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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα εργασία, εξετάζονται αφενός οι υπάρχουσες τεχνολογίες και οι 

σύγχρονες τάσεις στην υλοποίηση οπτικών δικτύων και αφετέρου οι επιδόσεις 

διαφόρων αλγορίθμων δρομολόγησης μηκών κύματος και τύπων WDM δικτύων. Οι 

διαθέσιμες τεχνολογίες υλοποίησης οπτικών δικτύων υψηλού εύρους ζώνης είναι οι 

‘IP over SONET/SDH over WDM’ και ‘IP over WDM’. Σε πρώτη φάση γίνεται η 

περιγραφή των βασικών εννοιών των τεχνολογιών αυτών και ακολουθεί η σύγκρισή 

τους, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. Συμπεραίνεται ότι προς το παρόν και για το 

εγγύς μέλλον η ‘IP over SONET/SDH over WDM’ αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση, 

με την ‘IP over WDM’ υλοποίηση να αναμένεται να υπερισχύσει μακροπρόθεσμα. 

Επιπλέον, αξιολογούνται δύο αλγόριθμοι δυναμικής δρομολόγησης WDM δικτύων οι 

AUR και LLR για τέσσερις διαφορετικές τοπολογίες. Ο αλγόριθμος AUR υπερέχει 

σαφώς σε όλες τις περιπτώσεις. Στη συνέχεια εξετάζεται και ποσοστικοποιείται η 

υπεροχή της απόδοσης των δικτύων με πλήρη δυνατότητα μετατροπής μηκών 

κύματος στους κόμβους (WI Networks), σε σχέση με τα αντίστοιχα δίχως δυνατότητα 

μετατροπής (WS Networks). Η διαφορά των επιδόσεων φαίνεται να παρουσιάζει 

ισχυρή εξάρτηση από το είδος της εκάστοτε τοπολογίας. Τελικά, στοχεύοντας στη 

μείωση του κόστους, προτείνεται για κάθε εξεταζόμενη τοπολογία ένα δίκτυο 

περιορισμένης δυνατότητας μετατροπής (SPN Network) που εμφανίζει πρακτικά ίδιες 

επιδόσεις με την ιδανική περίπτωση του αντίστοιχου WI δικτύου.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο ‘Πληροφοριακά Συστήματα’ κατά 

το τελευταίο εξάμηνο φοίτησης και υπό την εποπτεία του Επίκουρου Καθηγητή κ. 

Αναστάσιου Οικονομίδη. 

 

Ο στόχος της εργασίας ήταν η διερεύνηση και μελέτη των τάσεων των σύγχρονων 

οπτικών δικτύων μεγάλου εύρου ζώνης που ενσωματώνουν την τεχνολογία 

Πολύπλεξης στο Πεδίο του Μήκους Κύματος (WDM Networks), ως καταλληλότερης 

λύσης για την επίλυση της εκρηκτικής αύξησης της κυκλοφορίας IP δεδομένων στο 

Διαδίκτυο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσομοίωση με σκοπό την αξιολόγηση 

αλγορίθμων δρομολόγησης, τοπολογιών και τύπων WDM δικτύων. 

 

Στο Κεφάλαιο 1, παρατίθενται οι βασικές έννοιες-ορισμοί του Πρωτοκόλλου 

Διαδικτύου (Internet Protocol) καθώς και της τεχνολογίας SONET/SDH. Ιδιαίτερη 

αναφορά γίνεται στις βασικές αρχές και στοιχεία της τεχνολογίας  Πολύπλεξης στο 

Πεδίο του Μήκους Κύματος (WDM). Στο Κεφάλαιο 2, περιγράφονται οι πιθανές 

διαμορφώσεις-υλοποιήσεις ενσωμάτωσης της τεχνολογίας WDM στη διακίνηση IP 

δεδομένων. Επιπλέον, οι δυνατές υλοποιήσεις (‘IP over SONET/SDH over WDM’ 

και ‘IP over WDM’) συγκρίνονται και καταγράφονται τα πλεονεκτήματα-

μειονεκτήματα κάθε περίπτωσης. Στο 3ο Κεφάλαιο, αναφέρονται τα είδη 

δρομολόγησης και περιγράφονται δύο από τους βασικότερους αλγόριθμους 

δυναμικής δρομολόγησης σε WDM δίκτυα. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις 

κατηγορίες WDM δικτύων, με κριτήριο την ύπαρξη ή όχι της δυνατότητας 

μετατροπής μηκών κύματος στους κόμβους. Στο Κεφάλαιο 4, αναλύονται τα είδη 

τοπολογιών οπτικών δικτύων και περιγράφονται αναλυτικά οι τέσσερις τοπολογίες 

που εξετάζονται στις προσομοιώσεις, με έμφαση σε αυτήν του Ευρωπαϊκού Δικτύου. 

Στο Κεφάλαιο 5, δίδονται στοιχεία για τον προσομοιωτή που χρησιμοποιήθηκε, και 

περιγράφονται τα βασικά μεγέθη και οι παραδοχές τις προσομοίωσης. Στο 6ο 

Κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων και γίνεται ο 

σχολιασμός των σεναρίων που εξετάστηκαν. Τέλος, στο Κεφάλαιο 7, παρατίθενται τα 
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συμπεράσματα της παρούσας εργασίας και γίνονται κάποιες προτάσεις για 

μελλοντική εργασία.  

 

Εκφράζονται θερμές ευχαριστίες προς τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Αναστάσιο 

Οικονομίδη για τη συνεχή επίβλεψη, την καθοδήγηση και την κατανόηση του κατά 

την εκπόνηση της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 

 

1.1 Γενικά 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται οι βασικές έννοιες που αφορούν στο Πρωτόκολλο 

του Διαδικτύου (Internet Protocol-IP), γίνεται αναφορά στην τεχνολογία 

SONET/SDH, με έμφαση στα βασικά συστατικά και τις δυνατές αρχιτεκτονικές της, 

καθώς και στην τεχνολογία Πολύπλεξης στο Πεδίο του Μήκους Κύματος (WDM). 

 

 

1.2 To Πρωτόκολλο του Διαδικτύου (Internet Protocol) 
 

Τα Πρωτόκολλα Διαδικτύου (Internet Protocols) αποτελούν τη δημοφιλέστερη 

παγκοσμίως μη ιδιόκτητη ομάδα πρωτοκόλλων ανοικτού συστήματος, εξαιτίας του 

γεγονότος ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μεταξύ 

οποιονδήποτε διασυνδεδεμένων δικτύων τόσο για τοπική (LAN) όσο και για ευρείας 

περιοχής (WAN) επικοινωνία. Τα Πρωτοκόλλα Διαδικτύου αποτελούνται από ένα 

σύνολο πρωτοκόλλων επικοινωνίας, από τα οποία τα γνωστότερα είναι το 

Πρωτόκολλο Ελέγχου Μεταφοράς (TCP) και το Πρωτόκολλο Διαδικτύου (IP). H 

ομάδα αυτή, πέρα από τα χαμηλότερων στρωμάτων πρωτόκολλα (όπως τα TCP και 

IP) περιλαμβάνει και εφαρμογές όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (electronic mail), 

η μεταφορά αρχείων (file transfer) κλπ. 

 

Τα Πρωτόκολλα Διαδικτύου αναπτύχθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ’70, με 

αφορμή το ενδιαφέρον της Υπηρεσίας Προχωρημένων Αμυντικών Ερευνητικών 

Προγραμμάτων (DARPA) των Η.Π.Α., για την εγκαθίδρυση ενός δικτύου μεταγωγής 

πακέτων που θα επέτρεπε την επικοινωνία μεταξύ ανόμοιων υπολογιστικών 

συστημάτων σε ερευνητικά ινστιτούτα. Η ομάδα Πρωτοκόλλων του Διαδικτύου 

ολοκληρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και το στρώμα TCP/IP αποτέλεσε τη 

βάση για το σημερινό Internet και τον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web). 
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Στο ακόλουθο σχήμα φαίνεται η ομάδα των Πρωτοκόλλων Διαδικτύου σε 

αντιδιαστολή με τα στρώματα του κλασσικού δικτύου αναφοράς OSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.1: Η διαστρωμάτωση των Πρωτοκόλλων του Διαδικτύου σε αντιδιαστολή 

με τα στρώματα του πρότυπου δικτύου OSI [1]. 

 

To IP Πρωτόκολλο βρίσκεται στο 3ο στρώμα (επίπεδο Δικτύου-Network Layer) και 

περιέχει πληροφορίες διευθύνσεων (addressing information) καθώς και ορισμένες 

πληροφορίες ελέγχου, ώστε να δίνεται η δυνατότητα δρομολόγησης των πακέτων. Η 

τεκμηρίωση του IP πρωτοκόλλου βρίσκεται στο έγγραφο RFC 791 και αποτελεί το 

βασικό πρωτόκολλο του Στρώματος Δικτύου της ομάδας Πρωτοκόλλων Διαδικτύου. 

Ουσιαστικά μαζί με το TCP αποτελούν την ‘καρδιά’ της συγκεκριμένης ομάδας. Οι 

βασικές λειτουργίες που φέρει σε πέρας το IP πρωτόκολλο είναι οι εξής [1]: 

 

• Η παροχή δυνατότητας παράδοσης αυτοδύναμων πακέτων (IP datagrams) σε 

ένα δίκτυο και σε περιβάλλον χωρίς σύνδεση (connectionless) και 

καλύτερης-προσπάθειας  (best-effort). 

• Η παροχή δυνατότητας κατακερματισμού και ανασύνθεσης των 

αυτοδύναμων πακέτων, για την υποστήριξη συνδέσμων δεδομένων με 
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διαφορετικά μέγιστα μεγέθη μονάδων-εκπομπής (Maximum Transmission 

Unit-MTU sizes). 

 

Ένα αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) περιέχει διάφορα είδη πληροφορίας, όπως 

φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.2: Τα 14 πεδία-είδη πληροφορίας ενός IP αυτοδύναμου πακέτου (IP 

datagram) [1]. 

 

Η επεξηγήσεις των παραπάνω πληροφοριών είναι συνοπτικά οι εξής: 

 

• Version: Φανερώνει την έκδοση του χρησιμοποιούμενου IP. 

• IHL (IP Header Length): Φανερώνει το μήκος του ‘datagram header’ σε 

λέξεις 32-bit. 

• Type-of-Service: Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίον ένα ανωτέρου επιπέδου 

πρωτόκολλο θα χειριστεί τα αυτοδύναμα πακέτα, αποδίδοντάς τους διάφορα 

επίπεδα σημαντικότητας 

• Total Length: Καθορίζει το μέγεθος (σε bytes) ολόκληρου του IP πακέτου. 
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• Identification: περιέχει έναν ακέραιο αριθμό που ταυτοποιεί το συγκεκριμένο 

πακέτο, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανασύνθεσης κατακερματισμένων 

πακέτων. 

• Flags: Αποτελείται από ένα πεδίο 3-bit, στο οποίο τα δύο λιγότερο 

σημαντικά ψηφία ελέγχουν τη διαδικασία κατακερματισμού. 

• Fragment Offset: Καθορίζει τη θέση των δεδομένων των κατακερματισμένων 

πακέτων, σχετικά με τη θέση τους στο αρχικό (πριν τον κατακερματισμό) 

αυτοδύναμο πακέτο. Αυτό επιτρέπει την ορθή ανασύνθεση του πακέτου στην 

IP διεύθυνση προορισμού. 

• Time-to-Live: Διατηρεί έναν μετρητή που σταδιακά μειώνεται έως ότου γίνει 

μηδενικός, οπότε και το αυτοδύναμο πακέτο απορρίπτεται. Έτσι 

αποφεύγονται φαινόμενα ατέρμονου βρόχου (endless loop). 

• Protocol: Φανερώνει ποιο πρωτόκολλο ανωτέρου επιπέδου θα λάβει τα IP 

πακέτα με το πέρας της IP επεξεργασίας. 

• Header Checksum: Διασφαλίζει την ακεραιότητα της IP επικεφαλίδας 

(header). 

• Source Address: Καθορίζει τον κόμβο εκπομπής πακέτων 

• Destination Address: Καθορίζει τον κόμβο-δέκτη πακέτων 

• Options: Επιτρέπει την υποστήριξη από το IP πρωτόκολλο λειτουργιών όπως 

η ασφάλεια 

• Data: Περιέχει πληροφορίες ανωτέρων στρωμάτων-επιπέδων.   

 

Επιπλέον, δύο πολύ βασικά θέματα που αφορούν στο IP πρωτόκολλο είναι [1]: 

 

• IP Διευθυνσιοδότηση (IP Addressing): Κάθε IP διεύθυνση αποτελείται από 

συγκεκριμένα δομικά στοιχεία και έχουν συγκεκριμένη μορφή. Έτσι, κάθε 

host ενός TCP/IP δικτύου διαθέτει μια μοναδική 32-bit λογική διεύθυνση που 

υποδιαιρείται σε δύο τμήματα-αριθμούς: τον αριθμό δικτύου (network 

number) και τον αριθμό κεντρικού υπολογιστή (host number). O αριθμός 

δικτύου ταυτοποιεί ένα δίκτυο και ανατίθεται από το Κέντρο Πληροφοριών 

Διαδικτύου (InterNIC), εφόσον το δίκτυο αυτό αποτελεί τμήμα του Internet. 

O αριθμός κεντρικού υπολογιστή ταυτοποιεί τον υπολογιστή ενός δικτύου 

και αποδίδεται από τον Διαχειριστή του δικτύου αυτού. Κάθε IP διεύθυνση 

 



 13

χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα των 8-bit το καθένα. Στο ακόλουθο σχήμα 

περιγράφεται παραστατικά η μορφή μιας IP διεύθυνσης. 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.3: Σχηματική απεικόνιση μιας IP διεύθυνσης 

   

• IP Δρομολόγηση (IP Routing): Η λειτουργία αυτή περιλαμβάνει τη 

διαδικασία μεταφοράς IP πακέτων από τον κόμβο εκπομπής στον κόμβο 

προορισμού. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση δυναμικών πρωτοκόλλων 

δρομολόγησης, που σημαίνει ότι οι διαδρομές υπολογίζονται 

αυτοματοποιημένα και ανά τακτά διαστήματα με τη χρήση λογισμικού στις 

διατάξεις δρομολόγησης (routers). Βασικό συστατικό κάθε δρομολογητή 

είναι η διατήρηση ενός πίνακα δρομολόγησης, που αποτελείται από ζεύγη 

διευθύνσεων προορισμού-επόμενου βήματος (destination address-next hop 

pairs).   

 

Προφανώς, οι δύο λειτουργίες αποτελούν αναπόσπαστες διεργασίες μεταξύ τους. 

Δεδομένου ότι η περαιτέρω ανάλυση των δύο αυτών λειτουργιών ξεφεύγει από το 

στόχο της παρούσας εργασίας, για επιπλέον πληροφορίες, ο αναγνώστης 

παραπέμπεται στα ακόλουθα συγγράμματα [1], [2].  
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1.3 Η Τεχνολογία SONET/SDH 
 

1.3.1 Γενικά  
 

Οι όροι SONET (Synchronous Optical Network) και SDH (Synchronous Digital 

Hierarchy) αναφέρονται σε ένα σύνολο καθορισμένων προτύπων που περιγράφουν 

την εκπομπή δεδομένων με τη μέθοδο της πολύπλεξης στο πεδίο του χρόνου (Time-

Division Multiplexing-TDM) σε δίκτυα οπτικών ινών (fiber optical networks). 

Ουσιαστικά, πρόκειται για την αμερικανική έκδοση (ANSI-SONET) και την διεθνή 

έκδοση (ITU-SDH) της ίδιας σειράς προτύπων [3]. 

 

Το βασικό πρόβλημα το οποίο επιλύει επιτυχώς η τεχνολογία SONET/SDH είναι οι 

πολύπλοκες διαδικασίες μετατροπών (πολύπλεξης-αποπολύπλεξης, κωδικοποίησης-

αποκωδικοποίησης) που θα απαιτούνταν για την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών 

τύπων δικτύων. Το γεγονός αυτό επιτυγχάνεται με την προτυποποίηση κατά 

SONET/SDH των ρυθμών μεταφοράς και των τρόπων οργάνωσης των δεδομένων. 

Έτσι, είναι δυνατή η μεταφορά πολλών διαφορετικών τύπων δεδομένων σε μια κοινή 

γραμμή [4]. Άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει η τεχνολογία SONET 

είναι τα εξής [5]: 

 

• Μείωση των απαιτήσεων σε εξοπλισμό και βελτίωση της αξιοπιστίας του 

δικτύου. 

• Πρόβλεψη των ‘overhead και payload bytes’, με τα ‘overhead bytes’ (φορείς 

των πληροφοριών τρόπου εκπομπής και του πρωτοκόλλου) να επιτρέπουν την 

ξεχωριστή διαχείριση των ‘payload bytes’ (φορείς των δεδομένων) και τη 

διευκόλυνση μιας κεντρικής τμηματοποιημένης διαχείρισης σφαλμάτων.  

• Ορισμός ενός τύπου σύγχρονης πολύπλεξης (synchronous multiplexing) για 

τα χαμηλότερου επιπέδου ψηφιακά σήματα, καθώς και μιας σύγχρονης δομής 

(synchronous structure) που απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό τη διασύνδεση με τον 

εξοπλισμό. 

• Διαθεσιμότητα ενός συνόλου πρότύπων γενικής φύσεως, γεγονός που 

επιτρέπει τη διασύνδεση προϊόντων διαφορετικών κατασκευαστών. 
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• Ορισμός μιας ευέλικτης αρχιτεκτονικής, ικανής να ενσωματώσει πιθανές 

μελλοντικές εφαρμογές μέσω μιας ποικιλίας ρυθμών εκπομπής. 

 

Το βασικό δομικό στοιχείο των οπτικών διασυνδέσεων (optical interfaces) της 

τεχνολογίας SONET είναι το Σήμα Σύγχρονης Μεταφοράς (Synchronous Transport 

Signal-STS), με ρυθμό μεταφοράς 51,84 Μbps. Το αντίστοιχο για το πρότυπο SDH 

είναι η Μονάδα Σύγχρονης Μεταφοράς (Synchronous Transfer Module-STM). Στον 

παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι προτυποποιημένοι ρυθμοί για τις SONET/SDH 

πλατφόρμες, με τους αντίστοιχους συμβολισμούς για το οπτικό και το ηλεκτρικό 

επίπεδο. 

 

Πίνακας 1.1: Η ψηφιακή ιεραρχία SONET/SDH [3] 
Οπτικό 

Επίπεδο 

Ηλεκτρικό 

Επίπεδο 

Ρυθμός 

(Mbps) 

Payload Rate 

(Mbps) 

Overhead 

Rate (Mbps) 

Ισοδύναμο 

SDH block 

ΟC-1 STS-1 51,840 50,112 1,728 - 

OC-3 STS-3 155,520 150,336 5,184 STM-1 

OC-9 STS-9 466,560 451,008 15,552 STM-3 

OC-12 STS-12 622,080 601,344 20,736 STM-4 

OC-18 STS-18 933,120 902,016 31,104 STM-6 

OC-24 STS-24 1244,160 1202,688 41,472 STM-8 

OC-36 STS-36 1866,240 1804,032 62,208 STM-12 

OC-48 STS-48 2488,320 2405,376 82,944 STM-16 

OC-96 STS-96 4976,640 4810,752 165,888 STM-32 

OC-192 STS-192 9953,280 9621,504 331,776 STM-64 

     

 

1.3.2 Τα κύρια συστατικά ενός δικτύου SONET  
 

Τα βασικά συστατικά ενός δικτύου που χρησιμοποιεί την τεχνολογία SONET/SDH 

περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω [5]: 

 

• Τερματικοί Πολυπλέκτες (Terminal Multiplexers-PTEs): Επιτελούν το 

έργο της συγκέντρωσης όλων των ψηφιακών (ηλεκτρικών ή οπτικών) σημάτων 
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ή/και οποιονδήποτε άλλων συμβαλλόμενων σημάτων. Τα σήματα πολυπλέκονται 

και μεταδίδονται σε οπτικό επίπεδο, μέσω μιας κοινής OC-N γραμμής. 

 

 

   

 

 

 

 

Σχήμα 1.4: Παράδειγμα λειτουργίας του τερματικού πολυπλέκτη [5] 

 

 

• Συσκευές Αναγέννησης Σήματος (Regenerators): Αυτές οι συσκευές είναι 

απαραίτητες στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω μεγάλων αποστάσεων μεταξύ 

των πολυπλεκτών, το σήμα εξασθενίζει σημαντικά. Η ενίσχυση του σήματος 

αντικαθιστά το ‘overhead’ τμήμα αυτού και το επαναμεταδίδει. 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.5: Αναγεννητής Σήματος [5] 

 

• Πολυπλέκτες Ελεγχόμενης Πολύπλεξης (Add/Drop Multiplexers-ADMs): 

Οι συγκεκριμένες συσκευές αναλαμβάνουν να πολυπλέξουν μόνο τα σήματα που 

είναι απαραίτητο να προσπελαστούν στο δεδομένο σημείο του δικτύου, ενώ τα 

υπόλοιπα περνούν δίχως να υποστούν επεξεργασία. Οι πολυπλέκτες αυτοί 

επιτρέπουν τη διασύνδεση μεταξύ των σημάτων SONET και των διαφορετικού 

τύπου σημάτων στο δίκτυο. 
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Σχήμα 1.6: Πολυπλέκτης Ελεγχόμενης Πολύπλεξης [5] 

 

 

• Wideband Digital Cross-Connects: Δέχονται πολλαπλά οπτικά σήματα, 

προσπελάζοντας τα στοιχειώδη σήματα STS-1 και επιτρέποντας τη μεταγωγή στο 

επίπεδο αυτό. Έτσι, καθίσταται δυνατή η διασύνδεση πολύ μεγαλύτερου αριθμού 

STS-1 σημάτων, σε σχέση με τους ADMs. Βασικό πλεονέκτημα αποτελούν οι 

μειωμένες διαδικασίες πολύπλεξης/αποπολύπλεξης, λόγω του ότι μόνον τα 

απαιτούμενα σήματα προσπελάζονται και μετάγονται. Τα χαρακτηριστικά αυτών 

των συσκευών, τις καθιστούν κατάλληλες για εφαρμογές διαχείρισης δικτύων.  

 

 

    

 

 

 

 

Σχήμα 1.7: Wideband Digital Cross-Connect [5] 

 

• Broadband Digital Cross-Connects: Επιτελεί τη διασύνδεση των διαφόρων 

σημάτων SONET με τα ψηφιακά σήματα DS-3. Ομοίως με το προηγούμενο 

στοιχείο, προσπελάζει τα STS-1 σήματα, εκτελώντας τη μεταγωγή στο επίπεδο 

αυτό. Η χρήση των στοιχείων αυτών είναι ως ‘SONET hubs’. 
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Σχήμα 1.8: Broadband Digital Cross-Connect [5] 

 

 

• Μεταφορείς Ψηφιακού Βρόχου (Digital Loop Carriers-DLCs): Η συσκευή 

αυτή αποτελείται από ένα σύνολο πολυπλεκτών και διακοπτών και μπορεί να 

θεωρηθεί ως συλλέκτης των υπηρεσιών χαμηλών ταχυτήτων, προτού αυτές 

εισέλθουν στο κεντρικό τοπικό γραφείο (CO) και τεθούν προς διανομή. Με αυτόν 

τον τρόπο, ο αριθμός των συνδρομητών που μπορούν να εξυπηρετηθούν δεν 

περιορίζεται από τον αριθμό των γραμμών που εξυπηρετούνται από το CO. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.9: Μεταφορέας Ψηφιακού Βρόχου [5] 
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1.3.3 Αρχιτεκτονικές Δικτύων SONET/SDH  
 

Οι πιθανές αρχιτεκτονικές ενός SONET/SDH δικτύου είναι οι ακόλουθες [5]: 

 

• Σημείο-σε-σημείο (Point-to-Point) Αρχιτεκτονική: Στην απλούστερη 

έκδοσή της περιλαμβάνει δύο τερματικούς πολυπλέκτες (PTE), με σύνδεση 

οπτικής ίνας, παρουσία ή απουσία αναγεννητή (regenerator). H αρχιτεκτονική 

αυτή αποτελεί ταυτόχρονα και την απλούστερη υλοποίηση SONET δικτύων. 

 

 

  

 

 

 

 

Σχήμα 1.10: Αρχιτεκτονική ‘point-to-point’[5] 

 

 

• Σημείο-σε-Πολλαπλά Σημεία (point-to multipoint) Αρχιτεκτονική: Η 

διαμόρφωση αυτή περιλαμβάνει και την προσθήκη/παράλειψη κυκλωμάτων 

(adding/dropping circuits) κατά μήκος της διαδρομής. Συνεπώς, είναι απαραίτητη 

η ύπαρξη των πολυπλεκτών ελεγχόμενης πολύπλεξης (ADMs) για την επιτέλεση 

της συγκεκριμένης λειτουργίας.  

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.11: Αρχιτεκτονική ‘point-to-multipoint’[5] 
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• Δίκτυο κομβικού σημείου (Hub Network): Ένα ‘hub’ αποτελεί το κομβικό 

σημείο της κυκλοφορίας στο δίκτυο, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την 

επανατροφοδότηση (reprovisioning) των κυκλωμάτων. Η συγκεκριμένη 

αρχιτεκτονική προσφέρει ευελιξία, συγκριτικά με τις ‘point-to-point’ 

αρχιτεκτονικές, κατά τις περιπτώσεις επέκτασης ή μεταβολής του δικτύου. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.12: Αρχιτεκτονική Κομβικού Σημείου (Hub) [5] 

 

• Αρχιτεκτονική Δακτυλίου (Ring Architecture): Τα βασικά δομικά στοιχεία 

αυτής της διαμόρφωσης είναι τα ADMs, τα οποία και τοποθετούνται σε 

τοπολογία δακτυλίου επιτρέποντας την κατεύθυνση της πληροφορίας προς μία ή 

και προς τις δύο κατευθύνσεις. Το κύριο πλεονέκτημα της αρχιτεκτονικής 

δακτυλίου είναι η επιβιωσιμότητά της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.13: Αρχιτεκτονική Δακτυλίου [5] 
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1.4 Η Τεχνολογία Πολύπλεξης στο Πεδίο του Μήκους Κύματος (WDM) 
 

1.4.1 Γενικά  
 

Η τεχνολογία πολύπλεξης στο πεδίο του μήκους κύματος (WDM) αποτελεί μια 

μέθοδο σημαντικής αύξησης της χωρητικότητας του φυσικού μέσου (οπτική ίνα), 

μέσω της εκχώρησης σε καθένα από τα εισερχόμενα οπτικά σήματα ενός 

συγκεκριμένου μήκους κύματος (λ) ή συχνότητας, από ένα καθορισμένο εύρος 

συχνοτήτων.   

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.14: Αύξηση χωρητικότητας οπτικής ίνας με την τεχνολογία WDM [7] 

 

 

Έτσι, σε ένα σύστημα WDM, ένα πλήθος διαφορετικών σημάτων μεταφέρονται υπό 

τη μορφή διακριτών μηκών κύματος ή καναλιών μέσω της οπτικής ίνας και 

αποπολυπλέκονται στο σημείο λήψης. Όπως και με τη μέθοδο TDM, που 

χρησιμοποιείται από την τεχνολογία SONET/SDH, η ολική χωρητικότητα του μέσου 

είναι το άθροισμα των εισερχόμενων σημάτων, με τη διαφορά ότι καθένα από τα 

σήματα αυτά μεταφέρεται ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 

κάθε κανάλι έχει το δικό του, αποκλειστικό, εύρος ζώνης. Επιπλέον, μια άλλη 

σημαντική διαφορά σε σχέση με την τεχνολογία SONET/SDH έγκειται στο γεγονός 

ότι μέσω της WDM είναι δυνατή η μεταφορά πολλαπλών πρωτοκόλλων, δίχως να 

απαιτείται η χρήση μιας κοινής τυποποίησης των σημάτων.    

 

Συχνά, η τεχνολογία WDM αναφέρεται και ως DWDM (Dense-WDM) και προφανώς 

η μόνη διαφορά της DWDM έγκειται στο μεγαλύτερο αριθμό των μεταφερόμενων 

καναλιών, μέσω της διαίρεσης του καθορισμένου εύρους συχνοτήτων σε 

περισσότερα μήκη κύματος (πρακτικά περισσότερα από 8) [6],[7].  
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Το προφανέστερο πλεονέκτημα της τεχνολογίας WDM εντοπίζεται στη δυνατότητα 

παροχής τεράστιας αύξησης (πρακτικά απεριόριστη) της χωρητικότητας μετάδοσης. 

Άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα της WDM συνοψίζονται στα παρακάτω [6],[7]: 

 

• Διαφάνεια (Transparency): Η WDM αποτελεί μια αρχιτεκτονική στο φυσικό 

επίπεδο. Επομένως είναι δυνατή η διαφανής υποστήριξη τόσο της TDM 

τεχνολογίας όσο και δεδομένων προτυποποιημένων κατά ATM, Gigabit Ethernet, 

ESCON και Fibre Channel, επιτυγχάνοντας τη διασύνδεση στο φυσικό επίπεδο. 

• Κλιμάκωση Μεγέθους (Scalability): Επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή 

αξιοποίηση της οπτικής ίνας, ειδικότερα σε επίπεδο, μητροπολιτικών και 

επιχειρησιακών δικτύων. 

• Δυναμική Τροφοδότηση (Dynamic Provisioning): Η ταχύτατη, απλή και με 

δυναμικό τρόπο παροχή των δικτυακών συνδέσεων, δίνουν τη δυνατότητα 

υπηρεσιών υψηλού εύρους ζώνης μέσα σε διάστημα της τάξεως των ημερών. 

 

 

1.4.2 Τα κύρια συστατικά-εξοπλισμός της τεχνολογίας WDM  
 

Τα βασικά συστατικά-εξοπλισμός της WDM τεχνολογίας, με βάση και τη θέση τους 

στο δίκτυο, είναι συνοπτικά τα ακόλουθα [6]: 

 

• Συσκευές ακτινών laser, στην πλευρά της μετάδοσης, με ικανότητα 

παραγωγής μηκών κύματος εξαιρετικής ακρίβειας και σταθερότητας. 

• Οπτική ίνα, στην πλευρά της σύνδεσης, που εμφανίζει χαμηλές απώλειες και 

υψηλή απόδοση στο αντίστοιχο φάσμα μηκών κύματος. Επιπλέον, απαραίτητη 

είναι και η παρουσία οπτικών ενισχυτών (optical amplifiers) για την ενίσχυση του 

σήματος και τη μεταφορά του σε μεγάλες αποστάσεις. 

• Συσκευές φωτοανίχνευσης (photodetectors), στην πλευρά του δέκτη, και 

οπτικούς αποπολυπλέκτες (optical demultiplexers). 

• Οπτικούς πολυπλέκτες ελεγχόμενης πολύπλεξης (add/drop optical multiplexers) 

και οπτικά στοιχεία διασύνδεσης (optical cross-connect components). 
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Στη συνέχεια, οι προαναφερθείσες διατάξεις-συσκευές αναλύονται περαιτέρω με 

στόχο την καλύτερη κατανόηση της τεχνολογίας WDM. 

 

1.4.2.1 Οπτικές Ίνες (Optical Fibers)  
 

Η κύρια αποστολή των οπτικών ινών έγκειται στην αγωγή των επιθυμητών μηκών 

κύματος, με την ελάχιστη απώλεια σήματος.  

 

Οι οπτικές ίνες αποτελούνται από πολύ λεπτές υαλώδεις ίνες, σε στρώματα, και 

διαθέτουν ικανότητα εκπομπής ίση με τα 2/3 της ταχύτητας του φωτός στο κενό. Το 

σήμα μεταφέρεται μέσα από τον πυρήνα (core), υπό τη μορφή παλμών φωτός. Ο 

πυρήνας περιβάλλεται από την επικάλυψη (cladding). Οι βασικές κατηγορίες οπτικών 

ινών που χρησιμοποιούνται ευρύτατα σήμερα είναι οι ακόλουθες [6]: 

 

• Οι πολύτροπες (multimode) οπτικές ίνες επιτρέπουν την ταυτόχρονη μεταφορά 

πολλών ακτινών φωτός μέσα από τον κυματοδηγό (waveguide). Στο Σχήμα 2.2 

παρατίθεται ένα παράδειγμα αυτής της κατηγορίας οπτικών ινών. Είναι εμφανές 

ότι οι δύο αγόμενες ακτίνες φωτός (modes) θα πρέπει να διανύσουν διαφορετική 

απόσταση, ώστε να φθάσουν στον προορισμό τους. Αυτή η διαφορά στους 

χρόνους άφιξης των σημάτων ονομάζεται τροπική διασπορά (modal dispersion) 

και έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του σήματος στο σημείο λήψης, με 

συνέπεια τον τελικό περιορισμό της απόστασης που αυτό μπορεί να διανύσει. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πολύτροπες ίνες δε χρησιμοποιούνται σε 

εφαρμογές μεγάλων αποστάσεων (wide-area applications).   

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.15: Τρόπος μετάδοσης στην πολύτροπη οπτική ίνα [6] 
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• Οι μονότροπες (single-mode) οπτικές ίνες διαθέτουν πολύ μικρότερο πυρήνα 

και επιτρέπουν τη δίοδο ενός μόνο μήκους κύματος φωτός κάθε φορά. Ως 

αποτέλεσμα, η πιστότητα του σήματος διατηρείται για πολύ μεγαλύτερη απόσταση 

και το φαινόμενο της τροπικής διασποράς περιορίζεται σημαντικά. Οι 

προαναφερθέντες παράγοντες συντελούν αφενός στην υψηλότερη χωρητικότητα 

αυτής της κατηγορίας ινών και αφετέρου στη χαμηλότερη εγγενή απώλεια 

σήματος. Έτσι, οι μονότροπες ίνες προτιμώνται τόσο για εφαρμογές υψηλών 

αποστάσεων όσο και για εφαρμογές που απαιτούν υψηλό εύρος ζώνης (όπως η 

τεχνολογία WDM). 

 

  

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.16: Τρόπος μετάδοσης στην μονότροπη οπτική ίνα [6] 

 

Από την άλλη, οι βασικές δυσκολίες-προκλήσεις κατά τη μετάδοση παλμών φωτός 

μέσα από την οπτική ίνα περιλαμβάνουν φαινόμενα όπως η εξασθένιση του σήματος 

(attenuation) καθώς αυτό μεταφέρεται, η χρωματική διασπορά (chromatic dispersion) 

και η μη-γραμμικότητα (nonlinearity) λόγω της αλληλεπίδρασης του φωτός με το 

υλικό της ίνας.   

 

1.4.2.2 Πηγές φωτός και Ανιχνευτές (Light Sources and Detectors)  
 

Οι πηγές φωτός και οι συσκευές φωτοανίχνευσης βρίσκονται στα αντίθετα άκρα ενός 

συστήματος οπτικής εκπομπής.  

 

Οι πηγές/εκπομπείς φωτός αναλαμβάνουν τη μετατροπή των ηλεκτρικών σημάτων σε 

παλμούς φωτός. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται είτε μέσω της εξωτερικής 

διαμόρφωσης ενός συνεχούς κύματος φωτός, είτε με τη χρήση κατάλληλης συσκευής 

που παράγει άμεσα διαμορφωμένους παλμούς φωτός [6]. Υπάρχουν δύο γενικοί τύποι 
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συσκευών εκπομπής φωτός, οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LEDs) και οι δίοδοι ακτινών 

laser ή ημιαγωγοί laser (laser diodes/semiconductor lasers) [6].  

 

Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LEDs) αποτελούν σχετικά αργές συσκευές, κατάλληλες για 

εφαρμογές με ταχύτητες χαμηλότερες από 1Gbps, ενώ εμφανίζουν ένα σχετικά ευρύ 

πλάτος φάσματος [6]. Οι διατάξεις αυτές χρησιμοποιούνται συνήθως σε 

επικοινωνιακές εφαρμογές πολύτροπων οπτικών ινών. Από την άλλη, οι ημιαγωγοί 

laser (semiconductor lasers) διαθέτουν χαρακτηριστικά και απόδοση που τους 

καθιστά καταλληλότερους για εφαρμογές μονότροπης οπτικής ίνας [6]. Στο 

ακόλουθο σχήμα, περιγράφονται οι γενικές αρχές τροφοδοσίας παλμών φωτός στην 

οπτική ίνα. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.17: Τυπικός σχεδιασμός τροφοδοσίας παλμών φωτός σε οπτική ίνα [6] 

 

Οι συσκευές φωτοανίχνευσης είναι διαθέσιμες σε δύο γενικούς τύπους, τις θετικές-

εσωτερικές-αρνητικές φωτοδιόδους (PIN photodiodes) και τις φωτοδιόδους 

χιονοστιβάδας (APD photodiodes). Ο πρώτος τύπος, βασίζεται στην αντίστροφη αρχή 

λειτουργίας των LEDs, μετατρέποντας τα φωτεινά σήματα σε ηλεκτρόνια μέσω μιας 

σχέσης 1:1. Ο δεύτερος τύπος διαφέρει από τον προηγούμενο στο γεγονός ότι παρέχει 

επιπλέον και τη διεργασία της ενίσχυσης, μέσω της μετατροπής ενός φωτονίου σε 

πολλά ηλεκτρόνια. Τα κύρια πλεονεκτήματα των PIN φωτοδιόδων περιλαμβάνουν το 

χαμηλό κόστος και την αξιοπιστία, ενώ οι APD φωτοδίοδοι έχουν υψηλότερη 

ακρίβεια και ευαισθησία. 
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1.4.2.3 Οπτικοί Ενισχυτές (Optical Amplifiers)  
 

Η παρουσία συσκευών οπτικής ενίσχυσης καθίσταται απαραίτητη λόγω της 

εξασθένισης του οπτικού σήματος κατά τη μεταφορά του μέσα από την ίνα. 

 

Το σημαντικό όφελος που προκύπτει από τη χρήση αυτών των συσκευών είναι η 

δυνατότητα ταυτόχρονης ενίσχυσης όλων των μηκών κύματος, δίχως να είναι 

απαραίτητη η πρότερη μετατροπή των οπτικών σημάτων σε ηλεκτρικά (OEO 

conversion) [6]. Επιπρόσθετα της χρήσης των συσκευών αυτών στις οπτικές 

συνδέσεις, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν και για την ενίσχυση της ισχύος του 

σήματος μετά από διαδικασίες πολύπλεξης/αποπολύπλεξης, οι οποίες προκαλούν 

απώλειες στο σύστημα. Ειδικά για την περίπτωση της τεχνολογίας WDM, η οποία 

επιβάλλει την εκπομπή υψηλών φορτίων και σε υψηλές αποστάσεις, ο ιδανικός τύπος 

οπτικού ενισχυτή είναι ο Οπτικός Ενισχυτής Σταθεροποιημένου Ερβίου (Erbium-

Doped Fiber Amplifier-EDFA) [6]. Η βασική αρχή σχεδίασης ενός EDFA ενισχυτή 

παρατίθεται στο ακόλουθο σχήμα: 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.18: Αρχή σχεδίασης Οπτικού Ενισχυτή Σταθεροποιημένου Ερβίου (EDFA) 

[6]  

 

 

1.4.2.4 Οπτικοί Πολυπλέκτες/Αποπολυπλέκτες  
 

Οι συσκευές πολύπλεξης και αποπολύπλεξης επιτρέπουν το συνδυασμό των 

εισερχόμενων προς μετάδοση σημάτων (σημείο εκπομπής) ή το διαχωρισμό του 

οπτικού σήματος στα στοιχειώδη σήματα που το απαρτίζουν (σημείο λήψης) 

αντίστοιχα.  
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Οι διαδικασίες πολύπλεξης/αποπολύπλεξης διαφοροποιούνται ελαφρώς ανάλογα με 

το αν τα συστήματα κατεύθυνσης του σήματος είναι μονόδρομης ή αμφίδρομης 

κατεύθυνσης (Unidirectional/Bidirectional Systems) [6]. Το γεγονός αυτό 

απεικονίζεται στα ακόλουθα σχήματα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.19: Πολύπλεξη/Αποπολύπλεξη σε μονόδρομο σύστημα [6] 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.20: Πολύπλεξη/Αποπολύπλεξη σε αμφίδρομο σύστημα [6] 

 

 

Όσον αφορά στις υπάρχουσες τεχνικές αποπολύπλεξης, αυτές απεικονίζονται στα 

παρακάτω σχήματα. Είναι προφανές ότι οι ίδιες διατάξεις μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αντίστροφα για την πολύπλεξη πολλών μηκών κύματος σε μια 

οπτική ίνα. 
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Σχήμα 1.21: Αποπολύπλεξη διάθλασης πρίσματος (Prism Refraction Demultiplexing) 

[6] 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.22: Κυματοδηγός πλέγματος περίθλασης (Waveguide Grating Diffraction)    

[6] 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.23: Κυματοδηγός πλέγματος μήτρας (AWG) [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.24: Φίλτρα παρεμβολής πολλαπλών στρωμάτων (Multilayer Interference 

Filters) [6] 
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Οι τεχνικές AWG και των φίλτρων παρεμβολής πολλαπλών στρωμάτων φαίνεται να 

υπερτερούν. Η τεχνική των φίλτρων παρεμβολής προσφέρει υψηλή σταθερότητα και 

απομόνωση μεταξύ των καναλιών με ικανοποιητικό κόστος, έχοντας ωστόσο υψηλές 

απώλειες κατά την είσοδο του συστήματος (insertion losses). Η τεχνική AWG έχει ως 

βασικότερο πλεονέκτημα τη δυνατότητα σχεδιασμού ώστε οι διαδικασίες 

πολύπλεξης/αποπολύπλεξης να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Επιπλέον, είναι 

κατάλληλη όταν απαιτείται μεγάλος αριθμός καναλιών, ενώ εμφανίζει χαμηλές 

απώλειες κατά την είσοδο του σήματος (insertion losses). Το βασικό μειονέκτημα της 

μεθόδου είναι η θερμοκρασιακή ευαισθησία των διατάξεών της, καθιστώντας την 

έτσι ακατάλληλη για ορισμένα περιβάλλοντα [6]. 

 

Επιπρόσθετα, μια ειδική κατηγορία οπτικών πολυπλεκτών, αυτή των οπτικών 

πολυπλεκτών ελεγχόμενης πολύπλεξης (Optical Add/Drop Multiplexers-OADMs) 

κατέχει σημαντικότατο ρόλο στην προσπάθεια δημιουργίας εξολοκλήρου οπτικών 

δικτύων [6]. Η αποστολή τους έγκειται στο στην εισαγωγή/αφαίρεση ορισμένων 

μηκών κύματος σε ένα σημείο του δικτύου. Η λειτουργία τους έχει κοινά σημεία με 

τις αντίστοιχες ADM/SONET διατάξεις, με τη βασική διαφορά-πλεονέκτημα της μη 

μετατροπής του οπτικού σήματος σε ηλεκτρικό πριν το διαχωρισμό. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.25: Η αρχή της επιλεκτικής απομάκρυνσης ή προσθήκης μηκών κύματος [6] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ WDM ΣΤΗΝ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ IP ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΔΥΝΑΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

 

 

2.1 Γενικά 
 

H ενσωμάτωση της τεχνολογίας WDM στην διακίνηση IP δεδομένων αποτελεί 

μονόδρομο, δεδομένης αφενός της εκρηκτικής αύξησης της κυκλοφορίας στο 

Διαδίκτυο και του τεράστιου εύρους ζώνης που προσφέρει η τεχνική της Πολύπλεξης 

στο Πεδίο του Μήκους Κύματος. Ο τρόπος ενσωμάτωσης των δύο στρωμάτων 

μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω μιας ‘IP over WDM’ υλοποίησης, είτε με την ύπαρξη 

ενός SONET/SDH στρώματος στο ενδιάμεσο επίπεδο, σε μια ‘IP over SONET over 

WDM’ υλοποίηση. Καθεμιά υλοποίηση έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στο 

παρόν κεφάλαιο, θα γίνει τόσο περιγραφή των βασικών εννοιών-αρχών των 

τεχνολογιών αυτών και τελικά θα ακολουθήσει η σύγκρισή τους με βάση την 

παρούσα κατάσταση και τις μελλοντικές προοπτικές.  

 

 

2.2 Η Τεχνολογία ‘IP over SONET/SDH’ 
 

Ο όρος ‘IP over SONET/SDH’, ή αλλιώς ‘Packet over SONET/SDH’, αναφέρεται 

ουσιαστικά στην προσθήκη SONET/SDH διασυνδέσεων με κάποιον δρομολογητή 

που αποτελεί τερματικό στοιχείο για τη διακίνηση δεδομένων μέσω του 

πρωτοκόλλου από-Σημείο-σε-Σημείο (Point-to-Point Protocol-PPP) [8],[9]. Το 

πρωτόκολλο PPP αποτελεί το ευρύτερα αποδεκτό πρωτόκολλο μορφοποίησης για την 

κυκλοφορία δεδομένων στο Διαδίκτυο (Internet Protocol-IP traffic). 

 

Στην πραγματικότητα, η IP κυκλοφορία μέσω ενός SONET/SDH δρομολογητή 

προσομοιάζεται ως μια σειριακή ροή δεδομένων (datastream) που μετακινείται κατά 

μήκος του δικτύου, χρησιμοποιώντας το PPP πρωτόκολλο για τις λειτουργίες 

μορφοποίησης και συμπύκνωσής της. Αυτές οι ροές δεδομένων χαρτογραφούνται σε 

καθορισμένα STS πλαίσια, όπως προβλέπεται από το θεσπισμένο πρότυπο RFC 1619. 
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Τα πλαίσια μπορούν να έχουν τυπικό ρυθμό μετάδοσης OC-3/STM-1, OC-12/STM-4 

και OC-48/STM-16 [9]. Σε κάθε κόμβο του δικτύου το IP πακέτο δεδομένων 

απομονώνεται από το PPP πλαίσιό του, εξετάζεται η διεύθυνση προορισμού του και 

τελικά αυτό εντάσσεται σε ένα νέο PPP πλαίσιο για να συνεχιστεί η μεταφορά του. 

 

Τα βασικά πλεονεκτήματα που προσέφερε η τεχνολογία ‘IP over SONET/SDH’ 

συνοψίζονται στα εξής :[9] 

 

• Η αποτελεσματική/χαμηλού ‘overhead’ από-Σημείο-σε-Σημείο μεταφορά της IP 

κυκλοφορίας. 

• Η πρόβλεψη σχετικά υψηλού εύρους ζώνης για την παροχή μη 

διαφοροποιημένων υπηρεσιών (non-differentiated services). 

 

Ωστόσο, κατά τα τελευταία χρόνια, η αύξηση της κυκλοφορίας δεδομένων στο 

διαδίκτυο είναι εκρηκτική. Κάθε χρόνο ο όγκος της διακινούμενης πληροφορίας 

υπερδιπλασιάζεται και αυτό αναμένεται να διατηρηθεί και κατά τα επόμενα έτη [ ]. 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.1: Η εκρηκτική αύξηση της κυκλοφορίας δεδομένων στο Διαδίκτυο-

σύγκριση με την κυκλοφορία δεδομένων φωνής [10]. 
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2.3 Η Τεχνολογία ‘IP over SONET/SDH over WDM’ 
 

Για την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της εκρηκτικής αύξησης 

κυκλοφορίας δεδομένων, κρίθηκε αναγκαία η ενσωμάτωση της τεχνολογίας 

πολυπλεξίας στο πεδίο του μήκους κύματος (WDM), στην υπάρχουσα ‘IP over 

SONET/SDH’ τεχνολογία. Έτσι, προέκυψε μια νέα βελτιωμένη μέθοδος μετάδοσης 

IP δεδομένων η οποία αναφέρεται ως ‘IP over SONET/SDH over WDM’. 

 

Σε ένα τέτοιο σύστημα, καθοριστικό ρόλο έχει μια εξειδικευμένη διάταξη εκπομπής 

(transponder), η οποία αναλαμβάνει τη μετατροπή του συμβατού με το πρότυπο 

SONET/SDH οπτικού σήματος, που περιέχει τις πληροφορίες του IP πακέτου, σε 

ηλεκτρικό σήμα [11]. Η αρχή λειτουργίας του ‘transponder’ απεικονίζεται στο 

ακόλουθο σχήμα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.2: Η αρχή λειτουργίας του transponder [6] 

 

Αυτό το ηλεκτρικό σήμα χρησιμοποιείται ως οδηγός μιας ‘WDM laser’ διάταξης, η 

οποία είναι εξαιρετική ακρίβειας και λειτουργεί σε περιοχή μήκους κύματος γύρω 

από τα 1550nm [11]. Ένα σύστημα ‘IP over SONET/SDH over WDM’ περιλαμβάνει 

πολλές διατάξεις τύπου ‘transponder’, καθεμιά από τις οποίες μετατρέπει τις 

πληροφορίες του πακέτου που δέχεται σε ένα ελαφρώς διαφορετικό μήκος κύματος. 

Στη συνέχεια, τα μήκη κύματος όλων των ‘transponders’ του συστήματος 

πολυπλέκονται οπτικά και μεταφέρονται διαμέσου της οπτικής ίνας [11]. Στο άκρο 

λήψης, λαμβάνει χώρα η αντίστροφη διαδικασία. Αναλυτικότερα, τα μήκη κύματος 

διαχωρίζονται (διαδικασία οπτικής αποπολύπλεξης) και καθένα από αυτά 

τροφοδοτείται σε έναν ‘transponder’. Έτσι, το σήμα μετατρέπεται σε ηλεκτρικό και 
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μέσω μιας προτυποποιημένης SONET/SDH διασύνδεσης, τα IP πακέτα 

αποκαλύπτονται [11]. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ένα τυπικό ‘IP over 

SONET/SDH over WDM’ περιβάλλον: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.3: Απεικόνιση ενός ‘IP over SONET/SDH over WDM’ περιβάλλοντος [8] 

 

2.3.1 Τα Πλεονεκτήματα της ‘IP over SONET/SDH over WDM’ Τεχνολογίας για 
τα Δίκτυα Μεγάλων Αποστάσεων (WANs) 
 

Η προσθήκη της WDM τεχνολογίας στα τυπικά ‘IP over SONET’ συστήματα 

προσφέρει μια σειρά από σημαντικότατα πλεονεκτήματα όπως [11]: 

 

• Η αύξηση της χωρητικότητας της υπάρχουσας οπτικής ίνας, δίχως να 

απαιτείται η εγκατάσταση επιπλέον οπτικών ινών. 

• Η αντικατάσταση των ηλεκτρικών αναγεννητών (electrical regenerators), που 

αποτελούν διατάξεις υψηλού κόστους και είναι πολύπλοκες, με αυτές των 

οπτικών ενισχυτών (optical amplifiers). Έτσι, δεν απαιτείται η πρότερη 

μετατροπή του σήματος σε ηλεκτρικό προκειμένου να ενισχυθεί ενώ όλα τα 

κανάλια ενισχύονται ταυτόχρονα. Επιπλέον, οι οπτικοί ενισχυτές 

τοποθετούνται κάθε περίπου 1000 km, σε αντίθεση με τους ηλεκτρικούς 

αναγεννητές του‘IP over SONET’ συστήματος που τοποθετούνται κάθε 60-

100km. 

• H διαδικασία προσθήκης νέων καναλιών στο δίκτυο απλοποιείται σημαντικά. 

Η μοναδική απαίτηση είναι η εγκατάσταση του κατάλληλου αριθμού 

‘transponders’ στο σύστημα, στα δύο άκρα του WDM υποσυστήματος. Οι 
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οπτικοί ενισχυτές αναλαμβάνουν την ενίσχυση των επιπλέον καναλιών, 

ταυτόχρονα με τα προϋπάρχοντα, δίχως την απαίτηση επιπλέον αναγεννητών.   

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προαναφερθέντα οφέλη για τα WAN δίκτυα 

υποσκελίζουν, σχεδόν πάντοτε, σε μεγάλο βαθμό το κόστος εγκατάστασης του WDM 

υποσυστήματος στο υπάρχον ‘IP over SONET’ σύστημα και για αυτό το λόγο η 

συντριπτική πλειοψηφία των δικτύων αυτής της κατηγορίας έχει ενσωματώσει την 

τεχνολογία της πολύπλεξης στο πεδίο του μήκους κύματος [11].  

 

 

2.3.2 Η Περίπτωση των Μητροπολιτικών Δικτύων (MANs) 
 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία δικτύων, με αποστάσεις μικρότερες των 100km, 

συνήθως δεν υπάρχει η ανάγκη αναγέννησης ή ενίσχυσης των σημάτων. Επομένως, 

παύει να έχει νόημα η σημαντικότατη μείωση κόστους λόγω της κατάργησης των 

συσκευών αναγέννησης όπως συνέβαινε για τα WAN δίκτυα. 

 

Από την άλλη πλευρά, εφόσον υπάρχει ανάγκη αύξησης της χωρητικότητας του 

δικτύου και είναι διαθέσιμες οι απαραίτητες οπτικές ίνες, είναι προτιμότερο να 

δημιουργηθούν οι απαραίτητες διασυνδέσεις είτε με τις κλασσικές ADM (Add/Drop 

Multiplexers) διατάξεις είτε με τους κατάλληλους διακόπτες ή δρομολογητές [11]. 

Ωστόσο, στο δίλημμα μεταξύ της εγκατάστασης ενός WDM συστήματος ή της 

προσθήκης και λειτουργίας νέων οπτικών ινών η απάντηση δεν είναι ξεκάθαρη. 

Συχνά, δεδομένου ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η εγκατάσταση ενός WDM 

συστήματος είναι αρκετά δαπανηρή, προτιμάται η λύση της χρήσης επιπλέον οπτικών 

ινών. Επίσης, σημειώνεται ότι η χρήση της WDM τεχνολογίας θα μπορούσε να 

αποτελέσει πολύτιμη λύση στις περιπτώσεις MAN δικτύων υψηλών απαιτήσεων και 

γενικότερα σε περιπτώσεις που υπάρχουν περιθώρια μείωσης του κόστους σε 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό [11]. Επιπρόσθετα, η εγκατάσταση του WDM συστήματος 

προσφέρει οικονομική εφεδρική χωρητικότητα, υπό τη μορφή αχρησιμοποίητων 

μηκών κύματος, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην εξαιρετικά πιθανή περίπτωση 

αύξησης των μελλοντικών απαιτήσεων [12]. 
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Με βάση τα προαναφερθέντα, η διατήρηση της υπάρχουσας ‘IP over SONET’ 

τεχνολογίας φαίνεται να έχει ένα μικρό προβάδισμα έναντι της ‘IP over SONET over 

WDM’ λύσης. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά 

υπόψη τα επιμέρους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ΜΑΝ δικτύου και οι απαιτήσεις 

που θα πρέπει να ικανοποιούνται. Στο ακόλουθο σχήμα παρατίθεται η σύγκριση 

κόστους μεταξύ κάποιων συμβατικών ‘IP over SONET’ ΜΑΝs (χρήση της TDM 

τεχνικής) και των αντίστοιχων ‘IP over SONET over WDM’ MANs. 

 

  Σχήμα 2.4: Κόστος ανά μονάδα εύρους ζώνης OC-3 χωρητικότητας ως συνάρτηση 

της απόστασης, για πέντε διαφορετικές υλοποιήσεις [12]. 

 

 

Επιπλέον, η πρόσφατη έλευση των WDM συστημάτων τρίτης γενιάς, με 

εξειδικευμένο σχεδιασμό για ΜΑΝ δίκτυα, που συνδυάζουν μειωμένο κόστος και 

ευέλικτες τοπολογίες δείχνει ικανή να μεταβάλλει σημαντικά την κατάσταση [11]. 
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2.4 Η Τεχνολογία ‘IP over WDM’ 
 

Η τεχνολογία μεταφοράς IP πακέτων απευθείας μέσω του WDM οπτικού επιπέδου (‘IP 

over WDM’), δίχως τη μεσολάβηση κάποιου ενδιάμεσου επιπέδου, αποτελεί τη 

μελλοντική δικτυακή υλοποίηση που θα εξασφαλίσει την ύπαρξη ενός ουσιαστικά 

απεριόριστου εύρους ζώνης [13]. 

 

Η τεχνολογία αυτή, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα σε σχέση με την ‘IP over 

SONET/SDH over WDM’ υλοποίηση, προβλέπει την εξολοκλήρου απαλοιφή του 

παραδοσιακού SONET/SDH στρώματος. Έτσι, τα IP πακέτα δεδομένων 

μετατρέπονται απευθείας σε οπτικό σήμα και ακολουθεί η διαδικασία της πολύπλεξης 

στο πεδίο του μήκους κύματος [14]. Όπως γίνεται αντιληπτό, η απουσία της 

ενδιάμεσης μετατροπής των πακέτων σε προτυποποιημένα SONET/SDH πλαίσια 

απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία. Σημαντικό ρόλο για την επίτευξη μιας τέτοιας 

υλοποίησης, με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, αποτελεί η ύπαρξη ενός καινοτόμου 

δρομολογητή που θα ενσωματώνει ορισμένες βασικές WDM λειτουργίες [14]. Στο 

ακόλουθο σχήμα φαίνεται η υλοποίηση ενός τέτοιου δικτύου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.5: Απεικόνιση ενός ‘IP over WDM’ περιβάλλοντος [14] 

 

Το σημείο-κλειδί που θα επιτρέψει την αποτελεσματική λειτουργία και την πλήρη 

εκμετάλλευση των σημαντικών δυνατοτήτων ενός ‘IP over WDM’ δικτύου, 

δεδομένου ότι για πρώτη φορά αμφισβητείται σοβαρά η αναγκαιότητα ύπαρξης της 

παραδοσιακής και καθιερωμένης τεχνολογίας SONET/SDH, είναι ο ξεκάθαρος 
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ορισμός των υπηρεσιών και της λειτουργικότητας που καθένα από τα IP και WDM 

στρώματα θα προσφέρουν [13]. Είναι σημαντικό να μην υπάρχει σύγκρουση αλλά 

συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο αυτών στρωμάτων. Ως παράδειγμα 

αναφέρονται τα θέματα της αλληλεπίδρασης μεταξύ της αναδιαμόρφωσης των 

οπτικών μονοπατιών και της IP δρομολόγησης ή της αλληλεπίδρασης μεταξύ της IP 

αποκατάστασης (IP restoration) και της προστασίας στο οπτικό επίπεδο. Επιπλέον, θα 

ήταν ωφέλιμο να εξεταστεί η πιθανότητα της διαμόρφωσης του IP στρώματος με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η μέγιστη εκμετάλλευση των προσφερόμενων 

από το WDM στρώμα υπηρεσιών. Για παράδειγμα, εφόσον το IP στρώμα θα 

μπορούσε να παρέχει υπηρεσίες σε ότι αφορά στον τύπο της κυκλοφορίας και τις 

απαιτήσεις των πακέτων σε ποιότητα υπηρεσιών (QoS), τότε και το WDM στρώμα 

θα μπορούσε να δίνει τη δυνατότητα για κατά-απαίτηση οπτικά μονοπάτια (on-

demand lightpaths) συγκεκριμένης υψηλού όγκου IP κυκλοφορίας [13]. Με άλλα 

λόγια, δίνεται η δυνατότητα παροχής διαφοροποιημένων υπηρεσιών για τις 

διαφορετικές τάξεις κυκλοφορίας.     

 

To όραμα ενός εξολοκλήρου οπτικού (all-optical) και από-Άκρο-σε-Άκρο WDM 

δικτύου έχει προσελκύσει σημαντικότατες ερευνητικές προσπάθειες από τις μεγάλες 

εταιρίες σχεδιασμού οπτικών δικτύων, που πλέον έχουν αντιληφθεί τα σημαντικά 

πλεονεκτήματα της ολοκλήρωσης μιας τέτοιας υλοποίησης. Η ανάπτυξη του 

Διαδικτύου και των δεδομένων (IP Data) που διακινούνται μέσα από αυτό (βλ. 

Διάγραμμα 5.1), καθιστά αναγκαιότητα τόσο το οπτικό επίπεδο να είναι ικανό να 

προσφέρει απευθείας υπηρεσίες υποστήριξης στο IP στρώμα, όσο και το στρώμα 

αυτό να μπορεί να εκμεταλλευθεί πλήρως αυτές τις υπηρεσίες. Επιπλέον, η 

υλοποίηση μιας σειράς απαιτητικών εφαρμογών μέσω του Διαδικτύου, όπως η 

διαδικτυακή τηλεφωνία και η τηλεδιάσκεψη, πέρα από το αναγκαίο εύρος ζώνης 

απαιτούν και μια σειρά εγγυήσεων σε ότι αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών 

(QoS), στην ασφάλεια και στη μέγιστη ανοχή σφαλμάτων (fault tolerance) [15]. 
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2.4.1 H ολοκλήρωση των δύο στρωμάτων ενός ‘IP over WDM’ δικτύου μέσω 

του Πολλαπλού Πρωτοκόλλου Ετικετών Μεταγωγής (Multi-Protocol Label 

Switching-MPLS) 

 

Όπως είναι φυσικό, η αποδοτική λειτουργία μιας καινοτόμου υλοποίησης όπως η 

συγκεκριμένη εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη ενός ισχυρού και πλήρους 

πρωτοκόλλου που θα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 

διευθυνσιοδότησης (addressing), σηματοδοσίας (signaling), δρομολόγησης (routing) 

και επιβιωσιμότητας του δικτύου. 

 

Το βέλτιστο πρωτόκολλο για την επιτέλεση των διαδικασιών αυτών και την 

ολοκλήρωση των IP και WDM στρωμάτων θεωρείται το ‘MPLS’ και ειδικότερα η 

επέκταση αυτού στο οπτικό πεδίο που αναφέρεται ως ‘Πολλαπλό Πρωτόκολλο 

Μεταγωγής στο Πεδίο του Μήκους Κύματος’ (Multi-Protocol Lambda Switching-

MPλS) [16]. Τα δύο βασικά πλεονεκτήματα του πρωτοκόλλου αυτού έγκεινται 

αφενός στην αποτελεσματική διαχείριση της IP κυκλοφορίας όπως αυτή χρειάζεται 

στα δίκτυα πολλαπλών υπηρεσιών και αφετέρου αποτελεί το ειδικά σχεδιασμένο 

εργαλείο για τα WDM οπτικά δίκτυα [17],[18].  

 

Αρχικά, όσον αφορά στη διαδικασία της διευθυνσιοδότησης, αυτή θα πρέπει να 

εγκαθιστά WDM οπτικά μονοπάτια μεταξύ των οπτικών στοιχείων διασύνδεσης 

(Optical Crossconnects-OXCs) στα άκρα του δικτύου. Για την επικοινωνία μεταξύ 

του IP στρώματος με το WDM επίπεδο, είναι απαραίτητη η γνώση των διευθύνσεων 

εισόδου και εξόδου των οπτικών στοιχείων διασύνδεσης-OXCs. Ένας προφανής και 

σίγουρος τρόπος να γίνει αυτό, είναι η λειτουργία των ‘OXCs’ ως συσκευών που 

μπορούν να δεχθούν κάποια IP διεύθυνση ενώ παράλληλα θα ενσωματώνουν μεγάλο 

αριθμό θυρών. Έτσι, ανατίθεται μια IP διεύθυνση σε κάθε ‘OXC’ στοιχείο, ενώ η 

ταυτοποίηση των θυρών του καθενός επιτυγχάνεται με ιεραρχικό τρόπο –πρώτα μέσω 

της IP διεύθυνσης και στη συνέχεια μέσω του αύξοντα αριθμού της θύρας [17].  

 

Το δεύτερο πολύ σημαντικό ζήτημα στο επίπεδο ελέγχου, αυτό της σηματοδοσίας 

(signaling), αναφέρεται στην εξεύρεση των πόρων του δικτύου που θα 

χρησιμοποιηθούν κάθε φορά. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανταλλαγή 
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πληροφοριών μεταξύ των IP και WDM συσκευών του δικτύου καθώς και τη 

δημιουργία, απαλοιφή και τροποποίηση των μονοπατιών δρομολόγησης [17]. 

Εξαιτίας των σημαντικών διαφοροποιήσεων μεταξύ των λειτουργιών σηματοδοσίας 

στα δύο στρώματα, η ροή ελέγχου θα πρέπει να τερματίζεται σε κάθε OXC στοιχείο 

ώστε να προστίθεται ή εξάγεται η απαραίτητη πληροφορία ελέγχου. Ανάλογα με το 

μηχανισμό σηματοδοσίας υπάρχουν τρία βασικά μοντέλα για την ‘IP over WDM’ 

υλοποίηση τα οποία και περιγράφονται στη συνέχεια [17],[18],[19]: 

 

• Το μοντέλο Πελάτη-Διακομιστή (Client-Server model): Στην περίπτωση 

αυτή, το WDM στρώμα αντιμετωπίζεται ως ένα ξεχωριστό-ευφυές δικτυακό 

στρώμα. Τα επίπεδα ελέγχου στο οπτικό επίπεδο (διακομιστής) και στο επίπεδο 

του πελάτη λειτουργούν ανεξάρτητα, δίχως την ανταλλαγή πληροφοριών 

δρομολόγησης. Για τις υπηρεσίες του ανώτερου στρώματος (πελάτης), το οπτικό 

δίκτυο αποτελεί ‘μαύρο κουτί’ με κάποιες διασυνδέσεις, μέσω των οποίων τα 

πρωτόκολλα του πελάτη απαιτούν κανάλια οπτικών μονοπατιών κυκλώματος 

μεταγωγής (circuit-switched lightpath channels). Σημειώνεται ότι το μοντέλο αυτό 

προϋποθέτει ότι οι διεπιφάνειες χρήστη-δικτύου (User-to-Network Interface-UNI) 

και δικτύου-δικτύου (Network-to-Network Interface-NNI) είναι ξεχωριστές. To 

κύριο πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι η ευκολία της εμπορικής εφαρμογής 

του. Ωστόσο, ο σχεδιασμός αυτός εισάγει μια σχετική πολυπλοκότητα στην 

προσπάθεια ολοκλήρωσης των δύο στρωμάτων, ενώ δεν είναι βελτιστοποιημένη 

ως προς τα λειτουργικά κόστη του δικτύου. 

 

• Το Ομότιμο μοντέλο (Peer-to-Peer model): Το μοντέλο αυτό αποτελεί μια 

IP-κεντρική WDM υλοποίηση, στην οποία τα OXC στοιχεία και οι δρομολογητές 

ετικετών μεταγωγής (label-switching routers) ανταλλάσσουν ελεύθερα 

πληροφορίες, εκτελώντας κοινά πρωτόκολλα δρομολόγησης και σηματοδοσίας. Η 

αρχιτεκτονική αυτή διαιρείται σε δύο επίπεδα, το επίπεδο δεδομένων (data plane) 

και το επίπεδο απλού ενοποιημένου ελέγχου (single unified control plane). 

Επιπλέον, οι διεπιφάνειες χρήστη-δικτύου (UNI) και δικτύου-δικτύου δεν 

διαχωρίζονται. Ένα βασικό πλεονέκτημα αυτής της υλοποίησης έγκειται στην 

εξάλειψη της πολύπλοκης διαχείρισης υβριδικών διαδικτυακών συστημάτων. 

Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα ενός προσανατολισμένου στις υπηρεσίες 
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δικτυακού μοντέλου παράλληλα με την προσφορά μιας κλιμακούμενης και 

επιβιώσιμης αρχιτεκτονικής. Το μειονέκτημα εντοπίζεται στις δυσκολίες 

προτυποποίησης του συγκεκριμένου μοντέλου. 

 

• Το επαυξημένο μοντέλο (Augmented model): H υλοποίηση αυτή αποτελεί 

το ενδιάμεσο των δύο προηγουμένων. Έτσι, διατηρείται η ύπαρξη ξεχωριστών 

επιπέδων ελέγχου για τα στρώματα διακομιστή (WDM) και πελάτη (IP). Ωστόσο, 

επιτρέπεται η ελεγχόμενη ανταλλαγή πληροφοριών δρομολόγησης μεταξύ των δύο 

αυτών επιπέδων. 

 

Γενικά, επικρατεί η άποψη ότι το πρώτο βήμα προς την ολοκλήρωση της αμιγούς ‘IP 

over WDM’ υλοποίησης θα είναι μέσω του μοντέλου Διακομιστή-Πελάτη. Το 

επόμενο στάδιο θα περιλαμβάνει το Επαυξημένο Μοντέλο και τελικά τα δίκτυα αυτής 

της τεχνολογίας θα καταλήξουν σε μια Ομότιμη Υλοποίηση. 

 

Συνεχίζοντας, όσον αφορά στις εργασίες της δρομολόγησης, το MPLS πρωτόκολλο  

αρχικά υπολογίζει τα μονοπάτια εκείνα που ικανοποιούν καθορισμένες προδιαγραφές 

ικανοποιώντας ταυτόχρονα συγκεκριμένους περιορισμούς. Ειδικότερα, η υλοποίηση 

γίνεται μέσω της εκτέλεσης ενός αλγορίθμου επιλογής μονοπατιού (path-selection 

algorithm) από μια βάση δεδομένων κυκλοφορίας που περιέχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα των πόρων του δικτύου, την τοπολογία των πόρων 

αυτών και τους περιορισμούς της απόδοσης κάθε μονοπατιού [17]. Η δρομολόγηση 

μπορεί να είναι συγκεντρωμένη (centralized) ή κατανεμημένη (distributed).  

 

Πιο συγκεκριμένα, η συγκεντρωμένη μέθοδος απαιτεί τον υπολογισμό και την 

υλοποίηση των μονοπατιών στην ίδια περιοχή. Έτσι, απλοποιείται ο έλεγχος και 

γίνεται βέλτιστη χρήση των πόρων του δικτύου, δίχως ωστόσο να δίνεται η 

δυνατότητα καλής κλιμάκωσης μεγέθους [17]. Από την άλλη, στην κατανεμημένη 

υλοποίηση η δρομολόγηση και ο έλεγχος πραγματοποιούνται σε κάθε διακόπτη ή 

δρομολογητή, εξασφαλίζοντας μεν καλή κλιμάκωση μεγέθους αλλά υπάρχει και το 

κόστος της ανταλλαγής μεγάλου όγκου πληροφορίας μεταξύ των κόμβων του δικτύου 

[17]. 
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Τέλος, το ζήτημα της επιβιωσιμότητας διαθέτει δύο σκέλη: το σκέλος της προστασίας 

(protection) και αυτό της αποκατάστασης (restoration). Ο πρώτος σχεδιασμός 

προστασίας περιλαμβάνει την ταυτόχρονη μετάδοση της κυκλοφορίας μέσω του 

πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος μονοπατιού, με το σημείο λήψης να επιλέγει το 

σήμα με την υψηλότερη ποιότητα [17]. Ένας δεύτερος σχεδιασμός χρησιμοποιεί το 

προκαθορισμένο δευτερεύον μονοπάτι για την κυκλοφορία χαμηλής προτεραιότητας 

έως ότου αυτό χρειαστεί για την προστασία του πρωτεύοντος [17]. Στη διαδικασία 

της αποκατάστασης γίνεται αναδρομολόγηση (rerouting). Έτσι, υπολογίζεται μεν 

κάποιο δευτερεύον μονοπάτι, αλλά η εγκατάστασή του γίνεται μόνον αφότου το 

πρωτεύον μονοπάτι καταρρεύσει. Η διαδικασία της αποκατάστασης είναι γενικά πιο 

αργή.    

 

 

2.4.2 Τα Πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ‘IP over WDM’ έναντι της 

‘IP over SONET/SDH over WDM’ Τεχνολογίας 

 

Η ενδεχόμενη απαλοιφή του SONET/SDH στρώματος από την όλη διαμόρφωση ενός 

οπτικού δικτύου θα μπορούσε να προσφέρει μια σειρά από σημαντικότατα 

πλεονεκτήματα όπως: 

 

• Ευνοείται η ταχύτερη κλιμάκωση μεγέθους και ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλη              

μείωση του κόστους υλοποίησης και λειτουργίας [20] 

 

• O μετριασμός, σε υψηλό βαθμό, του πλεονασμού που εισάγει η ύπαρξη του 

επιπλέον, SONET/SDH, στρώματος [20]. Έτσι, παύει πλέον η αναγκαιότητα 

χρήσης ενός σοβαρού ποσοστού των πόρων του δικτύου που απορρέουν από τις 

μη βελτιστοποιημένες λειτουργίες διαχείρισης που διεξάγονται από το 

SONET/SDH στρώμα.  

 

• Ο χαμηλός βαθμός πολυπλοκότητας της ‘IP over WDM’ υλοποίησης [21]. 

Μετά πλέον και τις τελευταίες εξελίξεις, πολλοί θεωρούν ότι το SONET/SDH 
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επίπεδο παύει να προσφέρει λειτουργικότητα στο δίκτυο, γεγονός που έως τώρα 

αποτελούσε το βασικό πλεονέκτημά του [22]. 

• Ο υψηλός βαθμός ευελιξίας που προσφέρει η απλή υλοποίηση δύο 

στρωμάτων, για την υλοποίηση και διαχείριση δικτύων υψηλής χωρητικότητας 

[19]. 

 

• Παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς νέων υπηρεσιών προς τους χρήστες-

πελάτες του δικτύου, μέσα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης κυκλοφορίας IP 

δεδομένων [23]. 

 

Ωστόσο, στα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογιστούν και ορισμένοι σημαντικοί 

παράγοντες που, προς το παρόν, μετριάζουν τον ενθουσιασμό για την ‘IP over WDM’ 

τεχνολογία. Έτσι, δεν υφίστανται ακόμη εκείνα τα πρότυπα που θα μπορούσαν να 

καταστήσουν ώριμη και καλά θεμελιωμένη την υλοποίηση αυτή [17]. Είναι 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ακόμη η λύση αυτή δεν έχει κατορθώσει να γίνει 

‘vendor independent’. Από  την άλλη, η SONET/SDH τεχνολογία διαθέτει υψηλό 

επίπεδο ωριμότητας και όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την WDM λύση στο 

χαμηλότερο στρώμα, μέσω μιας ‘IP over SONET/SDH over WDM’ υλοποίησης, 

μπορεί να προσφέρει επιπλέον αξιοπιστία στο δίκτυο. 

 

 

2.5 Στρατηγικές των Μεγάλων Εταιριών Εγκατάστασης Δικτύων  
 

Η ΑΤ&Τ φαίνεται να διατηρεί επιφυλάξεις για την υιοθέτηση διαφανών (transparent) 

δικτύων (IP over WDM) σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, προτιμώντας μια IP over 

SONET over WDM υλοποίηση, με ‘διαφανή νησιά’(islands of transparency). Πιο 

συγκεκριμένα, ακολουθείται μια προσέγγιση τριών στρωμάτων, στα πλαίσια του 

MONET (Multi-wavelength Optical Network Project), η οποία περιλαμβάνει [24]: 

 

• Επίπεδα εφαρμογής (application layers) που ενσωματώνουν φωνή, δεδομένα, 

video, πολυμέσα, κυκλοφορία τοπικών δικτύων (LAN traffic) και οπτική 

πρόσβαση. 
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• Επίπεδα ηλεκτρονικής μεταγωγής (electronic-switching layers) που 

περιλαμβάνουν ATM/SONET μεταγωγείς με πρόβλεψη και μελλοντικών 

‘formats’ 

• Μετατρέψιμα WDM επίπεδα (configurable WDM layers) που εμπεριέχουν 

OADMs, Αστέρες Δρομολόγησης Μηκών Κύματος (Wavelength Routed-

Stars) και διατάξεις διασύνδεσης WDM.  

 

 Από την άλλη, η MCI WorldCom φαίνεται ότι μεσοπρόθεσμα στοχεύει στην 

υλοποίηση ενός εξολοκλήρου οπτικού δικτύου πιστεύοντας ότι παρά τη σχετική 

ανωριμότητα της, η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι δυνατό να προσφέρει σημαντικά 

οικονομικά πλεονεκτήματα [24]. Ωστόσο η μετάβαση προς μια IP over WDM 

υλοποίηση θα πρέπει να γίνει σταδιακά, με το στρώμα SONET να είναι παρών σε 

πρώτη φάση. Τα προβλήματα που θα πρέπει να επιλυθούν περιλαμβάνουν ζητήματα 

συμβατότητας (interoperability) μεταξύ των διαφόρων κατασκευαστών WDM 

εξοπλισμού καθώς και ζητήματα προστασίας-αποκατάστασης σε περίπτωση 

αστοχιών [24]. 

 

Συμπερασματικά, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και ιδιαίτερα για την περίπτωση που 

προϋπάρχει ένα ‘IP over SONET/SDH’ δίκτυο, φαίνεται να ευνοείται η υλοποίηση 

‘IP over SONET over WDM’ δεδομένου ότι είναι οικονομικότερη η απλή 

εγκατάσταση ενός επιπλέον στρώματος σε ένα υφιστάμενο σύστημα παρά η ριζική 

αναθεώρησή του μέσω της ταυτόχρονης κατάργησης ενός στρώματος και της 

προσθήκης ενός νέου. Επιπλέον, υπάρχει και η απροθυμία της γρήγορης κατάργησης 

του SONET/SDH επιπέδου, δεδομένου ότι βασίζεται σε μια ώριμη και αξιόπιστη 

πλέον τεχνολογία παρά τους πλεονασμούς που είναι φανερό ότι εισάγονται. Ωστόσο, 

μακροπρόθεσμα και ειδικότερα σε περιπτώσεις που δεν προϋπάρχει κάποιο ‘IP over 

SONET/SDH’ σύστημα η απλούστερη και πιο ευέλικτη ‘IP over WDM’ υλοποίηση 

θα αποτελέσει τη βέλτιστη λύση, στα πλαίσια της γενικότερης κατεύθυνσης προς τα 

εξολοκλήρου οπτικά δίκτυα (All-Optical Networks). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕ 

ΕΝΑ ‘IP OVER WDM’ ΔΙΚΤΥΟ-ΤΥΠΟΙ WDM ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

 

3.1 Γενικά 

 

Στο παρών κεφάλαιο θα αναλυθούν ορισμένοι από τους σημαντικότερους 

αλγόριθμους δρομολόγησης των WDM δικτύων. Με την έννοια δρομολόγηση στο 

συγκεκριμένο τύπο δικτύων εννοείται η ανάθεση ενός μήκους κύματος σε καθένα από 

τα εισερχόμενα αιτήματα σύνδεσης μεταξύ δύο κόμβων του δικτύου και η ακόλουθη 

εύρεση της διαδρομής που θα ακολουθήσει το αίτημα αυτό, με στόχο τη βελτιστοποίηση 

μιας αντικειμενικής συνάρτησης ή ενός μεγέθους. Συνήθως η συνάρτηση αυτή είναι η 

ελαχιστοποίηση της πιθανότητας απόρριψης των εισερχόμενων στο δίκτυο αιτημάτων 

για διάφορα φορτία δικτύου. Επιπλέον, αναλύονται οι τρεις τύποι WDM δικτύων, ως 

προς την ικανότητα ή μη μετατροπής μηκών κύματος στους κόμβους του δικτύου και 

παρατίθενται τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα κάθε περίπτωσης. 

 

 

3.2 Γενικές Κατηγορίες Αλγορίθμων Δρομολόγησης WDM δικτύων  

 

Οι αλγόριθμοι αυτοί υποχρεωτικά ανήκουν σε κάποια-ες από τις ακόλουθες 

κατηγορίες [25]: 

 

• Σταθερή Δρομολόγηση (Fixed Routing): Η απλούστερη προσέγγιση για 

τη δρομολόγηση μιας σύνδεσης για δεδομένο ζεύγος πηγής-προορισμού είναι η 

επιλογή του ίδιου σταθερού μονοπατιού κάθε φορά. Ένα παράδειγμα μιας 

τέτοιας προσέγγισης είναι η Δρομολόγηση Σταθερής Συντομότερης Διαδρομής 

(Fixed Shortest-Path Routing). Η συντομότερη διαδρομή για κάθε ζεύγος 

πηγής-προορισμού υπολογίζεται εκ των προτέρων με χρήση γνωστών 

αλγορίθμων συντομότερης διαδρομής και κάθε σύνδεση μεταξύ του δεδομένου 

ζεύγους εγκαθίσταται χρησιμοποιώντας αυτή την προκαθορισμένη διαδρομή. Η 
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μέθοδος αυτή είναι εξαιρετικά απλή, ωστόσο εφόσον πόροι του δικτύου (μήκη 

κύματος) έχουν δεσμευτεί κατά μήκος της προκαθορισμένης διαδρομής είναι 

δυνατό να οδηγήσει σε μεγάλες τιμές της πιθανότητας μπλοκαρίσματος 

αιτημάτων (δυναμική περίπτωση) ή σε χρήση μεγάλου αριθμού μηκών κύματος 

(στατική περίπτωση). Επιπλέον, εφόσον δεν έχει προβλεφθεί η δυνατότητα 

εναλλακτικών διαδρομών, η μέθοδος αυτή αδυνατεί να διαχειριστεί περιπτώσεις 

αστοχίας οπτικών συνδέσμων. 

 

• Σταθερή-Εναλλασσόμενη Δρομολόγηση (Fixed-Alternate Routing): 

Στην περίπτωση αυτή, κάθε κόμβος του δικτύου οφείλει να διατηρεί έναν 

πίνακα δρομολόγησης που περιέχει μια διατεταγμένη λίστα από σταθερές 

διαδρομές προς κάθε πιθανό κόμβο προορισμού. Για παράδειγμα αυτές οι 

διαδρομές μπορούν να περιέχουν τη συντομότερη διαδρομή, τη δεύτερη 

συντομότερη διαδρομή κλπ. Η κύρια διαδρομή προς έναν κόμβο προορισμού 

από έναν κόμβο πηγής είναι η πρώτη σε διάταξη διαδρομή στον πίνακα 

δρομολόγησης του κόμβου πηγής. Κάθε εναλλακτική διαδρομή μεταξύ των δύο 

κόμβων, που περιλαμβάνεται στον πίνακα δρομολόγησης του κόμβου πηγής, 

δεν θα πρέπει να μοιράζεται κοινούς συνδέσμους με την κύρια διαδρομή. Με 

την άφιξη ενός αιτήματος σύνδεσης, ο κόμβος πηγής επιχειρεί να εγκαταστήσει 

σύνδεση με χρήση καθεμιάς από τις διαδρομές του πίνακα δρομολόγησης κατά 

αύξουσα σειρά. Η σύνδεση εγκαθίσταται εφόσον βρεθεί μια διαδρομή με 

έγκυρη ανάθεση μήκους κύματος. Σε διαφορετική περίπτωση, το αίτημα 

σύνδεσης απορρίπτεται. Η μέθοδος αυτή παρέχει σχετική απλότητα ελέγχου 

κατά την εγκατάσταση και απεγκατάσταση οπτικών μονοπατιών, ενώ είναι 

δυνατό να παρέχει και σε ένα βαθμό προστασία από αστοχίες οπτικών 

συνδέσμων. Επιπλέον, είναι δυνατό να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα 

απόρριψης αιτημάτων σύνδεσης (connection blocking probability), σε σχέση με 

τη σταθερή δρομολόγηση. 

 

• Προσαρμόσιμη Δρομολόγηση (Adaptive Routing): Σύμφωνα με την 

προσέγγιση αυτή, κάθε σύνδεσμος που δε βρίσκεται σε χρήση στο δίκτυο έχει 

κόστος 1 μονάδα, κάθε σύνδεσμος που χρησιμοποιείται έχει κόστος ∞ και κάθε 

σύνδεσμος μετατροπέα μήκους κύματος έχει κόστος c μονάδων. Με την άφιξη 
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ενός αιτήματος σύνδεσης, προσδιορίζεται η διαδρομή με το ελάχιστο κόστος 

μεταξύ της πηγής και του προορισμού. Η συγκεκριμένη μέθοδος απαιτεί 

εκτεταμένη υποστήριξη από τα πρωτόκολλα ελέγχου και διαχείρισης, ώστε να 

γίνεται συνεχής ανανέωση των πινάκων δρομολόγησης των κόμβων. Το βασικό 

πλεονέκτημα της προσαρμόσιμης δρομολόγησης έγκειται στις χαμηλότερες 

τιμές της πιθανότητας απόρριψης αιτημάτων, σε σχέση με τις δύο προηγούμενες 

μεθόδους. Μια άλλη μορφή προσαρμόσιμης δρομολόγησης είναι αυτή της 

λιγότερο υπερφορτωμένης διαδρομής (Least-Congested-Path). Στην περίπτωση 

αυτή, επιλέγεται η λιγότερο υπερφορτωμένη διαδρομή μεταξύ των 

προκαθορισμένων. Η υπερφόρτωση σε ένα σύνδεσμο εκφράζεται με τον αριθμό 

των μηκών κύματος που είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο αυτό, με τρόπο ώστε οι 

σύνδεσμοι που έχουν λιγότερα διαθέσιμα μήκη κύματος θεωρούνται 

περισσότερο υπερφορτωμένοι. Η υπερφόρτωση μιας διαδρομής συμπίπτει με 

την υπερφόρτωση στον περισσότερο υπερφορτωμένο σύνδεσμο της διαδρομής. 

Είναι αποδεδειγμένο ότι η χρήση της δρομολόγησης της συντομότερης 

διαδρομής σε πρώτη φάση και της λιγότερο υπερφορτωμένης διαδρομής στη 

συνέχεια, έχει καλύτερα αποτελέσματα από τη χρήση της τελευταίας και μόνον.    

 

• Δρομολόγηση Ανεκτική σε Αστοχία (Fault-Tolerant Routing): Το 

πρόβλημα της αστοχίας είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί είτε με την μέθοδο της 

Προστασίας (Protection) είτε με τη μέθοδο της Αποκατάστασης (Restoration). 

Μια κοινή προσέγγιση στο θέμα της προστασίας είναι η εγκατάσταση δύο 

ανεξάρτητων (απουσία κοινών συνδέσμων) οπτικών μονοπατιών για κάθε 

αίτημα σύνδεσης. Το ένα μονοπάτι αποτελεί το κύριο μονοπάτι και 

χρησιμοποιείται  για την εκπομπή των δεδομένων , ενώ το έτερο μονοπάτι είναι 

εφεδρικό σε περίπτωση αστοχίας ενός οπτικού συνδέσμου στο κύριο. Επιπλέον 

προστασία από αστοχία ενός κόμβου είναι δυνατό να παρέχεται, εφόσον το 

κύριο και το εναλλακτικό δεν μοιράζονται κοινούς κόμβους. Κατά την 

περίπτωση της αποκατάστασης, το εφεδρικό μονοπάτι προσδιορίζεται δυναμικά 

μετά την αστοχία. Η αποκατάσταση είναι επιτυχής μόνο κατά την περίπτωση 

ύπαρξης επαρκών πόρων στο δίκτυο. Επιπλέον, η δυναμική εξεύρεση κι 

εγκατάσταση του εφεδρικού μονοπατιού, κατά την αποκατάσταση, είναι δυνατό 

να απαιτεί σημαντικά περισσότερο χρόνο σε σχέση με τη μετάβαση στο 

προκαθορισμένο εναλλακτικό μονοπάτι (περίπτωση προστασίας). Είναι φανερό 
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ότι τα δίκτυα που απαιτούν προστασία, έχουν ως προαπαιτούμενο την εφαρμογή 

σχημάτων Σταθερής-Εναλλασσόμενης ή Προσαρμόσιμης Δρομολόγηση (alternate 

or adaptive routing). Οι αλγόριθμοι αυτοί χαρακτηρίζονται και ως Δυναμικής 

Δρομολόγησης, λόγω της ικανότητάς τους να μεταβάλλονται με το χρόνο και 

τέτοιου είδους αλγόριθμοι θα αναλυθούν στη συνέχεια. 

 

 

3.3 Περίπτωση Προσαρμόσιμης χωρίς Περιορισμούς Δρομολόγησης (AUR) 

 

Ο AUR είναι ένας αλγόριθμος δρομολόγησης μηκών κύματος κατά τον οποίο η 

διαδρομή μεταξύ των κόμβων πηγής-προορισμού επιλέγεται μεταξύ όλων των 

πιθανών μονοπατιών του δικτύου που ενώνουν τους δύο αυτούς κόμβους. Ο 

αλγόριθμος AUR είναι δυναμικός ή προσαρμοστικός, γεγονός που σημαίνει ότι 

κατά τη δρομολόγηση ενός αιτήματος λαμβάνει υπόψη την εκάστοτε κατάσταση του 

δικτύου. Στην πράξη, ο AUR είναι ένας δυναμικός αλγόριθμος συντομότερου 

μονοπατιού. 

 

Ο αλγόριθμος αυτός υλοποιείται ως εξής [26]:  

Σε ένα δίκτυο Κ συνδέσμων και W μηκών κύματος, η κατάσταση ενός συνδέσμου i 

(K-1 ≥ i ≥ 0) στη χρονική στιγμή t προσδιορίζεται από ένα διάνυσμα σt
(i) = (σt

(i)(0), 

σt
(i)(1),..., σt

(i)(W-1))T, όπου σt
(i)(j) = 1 εφόσον το μήκος κύματος λj χρησιμοποιείται 

από κάποια σύνδεση κατά τη χρονική στιγμή t και σt
(i)(j) = 0 εφόσον δε 

χρησιμοποιείται. Η κατάσταση του δικτύου τη δεδομένη χρονική στιγμή 

περιγράφεται από έναν πίνακα σt = (σt
(0),..., σt

(Κ-1)). Εφόσον κατά τη χρονική στιγμή t 

καταφθάνει ένα αίτημα σύνδεσης, ο αλγόριθμος αναζητεί ένα μονοπάτι P = (i1, i2,…, 

il) από την πηγή s στον προορισμό d, έτσι ώστε σt
(ik)(j) = 0 για κάθε k = 1,2,…,l και 

κάποια τιμή j. Ο βέλτιστος αλγόριθμος ελαχιστοποιεί την πιθανότητα απόρριψης 

αιτημάτων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, εξετάζεται η κυκλοφορία πραγματικού 

χρόνου (real-time traffic), κατά την οποία τα αιτήματα σύνδεσης καταφθάνουν με 

τυχαίο τρόπο και οι εγκατεστημένες συνδέσεις τερματίζονται μετά το πέρας τυχαίου 

χρόνου σύνδεσης. Δεδομένης της πολυπλοκότητας των υπολογισμών, ο αλγόριθμος 

για δυναμική κυκλοφορία (dynamic traffic) αποδίδεται μέσω ευρετικών μεθόδων. Η 

αναζήτηση μιας διαδρομής και η ανάθεση ενός μήκους κύματος μπορούν να 
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αντιμετωπιστούν ως μια αναζήτηση μεταξύ των γραμμών και των στηλών του πίνακα 

κατάστασης του δικτύου κι επομένως υπάρχουν ποικίλοι τρόποι με τους οποίους ένας 

αλγόριθμος μπορεί να λειτουργήσει. Η προσέγγιση που υιοθετείται είναι η ακόλουθη: 

Για ένα δεδομένο αίτημα σύνδεσης (s,d) που καταφθάνει στη χρονική στιγμή t, οι 

γραμμές του πίνακα σt υπόκεινται σε αναζήτηση με έναν προσαρμοστικά 

μεταβαλλόμενο τρόπο. Κάθε σειρά i καθορίζει τη διαθέσιμη τοπολογία στο 

αντίστοιχο μήκος κύματος. Έτσι, η αναζήτηση γίνεται με διαδοχικό-σειριακό τρόπο 

κατά το μήκος κύματος, έως ότου βρεθεί ένα διαθέσιμο μονοπάτι. Αυτό επιτυγχάνεται 

με τη χρήση ενός τυπικού αλγορίθμου ‘Συντομότερου Μονοπατιού’ για την εύρεση ενός 

μονοπατιού στην ενεργή τοπολογία. Εφόσον δεν βρεθεί κάποιο μονοπάτι μετά την 

εξάντληση του συνόλου των μηκών κύματος, το αίτημα σύνδεσης απορρίπτεται. 

 

 

 

3.4 Αλγόριθμος Δρομολόγησης Λιγότερο Κορεσμένου Μονοπατιού-Least Loaded 

Routing (LLR) 

 

Πρόκειται, επίσης, για έναν δυναμικό αλγόριθμο, ο οποίος για τη δρομολόγηση ενός 

αιτήματος σύνδεσης επιλέγει το οπτικό μονοπάτι-διαδρομή μεταξύ των κόμβων 

πηγής-προορισμού με τα περισσότερα διαθέσιμα μήκη κύματος. Οι διαδρομές αυτές 

είναι συνήθως δύο. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες διαδρομές έχουν τον ίδιο 

αριθμό ελεύθερων μηκών κύματος, επιλέγεται η πρώτη. Εφόσον σε καμία διαδρομή 

δεν υπάρχει διαθέσιμο μήκος κύματος το αίτημα απορρίπτεται. 

 

Αναλυτικότερα, ο αλγόριθµος της Λιγότερο Κορεσµένης ∆ιαδροµής [27],[28] 

υλοποιείται ως εξής: 

Σε ένα δίκτυο µε Ν κόµβους υπάρχουν δύο διαδροµές (k=2) μεταξύ όλων των ζευγών 

κόµβων. Όταν σε κάποιο κόµβο i φτάσει µία αίτηση διασύνδεσης για τον κόµβο d, 

κόµβος i εκτελεί τα ακόλουθα βήµατα: 

 

1. Εάν ο κόµβος i είναι αφετηρία, ερευνώνται τα διαθέσιµα µήκη κύµατος στις 

διαθέσιµες διαδροµές προσπαθώντας να τις διανύσουν αιτώντας τη δηµιουργία 

µονοπατιού προς τον επόµενο κόµβο της διαδροµής. Οι αθροιστές από τα διαθέσιµα 
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µήκη κύµατος του εξερχόµενου συνδέσµου, Sλ, αυξάνονται κατά ένα και οι σχετικές 

πληροφορίες συµπεριλαµβάνονται αποθηκεύονται. 

 

2. Εάν ο i είναι ενδιάµεσος κόµβος, υπολόγισε Sλ = Sλ ∩ Savailable (τα διαθέσιµα µήκη 

κύµατος είναι µόνο τα κοινά λόγω του περιορισµού της συνέχειας µμήκους 

κύµατος). Εάν υπάρχουν κοινά διαθέσιµα µήκη κύµατος (Sλ ≠ ∅) αυξάνονται οι 

αθροιστές τους. Εάν δεν υπάρχουν κοινά διαθέσιµα µήκη κύµατος (Sλ = ∅) το αίτηµα 

διασύνδεσης αποκλείεται. 

 

3. Εάν ο κόµβος i είναι ο προορισµός (i=d), η αίτηση διασύνδεσης έχει βρει 

διαδροµή προς τον προορισµό και αναµένεται η διερεύνηση των άλλων διαδροµών. 

Κατόπιν, επιλέγεται η διαδροµή που έχει τα περισσότερα διαθέσιµα µήκη κύµατος 

και ένα μήκος κύµατος από τα διαθέσιµα της διαδροµής σύµφωνα µε την µέθοδο 

κατανοµής µήκους κύµατος που έχει επιλεγεί. Στην περίπτωση που δύο ή 

περισσότερες διαδροµές έχουν τα ίδια ελεύθερα µήκη κύµατος, η πρώτη διαδροµή 

επιλέγεται και το µήκος κύµατος που έχει επιλεγεί δεσµεύεται. Εάν δεν υπάρχει 

διαθέσιµο µήκος κύµατος σε καµία από τις δύο διαδροµές, η αίτηση διασύνδεσης 

αποκλείεται. 

 

 

3.5 Τύποι WDM Δικτύων με βάση τη Δυνατότητα Μετατροπής Μηκών Κύματος 

στους Κόμβους 

 

Η δυνατότητα ή όχι μετατροπής μηκών κύματος (wavelength conversion) στους 

κόμβους ενός WDM δικτύου αποτελεί μια πολύ σημαντική ιδιότητα της  λειτουργίας 

του, δεδομένου ότι είναι δυνατό να καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την ικανοποιητική 

ή μη απόδοσή του. Οι τρεις δυνατοί τύποι αναλύονται στις ακόλουθες παραγράφους 

[29]. 
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3.5.1 WDM Δίκτυα χωρίς Δυνατότητα Μετατροπής Μηκών Κύματος 

(Wavelength Selective-WS Networks) 

 

Στα δίκτυα αυτά η απόδοση του δικτύου καθορίζεται από την αρχή της συνέχειας 

μήκους κύματος (wavelength continuity principle). Σύμφωνα με την αρχή αυτή, το 

μονοπάτι φωτός (lightpath) χρησιμοποιεί το ίδιο μήκος κύματος σε όλη τη διαδρομή 

του από τον κόμβο εκκίνησης έως και τον κόμβο προορισμού [24]. Όπως είναι 

φανερό, ο περιορισμός αυτός είναι δυνατό να οδηγήσει στην απόρριψη αρκετών 

αιτημάτων σύνδεσης δεδομένου ότι υπάρχει αυξημένος βαθμός δέσμευσης των 

πόρων του δικτύου και είναι εξαιρετικά δύσκολο, ιδιαίτερα σε χαμηλές-μέσες τιμές 

φορτίου, να εγκατασταθούν οπτικά μονοπάτια μεταξύ απομακρυσμένων κόμβων. 

 

 

3.5.2 Δίκτυα Πλήρους Δυνατότητας Μετατροπής Μηκών Κύματος (Wavelength 

Interchanging-WI Networks) 

 

 Σε κάθε κόμβο-δρομολογητή του δικτύου υπάρχει συσκευή μετατροπής μηκών 

κύματος (wavelength conversion device) που έχει τη δυνατότητα μετατροπής ενός 

από τα εισερχόμενα μήκη κύματος σε οποιοδήποτε άλλο από τα διαθέσιμα μήκη 

κύματος του δικτύου [29]. Έτσι, εξαλείφεται ο περιορισμός της συνέχειας μήκους 

κύματος, κατά τον οποίον σε κάθε εγκατεστημένο οπτικό μονοπάτι και σε όλο το 

μήκος της διαδρομής του, θα πρέπει να χρησιμοποιείται το ίδιο μήκος κύματος. Όπως 

είναι φυσικό, ένα τέτοιο δίκτυο θα έχει καλύτερη συμπεριφορά (χαμηλότερες τιμές 

πιθανότητας απόρριψης αιτημάτων για ίδιο φόρτο) από το αντίστοιχό του χωρίς 

δυνατότητα μετατροπής, ενώ θα απαιτεί και σημαντικά υψηλότερο κόστος 

εγκατάστασης-λειτουργίας εξαιτίας της ύπαρξης των μετατροπέων μηκών κύματος σε 

κάθε κόμβο. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των διατάξεων αυτών ανά κόμβο είναι ίσος 

με των αριθμό μηκών κύματος ανά σύνδεσμο στο δίκτυο. Στο ακόλουθο σχήμα 

απεικονίζεται ο κόμβος-δρομολογητής ενός τέτοιου δικτύου. 
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Σχήμα 3.1: Δρομολογητής Πλήρους Δυνατότητας Μετατροπής Μηκών Κύματος [29] 

 

 

Τα βασικά μεγέθη που ποσοτικοποιούν το όφελος από τη χρήση ενός WI δικτύου σε 

σχέση με το αντίστοιχό του WS δίκτυο είναι δύο [30]: 

i. Το κέρδος χρήσης των πόρων (μήκη κύματος) του δικτύου (Utilization 

Gain), ορίζεται ως: 

 

Gu = (Βαθμός Χρήσης σε WI)/(Βαθμός Χρήσης σε WS) 

       Τιμές της παραμέτρου υψηλότερες από περίπου 1.1 θεωρούνται σημαντικές. 

 

ii. Το κέρδος απόρριψης αιτημάτων (blocking gain), ορίζεται ως: 

 

Gp = (Πιθαν. Απόρριψης σε WS)/(Πιθαν. Απόρριψης σε WI) 

       Τιμές Gp χαμηλότερες από περίπου μια τάξη μεγέθους δεν θεωρούνται  

σημαντικές.  
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3.5.3 Σποραδικά/Περιορισμένης Μετατροπής Δίκτυα-Sparse/Limited 
Conversion (SPN) 
 

 Στα ‘Σποραδικά Δίκτυα’ υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής μηκών κύματος σε 

επιλεγμένους κόμβους του δικτύου. Από την άλλη, στα ‘Περιορισμένης Μετατροπής 

Δίκτυα’ ο μετατροπέας που φέρει ο κάθε κόμβος-δρομολογητής του δικτύου διαθέτει 

περιορισμένο εύρος μετατροπής. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια επιλογή που 

εξισορροπεί (trade-off) τα βασικά πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα των WI και WS 

δικτύων. Έτσι, εξαλείφεται σε μεγάλο βαθμό ο περιορισμός της αρχής συνέχειας 

μήκους κύματος (WS δίκτυα), δίχως ωστόσο να απαιτείται η εγκατάσταση και 

λειτουργία τόσο μεγάλου αριθμού μετατροπέων στο δίκτυο (WI δίκτυα).  

 

Για την περίπτωση των δικτύων ‘Περιορισμένης Μετατροπής’ υπάρχουν δύο 

διαφορετικές προσεγγίσεις για το διαμοιρασμό των μετατροπέων μεταξύ των μηκών 

κύματος στους κόμβους-δρομολογητές [29],[31]: 

 

• Διαμοιρασμός ανά Κόμβο (Share-per-Node): Στην περίπτωση αυτή, κάθε 

δρομολογητής είναι προσπελάσιμος από οποιοδήποτε από τα εισερχόμενα 

μήκη κύματος στο κόμβο. Έτσι, σε περίπτωση που δύο σήματα ίδιου μήκους 

κύματος επιχειρηθεί να δρομολογηθούν στην ίδια έξοδο (περίπτωση 

‘σύγκρουσης μηκών κύματος’), το ένα από τα δύο σήματα δρομολογείται 

απευθείας και το άλλο οδηγείται σε κάποιον διαθέσιμο μετατροπέα. 

Ακολουθεί η μετατροπή του σε κάποιο διαθέσιμο μήκος κύματος στον 

επιθυμητό σύνδεσμο εξόδου, ο οποίος επιλέγεται από τη δεύτερη Διάταξη 

Οπτικής Διασύνδεσης (OXC). Η ανάγκη για ύπαρξη δεύτερου OXC 

αποτελεί και το κύριο μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης. Στο ακόλουθο 

σχήμα απεικονίζεται η λειτουργία ενός δρομολογητή που ακολουθεί τη 

συγκεκριμένη προσέγγιση. 
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Σχήμα 3.2: Δρομολογητής Περιορισμένης Μετατροπής Διαμοιρασμού ανά 

Κόμβο [29] 

 

• Διαμοιρασμός ανά Σύνδεσμο (Share-per-Link): Σύμφωνα με την 

προσέγγιση αυτή, κάθε σύνδεσμος εξόδου διαθέτει τους δικούς του 

μετατροπείς μηκών κύματος, που είναι προσπελάσιμοι μονάχα από τα 

σήματα που θα δρομολογηθούν στις συγκεκριμένες θύρες εξόδου. Σε 

περίπτωση ‘σύγκρουσης μηκών κύματος’, το ένα από τα δύο δρομολογείται 

κανονικά και το δεύτερο οδηγείται σε κάποιον μετατροπέα. Ακολούθως τα 

μήκη κύματος πολυπλέκονται στην ίνα εξόδου. Στο παρακάτω σχήμα 

φαίνεται η λειτουργία ενός κόμβου-δρομολογητή που ακολουθεί τη 

συγκεκριμένη προσέγγιση:  
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Σχήμα 3.3: Δρομολογητής Περιορισμένης Μετατροπής Διαμοιρασμού ανά 

Σύνδεσμο [29] 

 

 

Από την άλλη, στα ‘ Σποραδικά Δίκτυα’ το θέμα που τίθεται είναι η βέλτιστη 

τοποθέτηση των Δρομολογητών Πλήρους Μετατροπής μεταξύ των κόμβων του δικτύου, 
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ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή μείωση της πιθανότητας απόρριψης ως 

προς τα αντίστοιχα WS δίκτυα με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Συνήθως η τοποθέτηση 

τέτοιων διατάξεων σε ένα σχετικά μικρό αριθμό κόμβων (π.χ. το 25 % του συνολικού 

αριθμού κόμβων του δικτύου) είναι αρκετή ώστε να εξασφαλιστεί ικανοποιητική 

συμπεριφορά [30]. Αλγόριθμοι βέλτιστης τοποθέτησης έχουν προταθεί στη 

βιβλιογραφία [32],[33]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΩΝ WDM ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

4.1 Γενικά 

 

Ο όρος τοπολογία δικτύου, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι κόμβοι του 

δικτύου είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους και καθορίζει τον τρόπο επικοινωνίας τους. 

Η τοπολογία ενός δικτύου μπορεί να είναι είτε φυσική είτε λογική, με τις δύο αυτές να 

είναι δυνατό να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους για δεδομένο δίκτυο. Η φυσική 

τοπολογία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίον οι κόμβοι συνδέονται μεταξύ τους 

με τη βοήθεια του φυσικού μέσου διάδοσης δεδομένων. Η λογική τοπολογία 

απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίον τα δεδομένα διακινούνται μέσα στο δίκτυο, 

δίχως να λαμβάνονται υπόψη οι φυσικές διασυνδέσεις του δικτύου. 

 

star
coupler

1

3

2 4
λ5λ7

λ2λ3

λ6λ7

λ1λ3

λ0λ2 λ4λ5

λ4λ6λ0λ1

(a)
λ0

1

2

3

4

1

2

λ1

λ4

λ5

λ2

λ3

λ6

λ7

(b)

 
Σχήμα 4.1: Φυσική (a) και Λογική (b) τοπολογία δικτύου 4 κόμβων [29] 

 

 Για την περίπτωση των WDM δικτύων και προκειμένου να μελετηθεί η συμπεριφορά 

τους, υπάρχουν ορισμένες τοπολογίες που εξετάζονται κατεξοχήν από τους 

διάφορους ερευνητές για την αξιολόγηση διαφόρων αλγορίθμων δρομολόγησης, 

τοποθέτησης μετατροπέων μηκών κύματος στους κόμβους κλπ. Οι κυριότερες από 

 



 56

αυτές είναι η τοπολογία ARPA-2 και η NSFnet, οι οποίες θα αναλυθούν στη 

συνέχεια. Επίσης,  ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοπολογία του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου (TEN-155 ή GEANT), η οποία επίσης αναλύεται. 

 

 

4.2 Περιγραφή Τοπολογιών Δικτύων 

 

Στη συνέχεια περιγράφονται οι τρεις βασικές τοπολογίες δικτύων που θα 

χρησιμοποιηθούν στις προσομοιώσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην περίπτωση του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου, στους σκοπούς λειτουργίας του, στην εξέλιξή του και την 

παρούσα κατάστασή του.  

 

 

4.2.1 Η Τοπολογία ARPA-2 

 

Το δίκτυο αυτό αποτελείται από 21 κόμβους και 24 συνδέσμους. Η χρήση του για την 

αποτίμηση των διαφόρων αλγορίθμων-πρωτοκόλλων δρομολόγησης και διαχείρισης 

οπτικών δικτύων είναι εκτενέστατη στη διεθνή βιβλιογραφία. Η δομή του είναι 

σχετικά κανονική, με το κύριο σώμα του να σχηματίζει κλειστό βρόχο. Η τοπολογία 

αυτού του δικτύου απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα. 

 
Σχήμα 4.2: Η τοπολογία δικτύου ARPA-2 [26] 
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4.2.2 H Τοπολογία NSFnet  
 

Το δίκτυο αυτό αποτελεί ένα δίκτυο κορμού (T1 backbone Network) υψηλής 

ταχύτητας που συνδέει πανεπιστήμια-ερευνητικά κέντρα στις Η.Π.Α. To δίκτυο αυτό 

ουσιαστικά διασχίζει τις Η.Π.Α. και εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά από τον NSF το 

1986. Το δίκτυο αυτό χρησιμοποιεί, ασφαλώς, τα TCP/IP πρωτόκολλα για τη 

μετάδοση των δεδομένων ενσωματώνοντας την WDM τεχνολογία στο φυσικό 

επίπεδο. 

 

Η τοπολογία αυτή διαθέτει 14 κύριους κόμβους και 21 συνδέσμους. Μέσω των 

κύριων αυτών κόμβων δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο κορμού σε 

άλλους περιφερειακούς κόμβους-μικρότερα ερευνητικά ινστιτούτα των σχετικά 

γειτονικών περιοχών των κόμβων αυτών. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η 

τοπολογία του δικτύου NSFnet. 

 

 
 

Σχήμα 4.3: Η τοπολογία δικτύου NSFnet [34] 

 

 

 

4.2.3 To Ευρωπαϊκό Δίκτυο (TEN-155 ή GEANT) 

 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο αποτελεί το σημαντικότερο δίκτυο κορμού ευρείας περιοχής 

στον ευρωπαϊκό χώρο, διασυνδέοντας τις περισσότερες χώρες τις Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης μεταξύ τους καθώς και με άλλες τρίτες χώρες της ηπείρου και τις Η.Π.Α. Το 

δίκτυο αυτό υλοποιήθηκε το 1999 από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό DANTE 

(Delivery of Advanced Network Technology in Europe) [35], βασιζόμενο σε δύο 

άλλα προϋπάρχοντα ευρωπαϊκά δίκτυα ευρείας περιοχής το TEN-34 και το 

EuropaNet.  

 

Σε πρώτη φάση (1999-2001) το δίκτυο αυτό έφερε την ονομασία TEN-155και οι 

περισσότερες διασυνδέσεις του ήταν κυκλώµατα SDH χωρητικότητας 155 Mb/s στα 

οποία εφαρµόζονταν υπηρεσίες και διαχείριση ΑΤΜ. Το πρωτόκολλο δροµολόγησης 

που χρησιµοποιήθηκε ήταν το Open Shortest Path First (OSPF) µε τις αξίες (costs), 

των ΑΤΜ PVCs, τέτοιες που αντικατοπτρίζουν την φυσική τοπολογία του δικτύου. 

Το δίκτυο αυτό αρχικά αποτελούνταν από 16 κόμβους και 21 συνδέσεις. Στο 

ακόλουθο σχήμα απεικονίζεται η αρχική μορφή της τοπολογίας του ΤΕΝ-155, επάνω 

στον ευρωπαϊκό χάρτη, με τις χωρητικότητες των διαφόρων συνδέσεων. 

 

 

 

 

Σχήμα 4.4: Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΤΕΝ-155 [35] 
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Σε δεύτερη φάση, στο δίκτυο ΤΕΝ-155 προστέθηκαν ορισμένοι σύνδεσμοι μεταξύ 

των υπαρχόντων κόμβων, δημιουργώντας μια δεύτερη εκδοχή του με αυξημένες 

δυνατότητες συνδεσιμότητας. Ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων συνδέσεων ήταν 

πλέον 29. Πιο συγκεκριμένα, οι σύνδεσµοι που προστέθηκαν ήταν αυτοί µεταξύ των 

ATH-MIL (5.2), MAD-LIS (6-15), STOK-DUB (9.16), WAR-PRA (11-13), PRA-

VIE (13.14), NY-DUB (10-16), PAR-BR (4-12) και ZUR-VIE (3.14). Έτσι, 

επιτεύχθηκε η εξάλειψη των κόµβων µε βαθµό εισόδου-εξόδου ίσο µε ένα και αυτό 

είχε σαν αποτέλεσµα τη δυνατότητα ορισµού περισσότερων εναλλακτικών 

διαδροµών για τους κόµβους που αποτελούσαν άκρα καθώς και για τους ενδιάµεσους 

κόµβους. Τελικός σκοπός ήταν η αύξηση της απόδοση του δικτύου µειώνοντας τον 

κορεσµό που επέρχεται σε κεντρικούς κόµβους και προσδίδοντας στο δίκτυο κάποια 

µορφή ‘fault tolerance’ για αποκατάσταση διαδροµής. Η τοπολογία του 

τροποποιημένου ΤΕΝ-155 φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 

 
 

  

Σχήμα 4.5: Το Τροποποιημένο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ΤΕΝ-155 [35],[36] 

 

 

Όσον αφορά στην παρούσα κατάσταση, από τις αρχές του 2001 έως και σήμερα και 

στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος GEANT το δίκτυο μετονομάστηκε 
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αποκτώντας το ίδιο όνομα με αυτό του προγράμματος. Η αναβάθμισή του ήταν 

σημαντικότατη, με αρκετές συνδέσεις να φθάνουν πλέον στα επίπεδα των 10 Gbit/s 

ενώ αυξήθηκε σημαντικά και ο αριθμός των κόμβων φθάνοντας τους 33. Στο 

ακόλουθο σχήμα (Σχήμα 4.5) απεικονίζεται η τοπολογία του δικτύου GEANT, οπότε 

και διακρίνονται οι νέοι κόμβοι και οι νέες συνδέσεις αυξημένης ταχύτητας. Το 

δίκτυο αυτό αποτελεί πλέον ένα από τα πιο προηγμένα και αξιόπιστα δίκτυα στον 

πλανήτη. Οι βασικοί στόχοι του δικτύου αυτού είναι δύο [35]: 

 

• Η παροχή υποδομής για την υποστήριξη ερευνητικής εργασίας μέσω: 

 

 Ταχύτατης μεταφοράς τεράστιου όγκου δεδομένων 

 Χρήσης εφαρμογών προηγμένων δικτύων 

 Συνεργασία πραγματικού χρόνου στα πλαίσια ερευνητικών 

προγραμμάτων 

 

• Η παροχή μιας πλατφόρμας Δικτύου που αποτελεί η ίδια πεδίο έρευνας, 

η οποία εκτελείται από το προσωπικό του DANTE, των Εθνικών 

Δικτύων Έρευνας και Εκπαίδευσης (NRENs) καθώς και άλλων 

οργανισμών που σχετίζονται με ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα. 
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Σχήμα 4.6: Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο GEANT (Νοέμβριος 2003) [35] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

 

5.1 Γενικά 

 

Στο παρών κεφάλαιο αρχικά περιγράφεται ο προσομοιωτής που χρησιμοποιήθηκε για 

την αξιολόγηση-σύγκριση των αλγορίθμων δρομολόγησης και των τύπων των 

τοπολογιών δικτύων που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Επιπλέον, 

περιγράφονται τα βασικά μεγέθη και οι κύριες παραδοχές του μοντέλου 

προσομοίωσης καθώς επίσης και τα κριτήρια αξιολόγησης-σύγκρισης των 

αλγορίθμων και των σεναρίων που εξετάστηκαν. 

 

Η υλοποίηση προσομοιώσεων σε WDM δίκτυα είναι δυνατό να γίνει με χρήση 

κάποιου από τους προσομοιωτές που υπάρχουν διαθέσιμοι και ενσωματώνουν 

πρωτόκολλα-αλγορίθμους σχεδιασμένους με βάση την τεχνική Πολύπλεξης στο 

Πεδίο του Μήκους Κύματος. Μία λίστα από αυτούς περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- 

τους εξής: OPNET,  NS-2, NETSIM, REAL, PROPHESY, OMNET++ κλπ. Η 

καλύτερη δυνατή λύση θα οδηγούσε στην επιλογή του OPNET και ειδικότερα στην 

WDM έκδοση αυτού, δεδομένου ότι κατά γενική ομολογία αποτελεί το πλέον 

ολοκληρωμένο και ευέλικτο πακέτο προσομοίωσης δικτύων. Ωστόσο, το υψηλό 

κόστος αγοράς καθιστά την επιλογή αυτή ανέφικτη. Ο προσομοιωτής NS-2 θα 

αποτελούσε μια ικανοποιητική λύση, δεδομένου ότι είναι διαθέσιμος για δωρεάν 

εγκατάσταση και χρήση στο Διαδίκτυο [37]. Ωστόσο, στην πράξη εμφανίζονται 

αρκετά προβλήματα τόσο κατά την εγκατάστασή του (ασυμβατότητα ορισμένων 

στοιχείων του με την πλατφόρμα Windows) όσο και ως προς το γεγονός ότι είναι 

εξαιρετικά δύσχρηστος. Έτσι, επιλέχθηκε ο προσομοιωτής OPTICAL NETWORKS 

SIMULATOR [37], ο οποίος ικανοποιεί την προϋπόθεση της δωρεάν διαθεσιμότητας 

ενώ ταυτόχρονα είναι ειδικά σχεδιασμένος για προσομοιώσεις σε WDM δίκτυα 

ενσωματώνοντας αρκετούς αντίστοιχους αλγορίθμους για τους τρεις τύπους WDM 

δικτύων (WI/WS/SPN). 
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5.2 O προσομοιωτής ‘OPTICAL NETWORKS SIMULATOR’ 

 

Ο προσομοιωτής (Optical Networks Simulator version 0.6) που χρησιμοποιήθηκε για 

την αξιολόγηση των αλγορίθμων δρομολόγησης-ανάθεσης μηκών κύματος στις 

διάφορες τοπολογίες WDM δικτύων, αναπτύχθηκε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών του Πολυτεχνείου Μέσης Ανατολής της Άγκυρας από τον ερευνητή Dr. 

Altan Kocyigit [38]. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο εργαλείο προσομοίωσης WDM 

δικτύων και μόνον, που ενσωματώνει τους περισσότερους αλγορίθμους 

δρομολόγησης μηκών κύματος που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. 

 

Ο προσομοιωτής αποτελείται από δύο μέρη/τμήματα [38]: 

 

• Το πρόγραμμα ορισμού του Δικτύου (Network Editor): Η λειτουργία του είναι η 

δημιουργία αρχείων που θα χρησιμοποιηθούν από το κύριο πρόγραμμα 

Προσομοίωσης. Ορίζεται η τοπολογία του δικτύου που περιλαμβάνει μεγέθη 

όπως ο αριθμός κόμβων-συνδέσμων, ο αριθμός μηκών κύματος, ο αριθμός 

οπτικών ινών για κάθε σύνδεσμο και ο αριθμός των μετατροπέων μηκών 

κύματος (converters) ανά κόμβο. 

• Το κυρίως πρόγραμμα προσομοίωσης (Simulator): Στο πρόγραμμα αυτό 

φορτώνεται το αρχείο που έχει ήδη δημιουργηθεί από τον ‘Network Editor’, 

ενώ ορίζονται και μια σειρά από άλλες παραμέτρους που είναι απαραίτητες για 

τις προσομοιώσεις. Οι κυριότερες από αυτές περιλαμβάνουν [38]: 

 

 Η παράμετρος ως προς την οποία γίνεται η προσομοίωση. Υπάρχουν δύο 

δυνατότητες, με την παράμετρο αυτή να είναι είτε το φορτίο του δικτύου 

(load) είτε η αξιοπιστία του (reliability). Για κάθε παράμετρο ορίζεται μια 

αρχική, μια τελική τιμή και το βήμα. Η αξιοπιστία ορίζεται ως ο λόγος των 

αναξιόπιστων κόμβων-δρομολογητών/συνδέσμων του δικτύου. Από την 

άλλη το φορτίο μπορεί να οριστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους: α) Ως 

φορτίο ανά μήκος κύματος, που δίνεται από τη σχέση: 

 

           λw =(λTH)/(W*L)                                                     (5.1) 
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με το λΤ να είναι το ολικό φορτίο του δικτύου, Η η μέση βηματική 

απόσταση (hop distance) μεταξύ των κόμβων-δρομολογητών, W ο αριθμός 

μηκών κύματος ανά οπτική ίνα και L ο αριθμός των οπτικών ινών στο 

δίκτυο. β) Ως φορτίο ανά κόμβο, που εκφράζει το προσφερόμενο φορτίο 

ανά δρομολογητή-πηγή του δικτύου. γ) Ως ολικό φορτίο που εισέρχεται 

στο δίκτυο. 

 Το είδος των συνδέσμων και των οπτικών μονοπατιών που μπορούν να είναι 

είτε μονής είτε διπλής κατεύθυνσης (uni-directional, bi-directional). 

 H δυνατότητα ή όχι αστοχίας συνδέσμων και δρομολογητών. Υπάρχουν δύο 

είδη συνδέσμων και δρομολογητών οι αξιόπιστοι και οι αναξιόπιστοι. Για 

κάθε τύπο ορίζονται ο ρυθμός άφιξης αστοχιών και ο ρυθμός 

αποκατάστασής τους. 

 

Τα αποτελέσματα που επιστρέφει ο προσομοιωτής περιλαμβάνουν τις τιμές [38]: 

 

• Πιθανότητας απόρριψης κλήσεων (Blocking Probability)  

• Μέγιστης Πιθανότητας απόρριψης κλήσεων (Maximum Blocking Probability), 

που αναφέρεται στις μέγιστες τιμές πιθανότητας απόρριψης οπτικού 

μονοπατιού που εμφανίζεται σε κάθε δρομολογητή-πηγή 

• Πιθανότητας αναδιαμόρφωσης (Reconfiguration Probability), που αναφέρεται 

στην πιθανότητα αναδιαμόρφωσης ενός οπτικού μονοπατιού εξαιτίας της 

αστοχίας ενός συνδέσμου ή δρομολογητή κατά μήκος της διαδρομής αυτής 

• Μέγιστης Πιθανότητας αναδιαμόρφωσης (Maximum Reconfiguration 

Probability), που αναφέρεται στις μέγιστες τιμές πιθανότητας 

αναδιαμόρφωσης  που εμφανίζεται σε κάθε δρομολογητή-πηγή. 

 

Ο συγκεκριμένος προσομοιωτής ενσωματώνει 6 διαφορετικούς αλγορίθμους 

δρομολόγησης. Καθένας από τους αλγορίθμους αυτούς έχει ενσωματωθεί με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να είναι εφαρμόσιμος τόσο σε δίκτυα που διαθέτουν πλήρη δυνατότητα 

μετατροπής μηκών κύματος σε κάθε κόμβο (WI Networks), όσο και σε αυτά που δεν 

διαθέτουν καμία τέτοια δυνατότητα (WS Networks). Επιπλέον, περιλαμβάνεται και η 
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περίπτωση της δυνατότητας περιορισμένης μετατροπής μηκών κύματος στο δίκτυο 

(SPN Networks).  

 

 

5.3 Περιγραφή του Μοντέλου Προσομοίωσης-Βασικά Μεγέθη και Παραδοχές 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις τοπολογιών (ARPA-2, NSFnet, TEN-155 και τροποποιημένο 

TEN-155) και τύπων (WI, WS, SPN) δικτύων που εξετάστηκαν, χρησιμοποιήθηκε 

κοινό μοντέλο προσομοίωσης του οποίου τα βασικά χαρακτηριστικά ήταν τα 

ακόλουθα: 

 

• Τα αιτήματα σύνδεσης στο εκάστοτε δίκτυο δημιουργούνται με βάση 

κατανομή Poisson και ρυθμό άφιξης β, ενώ ο χρόνος διάρκειας μιας 

σύνδεσης ακολουθεί εκθετική κατανομή με μέσο 1/μ. 

• Η παράμετρος προσομοίωσης (simulation parameter) είναι, σε όλες τις 

περιπτώσεις,  το φορτίο ανά μήκος κύματος και ισούται με:  

λw =(λTH)/(W*L). 

• Στο εκάστοτε δίκτυο είναι δυνατόν να συμβαίνουν αστοχίες κόμβων-

δρομολογητών ή συνδέσμων. Έτσι, τα στοιχεία αυτά του δικτύου έχουν 

διαχωριστεί σε αξιόπιστα και μη-αξιόπιστα. Τα μη-αξιόπιστα στοιχεία έχει 

υποτεθεί ότι σε κάθε περίπτωση είναι το 10 % των συνολικών. Στους 

αξιόπιστους συνδέσμους και δρομολογητές, οι αστοχίες λαμβάνουν χώρα με 

βάση κατανομή Poisson και ρυθμό άφιξης λf = 10-4, ενώ στους 

αναξιόπιστους ο αντίστοιχος ρυθμός είναι  λf = 4⋅10-4.  

• O ρυθμός αποκατάστασης των αστοχιών είχε ρυθμό λr = 0.5. 

• Ο αριθμός των κλήσεων για κάθε τιμή φορτίου στο δίκτυο είναι ίσος με 

106, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε τιμή πιθανότητας απόρριψης έχει 

ληφθεί υπό συνθήκες μόνιμης κατάστασης. Επιπλέον, τα διαγράμματα των 

αποτελεσμάτων έχουν κατασκευαστεί με βάση τους μέσους όρους τιμών 

που έχουν προκύψει από 10 προσομοιώσεις (runs) για κάθε εξεταζόμενη 

περίπτωση. 
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• Σε όλες τις περιπτώσεις, το δίκτυο διέθετε 8 μήκη κύματος (W = 8) και 1 

οπτική ίνα μεταφοράς δεδομένων ανά σύνδεσμο (F = 1). 

• Οι οπτικοί σύνδεσμοι και τα οπτικά μονοπάτια είναι σε κάθε περίπτωση 

διπλής κατεύθυνσης (bi-links, bi-lightpaths). 

 

 

 

5.4 Τα Κριτήρια Αξιολόγησης-Σύγκρισης των Αλγορίθμων και των Τύπων 

Δικτύων 

 

Τα βασικά μεγέθη ως προς τα οποία έγιναν οι αξιολογήσεις των αποδόσεων των 

δικτύων σε κάθε περίπτωση ήταν τα εξής δύο: 

 

• Η Πιθανότητα Απόρριψης Αιτημάτων Σύνδεσης (Blocking Probability), 

η οποία ορίζεται ως το πηλίκο των αιτημάτων που δεν ικανοποιούνται προς 

το συνολικό αριθμό αιτημάτων σύνδεσης που δημιουργούνται σε κάθε 

περίπτωση: 

 

B
Αποκλεισθεντα _ΑιτηματαP
Παραχθεντα _Αιτηματα

=  

 

Προφανώς, όσο χαμηλότερη η πιθανότητα απόρριψης για δεδομένο φόρτο 

δικτύου τόσο υψηλότερη η απόδοση του δικτύου αυτού. 

 

• Ο Βαθμός Χρήσης του Δικτύου (Utilization), o οποίος φανερώνει το 

ποσοστό των πόρων του δικτύου (στη συγκεκριμένη περίπτωση τα μήκη 

κύματος) που βρίσκονται σε χρήση ανά πάσα στιγμή. Είναι κατανοητό ότι 

όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός χρήσης τόσο αυξάνεται η απόδοση ενός 

δικτύου. Χαμηλοί βαθμοί χρήσης συνεπάγονται σπατάλη επένδυσης για την 

εγκατάσταση περιττών πόρων στο δίκτυο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

 

 

6.1 Συνοπτική Περιγραφή των Στόχων της Προσομοίωσης 

 

Στο παρών κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, η οποία 

είχε τους παρακάτω βασικούς στόχους: 

 

• Σύγκριση των δυναμικών αλγορίθμων δρομολόγησης LLR και AUR για τις 

τέσσερις τοπολογίες δικτύων: ARPA-2, NSFnet, TEN-155 και 

τροποποιημένο TEN-155. Το μέγεθος ως προς το οποίο αξιολογούνται οι 

δύο αλγόριθμοι είναι η πιθανότητα απόρριψης αιτημάτων σύνδεσης (blocking 

probability). 

 

•  Για καθεμιά από τις τέσσερις τοπολογίες έγινε σύγκριση των επιδόσεων των 

WI δικτύων με τα αντίστοιχα WS δίκτυα, προκειμένου να εξεταστεί η 

επίδραση της χρήσης διατάξεων μετατροπής μηκών κύματος στους κόμβους 

των δικτύων. Τα μεγέθη αξιολόγησης των επιδόσεων ήταν η πιθανότητα 

απόρριψης αιτημάτων σύνδεσης και ο βαθμός χρήσης των πόρων -μήκη 

κύματος- του δικτύου (utilization). 

 

• Δεδομένης της υπεροχής των WI δικτύων σε σχέση με τα αντίστοιχά τους 

WS, αλλά και του σαφώς υψηλότερου κόστους εγκατάστασης των πρώτων, 

προτείνεται –για καθεμιά από τις τέσσερις τοπολογίες- ένα αντίστοιχο SPN 

δίκτυο που επιτυγχάνει τις ίδιες πρακτικά επιδόσεις με το WI δίκτυο. 

Εκτελούνται προσομοιώσεις ώστε να προσδιοριστεί ο βέλτιστος αριθμός 

μετατροπέων μηκών κύματος ανά κόμβο του προτεινόμενου SPN δικτύου. Τα 

μεγέθη που εξετάστηκαν ήταν και στην περίπτωση αυτή η πιθανότητα 

απόρριψης αιτημάτων σύνδεσης και ο βαθμός χρήσης των πόρων -μήκη 

κύματος- του δικτύου (utilization). 
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6.2 Σύγκριση των Δυναμικών Αλγορίθμων Δρομολόγησης LLR και AUR 

 

Οι αλγόριθμοι αξιολογήθηκαν ως προς τις τιμές πιθανότητας απόρριψης αιτημάτων 

για ένα αρκετά μεγάλο εύρος τιμών φορτίου στο δίκτυο. Ο φόρτος δικτύου 

εκφράζεται ως φορτίο ανά μήκος κύματος (load per wavelength). Επιπλέον, η 

σύγκριση έγινε για δίκτυα χωρίς δυνατότητα μετατροπής μηκών κύματος (WS 

Networks). Στη συνέχεια παρατίθενται τα διαγράμματα των αποτελεσμάτων των 

προσομοιώσεων για καθεμιά από τις τέσσερις τοπολογίες.  
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Διάγραμμα 6.1: Τιμές πιθανότητας απόρριψης για τους δύο αλγορίθμους 

δρομολόγησης και τοπολογία δικτύου ARPA-2  
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Διάγραμμα 6.2: Τιμές πιθανότητας απόρριψης για τους δύο αλγορίθμους 

δρομολόγησης και τοπολογία δικτύου NSFnet   
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Διάγραμμα 6.3: Τιμές πιθανότητας απόρριψης για τους δύο αλγορίθμους 

δρομολόγησης και τοπολογία δικτύου TEN-155   
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Διάγραμμα 6.4: Τιμές πιθανότητας απόρριψης για τους δύο αλγορίθμους 

δρομολόγησης για το τροποποιημένο δίκτυο TEN-155   
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Όπως είναι φανερό, οι τιμές της πιθανότητας απόρριψης αιτημάτων του αλγορίθμου 

AUR είναι σε κάθε περίπτωση χαμηλότερες. Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ των δύο 

αλγορίθμων παρουσιάζει ισχυρή εξάρτηση από το είδος της τοπολογίας του δικτύου. Η 

διαφορά δεν είναι σημαντική στην περίπτωση της τοπολογίας WS-TEN-155, ενώ στις 

άλλες τρεις περιπτώσεις και ειδικότερα για χαμηλές-μεσαίες τιμές φορτίου η 

βελτίωση στη λειτουργία του δικτύου είναι σαφής. Ειδικότερα, για την NSFnet 

τοπολογία οι τιμές πιθανότητας απόρριψης για τον AUR είναι πάνω από μία τάξη 

μεγέθους χαμηλότερες σε ορισμένες περιπτώσεις. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι 

στις περισσότερο δομημένες και κλειστές τοπολογίες (ARPA-2, NSFnet) οι διαφορές 

στις επιδόσεις των δύο αλγορίθμων, για χαμηλές-μέσες τιμές φορτίου, είναι 

εντονότερες. Από την άλλη, για υψηλές τιμές φορτίου οι δύο αλγόριθμοι -σε όλες τις 

περιπτώσεις- συγκλίνουν και οι διαφορές πρακτικά εξαφανίζονται.  

 

Στη συνέχεια, και προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί η βελτίωση που επιφέρει στο 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο η αύξηση του αριθμού των συνδέσμων μεταξύ των κόμβων του 

κατά τη μετάβαση από την αρχική στην τροποποιημένη τοπολογία, συγκρίνονται οι 

τιμές πιθανότητας απόρριψης για τις δύο τοπολογίες. Ο αλγόριθμος δρομολόγησης 

είναι ο AUR και ο τύπος των δικτύων είναι WS. 
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Διάγραμμα 6.5: Σύγκριση των τιμών πιθανότητας απόρριψης των δικτύων ΤΕΝ-155 

και τροποποιημένο-ΤΕΝ-155 για τον αλγόριθμο δρομολόγησης AUR  
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Όπως φαίνεται, οι τιμές πιθανότητας απόρριψης (ειδικά για χαμηλές τιμές φόρτου) 

στην τροποποιημένη εκδοχή του TEN-155 είναι σημαντικά χαμηλότερες, με τη διαφορά 

να προσεγγίζει τη μία τάξη μεγέθους περίπου.  

 

  

6.3 Σύγκριση Αποδόσεων των WI με τα WS Δίκτυα 

 

Εξετάστηκε η επίδραση της χρήσης διατάξεων μετατροπής μηκών κύματος (από μία 

διάταξη σε κάθε κόμβο του δικτύου), για καθεμιά από τις τέσσερις τοπολογίες 

δικτύων. Όπως είναι εξαρχής αναμενόμενο, τα δίκτυα Πλήρους Μετατροπής (WI) θα 

πρέπει να υπερέχουν των αντίστοιχων WS. Ωστόσο, η ποσοτικοποίηση της διαφοράς 

για την εκάστοτε τοπολογία δικτύου είναι σημαντική δεδομένου του υψηλού κόστους 

των διατάξεων μετατροπής μηκών κύματος. Μελετάται τόσο η πιθανότητα 

απόρριψης αιτημάτων όσο και ο βαθμός χρήσης του δικτύου για κάθε περίπτωση. Τα 

αποτελέσματα των προσομοιώσεων παρουσιάζονται στα ακόλουθα διαγράμματα. 
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Διάγραμμα 6.6: Τιμές πιθανότητας απόρριψης για τα δίκτυα WS-ARPA-2 και WI-

ARPA-2  
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Διάγραμμα 6.7: Τιμές βαθμών χρήσης για τα δίκτυα WS-ARPA-2 και WI-ARPA-2  

 

1.00E-03

1.00E-02

1.00E-01

1.00E+00

0.0E+00 2.0E-01 4.0E-01 6.0E-01 8.0E-01 1.0E+00

load per wavelength (Erlangs)

B
lo

ck
in

g 
Pr

ob
ab

ili
ty

Blk WS

Blk WI

 

Διάγραμμα 6.8: Τιμές πιθανότητας απόρριψης για τα δίκτυα WS-NSFnet και WI-

NSFnet  
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Διάγραμμα 6.9: Τιμές βαθμών χρήσης για τα δίκτυα WI-NSFnet και WS-NSFnet  
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Διάγραμμα 6.10: Τιμές πιθανότητας απόρριψης για τα δίκτυα WS-TEN-155 και WI-

TEN-155  
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Διάγραμμα 6.11: Τιμές βαθμών χρήσης για τα δίκτυα WI-TEN-155 και WS-TEN-

155  

 

1.00E-05

1.00E-04

1.00E-03

1.00E-02

1.00E-01

1.00E+00

0.0E+00 2.0E-01 4.0E-01 6.0E-01 8.0E-01 1.0E+00

load per wavelength (erlangs)

B
lo

ck
in

g 
Pr

ob
ab

ili
ty

Blk-WS

Blk-WI

 

Διάγραμμα 6.12: Τιμές πιθανότητας απόρριψης για τα τροποποιημένα δίκτυα WS-

TEN-155 και WI-TEN-155  
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Διάγραμμα 6.13: Τιμές βαθμών χρήσης για τα δίκτυα τροποποιημένα WI-TEN-155 

και WS-TEN-155  

 

 

Όπως αναμενόταν η συμπεριφορά των WI δικτύων παρουσιάζεται βελτιωμένη, 

επιτυγχάνοντας χαμηλότερες τιμές πιθανότητας απόρριψης και υψηλότερο βαθμό 

χρήσης των πόρων του δικτύου. Ωστόσο, δεδομένου ότι η εγκατάσταση διατάξεων 

μετατροπής σε κάθε κόμβο ενός WDM δικτύου είναι αρκετά δαπανηρή, οι διαφορές 

δεν κρίνονται σημαντικές, με εξαίρεση ίσως την περίπτωση της NSFnet τοπολογίας και 

σε μικρότερο βαθμό της ARPA-2. Αυτό σημαίνει ότι η επίδραση-βελτίωση που 

επιφέρει η χρήση των διατάξεων μετατροπής είναι εντονότερη καθώς η τοπολογία 

αποκτά μια περισσότερο δομημένη και ‘κλειστή’ μορφή.  
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6.4 Εξέταση Σεναρίων Δικτύων Περιορισμένης Μετατροπής Μηκών Κύματος 
(Limited Conversion Networks) 
 

Η υπεροχή των WI δικτύων σε σχέση με τα WS της ίδιας τοπολογίας είναι δεδομένη 

και ανάλογα με το είδος της τοπολογίας μπορεί να είναι σημαντική ή λιγότερο 

σημαντική. Ωστόσο, είναι προφανές ότι το κόστος εγκατάστασης των WI δικτύων είναι 

σημαντικά υψηλότερο, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των διατάξεων μετατροπής 

μηκών κύματος. Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε κόμβο ενός WI δικτύου θα πρέπει να 

υπάρχει μία τέτοια διάταξη για κάθε μήκος κύματος ανά οπτική ίνα (στην προκειμένη 

περίπτωση 8 διατάξεις ανά κόμβο). Η δυνατότητα επίτευξης παραπλήσιων επιδόσεων 

με χρήση σημαντικά χαμηλότερου αριθμού διατάξεων μετατροπής, σε ένα δίκτυο 

Περιορισμένου Βαθμού Μετατροπής Μηκών Κύματος θα αποτελούσε μια αποδεκτή 

λύση εξισορρόπησης (trade-off). Έτσι για καθεμιά από τις τέσσερις τοπολογίες, 

πάντοτε για δίκτυο με 8 μήκη κύματος και απλή ίνα, εξετάστηκαν 3 σενάρια: 

 

• Χρήση μίας διάταξης μετατροπής μηκών κύματος ανά κόμβο. 

• Χρήση δύο διατάξεων μετατροπής μηκών κύματος ανά κόμβο. 

• Χρήση τριών διατάξεων μετατροπής μηκών κύματος ανά κόμβο. 

 

Σε κάθε περίπτωση, έγινε σύγκριση των τιμών πιθανότητας απόρριψης και των 

βαθμών χρήσης με τα αντίστοιχα μεγέθη των ανάλογων WI και WS δικτύων. 

Ακολουθούν τα όλα τα συγκριτικά διαγράμματα. 
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Ι) Τοπολογία ARPA-2 
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Διάγραμμα 6.14: Σύγκριση των αποδόσεων δικτύων περιορισμένου βαθμού 

μετατροπής (1, 2 και 4 διατάξεις μετατροπής ανά κόμβο αντίστοιχα) με τους WI και 

WS τύπους δικτύων, για τοπολογία ARPA-2.  
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ΙI) Τοπολογία NSFNET 
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Διάγραμμα 6.15: Σύγκριση των αποδόσεων δικτύων περιορισμένου βαθμού 

μετατροπής (1, 2 και 4 διατάξεις μετατροπής ανά κόμβο αντίστοιχα) με τους WI και 

WS τύπους δικτύων, για τοπολογία NSFNET.  
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ΙII) Τοπολογία ΤΕΝ-155  
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Διάγραμμα 6.16: Σύγκριση των αποδόσεων δικτύων περιορισμένου βαθμού 

μετατροπής (1, 2 και 4 διατάξεις μετατροπής ανά κόμβο αντίστοιχα) με τους WI και 

WS τύπους δικτύων, για τοπολογία TEN-155. 
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ΙV) Τοπολογία τροποποιημένου ΤΕΝ-155 (ΜOD-ΤΕΝ-155) 
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Διάγραμμα 6.17: Σύγκριση των αποδόσεων δικτύων περιορισμένου βαθμού 

μετατροπής (1, 2 και 4 διατάξεις μετατροπής ανά κόμβο αντίστοιχα) με τους WI και 

WS τύπους δικτύων, για τοπολογία MOD-TEN-155. 
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Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω διαγράμματα, σε όλες τις περιπτώσεις, η 

εισαγωγή ακόμη και μίας διάταξης μετατροπής μηκών κύματος ανά κόμβο αποσβένει 

το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς στις τιμές πιθανοτήτων απόρριψης μεταξύ των WI 

και WS δικτύων, για όλες τις τοπολογίες. Ειδικά για τις μέσες-χαμηλές τιμές φορτίου, 

οι τιμές πιθανοτήτων απόρριψης των SPN δικτύων με μία διάταξη ανά κόμβο είναι 

πρακτικά ίδιες με τις αντίστοιχες των WI. Από την άλλη, επιλέγοντας δίκτυα με 4 

διατάξεις μετατροπής ανά κόμβο επιτυγχάνουμε -σε κάθε περίπτωση και για όλο το 

εύρος φορτίου στο δίκτυο- τις ίδιες επιδόσεις με τα αντίστοιχα WI δίκτυα και ως προς 

τις τιμές βαθμού χρήσης των πόρων του δικτύου. Η επιλογή αυτή φαίνεται να είναι 

τελικά η καταλληλότερη, εξασφαλίζοντας προφανώς και κατά 50 % μείωση του 

πάγιου κόστους αγοράς και εγκατάστασης των μετατροπέων μηκών κύματος. Στη 

συνέχεια, παρατίθεται και ένας συγκεντρωτικός πίνακας με τις τιμές των λόγων 

πιθανοτήτων απόρριψης και βαθμών χρήσης όλων των εξεταζόμενων SPN δικτύων 

ως προς τα αντίστοιχα μεγέθη των αντίστοιχων WI δικτύων. Ο πίνακας αυτός 

επαληθεύει την επιλογή των SPN δικτύων με 4 διατάξεις μετατροπής ανά κόμβο.
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Πίνακας 6.1: Συγκεντρωτικός πίνακας σύγκρισης των τριών SPN δικτύων με τα αντίστοιχα WI δίκτυα για τις τέσσερις τοπολογίες 

Blk. Pr. Ratios = (Blk. Pr. SPN) / (Blk Prob. In WI) Util. Ratios = (Util. SPN) / (Util. WI) 

Topology 
1 

converter/node 

2 

converters/node 

4 

converters/node 

1 

converter/node 

2 

converters/node 

4 

converters/node 

ARPA-2 1.00 – 1.50 1.00 - 1.22 1.00 - 1.04 0.87 – 1.00 1.00 1.00 

NSFNET 1.10 - 1.64 1.08 - 1.27 1.00 - 1.10 0.89 – 1.00 0.90 – 1.00 1.00 

TEN-155 1.00 - 1.35 1.00 – 1.27 1.00 – 1.15 0.84 – 1.00 0.88 – 1.00 1.00 

MOD_TEN-155 1.07 – 1.64 1.06 – 1.50 1.00 – 1.25 0.87 – 1.00 0.92 – 1.00 0.96 – 1.00 

( Εξ ορισμού ισχύουν οι σχέσεις: Blk. Pr. Ratio ≥ 1, Util. Ratios ≤ 1)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Η παρούσα εργασία διαιρείται σε δύο βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος αυτής 

επιχειρείται μια σύγκριση των τεχνολογιών ‘IP over SONET/SDH over WDM’ και 

‘IP over WDM’, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και τις τάσεις που υπάρχουν 

γενικότερα σε θέματα ανάπτυξης οπτικών δικτύων. Το γενικό συμπέρασμα 

συνοψίζεται στο γεγονός ότι η τελική επικράτηση των εξολοκλήρου οπτικών δικτύων 

(all optical networks) είναι αναπόφευκτη. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή ίσως απαιτήσει 

το πέρας ενός ικανού χρονικού διαστήματος έως ότου επιλυθούν ορισμένα από τα 

προβλήματα λειτουργικότητας που εισάγει η απαλοιφή του SONET στρώματος. 

Ειδικότερα στις περιπτώσεις που προϋπάρχει ένα ‘IP over SONET/SDH’ δίκτυο, η 

συνετότερη επιλογή είναι η -σε πρώτη φάση- προσθήκη ενός WDM στρώματος στο 

φυσικό επίπεδο. Μακροπρόθεσμα, η ωρίμανση της τεχνολογίας και η βελτίωση των 

απαραίτητων πρωτοκόλλων διαχείρισης θα οδηγήσει στην κατάργηση των 

πλεονασμών που επιφέρει το ενδιάμεσο SONET στρώμα. 

 

Στο δεύτερο και κυριότερο μέρος της εργασίας εκτελούνται πολλαπλές 

προσομοιώσεις σε WDM δίκτυα για τέσσερις διαφορετικές τοπολογίες. Σε πρώτη 

φάση, γίνεται η σύγκριση των δύο αλγορίθμων δυναμικής δρομολόγησης AUR και 

LLR, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατεξοχήν στη βιβλιογραφία. H σύγκριση γίνεται 

με βάση τις τιμές πιθανότητας απόρριψης των αιτημάτων σύνδεσης. Ο αλγόριθμος 

AUR υπερέχει σε όλες τις περιπτώσεις-τοπολογίες του LLR, υπό ίδιες συνθήκες φόρτου 

στο δίκτυο. Οι διαφορές είναι εντονότερες για μέσες-χαμηλές τιμές φορτίου, με τάση 

σύγκλισης καθώς τα αιτήματα σύνδεσης προσεγγίζουν υψηλότερες τιμές. Επιπλέον, η 

εξάρτηση της υπεροχής του AUR από το είδος της τοπολογίας είναι εμφανής. Σε 

περισσότερο δομημένες δικτυώσεις (ARPA-2, NSFnet), οι τιμές πιθανότητας 

απόρριψης για τον AUR είναι δυνατό να εμφανίζονται κατά περισσότερο από μία τάξη 

μεγέθους χαμηλότερες.  

 

Στη συνέχεια, γίνεται σύγκριση των WI με τα WS δίκτυα για όλες τις τοπολογίες, 

ώστε να ποσοτικοποιηθεί η βελτίωση της απόδοσης των WDM δικτύων εξαιτίας της 

χρήσης διατάξεων μετατροπής μηκών κύματος στους κόμβους-δρομολογητές. Τα 

μεγέθη που εξετάζονται είναι η πιθανότητα απόρριψης αιτημάτων και ο βαθμός 
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χρήσης του δικτύου. Η υπεροχή των WI δικτύων (χαμηλότερες τιμές πιθανότητα 

απόρριψης, υψηλότερος βαθμός χρήσης) είναι εντονότερη στις πιο δομημένες και 

κλειστές τοπολογίες ARPA-2 και NSFnet, ιδιαίτερα μάλιστα στις μεσοχαμηλές τιμές 

φόρτου. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η εγκατάσταση των διατάξεων μετατροπής σε 

όλους τους κόμβους ενός WI δικτύου αποτελεί εξαιρετικά δαπανηρή επένδυση, αν 

αναλογιστεί κανείς ότι σε κάθε κόμβο-δρομολογητή θα πρέπει να τοποθετηθεί τέτοιος 

αριθμός μετατροπέων όσα και τα μήκη κύματος ανά σύνδεσμο (στην προκειμένη 

περίπτωση 8). 

 

Έτσι, αναζητήθηκε μία λύση εξισορρόπησης για κάθε τοπολογία, προτείνοντας σε κάθε 

περίπτωση ένα αντίστοιχο Δίκτυο Περιορισμένης Δυνατότητας Μετατροπής (SPN 

Network). Επιλέγοντας δίκτυα με 4 διατάξεις μετατροπής ανά κόμβο επιτυγχάνουμε -

σε κάθε περίπτωση και για όλο το εύρος φορτίου στο δίκτυο- τις ίδιες πρακτικά 

επιδόσεις με τα αντίστοιχα WI δίκτυα και ως προς τις τιμές βαθμού χρήσης των πόρων 

του δικτύου. Η επιλογή αυτή φαίνεται να είναι τελικά η καταλληλότερη, 

εξασφαλίζοντας προφανώς και κατά 50 % μείωση του πάγιου κόστους αγοράς και 

εγκατάστασης των μετατροπέων μηκών κύματος.  

 

Ως μελλοντική εργασία, προτείνεται η εξέταση της συμπεριφοράς και της τελευταίας 

εκδοχής-τοπολογίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου (GEANT), με ιδιαίτερη έμφαση τόσο 

στην εύρεση ενός SPN δικτύου που θα έχει την ίδια πρακτικά απόδοση με την 

ιδανική περίπτωση του WI. Επίσης, προτείνεται η εξέταση σεναρίων πολλαπλών 

οπτικών ινών με διάφορους αριθμούς μηκών κύματος ανά ίνα, τόσο για την GEANT 

τοπολογία όσο και για τις ARPA-2 και NSFnet.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

ΠΑ1. Γενικά 

 

Στο Παράρτημα Α παρατίθενται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων που 

πραγματοποιήθηκαν για την επαλήθευση του ‘OPTICAL NETWORKS 

SIMULATOR’ (ONS), με βάση προηγούμενες εργασίες. Σε πρώτη φάση, ο 

προσομοιωτής επαληθεύεται ως προς τα αποτελέσματα της εργασίας των Mokhtar et 

al [26]. Στη συνέχεια, εκτελούνται οι προσομοιώσεις της Διπλωματικής Εργασίας του 

Θ. Κούτσικου [35]. Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα βρίσκονται σε πολύ καλή 

συμφωνία με τα αντίστοιχα των παραπάνω εργασιών, γεγονός που επιβεβαιώνει την 

αξιόπιστη λειτουργία του ONS στην προσομοίωση οπτικών WDM δικτύων.  

 

 

 

ΠΑ2.  ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ONS ( Ι ) 

 

Στην εργασία των Mokhtar et al [26] εκτελούνται προσομοιώσεις σε τοπολογία 

δικτύου ARPA-2 με 4 και 8 μήκη κύματος ανά σύνδεσμο (W = 8 ή W = 4). Το 

δίκτυο είναι απλής ίνας (F = 1) και ο αλγόριθμος δρομολόγησης είναι ο AUR. Στο 

δίκτυο αυτό δεν υπάρχουν διατάξεις μετατροπής μήκους κύματος στους κόμβους-

δρομολογητές, πρόκειται δηλαδή για WS-δίκτυο. Έχει υποτεθεί ότι τα αιτήματα 

σύνδεσης δημιουργούνται με βάση κατανομή Poisson και ρυθμό άφιξης β. 

Επιπλέον, ο χρόνος διάρκειας μιας σύνδεσης θεωρείται ότι ακολουθεί εκθετική 

κατανομή με μέσο 1/μ. Η παράμετρος προσομοίωσης είναι το φορτίο ανά ζεύγος 

κόμβων πηγής-προορισμού και ισούται με ρs-d = β/Ν(Ν-1)μ, όπου Ν είναι ο αριθμός 

των κόμβων του δικτύου. Ο προσομοιωτής ONS χρησιμοποιεί ως πλησιέστερη 

παράμετρο προσομοίωσης το φορτίο ανά κόμβο, ρΝ = β/Νμ. Συσχετίζοντας τις δύο 

παραμέτρους έχουμε: 

 

ρΝ = ρs-d·(Ν-1)                                                      (ΠΑ.1) 

 

Επιπλέον, τόσο οι σύνδεσμοι του δικτύου όσο και τα οπτικά μονοπάτια που 

εγκαθίστανται είναι απλής κατεύθυνσης (uni-links, uni-lightpaths). Τα αποτελέσματα 
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των προσομοιώσεων, τα οποία ελήφθησαν με τη χρήση του ONS για τις συνθήκες 

που περιγράφηκαν παραπάνω απεικονίζονται στα ακόλουθα διαγράμματα. Τα 

αποτελέσματα είναι σε ικανοποιητική συμφωνία με τα αντίστοιχα της ερευνητικής 

ομάδας Mokhtar et al. 
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Διάγραμμα ΠΑ.1: Τιμές πιθανότητας απόρριψης συναρτήσει του φορτίου του 

δικτύου ανά κόμβο (W = 8) 

 

1,00E-03

1,00E-02

1,00E-01

1,00E+00

0,0E+00 5,0E-01 1,0E+00 1,5E+00 2,0E+00 2,5E+00 3,0E+00

load per node (Erlangs)

Bl
oc

ki
ng

 P
ro

ba
bi

lit
y AUR 

W = 4 
ΑRΡΑ-2 Network 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάγραμμα ΠΑ.2: Τιμές πιθανότητας απόρριψης συναρτήσει του φορτίου του 

δικτύου ανά κόμβο (W = 4) 
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