιστά µη αναγκαία την επένδυση σε µια νέα γενιά πρωτοκόλλων σχετικών µε 

το επίπεδο ελέγχου στα οπτικά δίκτυα και επιτρέπει την χρησιµοποίηση ήδη 
υπαρχόντων και δοκιµασµένων πρωτοκόλλων. 

 
Η προσέγγιση MPLambdaS έχει τύχει ευρείας αποδοχής από την βιοµηχανία, ενώ 
ήδη υπάρχουν ανακοινώσεις για προϊόντα που βασίζουν την λειτουργία τους σε αυτή.  

1.4. Το πρόβληµα – Συνεισφορά της παρούσας εργασίας  

Με δεδοµένες τις εξελίξεις στις οπτικές τεχνολογίες, στα πρωτόκολλα για τον έλεγχο 
των οπτικών δικτύων καθώς και την δυναµική συµπεριφορά των νέων υπηρεσιών, 
µεγάλη σηµασία έχει το ζήτηµα της αποτελεσµατικής δέσµευσης των πόρων σε 
µεγάλα δίκτυα τυχαίας τοπολογίας (τοπολογίες mesh). Το πρόβληµα αυτό αποτέλεσε 
τον πυρήνα της παρούσας εργασίας.     
Η έρευνα που διεξήχθηκε προσανατολίστηκε σε αλγορίθµους οι οποίοι προσπαθούν 
να διαµοιράσουν το εισαγόµενο φορτίο µε ένα ισορροπηµένο τρόπο στο δίκτυο (load 
balancing). Οι αλγόριθµοι αυτοί παρουσιάζουν µια σειρά από πλεονεκτήµατα, τα 
σηµαντικότερα από τα οποία φαίνονται παρακάτω[39]. 
�� Προκαλούν ισόρροπη δέσµευση των πόρων στο δίκτυο. Εποµένως το ελεύθερο 

εύρος ζώνης είναι κατανεµηµένο µε οµοιόµορφο τρόπο και το δίκτυο είναι σε 
θέση να ικανοποιήσει απρόβλεπτες αιτήσεις δεσµεύσεων. Η ικανότητα αυτή είναι 
εξαιρετικά σηµαντική σε δυναµικά περιβάλλοντα δέσµευσης πόρων σαν αυτά που 
υποθέτει η παρούσα εργασία ότι θα χαρακτηρίζουν τα δίκτυα στο εξής. 

�� Οδηγεί σε ποικιλία στην επιλογή των µονοπατιών και µε τον τρόπο αυτό αυξάνει 
την ευρωστία του δικτύου σε περίπτωση που προκύψουν προβληµατικές 
καταστάσεις, όπως το κόψιµο µιας οπτικής ίνας. 

 
Μελετήθηκαν διάφοροι αλγόριθµοι που έχουν κατά καιρούς προταθεί για την 
δέσµευση πόρων σε οπτικά δίκτυα[30] και επιλέχθηκε η χρήση ενός αλγορίθµου 
δέσµευσης πόρων που στοχεύει στην λεξικογραφική βελτιστοποίηση των 
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δεσµεύσεων[29], είναι δηλαδή ένας αλγόριθµος ο οποίος διαµοιράζει το φορτίο µε 
ένα ισορροπηµένο τρόπο. 
Ο αλγόριθµος αυτός υπολογίζει την λεξικογραφικά βέλτιστη δέσµευση για κάποιο 
αποστολέα προς ένα ή περισσότερους παραλήπτες αλλά δεν µπορεί να υπολογίσει την 
συνολικά λεξικογραφικά βέλτιστη δέσµευση (multiple commodity πρόβληµα). Στην 
παρούσα εργασία προτείνεται ένας ευριστικός αλγόριθµος (heuristic), ο οποίος 
διαισθητικά οδηγεί στη προσέγγιση της συνολικά λεξικογραφικά βέλτιστης λύσης. 
Σύµφωνα µε την θεωρία, η συνολικά λεξικογραφικά βέλτιστη λύση οδηγεί σε ένα 
πλήρως ισορροπηµένο δίκτυο το οποίο µπορεί να φιλοξενήσει την µέγιστη δυνατή 
κίνηση. 
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας υλοποιήθηκε ένας προσοµοιωτής µε βάση τον 
οποίο συγκρίθηκε η απόδοση του αλγορίθµου σε σχέση µε δυο γνωστούς και 
εφαρµοσµένους αλγορίθµους δέσµευσης πόρων : 
�� Τον shortest path, στον οποίο όλοι οι σύνδεσµοι του δικτύου έχουν σταθερό 

κόστος και αναζητείται το µονοπάτι µε το ελάχιστο άθροισµα από κόστη. 
�� Τον fixed paths least congested routing[35], στον οποίο το κόστος κάθε 

συνδέσµου ορίζεται σαν ο αριθµός των δεσµευµένων µηκών κύµατος και 
αναζητείται το µονοπάτι µε το ελάχιστο άθροισµα από κόστη. 

 
Η µετρική που χρησιµοποιήθηκε για την σύγκριση των αλγορίθµων ήταν ο αριθµός 
των οπτικών µονοπατιών που εγκαταστάθηκαν, δηλαδή η επίδρασή των αλγορίθµων 
στην συνολική διαπερατότητα (throughput) του δικτύου.  
Τα πειραµατικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο shortest path και ο fixed paths least 
congested routing είχαν σχεδόν την ίδια επίδοση, ενώ ο λεξικογραφικός αλγόριθµος 
είχε καλύτερη επίδοση κατά περισσότερο από 30%. Επίσης διεξήχθησαν πειράµατα 
για να αξιολογηθεί ο προτεινόµενος ευριστικός αλγόριθµος και επιβεβαιώθηκε ότι 
υπήρχε βελτίωση στον αριθµό των εγκατεστηµένων οπτικών µονοπατιών.  
Τα πειραµατικά αποτελέσµατα καθιστούν απόλυτα δικαιολογηµένη την χρήση του 
λεξικογραφικού αλγορίθµου διότι είναι εξαιρετικά συµφέρουσα για τον κάτοχο του 
οπτικού δικτύου: εγκαθιστώντας περισσότερα οπτικά µονοπάτια ο παροχέας είναι σε 
θέση να εξυπηρετήσει περισσότερους πελάτες και εποµένως να έχει αυξηµένα έσοδα 
µε την υπάρχουσα επένδυση. Επιπλέον, το κέρδος σε οπτικά µονοπάτια αντιστοιχεί 
σε σηµαντική αύξηση της µεταφορικής ικανότητας του δικτύου διότι κάθε οπτικό 
µονοπάτι έχει µεταφορική ικανότητα της τάξεως του Gbps. Για µεγάλα δίκτυα, η 
αύξηση της µεταφορικής ικανότητας του δικτύου µπορεί να είναι της τάξεως του 
Tbps. 
Η αυξηµένη δυνατότητα διαµοίρασης φορτίου που παρέχει ο αλγόριθµος της 
λεξικογραφικής βελτιστοποίησης, επιτρέπει στο δίκτυο να είναι σε θέση να 
ανταποκρίνεται σε απρόσµενες αιτήσεις. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί την χρήση του 
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αλγορίθµου σε δυναµικά περιβάλλοντα δέσµευσης. Στην παρούσα εργασία 
προτείνεται ένα επιχειρησιακό πλαίσιο (business case) εφαρµογής της 
λεξικογραφικής βελτιστοποίησης µέσα σε ένα πλήρως δυναµικό περιβάλλον στο 
οποίο ο τρόπος άφιξης των αιτήσεων για την κατασκευή των οπτικών µονοπατιών 
καθώς και ο χρόνος ζωής των εγκατεστηµένων οπτικών µονοπατιών δεν µπορούν να 
προβλεφθούν µε ακρίβεια. Σε αυτό το πλαίσιο υποδεικνύεται ένας τρόπος µε τον 
οποίο η λεξικογραφική βελτιστοποίηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν ένας 
µηχανισµός αρχικοποίησης του δικτύου σε µια εύρυθµη και λειτουργική κατάσταση 
για ορισµένο παράθυρο χρόνου, το οποίο εκτιµάται ότι θα είναι της τάξεως του µήνα.         

1.5. Οργάνωση της εργασίας 

Στο κεφάλαιο 2 γίνεται επισκόπηση των βασικών τεχνολογιών οι οποίες 
χρησιµοποιούνται στην παρούσα εργασία. Πιο συγκεκριµένα, περιγράφονται τα 
βασικά συστατικά στοιχεία ενός συστήµατος DWDM, τα πρότυπα SONET/SDH και 
τα βασικά της τεχνολογίας MPLS. 
Στο κεφάλαιο 3 γίνεται επισκόπηση των βασικών αρχιτεκτονικών που έχουν προταθεί 
για την προσαρµογή IP κίνησης σε δίκτυα DWDM. Επίσης περιγράφεται η 
αρχιτεκτονική προσέγγιση MPLambdaS και διαφαίνεται η υπεροχή της σε σχέση µε 
τις υπόλοιπες αρχιτεκτονικές. 
Στο κεφάλαιο 4 γίνεται µια σύντοµη επισκόπηση στις µέχρι τώρα προταθείσες 
µεθόδους για δροµολόγηση σε δίκτυα DWDM.  
Στο κεφάλαιο 5 περιγράφεται συνοπτικά ο αλγόριθµος της λεξικογραφικής 
βελτιστοποίησης. 
Στον κεφάλαιο 6 προτείνονται εναλλακτικοί τρόποι εφαρµογής της λεξικογραφικής 
βελτιστοποίησης και παρουσιάζονται ορισµένα πειραµατικά αποτελέσµατα. Επίσης 
προτείνεται ένα επιχειρησιακό πλαίσιο εφαρµογής της λεξικογραφικής 
βελτιστοποίησης σε δυναµικά περιβάλλοντα δέσµευσης. 
Τέλος, στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα γενικά συµπεράσµατα και περιγράφονται 
ορισµένα ανοιχτά ερευνητικά θέµατα.   
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Κεφάλαιο 2 : Επισκόπηση βασικών τεχνολογιών 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται επισκόπηση των βασικών τεχνολογιών που 
χρησιµοποιούνται σε δίκτυα DWDM. Πιο συγκεκριµένα γίνεται επισκόπηση της 
τεχνολογίας DWDM και της τεχνολογίας SONET/SDH που αντιστοιχεί στον 
παραδοσιακό τρόπο µετάδοσης σε οπτικές ίνες. Επίσης γίνεται σύντοµη επισκόπηση 
της τεχνολογίας Multi-Protocol Label Switching (MPLS), η οποία έχει άµεση σχέση 
µε τα δίκτυα DWDM έπειτα από την πρόταση για χρησιµοποίηση του επιπέδου 
ελέγχου διαχείρισης κυκλοφορίας του MPLS στα Optical Cross-Connects (OXCs).  

2.1. Επισκόπηση της τεχνολογίας DWDM  

Η παρουσία της τεχνολογίας Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) 
είναι ένα από τα πιο σηµαντικά φαινόµενα στην τεχνολογία µετάδοσης σε οπτικές 
ίνες. Στα επόµενα, παρουσιάζονται τα βασικά περί της τεχνολογίας µετάδοσης σε 
οπτικές ίνες και του DWDM[1]. 

2.1.1. Μετάδοση σε οπτικές ίνες 

Η δυνατότητα για µετάδοση σε οπτικές ίνες αποδείχθηκε πειραµατικά τον 19ο αιώνα, 
αλλά η τεχνολογία στον τοµέα αυτό άρχισε να προχωρά µε γρήγορους ρυθµούς στο 
δεύτερο µισό του 20ου αιώνα. 
Οι εξελίξεις στις οπτικές ίνες συνδέονται µε τις περιοχές του  ηλεκτροµαγνητικού 
φάσµατος στις οποίες η εξασθένηση του φωτός είναι χαµηλή. Οι περιοχές αυτές 
ονοµάζονται παράθυρα (windows). Τα πρώτα συστήµατα λειτουργούσαν στην 
περιοχή των 850 nm. Έπειτα ένα δεύτερο παράθυρο, που λειτουργεί στα 1310nm (S 
band), αποδείχθηκε καλύτερο ως προς την εξασθένιση του φωτός. Την εξέλιξη αυτή 
ακολούθησε ένα τρίτο παράθυρο στα 1550nm (C band) µε ακόµα χαµηλότερη 
εξασθένηση. Σήµερα ένα τέταρτο παράθυρο στα 1625nm είναι σε ανάπτυξη (L band). 
Στο σχήµα 2-1 φαίνεται η θέση των παραθύρων στο ηλεκτροµαγνητικό φάσµα. 
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Σχήµα 2-1: Η θέση των παραθύρων στο ηλεκτροµαγνητικό φάσµα 

 

2.1.2. Τι είναι το DWDM 

Το Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) είναι µια τεχνολογία 
πολυπλεξίας συχνότητας, η οποία επιτρέπει την πολυπλεξία πολλών µηκών κύµατος 
(dense)  στην ίδια οπτική ίνα.  
Ένα απλοποιηµένο σύστηµα DWDM για τέσσερα µήκη κύµατος, φαίνεται στο σχήµα 
2-2. 
 

Lasers
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Σχήµα 2-2: Συνοπτική παρουσίαση ενός συστήµατος DWDM 

 

Συνοπτικά, το σύστηµα επιτελεί τις παρακάτω λειτουργίες. 
�� Εκποµπή σήµατος : η πηγή, ένα laser, παρέχει φως σε ένα συγκεκριµένο µήκος 

κύµατος, το οποίο µεταφέρει τα δεδοµένα. 
�� Πολυπλεξία σηµάτων.  
�� Μετάδοση των σηµάτων στην οπτική ίνα.  
�� Αποπολυπλεξία του λαµβανόµενου σήµατος.  
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�� Λήψη των σηµάτων (παραλήπτες) : κάθε µήκος κύµατος λαµβάνεται από ένα 
ανιχνευτή φωτός. 

2.1.3. Εξέλιξη της τεχνολογίας DWDM 

Τα πρώτα Wavelength Division Multiplexing (WDM) συστήµατα χρησιµοποιούσαν 2 
µόνο µήκη κύµατος στις περιοχές 1310nm και 1550nm (ή στις περιοχές 850nm και 
1310nm) και ονοµάζονταν wideband WDM. Στις αρχές της δεκαετίας 1990 επήλθε 
βελτίωση µε την εισαγωγή του narrowband WDM που χρησιµοποιούσε 2 µέχρι 8 
µήκη κύµατος, τα οποία βρίσκονταν στο παράθυρο των 1550nm. Στα µέσα της 
δεκαετίας 1990 τα πρώτα συστήµατα Dense Wavelength Division Multiplexing 
εµφανίστηκαν µε 16 ως 40 µήκη κύµατος.  
Σήµερα υπάρχουν εµπορικά προϊόντα που µπορούν να πολυπλέξουν ως και 160 µήκη 
κύµατος. Στον πίνακα 2-1 παρουσιάζονται τις δυνατότητες των συστηµάτων DWDM 
τα οποία πρόκειται να κυκλοφορήσουν σύντοµα στην αγορά, µε βάση τις πρόσφατες 
ανακοινώσεις των εταιριών. 
 

 Εταιρία  #µηκών 
κύµατος 

Χωρητικότητα ανά 
µήκος κύµατος(Gbps) 

Χωρητικότητα 
οπτικής ίνας(Tbps) 

NEC 273 40 10.9 
Alcatel 256 40 10.24 

Siemens/Optisphere 176 40 7.04 
Nortel Networks 640 10 6.4 

Ciena 320 10 3.2 

Πίνακας 2-1: ∆υνατότητες πολυπλεξίας συστηµάτων DWDM σύµφωνα µε πρόσφατες 
ανακοινώσεις 

Σε µια πρόσφατη δηµοσίευση των εργαστηρίων Bell Labs[40] υπολογίστηκε ότι το 
θεωρητικά άνω όριο στην ταχύτητα µετάδοσης µέσα σε οπτικές ίνες είναι 100Tbps! 
Το γεγονός αυτό αποτελεί µια σαφής ένδειξη ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται 
στον παραπάνω πίνακα έχουν περαιτέρω δυνατότητες βελτίωσης. 

2.1.4. Περιγραφή βασικών συστατικών στοιχείων ενός συστήµατος οπτικών 

επικοινωνιών DWDM 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα µέσα µετάδοσης που χρησιµοποιούνται στα 
δίκτυα DWDM, δηλαδή οι οπτικές ίνες, καθώς και τα στοιχεία (components) που 
χρησιµοποιούνται σε τέτοια δίκτυα. Επίσης παρουσιάζονται οι βασικές συσκευές των 
δικτύων DWDM.  
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2.1.4.1. Οπτικές ίνες 

Οι οπτικές ίνες[1][73][74] µπορούν να µεταδώσουν το φως µε ταχύτητα ίση περίπου 
µε τα 2/3 της ταχύτητας του φωτός στο κενό. Αποτελούνται από δυο διαφορετικούς 
τύπους γυαλιού, εξαιρετικά συµπαγών, οι οποίοι σχηµατίζουν τον πυρήνα (core) και 
την περιένδυση (cladding). Ένα λεπτό στρώµα, ο προστατευτικός µανδύας (coating), 
καλύπτει την περιένδυση. 
Η λειτουργία των οπτικών ινών βασίζεται στην αρχή της Ολικής Εσωτερικής 
Ανάκλασης (Total Internal Reflection). Σύµφωνα µε αυτή, το φως είτε ανακλάται είτε 
διαθλάται όταν πέφτει σε ένα άλλο µέσο ανάλογα µε την γωνία πρόσκρουσης στο 
µέσο αυτό. Για να συµβεί ολική ανάκλαση πρέπει να συντρέχουν δυο προϋποθέσεις : 
1. Το κύµα φωτός πρέπει να περάσει από ένα µέσο (πυρήνας) σε ένα άλλο µέσο 

(περιένδυση) µε µικρότερο δείκτη διάθλασης. 
2. Η γωνία που σχηµατίζει η ακτίνα φωτός µε την κατακόρυφο να έχει τιµή 

µεγαλύτερη από την κρίσιµη γωνία (critical angle). Ο ορισµός της κρίσιµης 

γωνίας προκύπτει από τον νόµο του Snell[1]: 
1

2

n
n

��sin , όπου  η κρίσιµη 

γωνία, όπου ο δείκτης διάθλασης της περιένδυσης και όπου  ο δείκτης 

διάθλασης του πυρήνα. 

�

1n2n

1.  
Ένα παράδειγµα φαίνεται στο σχήµα 2-3. Στην περίπτωση της ακτίνας φωτός µε την 
διακεκοµµένη γραµµή, η γωνία πρόσκρουσης είναι µικρότερη από την κρίσιµη γωνία 
οπότε διαθλάται. Αντίθετα στην περίπτωση της δέσµης φωτός µε την συνεχόµενη 
γραµµή, η γωνία πρόσκρουσης είναι µεγαλύτερη από την κρίσιµη γωνία οπότε 
συµβαίνει ολική ανάκλαση.   

προστατευτικός µανδύας

περιένδυση(n2)

προστατευτικός µανδύας

περιένδυση(n2)

πυρήνας(n1)

n: δείκτης διάθλασης
Ισχύει n1>n2

 
Σχήµα 2-3: Το εσωτερικό της οπτικής ίνας 
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Εξαιτίας της αρχής της ολικής εσωτερικής ανάκλασης το φωτός οδηγείται από τον 
πυρήνα της οπτικής ίνας. Εποµένως, ελέγχοντας την γωνία µε την οποία το φως 
εισέρχεται στην οπτική ίνα µπορεί να εξασφαλιστεί η ορθή µεταφορά του στον 
προορισµό. 
Υπάρχουν δυο βασικές κατηγορίες οπτικών ινών που χρησιµοποιούνται σήµερα : οι 
πολύτροπες (multimode) και οι µονότροπες (single-mode).  
Οι πολύτροπες οπτικές ίνες ήταν οι πρώτες που χρησιµοποιήθηκαν στο εµπόριο. 
Επιτρέπουν την ταυτόχρονη µετάδοση πολλών ρυθµών ταλάντωσης (modes) µέσω 
της οπτικής ίνας. Η µεγάλη διάµετρος του πυρήνα τους, επιτρέπει την χρήση φθηνών 
lasers. Οι οπτικές ίνες αυτές χρησιµοποιούνται κυρίως σε συστήµατα µετάδοσης για 
αποστάσεις µικρότερες από 2 km, όπως τοπικά δίκτυα και δίκτυα πρόσβασης. Στο 
σχήµα 2-4 φαίνεται µια πολύτροπη οπτική ίνα. 
  

πυρήνας

περιένδυση

περιένδυση
 

Σχήµα 2-4: Η πολύτροπη οπτική ίνα 

 
Οι µονότροπες οπτικές ίνες επιτρέπουν την µετάδοση µόνο ενός ρυθµού ταλάντωσης 
(mode) στον πυρήνα της οπτικής ίνας, όπως φαίνεται στο σχήµα 2-5. Έχουν 
µικρότερο πυρήνα από τις πολύτροπες και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να έχουν 
µεγαλύτερη χωρητικότητα σε σχέση µε τις πολύτροπες οπτικές ίνες καθώς και να να 
µεταδίδουν το οπτικό σήµα σε µεγαλύτερες αποστάσεις (περισσότερο από 600 
χιλιόµετρα[21]).  
 

περιένδυση

περιένδυση

πυρήνας

 
Σχήµα 2-5: Η µονότροπη οπτική ίνα 

 
Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι µονότροπων οπτικών ινών: 
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�� Non-dispersion-shifted fiber (NDSF). 
�� Dispersion-shifted fiber (DSF). 
�� Non-zero dispersion-shifted fiber (NZ-DSF)  
 
Οι NDSF σχεδιάστηκαν για να µεταδίδουν το οπτικό σήµα στην περιοχή των 1310 
nm (S-band). Οι οπτικές ίνες DSF και NZ-DSF σχεδιάστηκαν για την περιοχή των 
1550 nm (C-band) και µπορούν να µεταδώσουν το οπτικό σήµα σε µεγαλύτερες 
αποστάσεις καθώς και να παρέχουν µεγαλύτερο εύρος ζώνης. Το πρόβληµα στην 
µετάδοση στην περιοχή των 1550 nm είναι η διασπορά του οπτικού σήµατος. Οι 
οπτικές ίνες DSF καταφέρνουν να µηδενίσουν την διασπορά του οπτικού σήµατος 
στην περιοχή των 1550 nm αλλά εµφανίζουν προβλήµατα µη γραµµικότητας. Για τον 
λόγο αυτό δεν χρησιµοποιούνται σε συστήµατα DWDM. Οι οπτικές ίνες NZ-DSF 
σχεδιάστηκαν ειδικά για την µετάδοση σε συστήµατα DWDM. ∆εν µηδενίζουν την 
διασπορά του οπτικού σήµατος αλλά τη διατηρούν σε χαµηλά επίπεδα και µε τον 
τρόπο αυτό καταφέρνουν να αντιµετωπίσουν τα φαινόµενα µη γραµµικότητας.   
Σήµερα υπάρχουν εµπορικά προϊόντα, όπως το MetroCor fiber[98] της εταιρείας 
Corning, το οποίο είναι σε θέση να µεταδώσει το οπτικό σήµα τόσο στην περιοχή των 
1550 nm (C-band) όσο και στην περιοχή των 1625 nm (L-band), επιτυγχάνοντας 
παράλληλα µεγαλύτερες αποστάσεις µετάδοσης και µειώνοντας το κόστος του 
δικτύου.  

2.1.4.1. Βασικά στοιχεία (components)  

 
Ρυθµιζόµενα Lasers 

Η ονοµασία laser[91] είναι ακρώνυµο και προέρχεται από το Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation. Πρόκειται για µικροσκοπικές συσκευές, περίπου 
όσο ένας κόκκος αλατιού. Αποτελούνται από ηµιαγωγούς και κατασκευάζονται µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να παράγουν ακριβές και έντονο φως.  
Το πιο σηµαντικό είδος laser που χρησιµοποιείται στα δίκτυα DWDM είναι το 
ρυθµιζόµενο (tunable) laser. Τα παραδοσιακά lasers εξέπεµπαν σε ορισµένο 
συγκεκριµένο µήκος κύµατος. Σε αντίθεση τα ρυθµιζόµενα lasers κατορθώνουν να 
εκπέµπουν φως σε πολλά µήκη κύµατος (βλέπε σχήµα 2-6 για 4 µήκη κύµατος). 
Εποµένως η εµφάνιση των ρυθµιζόµενων lasers µειώνει σηµαντικά το κόστος του 
δικτύου διότι αντικαθιστά µια πλειάδα παραδοσιακών συσκευών. 
Η πρώτη γενιά ρυθµιζόµενων lasers, τα οποία ονοµάζονται Distributed Feedback 
lasers(DFBs), µπορούν να µεταδώσουν σε ως και τέσσερα µήκη κύµατος[94]. Σήµερα 
έχει αρχίσει να εµφανίζεται µια νέα γενιά ρυθµιζόµενων lasers τα οποία µπορούν να 
µεταδίδουν σε περισσότερα µήκη κύµατος και ο χρόνος για την αλλαγή της 
µετάδοσης από ένα µήκος κύµατος σε ένα άλλο είναι της τάξεως του nanosecond. 
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Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν ανακοινώσεις προϊόντων τα οποία µπορούν να 
µεταδώσουν σε περισσότερα από 90 µήκη κύµατος και εποµένως να καλύψουν 
ολόκληρο το C-band[99]. 

Ρυθµιζόµενο laser

Παραδοσιακά lasers

 
Σχήµα 2-6: Παραδοσιακά lasers και το ρυθµιζόµενο laser 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µερικές από τις τεχνολογίες υλοποίησης αυτής της γενιάς 
lasers είναι οι Distributed Bragg Reflectors, Sampled Grating Distributed Bragg 
Reflectors, Super-Structure Distributed Bragg Reflectors, Grating-assisted Co-
directional Couplers with Sampled Reflectors και Vertical Cavity Surface Emitting 
Lasers.    
 
Ρυθµιζόµενα Φίλτρα 

Τα φίλτρα αποτελούν ένα βασικό στοιχείο (component) ενός συστήµατος DWDM. Οι 
κυριότερες εφαρµογές του είναι η αποµόνωση ενός µήκους κύµατος, η πολυπλεξία 
µηκών κύµατος και η αποπολυπλεξία µηκών κύµατος[1].  
Σε αντίθεση µε τα παραδοσιακά στατικά φίλτρα, τα ρυθµιζόµενα φίλτρα επιτρέπουν 
την δυναµική επιλογή ενός µήκους κύµατος. Ανάλογα µε τον τύπο του ρυθµιζόµενου 
φίλτρου, ο χρόνος του συντονισµού µπορεί να είναι µέχρι και της τάξεως του 
nanosecond ενώ το εύρος των συχνοτήτων µπορεί να περιλαµβάνει τις περιοχές από 
τα 1300 nm ως τα 1560 nm[22][37].     
Τα ρυθµιζόµενα φίλτρα µελετώνται στον ακαδηµαϊκό χώρο περισσότερο από µια 
δεκαετία. ∆ύο από τους πιο διαδεδοµένους τύπους ρυθµιζόµενων φίλτρων είναι το 
acousto-optic tunable filter και το µηχανικά ρυθµιζόµενο fiber Bragg grating.  
 
Ενισχυτές του οπτικού σήµατος  

Εξαιτίας της εξασθένισης του οπτικού σήµατος υπάρχουν όρια στο πόσο µακριά η 
οπτική ίνα µπορεί να µεταδώσει το οπτικό σήµα. Παραδοσιακά, για την ενίσχυση του 
οπτικού σήµατος χρησιµοποιούνταν ηλεκτρικοί επαναλήπτες (repeaters) οι οποίοι 
µετέτρεπαν το φως σε ηλεκτρικό σήµα το ενίσχυαν και έπειτα το ξαναµετέτρεπαν σε 
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φως (Ο-Ε-Ο). Με τον τρόπο αυτό απαιτούνταν ένας ενισχυτής για κάθε µήκος 
κύµατος (βλέπε σχήµα 2-7). 
Οι ενισχυτές που χρησιµοποιούνται σήµερα βασίζονται στο σπάνιο στοιχείο Έρβιο 
(Er68) και ονοµάζονται Erbium-Doped Fiber Amplifiers (EDFA)[1][25]. Οι ενισχυτές 
EDFA κάνουν δυνατή την ενίσχυση του οπτικού σήµατος χωρίς να είναι αναγκαία η 
µετατροπή του σήµατος σε ηλεκτρικό και έπειτα σε οπτικό (O-E-O). Επίσης 
καταφέρνουν να ενισχύουν το πολυπλεγµένο οπτικό σήµα χωρίς να χρειάζεται αυτό 
να αποπολυπλεχθεί, κάτι που αποτελεί µια σηµαντική πηγή εισαγωγής απώλειας του 
οπτικού σήµατος (βλέπε σχήµα 2-7). 
Η εισαγωγή των EDFAs µείωσε σηµαντικά το κόστος για την εφαρµογή της 
τεχνολογίας DWDM στα δίκτυα κορµού αφενός διότι αντικατέστησε ένα σύνολο από 
συσκευές και αφετέρου διότι έκανε οικονοµικότερη την αναβάθµιση του δικτύου : η 
µεταφορική ικανότητα της οπτικής ίνας µπορεί να αναβαθµιστεί µεταφέροντας 
περισσότερα µήκη κύµατος χωρίς να χρειάζεται να προστεθούν νέοι ενισχυτές.  
Οι ενισχυτές EDFA µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ενίσχυση σε ένα παράθυρο των 
35nm στο C band ή στο L band, ενώ δεν µπορούν να ενισχύσουν σήµατα που 
βρίσκονται κάτω από το 1525nm. Την λύση στο πρόβληµα αυτό δίνουν οι ενισχυτές 
Raman[28], οι οποίοι µπορούν να ενισχύσουν οπτικά σήµατα σε όλο το φάσµα από 
τα 1300nm µέχρι τα 1700nm. 
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Σχήµα 2-7: Η εξέλιξη στην ενίσχυση του οπτικού σήµατος 
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Οπτική µεταγωγή µηκών κύµατος 

Παραδοσιακά, η µεταγωγή µηκών κύµατος γίνονταν µε µετατροπή του φωτός σε 
ηλεκτρισµό και το αντίστροφο. Το γεγονός αυτό είχε µια σειρά από αρνητικές 
συνέπειες, όπως αύξηση του κόστους του δικτύου καθώς και δυσκολία στην 
κλιµακωσιµότητα του υλικού µεταγωγής (switching fabric). Σήµερα είναι εφικτή η 
µεταγωγή µηκών κύµατος χωρίς να χρειάζεται να µετατραπεί το οπτικό σήµα σε 
ηλεκτρικό και το αντίστροφο. 
Για την υλοποίηση οπτικών υλικών µεταγωγής, έχει χρησιµοποιηθεί µια πλειάδα από 
τεχνολογίες. Η πιο διαδεδοµένη τεχνολογία στους κατασκευαστές είναι η Micro-
Electro-Mechanical Systems (MEMS)[92][93]. 
Τα MEMS είναι µικροσκοπικοί µηχανισµοί που αποτελούνται από υλικά ηµιαγωγών, 
όπως το πυρίτιο. Περιλαµβάνουν διατάξεις από επαναρυθµιζόµενα πρίσµατα τα οποία 
είναι είτε δισδιάστατα (2D) είτε τρισδιάστατα (3D). Σε µια τυπική δισδιάστατη 
διάταξη, τα πρίσµατα µπορούν να έχουν δυο θέσεις : πάνω και κάτω. Όταν ένα 
πρίσµα βρίσκεται στην θέση πάνω, τότε εκτρέπει το φως ενώ όταν είναι στην θέση 
κάτω, τότε επιτρέπει στο φως να το διαπεράσει χωρίς να του αλλάξει πορεία. Τα 
δισδιάστατα MEMS παρουσιάζουν δυσκολία στην κλιµακωσιµότητα και µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία υλικού µεταγωγής µε δυνατότητα ως 32x32 
διεπαφών. Ωστόσο συνενώνοντας τέτοια συστήµατα µπορούν να κατασκευαστούν 
υλικά µεταγωγής ως και 512x512 διεπαφών.  
Στις τρισδιάστατες διατάξεις τα πρίσµατα µπορούν να έχουν κλίση προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση και η θέση τους πρέπει να καθορίζεται µε µεγάλη ακρίβεια. Συνήθως οι 
διατάξεις αυτές είναι σε ζεύγη τα οποία σχηµατίζουν γωνία 90 µοιρών µεταξύ τους. 
Το εισερχόµενο φως πέφτει σε κάποιο πρίσµα της πρώτης διάταξης το οποίο εκτρέπει 
το φως σε κάποιο προκαθορισµένο πρίσµα της δεύτερης διάταξης. Το πρίσµα αυτό 
εκτρέπει το φως σε κάποια προκαθορισµένη διεπαφή εξόδου. Τα τρισδιάστατα 
MEMS δεν παρουσιάζουν προβλήµατα κλιµακωσιµότητας και στο [95] εκτιµάται ότι 
σύντοµα θα εµφανιστούν τέτοια υλικά µεταγωγής µε 8000x8000 διεπαφές. 
Πρόσφατα, ανακοινώθηκε από την εταιρεία Network Photonics η ανάπτυξη 
µονοδιάστατων MEMS (1-D MEMS) τα οποία χρησιµοποιούν µια γραµµική διάταξη 
από πρίσµατα ενώ απαιτείται ένα πρίσµα για την µεταγωγή ενός µήκους κύµατος. 
Όπως ισχυρίζεται η εταιρεία Network Photonics, τα µονοδιάστατα MEMS επιφέρουν 
σηµαντική µείωση στο µέγεθος, στο κόστος και στην κατανάλωση ισχύος σε σχέση 
µε τα δισδιάστατα και τα τρισδιάστατα MEMS.  
Εναλλακτικές τεχνολογίες της MEMS είναι οι liquid crystals, bubbles, thermo-optics, 
holograms, liquid gratings και acousto-optics. 

2.1.4.2. Βασικές συσκευές 
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Μετατροπείς µηκών κύµατος 

Στα πρώτα δίκτυα DWDM, ένα οπτικό µονοπάτι έπρεπε να χρησιµοποιεί το ίδιο 
µήκος κύµατος σε όλους τους συνδέσµους DWDM τους οποίους διέσχιζε. Αυτός ο 
περιορισµός αναφέρεται στην βιβλιογραφία σαν Περιορισµός Συνέχειας Μηκών 
Κύµατος (Wavelength Continuity Constraint[33]).  
Ένα παράδειγµα φαίνεται στο σχήµα 2-8 για ένα δίκτυο µε τρεις κόµβους, στο οποίο 
κάθε σύνδεσµος DWDM πολυπλέκει τέσσερα µήκη κύµατος και στο οποίο οι έντονες 
γραµµές δηλώνουν ότι το µήκος κύµατος είναι ήδη δεσµευµένο. Έστω ότι πρέπει να 
εγκατασταθεί ένα οπτικό µονοπάτι από τον κόµβο 1 στον κόµβο 3. Σύµφωνα µε τον 
περιορισµό συνέχειας µηκών κύµατος, για να εγκατασταθεί το οπτικό µονοπάτι θα 
πρέπει να υπάρχουν δύο ίδια ελεύθερα µήκη κύµατος στους δυο συνδέσµους 
DWDM. Στο παράδειγµα κάτι τέτοιο δεν ισχύει και η κατασκευή του οπτικού 
µονοπατιού µπλοκάρεται παρά το γεγονός ότι κάθε σύνδεσµος διαθέτει ένα ελεύθερο 
µήκος κύµατος. Εποµένως, εξαιτίας του περιορισµού συνέχειας µηκών κύµατος είναι 
πιθανό να υπάρχει µπλοκάρισµα στην κατασκευή οπτικών µονοπατιών ενώ υπάρχουν 
οι απαιτούµενοι ελεύθεροι πόροι στο δίκτυο.  

λ4

λ3

λ2

κόµβος 1 κόµβος 2 κόµβος 3

λ2

λ3

λ4

λ1 λ1

 
Σχήµα 2-8: Ο Περιορισµός Συνέχειας Μηκών Κύµατος 

Ο περιορισµός της συνέχειας των µηκών κύµατος µπορεί να αποφευχθεί µε την 
χρήση ειδικών συσκευών που ονοµάζονται µετατροπείς µηκών κύµατος. Αυτές οι 
συσκευές παίρνουν σαν είσοδο ένα κανάλι δεδοµένων το οποίο είναι διαµορφωµένο 
σε ένα οπτικό σήµα µε µήκος κύµατος λin και παράγουν στην έξοδο το ίδιο κανάλι 

δεδοµένων το οποίο είναι διαµορφωµένο σε ένα οπτικό σήµα µε διαφορετική 
συχνότητα λout. Στο παράδειγµα του παραπάνω σχήµατος, αν υπήρχαν µετατροπείς 

µηκών κύµατος τότε θα µπορούσε να εγκατασταθεί το οπτικό µονοπάτι 
χρησιµοποιώντας το µήκος κύµατος λ3 για την σύνδεση του κόµβου 1 µε τον κόµβο 2 

και το µήκος κύµατος λ2 για την σύνδεση του κόµβου 2 µε τον κόµβο 3. Εποµένως τα 

δίκτυα που χρησιµοποιούν µετατροπείς µηκών κύµατος έχουν µεγαλύτερη 
δυνατότητα για εγκατάσταση οπτικών µονοπατιών κάτι που σηµαίνει ότι τέτοια 
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δίκτυα έχουν µεγαλύτερη διαπερατότητα. Από την άποψη της δροµολόγησης τα 
δίκτυα DWDM τα οποία χρησιµοποιούν µετατροπείς µηκών κύµατος είναι ισοδύναµα 
µε τα παραδοσιακά δίκτυα µεταγωγής κυκλώµατος (circuit-switched networks). 
Παραδοσιακά οι µετατροπείς µηκών κύµατος λειτουργούσαν ως εξής : ανίχνευαν το 
οπτικό σήµα, το µετέτρεπαν σε ηλεκτρικό και στην συνέχεια εξέπεµπαν στο 
κατάλληλο µήκος κύµατος µε την χρήση ενός laser. Σήµερα είναι εφικτή η 
κατασκευή πλήρως οπτικών µετατροπέων µηκών κύµατος οι οποίοι δηλαδή δεν 
µετατρέπουν το οπτικό σήµα σε ηλεκτρικό κατά την διάρκεια της επεξεργασίας. 
Εποµένως οι συσκευές αυτές λειτουργούν ανεξάρτητα από τον ρυθµό του οπτικού 
σήµατος καθώς και το είδος των δεδοµένων.  
Οι τεχνολογίες υλοποίησης πλήρως οπτικών µετατροπέων µηκών κύµατος 
περιλαµβάνουν active optical gatings, interferometric arrangements και wave-
mixing[34].  
 
Πολυπλέκτες και αποπολυπλέκτες 

Οι οπτικοί πολυπλέκτες και αποπολυπλέκτες είναι επίσης πολύ σηµαντικά συστατικά 
ενός δικτύου DWDM. Ένα πολυπλέκτης έχει n εισόδους, η καθεµιά από τις οποίες 
έχει ένα επιλεκτικό φίλτρο για το µήκος κύµατος στο οποίο θα µεταδώσει. Οι έξοδοι  
των φίλτρων διοχετεύονται σε µια µονότροπη οπτική ίνα. Οι πολυπλέκτες είναι 
όµοιοι στην κατασκευή µε τους αποπολυπλέκτες και επιτελούν την ίδια εργασία σε 
αντίθετη κατεύθυνση.  
Τα χαρακτηριστικά των πολυπλεκτών και των αποπολυπλεκτών καθορίζουν την 
ποιότητα του µεταδιδόµενου σήµατος. Εποµένως οι συσκευές αυτές θα πρέπει να 
εισάγουν µικρή απώλεια και να εξαφανίζουν την αλληλεπίδραση των σηµάτων τα 
οποία βρίσκονται σε διαφορετικά µήκη κύµατος (cross-talk). 
∆ιάφορες τεχνικές χρησιµοποιούνται για την κατασκευή πολυπλεκτών και 
αποπολυπλεκτών. Αυτές περιλαµβάνουν acousto-optic tunable filters, gratings, Bragg  
gratings, fiber gratings, Fabry-Perot filters, multilayer dielectric thin-film filters, 
Mach-Zehnder interferometers, και arrayed waveguide gratings (AWG).  
 
Optical Add-Drop Multiplexers (OADMs) 

Σε ένα σύστηµα DWDM, ανάµεσα από το σηµείο πολυπλεξίας και αποπολυπλεξίας 
υπάρχει µια περιοχή στην οποία µια οπτική ίνα φέρει πολλά µήκη κύµατος. Συχνά 
είναι επιθυµητή η δυνατότητα για εισαγωγή (add) ή απόσυρση (drop) ενός µήκους 
κύµατος.  
Με την χρησιµοποίηση ενός Optical Add-Drop Multiplexer (OADM) µπορεί να 
εισαχθεί ή να αποσυρθεί ένα µήκος κύµατος χωρίς να χρειάζεται να επεξεργαστεί το 
υπόλοιπο οπτικό σήµα και χωρίς να γίνει µετατροπή του οπτικού σήµατος σε 
ηλεκτρικό (βλέπε σχήµα 2-9). 
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λ1,λ2,..,,λn OADM

λi λi

λ1,λ2,..,,λn

 
Σχήµα 2-9: Ο Optical Add/Drop Multiplexer 

Υπάρχουν δυο είδη Optical Add-Drop Multiplexers: αυτοί οι οποίοι έχουν ρυθµιστεί 
στατικά ώστε να προσθέτουν κάποια µήκη κύµατος και να αποσύρουν κάποια άλλα, 
και αυτοί οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν δυναµικά ποια µήκη κύµατος 
θα αποσύρουν και ποια θα προσθέσουν µέσω σηµατοδοσίας (reconfigurable).  
Η ικανότητα µεταγωγής αυτών των συσκευών αυτών µπορεί να φθάσει ως και 64x64 
διεπαφές και για τον λόγο αυτό χρησιµοποιούνται κυρίως στα δίκτυα των πόλεων, 
δηλαδή στα Metropolitan Area Networks[92].  
 
Optical Cross-Connects  

Τα Optical Cross-Connects (OXCs) είναι συσκευές παρόµοιας λειτουργικότητας µε 
τους Optical Add-Drop Multiplexers µε την διαφορά ότι έχουν πολύ µεγαλύτερη 
ικανότητα µεταγωγής. Για τον λόγο αυτό, τα OXCs χρησιµοποιούνται κυρίως στα 
δίκτυα κορµού.  
Στο [96] περιγράφεται η αρχιτεκτονική των σηµερινών OXCs καθώς και αυτών που 
πρόκειται να εµφανιστούν στην αγορά στο άµεσο µέλλον. 
Τα OXCs που χρησιµοποιούνται στα σηµερινά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα 
χρησιµοποιούν ηλεκτρικά υλικά µεταγωγής και στατική µετατροπή µηκών κύµατος. 
Το βασικό περίγραµµα της αρχιτεκτονικής τους φαίνεται στο σχήµα 2-10. 
   

Στατική µετατροπή
µήκους κύµατος

Στατική µετατροπή
µήκους κύµατος

1310 nm
Οπτική
ίνα1

λ1 OEO
εκποµπέας

OE
εκποµπέας Ηλεκτρικό

υλικό
µεταγωγής EO

εκποµπέας
OEO

εκποµπέας
Οπτική
ίνα 2

λ2

Optical (O-E-O) Cross Connect

1310 nm

 

Σχήµα 2-10: Η αρχιτεκτονική των OXCs που χρησιµοποιούνται σήµερα 
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Υποθέτοντας ότι το σήµα έχει κατεύθυνση από αριστερά στα δεξιά, κάθε µήκος 
κύµατος της εισερχόµενης οπτικής ίνας τερµατίζεται και µετατρέπεται σε µια 
συχνότητα στο S-band (1310nm) από ένα εκποµπέα (transponder), ο οποίος 
µετατρέπει το φως σε ηλεκτρισµό και έπειτα εκτελεί την αντίστροφη διαδικασία (O-
E-O). Το οπτικό σήµα περνά στο OXC, όπου µετατρέπεται σε ηλεκτρικό, 
αποπολυπλέκεται σε σήµατα µικρότερου ρυθµού (συνήθως STS-11

                                                

) και αυτά 
προωθούνται στην κατάλληλη διεπαφή µε την χρήση ενός πίνακα µεταγωγής nxSTS-
1. Τα σήµατα έπειτα πολυπλέκονται ώστε να σχηµατίσουν ένα υψηλότερο ρυθµό 
SONET και το τελικό ηλεκτρικό σήµα µετατρέπεται σε οπτικό στο S-band µε την 
χρήση ενός εκποµπέα ο οποίος µετατρέπει το ηλεκτρικό σήµα σε οπτικό (Ε-Ο). 
Τελικά το οπτικό σήµα µετατρέπεται στο κατάλληλο µήκος κύµατος µέσω ενός 
εκποµπέα Ο-Ε-Ο.  
Η αρχιτεκτονική αυτή παρουσιάζει σηµαντικά µειονεκτήµατα, τα οποία φαίνονται 
συνοπτικά παρακάτω. 
�� Πιθανές αλλαγές στον ρυθµό µετάδοσης των µηκών κύµατος, όπως από OC-48 σε 

OC-192, απαιτούν µεγάλες αλλαγές στο υλικό του OXC. 
�� Η αρχιτεκτονική βασίζεται στο SONET και εποµένως µπορεί να υποστηρίξει 

µόνο τέτοια κίνηση. 
�� Ο µεγάλος αριθµός από µετατροπές καταστάσεων του σήµατος (6 ανά µήκος 

κύµατος) σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι υπάρχει ένας εκποµπέας Ο-Ε-Ο για 
κάθε µήκος κύµατος καθιστούν αυτή την αρχιτεκτονική ακριβή. 

�� Τα ηλεκτρικά υλικά µεταγωγής δεν είναι εύκολα κλιµακώσιµα και το κόστος 
κλιµάκωσης αυξάνει σχεδόν γεωµετρικά µε τον αριθµό των διεπαφών.  

�� Η αρχιτεκτονική αυτή καθιστά τα OXCs σηµείο συµφόρησης (bottleneck) του 
δικτύου.  Για παράδειγµα, αν ένα OXC τερµατίζει 25 οπτικές ίνες και καθεµία 
από αυτές πολυπλέκει 160 µήκη κύµατος, τότε το OXC θα πρέπει να µετάγει 
4000 συνδέσεις µηκών κύµατος. Με δεδοµένο ότι για να γίνει η µεταγωγή πρέπει 
η κίνηση να τεµαχιστεί σε ποσότητες µεγέθους STS-1, είναι εµφανές ότι η 
αρχιτεκτονική αυτή δεν είναι ικανή να αντεπεξέλθει στις παρούσες και πολύ 
περισσότερο στις µελλοντικές απαιτήσεις για κίνηση. 

  
Βελτίωση στην προηγούµενη αρχιτεκτονική επέρχεται µε την αντικατάσταση του 
ηλεκτρικού υλικού µεταγωγής µε οπτικό χρησιµοποιώντας τεχνολογίες όπως τα 
MEMS. Προϊόντα που βασίζονται σε αυτή την αρχιτεκτονική αναµένεται να 
κυκλοφορήσουν στην αγορά µέχρι το τέλος του 2001[96].  
 

 
1 Ο ρυθµός STS-1 αντιστοιχεί σε 51.84 Mbps. 
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Στατική µετατροπή
µήκους κύµατος
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Σχήµα 2-11: Αρχιτεκτονική OXC µε οπτικό υλικό µεταγωγής 

Παρά το γεγονός ότι αυτή η αρχιτεκτονική χρησιµοποιεί διαφανές (transparent) υλικό 
µεταγωγής, παρουσιάζει το πρόβληµα ότι δεν παρέχει δυνατότητα διάκρισης των 
µηκών κύµατος της οπτικής ίνας και εποµένως λειτουργεί σαν αυτόµατος µεταγωγέας 
οπτικών ινών. Για να έχει την δυνατότητα µεταγωγής µηκών κύµατος χρειάζονται 
εκποµπείς Ο-Ε-Ο, όπως φαίνεται στο σχήµα 2-11. 
Τα πλεονεκτήµατα της αρχιτεκτονικής αυτής φαίνονται συνοπτικά παρακάτω 
�� Τα οπτικά υλικά µεταγωγής βρίσκονται σε πρώιµη  φάση ανάπτυξης και δείχνουν 

ότι έχουν µεγαλύτερες δυνατότητες για οικονοµική κλιµάκωση σε σχέση µε τα 
ηλεκτρικά υλικά µεταγωγής. Tα ηλεκτρικά υλικά µεταγωγής δεν µπορούν να 
κλιµακωθούν περισσότερο από 512x512 διεπαφές[92], ενώ θεωρητικά τα οπτικά 
υλικά µεταγωγής δεν έχουν αυτό τον περιορισµό.  

�� Σε σχέση µε την προηγούµενη αρχιτεκτονική, απαιτεί λιγότερες µετατροπές στην 
κατάσταση του σήµατος, που είναι 4 ανά µήκος κύµατος. Αυτό συνεπάγεται 
µείωση του κόστους. Όµως, οι εκποµπείς που αφαιρούνται είναι σχετικά φθηνοί 
και για τον λόγο αυτό η µείωση του κόστους δεν είναι µεγάλη. 

 
Τα µειονεκτήµατα της αρχιτεκτονικής αυτής φαίνονται συνοπτικά παρακάτω. 
�� Η αρχιτεκτονική εξαρτάται από τον ρυθµό µετάδοσης στα µήκη κύµατος και για 

τον λόγο αυτό αλλαγές στον ρυθµό µετάδοσης απαιτούν µεγάλες αλλαγές στο 
υλικό του OXC. 

�� Παραµένει αρκετά ακριβή διότι περιλαµβάνει ένα Ο-Ε-Ο εκποµπέα για κάθε 
µήκος κύµατος. 

 
Μια παραλλαγή της παραπάνω αρχιτεκτονικής ενσωµατώνει τους εκποµπείς µε το 
οπτικό υλικό µεταγωγής. Με τον τρόπο αυτό µειώνεται το κόστος αλλά τίθεται το 
ζήτηµα της διαλειτουργίας µε προϊόντα άλλων κατασκευαστών. 
Μια δεύτερη παραλλαγή µεταφέρει τους εκποµπείς στα άκρα του δικτύου και η 
µεταγωγή στα ενδιάµεσα OXCs γίνεται µε βάση το band στο οποίο ανήκει κάθε 
µήκος κύµατος. Όµως, η αρχιτεκτονική αυτή µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική 
υποχρησιµοποίηση της οπτικής ίνας, ενώ η διαχείριση των µηκών κύµατος γίνεται 
πολύ δύσκολη. 
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Τα OXCs τα οποία περιγράφηκαν ως τώρα, ονοµάζονται συνολικά αδιαφανή 
(opaque) διότι περιλαµβάνουν µετατροπή του οπτικού σήµατος σε ηλεκτρικό. Σήµερα 
έχουν αρχίσει να κάνουν την εµφάνισή τους τα all-Optical” Cross-Connects ή Optical 
Cross-Connects τρίτης γενιάς τα οποία δεν απαιτούν την µετατροπή του φωτός σε 
ηλεκτρισµό. Τα προϊόντα αυτής της γενιάς αναµένεται να φθάσουν στην αγορά µέσα 
στο 2002.  
Η αρχιτεκτονική ενός OXC τρίτης γενιάς φαίνεται στο σχήµα 2-12. Σύµφωνα µε αυτή 
κάθε εισερχόµενο µήκος κύµατος µετατρέπεται σε κάποιο άλλο µε την χρήση ενός 
διαφανούς και ρυθµιζόµενου µετατροπέα µηκών κύµατος. Έπειτα το οπτικό υλικό 
µεταγωγής οδηγεί το νέο µήκος κύµατος στην κατάλληλη οπτική ίνα.  
 
 

Οπτική
ίνα 1

λ1
Οπτικό
υλικό

µεταγωγής
Οπτική
ίνα 2

Ρυθµιζόµενος
µετατροπέας

µήκους
κύµατος

λ2

λ2

 
Σχήµα 2-12: Αρχιτεκτονική OXC τρίτης γενιάς 

Τα πλεονεκτήµατα της αρχιτεκτονικής αυτής, σε σχέση µε τις προηγούµενες 
φαίνονται παρακάτω. 
�� Προσφέρει πλήρη διαφάνεια και εποµένως είναι ανεξάρτητη του ρυθµού 

µετάδοσης και του χρησιµοποιούµενου πρωτοκόλλου. Αυτό σηµαίνει ότι οι 
αναβαθµίσεις στην µεταφορική ικανότητα των µηκών κύµατος γίνεται χωρίς 
επιπλέον κόστος. 

�� Καθιστά µη αναγκαία την χρήση παραδοσιακών συσκευών όπως εκποµπέων O-E-
O καθώς και ειδικών οπτικών στα 1310nm για την διασύνδεση των εισερχόµενων  
µηκών κύµατος µε την εσωτερική αρχιτεκτονική του OXC. 

�� Οι διαφανείς µετατροπείς µηκών κύµατος µειώνουν σηµαντικά τους περιορισµούς 
ως προς το φάσµα µετατροπής. Με τον τρόπο αυτό αυξάνει η συνολική ικανότητα 
µεταγωγής του OXC κάτι που οδηγεί σε µείωση του κόστους.   

�� Οι ρυθµιζόµενες οπτικές συσκευές βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και δείχνουν να 
έχουν µεγάλες δυνατότητες ως προς την µείωση του κόστους και του όγκου. 

2.2. Επισκόπηση της τεχνολογίας SONET/SDH 

Το Synchronous Optical Network (SONET) είναι το πρότυπο µετάδοσης και 
πολυπλεξίας για οπτική µεταφορά δεδοµένων που χρησιµοποιείται στην Αµερική. 
Ένα ανάλογο πρότυπο το Synchronous Digital Hierarchy (SDH) έχει υιοθετηθεί στην 
Ευρώπη και στην Ιαπωνία. Στα επόµενα θα περιγραφεί το SONET[1][2][76]. 
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2.2.1. Βασικό σήµα SONET  

Το SONET είναι µια τεχνολογία για την µεταφορά πολλών σηµάτων διαφορετικών 
απαιτήσεων σε χωρητικότητα µέσω µιας σύγχρονης (synchronous) και ευέλικτης 
οπτικής ιεραρχίας. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω ενός σχήµατος πολυπλεξίας που 
χρησιµοποιεί την τεχνική της “παρεµβολής byte” (byte interleaving). Η τεχνική αυτή 
διευκολύνει την πολυπλεξία και προσφέρει από άκρο σε άκρο διαχείριση του 
δικτύου. 
Το πρώτο βήµα στην διαδικασία πολυπλεξίας είναι η παραγωγή του σήµατος 
χαµηλότερου επιπέδου ή βασικού σήµατος (base signal). Στην ορολογία του SONET 
το βασικό σήµα αναφέρεται σαν Σύγχρονο Σήµα Μεταφοράς επιπέδου-1 
(Synchronous Transport Signal level-1 ή STS-1), το οποίο λειτουργεί στα 51.84 
Mbps.  
Το σήµα STS-1 είναι µια ακολουθία από 810 bytes. Η δοµή του πλαισίου (frame) του 
σήµατος STS-1 µπορεί να παρασταθεί σχηµατικά σαν ένα πίνακα µε 9 γραµµές και 
90 στήλες. Κάθε στοιχείο του πίνακα έχει µέγεθος ενός byte. Ένα τέτοιο πλαίσιο 
µεταδίδεται κάθε 125µs, δηλαδή 8000 πλαίσια κάθε δευτερόλεπτο και αυτό 
αντιστοιχεί σε ρυθµό µετάδοσης 51.84Mbps. Η σειρά µετάδοσης των δεδοµένων 
γίνεται γραµµή προς γραµµή, από αριστερά προς τα δεξιά, δηλαδή πρώτα µεταδίδεται 
το πιο σηµαντικό ψηφίο.  
Το πλαίσιο του STS-1 σήµατος διαιρείται σε δυο περιοχές (βλέπε σχήµα 2-13) : την 
Επιβάρυνση Μεταφοράς (Transport Overhead), η οποία καλύπτει τις τρεις πρώτες 
στήλες του πλαισίου, και τον Φάκελο Σύγχρονης Πληροφορίας (Synchronous 
Payload Envelope-SPE) ο οποίος καλύπτει τις υπόλοιπες στήλες. 
 

9 bytes
Φάκελος Σύγχρονης ΠληροφορίαςΕπιβάρυνση

Μεταφοράς

90 bytes
3 bytes

 
Σχήµα 2-13: ∆οµή πλαισίου βασικού σήµατος SONET 

O φάκελος σύγχρονης πληροφορίας διαιρείται σε δυο µέρη: την Επιβάρυνση 
Μονοπατιού (STS Path Overhead) και την πληροφορία. Η επιβάρυνση µονοπατιού 
καλύπτει την πρώτη στήλη του φακέλου σύγχρονης πληροφορίας και περιέχει 
πληροφορία που απευθύνεται στον κόµβο προορισµό. 
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο φάκελος σύγχρονης πληροφορίας µπορεί να αρχίζει από 
οποιοδήποτε σηµείο µέσα στο πλαίσιο. Η θέση από την οποία ξεκινά ορίζεται από 
δείκτες που βρίσκονται στην επιβάρυνση µεταφοράς. 
Μόλις η πληροφορία εισέλθει στον φάκελο σύγχρονης πληροφορίας µπορεί να  
µεταδοθεί και να µεταχθεί χωρίς να εξεταστεί από τους ενδιάµεσους κόµβους. 

2.2.2. Ιδεατές Συνιστώσες  

Ένα STS-1 σήµα µπορεί να διαιρεθεί σε συνιστώσες χαµηλότερου ρυθµού ώστε να 
εξυπηρετήσει ανάγκες σε εύρος ζώνης µικρότερες από STS-1. Αυτές οι συνιστώσες 
ονοµάζονται Ιδεατές Συνιστώσες (Virtual Tributaries) και µπορούν να πολυπλεχθούν 
ώστε να σχηµατίσουν ένα σήµα STS-1. Έχουν οριστεί τέσσερις ρυθµοί για ιδεατές 
συνιστώσες. Για τον ορισµό των ρυθµών αυτών λήφθηκαν υπόψη τα παραδοσιακά 
πρότυπα των ασύγχρονων ηλεκτρικών σηµάτων, όπως φαίνεται στους παρακάτω 
πίνακες.  

 
 

Σήµα Ρυθµός(Mbps) 
DS0 0.064 
DS1 1.544 
DS2 6.312 
DS3 44.736 

Πίνακας 2-2: Παραδοσιακά ηλεκτρικά σήµατα 

 

Ιδεατή Συνιστώσα Ρυθµός (Mbps) 
VT1.5 1.728 
VT2 2.304 
VT3 3.456 
VT6 6.912 

Πίνακας 2-3: Ρυθµός ιδεατών συνιστωσών 

 
Μέσα σε ένα πλαίσιο STS-1 µπορούν να πολυπλεχθούν διαφορετικές ιδεατές 
συνιστώσες. Για τον λόγο αυτό το σήµα STS-1 έχει χωριστεί σε 7 οµάδες. Κάθε 
οµάδα έχει χωρητικότητα 6.912 Mbps και µπορεί να περιέχει µόνο οµοειδής ιδεατές 
συνιστώσες.  
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2.2.3. Η δοµή του σήµατος STS-N 

Ένα STS-N σήµα είναι µια ακολουθία από Νx810 bytes. Το σήµα αυτό σχηµατίζεται 
χρησιµοποιώντας την τεχνική παρεµβολής byte σε Ν σήµατα STS-1 δηµιουργώντας 
την οικογένεια των σηµάτων STS-Ν που φαίνεται στον πίνακα 2-4. Στον πίνακα αυτό 
φαίνεται επίσης το αντίστοιχο οπτικό σήµα OC-N (Optical Channel level-N) για κάθε 
σήµα STS-Ν. 
 

Ηλεκτρικό Σήµα Οπτικό Σήµα Ρυθµός (Mbps) Χωρητικότητα 
STS-1 OC-1 51.84 28 DS1s ή 1 DS3 
STS-3 OC-3 155.52 84 DS1s ή 3 DS3s 

STS-12 OC-12 622.08 336 DS1s ή 12 DS3s 
STS-48 OC-48 2488.32 1344 DS1s ή 48 DS3s 
STS-192 OC-192 9953.28 5376 DS1s ή 192 DS3s 

Πίνακας 2-4: Η οικογένεια των σηµάτων STS-N  

 
Οι επιβαρύνσεις µεταφοράς των σηµάτων STS-1 ευθυγραµµίζονται πριν την 
παρεµβολή και τοποθετούνται στις πρώτες 3*Ν στήλες του STS-N πλαισίου. Οι 
φάκελοι σύγχρονης πληροφορίας των σηµάτων δεν χρειάζεται να ευθυγραµµιστούν 
διότι κάθε STS-1 έχει ένα δείκτη που καθορίζει την θέση του φακέλου σύγχρονης 
πληροφορίας. Αυτή η ιδέα του συγχρονισµού µε την χρήση δεικτών φαίνεται στο 
σχήµα 2-14. 

STS-1

STS-1

STS-1Εικονική
συνιστώσα

STS-N

3*N bytes 87*N bytes

 
Σχήµα 2-14: Συγχρονισµός σε ένα σήµα STS-N  

 
Όπως φαίνεται από το σχήµα, τόσο τα βασικά σήµατα όσο και οι ιδεατές συνιστώσες 
είναι ορατά µέσα στην ιεραρχία πολυπλεξίας. 
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2.2.4. Το πλαίσιο STS-Nc 

Ν σήµατα STS-1 µπορούν να σχηµατίσουν ένα συνενωµένο (concatenated) σήµα 
STS-N (STS-Nc). Αυτό το σήµα µεταδίδεται σαν µια οντότητα και όχι σαν Ν 
ξεχωριστά σήµατα STS-1 (βλέπε σχήµα 2-15). Τέτοια πλαίσια χρησιµοποιούνται για 
την µεταφορά σηµάτων που οι ανάγκες τους δεν µπορούν να ικανοποιηθούν από το 
σήµα STS-1.  

Φάκελος Σύγχρονης ΠληροφορίαςΕπιβάρυνση
Μεταφοράς

STS-Nc

3*N bytes 87*N bytes

 
Σχήµα 2-15: Η δοµή του πλαισίου STS-Nc 

2.2.5. Η ιεραρχία SONET  

Το σχήµα 2-16 παρουσιάζει απλουστευµένα την δοµή πολυπλεξίας που χρησιµοποιεί 
το SONET. Σύµφωνα µε αυτή τα σήµατα εισόδου µετατρέπονται στο βασικό σήµα 
STS-1. 'Έπειτα, ένας αριθµός από σήµατα STS-1 πολυπλέκονται και τελικά 
σχηµατίζουν το STS-N σήµα. Καµιά επιπλέον επεξεργασία του σήµατος δεν γίνεται 
εκτός από την µετατροπή του σε οπτικό (OC-N). 

VT1.5
SPE

VT2 SPE

VT3 SPE

VT6 SPE

DS1=1.544Mbps

E1=2.048Mbps

DS1c=3.152Mbps

DS2=6.312Mbps

VT1.5

VT2

VT3

VT6

VT Group

x4

x3

x2

x1

STS-1
SPE

x7

STS-1

STS-N

STS-3c
SPE STS-3c

xN

x N
/3

DS3=44.736Mbps

140Mbps

SPE + path overhead

 
Σχήµα 2-16: Η ιεραρχία SONET 
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Τα σήµατα που δεν µπορούν να ικανοποιηθούν από το σήµα STS-1, συνενώνονται. 
Για απαιτήσεις µεγαλύτερες από STS-3, η συνένωση γίνεται σε πολλαπλάσια του 
STS-3c, ενώ για υπηρεσίες ATM η συνένωση γίνεται σε πολλαπλάσια του STS-
12c[77]. 

2.2.6. Πλεονεκτήµατα του SONET 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα του SONET. 
�� Παρέχει προηγµένες δυνατότητες για διαχείριση του δικτύου, και αυτό 

επιτυγχάνεται µέσω ενός αποδοτικού σχήµατος που βασίζεται σε υπάρχοντα 
πρότυπα : σχεδόν το 5% του εύρους ζώνης χρησιµοποιείται για λόγους 
διαχείρισης. 

�� Επιτρέπει την διαλειτουργία παροχέων, των οποίων τα προϊόντα λειτουργούν µε 
ασύγχρονο τρόπο. 

�� Το SONET διαθέτει µηχανισµούς που το καθιστούν µια βιώσιµη λύση σε 
περιπτώσεις προβληµατικών καταστάσεων, όπως κόψιµο της οπτικής ίνας ή 
αποτυχία κάποιας συσκευής. Η τοπολογία που χρησιµοποιείται για τον σκοπό 
αυτό είναι ο δακτύλιος και οι πιο γνωστές αρχιτεκτονικές είναι οι two-fiber 
unidirectional path-switched rings (UPSR), four-fiber bi-directional line-switched 
rings (BLSR/2) και two-fiber bi-directional line-switched rings (BLSR/2). Για 
τέτοιες αρχιτεκτονικές, η αποκατάσταση της υπηρεσίας γίνεται το πολύ σε 50 
milliseconds από την στιγµή ανίχνευσης της βλάβης.  

2.3. Επισκόπηση της τεχνολογίας MPLS 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται συνοπτικά η αρχιτεκτονική µιας ευρέως 
διαδεδοµένης τεχνολογίας µεταγωγής ετικέτας της Multi-Protocol Label Switching 
(MPLS[42]).  

2.3.1. Γενική περιγραφή  

Σε ένα παραδοσιακό δίκτυο IP όταν µεταδίδεται ένα πακέτο από ένα δροµολογητή 
στον επόµενο, κάθε δροµολογητής αποφασίζει ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους 
σχετικά µε την προώθηση του πακέτου. Κάθε δροµολογητής αναλύει την επικεφαλίδα 
του πακέτου και εκτελεί ένα αλγόριθµο δροµολόγησης. Η επιλογή του επόµενου 
κόµβου για το πακέτο γίνεται µε βάση την ανάλυση της επικεφαλίδας του πακέτου 
και των αποτελεσµάτων του αλγορίθµου δροµολόγησης. Πιο συγκεκριµένα, κάθε 
δροµολογητής διατηρεί έναν πίνακα δροµολόγησης, σαν αποτέλεσµα της εκτέλεσης 
του αλγορίθµου δροµολόγησης, ο οποίος περιέχει καταχωρήσεις της µορφής 
<πρόθεµα διεύθυνσης προορισµού, διεπαφή (port) εξόδου>. Κάθε πρόθεµα 
διεύθυνσης προορισµού ορίζει µια Κλάση Ισοδυναµίας Προώθησης (Forwarding 
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Equivalence Class–FEC). Όταν ένα πακέτο εισέλθει σε ένα δροµολογητή, η 
διεύθυνση προορισµού του πακέτου συγκρίνεται µε καθένα από τα προθέµατα 
διεύθυνσης προορισµού του πίνακα δροµολόγησης. Το πρόθεµα µε το οποίο θα 
επιτευχθεί το πλησιέστερο ταίριασµα ορίζει το FEC που θα ανατεθεί στο πακέτο. Με 
βάση το  FEC που ανήκει το πακέτο αποφασίζεται η διεπαφή εξόδου, άρα και ο 
επόµενος κόµβος. Πρέπει να τονιστεί ότι η διαδικασία ανάθεσης FEC στο πακέτο 
εκτελείται σε κάθε δροµολογητή του δικτύου. 
Το Multi-Protocol Label Switching (MPLS) είναι µια τεχνική µεταγωγής βασισµένη 
σε ετικέτα. Στο MPLS, η αντιστοίχηση ενός πακέτου σε κάποιο FEC συµβαίνει µία 
φορά, κατά την είσοδο του πακέτου στο δίκτυο MPLS. Το FEC το οποίο ανατέθηκε 
στο πακέτο κωδικοποιείται σε µία µικρού και σταθερού µήκους τιµή η οποία 
ονοµάζεται ετικέτα. Όταν το πακέτο προωθείται στον επόµενο κόµβο, η ετικέτα 
µεταδίδεται µαζί µε αυτό. Στους επόµενους κόµβους δε γίνεται ανάλυση της 
επικεφαλίδας επιπέδου 3. Η ετικέτα και η διεπαφή από το οποίο εισήλθε το πακέτο 
χρησιµοποιούνται ως δείκτες σε ένα πίνακα που προσδιορίζει την διεπαφή εξόδου και 
την νέα ετικέτα του πακέτου. Ο πίνακας αυτός ονοµάζεται Βάση Πληροφορίας 
Ετικετών (Label Information Base-LIB). Η ετικέτα την οποία φέρει το πακέτο 
αντικαθιστάται από µια καινούρια και το πακέτο προωθείται στον επόµενο κόµβο. 
Όταν το πακέτο φθάσει στον τελευταίο δροµολογητή του µονοπατιού τότε αυτός 
αφαιρεί την ετικέτα από το πακέτο και το παραδίδει στον προορισµό. Συνολικά η 
διαδικασία φαίνεται στο σχήµα 2-17. 
 
 

IP IP Label1 IP Label2 IP

R1 R2 R3

 
Σχήµα 2-17: Μεταγωγή MPLS 

 

Οι δροµολογητές R1 και R3 είναι στα άκρα του δικτύου MPLS και ο δροµολογητής 
R2 στο εσωτερικό του. Όταν το πακέτο εισέρχεται στο δίκτυο MPLS ο R1 του 
αναθέτει µια ετικέτα. Χρησιµοποιώντας την ετικέτα αυτή και την διεπαφή εισαγωγής 
του πακέτου ο δροµολογητής R2 µετάγει το πακέτο στην κατάλληλη έξοδο. Όταν το 
πακέτο φθάσει στην άκρη του δικτύου MPLS, ο δροµολογητής R3 αφαιρεί την 
ετικέτα και παραδίδει το πακέτο στον προορισµό.   
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι το MPLS υποστηρίζει κάποιους επιπλέον 
µηχανισµούς διαχείρισης της ετικέτας, όπως την συνένωση ετικέτας (label merging) 
και την συσσώρευση ετικέτας (label stacking). Η συνένωση ετικέτας συµβαίνει όταν 
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ένας δροµολογητής δέχεται πακέτα που ανήκουν στο ίδιο FEC αλλά έχουν 
διαφορετική τιµή ετικέτας. Τότε ο δροµολογητής µπορεί να προωθεί τα πακέτα 
χρησιµοποιώντας την ίδια ετικέτα. Σύµφωνα µε τον µηχανισµό συσσώρευσης 
ετικέτας, ένα πακέτο µπορεί να έχει πολλές ετικέτες οι οποίες είναι οργανωµένες σαν 
µια στοίβα τύπου τελευταίο-µέσα πρώτο-έξω (last-in first-out stack). Παρά το 
γεγονός ότι το MPLS υποστηρίζει µια ιεραρχία από ετικέτες η επεξεργασία του 
πακέτου από κάποιον δροµολογητή γίνεται πάντα µε βάση την ετικέτα η οποία 
βρίσκεται στην κορυφή της στοίβας χωρίς να επηρεάζεται από τις ετικέτες που 
βρίσκονται κάτω από αυτή. 

2.3.2. Μέθοδοι διανοµής ετικετών 

Ένας δροµολογητής που υποστηρίζει το MPLS ονοµάζεται ∆ροµολογητής 
Μεταγωγής Ετικετών (Label Switching Router-LSR). Έστω ότι οι LSRs Ru και Rd 
έχουν συµφωνήσει να αντιστοιχίζουν την ετικέτα L στο FEC F, για τα πακέτα που 
στέλνονται από τον Ru στον Rd. ∆ηλαδή όταν ο Ru µεταδίδει κάποιο πακέτο στον 
Rd, ο πρώτος θα θέτει στην ετικέτα του πακέτου την τιµή L, αν και µόνο αν το 
πακέτο είναι µέλος ενός συγκεκριµένου FEC F. Για την συγκεκριµένη αντιστοίχηση ο 
Ru είναι ο “upstream LSR” και ο Rd ο “downstream LSR”. 
Σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική που ορίζει το MPLS, η απόφαση αντιστοίχησης 
κάποιας ετικέτας σε κάποιο FEC λαµβάνεται από τον downstream LSR. Αυτός θα 
αναλάβει να ενηµερώσει τον upstream LSR για την αντιστοίχηση. Εποµένως η 
διανοµή των ετικετών γίνεται στην κατεύθυνση από τον downstream LSR στον 
upstream LSR.  
Μια απόφαση αντιστοίχησης µπορεί να ληφθεί, είτε κατόπιν αιτήσεως από τον 
downstream LSR και η τεχνική αυτή ονοµάζεται “downstream-on-demand”, είτε 
αυτόκλητα, χωρίς δηλαδή να έχει προηγηθεί κάποια αίτηση και η τεχνική αυτή 
ονοµάζεται “unsolicited downstream”. Η απόφαση σχετικά µε το ποια από τις δυο 
τεχνικές θα εφαρµοσθεί, λαµβάνεται κατόπιν συνεννόησης µεταξύ των δύο 
γειτονικών LSRs.  
Αν η παραπάνω διαδικασία αντιστοίχησης εκτελεσθεί για κάποιο FEC από ένα 
αριθµό διαδοχικών LSRs, τότε ορίζεται ένα µονοπάτι το οποίο θα  ακολουθήσουν 
όλα τα πακέτα που ανήκουν στο FEC. Το µονοπάτι αυτό ονοµάζεται Label Switched 
Path (LSP).  

2.3.3. Πρωτόκολλα για την διανοµή ετικέτας 

Το σύνολο των διαδικασιών µε τις οποίες ένας LSR ενηµερώνει κάποιον άλλο για µια 
αντιστοίχηση ετικέτας-FEC ορίζει ένα πρωτόκολλο διανοµής ετικέτας.  
Η αρχιτεκτονική του MPLS δεν υποθέτει την ύπαρξη ενός µόνο πρωτοκόλλου 
διανοµής ετικέτας. Έχουν προταθεί επεκτάσεις σε διάφορα ήδη υπάρχοντα 
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πρωτόκολλα, όπως το Resource ReserVation Protocol (RSVP[59]) και το Border 
Gateway Protocol[69] ώστε να υποστηρίζουν διανοµή ετικέτας. Επίσης, καινούργια 
πρωτοκόλλα έχουν ορισθεί για τον ίδιο σκοπό. Το πρωτόκολλο που ορίσθηκε πρώτο 
χρονικά είναι το Label Distribution Protocol (LDP[60]).  
Ένα άλλο πρωτόκολλο διανοµής ετικέτας είναι το Constraint-based Routing Label 
Distribution Protocol (CR-LDP[61]), το οποίο είναι µια επέκταση του πρωτοκόλλου 
LDP. Τα LSPs στην περίπτωση αυτή ονοµάζονται Constraint-based Routed Label 
Switched Paths (CR-LSPs). Το πρωτόκολλο CR-LDP, δίνει την δυνατότητα 
καθορισµού επιπρόσθετων χαρακτηριστικών για ένα CR-LSP. Τα σηµαντικότερα από 
αυτά αναφέρονται παρακάτω. 
�� Αυστηρές και χαλαρές σαφής διαδροµές στο CR-LSP. O δροµολογητής που 

δηµιουργεί το CR-LSP µπορεί να καθορίσει επακριβώς ή µερικώς τους 
ενδιάµεσους δροµολογητές του µονοπατιού.  

�� Μέγιστος ρυθµός µετάδοσης (peak rate) στο CR-LSP. Μπορεί να καθοριστεί ο 
µέγιστος ρυθµός µε τον οποίο η κίνηση επιτρέπεται να µεταδίδεται στο CR-LSP. 

�� Εγγυηµένος ρυθµός µετάδοσης (committed rate) στο CR-LSP. Μπορεί να 
καθοριστεί ο ρυθµός µετάδοσης τον οποίο το MPLS δίκτυο υποχρεούται να 
εξασφαλίσει ότι θα είναι διαθέσιµος για το CR-LSP. 

�� Προτεραιότητα εγκατάστασης και διατήρησης ενός CR-LSP. Κάθε CR-LSP 
εγκαθίσταται µε ορισµένη προτεραιότητα. Αν κατά την εγκατάσταση του CR-LSP 
δεν υπάρχουν ελεύθεροι πόροι, τότε µπορούν να ελευθερωθούν πόροι από όσα 
CR-LSPs έχουν µικρότερη προτεραιότητα διατήρησης των πόρων σε σχέση µε 
την προτεραιότητα εγκατάστασης του πρώτου CR-LSP. Τα CR-LSPs από τα 
οποία αφαιρέθηκαν οι πόροι θα πρέπει να επαναδροµολογηθούν. 

�� Κλάση πόρων του CR-LSP. Οι πόροι του δικτύου µπορούν να οµαδοποιηθούν ως 
προς την κλάση στην οποία ανήκουν. Είναι δυνατό να οριστεί ότι κάποιο CR-LSP 
θα µπορεί να χρησιµοποιεί µόνο τους πόρους που ανήκουν σε κάποια 
συγκεκριµένη κλάση. 

 
Επιπλέον το CR-LDP παρέχει τη δυνατότητα τροποποίησης των παραπάνω 
παραµέτρων[62] µετά τη δηµιουργία ενός CR-LSP. Αν για παράδειγµα αποφασισθεί 
ότι χρειάζεται να δεσµευθεί επιπλέον εύρος ζώνης για ένα υπάρχον CR-LSP αυτό 
µπορεί να γίνει δυναµικά από το πρωτόκολλο CR-LDP.  
Αντίστοιχα µε το CR-LDP έχουν ορισθεί επεκτάσεις στο RSVP[59] µε ακριβώς 
ανάλογες δυνατότητες. 
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2.3.4. ∆ιαχείριση κυκλοφορίας µε το MPLS   

Με δεδοµένη την ύπαρξη πρωτοκόλλων διανοµής ετικέτας τα οποία παρέχουν 
προηγµένες δυνατότητες, όπως το CR-LDP και το RSVP, το MPLS µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί αποδοτικά σαν ένας µηχανισµός διαχείρισης κυκλοφορίας[18]. Για 
τον σκοπό αυτό έχουν προταθεί από το Internet Engineering Task Force (IETF) µια 
σειρά από επεκτάσεις τόσο στα πρωτόκολλα διανοµής ετικέτας όσο και στα 
παραδοσιακά πρωτόκολλα δροµολόγησης που χρησιµοποιούνται σε δίκτυα IP. 
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά συστατικά του επιπέδου ελέγχου 
διαχείρισης κυκλοφορίας του MPLS. Αυτό περιλαµβάνει τα ακόλουθα τέσσερα 
βασικά συστατικά[41].  
1. Μηχανισµός ανακάλυψης πόρων, ο οποίος έχει να κάνει µε τις διαδικασίες 

ανακάλυψης γειτονικών κόµβων. 
2. ∆ιάδοση πληροφορίας σχετικής µε την κατάσταση του δικτύου, όπως την 

τοπολογία του δικτύου και την διαθεσιµότητα των πόρων. Αυτό επιτυγχάνεται µε 
την επέκταση των ∆ιαφηµίσεων Κατάστασης Συνδέσµου (Link State 
Advertisements-LSA) των παραδοσιακών πρωτοκόλλων δροµολόγησης  που 
χρησιµοποιούνται για αυτόνοµα συστήµατα σε δίκτυα IP, όπως το Open Shortest 
Path First (OSPF) και το Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS). Οι 
σηµαντικότερες επεκτάσεις φαίνονται παρακάτω[44][45].  

��Αναφορά στο µέγιστο εύρος ζώνης που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ένα 
σύνδεσµο. 

��Αναφορά στο µέγιστο δεσµευµένο εύρος ζώνης, δηλαδή στο µέγιστο 
εύρος ζώνης που µπορεί να δεσµευθεί σε κάποια κατεύθυνση. Η τιµή αυτή 
µπορεί να είναι µεγαλύτερη από την προηγούµενη (over-subscription). 

��Αναφορά στο µη δεσµευµένο εύρος ζώνης, δηλαδή στην ποσότητα εύρους 
ζώνης η οποία δεν έχει ακόµη δεσµευθεί. Η τιµή αυτή είναι πάντα 
µικρότερη ή ίση από την προηγούµενη 

��Αναφορά στην κλάση συνδέσµου.  
3. Επιλογή µονοπατιού, το οποίο χρησιµοποιείται για τον καθορισµό µιας  

συγκεκριµένης διαδροµής για το CR-LSP. Υλοποιείται µε την εισαγωγή της ιδέας 
δροµολόγησης µε περιορισµούς (constraint-based routing), η οποία 
χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό µονοπατιών που ικανοποιούν κάποιους 
περιορισµούς, όπως για παράδειγµα ελεύθερο εύρος ζώνης ή κλάση. Το MPLS 
δεν επιβάλει την χρήση κάποιου συγκεκριµένου αλγορίθµου για τον υπολογισµό 
των µονοπατιών, αλλά ο κάτοχος του δικτύου µπορεί να αποφασίσει ποιον 
αλγόριθµο επιλογής µονοπατιών θα χρησιµοποιήσει. 

4. ∆ιαχείριση µονοπατιών, το οποίο περιλαµβάνει διανοµή ετικέτας, εγκατάσταση, 
διατήρηση και ανάκληση µονοπατιών. Αυτά υλοποιούνται µε γνωστά 
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πρωτόκολλα σηµατοδοσίας όπως το CR-LDP και το RSVP τα οποία 
περιγράφηκαν στην ενότητα 2.3.3. 

 
Τα συστατικά του επιπέδου ελέγχου διαχείρισης κυκλοφορίας του MPLS είναι 
ξεχωριστά και ανεξάρτητα µεταξύ τους. Αυτό αποτελεί ένα πολύ ελκυστικό στοιχείο 
γιατί επιτρέπει βελτιώσεις σε καθένα ξεχωριστά χωρίς να υπάρχουν περιορισµοί. 

2.3.5. Πλεονεκτήµατα του MPLS 

Συνολικά, η τεχνολογία MPLS προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Καταρχήν, η 
προώθηση των πακέτων από τους δροµολογητές γίνεται πολύ πιο απλά και πιο 
γρήγορα σε σχέση µε τη µέθοδο προώθησης στα παραδοσιακά δίκτυα IP. Αυτό 
συµβαίνει διότι στο εσωτερικό του δικτύου MPLS γίνεται µεταγωγή (switching) και 
όχι δροµολόγηση (routing).  
Επιπλέον παρέχει ένα αποδοτικό µηχανισµό για σαφή καθορισµό της διαδροµής των 
πακέτων. Πιο συγκεκριµένα η διαδροµή που ακολουθεί το πακέτο καθορίζεται από 
την ετικέτα, η οποία έχει µικρό µέγεθος. Αντίθετα στα παραδοσιακά δίκτυα IP, ο 
ορισµός κάποιας συγκεκριµένης διαδροµής για ένα πακέτο (source routing) απαιτεί 
το πακέτο να φέρει κωδικοποίηση της πλήρους διαδροµής, δηλαδή τις διευθύνσεις 
όλων των ενδιάµεσων δροµολογητών. Η τεχνική αυτή δεν είναι αποδοτική και για τον 
λόγο αυτό δεν χρησιµοποιήθηκε στην πράξη. 
Επιπλέον το MPLS µπορεί να υποστηριχθεί και από µεταγωγείς οι οποίοι  έχουν 
δυνατότητες αναζήτησης και αντικατάστασης επικεφαλίδας αλλά δεν έχουν  την 
δυνατότητα ανάλυσης επικεφαλίδων επιπέδου δικτύου (όπως µεταγωγείς ATM[64] 
και Frame Relay[65]). Σε αυτές τις περιπτώσεις η ετικέτα είναι η επικεφαλίδα 
επιπέδου 2. Εποµένως δεν υπάρχει κόστος για την µεταφορά της ετικέτας.  
Επίσης, όπως αναφέρθηκε προηγούµενα το MPLS µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν 
ένας µηχανισµός διαχείρισης κυκλοφορίας. Τα παραδοσιακά πρωτόκολλα 
δροµολόγησης που χρησιµοποιούνται σε δίκτυα IP, επιλέγουν πάντα το συντοµότερο 
µονοπάτι για να προωθήσουν την κίνηση. Το γεγονός αυτό µπορεί να οδηγήσει σε 
προβληµατικά φαινόµενα, όπως ορισµένοι σύνδεσµοι να παρουσιάζουν συµφόρηση, 
ενώ άλλοι να µένουν ουσιαστικά ανενεργοί. Τo φαινόµενο αυτό παρουσιάζεται και 
στο πρωτόκολλο LDP, το οποίο επιλέγει µονοπάτια µε βάση την πληροφορία που 
παρέχεται από τα πρωτόκολλα δροµολόγησης του IP. Όµως, η κατασκευή CR-LSPs  
τα οποία δε χρησιµοποιούν απαραίτητα το συντοµότερο µονοπάτι µπορεί να οδηγήσει 
στην εξάλειψη τέτοιων φαινοµένων µε χρήση κατάλληλων αλγορίθµων διαµοίρασης 
φορτίου (load balancing).  
Τέλος το MPLS µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών, 
όπως τα Ιδεατά Ιδιωτικά ∆ίκτυα (Virtual Private Networks). 
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Κεφάλαιο 3 : Επισκόπηση αρχιτεκτονικών για την 

προσαρµογή κίνησης IP σε δίκτυα DWDM 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται επισκόπηση στις κυριότερες αρχιτεκτονικές που έχουν 
προταθεί για την προσαρµογή κίνησης IP σε δίκτυα κορµού που χρησιµοποιούν την 
τεχνολογία DWDM. Πριν παρουσιαστούν οι αρχιτεκτονικές αυτές, θα περιγραφεί η 
στρωµάτωση του οπτικού επιπέδου.  
Η ITU-T, µε την σύσταση G.872[78], ορίζει την αρχιτεκτονική λειτουργίας ενός 
οπτικού δικτύου µεταφοράς (Optical Transport Network-OTN) το οποίο υποστηρίζει 
την µεταφορά ψηφιακών σηµάτων-πελατών. Η αρχιτεκτονική αυτή περιλαµβάνει τα 
τµήµατα που φαίνονται ακολούθως µε φορά από κάτω προς τα πάνω. 
�� Το Τµήµα Οπτικού Καναλιού (Optical Channel Section), το οποίο ορίζει ένα 

οπτικό µονοπάτι µεταξύ δυο πελατών. Στο περιβάλλον του DWDM αυτό 
ισοδυναµεί µε οπτικό µονοπάτι ενός µήκους κύµατος. Το τµήµα αυτό είναι 
υπεύθυνο για λειτουργίες όπως δροµολόγηση, επίβλεψη, προστασία και 
ανάκαµψη από προβληµατικές καταστάσεις. 

�� Το Τµήµα Οπτικής Πολυπλεξίας (Optical Multiplex Section), το οποίο ορίζει την 
πολιτική προς τα πολυπλεγµένα µήκη κύµατος από τα δικτυακά στοιχεία τα οποία 
βρίσκονται µεταξύ ενός πολυπλέκτη DWDM και ενός αποπολυπλέκτη DWDM. 

�� Το Τµήµα Οπτικής Μετάδοσης (Optical Transmission Section), το οποίο ορίζει 
τον τρόπο µε τον οποίο µεταδίδονται τα οπτικά σήµατα στην οπτική ίνα.  

 
Στα επόµενα, τα τµήµατα αυτά θα συµπυκνώνονται στον όρο DWDM.  

3.1. Η αρχιτεκτονική IP over ATM over SONET over DWDM 

Μια πολύ διαδεδοµένη αρχιτεκτονική για την προσαρµογή κίνησης IP σε δίκτυα 
DWDM είναι η  IP over ATM over SONET over DWDM[10][17][79][80]. 
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Χρησιµοποιεί την εκδοχή “classical IP over ATM[70]” για την µετάδοση των 
πακέτων IP σε ATM cells.  
Η πλήρης διαδικασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια 
1. Κάθε πακέτο IP ενθυλακώνεται σε ένα πλαίσιο τύπου ATM Adaptation Layer 5 

(AAL-5). 
2. Το πλαίσιο AAL-5 χωρίζεται σε κοµµάτια πληροφορίας των 48 bytes για να 

προσαρµοστεί στα ATM cells. 
3. Τα ΑΤΜ cells αντιστοιχίζονται σε ένα πλαίσιο SONET. 
4. Το πλαίσιο SONET µετατρέπεται σε φως και αντιστοιχίζεται σε κάποιο µήκος 

κύµατος. 

3.1.1. Αποτίµηση της αρχιτεκτονικής 

Η αρχιτεκτονική IP over ATM over SONET over DWDM διατηρεί τον 
εγκατεστηµένο εξοπλισµό σε SONET και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την παροχή 
προηγµένων δυνατοτήτων διαχείρισης καθώς και µηχανισµών για επανάκαµψη του 
δικτύου σε περιπτώσεις προβληµατικών καταστάσεων, όπως κόψιµο της οπτικής ίνας 
ή δυσλειτουργία κάποιας συσκευής. Επίσης, χρησιµοποιεί την τεχνολογία ATM και 
εποµένως κάνει χρήση των µηχανισµών για ευέλικτη δέσµευση εύρους ζώνης και 
διαχείριση κυκλοφορίας που παρέχει το ATM. 
Όµως, η αρχιτεκτονική παρουσιάζει σηµαντικά µειονεκτήµατα που οφείλονται 
κυρίως στην χρήση πολλαπλών τεχνολογιών οι οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί για να 
διαλειτουργούν αποτελεσµατικά. Πιο συγκεκριµένα η αρχιτεκτονική αυτή εµφανίζει 
το φαινόµενο του “κοινού παρονοµαστή” (common denominator). Πρόκειται για ένα 
φαινόµενο που εµφανίζεται στα δίκτυα που χρησιµοποιούν πολλές τεχνολογίες και 
σύµφωνα µε το οποίο οι δυνατότητες του ενός επιπέδου µπορεί να περιορίζουν τις 
δυνατότητες ολόκληρου του δικτύου. Για παράδειγµα µπορεί να υπάρχει ένα 
διαθέσιµο ένα time slot των 2.5Gbps στο επίπεδο SONET, αλλά το επίπεδο ATM να 
µην µπορεί να παράγει την κίνηση αυτή.  
Επίσης, απόρροια της χρήσης πολλαπλών τεχνολογιών είναι η λειτουργική 
επικάλυψη που εµφανίζεται στα επίπεδα της αρχιτεκτονικής η οποία µπορεί να φέρει 
το δίκτυο σε κατάσταση αστάθειας. Κλασικό παράδειγµα αποτελεί η επανάκαµψη 
από προβληµατικές καταστάσεις : σε περίπτωση βλάβης το επίπεδο SONET θέτει σε 
λειτουργία τους µηχανισµούς επανάκαµψης και δροµολογεί την κίνηση από το 
εναλλακτικό µονοπάτι προστασίας. Παράλληλα το επίπεδο ΑΤΜ επαναδροµολογεί 
τις εικονικές συνδέσεις (virtual circuits) και το επίπεδο IP αλλάζει τον πίνακα 
δροµολόγησης. Το αποτέλεσµα των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των επιπέδων είναι 
συνήθως απρόβλεπτο επηρεάζοντας την σταθερότητα του δικτύου. 
Τέλος, η επεξεργασία της πληροφορίας από σειρά τεχνολογιών έχει σαν αποτέλεσµα 
αυξηµένη επιβάρυνση (overhead). Η σηµαντικότερη επιβάρυνση προέρχεται από την 
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χρήση της τεχνολογίας ATM, στην οποία σε κάθε ATM cell (53 bytes) αντιστοιχούν 
5 bytes επιβάρυνσης. Στο [80] αναφέρεται ότι για την µετάδοση ενός πακέτου IP 
µεγέθους 576 bytes σε ένα σύνδεσµο SONET χωρητικότητας STS-3c, η συνολική 
επιβάρυνση την οποία επιφέρει η αρχιτεκτονική είναι περίπου 20%. 

3.2. Η αρχιτεκτονική Packet over SONET (PoS) 

Η αρχιτεκτονική Packet over SONET (PoS[13][81]) παρέχει µια µέθοδο για την 
µεταφορά πακέτων IP σε πλαίσια SONET και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
προσαρµογή κίνησης IP σε δίκτυα DWDM.  
Η αρχιτεκτονική αυτή χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο Point-to-Point Protocol 
(PPP[66]) το οποίο έχει προταθεί για συνδέσµους point-to-point και παρέχει 
υπηρεσίες ενθυλάκωσης πακέτων από διαφορετικά πρωτόκολλα επιπέδου δικτύου 
στον ίδιο σύνδεσµο. Το πρωτόκολλο PPP εγκαθιστά, ρυθµίζει και δοκιµάζει 
συνδέσεις επιπέδου 2 (data-link layer). Όµως, δεν παρέχει δυνατότητες πλαισίωσης 
(framing) και για τον λόγο αυτό χρησιµοποιείται η πλαισίωση High-level Data Link 
Control (HDLC[67]) για ενθυλάκωση στο επίπεδο 2. Με την µέθοδο αυτή µπορεί να 
αναγνωριστεί η αρχή και το τέλος ενός πακέτου PPP. Τα πλαίσια που προκύπτουν 
από το στάδιο αυτό αντιστοιχίζονται, σε πλαίσια SONET[68] και αυτά 
αντιστοιχίζονται σε κάποιο µήκος κύµατος. 

3.2.1. Αποτίµηση της αρχιτεκτονικής 

Η αρχιτεκτονική αυτή είναι απλούστερη από την αντίστοιχη IP over ATM over 
SONET over DWDM διότι εξαλείφει το επίπεδο ATM. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, 
να έχει αποδοτικότερη χρησιµοποίηση του εύρους ζώνης. Στο [80] αναφέρεται ότι για 
την µετάδοση ενός πακέτου IP µεγέθους 576 bytes σε ένα σύνδεσµο SONET 
χωρητικότητας STS-3c η συνολική επιβάρυνση την οποία επιφέρει η αρχιτεκτονική 
είναι περίπου 5%, δηλαδή σηµαντικά µικρότερη από την επιβάρυνση της 
αρχιτεκτονικής IP over ATM over SONET over DWDM. 
Όµως, σε αντίθεση µε το ATM, το πρωτόκολλο PPP δεν παρέχει µηχανισµούς για 
διαχείριση του εύρους ζώνης καθώς και για ποιότητα υπηρεσίας (Quality of Service-
QoS). Το επίπεδο IP θα πρέπει να προγραµµατίσει την µετάδοση των πακέτων ώστε 
να διασφαλιστεί ότι κάθε ροή λαµβάνει την ποσότητα εύρους ζώνης που δικαιούται. 
Το γεγονός αυτό µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα µεγάλες καθυστερήσεις, ειδικά σε 
αργούς συνδέσµους. 

3.3. Η αρχιτεκτονική IP over SDL over SONET over DWDM 

Το πρωτόκολλο Simple Data Link (SDL[82]) παρέχει µια µέθοδο πλαισίωσης η οποία 
προτάθηκε από την εταιρία Lucent Technologies και µπορεί να αντικαταστήσει την 
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πλαισίωση HDLC για τα πακέτα του PPP. Τα πλαίσια SDL περιλαµβάνουν ένα πεδίο 
το οποίο δηλώνει το µέγεθος του πλαισίου, αντίθετα µε την πλαισίωση HDLC στην 
οποία υπάρχουν πεδία που δηλώνουν την αρχή και το τέλος του πλαισίου. 
Σο σχήµα 3-1 φαίνεται η δοµή του πλαισίου SDL. 
 

Πακέτο ΠακέτοΜέγεθος
πακέτου CRC-16

 
Σχήµα 3-1: Η δοµή του πλαισίου SDL  

Το πακέτο µπορεί να έχει µέγεθος µέχρι 65535 bytes, ενώ µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν επιπλέον κώδικες ανίχνευσης λαθών, όπως ο CRC-16 και ο CRC-
32.  

3.3.1. Αποτίµηση της αρχιτεκτονικής 

Η αρχιτεκτονική αυτή αποτελεί ουσιαστικά µια βελτίωση της αρχιτεκτονικής PoS. Η 
χρήση του πεδίου το οποίο δηλώνει το µέγεθος του πακέτου διευκολύνει τον 
συγχρονισµό σε υψηλές ταχύτητες µετάδοσης.  
Επιπλέον στο [19] παρέχονται πειραµατικά αποτελέσµατα από τα οποία προκύπτει 
ότι η χρήση του πρωτοκόλλου SDL έχει σαν αποτέλεσµα αποδοτικότερη 
χρησιµοποίηση του εύρους ζώνης σε σύγκριση µε την πλαισίωση HDLC. 

3.4. Η αρχιτεκτονική IP over 10 Gigabit Ethernet over DWDM 

Μια άλλη πιθανή αρχιτεκτονική για την προσαρµογή κίνησης IP σε δίκτυα DWDM 
είναι η IP over Gigabit Ethernet over DWDM. Η ανάπτυξη του 10 Gigabit 
Ethernet[84][85][86][89] βρίσκεται στην φάση της προτυποποίησης από την ΙΕΕΕ 
(802.3ae committee). Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής αναµένεται στις αρχές 
του 2002.  
Το 10 Gigabit Ethernet σχεδιάστηκε µε δεδοµένη την χρησιµοποίησή του σε δίκτυα 
DWDM και για τον λόγο αυτό παρουσιάζει ορισµένες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε 
το Gigabit Ethernet.  Οι σηµαντικότερες από αυτές φαίνονται παρακάτω : 
�� Επεκτείνονται οι αποστάσεις µετάδοσης. Στο Gigabit Ethernet η ελάχιστη 

απόσταση µετάδοσης για µονότροπες οπτικές ίνες έχει οριστεί στα 5 km, ενώ η 
αντίστοιχη απόσταση για το 10 Gigabit Ethernet ορίστηκε στα 40km.  

�� Χρησιµοποιούνται αποδοτικότερα σχήµατα κωδικοποίησης. Στο Gigabit Ethernet 
χρησιµοποιείται η κωδικοποίηση 8B/10B, δηλαδή στα 10 bytes που µεταδίδονται, 
τα 8 bytes είναι καθαρή πληροφορία. Στο 10 Gigabit Ethernet, η µετάδοση στα 
δίκτυα κορµού γίνεται µε χρήση της κωδικοποίησης 64b/66b, δηλαδή στα 66 bits 
που µεταδίδονται τα 64 bits είναι καθαρή πληροφορία. Εποµένως εξασφαλίζεται 
καλύτερη χρησιµοποίηση του εύρους ζώνης.   
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�� Το 10 Gigabit Ethernet σχεδιάστηκε ώστε να είναι συµβατό µε το SONET. Πιο 
συγκεκριµένα, όταν διαλειτουργεί µε το SONET υποστηρίζει ένα υποσύνολο των 
δυνατοτήτων που παρέχει το SONET όπως η συµβατότητα µε τον ρυθµό OC-192, 
η πλαισίωση SONET και η επίβλεψη της επίδοσης του δικτύου (performance 
monitoring).  

 
Στο σχήµα 3-2 φαίνονται δυο πιθανές παραλλαγές της χρήσης του 10 Gigabit 
Ethernet σε δίκτυα DWDM. Όπως φαίνεται από το σχήµα αυτό, το 10 Gigabit 
Ethernet µπορεί να διαλειτουργήσει µε υπάρχον εξοπλισµό SONET. Επίσης µπορεί 
να λειτουργήσει χωρίς αυτό. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
προαιρετικά µια έκδοση του SONET µε περιορισµένες δυνατότητες, για λόγους 
αξιοπιστίας (επίπεδο “Λεπτό” SONET). 
 

"Λεπτό" SONET

IP

DWDM

SONET

10GbE
IP

DWDM

(B)IP/10GbE/["Λεπτό" SONET"]/DWDM(A)IP/10GbE/SONET/DWDM

10GbE

 
Σχήµα 3-2: Πιθανές αρχιτεκτονικές για την εφαρµογή του 10GbE πάνω από δίκτυα DWDM 

3.4.1. Αποτίµηση της αρχιτεκτονικής 

Γενικά, η χρήση του Ethernet παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Πιο 
συγκεκριµένα πρόκειται για µια απλή, αξιόπιστη και εξαιρετικά φθηνή τεχνολογία. 
Επίσης, εξαιτίας της ευρείας χρησιµοποίησής της υπάρχει τεχνογνωσία σχετικά µε 
αυτή. Στο [87] αναφέρεται ότι παγκοσµίως υπάρχουν εγκατεστηµένες περίπου 300 
εκατοµµύρια διεπαφές (ports) τύπου Ethernet. Επιπλέον το Ethernet παρουσιάζει 
σηµαντικές δυνατότητες κλιµακωσιµότητας, ενώ ήδη υπάρχουν σχέδια για την 
ανάπτυξη του 40 Gigabit Ethernet[88].  
Η αρχιτεκτονική IP over 10GbE over SONET over DWDM διατηρεί την 
εγκατεστηµένη υποδοµή σε SONET και παρέχει δυνατότητες για διαχείριση και 
επαναφορά από προβληµατικές καταστάσεις. Όµως, το κυριότερο πρόβληµα της 
αρχιτεκτονικής είναι η ασυµβατότητα των ρυθµών του SONET και του Ethernet, για 
ρυθµούς µικρότερους από 10 Gbps (OC-192). Αυτή η ασυµβατότητα φαίνεται στον 
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πίνακα 3-1 και έχει ως αποτέλεσµα την µη αποδοτική χρησιµοποίηση του εύρους 
ζώνης. 
 

Ethernet Σήµα SONET Ρυθµός (Mbps) Χαµένο εύρους ζώνης 
10BASE-T(10 Mbps) STS-1 51.84 80.7% 

100BASE-T(100 Mbps) STS-3 155.52 35.6% 
1000BASE-T(1000 Mbps) STS-48 2488.32 59.8% 

Πίνακας 3-1: Ασυµβατότητα ρυθµών SONET και Ethernet 

Η αρχιτεκτονική IP over 10GbE over DWDM, µε την προαιρετική χρήση ενός 
επιπέδου “Λεπτού” SONET, έχει το πλεονέκτηµα της απλότητας και του πολύ µικρού 
κόστους. Πιο συγκεκριµένα είναι η φθηνότερη αρχιτεκτονική από αυτές που 
παρουσιάστηκαν ως τώρα. Με την αρχιτεκτονική αυτή ανοίγει ο δρόµος για την 
χρησιµοποίηση του Ethernet από άκρο σε άκρο, εξαφανίζοντας την ανάγκη για 
χρονοβόρες µετατροπές των πλαισίων στα άκρα του δικτύου. Το βασικό µειονέκτηµα 
της αρχιτεκτονικής αυτής είναι ο περιορισµός  στην απόσταση µετάδοσης (40km) 
κάτι που δυσχεραίνει την χρήση της σε δίκτυα κορµού. Ωστόσο µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί αποδοτικά σε µητροπολιτικά δίκτυα στα οποία ικανοποιείται ο 
περιορισµός της απόστασης µετάδοσης.  

3.5. Μια εναλλακτική προσέγγιση : MPLambdaS 

3.5.1 Κριτική στις αρχιτεκτονικές 

Οι αρχιτεκτονικές οι οποίες έχουν περιγραφεί (βλέπε σχήµα 3-3) παρουσιάζουν 
ορισµένα χαρακτηριστικά, τα οποία δυσχεραίνουν την χρήση τους στα µοντέρνα και 
πολύ περισσότερο στα µελλοντικά δίκτυα DWDM.  
 

10GbEPPP/SDL

DWDM

SONET

ATM

IP

PPP/HDLC

"Λεπτό"
SONET

10GbE

IP IP IP

IP

 
Σχήµα 3-3: Αρχιτεκτονικές για την προσαρµογή κίνησης IP σε δίκτυα DWDM 
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Οι παραπάνω αρχιτεκτονικές, είναι προσανατολισµένες στην διατήρηση του 
υπάρχοντος εξοπλισµού SONET. Όµως το SONET είναι µια τεχνολογία πολυπλεξίας 
η οποία έχει σχεδιαστεί για τηλεφωνικά δίκτυα και όχι για δίκτυα δεδοµένων, µε 
αποτέλεσµα να µην µπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά στις δυναµικές 
απαιτήσεις των σύγχρονων υπηρεσιών, όπως τα Οπτικά Ιδεατά Ιδιωτικά ∆ίκτυα 
(Optical Virtual Private Networks). Πιο συγκεκριµένα, για την παροχή υπηρεσίας 
επιβάλλεται η χειρωνακτική παρέµβαση του διαχειριστή και η διαδικασία αυτή 
απαιτεί χρόνο της τάξεως του µήνα.  
Επίσης, το SONET παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα κλιµακωσιµότητας σε 
ταχύτητες µεγαλύτερες από 2.5 Gbps. Πιο συγκεκριµένα, η υλοποίηση τέτοιων 
συσκευών παρουσιάζει µεγάλη πολυπλοκότητα και υψηλό κόστος. Επιπλέον στο 
SONET οι αναβαθµίσεις γίνονται σε άλµατα, όπως ορίζεται από την ιεραρχία 
SONET, ενώ θα πρέπει να γίνονται µε ένα “µαζικό” τρόπο : για να αναβαθµιστεί ένας 
σύνδεσµος σε κάποιο δακτύλιο θα πρέπει να αναβαθµιστούν όλοι οι σύνδεσµοι του 
δακτυλίου[21].  
Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα των αρχιτεκτονικών αυτών προέρχεται από το 
γεγονός ότι το SONET βασίζεται στην λογική της ηλεκτρικής επεξεργασίας της 
πληροφορίας. Πιο συγκεκριµένα, για να επεξεργαστεί το οπτικό σήµα από τις 
συσκευές SONET θα πρέπει να µετατραπεί σε ηλεκτρικό και µετά την ολοκλήρωση 
της επεξεργασίας να µετατραπεί σε φως ώστε να µεταδοθεί σε κάποιο µήκος κύµατος 
(Ο-Ε-Ο). ∆ηλαδή το µοντέλο λειτουργίας του SONET υποθέτει την ύπαρξη ενός 
ηλεκτρικού επιπέδου που επιτελεί την επεξεργασία της πληροφορίας και ενός οπτικού 
επιπέδου του οποίου η µόνη λειτουργικότητα είναι η ταχεία µεταφορά της 
πληροφορίας. Όµως, το µοντέλο αυτό καθίσταται σταδιακά παρωχηµένο διότι µε 
δεδοµένη την συνεχή αύξηση των µηκών κύµατος που ένας σύνδεσµος DWDM 
µπορεί να πολυπλέκει, δηµιουργείται ένα κενό µεταξύ της συνολικής κίνησης που 
µπορούν να χειριστούν οι ηλεκτρικές συσκευές και της συνολικής χωρητικότητας 
ενός συνδέσµου DWDM. Το κενό αυτό προέρχεται από τις περιορισµένες 
δυνατότητες επεξεργασίας τις οποίες παρέχουν οι ηλεκτρικές τεχνολογίες. Το γεγονός 
αυτό θέτει το ερώτηµα αν οι συσκευές ηλεκτρικής επεξεργασίας θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να βρίσκονται στο δίκτυο κορµού ή αν θα πρέπει να µετακινηθούν 
στα άκρα του οπτικού δικτύου και απλά να το τροφοδοτούν µε κίνηση[75].  
Η λύση στα παραπάνω προβλήµατα βρίσκεται στην υιοθέτηση ενός “έξυπνου” 
οπτικού επιπέδου το οποίο θα απορροφήσει µερικές από τις λειτουργίες που στις 
προηγούµενες αρχιτεκτονικές γίνονταν στο ηλεκτρικό επίπεδο. Η λύση αυτή είναι 
πλέον τεχνολογικά εφικτή έπειτα από τις πρόσφατες εξελίξεις στις οπτικές 
τεχνολογίες, όπως παροχή δυνατότητας για δυναµική οπτική µεταγωγή, ανάπτυξη 
ρυθµιζόµενων lasers, ανάπτυξη ρυθµιζόµενων φίλτρων κτλ. 
Μια τέτοια αρχιτεκτονική θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής επίπεδα[90] : 
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1. Το επίπεδο υπηρεσίας, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες, όπως 
πρόσβαση στο Internet καθώς και προηγµένες υπηρεσίες όπως VoIP, ψηφιακό 
βίντεο κτλ. Επίσης θα διαχειρίζεται αυτές τις υπηρεσίες επιβάλλοντας πολιτικές 
χρέωσης, χρήσης και ασφαλείας. Αυτό το επίπεδο θα βασίζεται στο επίπεδο 
οπτικής µεταφοράς για την παροχή του εύρους ζώνης όπου και όταν χρειάζεται. 

2. Το επίπεδο οπτικής µεταφοράς, το οποίο θα παρέχει διαχειριζόµενο εύρος ζώνης 
της τάξεως του Tbps και η µονάδα παροχής του εύρους ζώνης θα είναι το µήκος 
κύµατος. Θα παρέχει µηχανισµούς για επίβλεψη της επίδοσης του δικτύου, για 
επανάκαµψη από προβληµατικές καταστάσεις καθώς και για διαχείριση της 
κυκλοφορίας. 

 
Με τα επίπεδα αυτά η αρχιτεκτονική γίνεται απλούστερη και η κλιµακωσιµότητα του 
επιπέδου υπηρεσίας περιορίζεται µόνο από το επίπεδο οπτικής µεταφοράς, το οποίο 
έχει πολύ µεγάλες δυνατότητες για µεταφορά δεδοµένων. 
Βασιζόµενο στο σκεπτικό αυτό, το Internet Engineering Task Force (IETF) πρότεινε 
την προσέγγιση Multi-Protocol Lambda Switching (MPLambdaS[41][3]). Σύµφωνα 
µε αυτή προτείνεται η χρησιµοποίηση του επιπέδου ελέγχου διαχείρισης κυκλοφορίας 
του MPLS (MPLS traffic engineering control plane) για τον έλεγχο των Optical 
Cross-Connects (OXCs).  
Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζονται επιχειρήµατα υπέρ της καταλληλότητας του 
επιπέδου ελέγχου διαχείρισης κυκλοφορίας του MPLS για εφαρµογή στα OXCs.  

3.5.2. Οµοιότητες και διαφορές µεταξύ OXCs και LSRs 

Όπως έχει αναφερθεί, το δοµικό στοιχείο ενός δικτύου MPLS είναι ο Label Switching 
Router (LSR), δηλαδή ένας κανονικός δροµολογητής IP ο οποίος υποστηρίζει την 
τεχνολογία MPLS. Αντίστοιχα το δοµικό στοιχείο σε ένα δίκτυο DWDM είναι το 
Optical Cross-Connect (OXC). Τα δυο αυτά δικτυακά στοιχεία παρουσιάζουν 
µεγάλες λειτουργικές οµοιότητες. Από άποψη αρχιτεκτονικής, έχουν ξεχωριστό 
επίπεδο ελέγχου (control plane) και επίπεδο δεδοµένων (data plane), δηλαδή τα 
δεδοµένα δεν µπορούν να επηρεάσουν την πληροφορία ελέγχου. Το επίπεδο 
δεδοµένων ενός LSR χρησιµοποιεί την τεχνική µεταγωγής ετικέτας για την µετάδοση 
πακέτων που φέρουν ετικέτα από µια διεπαφή εισόδου (port) σε µια διεπαφή εξόδου. 
Ανάλογα, το επίπεδο δεδοµένων ενός OXC χρησιµοποιεί ένα πίνακα µεταγωγής για 
να συνδέσει ένα οπτικό κανάλι (µήκος κύµατος) από µια διεπαφή εισόδου (οπτική 
ίνα) σε µια διεπαφή εξόδου. 
Σχετικά µε το επίπεδο ελέγχου, ένας LSR πραγµατοποιεί µεταγωγή ετικέτας αφού 
δηµιουργήσει ένα πίνακα που περιέχει σχέσεις της µορφής <διεπαφή εισόδου, ετικέτα 
εισόδου> και <διεπαφή εξόδου, ετικέτα εξόδου>.  Με παρόµοιο τρόπο ένα OXC 
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µετάγει µήκη κύµατος αφού πρώτα δηµιουργήσει σχέσεις της µορφής <διεπαφή 
εισόδου, εισερχόµενο µήκος κύµατος> και <διεπαφή εξόδου, εξερχόµενο µήκος 
κύµατος>. Σε ένα OXC οι σχέσεις αυτές υλοποιούνται µε τη κατάλληλη ρύθµιση του 
υλικού µεταγωγής (switching fabric), για παράδειγµα προσαρµόζοντας κατάλληλα τις 
γωνίες των πρισµάτων.  
Μια διαφορά µεταξύ των δικτυακών στοιχείων αυτών, είναι ότι ενώ οι LSRs 
πραγµατοποιούν επεξεργασία σε επίπεδο πακέτου, τα OXCs επεξεργάζονται την 
πληροφορία σε επίπεδο µήκους κύµατος. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αδυναµία 
της υπάρχουσας τεχνολογίας να παρέχει τρόπους οπτικής διάκρισης των πακέτων στο 
οπτικό σήµα. Στο [4] εκτιµάται ότι η οπτική επεξεργασία πακέτου θα είναι εφικτή σε 
τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενώ η οπτική επεξεργασία πλήθους πακέτων θα είναι 
εφικτή νωρίτερα (βλέπε [23] για επισκόπηση στην πρόοδο της τεχνολογίας στην 
οπτικής επεξεργασία πακέτων).    
Επίσης, στους LSRs η πληροφορία της ετικέτας παρέχεται µε άµεσο τρόπο σαν ένα 
πεδίο του πακέτου IP. Αντίθετα στα OXCs η ετικέτα παρέχεται έµµεσα από την 
συχνότητα του οπτικού καναλιού. ∆ηλαδή το συγκεκριµένο µήκος κύµατος αποτελεί 
αποτελεί την ετικέτα µεταγωγής. 
Μια επιπλέον διαφοροποίηση είναι ότι στα OXCs δεν υποστηρίζεται κάποιος 
µηχανισµός αντίστοιχος µε τον µηχανισµό συνένωσης ετικέτας. ∆ηλαδή το OXC δεν 
µπορεί να συνενώσει δύο εισερχόµενα µήκη κύµατος σε ένα εξερχόµενο ακόµα και 
στην περίπτωση στην οποία η πληροφορία που φέρουν τα εισερχόµενα µήκη κύµατος 
µπορεί να µεταδοθεί σε ένα µήκος κύµατος.  

3.5.3. Οµοιότητες και διαφορές µεταξύ CR-LSPs καθορισµένης διαδροµής 

και οπτικών µονοπατιών 

Με ένα βαθµό αφαίρεσης τα CR-LSPs καθορισµένης διαδροµής (explicit CR-LSPs) 
και τα οπτικά µονοπάτια παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες. Ουσιαστικά και τα δυο 
είναι συνδέσεις point-to-point : ένα explicit CR-LSP παρέχει ένα παραµετροποιηµένο 
µονοπάτι προώθησης πακέτων µεταξύ δυο όχι απαραίτητα γειτονικών LSRs. 
Ανάλογα ένα οπτικό µονοπάτι παρέχει ένα παραµετροποιηµένο οπτικό κανάλι µεταξύ 
δυο OXCs για την µεταφορά σηµάτων πελατών. Η πληροφορία που µεταδίδεται τόσο 
στα explicit CR-LSPs όσο και στα οπτικά µονοπάτια είναι διαφανής για τους 
ενδιάµεσους κόµβους. Επίσης, τα explicit CR-LSPs και τα οπτικά µονοπάτια 
µπορούν να παραµετροποιηθούν ώστε να έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά 
επίδοσης και επανάκαµψης από προβληµατικές καταστάσεις. Σε αυτά µπορούν να 
εφαρµοστούν σχήµατα επιλογής µονοπατιών που βασίζονται σε περιορισµούς 
(constraint based), έτσι ώστε ο κάτοχος του δικτύου να είναι σε θέση να επιβάλει τις 
πολιτικές τις οποίες επιθυµεί. 
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Επίσης υπάρχει οµοιότητα στον τρόπο δέσµευσης των ετικετών για τα explicit CR-
LSPs και της δέσµευσης των µηκών κύµατος των οπτικών µονοπατιών. ∆υο explicit 
CR-LSPs που διασχίζουν την ίδια διεπαφή δεν µπορούν να έχουν την ίδια ετικέτα. 
Αντίστοιχα, δυο οπτικά µονοπάτια που διασχίζουν την ίδια διεπαφή ενός OXC, δεν 
µπορούν να χρησιµοποιούν το ίδιο µήκος κύµατος.  
Μια διαφοροποίηση  µεταξύ οπτικών µονοπατιών και explicit CR-LSPs έχει να κάνει 
µε την ποσότητα της δέσµευσης πόρων. Ένα CR-LSP υφίσταται στο ηλεκτρικό 
επίπεδο και το εύρος ζώνης το οποίο δεσµεύεται για αυτό µπορεί να έχει οποιαδήποτε 
τιµή αρκεί να µην υπερβαίνει το µέγιστο δεσµεύσιµο εύρος ζώνης του συνδέσµου. 
Αντίθετα ένα οπτικό µονοπάτι µπορεί να έχει συγκεκριµένο µέγεθος, το οποίο µπορεί 
να είναι OC-48, OC-192 ή OC-768.  

3.5.4. Εφαρµογή του επιπέδου ελέγχου διαχείρισης κυκλοφορίας του 

MPLS στα OXCs 

Με δεδοµένη την γενικότητα του επιπέδου ελέγχου διαχείρισης κυκλοφορίας του 
MPLS, η οποία καθιστά εφικτή την εφαρµογή του σε τεχνολογίες που δεν µπορούν 
να αναλύσουν επικεφαλίδες IP (ATM, Frame Relay), και µε βάση τις οµοιότητες που 
έχουν επισηµανθεί µεταξύ των LSRs και των OXCs καθώς και µεταξύ των οπτικών 
µονοπατιών και των explicit CR-LSPs, προκύπτει ότι το επίπεδο ελέγχου διαχείρισης 
κυκλοφορίας του MPLS µπορεί να χρησιµοποιηθεί στα OXCs.  
Για την εφαρµογή του επιπέδου ελέγχου διαχείρισης κυκλοφορίας του MPLS στα 
OXCs χρειάζεται να γίνουν ορισµένες επεκτάσεις στα πρωτόκολλα σηµατοδοσίας και 
δροµολόγησης ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του οπτικού επιπέδου.  
Το IETF καθορίζει τις επεκτάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν στα παραδοσιακά 
πρωτόκολλα δροµολόγησης του Internet (OSPF, IS-IS)[46][47]. Σύµφωνα µε τις 
επεκτάσεις αυτές, γενικεύεται η έννοια του συνδέσµου και γίνεται εφικτή η 
διαφήµιση, µέσω των ∆ιαφηµίσεων Κατάστασης Συνδέσµων (Link State 
Advertisements-LSAs), ολόκληρων οπτικών µονοπατιών µε την µορφή συνδέσµων. 
Τέτοιοι σύνδεσµοι ονοµάζονται Forwarding-Adjacencies[48]. Εποµένως τα 
εγκατεστηµένα οπτικά µονοπάτια µπορούν να διαφηµίζονται σαν απλοί σύνδεσµοι 
και τα µικρότερης χωρητικότητας ηλεκτρικά CR-LSPs να ενθυλακώνονται σε αυτά. 
Για κάθε σύνδεσµο διαφηµίζεται πληροφορία σχετικά µε την χρησιµοποίησή του και 
το διαθέσιµο εύρος ζώνης. 
Επίσης, επεκτείνονται τα LSAs ώστε να περιλαµβάνουν τον τύπο προστασίας του 
κάθε συνδέσµου, όπως για παράδειγµα 1+1 (δεσµευµένη προστασία) ή 1:Ν 
(διαµοιραζόµενη προστασία). Ακόµα, εισάγεται η έννοια του Συνόλου Συνδέσµων µε 
∆ιαµοιραζόµενο Ρίσκο (Shared Risk Link Group-SRLG).  Σύµφωνα µε αυτή, ένα 
σύνολο συνδέσµων αποτελούν ένα SRLG αν µοιράζονται κάποιο πόρο του οποίου η 
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αποτυχία θα επηρεάσει όλους τους συνδέσµους στο σύνολο αυτό. Για παράδειγµα 
δυο οπτικές ίνες στην ίδια δέσµη (bundle) ανήκουν στο ίδιο SRLG.. 
Οι προτεινόµενες επεκτάσεις για τα πρωτόκολλα σηµατοδοσίας[50][51] αφορούν 
στην γενίκευση της ιδέας της ετικέτας ώστε να αναφέρεται και σε µήκη κύµατος.  
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η προσέγγιση MPLambdaS είναι υποσύνολο της 
προσέγγισης Generalized MPLS, η οποία προτάθηκε χρονικά αργότερα και επεκτείνει 
την ιδέα της µεταγωγής µηκών κύµατος σε µεταγωγή time-slots, µεταγωγή συνόλων 
από µήκη κύµατος (wavebands) και µεταγωγή οπτικών ινών[43][49]. 

3.5.5. Πλεονεκτήµατα της προσέγγισης MPLambdaS 

Τα πλεονεκτήµατα της προσέγγισης MPLambdaS παρουσιάζονται συνοπτικά 
παρακάτω 
�� Προσφέρει ένα πλαίσιο για την παροχή οπτικών µονοπατιών σε πραγµατικό 

χρόνο, το οποίο ανταποκρίνεται στον δυναµικό χαρακτήρα των σύγχρονων 
υπηρεσιών. 

�� Το οπτικό επίπεδο αποκτά προηγµένους µηχανισµούς για διαχείριση κυκλοφορίας 
καθώς και για επανάκαµψη από προβληµατικές καταστάσεις, οι οποίοι 
παρέχονται από το MPLS. 

�� ∆ιευκολύνει την ανάπτυξη τρίτης γενιάς OXCs. 
�� Καθιστά µη αναγκαία την επένδυση σε µια νέα γενιά πρωτοκόλλων σχετικών µε 

το επίπεδο ελέγχου στα οπτικά δίκτυα και επιτρέπει την χρησιµοποίηση ήδη 
υπαρχόντων και δοκιµασµένων πρωτοκόλλων.  

3.5.5. ∆ιασύνδεση δικτύου IP και οπτικού δικτύου 

Με δεδοµένη την χρήση επιπέδου ελέγχου διαχείρισης κυκλοφορίας του MPLS στα 
OXCs, ανακύπτει το ζήτηµα της σχέσης των επιπέδων ελέγχου των LSRs και των 
OXCs. Η σχέση αυτή καθορίζει το είδος της πληροφορίας που διαφηµίζεται κατά 
µήκος της διεπαφής του οπτικού δικτύου µε τα δίκτυα πελάτη καθώς και το βαθµό 
ελέγχου που µπορεί να έχουν τα δίκτυα πελάτη στην επιλογή συγκεκριµένων οπτικών 
µονοπατιών. 
Στο σχήµα 3-4 φαίνεται το γενικό µοντέλο δικτύου. Γίνεται η υπόθεση ότι το οπτικό 
δίκτυο αποτελείται εξολοκλήρου από OXCs και ότι τα δίκτυα πελάτη υποστηρίζουν 
την τεχνολογία MPLS. Η διεπαφή του δικτύου πελάτη µε το οπτικό δίκτυο 
ονοµάζεται User-to-Network Interface (UNI) και η διεπαφή µεταξύ των οπτικών 
υποδικτύων Network-to-Network Interface (UNI). Στα επόµενα οι δροµολογητές των 
δικτύων πελάτη που συνδέονται µε το οπτικό δίκτυο θα ονοµάζονται ακραίοι 
δροµολογητές και τα αντίστοιχα OXCs, ακραία OXCs[6][8][11][14][20][52][53]. 
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Σχήµα 3-4: Μοντελοποίηση οπτικού δικτύου και δικτύων πελατών 

 

3.5.5.1. Το µοντέλο διασύνδεσης overlay 

Το µοντέλο διασύνδεσης overlay προτάθηκε από το Optical Internetworking Forum 
(OIF[16]). Σύµφωνα µε αυτό, τα επίπεδα ελέγχου των συσκευών του οπτικού δικτύου 
και των δικτύων πελάτη δεν έχουν ουσιαστική αλληλεπίδραση δηλαδή η 
δροµολόγηση και η σηµατοδοσία είναι ανεξάρτητη στα δίκτυα αυτά.  
Το οπτικό δίκτυο παρέχει υψηλού εύρους ζώνης συνδεσιµότητα µε την µορφή των 
οπτικών µονοπατιών. Ουσιαστικά το οπτικό δίκτυο παρέχει υπηρεσίες στα δίκτυα 
πελάτη µε σχέση πελάτη-εξυπηρετητή (client-server). Για τον σκοπό αυτό στο UNI 
χρησιµοποιείται ειδική σηµατοδοσία, για την υποστήριξη της οποίας έχουν επεκταθεί 
τα πρωτόκολλα σηµατοδοσίας του MPLS (RSVP, CR-LDP)[55][56][57].    
Κατά µήκος του UNI ένα δίκτυο πελάτη µπορεί να ζητήσει τις ακόλουθες υπηρεσίες : 
1. ∆ηµιουργία οπτικού µονοπατιού. Η υπηρεσία επιτρέπει την κατασκευή ενός 

οπτικού µονοπατιού µεταξύ δυο OXCs του οπτικού δικτύου µε συγκεκριµένες 
ιδιότητες. 

2. ∆ιαγραφή οπτικού µονοπατιού.  
3. Τροποποίηση ενός οπτικού µονοπατιού. Η υπηρεσία επιτρέπει την τροποποίηση 

κάποιων παραµέτρων του οπτικού µονοπατιού. 
4. ∆ιερεύνηση της κατάστασης ενός οπτικού µονοπατιού. Η υπηρεσία επιτρέπει την 

διερεύνηση κάποιων παραµέτρων του οπτικού µονοπατιού. 
 
Κατά µήκος του UNI ανταλλάσσεται πληροφορία δροµολόγησης ώστε κάθε ακραίος 
δροµολογητής ο οποίος αιτείται την δηµιουργία ενός οπτικού µονοπατιού να είναι σε 
θέση να καθορίσει την διεύθυνση του ακραίου δροµολογητή µε τον οποίο επιθυµεί να 
συνδεθεί. Παρακάτω φαίνεται η διαδικασία ανταλλαγής πληροφορίας δροµολόγησης 
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µεταξύ των ακραίων δροµολογητών που ανήκουν στο ίδιο Ιδεατό Ιδιωτικό Οπτικό 
∆ίκτυο (Virtual Private Optical Network-VPON)[54]. 
1. Κάθε ακραίος δροµολογητής του δικτύου πελάτη που ανήκει σε ένα VPON 

στέλνει ένα σύνολο ζευγών της µορφής <διεύθυνση IP,  αναγνωριστικό VPON> 
στον ακραίο OXC µε τον οποίο συνδέεται κατά µήκος του UNI. 

2. Οι διευθύνσεις IP όλων των ακραίων δροµολογητών οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο 
VPON διαδίδονται µέσω του οπτικού δικτύου.  

3. Οι διευθύνσεις αποθηκεύονται σε κάθε ακραίο δροµολογητή που ανήκει στο 
συγκεκριµένο VPON. 

 
Μέσα στο οπτικό δίκτυο, κάθε ακραίος OXC διαφηµίζει εξωτερικές διευθύνσεις IP οι 
οποίες είναι προσπελάσιµες από αυτόν µαζί µε την διεύθυνσή του. Εποµένως όλοι οι 
OXCs γνωρίζουν πώς να δροµολογούν τα οπτικά µονοπάτια στον κατάλληλο ακραίο 
OXC.  
Στην τοπολογία που δηµιουργούν τα εγκατεστηµένα οπτικά µονοπάτια ενός 
συγκεκριµένου VPON, οι ακραίοι δροµολογητές µπορούν να εκτελούν τα δικά τους 
πρωτόκολλα δροµολόγησης, όπως το OSPF. Με τον τρόπο αυτό τα οπτικά µονοπάτια 
παρουσιάζονται στα δίκτυα πελάτη σαν απλοί σύνδεσµοι (Forwarding 
Adjacencies[48]).   
Η ανταλλαγή πληροφορίας δροµολόγησης µεταξύ των οπτικών υποδικτύων θα 
γίνεται µε την χρήση κάποιου πρωτοκόλλου, όπως το BGP[58].  

3.5.5.2. Το µοντέλο διασύνδεσης peer 

Το µοντέλο διασύνδεσης peer  προτάθηκε από το IETF. Σύµφωνα µε αυτό, υπάρχει 
πλήρης αλληλεπίδραση µεταξύ των επιπέδων ελέγχου των δροµολογητών και των 
OXCs. Τα δίκτυα πελάτη και το οπτικό δίκτυο αντιµετωπίζονται σαν ένα αυτόνοµο 
σύστηµα (autonomous system) στο οποίο η σηµατοδοσία και η δροµολόγηση γίνονται 
µε ενιαίο τρόπο. Για την δροµολόγηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα πρωτόκολλο 
δροµολόγησης, όπως το OSPF, ώστε όλοι οι κόµβοι (δροµολογητές ή OXCs) να 
έχουν κοινή γνώση για την κατάστασή του οπτικού δικτύου και των δικτύων πελάτη. 
Εποµένως δεν υφίσταται καµία λειτουργική διάκριση µεταξύ των διεπαφών UNI, 
NNI και οποιασδήποτε άλλης διεπαφής µεταξύ δυο συσκευών.  
Επίσης, σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, ένας ακραίος δροµολογητής µπορεί να ζητήσει 
την δηµιουργία ενός οπτικού µονοπατιού, την διαγραφή ενός οπτικού µονοπατιού ή 
την αλλαγή κάποιων παραµέτρων ενός οπτικού µονοπατιού µε τον ίδιο τρόπο όπως 
και για τα CR-LSPs. Με αυτή την λογική, οι υπηρεσίες που παρέχονται από το οπτικό 
δίκτυο είναι ίδιες όπως και στο προηγούµενο µοντέλο.  Η διαφορά είναι ότι οι 
υπηρεσίες παρέχονται µε ένα πιο άµεσο τρόπο.  Για παράδειγµα ένας οποιοσδήποτε 
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δροµολογητής µπορεί να υπολογίσει την ακριβή διαδροµή που θα ακολουθήσει ένα 
οπτικό µονοπάτι και να προκαλέσει την εγκατάσταση του.  

3.5.5.3. Συγκριτική παρουσίαση των µοντέλων overlay και peer 

Τα µοντέλα τα οποία παρουσιάστηκαν αποτελούν δυο ακραίες θέσεις αναφορικά µε 
την διασύνδεση του οπτικού δικτύου µε τα δίκτυα πελάτη. Στην περίπτωση του 
µοντέλου διασύνδεσης overlay, τα δίκτυα πελάτη έχουν πρόσβαση µόνο σε 
πληροφορία σχετικά µε τα εγκατεστηµένα οπτικά µονοπάτια, ενώ στο µοντέλο 
διασύνδεσης peer τα δίκτυα πελάτη µπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση σε 
πληροφορία που αφορά το οπτικό δίκτυο (βλέπε σχήµα 3-5 και σχήµα 3-6). 
 

UNI

UNI

Οπτικό δίκτυο

 
Σχήµα 3-5: Το µοντέλο διασύνδεσης overlay 

Οπτικό δίκτυο

 
Σχήµα 3-6: Το µοντέλο διασύνδεσης peer 

 
Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα του µοντέλου διασύνδεσης overlay περιλαµβάνουν την 
απλότητα και την δυνατότητα ανεξάρτητης εξέλιξης του δικτύου IP και του οπτικού 
δικτύου. Το µοντέλο διασύνδεσης overlay λειτουργεί ικανοποιητικά για περίπτωσεις 
στις οποίες το οπτικό δίκτυο και τα δίκτυα πελάτη ανήκουν σε διαφορετικούς 
κατόχους. Σε τέτοια περιβάλλοντα λειτουργίας ο κάτοχος του οπτικού δικτύου 
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συνήθως δεν επιθυµεί την διανοµή πληροφορίας σχετικής µε την τοπολογία και την 
κατάσταση του οπτικού δικτύου.   
Το κυριότερο πλεονέκτηµα του µοντέλου διασύνδεσης peer, είναι ότι παρέχει την 
δυνατότητα για την ανάπτυξη ενοποιηµένων µηχανισµών διαχείρισης κυκλοφορίας 
που έχουν σαν αποτέλεσµα την συνολική βελτιστοποίηση στην λειτουργία των 
δικτύων (ΙΡ και οπτικού). Επίσης το µοντέλο διασύνδεσης peer, παρέχει την 
δυνατότητα για ενιαία διαχείριση του δικτύου. Το βασικό µειονέκτηµα του είναι ότι 
απαιτεί την ανταλλαγή µεγάλου όγκου πληροφορίας δροµολόγησης, µε αποτέλεσµα 
να παρουσιάζεται πρόβληµα στην κλιµάκωση του δικτύου. Το πρόβληµα αυτό 
επιλύεται µερικά µε την χρήση του µηχανισµών όπως, ο Forwarding Adjacencies και 
ο Link Bundling[5], σύµφωνα µε τον οποίο, πολλά µήκη κύµατος µε όµοια 
χαρακτηριστικά συναθροίζονται και διαφηµίζονται σαν ένας σύνδεσµος. 
Το µοντέλο διασύνδεσης peer µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποδοτικά σε περιπτώσεις 
στις οποίες το οπτικό δίκτυο και τα δίκτυα πελάτη ανήκουν στον ίδιο κάτοχο. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι λειτουργικά το µοντέλο διασύνδεσης peer είναι υπερσύνολο 
του overlay. ∆ηλαδή το µοντέλο διασύνδεσης overlay µπορεί να προκύψει από το 
peer αν µε διαχειριστικές ενέργειες καταργηθεί η διαµοίραση πληροφοριών µεταξύ 
του οπτικού δικτύου και του δικτύου IP. Με βάση αυτή την παρατήρηση, στο [52] 
διατυπώνεται ένα πιθανό σενάριο εξέλιξης όσον αφορά τα χρησιµοποιούµενα  
µοντέλα διασύνδεσης του οπτικού δικτύου µε τα δίκτυα πελάτη. Σύµφωνα µε αυτό, 
αρχικά θα εφαρµοστεί το µοντέλο διασύνδεσης overlay, µε σταδιακή ενεργοποίηση 
αυξηµένης αλληλεπίδρασης µεταξύ των επιπέδων ελέγχου, µέσα από υβριδικά 
µοντέλα διασύνδεσης, µέχρι την τελική εφαρµογή του µοντέλου διασύνδεσης peer. 
Παράδειγµα υβριδικού µοντέλου αποτελεί το σενάριο στο οποίο το επίπεδο ελέγχου 
µερικών συσκευών του δικτύου πελάτη έχουν πλήρη αλληλεπίδραση µε τις συσκευές 
του οπτικού δικτύου και άλλες ελάχιστη αλληλεπίδραση και επικοινωνούν µε το 
οπτικό δίκτυο µέσω σηµατοδοσίας στο UNI[5].  

3.5.6. Η αρχιτεκτονική µε την προσέγγιση MPLambdaS  

Η αρχιτεκτονική που προτείνεται µε βάση την προσέγγιση MPLambdaS φαίνεται στο 
σχήµα 3-7. 
 

DWDM

"Λεπτό" SONET

IP/MPLS

DWDM

IP/MPLS

 
Σχήµα 3-7: Η αρχιτεκτονική µε βάση την προσέγγιση MPLambdaS 
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Στην αρχική εφαρµογή του MPLambdaS µπορεί να χρησιµοποιηθεί κάποια έκδοση 
του SONET, η οποία υποστηρίζει υπηρεσίες όπως πλαισίωση και επίβλεψη της 
επίδοσης του δικτύου ώστε το δίκτυο να έχει επιπλέον αξιοπιστία[7][9][83]. Θα 
αποφευχθούν οι προηγµένες δυνατότητες του SONET, όπως η παροχή προστασίας, οι 
οποίες εισάγουν αυξηµένο κόστος.  
Για την παροχή υπηρεσιών πλαισίωσης, µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί η 
τεχνολογία πλαισίωσης WaveWrapper[97] η οποία αναπτύχθηκε από τα Bell Labs.  Η 
Η τεχνολογία WaveWrapper λειτουργεί ανεξάρτητα από το είδος της πληροφορίας 
που µεταφέρεται, όπως φαίνεται στο σχήµα 3-8. Τοποθετεί ένα µικρό ψηφιακό 
“περιτύλιγµα” σε κάθε µήκος κύµατος, το οποίο περιέχει πληροφορία όπως το είδος 
της κίνησης που µεταφέρει το µήκος κύµατος, που απευθύνεται κτλ. Επίσης η 
τεχνολογία αυτή παρέχει λειτουργίες όπως επίβλεψη επίδοσης του δικτύου και 
διόρθωση λαθών (Forward Error Correction-FEC) ανά µήκος κύµατος, όπως 
καθορίζεται από τα πρότυπα της ITU-T[78].  
 

SONET IP ATM SDL

Περιεχόµενα µήκους κύµατοςOch
OAM FEC

 
Σχήµα 3-8: Η πλαισίωση WaveWrapper 

Όµως οι παραπάνω τεχνολογίες πλαισίωσης και επίβλεψης βασίζονται στην 
ηλεκτρική επεξεργασία του σήµατος και εποµένως απαιτούν την µετατροπή του 
φωτός σε ηλεκτρισµό. Σήµερα υπάρχουν κατασκευαστές εξοπλισµού DWDM οι 
οποίοι χρησιµοποιούν ανάλογες τεχνολογίες οι οποίες λειτουργούν απευθείας στο 
οπτικό επίπεδο και εποµένως δεν απαιτούν την µετατροπή του φωτός σε ηλεκτρισµό. 
Αναµένεται ότι στο άµεσο µέλλον οι τεχνολογίες αυτές θα επικρατήσουν οπότε οι 
αντίστοιχες ηλεκτρικές θα καταστούν παρωχηµένες. Με τον τρόπο αυτό η 
αρχιτεκτονική θα γίνει απλούστερη, όπως φαίνεται στο δεξιό µέρος του σχήµατος 3-
7.  
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Κεφάλαιο 4 : Μέθοδοι δροµολόγησης σε δίκτυα DWDM  

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται σύντοµη επισκόπηση στις διαφορετικές προσεγγίσεις που 
έχουν προταθεί στην βιβλιογραφία για δροµολόγηση σε δίκτυα DWDM καθώς και 
στις συνήθεις µεθοδολογίες επίλυσης του προβλήµατος. Παρακάτω δεν εξετάζεται το 
πρόβληµα της ανάθεσης µηκών κύµατος (wavelength assignment). Ο λόγος για αυτό 
είναι ότι οι τρέχουσες εξελίξεις στις οπτικές τοπολογίες καθιστούν ασφαλή την 
πρόβλεψη ότι σύντοµα τα OXCs θα έχουν δυνατότητες για πλήρη µετατροπή µηκών 
κύµατος, οπότε και το πρόβληµα της ανάθεσης µηκών κύµατος θα καταστεί 
παρωχηµένο.  
Στα επόµενα οι όροι δέσµευση πόρων και δροµολόγηση θα χρησιµοποιούνται ως 
ταυτόσηµοι.  

4.1. Βασικές προσεγγίσεις 

Οι βασικές προσεγγίσεις που έχουν προταθεί στην βιβλιογραφία για δροµολόγηση σε 
δίκτυα DWDM περιγράφονται παρακάτω[31][32]. 

4.1.1. Σταθερή ∆ροµολόγηση  

Σύµφωνα µε την προσέγγιση της Σταθερής ∆ροµολόγησης (Fixed Routing), για 
ορισµένο ζεύγος αποστολέα-παραλήπτη επιλέγεται πάντα το ίδιο µονοπάτι. 
Παράδειγµα τέτοιου είδους δροµολόγησης είναι το fixed shortest path routing. 
Σύµφωνα µε αυτό για κάθε ζεύγος αποστολέα-παραλήπτη υπολογίζεται το 
κοντινότερο µονοπάτι χρησιµοποιώντας αλγορίθµους, όπως ο Dijkstra ή ο Bellman-
Ford. Ο υπολογισµός των µονοπατιών γίνεται πριν έρθει η αίτηση για την δηµιουργία 
του µονοπατιού (off-line). Όταν έρθει µια τέτοια αίτηση τότε το µονοπάτι 
εγκαθίσταται χρησιµοποιώντας την προεπιλεγµένη διαδροµή.  
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Η προσέγγιση αυτή είναι εξαιρετικά απλή αλλά έχει το µειονέκτηµα ότι µπορεί να 
οδηγήσει σε µεγάλη πιθανότητα µπλοκαρίσµατος. Επιπλέον δεν µπορεί να χειριστεί 
καταστάσεις στις οποίες υπάρχει βλάβη σε κάποιο σύνδεσµο.  

4.1.2. Σταθερή-Εναλλακτική ∆ροµολόγηση  

Σύµφωνα µε την προσέγγιση της Σταθερής-Εναλλακτικής ∆ροµολόγησης (Fixed-
Alternate Routing), κάθε κόµβος του δικτύου διατηρεί ένα πίνακα δροµολόγησης ο 
οποίος περιέχει µια διατεταγµένη λίστα από σταθερά µονοπάτια για κάθε προορισµό. 
Για παράδειγµα, αυτές οι διαδροµές µπορεί να είναι η κοντινότερη διαδροµή, η 
δεύτερη πιο κοντινή διαδροµή, η τρίτη πιο κοντινή διαδροµή κ.ο.κ. Όταν φθάσει µια 
αίτηση για την δηµιουργία οπτικού µονοπατιού, ο αρχικός κόµβος προσπαθεί να 
εγκαταστήσει το µονοπάτι χρησιµοποιώντας µε την σειρά όλες τις προεπιλεγµένες 
διαδροµές για τον συγκεκριµένο προορισµό, µέχρι να βρεθεί µια έγκυρη διαδροµή. 
Αν δεν βρεθεί κάποια έγκυρη διαδροµή τότε η αίτηση απορρίπτεται.  
Είναι αρκετά απλή προσέγγιση και µπορεί να χειριστεί περιπτώσεις στις οποίες 
υπάρχει βλάβη σε κάποιο σύνδεσµο. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχει η δυνατότητα  
επιλογής των εναλλακτικών οπτικών µονοπατιών µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην 
χρησιµοποιούν συνδέσµους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο SRLG.  

4.1.3. Προσαρµοστική ∆ροµολόγηση  

Σύµφωνα µε την προσέγγιση της Προσαρµοστικής ∆ροµολόγησης (Adaptive 
Routing) η διαδροµή από ένα κόµβο αποστολέα σε ένα κόµβο παραλήπτη 
αποφασίζεται δυναµικά ανάλογα µε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το δίκτυο. 
Η κατάσταση του δικτύου ορίζεται από το σύνολο των οπτικών µονοπατιών που 
έχουν ήδη εγκατασταθεί. Παράδειγµα τέτοιου είδους δροµολόγησης είναι ο 
αλγόριθµος Fixed Paths Least Congested Routing. Σύµφωνα µε τον αλγόριθµο αυτόν 
κάθε σύνδεσµος έχει κόστος ίσο µε τον αριθµό των δεσµευµένων µηκών κύµατος και 
για κάθε ζεύγος κόµβων προεπιλέγονται ορισµένα µονοπάτια. Όταν έρθει µια αίτηση 
αυτή ικανοποιείται µε εκείνο το προεπιλεγµένο µονοπάτι του οποίου το άθροισµα 
από κόστη είναι το ελάχιστο. Είναι προφανές ότι το αποτέλεσµα του αλγορίθµου 
εξαρτάται από την τρέχουσα κατάσταση του δικτύου διότι τα κόστη των συνδέσµων 
υπολογίζονται µε ένα δυναµικό τρόπο.   
Οι αλγόριθµοι που ακολουθούν την προσέγγιση της προσαρµοστικής δροµολόγησης 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά για περιπτώσεις στις οποίες 
εµφανίζονται βλάβες στο δίκτυο. Αυτό µπορεί να γίνει είτε προεπιλέγοντας 
βοηθητικά µονοπάτια (protection) είτε υπολογίζοντας δυναµικά ένα µονοπάτι την 
στιγµή κατά την οποία εντοπίζεται µια βλάβη (restoration). Το πλεονέκτηµα του 
δυναµικού υπολογισµού του µονοπατιού σε περίπτωση βλάβης, είναι ότι στην 
κανονική κατάσταση λειτουργίας του δικτύου δεν υπάρχει σπατάλη πόρων. Ωστόσο, 
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σε περίπτωση βλάβης δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα βρεθεί κάποιο εναλλακτικό 
µονοπάτι, ενώ ο χρόνος αποκατάστασης της υπηρεσίας είναι σαφώς µεγαλύτερος από 
την περίπτωση στην οποία υπάρχουν προεγκατεστηµένα οπτικά µονοπάτια.  
Ο αλγόριθµος υπολογισµού του εναλλακτικού οπτικού µονοπατιού πρέπει να 
αποφύγει την χρήση συνδέσµων οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο SRLG µε το πρωτεύον 
µονοπάτι. Για τον σκοπό αυτό µπορεί να τεθεί µια µεγάλη τιµή στο κόστος των 
συνδέσµων των συγκεκριµένων συνδέσµων.  

4.1.4. Σύγκριση των προσεγγίσεων 

Η σταθερή δροµολόγηση αποτελεί την πιο απλή προσέγγιση, ενώ η προσαρµοστική 
δροµολόγηση έχει την καλύτερη επίδοση όσον αφορά το µπλοκάρισµα στην 
κατασκευή νέων οπτικών µονοπατιών. Το µειονέκτηµα της προσαρµοστικής 
δροµολόγησης είναι ότι έχει αυξηµένη πολυπλοκότητα. Η σταθερή-εναλλακτική 
δροµολόγηση παρέχει µια ενδιάµεση λύση ως προς την επίδοση και την 
πολυπλοκότητα.  

4.2. Συνήθεις µεθοδολογίες για δροµολόγηση σε δίκτυα DWDM 

τυχαίας τοπολογίας (mesh) 

Η ακολουθούµενη µεθοδολογία για την δροµολόγηση σε δίκτυα DWDM 
υπαγορεύεται από την υπόθεση που γίνεται σχετικά µε τον τρόπο άφιξης των 
αιτήσεων για την κατασκευή οπτικών µονοπατιών. Με δεδοµένο αυτό υπάρχουν δυο 
κατηγορίες αιτήσεων[36]. 
1. Στατικές αιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή η ζήτηση σε οπτικά µονοπάτια είναι 

γνωστή εκ των προτέρων και τα µονοπάτια υπολογίζονται µε ένα κεντρικό τρόπο. 
Ο στόχος των αλγορίθµων της κατηγορίας αυτής είναι η ελαχιστοποίηση της 
κατανάλωσης δικτυακών πόρων, όπως αριθµός των χρησιµοποιούµενων µηκών 
κύµατος. Εναλλακτικά µπορεί να επιδιωχθεί η µεγιστοποίηση του αριθµού των 
εγκατεστηµένων οπτικών µονοπατιών για ένα δεδοµένο αριθµό από µήκη 
κύµατος.  

2. ∆υναµικές αιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή ο αιτήσεις έρχονται και φεύγουν, 
(αποδέσµευση των οπτικών µονοπατιών) µε ένα απρόβλεπτο τρόπο. Ο στόχος των 
αλγορίθµων της κατηγορίας αυτής είναι η εγκατάσταση των µονοπατιών µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα µπλοκάρισµατος στην 
κατασκευή νέων οπτικών µονοπατιών ή να µεγιστοποιείται ο αριθµός των 
εγκατεστηµένων οπτικών µονοπατιών σε κάθε χρονική στιγµή. 

 
Στο [36] γίνεται προσπάθεια κατηγοριοποίησης των αλγορίθµων δροµολόγησης σε 
δίκτυα DWDM, οι οποίοι χρησιµοποιούν στατικό µοντέλο για τις εισερχόµενες 
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αιτήσεις. Συνήθως οι αλγόριθµοι αυτοί δεν λαµβάνουν υπόψη τους όλα τα πιθανά 
µονοπάτια διότι αυτά έχουν εκθετική εξάρτηση από τον αριθµό των κόµβων και των 
συνδέσµων. Η µείωση του αριθµού των πιθανών οπτικών µονοπατιών επιτυγχάνεται 
µε την προεπιλογή κάποιων χρησιµοποιώντας συνήθως τον αλγόριθµο shortest path.  
Όταν περισσότερα από ένα οπτικά µονοπάτια είναι διαθέσιµα τότε για την επιλογή 
ενός µονοπατιού µπορούν να χρησιµοποιηθούν αλγόριθµοι που λειτουργούν είτε 
ακολουθιακά είτε συνδυαστικά.  
Οι ακολουθιακοί αλγόριθµοι είναι πιο απλοί από τους συνδυαστικούς και 
υπολογίζουν κάθε οπτικό µονοπάτι το ένα µετά το άλλο, σύµφωνα µε κάποιο 
κριτήριο δροµολόγησης, χωρίς να αλλάζουν προηγούµενες επιλογές. Η διαδικασία 
επιλογής ενός οπτικού µονοπατιού µπορεί να χωριστεί στις λειτουργίες σειρά 
επιλογής και κανόνας επιλογής. Η σειρά επιλογής αναφέρεται στη σειρά µε την οποία 
θα ικανοποιηθούν οι αιτήσεις. Ο κανόνας επιλογής αναφέρεται στην επιλογή ενός 
οπτικού µονοπατιού από τα υποψήφια µονοπάτια. 
Οι συνδυαστικοί αλγόριθµοι υπολογίζουν τα οπτικά µονοπάτια µε ένα συνολικό 
τρόπο. ∆ιαιρούνται σε αλγόριθµους βελτιστοποίησης και ευριστικούς αλγόριθµους. 
Οι αλγόριθµοι βελτιστοποίησης παίρνουν υπόψη τους όλους τους πιθανούς 
συνδυασµούς και αλληλεξαρτήσεις σε αντίθεση µε τους ευριστικούς αλγορίθµους 
που µειώνουν τον χώρο αναζήτησης. Για τον λόγο αυτό, οι αλγόριθµοι 
βελτιστοποίησης επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσµατα σε σχέση µε τους 
ευριστικούς αλγορίθµους.  
O πίνακας 4-1 παρουσιάζει τα λειτουργικά µέρη τριών χρησιµοποιούµενων 
αλγορίθµων δροµολόγησης οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω. 
�� Shortest path, σύµφωνα µε τον οποίο οι σύνδεσµοι του δικτύου έχουν κόστη που 

είναι ορισµένα µε στατικό τρόπο και επιλέγεται το µονοπάτι µε το µικρότερο 
άθροισµα από κόστη. Το αποτέλεσµα του αλγορίθµου είναι ανεξάρτητο από τις 
επιλογές των άλλων. Εποµένως δεν είναι απαραίτητες λειτουργίες σχετικές µε την 
σειρά αναζήτησης. Επίσης το διαθέσιµο οπτικό µονοπάτι είναι µόνο ένα οπότε 
δεν τίθενται θέµατα επιλογής. 

�� Weighted shortest path, ο οποίος λειτουργεί µε βάση τον shortest path µε την 
διαφορά ότι τα κόστη των συνδέσµων µπορούν να µεταβληθούν δυναµικά, 
ανάλογα µε τον αριθµό των εγκατεστηµένων µονοπατιών. Εποµένως χρειάζεται 
να οριστεί κάποια πολιτική στην σειρά αναζήτησης. Παρακάτω αναφέρονται 
ενδεικτικά ορισµένες τέτοιες πολιτικές. 
��Largest traffic first. Σύµφωνα µε αυτή δίνεται προτεραιότητα στους κόµβους 

µε τις µεγαλύτερες ανάγκες σε οπτικά µονοπάτια. 
��Τυχαία. Σύµφωνα µε αυτή η σειρά επιλογής των κόµβων είναι τυχαία.   
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�� K-shortest path, ο οποίος βρίσκει k εναλλακτικά µονοπάτια βασιζόµενος στον 
αλγόριθµο shortest path. Εποµένως το πρόβληµα της ανεύρεσης ενός οπτικού 
µονοπατιού µετασχηµατίζεται σε πρόβληµα επιλογής ενός µονοπατιού από το 
σύνολο των διαθεσίµων.    

 
Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικές πολιτικές σειράς επιλογής στην περίπτωση που 
χρησιµοποιείται κάποιος ακολουθιακός αλγόριθµος. Τέτοιες πολιτικές είναι  
�� Τυχαία. Σύµφωνα µε αυτή, η αίτηση η οποία θα εξυπηρετηθεί επιλέγεται τυχαία. 
�� Καθορισµένη. Σύµφωνα µε αυτή, υπάρχει µια καθορισµένη σειρά επιλογής 

αιτήσεων. 
�� Longest first. Σύµφωνα µε αυτή, δίνεται προτεραιότητα στις αιτήσεις οι οποίες θα 

έχουν σαν αποτέλεσµα την εγκατάσταση µονοπατιών µε το υψηλότερο κόστος. 
�� Shortest first. Σύµφωνα µε αυτή, δίνεται προτεραιότητα στις αιτήσεις οι οποίες θα 

έχουν σαν αποτέλεσµα την εγκατάσταση µονοπατιών µε το χαµηλότερο κόστος. 
 
Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικοί κανόνες επιλογής στην περίπτωση που 
χρησιµοποιείται κάποιος ακολουθιακός αλγόριθµος. Τέτοιοι κανόνες είναι 
�� Τυχαία. Σύµφωνα µε αυτό η επιλογή του µονοπατιού που θα χρησιµοποιηθεί 

γίνεται µε τυχαίο τρόπο. 
�� Minimum weighted link. Σύµφωνα µε αυτό επιλέγεται το µονοπάτι το οποίο περνά 

από τον σύνδεσµο µε τα λιγότερα εγκατεστηµένα µονοπάτια. 
 
Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται κάποιος συνδυαστικός αλγόριθµος, τότε η λύση 
η οποία µπορεί να δοθεί εντάσσεται σε δυο κατηγορίες.  
�� Βέλτιστη λύση, η οποία χρησιµοποιεί ένα πρόβληµα γραµµικού 

προγραµµατισµού. Τέτοιες λύσεις παρουσιάζουν µεγάλη υπολογιστική 
πολυπλοκότητα (NP-complete). 

�� Λύση ευριστικού αλγορίθµου. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή ο αλγόριθµος 
δροµολόγησης εκτελείται επαναληπτικά µε σκοπό να βελτιστοποιήσει την τιµή 
κάποιας µετρικής, όπως ο αριθµός των χρησιµοποιούµενων συνδέσµων από όλα 
τα µονοπάτια (random rounding). Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν δεν µπορεί 
να επέλθει επιπλέον βελτίωση. 

 
Το πρόβληµα της δροµολόγησης υποθέτοντας δυναµικές αιτήσεις είναι σαφώς πιο 
δύσκολο από το αντίστοιχο πρόβληµα υποθέτοντας στατικές αιτήσεις. Στην 
περίπτωση των δυναµικών αιτήσεων, υπάρχει ο επιπλέον περιορισµός ότι η λύση 
πρέπει να είναι απλή και να υπολογίζεται γρήγορα έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι 
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εισερχόµενες αιτήσεις. Για τον λόγο αυτό στην περίπτωση των δυναµικών αιτήσεων 
συνήθως χρησιµοποιούνται ευριστικοί αλγόριθµοι.  
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----- 

 

Τυχαία 
Καθορισµένη 
Longest first 
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Ακολουθιακός αλγόριθµος 

Random Rounding Ευριστικός 

 
 
 
 
 

k-shortest 
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Πρόβληµα γραµµικού 
προγραµµατισµού 

(πρόβληµα multi-commodity 
flow) 

 
Βέλτιστος 

 
Συνδυαστικός
αλγόριθµος 

Πίνακας 4-1: Λειτουργικά µέρη  αλγορίθµων δροµολόγησης σε δίκτυα DWDM 
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Κεφάλαιο 5 : ∆έσµευση πόρων µε χρήση της 

λεξικογραφικής βελτιστοποίησης 

Στο κεφάλαιο αυτό δικαιολογείται η επιλογή της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης 
για δέσµευση πόρων σε δίκτυα DWDM και περιγράφεται συνοπτικά ο αλγόριθµος 
της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης.  

5.1. Επιλογή αλγορίθµου λεξικογραφικής βελτιστοποίησης 

Στην παρούσα εργασία µελετήθηκαν αλγόριθµοι οι οποίοι έχουν προταθεί σε δίκτυα 
DWDM[30]. Επιλέχθηκε η χρήση ενός αλγορίθµου ο οποίος λειτουργεί βασιζόµενος 
στο κριτήριο της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης και προτείνεται στο [29]. 
Πρόκειται για ένα προσαρµοστικό αλγόριθµο, ο οποίος λειτουργεί υποθέτοντας ένα 
στατικό µοντέλο κίνησης. Κύριος στόχος του είναι η ισοµερής κατανοµή των 
δεσµεύσεων των πόρων στο δίκτυο (load balancing). 
Με βάση την θεωρία, ο στόχος για την επίτευξη ισοµερούς κατανοµής στην 
δέσµευση πόρων είναι δικαιολογηµένος διότι προσφέρει µια σειρά από 
πλεονεκτήµατα, τα σηµαντικότερα από τα οποία φαίνονται παρακάτω. 
�� Οδηγεί σε ισορροπηµένη δέσµευση των πόρων στο δίκτυο και εποµένως το 

ελεύθερο εύρος ζώνης είναι κατανεµηµένο µε ισορροπηµένο τρόπο. Άρα το 
δίκτυο µπορεί να ικανοποιήσει απρόβλεπτες αιτήσεις δεσµεύσεων[39]. 

�� Οδηγεί σε ποικιλία όσον αφορά στην επιλογή µονοπατιών και µε τον τρόπο αυτό 
αυξάνει την ευρωστία του δικτύου σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας, όπως το 
κόψιµο µιας οπτικής ίνας[63]. 

 
Επιπλέον, ο αλγόριθµος αυτός έχει πολυωνυµική πολυπλοκότητα ενώ µε την χρήση 
ενός απλού και σταθερού ευριστικού αλγορίθµου (βλέπε κεφάλαιο 6) είναι δυνατή η 
προσέγγιση της βέλτιστης δέσµευσης, όσον αφορά τον συνολικό αριθµό οπτικών 
µονοπατιών που µπορούν να εγκατασταθούν.    
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5.2. Ορισµός λεξικογραφικής βελτιστοποίησης 

∆ιαισθητικά ένα δίκτυο είναι ισορροπηµένο, αν το αποτέλεσµα της δέσµευσης των 
πόρων είναι η οµοιόµορφη διαµοίραση του φορτίου στους συνδέσµους του δικτύου. 
Το απλούστερο κριτήριο βελτιστοποίησης για τον στόχο αυτό, είναι η 
ελαχιστοποίηση του φορτίου στον πιο φορτωµένο σύνδεσµο (δέσµευση min-max). 
Ωστόσο αυτό το κριτήριο βελτιστοποίησης δεν παρέχει ένα τρόπο για δέσµευση των 
πόρων στους λιγότερο φορτωµένους συνδέσµους του δικτύου και για τον λόγο αυτό 
έχει σαν αποτέλεσµα µια οικογένεια λύσεων. 
Ένα ισχυρότερο κριτήριο αποτελεί η λεξικογραφικά ελάχιστη δέσµευση ή 
λεξικογραφικά βέλτιστη δέσµευση. Σύµφωνα µε το κριτήριο αυτό ένα δίκτυο 
θεωρείται ισορροπηµένο αν το διάνυσµα µε τα κόστη των συνδέσµων είναι 
λεξικογραφικά ελάχιστο. Προφανώς, το κόστος κάθε συνδέσµου ορίζεται µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να απεικονίζει τον βαθµό στον οποίο ο σύνδεσµος είναι φορτωµένος. Η 
λεξικογραφικά βέλτιστη δέσµευση προσπαθεί να µειώσει όσο γίνεται περισσότερο το 
φορτίο στους πιο φορτωµένους συνδέσµους του δικτύου. Έπειτα κάνει το ίδιο για 
τους λιγότερο φορτωµένους συνδέσµους κ.ο.κ. Στο τέλος της διαδικασίας αυτής 
προκύπτει µοναδική λύση. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η λεξικογραφικά βέλτιστη λύση 
ανήκει στην οικογένεια λύσεων της δέσµευσης min-max. 
Παρακάτω φαίνεται ο ορισµός της λεξικογραφικής διάταξης. 
 
Με δεδοµένο ένα πραγµατικό διάνυσµα -διαστάσεων n x , έστω � το n -διαστάσεων 
διάνυσµα του οποίου οι συντεταγµένες είναι αυτές του 

)(x
x  ταξινοµηµένες σε µη-αύξουσα 

σειρά : 
 

),...,,())(),...,(),(()(
2121 niiin xxxxxxx �� ����  

όπου  
niii xxx ��� ...

21

 
Το διάνυσµα x  είναι λεξικογραφικά µικρότερο ή ίσο από το διάνυσµα  αν είτε 

 είτε υπάρχει αριθµός , , τέτοιος ώστε για 

και � .  

y

��)()( yx �� �

11 ��� li

l nl ��1 )()( yx ii�

)()( yx ll ��

 
Παρακάτω, φαίνεται ένα παράδειγµα της χρήσης της λεξικογραφικής 
βελτιστοποίησης. Έστω ότι όλοι οι σύνδεσµοι έχουν ίση χωρητικότητα η οποία είναι 
ίση µε τέσσερις µονάδες εύρους ζώνης και ότι το κόστος κάθε συνδέσµου ορίζεται 
σαν την χρησιµοποίησή του. Έστω ότι ο κόµβος Α θέλει να δεσµεύσει τέσσερα 
µονοπάτια µε προορισµό τον κόµβο Η. Κάθε µονοπάτι θα έχει χωρητικότητα µια 
µονάδα εύρους ζώνης. Στο παράδειγµα φαίνονται τα αποτελέσµατα των δεσµεύσεων 
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σύµφωνα µε τον αλγόριθµο shortest path, σύµφωνα µε το κριτήριο min-max και 
σύµφωνα µε το λεξικογραφικό κριτήριο.     
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Σχήµα 5-1: Η δέσµευση µε τον αλγόριθµο shortest path 
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Σχήµα 5-2: Η δέσµευση σύµφωνα µε το κριτήριο min-max  
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Σχήµα 5-3: Η λεξικογραφικά βέλτιστη δέσµευση 
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Ο πίνακας 5-1 δείχνει το διατεταγµένο διάνυσµα µε τα κόστη των συνδέσµων για 
κάθε µια από τις τρεις δεσµεύσεις.  
 

Shortest Path Min-Max Λεξικογραφικά 
βέλτιστη δέσµευση 

(4,4,4,0,0,0,0,0,0,0) (2,2,2,2,2,2,0,0,0,0) (2,2,1,1,1,1,1,1,1,1) 

Πίνακας 5-1: Τα διατεταγµένα διανύσµατα µε τα κόστη των συνδέσµων 

Στην περίπτωση του shortest path επιλέχθηκε µια διαδροµή µε αποτέλεσµα τρεις 
σύνδεσµοι να έχουν χρησιµοποίηση 4.  Στην περίπτωση του min-max επιλέχθηκαν 
δυο διαδροµές µε αποτέλεσµα έξι σύνδεσµοι να έχουν χρησιµοποίηση 2. Στην 
περίπτωση της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης επιλέχθηκαν τέσσερις διαδροµές και 
το αποτέλεσµα ήταν µόνο δυο σύνδεσµοι να έχουν χρησιµοποίηση 2 και οι υπόλοιποι 
1. Είναι προφανές ότι η λεξικογραφικά βέλτιστη κατανέµει το φορτίο οµοιόµορφα 
στους συνδέσµους του δικτύου.  

5.3. Περιγραφή του αλγορίθµου λεξικογραφικής βελτιστοποίησης 

Στην ενότητα αυτή διατυπώνονται τα βασικά λήµµατα στα οποία στηρίζεται ο 
υπολογισµός της λεξικογραφικά ελάχιστης δέσµευσης. Πιο λεπτοµερής περιγραφή 
καθώς και οι σχετικές αποδείξεις µπορούν να βρεθούν στο [27].   
Έστω ένα δίκτυο . Έστω  το σύνολο των κόµβων που εισάγουν φορτίο 

στο δίκτυο και  το σύνολο των κόµβων που καταναλώνουν φορτίο µε 

,  και 0 . Έστω  το κόστος του συνδέσµου  το οποίο 

είναι µια συνεχής και γνήσια αύξουσα συνάρτηση µε 0 . Κάθε κόµβος i  

παράγει , µονάδες φορτίου και κάθε κόµβος  i  καταναλώνει  

µονάδες φορτίου. Για τους υπόλοιπους κόµβους που ανήκουν στο  

ισχύει . Ισχύει δηλαδή . Στο προηγούµενο παράδειγµα ήταν 

. 

),( ANG �

tN

0�s N

sN

N

ib

0�� ts NN

)(ib

)( �ib

1�� ts NN

N

0

0
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i

lC

� 0

l
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ts N�
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NN �
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Η ακριβής διατύπωση του προβλήµατος που εξετάζεται φαίνεται παρακάτω. 
 
Πρόβληµα Λεξικογραφικής Ελαχιστοποίησης  
Ανάµεσα στα διανύσµατα  που ικανοποιούν τους περιορισµούς  Allxx

�
� }{

 
Niibxx

Aijj
ji

Ajij
ij ��� ��

��

),(
),(:),(:

και 

Ajixij �� ),(,0  
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βρες το ένα, έστω , έτσι ώστε το διάνυσµα από τα κόστη των συνδέσµων  
να είναι λεξικογραφικά ελάχιστο. 

^
x AllxC

�
)}({

^

/

 
Η λύση στο πρόβληµα αυτό βασίζεται στις ιδιότητες της λύσης του γνωστού 
προβλήµατος min-max. Η ακριβής διατύπωση του προβλήµατος φαίνεται παρακάτω. 
 
Πρόβληµα Min-Max 
Λύσε το  , όπου )}({maxmin llAlGFx

xC
��

 
Niibxx

Aijj
ji

Ajij
ij ��� ��

��

),(
),(:),(:

, 

Ajixij �� ),(,0  

και  το σύνολο των ροών στον γράφο . GF G

 
Στο [38] προτείνεται ένας αλγόριθµος για την επίλυση του προβλήµατος min-max για 
γραµµικά κόστη. Στο [29] προτείνεται ένας γενικότερος αλγόριθµος ο οποίος επιλύει 
το πρόβληµα min-max και για µη γραµµικά κόστη. Στα επόµενα, η λύση του 
προβλήµατος min-max θεωρείται γνωστή. 
Όπως φάνηκε από τα παραπάνω οι χωρητικότητες των συνδέσµων δεν 
περιλαµβάνονται στον ορισµό των προβληµάτων. Ωστόσο, οι χωρητικότητες 
µπορούν να ληφθούν υπόψη ορίζοντας κατάλληλα τις συναρτήσεις κόστους. Πιο 
συγκεκριµένα, έστω  η χωρητικότητα του συνδέσµου  και έστω ότι η συνάρτηση 

κόστους ικανοποιεί τον περιορισµό 0 , για κάθε σύνδεσµο . Τότε αν 

υπάρχει µια ροή 

lB l

)( �UBC ll � l

x , που ικανοποιεί την αίτηση για δέσµευση καθώς και τον 
περιορισµό της χωρητικότητας, τότε ισχύει ότι η λύση στα δυο παραπάνω 
προβλήµατα θα ικανοποιεί τους περιορισµούς στην χωρητικότητα. Πράγµατι, αφού 

 και η συνάρτηση του κόστους είναι γνήσια αύξουσα ισχύει 

. 
ll Bx �

ClAl�
{max UBx lAll ��

�

)}max)}( Cl ({

Για την λύση σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω προβλήµατα , εξαιτίας του 
κριτηρίου βελτιστοποίησης, ισχύει ότι για κάθε σύνδεσµο  είναι 

^
x

k

)()}({max)}({max)(
^^

kkllAlllAlkk BCUxCxCxC ����
��

 και εποµένως  . kk Bx �

^

Εποµένως αν η λύση που θα προκύψει για οποιοδήποτε από τα παραπάνω 
προβλήµατα δεν ικανοποιεί τον περιορισµό της χωρητικότητας τότε δεν υπάρχει 
εφικτή λύση. Από αυτό συνεπάγεται ότι η λεξικογραφικά βέλτιστη δέσµευση καθώς 
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και η δέσµευση min-max µπορούν να οδηγήσουν σε συνολική διαπερατότητα του 
δικτύου η οποία να είναι βέλτιστη σε σχέση µε οποιοδήποτε άλλο αλγόριθµο 
δέσµευσης. Σε σχέση µε την δέσµευση min-max, η λεξικογραφική δέσµευση οδηγεί 
στην ίδια διαπερατότητα, ωστόσο προσδίδει το επιπλέον χαρακτηριστικό της 
ποικιλίας στην επιλογή µονοπατιών κάτι που είναι εξαιρετικά σηµαντικό σε 
πραγµατικά δίκτυα.    
Τα επόµενα δυο λήµµατα αποτελούν την βάση για την εύρεση της λεξικογραφικά 
ελάχιστης δέσµευσης. Πρώτα θα δοθεί ο ορισµός της χωρητικότητας (όχι της φυσικής 
χωρητικότητας) ενός συνδέσµου l  και µιας τοµής (cut). 
 Με δεδοµένο έναν αριθµό 0�� , η χωρητικότητα  ενός συνδέσµου  ορίζεται σαν 

, όπου  είναι η αντίστροφη συνάρτηση της . Η χωρητικότητα 

µιας τοµής [ ορίζεται σαν U .  

l

)()( 1
��
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ij auSS[
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Λήµµα 1 
Έστω ότι το διάνυσµα  λύνει το πρόβληµα min-max και έστω 

. Τότε υπάρχει ένα σύνολο κόµβων N , τέτοιο ώστε 

  

*x

0)}({max *
�llAl xC

�
��

0],[)( ��

�

TTUTb �

T �

 
Λήµµα 2 
Α)Έστω ότι το διάνυσµα  λύνει το πρόβληµα min-max και έστω ότι το σύνολο 

κόµβων N , είναι τέτοιο ώστε . Τότε κάθε ροή  που λύνει 

το πρόβληµα min-max θα ικανοποιεί τις  

*x

T � 0],[)( ��

�

TTUTb �

'x

��)( '
ll xC  για κάθε  (1) 

�

� ),( TTl

0)( '
�ll xC  για κάθε  (2) ),( TTl

�

�

όπου )}({max *
llAl xC

�
��  

Β)Αντίστροφα, αν µια ροή  ικανοποιεί τις (1) και (2) για κάποιο σύνολο  

µε ,T  για κάποιο αριθµό 

)(,,
'

�ubGFx � T

T( 0) �
�

� , τότε , το  λύνει το 

πρόβληµα min-max και η βέλτιστη τιµή είναι η 

0],[)( ��

�

TTUTb �

'x

� . 
 
Κάθε σύνδεσµος  για τον οποίο ισχύει  θα 

ονοµάζεται “µέγιστα φορτωµένος”. Μια τοµή για την οποία ισχύει 

 θα λέγεται επίσης  “µέγιστα φορτωµένη”. 

k )}({max)( llAlkk xCxC
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Τα δυο αυτά λήµµατα δηλώνουν ότι για κάθε λύση του προβλήµατος min-max  

υπάρχει ένα σύνολο κόµβων T  τέτοιο ώστε: 

�� Όλοι οι σύνδεσµοι οι οποίοι εξέρχονται από το T  είναι µέγιστα φορτωµένοι. 

�� ∆εν υπάρχει φορτίο στους συνδέσµους οι οποίοι εισέρχονται στο σύνολο T . 
 
Εποµένως, αν υποτεθεί ότι η τιµή του �  είναι γνωστή και µια µέγιστα φορτωµένη 

τοµή  είναι γνωστή, τότε το πρόβληµα λεξικογραφικής ελαχιστοποίησης έχει 

λυθεί για τους συνδέσµους στο , )T  και αποµένει η εύρεση της λύσης στα δυο 

υποδίκτυα που ορίζονται από τα σύνολα 

�

],[ TT

T(
�

T και 
�

T . Αν  και 

, τα υποδίκτυα αυτά, τότε  
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Εφόσον η λύση του προβλήµατος min-max θεωρείται γνωστή, είναι γνωστή η ροή 

και η τιµή του *x � . Αυτό που αποµένει είναι η εύρεση των µέγιστα φορτωµένων 

τοµών. Στο [27] προτείνεται µια µέθοδος για τον εντοπισµό όλων των µέγιστα 
φορτωµένων τοµών. Αυτή περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενέργειες : 

�� Αντιστροφή των συνδέσµων για τους οποίους .  0*
�lx

�� Αντικατάσταση των συνδέσµων που δεν είναι µέγιστα φορτωµένοι και δεν έχουν 
µηδενικό φορτίο, από δυο συνδέσµους έναν σε κάθε κατεύθυνση. 

Έστω )  το νέο δίκτυο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στο νέο δίκτυο δεν µπορεί να 

υπάρχει µονοπάτι από το σύνολο 

,(
~ ~

ANG

�

T  στο σύνολο T .  Άρα το δίκτυο  έχει 

τουλάχιστον δύο ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες. Έστω ότι υπολογίζονται οι ισχυρά 

συνεκτικές συνιστώσες του G .  

),(
~~
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2,...,,,(
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1

~~
�GGGN L , L),

~
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Λήµµα 3 
Κάθε σύνδεσµος που συνδέει κάποιες από τις ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες 

 είτε έχει µηδενικό φορτίο ή ανήκει σε µια από τις µέγιστα φορτωµένες 
τοµές του δικτύου . 

LGGG
~

2

~

1

~
,...,,

G
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Συνδυάζοντας το λήµµα 3 µε το λήµµα 2Α, εξάγεται το συµπέρασµα ότι το φορτίο 

των συνδέσµων που συνδέουν τις ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες είναι 

το φορτίο που αντιστοιχεί στην λεξικογραφικά ελάχιστη δέσµευση. 
LGGG

~

2

~

1

~
,...,,  

Στον πίνακα 5-2 φαίνεται ο αλγόριθµος σε µορφή ψευδοκώδικα.  
 

Lexicographically_optimal_flow( G ) b,
Begin 

If 1�N end; 

 If ( �  για κάθε i ) then {  για κάθε l ; } end; 0)(ib N� 0
^
�lx A�

  );,max(min_arg_);,max(min_ * bGxbG ���

 ∆ηµιούργησε τον γράφο ; 
~
G

 strongly_connected_comp( G ) �},,...,,{
~

2

~

1

~

LGGG
~

 for (όλους τους συνδέσµους που συνδέουν τις ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες) 

  do xx �  ; end; *
^

ll

 for 1�k to L  

  do Lexicographically_optimal_flow( );end; kk bG ,

end; 

 

Πίνακας 5-2: Ψευδοκώδικας για τον υπολογισµό της λεξικογραφικά βέλτιστης 
δέσµευσης 

Για γραµµικά κόστη, η πολυπλοκότητα του αλγορίθµου είναι O . )|(| 5N

Κλείνοντας πρέπει να σηµειωθεί ότι ο παραπάνω αλγόριθµος βρίσκει την µοναδική 
λεξικογραφικά βέλτιστη λύση για το πρόβληµα single commodity και όχι για το 
πρόβληµα multi-commodity. Στο επόµενο κεφάλαιο προτείνεται ένας ευριστικός 
αλγόριθµος για την προσέγγιση της συνολικά λεξικογραφικά βέλτιστης δέσµευσης, 
δηλαδή γίνεται προσπάθεια για την προσέγγιση της λύσης του προβλήµατος multi-
commodity. 
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Κεφάλαιο 6 : Χρήση λεξικογραφικής βελτιστοποίησης σε 

οπτικά δίκτυα 

Στο κεφάλαιο αυτό εισάγεται η χρήση της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης σε 
οπτικά δίκτυα. Παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι εφαρµογής της και αξιολογούνται 
πειραµατικά µε την χρήση προσοµοιωτή. Επίσης προτείνεται ένα επιχειρησιακό 
πλαίσιο για την εφαρµογή της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης σε περιβάλλοντα στα 
οποία οι αιτήσεις για την κατασκευή οπτικών µονοπατιών καθώς και ο χρόνος ζωής 
των οπτικών µονοπατιών δεν µπορούν να προβλεφθούν µε ακρίβεια.         

6.1. Ορισµός κόστους των συνδέσµων  

Η εφαρµογή της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης προϋποθέτει τον κατάλληλο 
ορισµό για τα κόστη των συνδέσµων. Η προφανής επιλογή είναι η χρησιµοποίηση 
(utilization) του συνδέσµου δηλαδή ο αριθµός των µηκών κύµατος που δεσµεύονται 
σε κάθε σύνδεσµο DWDM. Πιο συγκεκριµένα το κόστος κάθε συνδέσµου  θα 
πρέπει να είναι  C , όπου 

l

ll previousxx ��)( x  οι νέες δεσµεύσεις στον σύνδεσµο  

και  ο αριθµός των µηκών κύµατος που έχουν δεσµευθεί στον σύνδεσµο  

από προηγούµενες εφαρµογές της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης.  

l

llprevious

Όµως, ο ορισµός της συνάρτησης κόστους σαν  για κάθε 

σύνδεσµο , αναιρεί την αρχική υπόθεση ότι για τις συναρτήσεις κόστους ισχύει 
. 

ll previousxxC ��)( ,

l
0)0( �C

Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού εξετάστηκαν δυο λύσεις, οι οποίες 
αναλύονται στις επόµενες ενότητες. 
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6.1.1. Λύση 1η : Κατάλληλη προσαύξηση του δικτύου 

Η λύση βασίζεται στο γεγονός ότι ο αλγόριθµος λεξικογραφικής βελτιστοποίησης 
µπορεί να εφαρµοστεί για σύνολα από κόµβους αποστολέων και παραληπτών. 
Σύµφωνα µε αυτή, η συνάρτηση κόστους για κάθε σύνδεσµο  ορίζεται σαν  

, όπου 
l

xxCl �)( x  οι νέες δεσµεύσεις στον σύνδεσµο . Κάθε φορά που 

εφαρµόζεται η λεξικογραφική βελτιστοποίηση το δίκτυο προσαυξάνεται µε ένα 
εικονικό κόµβο, για κάθε σύνδεσµο που έχει προηγούµενες δεσµεύσεις. Αυτό 
φαίνεται στο σχήµα 6-1. 

l

 

Σύνδεσµος l µε κ δεσµευµένα
µήκη κύµατος

Εισαγωγή
φορτίου k

Εξαγωγή
φορτίου k

Σύνδεσµος l1 Σύνδεσµος l2

 
Σχήµα 6-1: Λύση της κατάλληλης προσαύξησης του δικτύου 

 

Πιο συγκεκριµένα, για κάθε σύνδεσµο ο οποίος φέρει προηγούµενες δεσµεύσεις 
γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες : 
�� Ένας νέος κόµβος προστίθεται και εισάγονται δυο νέοι σύνδεσµοι (l1 και l2) οι 

οποίοι συνδέουν  τον νέο κόµβο µε την πηγή και τον προορισµό του αρχικού 
συνδέσµου (l). Οι νέοι αυτοί σύνδεσµοι έχουν µηδενικές προηγούµενες 
δεσµεύσεις. 

�� Ο αρχικός σύνδεσµος (l) διαγράφεται και στον νέο κόµβο εισάγεται φορτίο ίσο µε 
τις προηγούµενες δεσµεύσεις του διαγραµµένου συνδέσµου (l). Το φορτίο αυτό 
απορροφάται υποχρεωτικά από τον κόµβο-προορισµό του διαγραµµένου 
συνδέσµου. 

 
Εφόσον ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία για κάθε σύνδεσµο µε προηγούµενες 
δεσµεύσεις, εφαρµόζεται η λεξικογραφική βελτιστοποίηση. Έπειτα λαµβάνει χώρα η 
αντίστροφη διαδικασία : 
�� Ο νέος κόµβος και οι νέοι σύνδεσµοι διαγράφονται 
�� Ο αρχικός σύνδεσµος (l) αποκαθίσταται. 
 
Στον σύνδεσµο l ανατίθενται δεσµεύσεις ίσες µε k+x, όπου k οι προηγούµενες 
δεσµεύσεις και x οι νέες δεσµεύσεις (φορτίο συνδέσµου l1). 
Η λύση αυτή παρουσιάζει το µειονέκτηµα ότι αυξάνει σηµαντικά το µέγεθος του 
δικτύου, ειδικά για φορτωµένα δίκτυα, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η 
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πολυπλοκότητα του αλγορίθµου η οποία όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο 
κεφάλαιο έχει πολυωνυµική εξάρτηση από τον αριθµό των κόµβων του δικτύου. Για 
τον λόγο αυτό επιλέχθηκε η δεύτερη λύση που φαίνεται παρακάτω. 

6.1.2. Λύση 2η : Κατάλληλος ορισµός της συνάρτησης κόστους 

Μια εναλλακτική λύση είναι ο κατάλληλος ορισµός της συνάρτησης κόστους µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να ισχύει 0 , για κάθε σύνδεσµο . Ένας τέτοιος ορισµός 

φαίνεται στο σχήµα 6-2 (ο άξονας των x παριστάνει τις νέες δεσµεύσεις και ο άξονας 
των y το κόστος του συνδέσµου). 

)0( �lC l

 

C

ε

C(x)
=x+

pre
vio

us

C(x)=(1+previous/ε)*x

x  
Σχήµα 6-2: Λύση του κατάλληλου ορισµού της συνάρτησης κόστους 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό επιλέγεται µια µικρή τιµή  (π.χ. 10-6) και  
ορίζεται µια ευθεία που περνά από το (0,0) και τέµνει την ευθεία  

στο σηµείο . Με τα στοιχεία αυτά, η εξίσωση της 

ευθείας θα είναι 

�

ll previousxxC ��)(  ))(,( �� lC

��xxxl ��� 0,1()(
�

previousl *)F . Συνολικά προτείνεται η 

ακόλουθη συνάρτηση κόστους : 
 

�

�

�xx
previous

xC l
l ��� 0,*)1()(  

���� xpreviousxxC ll ,)(  

 
Όπως φαίνεται από τον ορισµό της συνάρτησης, ικανοποιείται ο περιορισµός 

, για κάθε σύνδεσµο . Το ερώτηµα που προκύπτει είναι τι γίνεται µε τους 

συνδέσµους στους οποίους γίνονται δεσµεύσεις µικρότερες από � . Αποφασίστηκε να 

0)0( �lC l
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µηδενίζονται όλες οι δεσµεύσεις κάτω από την τιµή αυτή. Για να εξακριβωθεί ότι 
αυτός ο µηδενισµός δεν προκαλεί παρενέργειες έγινε το εξής πείραµα: εκτελέστηκε ο 
λεξικογραφικός αλγόριθµος και έπειτα αφαιρέθηκαν οι σύνδεσµοι στους οποίους οι 
δεσµεύσεις ήταν µικρότερες από , ενώ διαγράφηκαν οι δεσµεύσεις στους 
υπόλοιπους συνδέσµους. Έπειτα, στο νέο δίκτυο εκτελέστηκε το πείραµα µε τις ίδιες 
απαιτήσεις σε δεσµεύσεις. Το αποτέλεσµα ήταν πρακτικά το ίδιο και αυτό αποτελεί 
µια σαφής ένδειξη ότι η συγκεκριµένη λύση δουλεύει σωστά.  

�

,0[

(|O

6.2. Θέµατα υλοποίησης προσοµοιωτή 

Για την πειραµατική αξιολόγηση των δυνατοτήτων της λεξικογραφικής 
βελτιστοποίησης καθώς και την σύγκρισή του µε άλλους αλγορίθµους δέσµευσης, 
αποφασίστηκε η υλοποίηση ενός προσοµοιωτή.  
Ο κώδικας για την υλοποίηση του προσοµοιωτή γράφηκε σε C++ και ο όγκος του 
προγράµµατος ήταν περίπου 1700 γραµµές. Χρησιµοποιήθηκε το LEDA package 
version 4.1 για Solaris το οποίο θεωρείται από τα πιο αξιόπιστα packages για την 
ανάπτυξη αλγορίθµων σχετικών µε γράφους[100]. Το LEDA package παρέχει µια 
σειρά από τύπους δεδοµένων και συναρτήσεις για την ανάπτυξη αλγορίθµων 
σχετικών µε γράφους. Παρακάτω, περιγράφονται συνοπτικά οι κυριότερες 
συναρτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του προσοµοιωτή. 
�� Int STRONG_COMPONENTS(graph G, node_array<int>& compnum) : παίρνει 

σαν είσοδο ένα κατευθυνόµενο γράφο και για κάθε κόµβο ),( EVG v  υπολογίζει 

έναν ακέραιο  στο , όπου  είναι ο αριθµός των ισχυρά 

συνεκτικών συνιστωσών του , ο οποίος επιστρέφεται από την συνάρτηση. Ο 
κόµβος 

][vcompnum ]1�c c

G
v  ανήκει στην  ισχυρά συνεκτική συνιστώσα αν . Ο 

αλγόριθµος έχει χρόνο εκτέλεσης . 

i ivcompnum �][

|)|| E�V

�� Int DIJKSTRA_T(graph G, node s, node t, edge_array<int> c, 
node_array<edge>& pred) : υπολογίζει το κοντινότερο µονοπάτι από τον κόµβο 
s  στον κόµβο t  και επιστρέφει το µήκος του. Ο πίνακας  περιέχει τις ακµές 

από τις οποίες περνά το µονοπάτι αυτό. Ο πίνακας  περιέχει το κόστος για κάθε 
σύνδεσµο του γράφου.   

pred

c

�� NT MAX_FLOW_T(graph G, node s, node t, edge_array<NT> cap, 
edge_array<NT>& f) : υπολογίζει την  µέγιστη ροή  σε ένα δίκτυο στο 

οποίο οι χωρητικότητες των συνδέσµων βρίσκονται στον πίνακα . Ο τύπος 

δεδοµένων NT µπορεί να είναι int ή double.   

),( ts f

cap
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6.3. Τρόποι εφαρµογής της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης  

Στην παρούσα εργασία έχει υποτεθεί η ύπαρξη ενός πίνακα ζήτησης, ο οποίος 
καθορίζει τις απαιτήσεις σε οπτικά µονοπάτια για κάθε ζεύγος κόµβων.  
Όπως έχει αναφερθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο, ο αλγόριθµος της λεξικογραφικής 
βελτιστοποίησης λύνει το πρόβληµα single commodity. Εποµένως µπορεί να 
υπολογίσει την λεξικογραφικά βέλτιστη δέσµευση από ένα αποστολέα για ένα ή 
περισσότερους παραλήπτες. Άρα, για τον υπολογισµό των δεσµεύσεων θα πρέπει να 
εκτελεστεί διαδοχικά ο αλγόριθµος της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης, 
τουλάχιστον τόσες φορές όσοι είναι οι κόµβοι αποστολείς.  
Το ερώτηµα που προκύπτει είναι αν τα µονοπάτια θα υπολογίζονται για κάθε ζεύγος 
αποστολέα-παραλήπτη ή αν θα υπολογίζονται για κάθε αποστολέα και όλους τους 
παραλήπτες σε ένα βήµα. Με βάση το ερώτηµα αυτό προκύπτουν τρεις εναλλακτικές 
επιλογές. 
1. Υπολογισµός των λεξικογραφικά βέλτιστων µονοπατιών από ένα αποστολέα σε 

όλους τους παραλήπτες σε ένα βήµα. 
2. Υπολογισµός των λεξικογραφικά βέλτιστων µονοπατιών για κάθε ζεύγος 

αποστολέα-παραλήπτη, εξαντλώντας όλες τις απαιτήσεις για κάποιο κόµβο 
αποστολέα και µετά προχωρώντας στους επόµενους. 

3. Υπολογισµός των λεξικογραφικά βέλτιστων µονοπατιών για κάθε ζεύγος 
αποστολέα-παραλήπτη, επιλέγοντας τα ζεύγη µε τυχαίο τρόπο. 

 
Οι επιλογές (1) και (2) δίνουν το ίδιο αποτέλεσµα. Όµως, η (1) απαιτεί µια εκτέλεση 
του αλγορίθµου για κάθε κόµβο αποστολέα, σε αντίθεση µε την (2) που απαιτεί τόσες 
εκτελέσεις όσες και τα ζεύγη αποστολέα-παραλήπτη. Άρα η επιλογή (1) είναι 
αποδοτικότερη από την (2). 
Μέσω πειραµατισµού διαπιστώθηκε ότι η επιλογή (3) δίνει χειρότερα αποτελέσµατα, 
ως προς την συνολική διαπερατότητα (throughput) του δικτύου, από την (1). 
Εποµένως ο υπολογισµός των λεξικογραφικά βέλτιστων µονοπατιών για κάθε κόµβο-
αποστολέα θα γίνει σε ένα βήµα για όλους τους παραλήπτες.      
Με δεδοµένο αυτό, εξετάστηκαν δυο τρόποι εφαρµογής του αλγορίθµου : ο σειριακός 
και ο επαναληπτικός 

6.3.1. Σειριακή εφαρµογή της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης 

Σύµφωνα µε τον σειριακό τρόπο εφαρµογής, για κάθε κόµβο-αποστολέα 
υπολογίζονται τα λεξικογραφικά βέλτιστα µονοπάτια προς όλους τους παραλήπτες. 
Κάθε κόµβος-αποστολέας θεωρεί δεδοµένες τις δεσµεύσεις των άλλων και δεν µπορεί 
να προκαλέσει την αλλαγή τους.  

 77



Αλγόριθµοι και Συστήµατα ∆ροµολόγησης σε Οπτικά ∆ίκτυα IP 

Από τα πειράµατα φάνηκε ότι η σειρά µε την οποία σαρώνεται ο πίνακας ζήτησης 
επηρεάζει το τελικό αποτέλεσµα. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί 
κάποια πολιτική ως προς την σειρά µε την οποία θα εφαρµοστεί η λεξικογραφική 
βελτιστοποίηση στους κόµβους-αποστολείς. Μια τέτοια πολιτική είναι να η απόδοση 
προτεραιότητας στους κόµβους-αποστολείς οι οποίοι έχουν τις µεγαλύτερες ανάγκες 
σε οπτικά µονοπάτια. Στόχος της πολιτικής αυτής είναι να αποφευχθεί το ενδεχόµενο 
οι κόµβοι µε µικρές ανάγκες σε οπτικά µονοπάτια να εµποδίζουν την εγκατάσταση 
µονοπατιών από κόµβους µε µεγαλύτερες ανάγκες, έχοντας σαν αποτέλεσµα µείωση 
στον συνολικό αριθµό εγκατεστηµένων οπτικών µονοπατιών. Με πειραµατισµό 
βρέθηκε ότι αυτός ο τρόπος σάρωσης δεν δίνει απαραίτητα τα καλύτερα 
αποτελέσµατα και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η χρησιµοποίηση τυχαίας σειράς, 
χωρίς κάποιο συγκεκριµένο κριτήριο στην επιλογή των κόµβων.  

6.3.2. Επαναληπτική εφαρµογή της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης 

Ο επαναληπτικός τρόπος εφαρµογής της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης απαιτεί 
πολλαπλές χρήσεις του σειριακού τρόπου εφαρµογής µέχρι να επέλθει σύγκλιση. Ο 
ευριστικός αλγόριθµος ο οποίος υλοποιεί την επαναληπτική εφαρµογή της 
λεξικογραφικής βελτιστοποίησης φαίνεται στον πίνακα 6-1. 
 
 

Με δεδοµένη την τοπολογία και ένα πίνακα ζήτησης 
1. Υπέθεσε ότι δεν υπάρχουν δεσµεύσεις στο δίκτυο 
2. //όπου  ο αριθµός των κόµβων αποστολέων  to k do For i 1� k
3. Βρες την λεξικογραφικά βέλτιστη δέσµευση από τον κόµβο i  σε όλους  

τους κόµβους-προορισµούς σύµφωνα µε τον πίνακα ζήτησης, διατηρώντας  
τις δεσµεύσεις για τους υπόλοιπους κόµβους-αποστολείς σταθερές. 

4.  End do
5. (οι δεσµεύσεις πριν το  και µετά το    If FOR loop FOR loop

διαφέρουν περισσότερο από µια µικρή τιµή � )  
then  πήγαινε στο βήµα 2; .  Else STOP

 

Πίνακας 6-1: Ο επαναληπτικός τρόπος εφαρµογής της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης 

∆ιαισθητικά σε κάθε FOR loop, κάθε κόµβος-αποστολέας “δηλώνει” την προτίµησή 
του στην χρησιµοποίηση των συνδέσµων του δικτύου κάτω από λίγο διαφορετικές 
συνθήκες δέσµευσης πόρων, µέχρι να επέλθει σύγκλιση.  
Με τον προτεινόµενο ευριστικό αλγόριθµο γίνεται προσπάθεια για την εύρεση της 
συνολικά λεξικογραφικά βέλτιστης δέσµευσης (επίλυση προβλήµατος multi-
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commodity). ∆εν µπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι όντως υπολογίζεται η συνολικά 
βέλτιστη λύση, διότι κάτι τέτοιο πρέπει να αποδειχθεί θεωρητικά.  

6.4. Λεπτοµέρειες του πειράµατος 

Για την διενέργεια πειραµάτων προτιµήθηκε η επιλογή µιας υπάρχουσας τοπολογίας. 
Ο λόγος για αυτό ήταν ότι οι παροχείς που θα µεταναστεύσουν σε τεχνολογίες 
DWDM θα χρησιµοποιήσουν την ήδη υπάρχουσα υποδοµή σε οπτικές ίνες. Με αυτή 
την λογική υπάρχει µικρή ευελιξία σε αλλαγές στις υπάρχουσες τοπολογίες. Η 
τοπολογία που χρησιµοποιήθηκε ήταν το δίκτυο βορείου Αµερικής της εταιρείας 
Global Crossing[101], η οποία είναι ο µεγαλύτερος παροχέας Internet στον κόσµο. Το 
δίκτυο φαίνεται στην εικόνα 6-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 6-1: Το δίκτυο βορείου Αµερικής της εταιρείας Global Crossing 

Για κάθε σύνδεσµο που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα έγινε η υπόθεση ότι υπάρχει 
ένα ζεύγος οπτικών ινών αντίθετης κατεύθυνσης. Επίσης έγινε η υπόθεση ότι κάθε 
σύνδεσµος DWDM πολυπλέκει 128 µήκη κύµατος, κάτι που είναι τεχνολογικά 
εφικτό. 
Ο πίνακας ζήτησης κατασκευάστηκε µε στόχο την δηµιουργία συµφόρησης. Αυτό 
είναι θεµιτό διότι σε καταστάσεις συµφόρησης µπορούν να φανούν τα 
πλεονεκτήµατα ενός αλγορίθµου που κάνει διαµοίραση φορτίου. Ο ακριβής τρόπος 
κατασκευής του πίνακα ζήτησης περιγράφεται ακολούθως : το δίκτυο αποτελείται 
από 107 κόµβους, 238 συνδέσµους και έχει διάµετρο 24, δηλαδή οι δυο πιο 
αποµακρυσµένοι κόµβοι απέχουν µεταξύ τους 24 hops. Εποµένως µπορεί να υποτεθεί 
ότι το µέσο µήκος του οπτικού µονοπατιού είναι  (24+1)/2=12.5 hops.  Επίσης µε 
δεδοµένο ότι το δίκτυο έχει 238 συνδέσµους και κάθε σύνδεσµος πολυπλέκει 128 
µήκη κύµατος, ο διαθέσιµος αριθµός από µήκη κύµατος στο δίκτυο είναι 
128*238=30464. Εποµένως κατά µέσο όρο το δίκτυο µπορεί να ικανοποιήσει  
30464/12.5�2438 οπτικά µονοπάτια ή 2438/107�23 οπτικά µονοπάτια για κάθε 
κόµβο-αποστολέα. Με βάση την ανάλυση αυτή, για κάθε κόµβο επιλέχθηκε τυχαία, 
µε την οµοιόµορφη κατανοµή, µια τιµή στο [1,45] που αντιστοιχεί στον συνολικό 
αριθµό από οπτικά µονοπάτια που πρέπει να δηµιουργηθούν µε αποστολέα τον κόµβο 
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αυτό. Για κάθε κόµβο-αποστολέα επιλέχθηκαν παραλήπτες µε τυχαίο τρόπο. Για κάθε 
κόµβο-παραλήπτη επιλέχθηκε τυχαία ένας αριθµός από οπτικά µονοπάτια, ο οποίος 
ανήκε στο [0,9], µε τις µικρές τιµές να είναι πιο πιθανές από τις µεγάλες για να 
αποφευχθεί η περίπτωση δηµιουργίας ενός πολύ αραιού πίνακα ζήτησης. Τέλος η 
επιλογή των τιµών έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι κόµβοι να είναι παραλήπτες 
κάποιου οπτικού µονοπατιού.  

6.5. Πειραµατικά αποτελέσµατα  

Η επίδοση του αλγορίθµου της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης συγκρίθηκε µε δυο 
πολύ γνωστούς αλγορίθµους που έχουν προταθεί για χρήση σε δίκτυα DWDM. Οι 
αλγόριθµοι αυτοί φαίνονται παρακάτω. 
�� Shortest path: είναι ένας αλγόριθµος που δεν λαµβάνει υπόψη του την κατάσταση 

του δικτύου. Κάθε σύνδεσµος έχει σταθερό κόστος και επιλέχθηκε οι σύνδεσµοι 
να έχουν το ίδιο κόστος. Υπολογίζει το µονοπάτι µε τον µικρότερο άθροισµα από 
κόστη. Πρόκειται για ένα αλγόριθµο ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για την 
διαµοίραση του φορτίου στο δίκτυο αλλά για την οικονοµία στην κατανάλωση 
των πόρων. 

�� Fixed paths least congested routing[35]: είναι ένας προσαρµοστικός αλγόριθµος 
στον οποίο το κόστος κάθε συνδέσµου ορίζεται σαν τον αριθµό των δεσµευµένων 
µηκών κύµατος. Υπολογίζει το µονοπάτι µε τον µικρότερο άθροισµα από κόστη. 
Στο [35] προτείνεται η προεπιλογή κάποιων µονοπατιών από τα οποία θα βρεθεί 
το µονοπάτι µε το µικρότερο κόστος. Στα πειράµατα που διεξήχθησαν όλα τα 
διαθέσιµα µονοπάτια λήφθηκαν υπόψη, εποµένως αυτή η εκδοχή του αλγορίθµου 
θα έχει καλύτερα αποτελέσµατα σε σχέση µε την προτεινόµενη στο [35].   

 
Σαν µετρική για την σύγκριση των αλγορίθµων ορίστηκε το ποσοστό των 
εγκατεστηµένων οπτικών µονοπατιών σε σχέση µε αυτά που απαιτούνται από τον 
πίνακα ζήτησης. Ουσιαστικά η µετρική αυτή δηλώνει την συνολική διαπερατότητα 
(throughput) του δικτύου.  

6.5.1. Πειραµατικά αποτελέσµατα για την σειριακή εφαρµογή  

Για την πραγµατοποίηση πειραµάτων µε την σειριακή εφαρµογή της λεξικογραφικής 
βελτιστοποίησης εκτελέστηκαν πειράµατα για τυχαία σειρά σάρωσης του πίνακα 
ζήτησης. Για την ίδια σειρά σάρωσης εκτελέστηκαν πειράµατα µε τους shortest path 
και fixed paths least congested routing. Εκτελέστηκε ένας µεγάλος αριθµός 
πειραµάτων και οι µέσες τιµές των αποτελεσµάτων φαίνεται στο σχήµα 6-3.  
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Σχήµα 6-3: Πειραµατικά αποτελέσµατα για τον shortest path, τον fixed paths least congested 

routing και την σειριακή εφαρµογή της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης 

Σε όλα τα πειράµατα η διάταξη των αποτελεσµάτων ήταν αυτή που φαίνεται στο 
σχήµα 6-3, δηλαδή ο fixed paths least congested routing είχε ελαφρώς καλύτερη 
επίδοση από τον shortest path και η λεξικογραφική βελτιστοποίηση είχε σηµαντικά 
καλύτερη επίδοση και από τους δυο προηγούµενους. Κατά µέσο όρο ο shortest path 
κατάφερε να εγκαταστήσει το 63.9% των ζητούµενων οπτικών µονοπατιών, ενώ ο 
fixed paths least congested routing κατάφερε να εγκαταστήσει το 65.3% των 
ζητούµενων οπτικών µονοπατιών. Το πειραµατικό αυτό αποτέλεσµα παρέχει την 
ένδειξη ότι ο fixed paths least congested routing δεν είναι αποτελεσµατικός στην 
διαµοίραση φορτίου σε τοπολογίες σαν αυτή της εικόνας 6-1, διότι έχει ελαφρώς 
καλύτερη απόδοση σε σχέση µε ένα αλγόριθµο ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για την 
διαµοίραση του φορτίου. Η επίδοση του αλγορίθµου της λεξικογραφικής 
βελτιστοποίησης ήταν πολύ καλύτερη και οδήγησε στην εγκατάσταση κατά µέσο όρο 
87.9% των ζητούµενων οπτικών µονοπατιών. Εκτελώντας τις κατάλληλες αναγωγές, 
µπορεί να βρεθεί ότι ο αλγόριθµος της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης υπερέχει του 
shortest path κατά 37.5% και του fixed paths least congested routing κατά 34.6%. 
Από τα πειραµατικά αποτελέσµατα εξάγεται το συµπέρασµα ότι η χρήση της 
λεξικογραφικής βελτιστοποίησης προκαλεί σηµαντική αύξηση της µεταφορικής 
ικανότητας του δικτύου. Επιπλέον, µε δεδοµένο ότι κάθε οπτικό µονοπάτι έχει 
χωρητικότητα της τάξεως του Gbps, η αύξηση της διαπερατότητας του δικτύου για 
τοπολογίες σαν αυτή της εικόνας 6-1 είναι της τάξεως του Tbps!   

6.5.2. Πειραµατικά αποτελέσµατα για την επαναληπτική εφαρµογή 

Για την επαναληπτική εφαρµογή της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης θεωρήθηκε 
σαν τιµή σύγκλισης τα 5 µήκη κύµατος, δηλαδή για να τερµατίσει ο ευριστικός 
αλγόριθµος θα έπρεπε οι τιµές των δεσµεύσεων στους συνδέσµους πριν και µετά το 
FOR loop να διαφέρουν λιγότερο από 5 µήκη κύµατος. 
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Στo σχήµα 6-4 φαίνεται η σύγκριση της σειριακής εφαρµογής της λεξικογραφικής 
βελτιστοποίησης και της επαναληπτικής εφαρµογής, µε δεδοµένο ότι στα πειράµατα 
χρησιµοποιήθηκε η ίδια σειρά σάρωσης του πίνακα ζήτησης. 
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Σχήµα 6-4: Πειραµατικά αποτελέσµατα για την επαναληπτική εφαρµογή της λεξικογραφικής 

βελτιστοποίησης 

Σε όλα τα πειράµατα που εκτελέστηκαν, η επαναληπτική εφαρµογή του αλγορίθµου 
της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης είχε καλύτερη επίδοση από την σειριακή 
εφαρµογή. Κατά µέσο όρο µε την επαναληπτική εφαρµογή της λεξικογραφικής 
βελτιστοποίησης επιτεύχθηκε η εγκατάσταση του 90.2% των ζητούµενων οπτικών 
µονοπατιών. Κάνοντας τις κατάλληλες αναγωγές προκύπτει ότι υπήρξε βελτίωση 
κατά περίπου 2.6%.  
Από τα πειράµατα προέκυψε ότι ο ευριστικός αλγόριθµος συγκλίνει σε µικρό αριθµό 
από FOR loops. Κατά µέσο όρο ο αριθµός αυτός ήταν 7. Επίσης δοκιµάστηκε η 
µείωση της τιµής σύγκλισης από τα 5 µήκη κύµατος στο 1 µήκος κύµατος. Η 
βελτίωση στα εγκατεστηµένα µονοπάτια στην περίπτωση αυτή ήταν ασήµαντη, της 
τάξεως του 1 τοις χιλίοις, ενώ απαιτούνταν σηµαντικά µεγαλύτερος αριθµός 
επαναλήψεων. Από το παραπάνω εξάγεται το συµπέρασµα ότι ο ευριστικός 
αλγόριθµος επιδεικνύει σηµαντική ευρωστία και σταθερότητα.   
Επίσης, η µόνη επιβάρυνση που επιφέρει το ευριστικός αλγόριθµος σε σχέση µε την 
σειριακή εφαρµογή της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης είναι ότι χρειάζεται 
περισσότερο χρόνο εκτέλεσης. Αυτό δεν είναι κάτι σηµαντικό διότι γίνεται η 
υπόθεση ότι ο µηχανισµός δεν τρέχει σε πραγµατικό χρόνο (off-line) και εποµένως ο 
χρόνος εκτέλεσης δεν έχει µεγάλη σηµασία. 
Τα πειραµατικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι η βελτίωση που επιφέρει η επαναληπτική 
εφαρµογή της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης είναι µικρή, περίπου 2.6%. Το 
γεγονός αυτό σχετίζεται µε την συγκεκριµένη τοπολογία και δεν έχει γενική ισχύ. Πιο 
συγκεκριµένα βρέθηκαν τοπολογίες στις οποίες η χρήση της επαναληπτικής 
εφαρµογής της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης είχε σηµαντικά καλύτερα 
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αποτελέσµατα από την σειριακή εφαρµογή. Ένα τέτοιο παράδειγµα φαίνεται στο 
σχήµα 6-5. 
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Σχήµα 6-5: Παράδειγµα τοπολογίας που επιδεικνύει σηµαντική βελτίωση για την επαναληπτική 

εφαρµογή της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης 

 

Έστω ότι κάθε σύνδεσµος έχει χωρητικότητα 60 µήκη κύµατος και έστω ότι o 
πίνακας ζήτησης είναι αυτός που φαίνεται στον πίνακα 6-2.  
 

Αποστολέας Παραλήπτης Αριθµός οπτικών µονοπατιών 
1 4 90 
7 10 90 

Πίνακας 6-2: Πίνακας ζήτησης 

Αν χρησιµοποιηθεί η σειριακή εφαρµογή της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης, µε 
οποιαδήποτε σειρά κόµβων-αποστολέων, θα εγκατασταθούν 90+75=165 οπτικά 
µονοπάτια ή το 91.6% των ζητούµενων οπτικών µονοπατιών. Αντίθετα αν 
χρησιµοποιηθεί ο επαναληπτική εφαρµογή της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης τότε 
θα εγκατασταθούν όλα τα οπτικά µονοπάτια δηλαδή το 100% των ζητούµενων 
οπτικών µονοπατιών. Εποµένως, υπάρχει βελτίωση κατά περίπου 9%, η οποία είναι 
σηµαντικά µεγαλύτερη από την προηγούµενη.  
Ανεξάρτητα από το µέγεθος της βελτίωσης, το γεγονός ότι η επαναληπτική εφαρµογή 
της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης είχε σε όλα τα πειράµατα καλύτερα 
αποτελέσµατα από την σειριακή εφαρµογή παρέχει το συµπέρασµα ότι µε την χρήση 
του ευριστικού αλγορίθµου γίνεται ένα βήµα προς την συνολικά λεξικογραφικά 
βέλτιστη δέσµευση (πρόβληµα multi-commodity). Επίσης διενεργήθηκαν πειράµατα 
σε µικρές τοπολογίες, σαν αυτή που φαίνεται στο σχήµα 6-5, στις οποίες η συνολικά 
λεξικογραφικά βέλτιστη δέσµευση µπορούσε να υπολογιστεί απευθείας, χωρίς να 
είναι αναγκαία η χρήση κάποιου αλγορίθµου. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα έδειξαν 
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ότι εκτελώντας τον ευριστικό αλγόριθµο βρέθηκαν οι ίδιες τιµές δέσµευσης, κάτι που 
παρέχει µια σηµαντική ένδειξη για την ικανότητα σύγκλισης του ευριστικού 
αλγορίθµου στην συνολικά λεξικογραφικά βέλτιστη δέσµευση.      

6.6. Επιχειρησιακό Πλαίσιο για την εφαρµογή της 

λεξικογραφικής βελτιστοποίησης  

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, παραδοσιακά η δέσµευση των 
οπτικών µονοπατιών γίνονταν µε στατικό τρόπο. Όταν ένας πελάτης ενδιαφέρονταν 
για την αγορά ενός οπτικού µονοπατιού έκανε µακροχρόνια συµβόλαια. Ο χρόνος για 
την παροχή του µονοπατιού, από την στιγµή υπογραφής της συµφωνίας χρήσης του, 
ήταν της τάξεως του µήνα. Ωστόσο η δυναµική συµπεριφορά των σύγχρονων 
υπηρεσιών, όπως τα Optical Virtual Private Networks, απαιτεί την παροχή οπτικών 
µονοπατιών σε πραγµατικό χρόνο[15]. Για παράδειγµα µια εταιρεία η οποία 
χρησιµοποιεί ένα Optical Virtual Private Network για την διασύνδεση των 
υποκαταστηµάτων της, έχει ανάγκη από την δυνατότητα να της παρέχονται επιπλέον 
οπτικά µονοπάτια όταν το δίκτυό της παρουσιάζει συµφόρηση, τα οποία θα 
αποδεσµεύονται όταν η συµφόρηση ξεπεραστεί.  
Τεχνολογικά, η δυνατότητα για παροχή οπτικών µονοπατιών σε πραγµατικό χρόνο 
είναι σήµερα εφικτή τόσο εξαιτίας των εξελίξεων στα οπτικά στοιχεία (δυναµικά 
οπτικά υλικά µεταγωγής, ρυθµιζόµενα φίλτρα, ρυθµιζόµενα lasers κτλ) όσο και 
εξαιτίας της προσέγγισης MPLambdaS, η οποία παρέχει το σύνολο των πρωτοκόλλων 
για την επίτευξη του σκοπού αυτού.  
Άµεση απόρροια του νέου δυναµικού τρόπου λειτουργίας των µοντέρνων δικτύων 
είναι ότι πλέον ο κάτοχος του δικτύου δεν µπορεί να καθορίσει µε ακρίβεια την 
ζήτηση που θα εκδηλωθεί και εποµένως παρουσιάζεται δυσκολία στην εφαρµογή 
παραδοσιακών µεθόδων δέσµευσης οι οποίες προϋπόθεταν ακριβή γνώση της 
ζήτησης στους πόρους του δικτύου.       
Στην ενότητα αυτή προτείνεται ένα επιχειρησιακό πλαίσιο (business case) για την 
χρησιµοποίηση της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης στο νέο δυναµικό περιβάλλον 
λειτουργίας. Το βασικό χαρακτηριστικό της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης το 
οποίο την καθιστά ικανή να λειτουργήσει αποτελεσµατικά σε ένα τέτοιο περιβάλλον, 
είναι η αυξηµένη δυνατότητα διαµοίρασης του φορτίου που παρέχει. Αυτό σηµαίνει 
ότι µε την χρήση της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης αποφεύγονται οι περιπτώσεις 
στις οποίες κάποιοι σύνδεσµοι είναι πλήρως χρησιµοποιούµενοι ενώ άλλοι  
υποχρησιµοποιούνται. Παράλληλα εξασφαλίζεται οµοιοµορφία όσον αφορά τον 
αριθµό των ελεύθερων µηκών κύµατος στους συνδέσµους του δικτύου. Εποµένως οι 
απρόσµενες αιτήσεις για δέσµευση πόρων, κάτι που είναι πολύ συνηθισµένο σε 
δυναµικά περιβάλλοντα, θα µπορούν να ικανοποιηθούν µε µεγάλη πιθανότητα.       

 84



Αλγόριθµοι και Συστήµατα ∆ροµολόγησης σε Οπτικά ∆ίκτυα IP 

Το πλαίσιο λειτουργίας που περιγράφεται στην επόµενη ενότητα αναφέρεται σε 
δίκτυα µεγάλων παροχέων, οποιασδήποτε τοπολογίας. Γίνεται η υπόθεση ότι η 
διασύνδεση του οπτικού δικτύου µε τα δίκτυα πελάτη γίνεται µε βάση το µοντέλο  
overlay. Η υπόθεση αυτή είναι δικαιολογηµένη διότι οι παροχείς συνήθως δεν 
παρέχουν πληροφορία για το εσωτερικό του δικτύου τους. Χωρίς την πληροφορία 
αυτή η εφαρµογή του µοντέλου διασύνδεσης peer δεν έχει νόηµα.    

6.6.1. Το µοντέλο του δικτύου  

Το δίκτυο περιλαµβάνει δυο ειδών συσκευές[4] : 
1. ∆ροµολογητές IP, οι οποίοι υποστηρίζουν MPLS (Label Switching Router-LSR) 
2. Υβριδικές συσκευές οι οποίες συνδυάζουν τις δυνατότητες ενός LSR και ενός 

OXC (LSR/OXC). Μπορεί κανείς να φανταστεί τις συσκευές αυτές σαν ένα LSR 
που βρίσκεται στην “κορυφή” ενός OXC1 τρίτης γενιάς (βλέπε κεφάλαιο 2). Οι 
συσκευές αυτές λειτουργούν µε βάση την προσέγγιση MPLambdaS. 

 
Συνολικά, το µοντέλο του δικτύου φαίνεται στο σχήµα 6-6. 
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Σχήµα 6-6: Το µοντέλο του δικτύου 

Σύµφωνα µε το σχήµα 6-6, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός από δίκτυα πελάτη 
(Internet Service Providers, εταιρικά δίκτυα κτλ) τα οποία διασυνδέονται µέσω του 
οπτικού δικτύου. Τα δίκτυα πελάτη υποστηρίζουν την τεχνολογία MPLS, δηλαδή 
αποτελούνται από συσκευές τύπου LSR. Το οπτικό δίκτυο αποτελείται εξολοκλήρου 
από συσκευές υβριδικού τύπου LSR/OXC, οι οποίες εκτός από οπτική µεταγωγή 

                                                 
1 ∆εν χρησιµοποιούνται “καθαρά” OXCs διότι δεν διαθέτουν ηλεκτρικές διεπαφές (ports) και 
εποµένως δεν µπορούν να συνδέονται απευθείας µε τους πελάτες. Άρα δεν υπάρχει οικονοµικό 
κίνητρο για την χρήση τους. 
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µπορούν να συγκεντρώνουν κίνηση και να την ενθυλακώνουν σε οπτικά µονοπάτια. 
Κάθε συσκευή του οπτικού δικτύου συνδέεται µε ένα ή περισσότερα δίκτυα πελάτη.  
Σύµφωνα µε το σενάριο λειτουργίας, τα δίκτυα πελάτη παράγουν αιτήσεις για την 
κατασκευή CR-LSPs προς άλλα δίκτυα πελάτη. Οι αιτήσεις αυτές µεταφράζονται σε 
αιτήσεις για την κατασκευή οπτικών µονοπατιών από το οπτικό δίκτυο. Όταν το 
οπτικό µονοπάτι εγκατασταθεί, τα CR-LSPs ενθυλακώνονται σε αυτό ενώ οι 
επόµενες αιτήσεις για την κατασκευή CR-LSPs, αντιµετωπίζουν το οπτικό µονοπάτι 
σαν ένα κανονικό σύνδεσµο (Forwarding Adjacencies[48]). Πρέπει να σηµειωθεί ότι 
ο αριθµός των CR-LSPs που µπορούν να ενθυλακωθούν σε ένα οπτικό µονοπάτι είναι 
µεγάλος, διότι η χωρητικότητα ενός τυπικού CR-LSP είναι µιας τάξης µεγέθους 
µικρότερη από τη χωρητικότητα του µήκους κύµατος. 
Από τα παραπάνω υπονοείται ότι κάθε οπτικό µονοπάτι µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
από CR-LSPs διαφορετικών πελατών. Ωστόσο το προτεινόµενο µοντέλο δεν 
αποκλείει την περίπτωση στην οποία ένα δίκτυο πελάτη επιθυµεί να χρησιµοποιήσει 
αποκλειστικά ένα οπτικό µονοπάτι. Η απάντηση στο ερώτηµα αν το οπτικό µονοπάτι 
θα είναι για αποκλειστική χρήση κάποιου δικτύου πελάτη καθορίζεται ρητά στην 
αίτηση για την κατασκευή του οπτικού µονοπατιού. Για παράδειγµα στο πρωτόκολλο 
CR-LDP καθορίζεται στο Contact Id attribute του Service TLV[56].   
Στο οπτικό µονοπάτι γίνεται µεταγωγή ανά µήκος κύµατος σύµφωνα µε την 
προσέγγιση MPLambdaS. ∆ηλαδή οι συσκευές  LSR/OXCs χρησιµοποιούν τις 
δυνατότητες που τους παρέχει το ενσωµατωµένο OXC. Εποµένως η πληροφορία 
παραµένει σε µορφή φωτός και µεταδίδεται ταχύτατα. Επίσης τα CR-LSPs δεν 
υφίστανται κανενός είδους επεξεργασία κατά µήκος του οπτικού µονοπατιού, διότι τα 
περιεχόµενα του µήκους κύµατος είναι διαφανή για τους ενδιάµεσους LSR/OXCs. 
Όταν το οπτικό σήµα φθάσει στον τελευταίο LSR/OXC του οπτικού µονοπατιού το 
φως µετατρέπεται σε ηλεκτρισµό και η συσκευή LSR/OXC κάνει χρήση των 
δυνατοτήτων του LSR που ενσωµατώνει, για να αποκτήσει πρόσβαση στην ετικέτα 
κάθε πακέτου. Ανάλογα µε την τιµή της ετικέτας, το πακέτο παραδίδεται σε κάποιο 
δίκτυο πελάτη-προορισµό ή µπορεί να ενθυλακωθεί σε κάποιο άλλο οπτικό µονοπάτι 
αν ο συγκεκριµένος LSR/OXC δεν συνδέεται άµεσα µε το δίκτυο πελάτη που είναι ο 
προορισµός.   

6.6.2. ∆ιαχείριση αιτήσεων κατασκευής CR-LSPs 

Ένα σηµαντικό ζήτηµα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι το πότε θα πρέπει να 
αποφασίζεται η κατασκευή ενός οπτικού µονοπατιού. Όταν φθάνει στο οπτικό δίκτυο 
µια αίτηση για την κατασκευή ενός CR-LSP, αυτή εξετάζεται από ένα εξυπηρετητή 
πολιτικής (policy server[56]), ο οποίος αποφασίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα 
εξυπηρετηθεί η αίτηση. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αιτήσεις για την κατασκευή ενός 
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CR-LSP περιέχουν τόσο τον προορισµό στο οπτικό δίκτυο όσο και το αιτούµενο 
εύρος ζώνης. 
Οι πιθανές επιλογές για την εξυπηρέτηση ης αίτησης φαίνονται παρακάτω. 
1. Χρησιµοποίηση ενός υπάρχοντος οπτικού µονοπατιού που οδηγεί στον ζητούµενο 

προορισµό και διαθέτει το κατάλληλο ελεύθερο εύρος ζώνης. 
2. Χρησιµοποίηση περισσότερων από ενός οπτικών µονοπατιών που τελικά οδηγούν 

στον κατάλληλο προορισµό. 
3. ∆ηµιουργία ενός νέου οπτικού µονοπατιού. 
 
Η επιλογή (1) είναι προφανής διότι κάνει την ελάχιστη κατανάλωση σε οπτικούς 
πόρους. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, 
όπως όταν τα υπάρχοντα οπτικά µονοπάτια δεν διαθέτουν το κατάλληλο εύρος ζώνης 
ή τα αιτούµενα χαρακτηριστικά για το CR-LSP (πχ προστασία) δεν υποστηρίζονται 
από τα υπάρχοντα οπτικά µονοπάτια.  
Η επιλογή (2) φέρει τους ίδιους περιορισµούς µε την επιλογή (1) µε την επιπλέον 
επιβάρυνση ότι καταναλώνει περισσότερους οπτικούς πόρους. Η επιβάρυνση αυτή 
µπορεί να ελεγχθεί θέτοντας άνω όριο στον συνολικό αριθµό των οπτικών 
µονοπατιών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν.  
Η επιλογή (3) προκαλεί µεγάλη κατανάλωση οπτικών πόρων και επιπλέον φέρει τον 
κίνδυνο της υποχρησιµοποίησης. Πιο συγκεκριµένα, η εγκατάσταση ενός οπτικού 
µονοπατιού, το οποίου η χωρητικότητα είναι της τάξεως του Gbps, ενεργοποιείται 
από την κατασκευή ενός CR-LSP του οποίου η χωρητικότητα είναι της τάξεως του 
Mbps. Εποµένως αν η µελλοντική ζήτηση δεν είναι αρκετή θα υπάρχει µικρή 
χρησιµοποίηση του οπτικού µονοπατιού κάτι που σηµαίνει απώλεια κέρδους για τον 
κάτοχο του οπτικού δικτύου. Ο εξυπηρετητής πολιτικής θα πρέπει να εξετάσει την 
πιθανότητα υποχρησιµοποίησης πριν αποφασίσει την εγκατάσταση ενός οπτικού 
µονοπατιού. Στην απόφαση αυτή σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσει η κλάση του CR-
LSP καθώς και ο πελάτης που παρήγαγε την αίτηση.          
Συγκρίνοντας τις παραπάνω επιλογές, η επιλογή (1) είναι η πιο συµφέρουσα για τον 
κάτοχο του οπτικού δικτύου και πρέπει να χρησιµοποιείται κάθε φορά που έρχεται 
µια αίτηση για κατασκευή ενός CR-LSP. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόφαση µεταξύ 
των επιλογών (2) και (3). Η επιλογή (3) έχει σαν αποτέλεσµα µεγάλη κατανάλωση 
οπτικών πόρων και για τον λόγο αυτό θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι θα 
πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο όταν οι επιλογές (1) και (2) δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν. Το µειονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι ότι µε την συχνή 
χρήση της επιλογής (2) µεγάλος αριθµός από CR-LSPs καταναλώνει πόρους από 
πολλά οπτικά µονοπάτια, κάτι που σηµαίνει ότι µειώνεται η συνολική διαπερατότητα 
του δικτύου. Για τον λόγο αυτό, η πιο κατάλληλη λύση θα ήταν η χρησιµοποίηση της 
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επιλογής (2) όταν ο εξυπηρετητής πολιτικής αποφασίζει ότι το ρίσκο για 
υποχρησιµοποίηση ενός νέου οπτικού µονοπατιού ξεπερνά κάποιο όριο.   

6.6.3. Το επιχειρησιακό πλαίσιο 

Στην ενότητα αυτή παρέχεται ένα πλαίσιο για την εφαρµογή της λεξικογραφικής 
βελτιστοποίησης σε µεγάλα δίκτυα τυχαίας τοπολογίας στα οποία οι αιτήσεις και ο 
χρόνος ζωής των οπτικών µονοπατιών δεν µπορούν να προβλεφθούν µε ακρίβεια. 
Γίνεται η υπόθεση ότι υπάρχει κάποιος πίνακας ζήτησης ο οποίος εκφράζει κατά 
µέσο όρο τις ανάγκες σε οπτικά µονοπάτια µεταξύ κάθε ζεύγους κόµβων. Η 
κατάρτιση του πίνακα µπορεί να γίνει µε βάση υπάρχουσες συµφωνίες µε πελάτες 
(Service Level Agreements-SLAs) καθώς και µε προβλέψεις για την µελλοντική 
ζήτηση.  
Η ενότητα αυτή αναφέρεται σε ενέργειες οι οποίες λαµβάνουν χώρα όταν έρχεται µια 
αίτηση για κατασκευή ενός οπτικού µονοπατιού, όταν δηλαδή ο εξυπηρετητής 
πολιτικής έχει αποφασίσει ότι για την εξυπηρέτηση µιας αίτησης κατασκευής ενός 
CR-LSP θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα νέο οπτικό µονοπάτι.    
Σύµφωνα µε το προτεινόµενο επιχειρησιακό πλαίσιο, υπάρχει κάποια 
κεντρικοποιηµένη οντότητα η οποία υπολογίζει τα οπτικά µονοπάτια βασιζόµενη 
στον πίνακα ζήτησης. Ο υπολογισµός των οπτικών µονοπατιών γίνεται µε την χρήση 
της επαναληπτικής εφαρµογής της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης, η οποία όπως 
φάνηκε από τα πειράµατα δίνει τα καλύτερα αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα, 
δηλαδή τα οπτικά µονοπάτια που επιλέχθηκαν, µεταφέρονται στους κόµβους µέσα 
από κάποιο πρωτόκολλο διαχείρισης, χωρίς να εγκαθίστανται άµεσα. Εποµένως, 
ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, κάθε κόµβος-αποστολέας 
γνωρίζει ποιο οπτικό µονοπάτι θα πρέπει να χρησιµοποιήσει αν εισέλθει µια αίτηση 
για κάποιο προορισµό, µε δεδοµένο ότι η αίτηση αυτή είχε προβλεφθεί και είχε 
καταχωρηθεί στον πίνακα ζήτησης. 
Το διάγραµµα ροής που φαίνεται στο σχήµα 6-7 παρουσιάζει τις ενέργειες που 
γίνονται όταν έρχεται µια νέα αίτηση για την δηµιουργία ενός οπτικού µονοπατιού. 
Όταν ένας κόµβος δεχθεί µια αίτηση για την δηµιουργία ενός οπτικού µονοπατιού, 
ελέγχει αν υπάρχει κάποιο αποθηκευµένο οπτικό µονοπάτι που δεν έχει 
χρησιµοποιηθεί. Αν υπάρχει τότε ικανοποιεί την αίτηση µε αυτό. Αν δεν υπάρχει 
τέτοιο µονοπάτι, τότε ελέγχει αν το ποσοστό των µονοπατιών που έχουν 
εγκατασταθεί χωρίς να χρησιµοποιηθούν τα αποθηκευµένα οπτικά µονοπάτια, διότι 
αυτά είχαν ήδη χρησιµοποιηθεί, ξεπερνά κάποιο όριο που έχει τεθεί από τον κάτοχο 
του δικτύου. Η λογική του ελέγχου αυτού είναι η εξακρίβωση για το αν οι αιτήσεις 
προς τον συγκεκριµένο κόµβο έχουν ξεπεράσει την πρόβλεψη, όπως εκφράζεται από 
τον πίνακα ζήτησης, σε τέτοιο βαθµό που θέτει σε κίνδυνο την οµαλή λειτουργία του 
δικτύου, όπως υπολογίστηκε από την επαναληπτική εφαρµογή της λεξικογραφικής 
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βελτιστοποίησης. Αν η απάντηση στην ερώτηση 3 είναι ναι, τότε πρέπει να ληφθούν 
κάποια µέτρα ώστε να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία του δικτύου. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε την ενέργεια Τοπική Βελτιστοποίηση, σύµφωνα µε την οποία τα 
οπτικά µονοπάτια που δεν εγκαταστάθηκαν µε την χρήση των αποθηκευµένων 
µονοπατιών µαζί µε την νέα αίτηση επαναυπολογίζονται µε την χρήση της 
λεξικογραφικής βελτιστοποίησης. 
 

ΝΑΙ

1.Υπάρχει διαθέσιµο
αποθηκευµένο οπτικό

µονοπάτι µεταξύ  (s,d)?

Αίτηση

οπτικού

µονοπατιού

µεταξύ (s,d)

2.∆ηµιούργησε το οπτικό
µονοπάτι κάνοντας

χρήση του
αποθηκευµένου

µονοπατιού

3.Το ποσοστό των
επιπλέον µονοπατιών
ξεπερνά το πάνω

όριο?

ΝΑΙ

6.Κάνε τοπική
βελτιστοποίηση

4.Υπάρχουν
διαθέσιµοι
πόροι?

5.Εγκατέστησε
το οπτικό
µονοπάτι
κάνοντας
χρήση της

λεξικογραφικής
βελτιστοποίησης

7.Ικανοποιήθηκε
η αίτηση?

8.Κάνε συνολική
βελτιστοποίηση

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 
Σχήµα 6-7: Ενέργειες κατά την άφιξη µιας νέας αίτησης για κατασκευή οπτικού µονοπατιού 

Η ενέργεια της τοπικής βελτιστοποίησης εµπεριέχει την επαναδροµολόγηση 
υπαρχόντων οπτικών µονοπατιών. Το γεγονός αυτό δεν σηµαίνει αναγκαστικά 
διακοπή της υπηρεσίας διότι σύµφωνα µε τον µηχανισµό αλλαγής µονοπατιού του 
MPLS[62], πρώτα κατασκευάζεται το νέο CR-LSP και µετά διαγράφεται το αρχικό. 
Εποµένως δεν υφίσταται θέµα απόρριψης πληροφορίας λόγω buffering.  
Αν η απάντηση στο ερώτηµα 3 είναι όχι, τότε ο κόµβος ελέγχει αν υπάρχουν οι 
απαιτούµενοι οπτικοί πόροι για την κατασκευή ενός οπτικού µονοπατιού στον 
αιτούµενο προορισµό. Αυτός ο έλεγχος µπορεί να γίνει απευθείας από τον κόµβο 
διότι µε δεδοµένο ότι οι συσκευές του δικτύου χρησιµοποιούν το επίπεδο ελέγχου 
διαχείρισης κυκλοφορίας του MPLS, τα πρωτόκολλα δροµολόγησης έχουν επεκταθεί  
ώστε να διαφηµίζουν πληροφορία σχετική µε την διαθεσιµότητα των πόρων. 
Εποµένως κάθε κόµβος µπορεί να γνωρίζει τον γράφο των διαθέσιµων πόρων στο 
οπτικό δίκτυο. Αν υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι τότε ο κόµβος υπολογίζει το µονοπάτι 
µε την χρήση της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης. Στο σηµείο αυτό τίθεται το 
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ερώτηµα για το αν ο κόµβος µπορεί να χρησιµοποιήσει οπτικούς πόρους οι οποίοι 
είναι ελεύθεροι αλλά έχουν αποθηκευθεί για χρήση από κάποιο άλλο κόµβο. Μια 
πιθανή λύση θα ήταν να χρησιµοποιηθεί η αποθηκευµένη πληροφορία ώστε να 
αποφευχθεί η χρήση τέτοιων πόρων. Αν αυτό δεν είναι εφικτό τότε θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν πόροι από εκείνο τον κόµβο που έχει τα περισσότερα 
αποθηκευµένα και µη δεσµευµένα µονοπάτια. Τα σενάρια αυτά απαιτούν 
πειραµατική µελέτη και η χρήση τους είναι επιλογή του κατόχου του δικτύου. 
Αν δεν υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι (ερώτηση 4) τότε το δίκτυο αντιµετωπίζει 
συµφόρηση σε σχέση µε την κίνηση που εισάγεται από τον συγκεκριµένο κόµβο και 
για τον λόγο αυτό θα πρέπει ενεργοποιηθεί η τοπική βελτιστοποίηση. 
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω η τοπική βελτιστοποίηση µπορεί να ενεργοποιηθεί 
είτε από την ερώτηση 3 είτε από την ερώτηση 4. Ωστόσο η επιτυχία της τοπικής 
βελτιστοποίησης είναι πιο πιθανή όταν ενεργοποιείται από την ερώτηση 3, διότι όταν 
δεν υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι, το δίκτυο έχει φθάσει σε ένα προχωρηµένο σηµείο 
συµφόρησης, όσον αφορά την κίνηση από τον συγκεκριµένο κόµβο. Για τον λόγο 
αυτό, το χρησιµοποιούµενο όριο στην ερώτηση 3 θα µπορούσε να τεθεί µε τέτοιο 
τρόπο ώστε η τοπική βελτιστοποίηση να ενεργοποιείται σχεδόν αποκλειστικά από 
αυτό και σπάνια από την περίπτωση της έλλειψης των πόρων. 
Αν µε την τοπική βελτιστοποίηση δεν βρέθηκαν πόροι για την κατασκευή των 
οπτικών µονοπατιών, αυτό σηµαίνει ότι το δίκτυο έχει υψηλή χρησιµοποίηση και το 
πρόβληµα πρέπει να λυθεί συνολικά. Αυτό επιτυγχάνεται µε την ενέργεια Συνολική 
Βελτιστοποίηση, δηλαδή τον συνολικό επαναυπολογισµό των οπτικών µονοπατιών 
µε την επαναληπτική εφαρµογή της λεξικογραφικής βελτιστοποίησης. Ο υπολογισµός 
γίνεται µε βάση ένα νέο πίνακας ζήτησης ο οποίος έχει πάρει υπόψη του την παρούσα 
κατάσταση του δικτύου και έχει χρησιµοποιήσει κατάλληλους αλγορίθµους 
πρόβλεψης. Η ενηµέρωση του πίνακα ζήτησης µπορεί να γίνεται κατά την διάρκεια 
λειτουργίας του δικτύου έτσι ώστε αυτός να είναι έτοιµος όταν πρέπει να γίνει η 
συνολική βελτιστοποίηση. Με τον τρόπο αυτό η συνολική βελτιστοποίηση 
χρησιµοποιείται σαν ένας µηχανισµός ελέγχου ο οποίος θέτει το δίκτυο σε µια 
λειτουργική κατάσταση.       
Η συνολική βελτιστοποίηση (long-term planning) αντιστοιχεί σε κλίµακα χρόνου η 
οποία εκτιµάται ότι είναι της τάξεως του µήνα. Προφανώς ο κάτοχος του δικτύου 
επιθυµεί η ενεργοποιείται όσο γίνεται πιο σπάνια. Ο χρόνος µεταξύ δυο διαδοχικών 
συνολικών βελτιστοποιήσεων καθορίζεται από τη ακρίβεια της πρόβλεψης για την 
κίνηση, όπως εκφράζεται από τον πίνακα ζήτησης. Η τοπική βελτιστοποίηση 
αντιστοιχεί σε µικρότερη κλίµακα χρόνου η οποία εκτιµάται ότι είναι της τάξεως της 
ηµέρας.  
Το πλαίσιο που παρουσιάστηκε περιγράφει ένα γενικό σενάριο λειτουργίας που στην 
υλοποίησή του µπορεί να έχει διαφοροποιήσεις οι οποίες εξαρτώνται από τις 
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αποφάσεις του κατόχου του οπτικού δικτύου. Για παράδειγµα µπορεί κανείς να 
ισχυριστεί ότι η τοπική βελτιστοποίηση δεν είναι σκόπιµο να ενεργοποιείται στην 
πρώτη µη εξυπηρετούµενη αίτηση για δηµιουργία οπτικών µονοπατιών, αλλά όταν 
υπάρχει µια σειρά από µη εξυπηρετούµενες αιτήσεις. Αυτό είναι δικαιολογηµένο 
διότι οι πόροι δεσµεύονται και αποδεσµεύονται µε ένα δυναµικό τρόπο και εποµένως 
µπορεί να ελευθερωθεί κάποιο οπτικό µονοπάτι και να επιτραπεί η εξυπηρέτηση µιας 
αίτησης που είχε αρχικά απορριφθεί. Για τον σκοπό αυτό µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν κριτήρια ενεργοποίησης όπως το ποσοστό των αιτήσεων που δεν 
ικανοποιήθηκαν σε ένα παράθυρο χρόνου. Με τον ίδιο τρόπο µπορεί κανείς να 
ισχυριστεί ότι η συνολική βελτιστοποίηση δεν είναι σκόπιµο να ενεργοποιείται κάθε 
φορά που η τοπική βελτιστοποίηση αποτυγχάνει, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
κάποιο κριτήριο το οποίο να λαµβάνει υπόψη τον αριθµό των αποτυχηµένων τοπικών 
βελτιστοποιήσεων σε κάποιο παράθυρο χρόνου. Επιπλέον, εφόσον η συνολική 
βελτιστοποίηση αφορά όλο το δίκτυο θα µπορούσε το κριτήριο να λαµβάνει υπόψη 
του την αποτυχία των τοπικών βελτιστοποιήσεων σε περισσότερους από έναν 
κόµβους.  

6.6.4. ∆ιαχείριση σφαλµάτων 

Το προτεινόµενο πλαίσιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποδοτικά σε περιπτώσεις 
γενικευµένων σφαλµάτων τα οποία οφείλονται σε καταστροφές, όπως για παράδειγµα 
σεισµούς. Τέτοια φαινόµενα προκαλούν µεγάλες αλλαγές στην τοπολογία του 
δικτύου καθώς και στον πίνακα ζήτησης. Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί η ενέργεια της συνολική βελτιστοποίηση, έτσι ώστε το δίκτυο να 
αρχικοποιηθεί στις νέες συνθήκες λειτουργίας.  
Για σφάλµατα περιορισµένου χαρακτήρα, όπως για παράδειγµα κόψιµο ενός 
συνδέσµου, µπορούν να χρησιµοποιηθούν προεγκατεστηµένα οπτικά µονοπάτια ή να 
υπολογιστεί κάποιο νέο οπτικό µονοπάτι την στιγµή ανίχνευσης του σφάλµατος.           
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Κεφάλαιο 7 : Επίλογος 

Στην παρούσα εργασία προτάθηκε ένας αλγόριθµος δέσµευσης πόρων σε οπτικά 
δίκτυα ο οποίος βασίζεται στην λεξικογραφική βελτιστοποίηση. Ο στόχος του 
αλγορίθµου είναι η µέγιστη διασπορά της κίνησης στους συνδέσµους του δικτύου. 
Στα πειράµατα που διεξήχθησαν µε την χρήση κατάλληλου προσοµοιωτή, 
επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι η ικανότητα διαµοίρασης του φορτίου οδηγεί σε ένα 
δίκτυο µε αυξηµένη διαπερατότητα (throughput), όπως αυτή εκφράζεται από τον 
αριθµό των οπτικών µονοπατιών που εγκαθίστανται. Πιο συγκεκριµένα ο αλγόριθµος 
λεξικογραφικής βελτιστοποίησης είχε καλύτερη επίδοση σε σχέση µε δυο πολύ 
γνωστούς αλγορίθµους, τον shortest path και τον fixed paths least congested routing. 
Η βελτίωση που επέφερε ο λεξικογραφικός αλγόριθµος ξεπέρασε το 30%, κάτι που 
σε µεγάλα δίκτυα µεταφράζεται σε αύξηση της διαπερατότητας του δικτύου κατά 
µερικά Tbps. Το αποτέλεσµα αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιµο για οποιοδήποτε κάτοχο 
οπτικού δικτύου, διότι παρέχει ένα ισχυρό οικονοµικό κίνητρο για την χρήση της 
λεξικογραφικής βελτιστοποίησης. Επίσης προτάθηκε ένας ευριστικός αλγόριθµος ο 
οποίος προσπαθεί να προσεγγίσει την συνολικά λεξικογραφικά βέλτιστη δέσµευση, 
δηλαδή την δέσµευση η οποία εγγυάται την µέγιστη διαπερατότητα (throughput) του 
δικτύου. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο ευριστικός αλγόριθµος παρέχει 
καλύτερα αποτελέσµατα από την σειριακή εφαρµογή της λεξικογραφικής 
βελτιστοποίησης. Εποµένως µε τον ευριστικό αλγόριθµο γίνεται ένα βήµα προς την 
συνολικά λεξικογραφικά βέλτιστη δέσµευση.        
Επίσης, από την µελέτη των σύγχρονων υπηρεσιών προέκυψε το συµπέρασµα ότι το 
παραδοσιακό στατικό µοντέλο αιτήσεων, σύµφωνα µε το οποίο ο κάτοχος του 
οπτικού δικτύου µπορούσε να προβλέψει µε ακρίβεια την ζήτηση που θα εκδηλωθεί, 
καθίσταται σταδιακά παρωχηµένο διότι οι νέες υπηρεσίες, όπως τα Optical Virtual 
Private Networks, απαιτούν την παροχή οπτικών µονοπατιών σε πραγµατικό χρόνο. 
Άλλωστε σήµερα είναι τεχνολογικά δυνατή η κατασκευή οπτικών µονοπατιών µε ένα 
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δυναµικό τρόπο. Αυτό οφείλεται τόσο στις εξελίξεις στις οπτικές τεχνολογίες 
(δυναµικά οπτικά υλικά µεταγωγής, ρυθµιζόµενα φίλτρα, ρυθµιζόµενα lasers κτλ) 
όσο και στην προσέγγιση MPLambdaS, η οποία παρέχει τα απαιτούµενα πρωτόκολλα 
για τον σκοπό αυτό. Εποµένως τα µακροχρόνια συµβόλαια στην δέσµευση οπτικών 
µονοπατιών, τα οποία επέτρεπαν τον ασφαλή υπολογισµό της ζήτησης, θα 
αντικατασταθούν σταδιακά µε δυναµικές δεσµεύσεις οι οποίες καθιστούν ανέφικτη 
την ακριβή πρόβλεψη της ζήτησης.  
Η λεξικογραφική βελτιστοποίηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά σε 
περιβάλλοντα δυναµικών υπηρεσιών. Το βασικό της στοιχείο, το οποίο την καθιστά 
ικανή να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα, είναι η διασπορά της κίνησης 
στους συνδέσµους του δικτύου η οποία έχει σαν αποτέλεσµα το δίκτυο να έχει 
ισόρροπα µοιρασµένους τους ελεύθερους πόρους. Αυτό σηµαίνει ότι το δίκτυο 
µπορεί να ικανοποιήσει απρόσµενες αιτήσεις. Με βάση αυτό προτάθηκε ένα 
ολοκληρωµένο επιχειρησιακό πλαίσιο για την εφαρµογή της λεξικογραφικής 
βελτιστοποίησης σε δυναµικά περιβάλλοντα. Σύµφωνα µε το πλαίσιο αυτό, η 
λεξικογραφική βελτιστοποίηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν ένας µηχανισµός 
αρχικοποίησης του δικτύου σε µια αποδοτική κατάσταση για παράθυρο χρόνου που 
εκτιµάται ότι θα είναι της τάξεως του µήνα.  

7.1. Μελλοντική Εργασία 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας βρέθηκαν δυο ενδιαφέροντα θεωρητικά 
προβλήµατα. Τα προβλήµατα αυτά φαίνονται παρακάτω. 
�� Η γενίκευση του χρησιµοποιούµενου αλγορίθµου, ώστε να παρέχει λύση στο 

πρόβληµα multi-commodity. 
�� Στα υπάρχοντα δίκτυα οι σύνδεσµοι, δηλαδή οι οπτικές ίνες, παρουσιάζουν 

διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά πχ χρωµατική διασπορά. Αυτή η 
διαφοροποίηση θα µπορούσε να λαµβάνεται υπόψη από τον αλγόριθµο 
υπολογισµού των µονοπατιών. Μια πιθανή λύση στο πρόβληµα αυτό θα 
µπορούσε να είναι ο κατάλληλος ορισµός του κόστους των συνδέσµων. 

 
Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η διενέργεια πειραµάτων σε περισσότερες 
τοπολογίες, ώστε να εξεταστεί η εξάρτηση του αλγορίθµου προς την τοπολογία του 
δικτύου. 
Τέλος, σχετικά µε το επιχειρησιακό πλαίσιο εφαρµογής της λεξικογραφικής 
βελτιστοποίησης, προτείνεται η διεξαγωγή πειραµάτων για τον ακριβέστερο 
καθορισµό των παραµέτρων των κριτηρίων ενεργοποίησης που θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν, ώστε το πλαίσιο να είναι πιο αποδοτικό. Για την πραγµατοποίηση 
τέτοιου είδους πειραµάτων είναι απαραίτητη η µοντελοποίηση των αιτήσεων, δηλαδή 
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ο τρόπος µε τον οποίο οι αιτήσεις φθάνουν στο δίκτυο καθώς και ο χρόνος ζωής των 
εγκατεστηµένων οπτικών µονοπατιών. Για την εξαγωγή κατά το δυνατόν αξιόπιστων 
συµπερασµάτων προτείνεται η χρήση πραγµατικών στοιχείων (traces) από κάποιο 
κάτοχο οπτικού δικτύου.  
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