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1. fejezet

Optikai hálózatok áttekintése

1.1. Optikai hálózatok ma
Életünk során különböz® hálózatok állandó felhasználói vagyunk: minden nap hasz-
náljuk az úthálózatot, a vasúthálózatot, akárcsak számítógép és távközl® hálózatokat.
Meg�gyelhettük, hogy a hálózat egyes elemei között az összeköttetések nem egyfor-
mák. Két nagyobb forgalmú csomópont között az összeköttetés is gyorsabb, nagyobb
kapacitású: autópályán juthatunk el Budapestr®l Kecskemétre, ahogyan a nagyobb
üzletek több árut kapnak és ahogy a forgalmasabb szervereket is nagyobb sávszéles-
ség¶ technológiákkal kötik össze.

Számítógép-hálózatokban, valamint távközl®hálózatokban az optikai eszközökkel
létrehozott távközlést tartjuk a legígéretesebbnek, mert segítségével érhet® el a leg-
nagyobb sávszélesség¶ adatátvitel. Használata jelenleg gerinchálózatokban elterjedt,
bár egyre gyakrabban emlegetik a Fiber To The O�ce (Optikai kábel az irodáig) és
a Fiber To The Home (Optikai kábel otthonáig) kifejezéseket, ami azt jelenti, hogy
lassan megjelenik a hozzáfér®i hálózatokban is.

Az optikai távközlés lényege, hogy az információt nem elektronikus jelek továb-
bítják, hanem fény, melynek átviteli közege a fényszál, vagy esetleg ritkábban a
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FEJEZET 1. OPTIKAI HÁLÓZATOK ÁTTEKINTÉSE 2

leveg®. Dolgozatomban a fényszálon történ® átvitellel foglalkozom. Egyetlen vé-
kony fényszál számos csatorna átvitelére ad lehet®séget, hiszen a különböz® hullám-
hosszú �fények� mind külön csatornát jelentenek. Ezeket hullámhossz-csatornának
(wavelength-channel, λ-channel) nevezzük. Megvalósítását a hullámhosszosztásos
nyalábolás (Wavelength-Division Multiplexing , WDM ) technológia teszi lehet®vé
[ML01].

Az optikai hálózatban lefoglalt útvonalakat fényutaknak (lightpath, λ-path) ne-
vezzük. Ez azt jelenti, hogy ha két optikai csomópont között létrehozunk egy fényutat,
akkor azon a forgalom végig az optikai rétegben marad, függetlenül attól, hogy hány
optikai csomóponton halad át [CMLF00] [RBS+01]. A fényút forgalma az elektroni-
kus rétegb®l érkezik és a fényút végén oda is kerül vissza. Az elektronikus rétegben
lehet®ség van a forgalmi igények végz®dtetésére, illetve a forgalom egy következ® fé-
nyúton való továbbítására, mely akár lehet másik hullámhosszon is, mint a beérkez®
fényút. Modellemben a hullámhossz-váltás kizárólag az elektronikus rétegben törté-
nik, nem feltételezem optikai hullámhossz-átalakítók használatát. Ennek oka, hogy
a ma rendelkezésre álló eszközök nem elég rugalmasak a dolgozatban tárgyalt eljá-
rások és módszerek alkalmazásához. Egy fényút lefoglalása nem jelenti azt, hogy
az útba es® fényszálak összes hullámhosszát lefoglaljuk a fényút számára: erre való
a korábban bemutatott WDM technológia. Ilyen módon az optikai réteg látszóla-
gos összeköttetésekkel rendelkezik azon csomópontok között, melyek között fényutat
foglaltak le.

Egy optikai hálózatot tartalmazó hálózati architektúra felépítése a következ®: leg-
alul helyezkedik el a WDM-et alkalmazó optikai réteg, melyre közvetlenül valamilyen
elektronikus réteg épül (SDH, SONET, ATM, stb.) [Cin03]. A protokoll architektúrá-
ban ezek felett általában már az IP réteg található, mely a forgalmi igények forrásának
tekinthet®. Az elektronikus réteg a WDM rétegbeli fényutak által meghatározott vir-
tuális topológiát használja forgalmi igényeinek elvezetésekor. Ilyen módon a forgalmi
igényeket több fényút összef¶zésével vezethetjük el.
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A fényutak hossza szerint az optikai hálózatoknak három kategóriáját különböz-
tetjük meg. Átlátszatlan (opaque) az a hálózat, ahol a fényutak egy ugrás hosszúak,
közvetlenül kötnek össze két �zikailag is szomszédos hálózati csomópontot, tehát nem
létezik olyan fényút, mely egy csomóponton anélkül halad át, hogy annak elektro-
nikus rétegét igénybevenné. Átlátszó (transparent) az a hálózat, ahol a fényutak
tetsz®legesen hosszúak lehetnek. Áttetsz®nek (translucent) hívjuk a valóságban is
létez® hálózatokat, melyek esetében nem lehetnek tetsz®legesen hosszúak a fényutak,
mert a fényszálakban szállított jel egy távolság után gyengül, azt újra kell generálni
(jelfrissítés). Ezért a fényutak forgalma áthalad egy er®sít®n, miel®tt a jel kritikusan
legyengülne [RFD+99] [SCL+07].

A valóságban el®forduló forgalmi igények sávszélességei jellemz®en sokkal kiseb-
bek, mint egy hullámhossz-csatorna kapacitása. Ezért a gyakorlatban elterjedt a for-
galomkötegelés (grooming) használata. Ez azt jelenti, hogy az elektronikus rétegben
több igény forgalmát összefogjuk és együtt engedjük be a választott fényútba.

A forgalom kötegelése nem az optikai hálózatokban jelent meg el®ször. Gondol-
hatunk akár a repül®járatok megszervezésére is: ritka a távoli, kisebb városok között
a közvetlen repül®járat. Ehelyett a kisebb városokból az utasokat nagyobb forgalmú
csomópontokba szállítják. Ott átszállhatnak nagyobb kapacitású járatokra, melyek
az alacsony forgalmú célállomást csak megközelítik, végül a célhoz megint egy kisebb
járattal lehet eljutni.

Számítógéphálózatokban forgalom kötegelésér®l beszélhetünk ATM hálózatok ese-
tén is, hiszen az egyes virtuális utakon (Virtual Path) számos virtuális összeköttetés
(Virtual Connection) halad át. MPLS alapú hálózatokban egy-egy Label Switched
Path számos IP kapcsolat forgalmát továbbítja. A hullámhossz-csatornák fényszálak-
ban történ® közös szállítását pedig hullámhossz-kötegelésnek hívjuk [Cin03].

Az elektronikus réteg teljes mértékben kapcsolt, azaz egy jelzésrendszeren keresz-
tül automatikusan kon�gurálható, ezért képes az adott csomópontba azonos fényúton
érkez® forgalmi igények szétválogatására, majd igény szerinti újrakötegelésére. Le-
hetséges az optikai rétegben is id®kapcsolás (TDM) alkalmazása [LFS+08], de ezzel
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a különböz® forgalmi igények szétválogatása meglehet®sen rugalmatlan és nehézkes
[Xin07a]. Ez azt jelenti, hogy az optikai csomópontokban a végz®d® fényutakon beér-
kez® igényeket az elektronikus réteg segítségével csoportosítjuk újra a továbbhaladás
iránya szerint.

A két egymásra épül® réteg viszonya különböz® lehet az azokat üzemeltet®k (pl.
üzleti) megfontolásai szerint. Társ modell (peer model) esetén a két réteg társként
kezeli egymást, minden vezérléshez szükséges információ cseréje engedélyezett. Ezzel
szemben az átfed® modell (Overlay model) a két réteget szervernek és kliensnek
tekinti, melyek szolgáltatásokat kérnek egymástól egy meghatározott interfész segí-
tségével, de nem tudnak egymásról semmit. A két modell közti átmenetnek tekinthet®
a javított (augmented) modell. Amennyiben a két réteg egy szolgáltató tulajdona,
lehetséges az is, hogy a két réteget egyszerre vezérelje egy közös vezérl®sík (integrált
modell, integrated model ) [SC07].

1.2. Irodalmi áttekintés
Dolgozatomban a forgalomterelés (Tra�c Engineering) kérdéseivel foglalkozom az 1.1
fejezetben ismertetett hálózati környezetben. A forgalomterelés olyan hálózati m¶ve-
leteket jelent, melyek segítségével a hálózat megbízhatóan és hatékonyan m¶ködhet,
az er®források optimális felhasználása mellett [VBA+04]. Eszközei a forgalom és az
er®forrás menedzsment. Ethernet hálózatokban az er®forrás általában hálózati kapa-
citást jelent, de optikai hálózatokban �gyelni kell az optikai-elektronikai átalakítók
helyes felhasználására is. A forgalomterelésben nagy segítséget nyújtanak analiti-
kus módszerek eredményei, melyek egy-egy módszer forgalomveszteségét, vagy er®-
forrásigényét tudják valószín¶ségszámítási eszközökkel megközelít®leg megadni (pl.
[Xin07b], [YSLR05], [Xin07a]).
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1.2.1. Generalized Multiprotocol Label Switching
A Generalized Multiprotocol Label Switching (GMPLS) protokoll [BDL+01b] meg-
születése a hálózatban alkalmazott forgalomterelési megközelítés egységesítésére való
törekvésnek köszönhet®. Az egységesített forgalomterelés szélesíti az alkalmazhatósá-
got és rétegeken átível® optimalizálást tesz lehet®vé. Több réteg együttes kezeléséhez
azonban megfelel® protokoll, illetve közös vezérl®sík (Control Plane) szükséges. A
közös vezérl®sík jelent®sen egyszer¶síti a m¶veleteket, így a költségek is alacsonyabbá
válnak, illetve segítségével többféle rétegközi viszony valósítható meg a társ modellt®l
az átfed® modellig [HAC+07]. A rétegek közti vezérl®sík megvalósítására és a több
réteg miatt szükségessé vált protokoll-b®vítésre az MPLS protokoll kiegészítése t¶nt
megfelel®nek. A GMPLS protokollt az IETF szabványosította.

A protokoll de�niálja a felhasználó és a hálózat közti interfészt (User Network
Interface, UNI). Ennek segítségével a forgalmi igények dinamikusan elvezethet®ek,
illetve felszabadíthatók, ugyanakkor több, akár különböz® gyártó termékeib®l összeál-
lított hálózat együttm¶ködését is lehet®vé teszi a Network Network Interface-n (NNI)
keresztül (tartományok közti modell, inter-domain model) [RPS+00].

A GMPLS a kiegészítések segítségével képes a csomagkapcsoláson túl a hullám-
hosszkapcsolásra is úgy, hogy a címkékben az id®rés és a hullámhossz jelölését is el®-
írja. A dinamikus m¶ködéshez szükséges a rétegeken átnyúló automatikus szomszéd-
felderítés, az összeköttetések állapotának hirdetése, az elosztott útvonal tervezés, il-
letve a megtervezett útvonal lefoglalása. Az üzemeltetéssel kapcsolatos információk
terjesztésére érdemes külön csatornákat foglalni. Rögzíteni kell a fényutak UNI, illetve
NNI interfészen keresztül történ® felépítésének, lebontásának, illetve módosításának
jelzésrendszerét is. A kiegészítésekr®l széles irodalom áll rendelkezésre [MCG+02]
[BDL+01a] [AR01] [BDL+01b] [HAC+07]. Ezek egy részét az IETF szabványosította
[Ora] [Moy].
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1.2.2. Komplexitás
A GMPLS protokoll segítségével tehát lehet®ségünk van a hálózatba érkez® forgalmi
igényeket már létez®, vagy létrehozandó fényutakon, illetve azok sorozatán elvezetni.
Ez azonban számos megoldandó problémát felvet.

A forgalmi igények elvezetésének két alapvet®en különböz® megközelítése található
az irodalomban. Egyik esetben feltételezik, hogy a forgalom jellege az egyes hálózati
csomópontok között el®re ismert, és erre az információra alapozva kell megalkotni a
fényútkészletet és azon elvezetni az igényeket. Ezt hívjuk statikus megközelítésnek.
A másik esetben az igényekr®l el®re semmit nem tudunk, így el®re tervezni sem lehet.
A feladat ilyenkor az, hogy az éppen érvényes hálózati állapot ismeretében adott
szempontból a lehet® legjobban helyezzük el az érkez® forgalmi igényt. Ezt nevezzük
dinamikus megközelítésnek [Hua08].

A statikus forgalom kötegelési probléma WDM hálózatokban általában a kö-
vetkez® (gyakran összevont, illetve felcserélt) lépésekb®l, illetve részfeladatokból áll
[ZZM05]:

1. virtuális topológia megtervezése

2. fényutak útvonalának kijelölése

3. fényutak hullámhosszhoz rendelése

4. forgalmi igények elvezetése a fényutakon

A cél általában az, hogy a lehet® legkevesebb optikai-elektronikai átalakítót fog-
laljuk, illetve a legkevesebb hullámhossz felhasználásával vezessük el a forgalmat.
Törekedhetünk még minél kisebb hálózati terheltségre is, vagy a forgalomveszteség
minimalizálására.

Az els® lépés NP teljes [Muk97].
A második és harmadik lépést együttesen Routing and Wavelength Assignment

(RWA) problémának nevezzük. A feladat megfogalmazható optikai-elektronikai átala-
kítók elhelyezési problémájaként is, hiszen minden fényút végén szükség van egy-egy
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átalakítóra. Ez azonban már út-topológián is NP teljes feladat [HDR06] [ZM02].
A negyedik lépés szintén NP teljes, hiszen a ládapakolás problémája polinom

id®ben áttranszformálható a forgalmi igények fényútkészletben történ® elhelyezésének
problémájára [MC98].

Dinamikus esetben a feladat megoldása on-line heurisztikákkal történik. Ilyenkor
nem számít, hogy az adott megoldás az összes igény elvezetése során mekkora komp-
lexitású. Az a fontos, hogy az egyes igények elvezetésére adott algoritmusok futási
ideje minél rövidebb legyen, hiszen ezt az algoritmust kell lefuttatni minden egyes
igény megjelenésekor [Hua08].

Kötegelés alkalmazása esetén ezért a forgalomterelési feladat megoldásában mind
statikus, mind dinamikus esetben egyszer¶sítéseket alkalmaznak. Ezek egy része tör-
ténelmi eredet¶.

Ilyen például a hálózat topológiáján alapuló egyszer¶sítés. A már régebb óta létez®
SONET/SDH hálózatok gy¶r¶ elrendezése miatt sok szerz® szintén gy¶r¶ topológiá-
ból indul ki [CRD08] [Cin03] [YL07] [ZC98] [LFS+08] [MC98] [Hu02] [WCVM01]. Ta-
lálkozhatunk azonban út-topológiát feltételez® megoldásokkal is [HDR06] [CRLH08].
[BBC07] szerz®i olyan módszert adnak, melynek segítségével statikus esetben kötege-
lést alkalmazva a forgalom polinomiális id®ben kielégíthet® út topológián. Ilyenkor
a forgalmi igények útvonala egyértelm¶en adódik, csak a fényutak hullámhosszhoz
rendelése a megoldandó feladat. Természetesen általános hálózatok tárgyalásával is
foglalkozik az irodalom [ZZM03] [ZZZM03] [TR04] [Xin07a] [YSLR05] [ZWYS08].
Dolgozatomban én is általános hálózati topológiát feltételezek.

A SONET/SDH hálózatokban alkalmazott rögzített méret¶ konténeres keretezési
eljárás miatt többen úgynevezett kötegelési tényez®t (grooming factor) alkalmaznak,
mely megadja, hogy egy csatornába hány igény forgalmát kötegelik [ML01] [P.P08]
[ZC98] [FMSZ08]. Dolgozatomban nem tekintem rögzítettnek az egy hullámhossz-
csatornába kötegelhet® igények számát, hiszen a dinamikus hálózatnak éppen az az
el®nye, hogy bárki bármikor bármekkora forgalmi igény elvezetését kérheti.
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A problémakör egyszer¶sítése a szintén történelmi okokból létez® különböz® köte-
gelési irányelvek (grooming policy) használata is. Eszerint megkülönböztetünk köte-
gelés mentes, egy-ugrásos (single-hop), részleges több-ugrásos (partial multi-hop) és
általános több-ugrásos (multi-hop) kötegelést. A különbség az alkalmazott csomópon-
tok kötegelési képességeiben van. Egy-ugrásos kötegelés esetén csak olyan igényeket
kötegel egybe a hálózati csomópont, melyek forrása és célja ugyanaz, tehát amely
forgalmi igények ugyanabban az egyetlen fényútban szállíthatók a forrástól a célig.
Ilyenkor a közbens® csomópontokon nem lehetséges a fényútból sem a forgalmak ki-
vétele, sem újabbak betétele. Több-ugrásos kötegelésr®l akkor beszélünk, amikor a
csomópontok eltér® forrású és célú igényeket is kötegelni tudnak. Ez azt jelenti, hogy
a forgalmi igények akár több fényúton való áthaladással is eljuthatnak a forrástól a
célig, illetve azt is, hogy több eltér® végpontú igény is megoszthatja az egyes fényuta-
kat. Részleges több-ugrásos kötegelés esetén azonban a fényutakban szállított igények
újrakötegelése nem minden hullámhosszon lehetséges [ZZM03] [YSLR05] [VCMM08].
Dolgozatomban általános több-ugrásos kötegelést feltételezek a hálózatban.

1.2.3. Kötegelési probléma statikus környezetben
Statikus esetben, amikor a hálózat csomópontjai közti igények el®re ismertek, a for-
galom optimális elvezetésének problémája felírható egészérték¶ lineáris programként
(Integer Linear Program, ILP). A feladat komplexitása miatt azonban ezek a prog-
ramok valós méret¶ hálózatokra elfogadhatatlanul hosszú id® alatt futnak le, jelent®-
ségük inkább elméleti [YL07] [CMLF00] [Hu02] [WCVM01]. [ZWYS08]-ban azonban
Lagrange relaxációval, illetve szubgradiens módszerekkel sikerült a problémát olyan
korlátok közé szorítani, mellyel elfogadható id®n belül eredményt tudtak adni. A
probléma megoldását célzó heurisztikákkal kiterjedt irodalom foglalkozik.

[HL04] szerz®i a problémát két részre bontották és a két részre külön ILP-t írtak fel.
Az egyik rész a kötegelést és az útvonalakat tervezte meg, a másik rész feladata volt
a hullámhossz hozzárendelés az els® részprobléma megoldásának eredményei alapján.

A [ZC98]-ban javasolt módszer a forgalmi igényekb®l adott kapacitású köröket
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épít a hálózati topológián úgy, hogy a körökben ne legyenek átlapolódó igények, és
lehet®leg az igények kitöltsék a csatorna kapacitását. Ezután a kialakított köröket
megpróbálja hullámhosszakhoz rendelni.

Hasonló megoldást mutat be [FMSZ08]. Hullámhosszhoz hozzárendelhet® igény-
halmazokat készít, és mindegyik halmazhoz megadja, hogy hány optikai-elektronikai
átalakítás szükséges az adott hullámhosszon. Ezekb®l a részhalmazokból a teljes
igényhalmaz fedését készíti el olyan módon, hogy a lehet® legkevesebb optikai-elektronikai
átalakítóra legyen szükség. Végül a részhalmazokban feloldja az ütközéseket, tehát
a futás végén egy igény csak egy hullámhosszhoz rendelt halmazban fog szerepelni.
A megoldás nem feltétlen optimális, hiszen elképzelhet®, hogy az ütközések feloldása
után egy másik fedés kevesebb átalakítót igényelne.

A kötegelés ismertetésénél említett légiforgalmi példához hasonló megoldást ol-
vashatunk [CRD08]-ban. A hálózat adott méret¶ clusterekre osztásával kezd®dik a
megoldás. A clusteren belül mindenki mindenkivel kapcsolatban áll egy csillag topo-
lógián, a választott központ (hub) pedig egy második szinten kapcsolatban áll a többi
cluster központjával. Így nagyobb kötegelési kapacitásra, azaz er®s elektronikus réteg
használatra csak néhány csomópontban lesz szükség.

[YL07] szerz®i két fázisra bontják a forgalom elvezetését. El®ször az igényeknek
az elektronikus rétegben keresnek megfelel® útvonalat úgy, hogy a WDM réteget tel-
jesen összekötöttnek feltételezik. Ezután a választott IP összeköttetésekhez az optikai
rétegben úgy rendelik hozzá a fényutakat, hogy azok a lehet® legtöbb IP kapcsolatot
hordozzák. A cél a nyereség maximalizálása, amit úgy érnek el, hogy els® fázisban
a legnagyobb nyereséget ígér® forgalmi igényeket, a második fázisban a legnyeresé-
gesebbnek t¶n® IP-összeköttetéseket vezetik el el®ször. A szolgáltatás min®ségének
(QoS) szintentartásához ugrás-szám kényszert alkalmaznak a Bellmann-Ford algorit-
mus segítségével. Mivel azonban az igények elvezetése nem egyszerre történik, hanem
adott sorrendezésben, könnyen el®fordulhat, hogy nem jutunk optimális megoldáshoz.

A [CMLF00]-ben egyszerre történik a forgalom elvezetésének fent említett mind-
három lépése, egy speciális gráf-szerkezet, a hullámhossz-gráf bevezetésével. Err®l
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a gráf-modellr®l még lesz szó a dolgozatban (2.1 fejezet), mert munkám során ma-
gam is ezt a gráf-modellt alkalmaztam. Az el®re ismert igény-halmaz elvezetése a
hullámhossz-gráfon történhet ILP segítségével is, illetve legrövidebb utat keres® al-
goritmust alkalmazva egyesével is. Utóbbi eset sorrendfügg®ségének enyhítésére a
szerz®k sorrendezési heurisztikákat javasolnak, illetve ennek megfelel®en bizonyos igé-
nyek újraelvezetését egy bizonyos feltétel teljesüléséig. A szerz®k bemutatnak egy
olyan módszert is, mellyel az összes igény útvonala egyszerre kereshet® olyan módon,
hogy minden lépésben minden igény útvonalát bizonyos szabályok szerint egy ugrással
hosszabbítjuk meg.

[RN07]-ban a problémát gy¶r¶ topológián genetikus algoritmus alkalmazásával
oldják meg.

1.2.4. Kötegelési probléma dinamikus környezetben
Elképzelhet®, hogy a forgalmat pontosan nem ismerjük el®re, de tudjuk, hogy az
egyes csomópontok között mekkora igények milyen valószín¶séggel érkeznek. Ilyen-
kor analitikus módszerekkel kiszámolható az egyes éleken, illetve csomópontokban
a várható forgalom, illetve a forgalomveszteség, és ennek megfelel®en lehet például
optikai-elektronikai átalakítókat elhelyezni a hálózatban [Xin07b].

Átmenetnek tekinthet® a teljesen dinamikus és a statikus megközelítés között
az a módszer, amikor egy statikus, el®re rögzített virtuális topológián vezetjük el a
dinamikusan érkez® igényeket [CRLH08].

Munkám során az igények dinamikus elvezetésével foglalkoztam, tehát azzal az
esettel, amikor a hálózat állapotának ismeretében az érkez® igényeket rövid id®n
belül a lehet® leghatékonyabban kell elvezetni. Az id® rövidsége miatt szóba sem
jöhetnek ILP alapú megoldások. A cél ilyenkor is a legkevesebb optikai-elektronikai
átalakító és a legkevesebb hullámhossz felhasználása mellett törekedni a legkisebb
forgalomveszteségre.

A legtöbb dinamikus módszer az optikai hálózat speciális, a célt el®segít® leké-
pezésén, grá�al történ® modellezésén alapszik. A gráfon futtatott legrövidebb utat
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keres® algoritmus egy lépésben meghatározza a forgalmi igény számára létrehozandó,
illetve foglalandó fényutakat. A különböz® alkalmazott modellekr®l a 2.1 fejezetben
lesz szó részletesebben.

Sok helyen olvashatunk olyan módszerekr®l, amelyek az igény elvezetéséhez szük-
séges reakcióid®t azzal is csökkentik, hogy minden csomópontpár között el®re kiszá-
molnak k útvonalat például a [LW99]-ben, vagy [HMS07]-ben olvasható algoritmusok
segítségével. Az igény megjelenésekor a végpontok között az éppen érvényes körül-
ményeket �gyelembe véve a legmegfelel®bbet kell kiválasztani [BdMG+04] [Xin07a]
[P.P08]. Ez a megközelítés azonban nem minden esetben használható, ugyanis ahogy
a továbbiakban látni fogjuk, az aktív igények számára lefoglalt er®források jelent®sen
befolyásolhatják az egyes útvonalak költségét. Ennek karbantartása, illetve lekérdezé-
se pedig bonyolultabb lehet, mint az igény megjelenésekor az aktuális körülményeknek
megfelel® útvonal kiválasztása. Erre jelenthet megoldást, ha nem feltétlenül mind a
k darab útvonalat vizsgáljuk végig, hanem egy bizonyos id® után azok közül válasz-
tunk, amelyek értékét már kiszámoltuk az adott körülmények között [HTM03]. Az
így kapott megoldás azonban igen távol eshet az optimálistól. Ebben segíthet, ha
az útvonalakat valamilyen állandó szempont, például az útvonalon alkalmazható kö-
tegelési irányelvek szerint sorrendezzük, és az útvonalakat eszerint a sorrend szerint
vizsgáljuk [YSLR05]. Dolgozatomban nem alkalmazom a fent leírt, úgynevezett Fi-
xed Alternate Routing módszert. Ennek oka, hogy olyan gráfot alkalmazok, amelyik
a hálózat aktuális állapotát mindig pontosan tükrözi. Így a végpontok között talált
útvonal a lehet®ségekhez képest mindig a legmegfelel®bb lesz, míg az el®re választott
utak karbantartása többlet számításokat igényelne.

A dinamikusan érkez® igények esetében nem ismerjük a jöv®t, ezért nem tud-
juk garantálni, hogy a hálózatban található igények érvényes útvonalai optimálisak.
Ezért el®fordulhat, hogy egy olyan igény érkezik, mely valamilyen okból magasabb
prioritással rendelkezik, mint a hálózatban aktív igények némelyike, mégsem tudjuk
azt kielégíteni. Erre a problémára ad megoldást [VCMM08], ahol a forgalmi igények-
nek egy magas és egy alacsony prioritású osztályát különböztetik meg. A magasabb
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prioritású igény bármikor elveheti az alacsonyabb prioritású igényt®l az er®forrást.
A módszer arra is �gyel, hogy az igények egy megadott maximális sávszélességig
prioritásuknak megfelel®en változtathassák az éppen szükséges sávszélességet � ha
már nincsen hely, akkor az alacsonyabb prioritású igények rovására. A cél azonban
az, hogy a magasabb prioritású forgalmak sérthetetlensége mellett a lehet® legtöbb
alacsony prioritású forgalmat is elvezessük.

1.3. Motiváció
Láthatjuk, a fényszál elterjedt átviteli közeg, ennek ellenére az azt meghajtó technoló-
gia még mindig fejl®dik. Ennek oka, hogy a fényszál adta lehet®ségeket az elektronikus
eszközök még nem tudják teljesen kiaknázni. Fontos megvalósítandó cél, hogy az opti-
kai hálózatok rugalmasságát növeljük. Egy beállított, üzembe helyezett optikai réteg
módosítása ugyanis meglehet®sen nehézkes, holott a technológia egyre kevésbé korlát-
ja ennek: az ITU-T szabványosította az automatikusan kapcsolt optikai hálózatokat
(Automatically Switched Optical Network, ASON).

Ha egy felhasználónak új forgalmi igénye támad, vagy éppen egy elvezetett for-
galmi igényt szeretne megszüntetni, akkor kapcsolatba kell lépnie a hálózatot kezel®
adminisztrátorral. Igénye teljesítése optimális esetben is perceket vesz igénybe, rossz
esetben viszont akár napokat, heteket is várnia kell, hiszen a kapcsolókat az operá-
tor �kézzel� fogja állítani. A legújabb technológiák (ASON) azonban lehet®vé teszik,
hogy megfelel® jogosultság esetén a felhasználó automatikus kapcsolók és útválasztók
segítségével egy jelzésrendszeren keresztül maga érvényesítse, vagy éppen kitörölje a
hálózatból forgalmi igényét. Értekezésemben a dinamikusan kon�gurálható optikai
réteg lehet®ségeivel foglalkozom.

Fontos, hogy a hálózatba érkez® igényeket adott célt szem el®tt tartva vezessük
el. Törekedhetünk minél kisebb késleltetésre, minél kisebb ugrásszámú utakra, vagy
éppen minél kisebb hálózatkihasználtságra [MT08].
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Ezeket a szempontokat is hátráltatja azonban az optikai hálózatok rugalmatlan-
sága. Egy tipikus felhasználói igény általában sokkal kisebb kapacitású, mint maga
a hullámhosszcsatorna. Ezért egy igényhez egy egész hullámhosszcsatornát rendelni
meglehet®sen pazarló megoldás. Ez tette szükségessé a már említett forgalomkötege-
lést az optikai hálózatokban. Ez a technika sokat javíthat a felsorolt szempontokon,
de újabb kérdéseket vet fel.

A hálózatban hamar létrejönnek a korai igények alapján bizonyos fényutak. Ez azt
jelenti, hogy a kiinduló végpontnál beengedjük a forgalmat az optikai rétegbe, ami
bár több csomóponton áthalad, elektronikus rétegbe újra csak a végpontnál kerül.
El®fordulhat, hogy egy kés®bb érkez® igényt már csak úgy tudunk elvezetni, hogy
már létez® fényutak forgalma mellé kötegeljük az új igény forgalmát [ZM02]. Bár
nem kellett visszautasítanunk az érkez® igényt, a hálózatot az esetlegesen létrejöv®
kerül®úttal a szükségesnél jobban megterheljük.

[TBZ+08] szerz®i ezért �gyelembe veszik az igények tartási idejét. A fényútban
szállított forgalmi igények meghatározzák, hogy egy fényútra mennyi ideig van szük-
ség. A módszer az újonnan érkez® igényeket olyan fényutakon próbálja elvezetni,
hogy azok várható élettartama csak minimálisan növekedjen. Így a fényutak s¶r¶
cserél®désével az új igényekhez jobban igazodó fényútkészlet jöhet létre például úgy,
hogy a kés®bb létrejöv® fényutak a korábbiaknak csak töredékei lesznek. Ez azonban
sokszor nem oldja meg a problémát, mert a hálózatok fejl®dése a forgalmi igények
s¶r¶södését teszik lehet®vé, ezért egyre kisebb valószín¶séggel tudjuk elérni a fenti
módszerrel azt, hogy a fényutak cserél®djenek.

Tekintsük a 1.1/a ábrán látható példát.
A feltételezett hálózat hét csomópontból áll, melyek 3-3 hullámhosszt képesek

kezelni. Tegyük fel, hogy a hálózatban az ábrán látható módon három olyan igény
aktív, melyek útvonalai közös fényszálakat használnak: A�E, B�F és C�G. Ekkor a
C�D és D�E fényszálak minden hullámhossza foglalt, így egy újonnan érkez® C�D,
vagy D�E igényt már nem tudunk elvezetni. Egy C�E igény elvezethet® lenne, de csak
a C�B�A�E útvonalon, ami kerül®, feleslegesen igényli jelent®s mennyiség¶ er®forrás
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1.1. ábra. Fényutak tördelésének hatása: az utolsó igény is beengedhet®

foglalását.
Az ilyen, nem ritkán felmerül® problémán segít, ha engedélyezzük a már létez®

fényutak felszakítását. Jelen esetben ha az A�E fényutat felszakítjuk a C, illetve a D
csomópontban (lásd 1.1/b ábra), akkor egyrészt a C�D és D�E igények is elvezethet®vé
válnak, másrészt pedig gazdaságosabban használhatjuk ki a lefoglalt hullámhosszakat:
az eredeti C�G fényút forgalma egy szakaszon közösen szállítható az eredeti A�E
fényút forgalmával.

A legújabb optikai eszközök segítségével a fent bemutatott fényút-vágáshoz ha-
sonló technikák már elvégezhet®ek (pl. [CZY+06]). Ahogy a fényutak felépítése és
lebontása egyre gyorsabbá válik, úgy válik egyre könnyebben kivitelezhet®vé egy lé-
tez® fényút lebontása és két másikkal való helyettesítése.

Ez azt jelenti, hogy a vágás helyén a fényút eredeti forgalma felkerül az elekt-
ronikus rétegbe. Itt más forgalmakkal kötegelhetjük a szállított forgalmat, és úgy
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engedjük vissza az optikai rétegbe. Természetesen elképzelhet® az is, hogy a felsza-
kítás helyén egyes igények végz®djenek, de az is, hogy más irányba, esetleg másik
hullámhosszon haladjanak tovább, mint azok az igények, melyekkel oda megérkeztek.

Láthatjuk, hogy fényutak vágásával, azaz az optikai eszközök egyre rugalmasabbá
válásának kihasználásával csökkenthet® a többlet-kapacitás foglalása a hálózatban, és
csökken a visszautasított igények száma. Ez a szolgáltató bevételének növekedéséhez
vezet. Az irodalomban mégsem találtam olyan forrást, mely a fényutak felszakítható-
ságának kérdését, a hálózat rugalmasságának ilyen felhasználását alaposan körbejárta
volna, a felmerül® kérdések megválaszolásával együtt. Dolgozatommal ezt a hiányt
szeretném pótolni.

Fontos megválaszolandó kérdés az alkalmazott fényút-vágások optimális száma.
Minden egyes fényút-vágásnak költsége van: miközben a régi fényutat elengedjük és
az újakat beállítjuk, a forgalom állhat akár néhány másodpercig is. Így késleltetést,
esetleg forgalomkiesést is okozhatunk. Ezzel csak olyan forgalmi igények terhelhet®ek,
melyek ezt elviselik: fájlátvitel (peer-to-peer, FTP, letöltések), levelezés, bu�erelt
videóátvitel. Nem alkalmazható azonban él® telefon, illetve videókapcsolat esetén.
Törekedni kell tehát a vágások minimális szinten tartására.

A másik véglet az, ha csak egy ugrás hosszú fényutakat alkalmazunk (átlátszatlan
hálózat [RFD+99], lásd 1.1 fejezet), ezáltal egyáltalán nem lesz szükség fényutak dara-
bolására. Ez azonban igen pazarló megoldás, hiszen az optikai-elektronikai átalakítás
id®t vesz igénybe [YL07], ami megint csak késleltetéshez vezet, ráadásul feleslegesen
terheli az elektronikus réteget [MT08]. Azt sem hagyhatjuk �gyelmen kívül, hogy az
optikai csomópontok legdrágább alkatrészei az optikai-elektronikai átalakítók. Szük-
séges tehát olyan eljárások használata, mely a lehet® legkevesebbet igényel bel®lük
[ML01][BBC07][PHS+06][RN07].

Láthatjuk, hogy ára van annak, hogy a fényutak tördelésével nagyobb forgalom
kisebb kapacitásfoglalással vezethet® el. Ez az ár a forgalom szüneteltetése, illetve az
alkalmazott optikai-elektronikai átalakítók magasabb száma. Amennyiben a fényutak
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tördelését átgondolatlanul alkalmazzuk, a megnövekedett optikai-elektronikai átalakí-
tó igény miatt vissza kell utasítanunk forgalmi igényeket. Dolgozatomban ezért külön
foglalkozom a helyes üzemeltetés kérdéseivel.

Meg kell említenünk, hogy a kapcsolás, a hullámhossz konverzió és az id®osztásos
multiplexelés (TDM) megvalósítható kizárólag optikai eszközökkel is [EH00] [Cin03].
Ez még az optikai-elektronikai átalakítóknál is drágább, továbbá meglehet®sen ne-
hézkesen használhatnánk csak igények szétválogatására és újrakötegelésére. Egyel®re
tehát nem valósítható meg az úgynevezett optikai csomagkapcsolás (Optical Packet
Switching).

A felsorolt szempontok alapján látható, hogy az optikai hálózatok optimális ki-
használása nem egyértelm¶ feladat, érdemes a témát alaposabban tanulmányozni.

Munkám során létrehoztam egy olyan csomóponti modellt, ami a korszer¶, fény-
utat tördelni képes optikai útválasztónak megfelel. Különböz® optimalizálandó célok
mellett vizsgáltam ennek teljesítményét szimulált m¶ködési környezetben, valamint
megmutattam a különbséget az új és a régi modell között.

Min®ségi szolgáltatás ma már elképzelhetetlen a forgalom védelme nélkül. Elter-
jedt a megosztott védelem használata, mely a védelemre foglalt kapacitást megosztja
a különböz® üzemi útvonalú igények védelme között. Az optikai eszközök rugalmas-
sága lehet®vé teszi, hogy a védelmi útvonalakat a meghibásodás pillanatában állítsuk
fel. Ezáltal lehet®vé válik az optikai be-, illetve kilép® portok, valamint az optikai-
elektronikai átalakítók megosztása is. A védelem er®forrás igénye ezáltal jelent®sen
csökkenthet®. Így egyrészt jóval alacsonyabb költség mellett lehetséges ugyanazon
védettség fenntartása, másrészt jóval kevesebb igényt kell visszautasítani er®források
hiánya miatt. A megosztás kiterjesztésének látványos el®nyei ellenére az irodalomban
nem találkoztam hasonló megközelítéssel. Dolgozatomban ennek a még körüljáratlan
területnek kérdéseit is szeretném megválaszolni.



2. fejezet

Alkalmazott módszerek

2.1. Hullámhossz-gráfok
Értekezésem rugalmas optikai hálózatok dinamikus m¶ködtetésér®l szól. Ahogy az 1.2
fejezetben már volt szó róla, a legtöbb dinamikus körülményekre alkotott módszer az
optikai hálózat speciális, a célt el®segít® leképezésén, modellezésén alapszik.

[ML01]-ben a hálózat csomópontjait gráfpontokkal modellezik, az élek pedig azt
jelzik, hogy a megfelel® csomópontok között lehetséges fényút felállítása. Ezen a
hálózaton a legkisebb ugrásszámú útvonal megkeresése megegyezik az elektronikus
réteget legkevesebbszer érint®, így azt a legkevésbé terhel® útvonal keresésével.

[ZZM03], illetve [OZZ+03] szerz®i olyan gráf modellt használnak, amely megkü-
lönbözteti az 1.2 fejezetben említett különböz® kötegelési képességeket. A modell a
�zikai csomópontot egy részgrá�al helyettesíti, és azon belül különböz® gráfpontokon
vezeti az eltér® módon kötegelt fényutakat � ha azok léteznek. Munkám során nem
ezt a modellt használtam, mivel egy kötegelési irányelv alkalmazásának képességét
feltételeztem minden csomópontról.

A [TBZ+08]-ban bemutatott modellben egy hálózati csomópontot modellez® gráf-
ban w + 2 réteg található, ahol w a csomópont által kezelt hullámhosszak száma.
Minden hullámhossznak tehát egy réteg felel meg, ezeken kívül pedig rendelkezés-
re áll egy hozzáfér®i és egy fényút réteg. Az igények forrása és célja a hozzáfér®i
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rétegben található. Ha két hálózati csomópontot fényút köt össze, akkor a fényút
rétegbeli pontjaik vannak összekötve. A rétegek közötti átmenetek költségeivel lehet
szabályozni például az elektronikus réteg elkerülését. Munkám a fényutak utólagos
módosításáról szól, amihez elengedhetetlen a fényutak útvonalának pontos ismerete,
melyet ez a gráf-modell nem tartalmaz.

Ehhez nagyon hasonló modellt mutat be az [MT08]. A hálózati csomópont mo-
dellje hullámhosszanként 6 gráfpontot tartalmaz: 3-3 be-, illetve kimen® portot. A
különböz® pontokhoz történ® kapcsolódással lehet jelezni, hogy adott összeköttetés
adott hullámhosszán még használatlan hullámhosszcsatorna van, fényút halad keresz-
tül a csomóponton, vagy fényút kezd®dik, illetve végz®dik az adott csomópontban.
A fényutak útvonala azonban itt sem jelenik meg a gráfban. A fényutakat külön
modellez® gráf-modellr®l olvashatunk [CFZ96]-ban is.

Akkor érhetjük el a legnagyobb rugalmasságot az üzemeltetésben, ha a legtöbb
információ áll rendelkezésünkre a rétegek állapotáról, hiszen ekkor a körülményekhez
maximálisan alkalmazkodva igazíthatjuk a forgalmat a hálózat aktuális állapotához.
Ezért a hálózatban társ, vagy integrált modell szerinti rétegközti viszonyt feltétele-
zek, mert ezekben az esetekben az optikai rétegr®l minden, az útvonaltervezéshez
szükséges információ az elektronikus réteg rendelkezésére áll. Az optikai hálózat mo-
dellezéséhez tehát olyan összetett eszközre van szükségem, amely egyaránt leképezi
a hálózat �zikai topológiáját, és az egyes hálózatelemekben lefoglalható er®forráso-
kat. Mutatnia kell az összeköttetésekben minden egyes lefoglalható hullámhosszt,
csak úgy, mint a hálózati csomópontokban elképzelhet® áthaladási, illetve végz®dési
módozatokat. Ehhez ismernie kell a különböz® optikai csomópontok eltér® felépítését,
m¶ködését, képességeit és akadályait.

Fontos továbbá az is, hogy a modell információt hordozzon a hálózati csomópontok
aktuális állapotáról, arról, hogy mely igények mely útvonalakon kerültek elvezetésre.
Erre azért van szükség, mert fényutak létesítésekor olyan beállításokat kell elvégezni
a csomópontokon belül, melyek megakadályozzák bizonyos jöv®beni fényutak létesíté-
sét. Például ha már beállítottunk egy fényutat, mely adott port adott hullámhosszán
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belép a csomópontba, akkor nem tervezhetünk emellett olyan fényutat, mely ugyan-
azon bejöv® port ugyanazon hullámhosszán lép be, de irányítása eltér®, például másik
kimen® porton halad keresztül.

Egy ilyen modellez® eszköz a hullámhossz-gráf (wavelength graph) [CCJ98] [CMLF00]
[GMCT03]. Ez egy olyan speciális gráf, melyet a valós hálózati topológiából, a hálóza-
ti csomópontok típusából és aktuális állapotából származtatunk. A hullámhossz-gráf
felépítéséhez a valós hálózati topológiából indulunk ki. Az ezt reprezentáló gráfból
építjük fel a hullámhossz-gráfot. Az egyes hálózati csomópontok lesznek a kiinduló
gráf pontjai, míg a hálózati összeköttetéseket a gráf éleivel modellezzük.

Ezután a csomópontokat kicseréljük egy-egy részgráfra. A részgráf topológiáját
a modellezett hálózati csomópont m¶ködése, valamint aktuális beállításai, állapo-
ta határozzák meg. A különböz® csomópontokat szintén eltér® részgrá�al modelle-
z® módszert mutat be [WD96]. A hálózati csomópontokat modellez® részgráfoknak
szükségszer¶en tartalmazniuk kell a belép®, illetve a kilép® optikai portokat. Minden
portot annyi gráfpont modellez, ahány hullámhosszat kezel. A továbbiakban ezekre
a gráfpontokra alportként hivatkozom.

Az el®bb említett, fényutak tervezésére vonatkozó kényszer úgy is megfogalmaz-
ható, hogy az egyes bejöv® alportokból csak egy irányba, a kimen® alportokba pedig
csak egy irányból haladhat a forgalom.

Végül az eredeti gráf éleit kicseréljük annyi élre, ahány hullámhossz a megfelel®
két hálózati csomópont között van. Az új élek beillesztését most már megtehetjük
a megfelel® belép®, illetve kilép® alportok hullámhossz-csatornákat modellez® élekkel
történ® összekötésével.

Mivel az igényeknek forrása és célja van, a hullámhossz-gráf maga is irányított.
Láthatjuk, hogy az így létrejöv® gráf meglehet®sen nagy méret¶, ami felveti a to-

pológia hatékony frissítésének problémáját. Ezzel foglalkozik [SC07]. A bemutatott
módszer azt használja ki, hogy az er®források foglalása, illetve elengedése ugyanazon
gráf-m¶veletek elvégzését igényli az egyes hálózati csomópontok modelljeiben. Így a
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változások terjesztése helyett elegend® a teend®ket rögzíteni a hálózati csomópontok-
ban, majd az er®forrás foglalások, illetve elengedések megtörténtét terjeszteni.

A hullámhossz-gráfok legnagyobb el®nye az, hogy elegend® információt tartalmaz-
nak a hálózatról ahhoz, hogy bármely legrövidebb utat keres® algoritmus kivitelezhet®
útvonalat találjon bennük. Amennyiben megfelel®en súlyozzuk a különböz® szerep¶
éleket, a legkisebb súlyú útvonal meg fog felelni egyéb, vele szemben támasztott el-
várásoknak is: a lehet® legrövidebb lesz, vagy a lehet® legkevesebb számú fényútból
áll össze, stb. Súlyok segítségével meghatározhatjuk a hullámhosszcsatornák forgal-
mi igényekkel történ® feltöltési stratégiáját is: terheltségt®l függ® élsúlyok esetén az
érkez® igény a kevésbé, vagy éppen a nagy mértékben használt csatornákba kerül.
A csomópontokon belüli élsúlyokkal befolyásolhatjuk például az elektronikus réteg
használatának valószín¶ségét.

2.1.1. Hálózati csomópontok modellje a hullámhossz-gráfban
A hálózati csomópontokat funkciójukat, képességeiket helyesen modellez® részgrá-
fokkal jelenítjük meg a hullámhossz-gráfban. A cél az, hogy az igények elvezetése-
kor alkalmazott legrövidebb utat keres® algoritmus ne találhasson kivitelezhetetlen
m¶ködést igényl® útvonalat a csomóponton belül, a kivitelezhet® m¶ködést jelent®
útvonalak közül pedig azt adja vissza, amelyik a súlyfüggvénnyel leírt elvárásoknak
megfelel.

A részgráf pontjai kapcsoló-portok, míg az élek csomóponton belül lehetséges át-
meneteket, végz®déseket, átalakításokat jelentenek.

Fontos, hogy a részgráfok a csomópont tulajdonságai alapján generálhatóak le-
gyenek. Ilyen tulajdonság lehet a be-, illetve kimen® portok száma, a támogatott
hullámhosszak száma, illetve a helyes m¶ködés.

Tekintsük példaként a hullámhossz átalakításra és forgalom kötegelésére is képes
optikai rendez® hullámhossz-gráfban használatos modelljét (2.1 ábra).

Ez a csomópont az optikai portokon bejöv® jelet bármely kimen® portra kapcsolni
tudja. Ha az igény által használt hullámhossz a belép® és kilép® portokon azonos,
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2.1. ábra. Hullámhossz átalakításra is képes optikai rendez®

a kapcsolás megoldható az optikai rétegben, nincsen szükség az elektronikus réteg
használatára. Ilyenkor az igény forgalmának szállítására tervezett fényút áthalad a
csomóponton. Amennyiben a bejöv® jelet másik hullámhosszon szeretnénk kiengedni
a csomópontból, konverzióra van szükség. Ezt a forgalom elektronikus rétegbe tör-
tén® felvitelével, majd az új hullámhosszra történ® visszaengedésével tehetjük meg.
Ez az igény forgalmát a csomópontig szállító fényút végz®dtetésének és egy új fényút
kezdésének felel meg a tervezésben, melyet az elektronikus réteg elérhet®sége tesz le-
het®vé. Az elektronikus rétegben lehet®ség van a bejöv® fényutak forgalmának szétvá-
lasztására, és a szétválogatott forgalom újrakötegelésére a továbbhaladási irányoknak
megfelel®en.

Minden belép® és minden kimen® porton belül minden egyes hullámhossznak
külön-külön megfeleltetünk egy-egy részgráfbeli pontot (alportok). Ez összesen

n =
i∑

j=1

wj +
o∑

k=1

wk (2.1)
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gráfpont, ahol i a bemen® portok száma, o a kimen® portok száma, wk pedig az
adott portban kezelt hullámhosszak száma. Általában a ki- és bemen® portok száma
egyenl®, ahogyan a portonként kezelt hullámhosszak száma is portonként ugyanaz.
Az elektronikus réteget szintén gráfponttal reprezentáljuk.

Az egyes bemen® alportokat az azonos hullámhosszú kimen® alportokra köt® élek
jelentik a csomópontnak azt a képességét, hogy a bejöv® optikai jelet a csomópont bár-
mely azonos hullámhosszú portjára képes kapcsolni. Minden bejöv® alportot rákötünk
az elektronikus réteget modellez® pontra, amelyb®l pedig minden kimen® alportra
mutat él. Utóbbi élekkel megvalósítható a hullámhossz-konverzió, de szigorúan csak
az elektronikus rétegen keresztül. A bekötött elektronikus réteget modellez® ponton
keresztül a forgalom elhagyhatja az optikai réteget, illetve elérheti azt.

Láthatjuk tehát, hogy amilyen áthaladásokat, végz®déseket a csomópontnak tá-
mogatnia kell, azokat megtalálhatja a legrövidebb utat keres® algoritmus.

Lehet®ség van arra is, hogy a beérkez® fényút forgalma felkerüljön az elektronikus
rétegbe, és onnan a forgalom ugyanazon a hullámhosszon haladjon tovább. Azért,
hogy ezt a szituációt elkerüljük, az elektronikus rétegbe viv® élek súlyát meg kell
növelni. Így csak olyan indokolt esetben kerül sor annak használatára, amikor hul-
lámhosszkonverzióra nem lenne szükség. Ilyen indokolt eset lehet például a fényút
forgalmának demultiplexálása, majd re-multiplexálása, azaz a grooming alkalmazása.

Láthattuk tehát, hogy a csomópont minden lehetséges utat megenged, a kevésbé
preferált irányok többletsúllyal büntethet®k, a nem megengedett irányok pedig nem
találhatók meg a legrövidebb út keres® algoritmusok által. Nem található például
olyan útvonal, ami a bejöv®t®l eltér® hullámhosszon hagyja el a csomópontot, az
optikai réteg megkerülésével.

A bemutatott csomópont képes tehát hullámhossz-konverzióra, forgalom kötege-
lésre, fényút kezdésre és végz®dtetésre, de nem képes kezelni a fényutak felvágható-
ságát. Munkám els® része egy, a fényutakat tördelni képes optikai csomópont model-
lezése a fentiekhez hasonló módon.
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2.2. Forgalmi modell
Értekezésemben dinamikus hálózattal foglalkozom. Ez azt jelenti, hogy az érkez®
igények el®zetes ismerete nélkül kell a lehet® legjobb megoldásra törekedni. Ezért
nem alkalmazhatók például olyan módszerek, melyek ezt az információt felhasznál-
va hosszú számítások segítségével törekednek optimális megoldásra. Eredményeim
alátámasztására ezért els®sorban szimulációs eszközöket használtam.

Modellemben a forgalmi igény egy állandó sávszélesség¶ csatornát, áramkör kap-
csolatot jelent, melyet igényl®je egy általa de�niált id®tartamon keresztül szeretne
fenntartani. A cél az, hogy ezeknek a csatornáknak er®forrást (hálózati kapacitást,
optikai-elektronikai átalakítókat, stb.) foglaljunk, mely létez® fényutak b®vítését, sza-
kítását illetve újak létrehozását jelenti. Ezért modellemben nem foglalkozom azzal,
hogy az igényl® a csatornát milyen mértékben és hogyan használja ki. Hasonló mó-
don nem feltételezem azt sem, hogy az igény (tehát a lefoglalt csatorna) kapacitásánál
nagyobb forgalomra számítani kellene. A tartási id® lejárta után az igény számára
foglalt er®források elengedhet®k. Az igényeknek tehát ismert a nagysága, tartási
ideje, forrás és célcsomópontja. Sávszélességük megadott tartományban egyenletes
eloszlású, tartási idejük az irodalomban megszokott módon exponenciális eloszlást
követ (pl. [GYL04] [YSLR05] [TBZ+08] [RFD+99] [OZZ+03]). A hálózat különböz®
csomópontpárjai között egyenl® valószín¶séggel jelentkeznek a forgalmi igények.

A modell vizsgálatához diszkrét idej¶ szimulációt (Discret Event Simulation) al-
kalmaztam. Különböz® paraméterek alapján többféle forgalmat (igény-készletet) ge-
neráltam, és vizsgáltam az új modell teljesítményét.

A generált forgalom szintén az irodalomban megszokott módon Poisson folyamat-
nak megfelel®en keletkez®, egymás után elvezetend® igényekb®l állt. Bár elképzelhet®,
hogy egy valódi hálózatba akár egyszerre több igény is érkezik, az egyszerre érkezett
igények sorrendjének meghatározásával a modell számottev®en nem korlátozódik. Az
igényeket semmiképp nem tudná egyszerre elvezetni a szimulátor, hiszen az útválasz-
táshoz szüksége van a hálózat pontos állapotára, tehát ismernie kell az el®z® igények
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által a hálózatban okozott változást. Így csak az egyszerre érkezett igények elvezeté-
si sorrendjének megállapításában korlátozzuk a szimulátort. Mivel azonban a célom
nem egyes útvonalak megtervezése, hanem a modell teljesítményvizsgálata, mely még
azonos paraméter¶ forgalmi mintákból is több lefuttatását igényli, ezzel a döntéssel
nem befolyásoltam a futási eredményeket, így a modell vizsgálatát sem.

A szimuláció során a hálózat periodikusan torlódik, illetve ürül. Ahogy telít®-
dik, egyre több igényt kell visszautasítani, mikor azonban a torlódásban �résztvev®�
igények elévülnek, az er®források felszabadulnak a hálózatban, a blokkolási arány
esik. Ez a sorrendfügg®ség hatása. Emiatt a szimulációkat elegend®en hosszú ide-
ig kell futtatni ahhoz, hogy az ingadozás ellenére is meg lehessen határozni azt a
pontot, ami jól jellemez egy-egy meg�gyelt paramétert. Az eredmények teljes ábrá-
zolása érdekében egy meghatározott méret¶ id®ablakot végigtolok a szimuláció teljes
id®tartamán. A végigtolt id®ablak által kivágott szimulációrészletek eredményei egy
tartományt határoznak meg. Ennek középs® 95%-a jól mutatja a torlódás-ürülés
által okozott eredményingadozást. Ahol ennek van értelme nem csak a teljes szi-
muláció során kapott végeredményt közlöm, hanem az eredmény-ingadozás 95%-os
kon�dencia-intervallumát is.

2.3. Szimuláció hullámhossz-gráfon
A szimulátor egyesével forgalmi igényeket kap, melyeket megpróbál elvezetni. Els®
lépésben a már bemutatott hullámhossz-gráfon keresi meg a legalacsonyabb költség¶
útvonalat.

Ha egy igényt sikerült elvezetni a hullámhossz-gráfon, akkor a következ® lépés az
er®források lefoglalása a választott útvonal számára. Ehhez külön adatszerkezetet kell
karbantartani, mert a hullámhossz-gráf nem tartalmaz minden információt.

Külön adatszerkezetben tároljuk, hogy mennyi szabad kapacitás található a hullámhossz-
csatornákban és hogy hány szabad optikai-elektronikai átalakító (OE, EO) található
egy hálózati csomópontban.
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Szintén külön adatszerkezetben tartjuk nyilván, hogy az egyes forgalmi igények
mely fényutakon keresztül érkeznek, illetve távoznak, és hogy az egyes fényutak szá-
mára mely er®forrásokat (alportok, elektronikus réteg használat, stb.) foglaltuk le a
csomópontokon belül. Erre azért van szükség, mert amennyiben egy fényútból elt¶nik
az utolsó azt használó forgalmi igény, a fényút által használt er®források felszabadít-
hatók.

Amennyiben minden szükséges hálózati csomópontban elegend® er®forrás van az
igény fogadására, a változást elmentjük a kiegészít® adatszerkezetekbe.

Bizonyos módosításokat a hullámhossz-gráfon is eszközölni kell, hogy h¶en tükröz-
hesse a hálózat állapotát, és az azon futó útválasztó algoritmus ne találhasson a háló-
zat frissítetlensége miatt például optikai jel elágazását igényl®, nem létez® útvonalat.
Így minden egyes igény elvezetése, illetve felszabadítása után a hullámhossz-gráfot
frissíteni kell.

Az elvezetett igényekb®l különböz® statisztikákat tudunk készíteni, melyekkel a
vizsgált modell elhelyezhet® más modellekhez képest.



3. fejezet

Forgalomterelés fényutak tördelésével

3.1. A tördelni képes csomópont dinamikus gráf-modellje
Az 1.3 fejezetben megmutattam, hogy milyen el®nyökkel jár, ha a már létez® fényutak
tördelhet®k. A 2.1.1 fejezetben bemutattam egy olyan optikai csomópont hullámhossz-
gráfban használható gráf-modelljét, mely alkalmas optikai kapcsolásra, elektronikus
hullámhossz-konverzióra, fényút indítására és végz®dtetésére, elektronikus rétege se-
gítségével pedig a forgalom kötegelésére. Nem alkalmas azonban fényutak tördelésére.
Ebben a fejezetben egy olyan gráf-modellt vezetek be, mely alkalmas a fényutakat fel-
szakítani tudó optikai csomópont hullámhossz-gráfbeli megjelenítésére. A 2.1.1 feje-
zetben bemutatott csomóponthoz képest az alább részletezett változásokat javaslom.

A csomópont állapota folyamatosan változik, ahogy az igények érkeznek és elévül-
nek. A különböz® állapotokban különböz® lehet®ségek adódnak az érkez® forgalmi
igények elvezetésére. Mindegyik lehet®ség különböz® költség¶ a hálózat üzemeltet®je
szempontjából. Mivel a csomópont állapota folyamatosan változik, fontos, hogy a
csomópontot a hullámhossz-gráfban modellez® gráf a különböz® költség¶ megoldáso-
kat különböz® módon, azaz különböz® súlyú útvonalakon tegye elérhet®vé. Így már
az útválasztás els® lépése után a legrövidebb utat keres® algoritmus olyan útvonalat
ad vissza, mely megfelel az el®re rögzített preferenciáknak.

Egy fényút egy csomópontban kezd®dhet, végz®dhet, illetve áthaladhat rajta. Az

26
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els® két esetben átmenetet kell biztosítanunk az optikai és az elektronikai réteg között,
míg az utolsó esetben csak optikai eszközök lefoglalására van szükség.

Fontos megkülönböztetni, hogy az éppen elvezetés alatt álló forgalmi igényt már
létez® fényút forgalma mellé kötegeljük annak végpontjában, vagy pedig új fényutat
hozunk létre elvezetéséhez. A már létez® fényutak használata más költséggel jár az
üzemeltet® szempontjából, mint az új fényutak létrehozása.

Egy új forgalmi igényt tehát a következ®, eltér® költség¶ csomóponton belüli át-
meneteken keresztül vezethetünk:

1. új fényúton elektronikus és optikai réteg között

2. új fényúton optikai rétegen keresztül

3. létez® fényúton elektronikus és optikai réteg között

4. létez® fényúton optikai rétegen keresztül

Ezeket az átmeneteket kell kiegészítenünk a felszakítás lehet®ségével. Csak létez®,
optikai rétegen keresztülhaladó fényutat tudunk felszakítani. Az eredmény az lesz,
hogy a régi fényutat használó igények és az elvezetés alatt álló igény felkerülnek az
elektronikus rétegbe, majd onnan visszakerülve az optikai rétegben folytatják útjukat.
Éppen úgy, mintha kezdetben is közbeiktattunk volna egy fényút végz®dtetést, azaz
két ellenkez® irányú optikai-elektronikai átmenetet.

A fentiekb®l kiindulva a felszakítás lehet®ségét is hasonló módon kell modellezni,
mint az optikai-elektronikai átmenet lehet®ségét, hiszen a végeredmény az elektroni-
kus rétegen való áthaladás lesz. Fontos azonban szem el®tt tartani, hogy a felszakítás
megint csak más költséggel jár, mint az eddig bemutatott átmenetek.

3.1.1. A gráf-modell elemei
A különböz® költségtípusokhoz tartozó átmeneteknek a csomóponton belül különböz®
útvonalakat feleltetek meg. Ehhez új pontokat veszek fel a gráfban, melyeket el is
nevezek. Ez ahhoz hasonlít, ahogy a 2.1.1 fejezetben az elektronikus réteget is egy
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kitüntetett ponttal ábrázoltuk, csak ebben az esetben a bevezetett pontok nem felel-
tethet®k meg architekturális egységeknek. A bevezetett és elnevezett pontok lehet®vé
teszik, hogy a csomóponton belüli élek költségeit végpontjainak típusa határozza meg,
ami jelent®sen egyszer¶síti a modell leírását.

Vegyük tehát sorra a csomópontot modellez® részgráf pontjait és éleit.
Legyen a hálózat csomópontjainak halmaza N . Az n ∈ N csomópont elektronikus

rétegét a 2.1.1 fejezetben látottakhoz hasonlóan egy gráf-ponttal, En-nel modellezem.
Szintén a 2.1.1 fejezetben látott módon megfeleltetek egy-egy gráfpontot minden

egyes be-, illetve kimen® port minden egyes hullámhosszának. Ezekre a továbbiakban
alport néven hivatkozom. Formálisan inb,w, illetve on

k,w jelöli az n ∈ N csomópont b

bejöv®, illetve k kimen® �zikai portjának w hullámhosszát modellez® alportot. De�-
niálom a be-, illetve kimen® portok In, illetve On halmazát, ami a W hullámhosszat
kezel®, B bemen®, illetve K kimen® portot tartalmazó n ∈ N csomópont esetén:

In =
B⋃

b=1

W⋃
w=1

inb,w (3.1)

On =
K⋃

k=1

W⋃
w=1

on
k,w (3.2)

Minden bejöv® alportból mutathat él a vele azonos hullámhosszat továbbító ki-
men® alportokba, hiszen a csomópont azonos hullámhosszon belül automatikus kap-
csolásra képes. A fenti jelölésekkel ez

|Lo| = W ·B ·K (3.3)

élet jelent. Ez a szám csökkenthet®, ha hullámhosszanként bevezetek egy-egy segéd-
pontot, amelybe minden adott hullámhosszat továbbító bejöv® alportból mutat él és
amelyb®l minden adott hullámhosszat továbbító kimen® alportba mutat él. Így az
optikai rétegben történ® kapcsolások lehet®ségének modellezése

|Lo| = W · (B + K) (3.4)

éllel és W bevezetett segédponttal kivitelezhet® (3.1. ábra).
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3.1. ábra. Élek számának csökkentése segédponttal

3.2. ábra. Foglalt (i1,1, o1,1) és szabad (i2,1, o2,1, i3,1, o3,1) alportok

Ha egy optikai alport felhasználásra kerül, tehát egy fényút forgalma áthalad rajta,
akkor közvetlen éllel jelzem a kapcsolás irányát. Közvetlen éllel jelzem azt is, ha az
alport forgalma az elektronikus réteg felé továbbítódik, vagy onnan érkezik.

Ha tehát egy alportot közvetlen él köt össze az elektronikus réteget jelent® gráf-
ponttal, vagy egy másik alporttal, akkor az az alport már foglalt, forgalmat továbbít,
egy létez® fényút halad át rajta.

Az optikai kapcsolás modellezéséhez bevezetett segédpont tehát nem csak jelen-
t®sen csökkenti a gráfhoz szükséges élek számát, hanem segít abban is, hogy megkü-
lönböztethet® legyen egymástól egy foglalt, vagy egy szabad alporton keresztülhaladó
forgalmi igény. A továbbiakban kapcsoló pontokként hivatkozom az ilyen segédpon-
tokra. Formálisan sn

w jelöli a n ∈ N csomópont w hullámhossz kapcsolásáért felel®s
kapcsoló pontot. A kapcsoló pontok halmaza a W hullámhosszt kezel® n ∈ N csomó-
pontban

Sn =
W⋃

w=1

sw (3.5)
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3.3. ábra. Fényút végz®dések és szabad alportok

A 3.2. ábrán látható gráf pontjai egy három portos csomópont azonos hullám-
hosszát kezel® be- és kimen® alportjai. Ha a legrövidebb utat keres® algoritmus az
ábrával modellezett csomópontban olyan útvonalat ad, mely az i1,1 alporton lép be a
csomópontba és a o1,1 alporton lép ki abból, akkor a forgalmi igény egy létez® fényutat
vesz igénybe, annak forgalmát a létez® fényút forgalma mellé kell kötegelni. Azonban
egy i2,1 alporton belép® és o3,1 alporton kilép® útvonal egy új fényút felállítását jelen-
ti. Ennek a különbségnek az élek súlyában meg kell jelenni ahhoz, hogy az útkeres®
algoritmus már a preferenciáinknak megfelel® útvonalat adhassa vissza.

Hasonlóan az optikai kapcsolási lehet®ség modellezéséhez a szabad alport és az
elektronikus réteg közé szintén bevezettem egy-egy segédpontot mind a bemen®, mind
a kimen® oldalon. Minden szabad bemen® portból megy él a bemen® oldali (gy¶jt®)
segédpontba és minden kimen® alportba megy él a kimen® oldali (osztó) segédpont-
ból. Mindkét most bevezetett segédpont a megfelel® irányban összeköttetésben áll
az elektronikus réteget jelent® gráf-ponttal. Ha olyan útvonalat talál a legrövidebb
utat keres® algoritmus, mely egy ilyen segédponton keresztülhalad, akkor a kapcso-
lódó alport még szabad, tehát a forgalom rajta történ® elvezetéséhez új fényutat kell
létrehozni. A most bevezetett segédpontokra elektronikus gy¶jt® (An

i ), illetve osztó
(An

o ) pontként fogok hivatkozni a továbbiakban, együttesen pedig ezek alkotják az
n ∈ N csomópontot modellez® gráf An ponthalmazát.
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A 3.3. ábrán egy optikai csomópont alportjai és elektronikus rétege közötti kap-
csolatot látunk a bevezetett jelölésekkel. A gráf i3,1E éle egy fényút végét jelenti, míg
Eo1,1 éle egy fényút kezdetét. Ha az útválasztó algoritmus ezeken keresztül vezeti az
új forgalmi igényt, akkor annak forgalmát a már meglév® fényút forgalma mellé kell
kötegelni.

A többi alportból az élek az elektronikus réteg gy¶jt®, illetve osztó segédpontjaival
vannak összekötve. Ha az útválasztó algoritmus ezeken keresztül vezeti a forgalmi
igényt, akkor új fényút végz®dik, illetve kezd®dik a csomópontban az aktuális forgalmi
igény elvezetésével.

A fényutak felszakítása azt jelenti, hogy azok forgalmát az elektronikus rétegen
vezetjük át. Felszakításra akkor van szükség, ha az új forgalmi igényt egy létez® fé-
nyútnak csak egy adott közbens® csomópontjáig akarjuk vezetni, ott azonban fel sze-
retnénk vinni az elektronikus rétegbe akár végz®dtetés, akár hullámhossz-konverzió
céljából. A felszakítás másik esete az, amikor egy adott csomópontban kezd®d®,
vagy ott hullámhossz-konverzióra kerül® forgalmi igényt egy olyan fényúton szeret-
nénk továbbítani, amely a csomóponton eddig csak keresztülhaladt. Mindkét esetben
lehet®vé kell tenni az útkeres® algoritmus számára, hogy az elektronikus réteg és a
már lefoglalt (közvetlen éllel jelzett) fényút között kapcsolatot teremtsen: a fényút-
ból az elektronikus réteg felé és a fényútba az elektronikus réteg fel®l elágazást kell
biztosítani a bemen®, illetve a kimen® oldalon. Így az útkeres® algoritmus a már
foglalt belép® alportokból nem csak a fényút irányának megfelel® kimen® alport felé
továbbhaladó utat találhat, hanem olyat is, amin az elektronikus rétegbe juthat az
igény. Ugyanez fordítva is igaz: egy már foglalt kilép® alportba nem csak a rajta
keresztülhaladó fényúton juthatunk, hanem az elektronikus rétegb®l is.

Mind a belép® oldalon, mind a kilép® oldalon egy-egy új gy¶jt®, illetve osztó
segédpontot vezetek be pontosan úgy, ahogy a fel nem használt alportok és az elekt-
ronikus réteg között áthaladó útvonalak esetében. Az ezeken keresztülhaladó utak
azt jelentik, hogy az optikai rétegbeli alporton áthaladó fényutat fel kell szakítani. A
most bevezetett segédpontokra a továbbiakban szakítás gy¶jt® (Ti), illetve osztó (To)
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pontként fogok hivatkozni, együttesen pedig ezek alkotják az n ∈ N csomópontot
modellez® gráf Tn ponthalmazát.

Összefoglalva tehát a w hullámhosszat (minden be-, és kimen® portján) kezel®,
i bemen® és o kimen® porttal rendelkez® n ∈ N csomópont esetében a gráf-modell
tartalmaz

• 1 elektronikus réteget modellez® pontot (En),

• w · i optikai bemen® alportot (In),

• w · o optikai kimen® alportot (On),

• w kapcsoló pontot, hullámhosszanként egyet (Sn),

• 1-1 elektronikus gy¶jt®, illetve osztó pontot (An),

• 1-1 szakítás gy¶jt®, illetve osztó pontot (Tn).

Az n ∈ N csomópontot modellez® gráf pontjainak halmaza formálisan

Nn = En ∪ In ∪On ∪ Sn ∪ An ∪ Tn (3.6)

ami összesen |Nn| = 5 + w · (1 + i + o) gráfpont.

3.1.2. A gráf-modell érvényes állapotai
Az el®z® felsorolásban csak a csomópontok szerepeltek, élek azonban nem. Ennek
oka az, hogy az élkészlet mindig megfelel a csomópontot adott pillanatban igény-
bevev® igényeknek, tehát folyamatosan változik. Egy optikai alportról ugyanis nem
sugallhatja a gráf-modell egyszerre azt is, hogy az fel nem használt és azt is, hogy
felhasznált. A 3.4 ábrán bemutatom a gráf érvényes állapotait. Az ábrán látható
csomópontnak egy be- és egy kimen® portja van, melyen egy hullámhosszat kezel.

A gráf-modellben csak az elektronikus réteget modellez® pontot (E) az alábbi
segédpontokkal összeköt® élek vannak rögzítve:
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• elektronikus gy¶jt® pont (Ai),

• elektronikus osztó pont (Ao),

• felszakítás gy¶jt® pont (Ti),

• felszakítás osztó pont (To),

összesen tehát négy darab.
A kiinduló helyzetben minden alport szabad, az érkez® forgalmi igénynek minden-

képpen új fényutat kell foglalni. Ekkor a fent felsorolt négy élen túl a következ® élek
találhatók a gráf-modellben:

• w · (i + o) él az alportok és a kapcsoló pontok között,

• i + o él az alportok és az elektronikus gy¶jt®, illetve osztó pontok között.

A hálózat n ∈ N csomópontját modellez® gráfban található élek tehát formálisan:

Ln =
W⋃

w=1

B⋃

b=1

(inb,wsn
w∪ inb,wAn

i )∪
W⋃

w=1

K⋃

k=1

(sn
won

k,w∪An
oon

k,w)∪An
i En∪T n

i En∪EnAn
o ∪EnT n

o

(3.7)
ami összesen

|Ln| = (i + o) · (w + 1) + 4. (3.8)

él (3.4(a) ábra).
A fényutak a csomópontokban kezd®dhetnek, végz®dhetnek, illetve áthaladhatnak

rajta.
Ha egy adott hullámhosszú fényút egy adott csomópontban végz®dik, akkor a

bemen® portnak és a hullámhossznak megfelel® alportot lefoglaljuk a végz®d® fényút
számára. Ez azt jelenti, hogy amíg a fényút aktív, a rajta áthaladó forgalmi igények
forgalma az alportból csak az elektronikus rétegbe kerülhet. Ezért ebb®l az alportból
csak az elektronikus réteget modellez® gráf-pontba mutathat él, máshova nem (3.4(b)
ábra).
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(a) Szabad alportok (b) Kezd®d® és végz®d® fény-
út

(c) Optikai rétegen áthaladó
(felszakítható) fényút

3.4. ábra. A csomópont különböz® állapotai

Ugyanez a helyzet a kezd®d® fényutakkal is: a kimen® port és a fényút hullám-
hossza által meghatározott alportba csak és kizárólag az elektronikus rétegb®l vezet-
het él, hiszen a csomópontot lefoglaltuk a kezd®d® fényút számára (3.4(b) ábra).

Ha azonban egy fényút áthalad az optikai rétegen, az érkez® forgalmi igény nem
csak a foglalt irányban haladhat át a csomóponton, hanem fel is szakíthatja az átha-
ladó fényutat. Ezért ilyenkor a belép® alportból nem csak a kilép® alportba mutat él,
hanem a szakítás gy¶jt® gráf-pontba is, ahogyan a kilép® alportba sem csak a belép®
alportból mutat él, hanem a szakítás osztó gráf-pontból is (3.4(c) ábra).

Az ábrán egy bejöv® és egy kimen® alporthoz kapcsolódó éleket mutatok be, me-
lyek az egyes alportok állapotát mutatják. A felállított fényutakat a megvastagított
nyilak jelzik. Fontos azonban megjegyezni, hogy minden alport más-más állapotban
lehet, így a csomópont állapota az egyes alportok állapotából áll össze.

Egy alport tehát (függetlenül attól, hogy bemen®, vagy kimen® irányú) a következ®
három állapotban lehet:

1. szabad állapot

2. áthaladó fényutat továbbító állapot

3. fényutat termináló (kezd®, vagy végz®dtet®) állapot
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3.5. ábra. A csomópont lehetséges állapotátmenetei

Így egy csomópontnak összesen 3w·(i+o) érvényes állapota van, ahol w a támogatott
hullámhosszak száma, i és o pedig a bemen®, illetve kimen® portok száma.

3.1.3. Forgalmi igények elvezetése
A csomópont, illetve az alportok érvényes állapotainak ismeretében rögzíthetjük a
forgalmi igények érkeztekor, illetve távoztakor futtatandó algoritmust, mely megadja
az állapotátmenetek lépéseit.

A 3.4 ábrán bemutatott alport-állapotok között a 3.5 ábrán látható állapotátme-
netek történhetnek.

A folytonos nyilak jelölik az igények érkeztekor lehetséges átmeneteket, a szagga-
tott nyilak az igények elévülésekor lehetséges átmeneteket míg a vastag nyilak jelölik
azokat, amik mind igények érkeztekor, mind elévülésükkor lehetségesek.

Az ábrán jelöltem azt is, hogy az egyes állapotátmenetek milyen igények érkezése-
kor léphetnek fel. OE/EO jelöli az optikai-elektronikai réteg között áthaladó forgalmi
igényeket, OO pedig az optikai rétegen áthaladó forgalmi igényeket.

Fontos itt is megemlíteni, hogy amikor egy alporton a csomópontban végz®d®,
illetve kezd®d® fényút halad át, akkor nem jöhet OO típusú forgalmi igény, hiszen
ahogy a 3.4 ábrán látszik, az útkeres® algoritmus nem találhat ilyen útvonalat. Ezért
hiányzik ez az átmenet a 3.5 ábráról.
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Bár a 3.5 ábrán csak OE/EO és OO típusú igények jelennek meg, valójában a
gráf szerkezete miatt az igény csomóponton belüli útvonalából megállapítható, hogy
a csomópont melyik állapotából, milyen átmeneten szeretnénk a következ® állapotba
jutni, hiszen amint láthattuk a 3.4 ábrán, különböz® alport állapotokhoz különböz®
OE/EO, illetve OO útvonalak tartoznak.

Az állapotátmeneteket megvalósító algoritmus tehát a forgalmi igény számára
választott csomóponton belüli útvonal alapján végzi el a gráf-modellen szükséges mó-
dosításokat. Az útvonalat gráfpontok halmazaként adjuk meg. Legyen a hálózatban
aktív igények halmaza D. Ha a hálózat n ∈ N csomópontjában a d ∈ D igény útvona-
la Pd,n = in1,1∪An

i ∪En∪on
3,2, akkor ez azt jelenti, hogy a forgalmi igény egy új, végz®d®

fényúton érkezik az n csomópontba (An
i ∈ Pd,n és in1,1 ∈ Pd,n, ahol in1,1 ∈ In) és egy

már létez®, helyben kezd®d® fényúton hagyja el azt (An
o /∈ Pd,n, de on

3,2 ∈ (Pd,n∩On)).
Az algoritmus egyszer¶ halmazm¶veletekkel megvalósítható, ha igaz az alábbi

állítás.

3.1.1. Tétel. Nem szükséges az útvonalban szerepl® pontok sorrendjét tárolni, mert
azoknak a csomópontot modellez® részgráf szerkesztési elvei alapján csak egyféle bejá-
rása létezik.

Bizonyítás. Osszuk az alábbi, sorszámokkal azonosított szintekre a gráfot:

1. optikai bemen® szint (In),

2. bemen® segédpontok szintje (An
i és T n

i ),

3. elektronikus és kapcsoló szint (En és Sn),

4. kimen® segédpontok szintje (An
o és T n

o ),

5. optikai kimen® szint (On).

Fontos észrevenni, hogy a különböz® szinteken nem fordulnak el® azonos típusú pon-
tok. A gráfot úgy építettük fel, hogy a most de�niált szinteken belül nincsenek élek,
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nincsenek a szintek között párhuzamos élek és minden él kisebb sorszámú szintr®l mu-
tat nagyobb sorszámú szint felé. Ha az adott forgalmi igény útvonalának végpontjai
között létezik alternatív útvonal, az csak úgy lehetséges, hogy egy szintr®l a következ®
szintekre egy pontból több él is visz, illetve a fels®bb szinten lev® pontokba az alsóbb
szintekr®l több él vezet.

Több kimenet¶ pontok csak az optikai bemen® szinten (In) és a kimen® segéd-
pontok szintjén (An

o és T n
o ) vannak. Utóbbi szint elemei azonban utolsó el®tti pontjai

minden lehetséges rajtuk áthaladó útvonalnak, ezért a rajtuk keresztül induló elága-
zás már nem tud kés®bbi pontban összeérni. A bemen® alportokból az élek kizárólag
különböz® funkciójú, ezért különböz® halmazba tartozó gráf-pontokba mutathatnak.

Ez a megállapítás a fordított irányra is igaz.
Ezzel igazoltuk, hogy ha két végpont között több útvonal is lehetséges, akkor az

útvonalban szerepl® pontok típusa alapján azok sorrendje egyértelm¶.

Az állítás általános esetben nem igaz. Például egy 4 pontú teljes gráfon a pontok
bármilyen sorrendben bejárhatók.

Mivel minden gráf-pontnak pontosan meghatározott szerepe van, az éleket is te-
kinthetjük két pont halmazának, mert a két pont közötti él iránya minden esetben
egyértelm¶.

A kapott ponthalmaz alapján az algoritmus a gráfot úgy módosítja, hogy az min-
dig a csomópont valódi állapotát tükrözze, és így az újabb érkez® igény útvonalából
megint következtetni lehessen az elvezetéséhez szükséges teend®kre.

Az egyes állapotátmenetek lépéseit magyarázatokkal együtt az alábbi algoritmus
ismerteti.
Parameter: Nn, Ln, Pd,n ⊂ Nn {Az n csomópont pontjai, élei, illetve a d igény n

csomóponton belüli útvonala, mely a csomópont pontjainak részhalmaza}
Output: L′n {A módosított élkészlet}
if Sn ∩ Pd,n 6= ∅ then {áthaladó fényút létrehozása (3.4(a)→3.4(c))}

i = In ∩ Pd,n {az útvonal belép® alportja}
o = On ∩ Pd,n {az útvonal kilép® alportja}
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s = Sn ∩ Pd,n {az útvonal kapcsoló pontja}
Ln = Ln\is
Ln = Ln\so {szabad optikai kapcsolás tiltása}
Ln = Ln ∪ io {a választott irány bekötése}
Ln = Ln\iAn

i

Ln = Ln\An
oo {a szabad alportot modellez®, elektronikus rétegbe vezet® út kivé-

tele}
Ln = Ln ∪ iT n

i

Ln = Ln ∪ T n
o o {felszakítás engedélyezése}

end if
if An ∩ Pd,n 6= ∅ then {új fényút kezd®dik, vagy végz®dik (3.4(a)→3.4(b))}
if An

i ∈ Pd,n then {végz®d® fényút létrehozása}
i = In ∩ Pd,n {belép® alport}
for all l ∈ Ln : i ∈ l do

Ln = Ln\l {belép® alportból induló élek törlése}
end for
Ln = Ln ∪ iEn {belép® alport és elektronikus réteg összekötése}

end if
if An

o ∈ Pd,n then {kezd®d® fényút létrehozása}
o = On ∩ Pd,n {kilép® alport}
for all l ∈ Ln : o ∈ l do

Ln = Ln\l {kilép® alportba mutató élek törlése}
end for
Ln = Ln ∪ Eno {kilép® alport és elektronikus réteg összekötése}

end if
end if
if Tn ∩ Pd,n 6= ∅ then {fényút felszakítása (3.4(c)→3.4(b))}
if T n

i ∈ Pd,n then {fényút felszakítása a belép® oldalon}
i = In ∩ Pd,n {belép® alport}
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lio = l ∈ Ln : (i ∈ l) ∧ (On ∩ l 6= ∅) {a belép® alportból kimen® portra mutató
egyetlen él}
o = lio ∩On {szakítandó fényút kilép® alportja}
for all l ∈ Ln : i ∈ l do

Ln = Ln\l {belép® alportból induló élek törlése}
end for
Ln = Ln ∪ iEn {belép® alport és az elektronikus réteg összekötése}
for all l ∈ Ln : o ∈ l do

Ln = Ln\l {felszakított fényút kilép® alportjába mutató élek törlése}
end for
Ln = Ln ∪ Eno {él az elektronikus réteg és felszakított fényút kilép® alportja
között}

end if
if T n

o ∈ Pd,n then {fényút felszakítása a kilép® oldalon}
o = On ∩ Pd,n {kilép® alport}
lio = l ∈ Ln : (o ∈ l) ∧ (In ∩ l 6= ∅) {a kilép® alportba bemen® portból mutató
egyetlen él}
i = lio ∩ In {szakítandó fényút belép® alportja}
for all l ∈ Ln : o ∈ l do

Ln = Ln\l {kilép® alportba mutató élek törlése}
end for
Ln = Ln ∪ Eno {kilép® alport és az elektronikus réteg összekötése}
for all l ∈ Ln : i ∈ l do

Ln = Ln\l {felszakított fényút belép® alportjából induló élek törlése}
end for
Ln = Ln ∪ iEn {él az elektronikus réteg és felszakított fényút belép® alportja
között}

end if
end if
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A gráf módosítására csak az algoritmusban meghatározott esetekben, tehát a 3.5
ábrán látható állapotváltásokkor van szükség.

A fordított irányú állapotváltásokkor (3.5 ábra szaggatott nyilai) ugyanezen m¶-
veletek ellentettjére van szükség. Ezeket a lépéseket nem részletezem, mert a fenti
algoritmus alapján egyértelm¶ek.

Meg kell azonban határozni, hogy a fordított irányú állapotváltásokra mikor van
szükség.

Fényutakat akkor sz¶ntetünk meg, amikor az utolsó forgalmi igény is elévül ben-
nük. Ez igaz áthaladó (3.4(c)→3.4(a)), kezd®d®, vagy végz®d® (3.4(b)→3.4(a)) fény-
utak esetében is.

Végz®d® és kezd®d® fényutakat akkor kötünk össze egy fényúttá (3.4(b)→3.4(c)),
ha ugyanazon a hullámhosszon szállítanak forgalmat és már csak ugyanazon forgalmi
igények forgalmát szállítja mind a két fényút.

A fenti feltételek megállapításához ismerni kell, hogy az egyes alportokon mely
forgalmi igények haladnak keresztül. Így kiderülhet, hogy adott alport továbbít-e még
forgalmat, vagy a rajta áthaladó fényút megsz¶ntethet®. Megállapítható továbbá az
azonos hullámhosszat kezel® be- és kilép® alportok által továbbított igényhalmazok
egyenl®sége is.

Ennek érdekében nyilvántartjuk a forgalmi igények csomóponton belüli útvonalát.
Az utak elejének és végének lekérdezésével megállapítható, hogy n ∈ N csomópontban
mely portokon halad keresztül forgalom.

Un =
⋃

∀d∈D

Pd,n ∩ (In ∪On) (3.9)

Az ezeken keresztülhaladó fényutak lebontására nincsen szükség, ha azonban olyan
fényutunk van, mely olyan bemen®, illetve kimen® alporton halad át, mely nincs benne
az Un halmazban, akkor az a fényút elengedhet®.

A csomópontokba csak véges számú optikai-elektronikai átalakítót telepítenek,
ezért ismernünk kell a foglalt átalakítók számát. Az átalakítókat m¶ködési hullám-
hosszukkal jellemezhetjük. Ez azt jelenti, hogy a különböz® alportok nem köt®dhetnek
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tetsz®leges átalakítóhoz, csak olyanhoz, ami hullámhosszukat kezeli. Ezt azonban a
gráf-modell nem tartalmazza, külön adatszerkezetben tartjuk nyilván, hogy az egyes
hullámhosszakon van-e még szabad átalakító. Amennyiben már nincsen adott hul-
lámhosszon m¶köd® szabad optikai-elektronikai átalakító, a csomópontban nem kez-
d®dhet, illetve nem végz®dhet újabb fényút. Ilyenkor a csomópontba érkez® forgalmi
igények vagy a már létez® fényutakat használhatják, vagy optikai rétegen áthaladó
fényutakat hozhatnak létre.

A használatban lév® optikai-elektronikai átalakítók száma szintén lekérdezhet® az
igények útvonalának ismeretében.

El®ször ki kell gy¶jteni azokat az igényeket, melyek érintik az E gráfpontot. Le-
gyen az n ∈ N csomópontot használó igények halmaza Dn. Így az elektronikus réteget
érint® igények halmaza

De
n = {d|d ∈ Dn, En ∈ Pd,n} (3.10)

Az optikai-elektronikai átalakítók a bejöv® optikai alportok forgalmát viszik fel
az elektronikus rétegbe. Ezért az aktuális állapotban szükséges számukat úgy tudjuk
kiszámítani, ha megnézzük, hogy a most kigy¶jtött De

n halmazbeli forgalmi igények
mely bejöv® alportokat használják:

UOE
n =

⋃

∀d∈De
n

Pd,n ∩ In (3.11)

Az adódó alport-halmazt még szét kell válogatni hullámhosszak szerint, mert az
átalakítók csak egy-egy hullámhosszat támogatnak:

UOE
n,w =

⋃

∀d∈De
n

Pd,n ∩
B⋃

b=1

inb,w w = 1, 2, . . . , W (3.12)

Az elektronikai-optikai átalakítókhoz kötött portok halmaza ennek megfelel®en

UEO
n =

⋃

∀d∈De
n

Pd,n ∩On (3.13)

melynek hullámhosszakra történ® szétválogatása
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UEO
n,w =

⋃

∀d∈De
n

Pd,n ∩
K⋃

k=1

on
k,w w = 1, 2, . . . , W (3.14)

Mivel a csomópontok és a fényszálak nem végtelen kapacitásúak, a kapcsolódó
adatszerkezetben további adatok nyilvántartása is szükséges.

Tároljuk ezért a forgalmi igények sávszélességét is. Ha a választott alportban
már meghaladná az igények együttes sávszélessége a hullámhossz-csatornában ren-
delkezésre álló kapacitást, akkor az érkez® igény elvezetését vissza kellene utasítani.
Hatékonyabb azonban, ha már az útválasztás el®tt letiltjuk a hullámhossz-gráfban
azokat az éleket, melyeken az érkez® forgalmi igény elvezetésére már nincs elegend®
kapacitás. Így az igényt akkor kell visszautasítani, ha a megmaradt részgráfban nem
található útvonal az igény kezd® és végpontja között. Munkám során ezt a hatéko-
nyabb megoldást alkalmaztam.

3.2. Súlyozás
Egy optikai hálózat üzemeltet®je különböz® szempontokat tarthat szem el®tt a for-
galmi igények elvezetésekor.

Törekedhet minél kisebb ugrásszámú útvonalakra. Ezt az indokolja, hogy így
foglal a lehet® legkevesebb fényszál kapacitást. Ha más szempontok szerint optimális,
de hosszabb úton vezeti az igényeket, akkor minden egyes igénybevett fényszálon
kapacitást kell foglalni, ami jelent®sen megnövelheti a hálózatban az igény számára
foglalt összkapacitást.

Elképzelhet® azonban, hogy bár nagyon kevés ugrásból áll egy forgalmi igény
útvonala, viszonylag sok fényúton halad át. Ez azt jelenti, hogy sokszor kerül fel az
elektronikus rétegbe, feleslegesen nagy terhelést okozva ezzel, ami jelent®s késleltetést
is eredményezhet. Ezért az üzemeltet® törekedhet olyan útvonalakra, melyek a lehet®
legkevesebbszer érintik az elektronikus réteget, minimális számú fényúton haladnak
át.
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Szintén az elektronikus réteg használatának minimalizálása a célja annak az egé-
szen új kutatási irányzatnak, mely a hálózatok minél kisebb elektromos fogyasztásával
kívánja a környezetvédelmet segíteni, valamint a hálózatok üzemeltetési költségét je-
lent®sen csökkenteni [IEE09].

Ahogy az eddigi fejezetekben láthattuk, az elektronikus réteget elérhetjük új, már
létez®, illetve felszakított fényúton keresztül. A legnagyobb késleltetést az okozza, ha
egy áthaladó fényút felszakításával kerül a forgalom az elektronikus rétegbe. Ezért
jelent®sen csökkenthet® az új igények elvezetése által okozott késleltetés, ha a felsza-
kításokat kerüljük.

Összefoglalva tehát a teljes út rövidsége alacsonyabb foglalt összkapacitás mel-
lett magasabb késleltetést jelenthet, ha az elektronikus réteg terhelt. A késleltet®
tényez®k büntetése pedig hosszabb útvonalak mellett magasabb foglalt összkapaci-
tást eredményezhet. Elképzelhet® azonban, hogy a különböz® szempontok szerint is
egyszerre optimális útvonalat találunk. Ilyen például az 1 ugrás hosszú út, vagyis
a közvetlen fényszál két hálózati csomópont között, melynek igénybevétele nem jár
létez® fényutak felszakításával.

Az esetek többségében azonban a felsorolt szempontok egymással ellentétesek le-
hetnek, sok esetben különböz® útvonalak adódnak a különböz® preferenciák el®térbe
helyezésével. El®fordulhat azonban az is, hogy olyan útvonalak adódnak, melyek a
fontosabb szempont szerint egyforma súlyúak. Ilyenkor érdemes megvizsgálni azt,
hogy a többi szempont szerint melyik lehet az el®nyösebb.

Ezért egy olyan súlyozási rendszerre van szükség, melynek segítségével nem csak
els®dleges, de másodlagos és harmadlagos szempontok is �gyelembe vehet®k. Pél-
dául két egyforma ugrásszámú út közül azt vesszük �gyelembe, amelyik kevesebb
felszakítással jár. Ha pedig mindkett® egyforma számú felszakítással jár, akkor azt
választjuk, amelyik kevesebb fényúton halad át.

A már fentebb megfogalmazott célok eléréséhez a 3.1 táblázatban látható módon
rangsorolom a bemutatott szempontokat.

A másodlagos és harmadlagos szempontoknál a következ®ket vettem �gyelembe.
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legrövidebb út elektronikus réteg legkevesebb szakításminimális használata
1. ugrásszám fényutak száma szakítások száma
2. szakítások száma szakítások száma fényutak száma
3. fényutak száma ugrásszám ugrásszám

3.1. táblázat. Szempontok rangsora különböz® célok esetén

Az els®dleges célon túl a legfontosabb, hogy a szolgáltatás folyamatos legyen, ezért
ahol nem els®dleges, ott másodlagos a felszakítások számának minimalizálása. Ahol
viszont els®dleges volt ez a szempont, ott a már említett környezetvédelmi törekvése-
ket tartottam fontosabbnak, tehát az elektronikus réteg használatának minimalizálása
került a második helyre.

A célok mindegyike esetén különbséget kell tenni a már létez® fényutak használata
és az újak lefoglalása között.

A bemutatott forgalomterelési célok, illetve az azokat támogató szempontok sor-
rendezése az élek különböz® súlyozásaival valósíthatók meg. A gráf szerkesztési mód-
ját úgy adtam meg, hogy a felsorolt szempontokat jól jellemezi az útvonalban bizonyos
élek el®fordulása, illetve hiánya. Így a szempontok fontossága a jellemz® éltípusok
költségével jól leírható.

Az élek típusát végpontjaik határozzák meg, így az alább felsorolt és a 3.6 áb-
rán bemutatott költségosztályok lehetségesek. Mivel csomóponton belüli költségekr®l
van szó, a csomópontot jelent® n-et ezúttal nem t¶ntettem fel a gráfpont osztályok
jelölésében.

• COO - alportok közti közvetlen él súlya (io : i ∈ I, o ∈ O)

• COE - optikai és elektronikus réteg közti él súlya (iE : i ∈ I)

• CEO - elektronikus és optikai réteg közti él súlya (Eo : o ∈ O)

• COS - bemen® alportok és kapcsoló pontok közti élek súlya (iS : i ∈ I)



FEJEZET 3. FORGALOMTERELÉS FÉNYUTAK TÖRDELÉSÉVEL 45

3.6. ábra. Csomóponton belüli költségosztályok

• CSO - kapcsoló pontok és kimen® alportok közti élek súlya (So : o ∈ O)

• COA - alportok és az elektronikus gy¶jt®pont közti élek súlya (iAi : i ∈ I)

• CAO - elektronikus osztópont és az alportok közti élek súlya (Aoo : o ∈ O)

• COT - alportok és a szakítás gy¶jt®pont közti élek súlya (iTi : i ∈ I)

• CTO - szakítás osztópont és az alportok közti élek súlya (Too : o ∈ O)

• CAE - AiE él súlya

• CEA - EAo él súlya

• CTE - TiE él súlya

• CET - ETo él súlya

A 3.6 ábrán egy olyan csomópont élköltségeit látjuk, amely három hullámhosszat
kezel portonként, és két kimen®, illetve két bemen® porttal rendelkezik. Ezekb®l az
ábra az els® belép® portot és a második kilép® portot mutatja.
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A létez®, illetve létrehozandó fényutat modellez® éleket egy állandó súllyal külön-
böztetem meg. Így a COS, CAE, CEA osztályú éleknek mindig van egy Cúj alapkölt-
sége, mert ha a forgalmi igény számára választott útvonal ezeken keresztülhalad, az
azt jelenti, hogy új fényutat kell foglalni számára, miközben mi a már létez® fényutak
használatát részesítjük el®nyben.

Az eltér® fontosságú szempontokat �gyelembe vev® súlyozást úgy valósítom meg,
hogy a szempontokért felel®s élek a szempont fontosságának megfelel® súlyt kapják.
Az els®dleges szempontot jellemz® élek kapják a legnagyobb súlyt (C1), majd ahogy
a szempontok fontossága csökken, úgy csökkennek a hozzájuk rendelt súlyok is: C1 >

C2 > C3.
El®fordulhat, hogy adott egy olyan útvonal, amely a legrövidebb az összes kö-

zül, de számos alkalommal érinti az elektronikus réteget, míg adott egy másik, amely
egy-két ugrással hosszabb ugyan a legrövidebbnél, de sokkal kevesebb fényúton ha-
lad át. Ilyenkor elképzelhet®, hogy a szolgáltató az utóbbit választja. A különböz®
szint¶ súlyok egymáshoz viszonyított hangolásával (tehát a C1 : C2 : C3 arány helyes
megválasztásával) szabályozhatjuk, hogy mekkora alsóbbrend¶ szempontban adódó
különbség esetén tekinthetünk összességében el®nyösebbnek egy olyan utat, amely
magasabb rend¶ szempontból hátrányosabb.

A különböz® szempontokhoz az alábbi módon rendelhetjük hozzá a csomópont
éleit, azokkal pedig a költségosztályokat.

Az útvonal ugrásszámát a benne szerepl® csomóponti belép® élek száma adja meg.
Ahány belép® típusú él van az útvonalban, annyi csomóponton haladt át a forgalmi
igény. Belép® élnek nevezem azokat az éleket, melyeknek forrása valamelyik bemen®
alport.

Lbe = {ix : i ∈ I, x ∈ N, ix ∈ L} (3.15)

Az ugrásszám által érintett költségosztályok COO, COE, COS, COA, COT . Ezekhez kell
hozzáadni azt a súlyt (CH), ami az ugrásszám fontossági szintjéb®l adódik. Termé-
szetesen a belép® élek helyett �gyelhetnénk a kilép® éleket is, ez választás kérdése.

A felszakításokat a TiE és ETo élek útvonalban történ® szereplése jelzi, így a
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felszakítások által érintett költségosztályok a CTE és CET , melyekhez CT súlyt adunk
hozzá. Ennek nagysága a szakítás elkerülésének megadott fontosságából adódik.

Az elektronikus réteg használatát az oda vezet®, illetve onnan kimutató élek se-
gítségével �gyelhetjük. Az útvonalban szerepl® olyan élek, melyek célja, vagy forrása
az elektronikus réteget modellez® pont (E) mind az elektronikus réteg használatát
jelentik.

LE = {iE : i ∈ I, iE ∈ L} ∪ {Eo : o ∈ O, Eo ∈ L} ∪ AiE ∪ EAo∪ (3.16)

Így az elektronikus réteg használata által érintett költségosztályok COE, CEO, CAE, CEA,
melyekhez emiatt az elektronikus réteg kerülésének fontosságából adódó CE súly adó-
dik hozzá.

A szintén ide sorolható, szakítást modellez® éleket speciális jelentésük és különálló
csoportjuk miatt nem vettem be ebbe a csoportba. Ez szintén megállapodás kérdése,
hiszen tartozhat egy élosztály két csoportba is (pl. oE), de ilyenkor a szakítások szá-
mának fontosságát nem CT , hanem CT +CE jelöli, amire az arányok meghatározásánál
�gyelni kell.

Felmerülhet a kérdés, hogy ha az ugrásszám esetében elég csak az egyik oldal-
nak súlyt adni, akkor itt miért van szükség mind a bemen®, mind a kimen® oldalon
megfelel®en súlyozni az elektronikus réteget érint® éleket. Azért történik ez, mert
az elektronikus rétegbe történ® megérkezés és az onnan való továbbhaladás a vizs-
gált szempontokból nem csak egy módon lehetséges. Eltér® költségek adódnak abból,
hogyha az igény mindkét oldalon felszakít fényutakat, csak az egyik oldalon szakít fel
fényutat, vagy egyáltalán nem történik szakítás.

A 3.2 táblázatban felsoroltam újra az egyes költségosztályokat, de ezúttal megad-
tam, hogy milyen szempontokat befolyásolnak a bennük található élek. Így a táblázat
azt mutatja, hogy mely szempontokhoz tartozó költségfajtákból állnak össze az egyes
költségosztályok.

A 3.3 táblázatban pedig az elérend® célokat soroltam fel újra, melyekhez ezúttal
a használandó költségfajták sorrendjét adtam meg.
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COO CH

COE CH + CE

CEO CE

COS Cúj + CH

CSO ∅
COA CH

CAO ∅
COT CH

CTO ∅
CAE Cúj + CE

CEA Cúj + CE

CTE CT

CET CT

3.2. táblázat. Költségosztályok és szempontok összerendelése

legrövidebb út elektronikus réteg legkevesebb szakításminimális használata
C1 CH CE CT

C2 CT CT CE

C3 CE CH CH

3.3. táblázat. Költségfajták rangsora különböz® célok esetén
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(a) COST266 (b) NSFnet

3.7. ábra. A szimuláció során alkalmazott hálózatok

A különböz® súlyozások alkalmazásából ered® eltérések bemutatásához szimuláci-
ókat futtattam a COST266 európai [cos02] és az NSFnet amerikai referenciahálózato-
kon (3.7 ábra). Fényszálanként 16 hullámhossz kezelését feltételeztem, hullámhossz-
csatornánként pedig 10 Gbit/s kapacitást. A szempontokhoz rendelt súlyok aránya a
szimuláció során

C1 : C2 : C3 = 1000 : 30 : 5 (3.17)

A forgalomról már volt szó a 2.2 fejezetben: az igények Poisson folyamat szerint ér-
keznek, tartási idejük exponenciális eloszlást követ, sávszélességük pedig egyenletesen
oszlik el egy megadott tartományban. A szimulációk során 200 000 igényt vezettem
el.

A 3.4 táblázatban a COST topológián 0%-os blokkolási arány mellett 2900 Mbit/s
középérték¶ igények elvezetésekor keletkezett utak adatainak átlagát látjuk, de az
eredmények hasonlók más topológiára és forgalomra is.

A 2.2 fejezetben már volt szó arról, hogy az eredmények sorrendfügg®k, a hálózat-
ban periodikusan torlódás-ürülés történik. Ennek mértékét úgy mutatom meg, hogy
a táblázat egy-egy cellájában a teljes szimulációra vonatkozó eredményen túl az eltolt
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Súlyozás Úthossz Fényutak Átalakítók Szakítások

legrövidebb út 108.377% 3.599 409 8
101.35%�115.94% 3.32�3.87 154�664 1�15

minimális elektroni- 129.945% 1.42 255 49
kus réteg 118.88%�141.00% 1.30�1.53 104�406 36�62

legkevesebb szakítás 131.293% 3.088 405 0.004
116.96%�145.89% 2.16�4.01 156�654 0�1

3.4. táblázat. Különböz® súlyozások hatása az útvonalakra

id®ablakok által kivágott szimuláció-részletek eredményeib®l adódó tartomány közép-
s® 95%-át is feltüntetem. A tolt id®ablak mérete a teljes szimuláció id®tartamának
fele.

Az �Úthossz� oszlopban feltüntetett százalékos értékek a hálózatban található leg-
rövidebb utakhoz képest adódó eltérést mutatják. A legrövidebb utat adó súlyozás
esetében a minimálishoz képesti megnyúlás mindössze 8%, míg a többi súlyozásnál ez
az érték 30% körüli.

A �Fényutak� oszlopban olvasható értékek megadják, hogy egy-egy igény átlago-
san hány fényúton halad át, tehát hányszor érinti az elektronikus réteget. Az ezt
minimalizáló súlyozás esetében ez a szám 1.42, míg a másik két súlyozás esetében
magasabb, mint ennek duplája. Az igénybevett fényutak számának csökkentése azért
fontos, mert így kevesebb optikai-elektronikai átalakítót kell foglalni a hálózatban. A
használatban lev® átalakítók számát mutatja az �Átalakítók� oszlop.

A �Szakítások� oszlop megadja, hogy a különböz® súlyozásokat alkalmazva 100
igény elvezetése során hányszor van szükség fényutak felszakítására. Amennyiben
ennek a számnak a minimalizálását kit¶z® súlyozást alkalmazunk, a szakítások száma
elhanyagolható. Az elektronikus réteg minimális használatát célzó súlyozás esetében
az adódó szám igen magas, szinte minden második igény elvezetésekor szükség van
felszakításra. Ennek oka, hogy ilyenkor minden igény lehet®leg közvetlen fényúton
kerül elvezetésre, a hálózat telít®dése miatt azonban ezeket a hosszú fényutakat fel kell
szakítani, hogy a kés®bb érkez® igények végz®dhessenek az egyes csomópontokban.
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3.3. A tördelés megtérülésének meghatározása
Minden újonnan megjelen® eszköznél fontos tudnia a szolgáltatóknak, hogy annak
bevezetése megtérül-e, és ha igen, mennyi id® szükséges ehhez. Ez attól függ, hogy az
új eszköz hátrányai mellett hordoz-e annyi és olyan el®nyt, amiért egy szolgáltatónak
a saját szempontjait �gyelembe véve már megéri lecserélni az eszközpark egy részét,
vagy egészét. Esetünkben a fényutak tördelésére képes csomópontok alkalmazásának
hátrányait és el®nyeit kell összevetni.

Az alkalmazás els®dleges költsége az új típusú csomópontok vásárlási ára (PN).
A fényutak tördeléséhez szükség van többlet optikai-elektronikai átalakítókra az

elektronikus réteg megnövekedett használata miatt. Ez azonban a csomópontok leg-
drágább alkatrésze. Ahogy a kés®bbiekben látni fogjuk, a különböz® forgalmi körül-
mények eltér® mennyiség¶ átalakítót igényelnek. Mivel a megvásárolható csomópon-
tokban különböz® számú átalakító lehet, ezeket külön költségként számolom (PE).

A másodlagos költségek a kiszolgálás min®ségének megváltozásából származnak.
Feltételezem, hogy a bevétel a szállított forgalom függvényében alakul, egységnyi
adatmennyiséget R áron szállít a szolgáltató. Így az I intenzitással t id® alatt érkez®
forgalom elvezetésekor a bevétel I ·t·R. Valós költségszámítási modellekben �gyelembe
veszik a nagyobb tételben fogyasztóknak nyújtott kedvezményt, de ez esetünkben a
lényeget nem érinti, így ezt nem veszem �gyelembe.

A vizsgált csomóponti modell használata során a legnagyobb gondot az jelenti,
hogy a fényutak felszakításakor, illetve összef¶zésekor (elengedés és újraelvezetés) a
forgalom áll. Ilyenkor forgalomvesztés léphet fel. Ha a fényutak szakítását, illet-
ve összef¶zését a már említett fényút-cserékkel valósítjuk meg, akkor az adatvesztés
elkerülésére átmeneti tárolókat alkalmazhatunk, így csak késleltetés történik. Meg-
növekedett késleltetés-ingadozás mellett azonban csak alacsonyabb színvonalú, így
alacsonyabb áron (R − ∆R) értékesíthet® szolgáltatás nyújtható. Figyelembe kell
tehát venni adott id®intervallumra (t) a kiesett forgalom által okozott veszteséget
(L(t) · R), az alacsonyabb szolgáltatási min®ségb®l adódó veszteséget (I · t · ∆R) és
a forgalomkiesés megel®zésére alkalmazandó átmeneti tárak egyszeri árát (B méret¶
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tár ára PB). Az utóbbi költséget azért nem a megvásárolt csomópontok árával együtt
számolom, mert minél nagyobb átmeneti tárat vásárlunk, annál jobban csökkenthet®
a forgalomkiesés valószín¶sége.

A felszakítások bekövetkezésének gyakorisága függ a hálózat terheltségét®l, hiszen
magasan terhelt hálózatok esetében nehéz kizárólagos, végponttól végpontig tartó
fényutakat találni, illetve megn® annak valószín¶sége, hogy alacsonyabb súlyú egy
felszakítással járó útvonal, mint kerül® úton vezetni az igényt. Gyakrabban megtör-
ténik az is, hogy a csomópontból kiinduló, vagy abban végz®d® fényutakba az új igény
már nem fér, szabad alport már nincsen, ezért áthaladó fényutat kell felszakítani az
elvezetéshez.

A fejezet végén azt is látni fogjuk, hogy a felszakítások gyakorisága az érkez®
igények átlagos sávszélességét®l is függ, magasabb átlagos igényméret esetén a felsza-
kítások gyakorisága megn® (3.13. ábra).

Így t id®n belül ϕ(b, L, t) felszakítás történik a hálózatban, ahol b az igények
átlagos sávszélessége és L a hálózat terheltsége. A ϕ függvény hálózatonként eltér®
lehet, jellege szimulációval határozható meg.

A fejezet utolsó részében, a régi és új modell összehasonlítására futtatott szimu-
lációk segítségével különböz® átlagos igényméretekre meghatározom a felszakítások
számát rögzített blokkolási szint mellett (3.13. ábra). Az ott bemutatott módszer-
rel a ϕ függvény is meghatározható rögzített terhelés (L) mellett, különböz® átlagos
igényméretekre (b). A szimuláció-sorozatot több különböz® rögzített terhelés (L)
mellett futtatva a ϕ függvény jó közelítéssel meghatározható.

Egy fényút átlagosan i intenzitású forgalmat szállít, ezért az átlagosan τ ideig tartó
felszakítás i · τ forgalom kiesését okozza, amennyiben egyáltalán nem alkalmazunk
átmeneti tárat. Így a forgalomkiesés t id® alatt

L(t) = ϕ(b, L, t) · i · τ (3.18)

Ez a mennyiség csökken, ha átmeneti tárat alkalmazunk:

LB(t) = ϕ(b, L, t) ·max(i · τ −B; 0) (3.19)
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Az új csomópont alkalmazásának motivációjával már foglalkoztam az 1.3 fejezet-
ben. Azt várjuk tehát, hogy a hálózatban található fényutak átlag hosszának csökke-
nése miatt egyrészt kisebb eséllyel alakulnak ki elzárt csomópontok, másrészt így jóval
kevesebb hálózati kapacitást igényel egy-egy igény elvezetése, hiszen az útvonalak is
rövidülnek.

Így jelent®sen csökkenthet® a visszautasított igények száma, ezért emelkedik a há-
lózatban szállított forgalom intenzitása (I+∆I), a szolgáltató bevétele ezért növekszik
(∆I · t · (R−∆R)).

A fejlesztés befektetése tehát

P = PN + PB + PE (3.20)

Ennek kell belátható id®n belül megtérülnie a 3.21 egyenletben összefoglalt t id®-
intervallumra számított bevételváltozás mellett.

∆E = ∆I · t · (R−∆R)− I · t ·∆R− ϕ(b, L, t) ·max(i · τ −B; 0) ·R (3.21)

Láthatjuk, hogy a csomópont alkalmazása a forgalmi viszonyok megváltozását
okozza, ezzel befolyásolja az elérhet® bevételt. A szolgáltatónak érdemes ezért két
forgalmi osztályt bevezetnie. Az egyik osztály esetében engedélyezi a fényutak felsza-
kítását. Ilyenkor alacsonyabb min®ség¶ szolgáltatásból, alacsonyabb áron tud többet
nyújtani. A másik osztály esetében nem engedélyezi a fényutak felszakítását, maga-
sabb áron, magasabb színvonalú szolgáltatást nyújt, de kisebb mennyiségben. Mivel
a két szolgáltatási osztály közötti különbség a fényutak felszakíthatóságában van,
forgalmuk nem szállítható közös hullámhossz-csatornán, külön hullámhosszakon kell
vezetni.

Az új modellt is alkalmazó szolgáltató ezért megadott hullámhosszakat a felszakí-
tást nem t¶r® forgalmi osztály számára tart fent, a többin pedig engedélyezi a fényutak
felszakítását. A régi modellt alkalmazó szolgáltató minden hullámhosszon a felsza-
kítás nélküli modellt alkalmazza. A felszakítás bevezetése által okozott változások
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vizsgálatához elegend® a két szolgáltató eltér® módon üzemeltetett hullámhosszak-
ból álló részhálózatain szimulációkat futtatni, hiszen a felszakítás nélkül üzemeltetett
hullámhosszak egyformán viselkednek a két szolgáltató esetében. Ez az oka annak,
hogy az alább részletezett szimulációkban kevesebb hullámhosszat feltételezek, mint
amennyin a mai technológia mellett átvitel megvalósítható.

A szimulációkat a 3.2 fejezethez hasonlóan a COST266 és az NSFnet referenciahá-
lózatokon futtattam, melyeken 16 hullámhosszat és csatornánként 10 Gbps kapacitást
feltételeztem.

A forgalmat szintén a 2.2 fejezetben bemutatott és a 3.2 fejezetben alkalmazott
módon generáltam. Az érkezési intenzitás, a sávszélesség és a tartási id® együtt jól
jellemzi a felajánlott forgalom mennyiségét is.

Modellünkben forgalomkötegelést alkalmazunk, melynek hatékonysága jelent®sen
függ az érkez® igények sávszélességét®l, hiszen nagyobb igényekb®l csak kevesebbet
tudunk egy fényútba kötegelni. Ez befolyásolja a fényutak felszakításának gyakorisá-
gát is, hiszen ha kevesebb igény forgalmát tudjuk egy fényútban közösen szállítani,
kevesebb felszakításra lesz szükség, és így kisebb növekedést tudunk elérni az átvitt
információmennyiségben.

Ennek szemléltetéséhez rögzítettem az igények érkezési paramétereit és a vissza-
utasítható igények arányát (1%), majd szimulációval meghatároztam, hogy ezek mel-
lett a különböz® átlag-sávszélesség¶ igények esetében mekkora tartási id® adódik (3.8
ábra).

Ehhez számos szimuláció futtatására volt szükség. Az igények érkezési intenzi-
tását és az igények átlagos sávszélességeit rögzítettem. Az els® szimulációt minden
sávszélesség-értékhez egy becsült tartásid®vel futtattam. Amennyiben az eredményül
kapott blokkolási arány magasabb volt, mint a kit¶zött 1%, a tartási id®t csökkentet-
tem a következ® szimulációban. Alacsonyabb blokkolás esetén növeltem a tartási id®t.
Így iteratívan mindegyik átlagos sávszélesség-értékhez megkaptam azt a tartási id®t,
mely mellett a blokkolás 1% volt. A sorrendfüggés, a torlódás-ürülés által okozott
eredményingadozásokat mutatja a 3.9 ábra. A további ábrákon ezen értékek mellett
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3.8. ábra. 1% blokkolás mellett adódó sávszélesség � tartási id® párok
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3.9. ábra. A blokkolás ingadozása 1%-os átlagos blokkolás mellett a COST hálózaton

futtatott szimulációk eredményeit láthatjuk.
Az átlagos sávszélességeket úgy határoztam meg, hogy azok aránya a csatorna

kapacitáshoz egész számmal kifejezhet® legyen. Így ugyanis jól elkülönülnek azok az
esetek, amikor egy fényútba várhatóan 1, 2, . . . i ∈ Z forgalmi igény fér. 10 Gbps
kapacitású hullámhossz-csatornákat feltételezve a vizsgált átlag-sávszélességek 5000
Mbps, 4200 Mbps, 3330 Mbps, 2500 Mbps, 2000 Mbps, 1400 Mbps, 1000 Mbps, 500
Mbps és 250Mbps. Az igényeket az átlag-sávszélesség körüli ±20%-os tartományban
egyenletes eloszlással generáltam. Az ábrákon az OGS-sel jelölt oszlopok és pontok
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jelölik a fényutak tördelését meg nem enged® forgalmi osztály eredményeit (Optical
Grooming Simple), míg az OGT oszlopok és pontok ábrázolják a fényutak tördelését
megenged® forgalmi osztály eredményeit (Optical Grooming with lightpath Tailoring
capability). A bemutatott szimuláció során a minimális felszakítással járó útvonalakat
eredményez® élsúlyokat alkalmaztam. Az OGS modell esetében ez egy minimális
elektronikus réteg használatot kit¶z® els®dleges, és minimális ugrásszámra törekv®
másodlagos szempontot alkalmazó súlyozásnak felel meg, hiszen ebben az esetben
hiányzik a felszakításért felel®s él a csomópontok modelljeib®l.

A 3.8 ábrán jól látszik, hogy a kisebb sávszélesség¶ igények jobban kötegelhet®k,
hiszen a tartási id® nem lineárisan csökken. Az alacsony átlag-sávszélesség¶ igények-
hez eredményül kapott igen magas tartási id® (pl. 45937 másodperc=12,76 óra) valós
körülmények között is könnyen elképzelhet®. Feltételezhetjük például, hogy egy szol-
gáltató csúcsid®ben folyamatosan fenntart egy-egy ilyen csatornát, hiszen az alacsony
sávszélesség¶ igények olyan s¶r¶k, hogy felesleges lebontani, mert máris érkezik az új
igény.

A 3.10 ábrán a különböz® átlag-sávszélesség¶ igények és a hozzájuk 1%-os blok-
kolás mellett adódó tartási id®k szorzatát látjuk. Ez a mennyiség megadja, hogy egy
forgalmi igény átlagosan mekkora adatmennyiség átvitelét jelenti. Ha ezt megszoroz-
zuk az igények érkezési intenzitásával, akkor megkapjuk, hogy a hálózaton egységnyi
id® alatt mennyi információ halad át. Mivel a szimulációk során az érkezési intenzitást
mindegyik esetben ugyanakkorának feltételeztem, ez ugyanavval a konstanssal való
szorzást jelentené a különböz® átlag-sávszélesség¶ igényekkel történt futtatás esetén.
Ezért a 3.10 ábrán ett®l a szorzástól eltekintettem.

Látható, hogy kisebb igények esetén nagyobb az átvitel. Az is kiderül emellett,
hogy az igények sávszélességét®l függ®en a fényutak felszakításával akár 11%-kal is
több forgalom átvitele válik lehet®vé a felszakítás nélküli esethez képest.

A megnövekedett forgalom elvezetésének egyik oka az, hogy a fényutak rövideb-
bek lettek, így kisebb kerül®kre van szükség. A 3.11 ábrán a fényutak hosszát látjuk
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3.10. ábra. 1% blokkolás mellett átvitt igényenkénti adatmennyiség különböz® átlag-
sávszélesség¶ igények esetén. A szimulációk egyforma érkezési intenzitásával szorozva
az oszlopokat megkapjuk az egységnyi id® alatt a hálózatban átvitt adatmennyiséget.

különböz® méret¶ igénycsoportokból álló forgalom mellett a két forgalmi osztály ese-
tén, 95%-os kon�dencia-intervallum jelölésével. A fényutak hossza azon csomópontok
száma, melyek optikai rétegén a fényút áthalad (az induló csomópontot nem számít-
va). Látható, hogy ahogy csökkent a fényutak tördelésének el®nye az igények mérete
miatt, úgy közeledik egymáshoz a fényutak átlagos hossza is, de a tördeléses forga-
lomosztály fényútjai mindig rövidebbek maradnak a tördelést tiltó forgalmi osztály
fényútjainál.

Érdekes megemlíteni a fényutak hosszának változását, amit az igények méretének
növekedése okoz.

Ha a tördelést engedélyez® forgalmi osztály esetében nagyon kicsi igényekb®l na-
gyon sokat kötegelünk egy fényútba, akkor az egy fényútban szállított igények vég-
pontjai nagyon különböz®k, ezért a hálózat nagyon töredezett. Ahogy csökken az egy
fényútba kötegelt igények száma, úgy csökken azok végpontjainak különböz®sége is.
Csökken ezáltal a tördelés igénye is, így a fényutak átlagos hossza n®.

A tördelést tiltó forgalmi osztály esetében a fényutak hosszát két tényez® befo-
lyásolja. Egyrészt amíg sok az igény a hálózatban, nagyon nehezen cserél®dnek le
a kezdetben létrejött fényutak, mert azokat mindig használja forgalmi igény. Ahogy
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csökken az igények száma, úgy növekszik az esély arra, hogy a régebbi fényutak kiürül-
nek, és így helyettesíthet®k rövidebbekkel. Amikor viszont az igények már nagyon
nagyok, akkor kevés fér egy hullámhossz-csatornába, és ilyenkor a másik forgalom
osztálynál látott módon megn® annak az esélye, hogy az igények hosszabb fényúton
tudnak együtt haladni.

A megnövekedett forgalomnak ára van, mely több, már bemutatott tényez®b®l
tev®dik össze. A továbbiakban bemutatom a bevételt csökkent® tényez®ket a fenti
szimuláció esetén.

A szimulációk során végtelen mennyiség¶ optikai-elektronikai átalakítót feltéte-
leztem a csomópontokban azért, hogy ez ne befolyásolja a blokkolási arányt. Ezzel
viszont felmérhet®vé vált, hogy az igények átlagos sávszélességével és tartási idejével
jellemzett különböz® hálózati forgalmak mennyi optikai-elektronikai átalakítót igé-
nyelnek. Ezt mutatja a 3.12 ábra, a torlódás-ürülés okozta ingadozás miatt 95%-os
kon�dencia-intervallum megjelölésével. Láthatjuk, hogy a felszakítás engedélyezése
valóban megnöveli az elektronikus réteg használatát. Az is látszik, hogy ahogyan
az eddig bemutatott ábrákon is csökken a különbség a két forgalomosztály között
az igények átlagos sávszélességének növekedésével, úgy a szükséges átalakítók száma
is közelít egymáshoz. A 3.12 ábrát a 3.11 ábrával összehasonlítva láthatjuk, hogy
az optikai-elektronikai átalakítók száma éppen fordítottan alakul, mint a fényutak
hossza. Ennek oka, hogy rövidebb fényútból több kell, és minden egyes fényút végén
optikai-elektronikai átalakítóra van szükség. Itt világosan látszik, hogy a rövidebb
fényutakkal hálózati kapacitást nyertünk, de az elektronikus réteget jobban terheljük
és több átalakítóra van ezáltal szükségünk.

A bevétel megváltozásánál kiesésként soroltam fel a fényút felszakítások és össze-
kötések τ ideje alatt történ® forgalomkiesést. A 3.13 ábrán azt látjuk, hogy 200000
érkez® igény esetén mennyi felszakításra van szükség, miután az els® 1000 igény elve-
zetése után elértünk egy állandósult állapotot. Ahogy már volt róla szó, a szimuláció
során a minimális szakítást eredményez® súlyozást alkalmaztam.

Kisebb igényekb®l álló forgalom esetén a hálózat töredezett, a fényutak rövidek,
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3.12. ábra. Optikai-elektronikai átala-
kítók száma különböz® méret¶ igények
esetén

ezért nincs szükség felszakításokra, ahogyan az ábrán is látszik. Ahogyan az igények
átlagos sávszélességének növekedtével hosszabbodnak a fényutak (3.11 ábra), úgy nö-
vekszik a felszakítások valószín¶sége is, hiszen gyakran érdemesebb felszakítani egy-
egy fényutat, mint nagyon hosszú fényutakból álló kerül®utat tenni. Felmerülhet a
kérdés, hogy ha magasabb a szakítások száma, akkor hogyan lehet a fényutak átlagos
hossza szintén magas. A látszólagos ellentmondás feloldása az arányokban van: a
fényutak számához viszonyítva nagyon kevés szakítás történik, melyek ezért nem te-
szik töredezetté a hálózatot. Meg kell jegyeznem azt is, hogy a szakítások számát csak
egy állandósult állapottól kezdve kezdem összegezni, ezért a 3.13 ábra nem mutatja
az alacsony átlagos méret¶ igények esetében a kezdeti töredezést.

Mikor az igények átlagos sávszélessége nagyobb, mint a hullámhossz-csatorna ka-
pacitásának (10Gbps) fele, akkor az esetek többségében egy fényútban csak egy for-
galmi igény kerülhet továbbításra, kis eséllyel fér be egy második igény forgalma, ezért
felszakítások ilyenkor nagyon ritkán történnek, ezért olyan alacsony az utolsó oszlop.
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3.13. ábra. Felszakítások száma az igények méretének függvényében

3.4. Rétegek közti viszony
Munkám során foglalkoztam az elektronikus és az optikai réteg közötti együttm¶ködés
lehet®ségeivel.

Az elektronikus réteg dinamikus, igény szerint azonnal kapcsolható. Nincs szük-
ség központi irányításra, amit számos protokoll, illetve azokat támogató eszköz tesz
lehet®vé.

Az optikai rétegre ez azonban még nem igaz, annak rugalmasságában fokozato-
kat különböztethetünk meg. Vannak kézi vezérlés¶ optikai hálózatok, melyek meg-
lehet®sen rugalmatlanok. Irányításuk az úgynevezett intéz®i (menedzsment) síkon
(Management Plane, MP) keresztül, elég ritkán történik. Ez tipikusan központosí-
tott megoldás. Ilyen körülmények között a forgalom változásának követése viszonylag
nehézkes. Ezt a rétegközi viszonyt statikusnak tekintjük.

Az intéz®i sík feladatait azonban egyre inkább átveszi az úgynevezett vezérl®sík
(Control Plane, CP). A vezérl®sík hatékony kihasználásához szükség van megfelel®
protokollokra és információra a rétegekr®l: mely csomópontok között adottak össze-
köttetések, illetve azokat mely igények mekkora forgalommal terhelik. Szoros együtt-
m¶ködésre van tehát szükség a rétegek között, melynek hatékonyságához egymás is-
merete és kiterjedt információcsere szükséges. Ilyenkor van szükség az 1.1 fejezetben
is említett társ-modell által de�niált rétegközi viszonyra.
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A dinamikus, adaptív optikai hálózatok kon�gurálását CP valósítja meg, mely akár
elosztott is lehet. A dinamikus üzemeltetés azonban csak lehet®ség, ilyenkor is elkép-
zelhet®, hogy az elektronikus réteg üzemeltet®je a lehet® legkevesebbszer szeretne az
egyszer már beállított fényút-készleten változtatni. Ennek oka lehet az általa nyújtott
szolgáltatás kevésbé hibat¶r® jellege, de a rétegek közti információcsere minimalizá-
lására törekv® üzleti megfontolás is. Az 1.1 fejezetben említett rétegközi viszonyok
közül erre a helyzetre illik az átfed®-modell, hiszen a két réteg együttm¶ködése nem
szoros. Egymás szolgáltatásait egy meghatározott felületen keresztül veszik igénybe,
a szükséges információcsere minimális.

Ha ugyanazon szolgáltató üzemelteti mind az elektronikus, mind az optikai réte-
get, lehetséges az is, hogy az elektronikus és az optikai réteget egy közös vezérl®sík
irányítja az optimális hálózat-kihasználás elérése érdekében. Ez az integrált réteg-
közi viszony (Integrated model). Bár ilyenkor a forgalom megváltozásához gyorsan
alkalmazkodik az optikai réteg, ennek ára az, hogy a s¶r¶ újrakon�gurálások miatt
többször van szükség a forgalom várakoztatására.

Ennek szemléltetéséhez tekintsük a következ® szimulációkat.
Az átfed®-modell esetén a szimuláció egy fényút-tervezési és egy forgalom-szimulálási

fázisból áll. El®bbi azért szükséges, hogy csökkenthessük a veszteséget, amit az okoz,
hogy a forgalom állandóan változik, míg a fényút-készlet csak ritkán. A fényút-készlet
optimális megtervezését egy küls® szimulátor végzi a forgalom jellegének el®zetes is-
meretében. Az optimalizáció során nem veszi �gyelembe az optikai hálózat �zikai
topológiáját, csak azt, hogy a forgalom várt jellege alapján mely csomópontok között
milyen kapacitású fényútra lesz szükség. Az optimalizációra itt ennél b®vebben nem
térek ki, mert az nem az én munkám, a részletekr®l [C11]-ben olvashatunk.

Az adódó fényút-készletet a hullámhossz-gráfon elvezetjük. Minden fényút kapaci-
tása megegyezik a hullámhossz-csatorna kapacitásával. Ezen a rögzített WDM topoló-
gián megkezdjük a várt forgalom szimulálását. A valódi forgalom minden csomópont-
pár között egy törzsforgalomból és a rá adódó, a szimuláció során változó Gauss-zaj
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jelleg¶ forgalomból áll. A szimulációkat több, eltér® méret¶ törzsforgalomra is fut-
tattuk. Ezek jellemzésére megadtuk, hogy a pontpárok közti igény-sávszélességek
maximuma hogyan aránylik a hullámhossz-csatorna kapacitásához (10Gbps) (3.14�
3.20 ábrák vízszintes tengelye). A zaj várható értéke 0 volt, szórásnégyzete pedig a
törzsforgalom négyzetének tizede. A zaj és törzsforgalom nem megkülönböztethet®,
a kett® együtt képezi egy adott id®tartam alatt a forgalmat. Ha a hálózat két cso-
mópontja között az így adódó forgalom nagyobb, mint amit az el®re meghatározott
fényút-készlet a többi igény mellett szállítani tud, az elszállított és az igényelt forga-
lom közötti különbséget az adott id®re vonatkozó veszteségként kell elkönyvelni. A
továbbiakban erre a megközelítésre rögzített, vagy �x topológiájú megközelítés néven
fogok hivatkozni.

A viszonyt tekinthetjük statikusnak is, hiszen a fényút-készletet egyszer beállítjuk
és aztán nem nyúlunk hozzá többet. Az intéz®i sík alkalmazásának kiszorulása és az
átfed® viszonyra is jellemz® minimális információ-csere miatt helytállónak találom az
átfed® viszony feltételezését is. A vezérl®sík által biztosított rugalmas m¶ködés egy
lehet®ség, mellyel ugyanazon optikai hálózat által hordozott elektronikus hálózatok
némelyike élhet, más hordozott hálózatok üzemeltet®i ugyanakkor lemondhatnak róla.
Ahogyan látni fogjuk, mindkét megközelítésnek megvan a maga el®nye és hátránya.
A fejezet ezen el®nyök és hátrányok egymáshoz való közelítésér®l szól.

Az integrált rétegközi viszony szimulálásához az eddigi fejezetekben bemutatott
modellt alkalmazó szimulátor önmagában megfelel®. Ez dinamikus WDM réteget
jelent, a modell nem használja a forgalomról el®zetesen is rendelkezésre álló informá-
ciókat. Az igényeket, illetve azok változását így nem egy el®re optimalizált fényút-
készleten vezetjük, hanem minden igény megjelenésekor, illetve növekedésekor a ve-
zérl®sík meghatározza, hogy a létez® fényútkészlet milyen módosítására van szükség:
hol kell új fényutat létrehozni, hol használható a régi, melyeket kell felszakítani. Az
igények elévülésekor, illetve csökkenésekor pedig meg kell vizsgálnia, hogy mely fény-
utak összeköthet®k és melyek lebonthatók, annak érdekében, hogy a kés®bb érkez®
igények elvezetésekor elegend® szabad er®forrással gazdálkodhassunk.
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Ebben az esetben is ugyanazt a forgalmat szimuláltam, mint a rögzített-topológiájú
megközelítés esetében. Ha két csomópont között a forgalmi igény n®tt, és a megnö-
vekedett igény elvezetéséhez nem lehetett megfelel®en átszabni a fényút-készletet, a
forgalom-növekményt az adott id®re vonatkozó veszteségként könyveltem el.

Az optikai hálózat bármely két csomópontja között fellép® igényr®l feltételezzük,
hogy azoknak az optikai rétegbe való belépési pontját el®z®leg egy elektronikus réteg-
beli útválasztás határozta meg, nem feltétlenül az optikai rétegbe való be- és kilépési
pont az igény valódi forrása és célja. Ez azonban az optikai réteg viselkedésének
általunk vizsgált tulajdonságait nem érinti. Erre a megközelítésre a továbbiakban
adaptív topológiájú megközelítés névvel fogok hivatkozni.

A szimulációkat különböz® nagyságú forgalommal (vízszintes tengely), különböz®
számú hullámhosszakat (W ) feltételezve is lefuttattuk.

A 3.14 ábra megmutatja, hogy százalékosan hogyan aránylik egymáshoz a pont-
párok közötti összes el nem vezetett forgalom és a szimuláció ideje alatt átvitt összes
forgalom. Láthatjuk, hogy a fényutak által meghatározott adaptív topológia, tehát
integrált, vagy társ-modell esetén a forgalom veszteség minden körülmények között
kisebb volt, mint rögzített topológia, tehát átfed®-modell esetén. Mivel az integrált
viszonyt a dolgozatban eddig tárgyalt modell segítségével vizsgáltuk, fontos megje-
gyezni, hogy az alacsonyabb forgalomveszteség eléréséhez nem használtuk fel a forga-
lom el®zetes ismeretét, ellentétben az átfed® réteg megvalósításával.

A 3.15 ábrán azt látjuk, hogy adaptív topológia esetén az er®forrásfoglalás is
alacsonyabb. Ez azonban kisebb magyarázatra szorul. Amikor átfed® réteget alkal-
mazunk, a két réteg nem tud egymásról semmit. Ezért az elektronikus réteg kérései
teljes hullámhossz-csatornák lefoglalására vonatkoznak. Integrált rétegek esetében
kötegelés és felszakítások alkalmazásával lehetséges a meglév® forgalom mellé újabb
igények forgalmát kötegelni. Ezért ilyenkor elegend® a valóban igénybevett kapacitást
számolni.

Ennek azonban ára van, az adaptív topológia esetén folyamatos módosításokat
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3.14. ábra. Forgalomveszteség
Fix (FT) és Adaptív Topológián(AT)

3.15. ábra. Optikai er®forrásfoglalás
Fix (FT) és Adaptív Topológián(AT)

végzünk a fényút-készleten, ami forgalom kiesést, vagy késleltetést okozhat (3.16 áb-
ra). Err®l részletesebben már volt szó a 3.3 fejezetben. Legkevesebb módosításra
akkor van szükség, amikor sok hullámhosszunk van. Ilyenkor ugyanis van elég er®-
forrás ahhoz, hogy a költséges felszakítások (és így az összekötések is) elkerülhet®k
legyenek. Ezért egy új igény megjelenésekor legfeljebb új fényút létrehozására van
szükség, ha az már létez® fényútban valamiért nem vezethet®. Ahogy csökken az
igénybevett hullámhosszak száma, úgy n® az újrakon�gurálások száma, hiszen er®-
források hiányában nem tudjuk elkerülni a drágább felszakításokat. Azonban ha 6
hullámhossznál is kevesebbet alkalmazunk, a fényutak szabad hullámhossz-csatornák
hiányában annyira töredezettekké válnak, hogy a szükséges módosítások száma is-
mét elkezd csökkenni. Ezt támasztja alá a 3.17 ábra is, melyen a fényutak hosszát
láthatjuk adaptív topológia esetén.

Mind a két modellnek megvan a maga létjogosultsága, hiszen vannak késleltetésre
érzékeny forgalmak, melyek szállítása nagyobb bevételt jelent és vannak késleltetésre
kevésbé érzékeny forgalmak, melyek szállítása alacsonyabb min®ségben, de nagyobb
tételben történhet.

Az alkalmazott technológia lehet®vé teszi a két modell egymáshoz való közelítését.
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3.16. ábra. A fényút-készlet módosítá-
sainak száma

3.17. ábra. Átlagos fényúthosszak
adaptív topológia esetén

Olyan modellt javaslok, mely csökkenti egymással szembeni el®nyeiket és hátrányai-
kat, teljesítményüket egymáshoz közelebb viszi.

Az új, hibrid modell a WDM topológia el®zetes optimalizálása után az egyes fény-
utak számára a kiszámoltnál adott mennyiséggel több kapacitást foglal. Így a zaj
jelleg¶ forgalom számára rendelkezésre áll egy játéktér, kis valószín¶séggel jelent a
forgalom megváltozása forgalomkiesést. Ha azonban egy-egy elektronikus rétegbeli
igény még a rendelkezésre álló játéktérben sem lenne elvezethet®, akkor annak kü-
lön elvezetését lehet kérni az optikai rétegt®l. Az újonnan létrehozott fényút addig
marad a WDM topológia részeként használatban, amíg a forgalom ezt igényli, utána
megsz¶nik.

A rögzített topológiához képest el®relépés, hogy kevesebb er®forrás szükséges, nem
kell a hullámhossz-csatorna teljes sávszélességét lefoglalni, a többletfoglalás miatt
azonban az ingadozások mégis elviselhet®k. A fényútkészlet kiegészítésének lehet®sége
pedig egyrészt rugalmassá teszi a modellt, másrészt csökkenti a forgalomveszteséget.
Ezt a 3.14 ábrához hasonlóan mutatja be a 3.18 ábra 8 hullámhossz esetén.

Az adaptív topológiához képest a fényút-készlet módosításainak száma jelent®sen
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3.18. ábra. Forgalomveszteség 8 hul-
lámhossz mellett a 3 különböz® meg-
közelítés esetén

3.19. ábra. A fényút-készlet módosítá-
sainak száma 8 hullámhossz mellett a
3 különböz® megközelítés esetén

csökken (3.19 ábra), aminek elérése célunk volt. Ez azonban magasabb er®forrásfel-
használást (3.20 ábra) jelent. A fényút-készlet el®zetes optimalizálása után a fény-
utak számára 20%-kal több kapacitást foglaltunk le. Az eredményeken azt látjuk,
hogy ezzel a 20%-kal jól megvalósítható a két véglet közötti kompromisszum. Ha
ennél kisebbre választjuk a túlfoglalást, többször történik újrakon�gurálás, ha maga-
sabbra, akkor viszont az er®forrás-foglalás lesz magasabb. A cél azonban nem ennek
megmutatása volt, hanem a rugalmas és rugalmatlan üzemeltetés közötti átmenetet
megtalálni, annak létezését bizonyítani.

A modell alkalmazásának megtérülése a 3.3 fejezetben írtak alapján szintén meg-
határozható.

A bemutatott modellt akkor érdemes használni, ha csökkenteni szeretnénk a ru-
galmatlan üzemeltetésb®l származó forgalomveszteséget és er®forrás-felhasználást, de
nem szeretnénk, ha emiatt túl sokszor kéne a fényutakat újrakon�gurálni, felszakítani.
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3.20. ábra. Optikai er®forrásfoglalás 8 hullámhossz
mellett a 3 különböz® megközelítés esetén



4. fejezet

Megosztott védelem optikai
hálózatban

4.1. Bevezetés

4.1.1. Hálózatok védelmér®l
Egy hálózatban az összeköttetések megszakadhatnak, a hálózati csomópontok meg-
hibásodhatnak. Ahhoz, hogy a szolgáltató megbízható, hibat¶r® szolgáltatást nyújt-
hasson, védelemre van szüksége. Enélkül ma már min®ségi szolgáltatás nem létezik.
Az irodalomban számos módszer, stratégia található. Az alapgondolat az, hogy vé-
delmi utakat de�niálunk, így ha megsérül egy hálózati elem, akkor az azon haladó
forgalmat más útvonalra tereljük.

A védelmek egyik legalapvet®bb osztályzási szempontja, hogy pontosan mit is
védünk. Lehet védeni teljes útvonalakat, azoknak részeit (szegmenseit) külön-külön,
vagy pedig a hálózat minden egyes szakaszát (gráf modellben élek védelmének felel
meg).

Szakasz védelme esetén megadjuk, hogy annak szakadásakor az egyik végpontjától
milyen helyettesít® útvonalon juthat el a forgalom a szakasz másik végpontjára. Az
élvédelem egyik speciális fajtája a véd®körök (p-cycles) de�niálása. A véd®körök

68
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mindegyik éle a véd®kör többi eleméb®l alkotott úttal védett. Egy él több véd®körben
is szerepelhet.

Útvonal védelme esetén egy üzemi útvonalban m¶köd® összeköttetés meghibáso-
dása során áttereljük a forgalmat egy másik, az eredetit®l független védelmi útvonalra.

A szegmens védelem egy köztes megoldás. Az útvonalakat szegmensekre kell bon-
tani, és ezeket a szegmenseket útvonal-védelemmel ellátni.

Az szakasz-védelem el®nye az, hogy a meghibásodás észlelése és a hiba helyének
megállapítása a legrövidebb id®n belül lehetséges, így a hiba bekövetkezte után hamar
meg lehet tenni a forgalom újraindításához szükséges lépéseket. Hátránya viszont,
hogy pazarlóan bánik a hálózati sávszélességgel.

Az útvonal-védelem esetében fordított a helyzet. Sávszélesség szempontból taka-
rékos megoldás, de a hiba észlelése hosszabb ideig tart, késik a védelem aktiválása,
így a forgalom csak kés®bb indulhat újra. Ha ez a késleltetés nagyon magas, akkor
átmeneti tároló híján ez csomagvesztést is eredményezhet.

A kett® közötti átmenet, a szegmens-védelem takarékosabban bánik a sávszéles-
séggel, mint az szakasz-védelem, de rövidebb ideig áll a forgalom, mint az útvonal-
védelem esetében, hiszen kevés rövid szegmens felügyeletéb®l áll.

Értekezésemben forgalmi igények útvonal-védelmével foglalkozom. Ennek oka,
hogy a fényutak felszakításának lehet®sége miatt a szállított forgalom elt¶r kisebb
késleltetés-ingadozásokat, viszont a sávszélesség kihasználás ebben az esetben kedve-
z®bb.

A védelmi útvonalak meghatározása lehetséges az igények megjelenésekor, illetve
a hiba bekövetkeztekor. A szükséges sávszélesség szempontjából az utóbbi megoldás
a kedvez®bb. Ilyenkor azonban a védelem aktiválása során nem csak a hiba észlelése
és a forgalom védelmi útvonalra történ® átkapcsolása történik, hanem új útvonal
keresése és a fényút-készlet módosítása is. Ez azonban sokkal több, mint egy-egy
fényút felszakítása, amit a forgalmak elt¶rnek. Így a további késleltetések elkerülése
érdekében munkám során az igények üzemi és védelmi útvonalát együtt terveztem.
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Az útvonalvédelemnek is több fajtáját különböztethetjük meg. Hozzárendelt vé-
delem esetén a védelmi útvonalak másodlagos üzemi útvonalakként m¶ködnek. Ez
azt jelenti, hogy amerre a védelmi útvonal halad, ott lefoglaljuk az igény számára
szükséges sávszélességet és egyéb er®forrásokat.

Mivel a meghibásodások meglehet®sen ritkák, feltételezhetjük, hogy két meghi-
básodás között eltelik annyi id®, amennyi alatt a korábbi hiba kijavítható. Ez azt
jelenti, hogy a hálózatban egyszerre csak egy hiba van jelen. Hozzárendelt védelem
esetén több igény védelmi útvonalainak közös élein az igények kapacitásának összegét
foglaltuk le. A fenti, a hibák gyakoriságára vonatkozó feltétel szerint ez a kapacitás
sosincs kihasználva teljesen. Elég lenne az igények legnagyobbikának elegend® er®-
forrást lefoglalni a közösen használt szakaszokon. Ezt a megoldást hívjuk megosztott
védelemnek.

El®fordul, hogy több igény üzemi útvonala ugyanazon az élen halad. Az is el®-
fordulhat, hogy ezek közül az igények közül néhánynak a védelmi útvonalában is
el®fordul közös él. Ha pont a közös üzemi él esik ki, akkor a közös védelmi élen nem
elég csupán ezen igények közül a legnagyobbiknak elegend® kapacitás, mert a töb-
bi igény forgalma is áthalad a közös védelmi élen. Ilyenkor a közös üzemi szakaszt
használó igények kapacitásösszegét kell �gyelembe venni.

4.1.2. Többréteg¶ hálózatok védelme
Többréteg¶ hálózatok esetében felmerül a kérdés, hogy a forgalmi igényeket melyik
rétegben érdemes védeni [MCG+02].

Dinamikusan védett optikai hálózatok esetén lehet®ség van a hálózat újrakon�gu-
rálására a hiba bekövetkeztekor. Ezért ebben az esetben nem szükséges az IP rétegben
védelmi útvonalakat biztosítani, hanem hiba esetén a fényutak által biztosított logi-
kai topológiát kell újratervezni. Ilyenkor viszont az optikai rétegben gondoskodni kell
védelmi er®forrásokról. Csomópont kiesésének kezelésére két megközelítést mutat be
[MCG+02]. A globális megközelítés a teljes fényút-készletet újratervezi, hogy az opti-
mális maradjon az új körülmények között is. Ez a megoldás azonban er®forrásigényes.
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Lokális megközelítés alkalmazásakor csak az érintett fényutak helyettesítése történik,
mely sokkal takarékosabb megoldás.

Statikusan védett optikai hálózatok esetében több lehet®ség adódik. A legbizto-
sabb és legegyszer¶bbnek t¶n® megoldás az, ha mind az elektronikus rétegben, mind
az optikai rétegben védjük az útvonalakat. Ez azonban igen nagy er®forráspazar-
lást okozó túlvédekezés, hiszen így az elektronikus rétegnek mind az üzemi, mind a
védelmi útvonalához rendelünk 1-1 üzemi és védelmi útvonalat az optikai rétegben.
Ezért általában az elektronikus réteg védelmi útvonalát nem szokták védeni az opti-
kai rétegben. Szintén elterjedt eljárás a védelmi útvonalakon másodrend¶ forgalmat
szállítani addig, amíg az üzemi útvonalon hiba nem történik (common pool).

[UCM05] szerz®i egy olyan módszert mutatnak be, mely részleges védelmet nyújt
a különböz® rétegekben. Ha az optikai rétegben a fényút védett, akkor azt a szeg-
menst az elektronikus rétegben nem szükséges védeni. Ez a szegmens védelemnek egy
speciális fajtája.

Átlátszó és átlátszatlan optikai hálózatok megosztott védelmér®l szól [SCL+07].
Átlátszatlan hálózatban a megosztott védelem könnyen kivitelezhet®, mert elegend®
fenntartani szakaszonként egy-egy fényutat a védelem számára, majd a hiba bekö-
vetkeztekor a sérült igényeket azokon elvezetni. Átlátszó hálózatokban azonban a
védelmi fényutak fenntartása jóval bonyolultabb, hiszen a bennük védett igények el-
ágazását is �gyelembe kell venni. A problémát megoldja, ha a védelmi útvonalakat
tördeljük, de így túl sok optikai-elektronikai átalakítót foglalunk a védelem számá-
ra. A másik megoldás az, ha a védelmi útvonalakat el®re megtervezzük, de csak a
hiba bekövetkeztekor aktiváljuk. Ez utóbbi lehet®ségnek a technológia egyre kevésbé
akadálya. Munkám során ebb®l a feltételezésb®l indultam ki.

[OZZ+03] három megközelítést mutat be optikai hálózatok megosztott védelméhez.
Az egyik megközelítés a fényutakat védi olyan módon, hogy mindegyik fényút mellé
rendel egy t®le független másik fényutat azonos kezd® és végponttal. A megközelítés
el®nye, hogy a védelmi fényút számára nem szükséges optikai-elektronikai átalakítót
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foglalni, mert hiba esetén az üzemi fényút végein található optikai-elektronikai át-
alakítót kell a védelmi út hullámhosszára és portjára ráállítani. Ez a megközelítés
megfelel a fenti lehet®ségek közül annak, amikor a védelmi útvonalat csak a hiba
megtörténtekor állítjuk be.

A második megközelítés a forgalmi igényeket védi úgy, hogy azok számára üzemi
és védelmi útvonalat keres, egymástól független fényutakon keresztül. Munkám során
ebb®l a megoldásból indultam ki.

A harmadik megközelítés, melyet [OZZ+03] bemutat, megegyezik az átlátszatlan
hálózatok esetén alkalmazott, fent bemutatott védelmi módszerrel.

Munkám során statikus, el®re megtervezett védelemmel foglalkoztam. A forgalmi
igények védelmét teljesen az optikai rétegre bíztam, két egymástól független útvo-
nalat kerestem az optikai rétegben. Az üzemi és védelmi utakat tehát egymástól
független fényutak sorozatán vezettem el. Az útvonalak tervezésér®l b®vebben a 4.4
fejezetben lesz szó. Az útvonalak ugyanúgy, mint a védelem nélküli esetben új és
már létez® fényutak, illetve fényút-töredékek összef¶zéséb®l állnak. Fontos különbség
azonban, hogy a fényutakon belül �gyelni kell a megosztható és a meg nem osztható
sávszélességet. Err®l a 4.5 fejezetben lesz b®vebben szó.

4.2. Optikai-elektronikai átalakítók és alportok meg-
osztása

A legkézenfekv®bb megosztható er®forrás az összeköttetéseken foglalandó kapacitás.
Optikai hálózatokban azonban megoszthatók védelmi szempontból az optikai be-,
illetve kimen® portok, valamint az optikai csomópontok legdrágább alkatrészei, az
optikai-elektronikai átalakítók is.

Egy-egy alportban (optikai be-, illetve kimen® port, lásd a 3.1.1 fejezetben) csak
egyféle viselkedés engedhet® meg: nem lehetséges egy bemenetr®l két, vagy több
csomóponton belüli irányba továbbítani a forgalmat, illetve egy kimeneten két, vagy
több csomóponton belüli irányból érkez® jelet továbbítani.
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Az alportok megosztása azt jelenti, hogy a rajtuk áthaladó védelmi útvonalak kü-
lönböz® csomóponton belüli irányokban haladhatnak tovább, illetve különböz® cso-
móponton belüli irányokból érkezhetnek. Ez úgy valósítható meg, hogy a megosztott
alportok kapcsolódási irányát csak akkor állítjuk be, amikor a hálózatban olyan er®for-
rás hibásodik meg, melynek védelmi útvonala áthalad az alporton. Így nem oszthatók
meg olyan alportok, amelyeken forgalmi igények üzemi útvonala halad keresztül, mert
ezek az alportok nem maradhatnak beállítatlanul.

Szükséges továbbá a védelmi útvonalak irányait úgy meghatározni, hogy a háló-
zatban bekövetkez® egyetlen várt hiba esetén annak helyét®l függetlenül alportonként
legfeljebb egy irány váljon aktívvá.

Ha egy alportban olyan forgalmi igények kerülnek össze, melyek üzemi útvonaluk-
ban közös er®forrást használnak, de az adott alporton eltér® irányú védelmi útvonallal
haladnának keresztül, akkor az érintett védelmi útvonalakat az elektronikus rétegen
keresztül kell vezetni. Így ha az üzemi útvonalban közösen alkalmazott er®forrás
hibásodik meg, mind a két forgalmi igény üzemi útvonala aktívvá válhat, hiszen az
elektronikus réteg szét tudja választani, illetve össze tudja fésülni a két eltér® irányban
haladó védelmi útvonal forgalmát. Hasonlít ez a fényutak felszakításához, mindössze
azzal a különbséggel, hogy itt valódi felszakítás nem történik, hiszen az útvonal eleme-
inek beállítása csak a védelmi útvonalak aktiválásakor történik meg. Így bár többlet
forgalomkiesést a védelmi út felállításán túl nem okoz egy ilyen virtuális felszakítás,
használata mégis kerülend®, mert ezzel a fényutak száma szaporodik, az elektroni-
kus réteg terheltsége emelkedik és a foglalandó optikai-elektronikai átalakítók száma
ezáltal n®.

Példaként tekintsük a 4.1 ábrát, melyen egy 2 hullámhosszat támogató, 3 be-,
illetve kimen® portos csomópont látható.

Zöld színnel jelöltem az i3,2 csak védelmet továbbító alporton áthaladó védelmi
fényutakat. A fényutak mellé d®lt bet¶vel írt számok a fényutak által használt üzemi
er®forrásokat jelölik. Mivel nincsen közös üzemi er®forrásuk, a fényutak elágazhatnak
az i3,2 alportban. Ha beérkezik egy védelmi fényút, mely üzemi er®forrásai között
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nem szerepel sem az 1-es, sem a 2-es, sem a 3-as számmal jelölt er®forrás, a fényút
tetsz®leges irányban haladhat. Ha az új fényút üzemi er®forrásai között megtalálható
a 3-as számmal jelzett, akkor annak át kell haladni az elektronikus rétegen, de fel-
szakítás nem történik. Ha az 1-es, vagy 2-es er®forrást használja üzemi útvonalában
az új igény, akkor a megfelel® védelmi fényutat fel kell szakítani, hiszen el®fordulhat,
hogy egyszerre aktiválódnak, amikor viszont nem engedhet® meg több elágazás.

Az üzemi útvonalakhoz hasonlóan optikai-elektronikai átalakító szükséges minden
egyes védelmi fényút kezdetéhez és végéhez is. A védelem számára azonban nem
szükséges annyi átalakító, amennyi védelmi fényút az adott csomópontban kezd®dik,
illetve végz®dik. A legtöbbször egy hiba bekövetkeztekor a csomópontban kezd®d®,
illetve végz®d® védelmi fényutaknak csak egy része aktiválódik. Ezért a különböz®
hullámhosszakat kezel® átalakítókból elegend® csak annyit foglalnunk � hasonlóan a
megosztott kapacitáshoz �, amennyi a különböz® meghibásodások esetén legfeljebb
szükséges. Ennek feltétele, hogy ahogyan az alportokat, úgy az átalakítókat is csak
akkor irányítsuk, amikor a hiba bekövetkezik, és az aktiválandó védelmi fényutak
ismertté váltak. Ez az optikai-elektronikai átalakítók megosztása.

A 4.2 ábrán egy 2 hullámhosszat támogató, 3 be-, illetve kimen® portos csomópont
látható. A csomópont csak védelmi forgalmat továbbít. A 4.1 ábrához hasonlóan a
fényutak mellé odaírtam, hogy mely er®források szerepelnek üzemi útvonalukban. A
zöld színnel jelzett, 1-es hullámhosszon belép® igények számára 2 optikai-elektronikai
átalakító szükséges, mert ha az 1-es, vagy 2-es er®forrás meghibásodik, akkor két-két
külön alporton belép® igény védelme aktiválódik. Ha a 3-as üzemi er®forrás esik ki,
akkor csak az egyik átalakítóra van szükség.

A kék színnel jelölt, 1-es hullámhosszon kilép® igények számára elegend® 1 darab
elektronikai-optikai átalakító, mert nincsen közös üzemi er®forrásuk, a három védelmi
útvonal sosem aktiválódik egyszerre.

A piros színnel jelölt, 2-es hullámhosszon kilép® fényutak számára viszont 3 elektronikai-
optikai átalakító szükséges, mert az 1-es üzemi er®forrás esetében mindhárom kimen®
alportban aktiválódik védelmi fényút. Az o2,2 portban két fényút is aktiválódik, külön
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4.1. ábra. Bemen® alport megosztása 4.2. ábra. Optikai-elektronikai átalakí-
tók megosztása

átalakító azonban nem szükséges, hiszen forgalmuk egybe-kötegelve érkezik.
A szükséges optikai-elektronikai átalakítók száma tehát függ a csomópontban kez-

d®d®, illetve végz®d®, igényeknek csak védelmi útvonalát hordozó fényutak számától
és a rajtuk haladó forgalmi igények üzemi útvonalaiban használt er®forrásoktól.

Ehhez a csomóponthoz kapcsolódó adatszerkezetben tárolnunk kell az igények
csomóponton belüli útvonalán túl (lásd 3.1.3 fejezet) azt is, hogy a csomópontot vé-
delmi útvonalukban felhasználó igények üzemi útvonala mely er®forrásokat használ,
valamint azt is, hogy az igényeknek üzemi, vagy védelmi útvonala halad át a cso-
móponton. Az ehhez szükséges információ hatékony terjesztésér®l a 4.5 fejezetben
lesz szó. Ha minden adat rendelkezésünkre áll, az alábbiakban részletezett módon
kiszámítható, hogy csomópontonként hány optikai-elektronikai átalakítót szükséges
lefoglalni a védelem számára.

A 3.1.1 fejezet jelöléseihez hasonlóan jelölje N a hálózatban található csomópontok
halmazát, D a hálózatban található igények halmazát, Pd,n pedig a d ∈ D igény út-
vonalát az n ∈ N csomópontban. Az útvonal elemei az n ∈ N csomópontban a 3.1.1
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fejezetben bevezetett gráfpont halmazok elemeib®l állnak (In, On, Sn, An, Tn, En). Le-
gyen Rn ⊂ Dn azon d ∈ D igények halmaza, melyeknek az n ∈ N csomópontban
védelmi útvonala halad át.

LA legyen az üzemi útvonalak által használt összeköttetések halmaza. Legyen
LA

d az igények üzemi útvonalában található összeköttetések halmaza, melyet minden
csomópontban tárolnunk kell a számításokhoz, ahol d ∈ D és

⋃
∀d∈D

LA
d = LA. Ebb®l

a halmazból származtatható Dl
n, ami azon n ∈ N csomópontbeli védelmi igények

halmaza, melyek üzemi útvonalában l ∈ LA összeköttetés megtalálható.

Dl
n = {d|d ∈ Rn, l ∈ LA

d } (4.1)

Az igények csomóponton belüli útvonalából, illetve abból, hogy adott csomópon-
ton az igény üzemi, vagy védelmi útvonala halad át meghatározható DRE

n , ami azon
igények halmaza, melyek védelmi útvonalában található fényutak az n ∈ N csomó-
pont elektronikus rétegében kezd®dnek, vagy végz®dnek.

DRE
n = {d|En ∈ Pd,n, d ∈ Rn} (4.2)

Ekkor DRE
l,n = Dl

n ∩ DRE
n azon igények halmaza, melyek védelmi útvonala érinti

az n ∈ N csomópont elektronikus rétegét és l ∈ LA összeköttetés meghibásodásakor
aktiválódnak. Ezen igények által felhasznált bemen®, illetve kimen® alportok hal-
mazát jelölje ppil,n, illetve ppol,n, melyek a DRE

l,n igény-halmaz és az igények bels®
útvonalának ismeretében meghatározhatók:

ppil,n = In ∩
⋃

∀d∈DRE
l,n

Pd,n (4.3)

ppol,n = On ∩
⋃

∀d∈DRE
l,n

Pd,n (4.4)

Mivel az optikai-elektronikai átalakítók csak egy-egy hullámhosszat kezelnek, a
portok fenti halmazát szét kell válogatnunk hullámhosszak szerint:
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ppiwl,n =
B⋃

b=1

inb,w ∩
⋃

∀d∈DRE
l,n

Pd,n w = 1, 2, . . . ,W (4.5)

ppow
l,n =

K⋃

k=1

on
k,w ∩

⋃

∀d∈DRE
l,n

Pd,n w = 1, 2, . . . , W (4.6)

A most kigy¶jtött portokról tudjuk, hogy rajtuk védelmi útvonalak áthaladnak,
de elképzelhet®, hogy áthaladnak üzemi útvonalak is. Ezek számára nem szüksé-
ges megosztott optikai-elektronikai átalakítókat foglalni, mert az üzemi útvonalak
áthaladása miatt ezekhez már rendeltünk átalakítót. Ezért ki kell sz¶rnünk azokat,
amelyeken üzemi útvonalak áthaladnak. Jelölje azon be-, illetve kimen® portok hal-
mazát, amelyeken az n ∈ N csomópontban üzemi útvonalak haladnak át apin és
apon. Ezek meghatározása ppi és ppo halmazok meghatározásához hasonlóan törté-
nik. Da

n = Dn\Rn azon igények halmaza, melyeknek az n ∈ N csomópontban üzemi
útvonala halad át.

apin = In ∩
⋃

∀d∈Da
n

Pd,n (4.7)

apon = On ∩
⋃

∀d∈Da
n

Pd,n (4.8)

A megadott üzemi forgalmat továbbító alport-halmazok hullámhosszak szerinti
bontása:

apiwn =
B⋃

b=1

inb,w ∩
⋃

∀d∈Da
n

Pd,n w = 1, 2, . . . , W (4.9)

apow
n =

K⋃

k=1

on
k,w ∩

⋃

∀d∈Da
n

Pd,n w = 1, 2, . . . , W (4.10)

Ekkor az l ∈ L összeköttetés meghibásodásakor az n ∈ N csomópontban szüksé-
ges w hullámhosszat kezel® optikai-elektronikai, illetve elektronikai-optikai átalakítók
száma:
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oew
l,n = |ppiwl,n − (ppiwl,n ∩ apiwn )| (4.11)

eow
l,n = |ppow

l,n − (ppow
l,n ∩ apow

n )| (4.12)

A különböz® hullámhosszakon foglalandó átalakítók száma ezek maximuma, hi-
szen ekkor készültünk fel a legrosszabb következményekkel járó hibára:

oew
n = max

l∈LA
oew

l,n w = 1, 2, . . . , W (4.13)

eow
n = max

l∈LA
eow

l,n w = 1, 2, . . . , W (4.14)

Az optikai-elektronikai átalakítók megosztása több igény elvezetését teszi lehet®vé
a hálózatban, mert kevesebb igényt kell visszautasítani azzal az indokkal, hogy er®-
forrás hiányában nem lehetséges hullámhosszváltás, kötegelés, illetve végz®dtetés. Az
átalakítók megosztásának hatását mutatja a 4.3 ábra. A dedoeo oszlop a visszauta-
sított igények arányát mutatja az összes igényhez képest akkor, amikor a foglalandó
védelmi kapacitást megosztjuk, de az optikai átalakítókat nem. Az shoeo oszlop pedig
abban az esetben mutatja a blokkolási arányt, amikor az átalakítókat is megosztjuk.
A szimulációban 100000 igényt vezettem el a COST hálózat csomópontjai között
egyenletes eloszlásban. Az igények átlagos sávszélessége 500 Mbps volt, egyéb para-
métereik a már ismertetett módon alakultak. A 4.3 ábra két különböz® átlagos tartási
id® feltételezése, tehát eltér® forgalomszint mellett adódó blokkolási arányokat mutat.

4.2.1. Forgalmi igények elvezetése megosztott alportok esetén
Ahogy korábban már volt szó róla, az alportok megosztásánál arra kell ügyelni, hogy
a hálózatban el®forduló bármely hiba esetén alportonként legfeljebb egy irány aktivá-
lódjon. Ehhez a csomópontot modellez® gráf alakítását végz® algoritmust módosítani
kell, hogy a gráfban továbbra is megtalálható legyen minden kivitelezhet® útvonal,
de szabálytalan áthaladás ne legyen benne lehetséges.
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4.3. ábra. Optikai-elektronikai átalakítók megosztásának hatása

Azokon az alportokon, amelyeken csak védelmi útvonalak haladnak át, nincsenek
korlátozások. Ez azt jelenti, hogy a korábban elvezetett útvonalak irányától függet-
lenül bármely kimen® alport, illetve az elektronikus réteg választható továbbhaladási
irányként bemen® alportból. Ugyanígy kimen® alportra bárhonnan érkezhetnek az út-
vonalak. Ezért addig, amíg egy alporton csak védelmi útvonalak haladnak át, addig
nincs szükség az alporthoz kapcsolódó élek módosítására.

Ha olyan igény védelmi útvonalának áthaladását tervezzük egy alporton keresz-
tül, mely üzemi útvonalában egy, már ott védett igénnyel közös er®forrást használ, de
védelmi útvonalaik iránya különböz®, akkor a két védelmi útvonalat fel kell szakítani.
Ennek ellen®rzésére az érkez® igény védelmi útvonalának kijelölése után, az igények
üzemi útvonalának ismeretében (LA

d ) az új útvonal adatszerkezetbe történ® mentése-
kor van lehet®ség. Ekkor számoljuk ki az új védelmi útvonal okozta változásokat a
foglalandó kapacitásban és az átalakítók számában is. Amennyiben valamelyik er®-
forrásból nem áll rendelkezésre a szükséges mennyiség, az igényt vissza kell utasítani.

Ha egy alporton csak védelmi útvonalak haladnak át, majd érkezik egy üzemi
útvonal, akkor az összes útvonal felszakítására szükség lehet, hiszen az üzemi útvonal
megköveteli az igénybevett portok rögzített beállítását. A felszakítás alól kivétel az
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az eset, amikor az összes védelmi út és az üzemi útvonal irányítása ugyanaz.
Az alporton áthaladó irányok, illetve a felszakítandó igények a 4.2.1 algoritmus

segítségével kérdezhet®k le.

4.2.1 Algoritmus Közös üzemi er®forrású védelmi útvonalak irányai
Parameter: n ∈ N, pio ∈ (In ∪ On), dúj ∈ Dn {pio az n ∈ N csomópont vizsgálandó

alportja, dúj az új igény}
Output: Pe {A dúj igény elvezetésekor �gyelend® csomóponton belüli irányok pio

alportban}
Dpio = {d|d ∈ Dn, pio ∈ Pd,n} {az alporton áthaladó forgalmi igények}
if Dpio ⊂ Rn then {az alporton csak védelmi utak haladnak át}
if dúj ∈ Rn then {az új útvonal védelmi?}

DT = {d|d ∈ Dpio , LA
d ∩ LA

dúj
6= ∅} {közös üzemi er®forrást használó igények}

else
DT = Dpio {az összes csomóponti igény irányait vizsgálni kell}

end if
Popt′ = (In ∪On)\pio {alportok, a vizsgált kivételével}
for all d ∈ DT do {irányok kigy¶jtése}
if EN ∈ Pd,n then

Pe = Pe ∪ En {ha szerepel En, akkor az irány az elektronikus réteg}
else

Pe = Pe ∪ (Pd,n ∩ Popt′) {különben a kapcsolt alport-pár}
end if

end for
end if

Ha az adódó Pe halmaz több, mint egy elemet tartalmaz, az azt jelenti, hogy a DT

halmaz elemeit fel kell szakítani. Ha az új útvonal az elektronikus réteg érintése nélkül
áthaladt volna a csomóponton, akkor az útkeres® algoritmus eredményét módosítani
kell és az új igényt is felszakítottan, az elektronikus réteg érintésével kell elvezetni.
Ez független attól, hogy üzemi, vagy védelmi az éppen elvezetett útvonal.

El®fordulhat azonban, hogy a felszakítandó DT halmaz további b®vítésre szorul.
Tegyük fel, hogy a vizsgált alporton áthalad egy olyan igény védelmi útvonala (a),
amelyik üzemi útvonalában megtalálható az 1-es er®forrás, és egy olyan igény védelmi
útvonala is (b) amelyik üzemi útvonala pedig áthalad az 1-es és 2-es er®forrásokon.
Ha egyiket felszakítjuk, fel kell szakítani a másikat is a közös 1-es er®forrás miatt,
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hiszen annak kiesése mind a két védelmi útvonalat aktiválja. Tegyük fel, hogy az
újonnan érkezett igény üzemi útvonala használja a 2-es er®forrást. A fenti algoritmus
futtatása során a DT igény-halmazba csak a b igény kerül be, pedig az a igényt is fel
kell szakítani. Ezért a 4.2.2 rekurzív algoritmussal addig kell vizsgálni a felszakítandó
igények halmazát, amíg abba új elemek kerülnek be a közös üzemi er®források által.

4.2.2 Algoritmus A felszakítandó fényutak halmazának teljessé tétele
Parameter: n ∈ N , DT {n hálózati csomópontban a DT felszakítandó igények hal-

maza}
Output: D′

T {a DT felszakítandó igények teljessé tett halmaza}
Popt = In ∪On {optikai alportok halmaza}
DTp = ∅ {segédhalmaz a b®vülés követéséhez}
while |DTp | < |DT | do {amíg a halmaz n®}

DTN
= DT\DTp {az el®z® körben bekerült igények}

DTp = DT {halmaz rögzítése a b®vítés el®tt}
for all di ∈ DTN

do {az újonnan bekerült szakítandó igényekre}
PT = Pdi,n ∩ Popt {az igény által használt alportok}
for all p ∈ PT do {az igény minden alportjára}

Dp = {d|d ∈ Dn, p ∈ Pd,n} {az alportot használó igények}
for all dp ∈ Dp do {minden a portot használó igényre}
if LA

di
∩ LA

dp
6= ∅ then {ha van közösen használt üzemi er®forrás}

DT = DT ∪ dp {berakjuk a felszakítandó igények halmazába}
end if

end for
end for

end for
end while

Az elvezetés során a gráf módosítása csak az els® üzemi útvonal felállításától az
utolsó üzemi útvonal megsz¶ntetéséig szükséges. Ezért a 4.2.3 algoritmus ellen®rz®-
lépéseit kell megtenni a gráf módosítás el®tt.

Ha az érkez® igény védelmi, akkor csak a csomóponthoz kapcsolódó adatszerke-
zetben szükséges az útvonalak (Pd,n) és a foglalt er®források esetleges módosítása,
valamint az új igény adatainak rögzítése (Pdúj ,n, LA

dúj
).

Az igények elévülésekor az eljárás megegyezik a 3.1.3 fejezetben írottakkal akkor,
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4.2.3 Algoritmus Gráf módosítása megosztott védelem esetén
Parameter: n ∈ N, Pe, DT , dúj {n csomópontban a dúj igény érkezése a Pe irányú

DT igényeket érinti}
Output: L′n {A módosított élkészlet}
if dúj /∈ Rn then {üzemi az igény}
if En /∈ Pdúj ,n then {ha áthaladó az útvonal}
if |Pe| > 1 then {ha fel kell szakítani a korábbi védelmi útvonalak miatt}

Pdúj ,n = Pdúj ,n ∪ (An
i ∪ An

o ∪ En)\Sn

{kapcsoló-pont kivétele, elektronikus réteg érintésének beszúrása}
end if

end if
gráf módosítása a 3.1.3 fejezetben leírtak alapján

end if

amikor az alportokon üzemi útvonalak haladnak át. Amikor azonban az utolsó üze-
mi útvonalat is lebontjuk, az alportokat alapállapotba kell visszaállítani, függetlenül
attól, hogy védelmi útvonalak még áthaladnak rajtuk.

Egy-egy igény elévülése után lehet®ség nyílhat a megmaradt fényutak összeköté-
sére. Erre azért van szükség, hogy a foglalt optikai-elektronikai átalakítók száma a
lehet® legalacsonyabb legyen. Védelem nélküli esetben elég volt megvizsgálni, hogy
vannak-e olyan bejöv® és kimen® alport-párok, melyek azonos hullámhosszhoz tartoz-
nak, és ugyanazon forgalmi igényeket továbbítják a rajtuk végz®d®, illetve kezd®d®
fényutak. Az alportok megosztása tehát a többirányúság engedélyezése esetén bonyo-
lultabb.

Egy egyszer¶ példát látunk a már ismert tulajdonságú csomóponton a 4.4 ábrán.
A színek ezúttal nem fényutakat, hanem igényeket jelentenek, melyek áthaladnak az
elektronikus rétegen. Ha a piros színnel jelölt, o1,1 alporton kilép® igény megsz¶nik, a
kék színnel jelölt, o2,1 alporton kilép® igény két fényútja összef¶zhet®. A zöld és barna
színnel jelölt, o3,1, illetve o2,2 csomóponton kilép® igények fényútjai azonban továbbra
is az elektronikus rétegen haladnak át, mert a barna igény hullámhossz-váltás miatt
az elektronikus rétegben tartja a vele közös er®forrással rendelkez® zöld igényt.

Az összef¶zhet® igények meghatározásához a bemen® alportok igényeib®l csopor-
tokat képezünk. Egy csoportba azok az igények tartoznak, melyeknek együtt kell
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4.4. ábra. Fényutak összef¶zése

haladniuk, nem válhatnak szét. Amennyiben egy alporton üzemi útvonal halad át,
akkor az alporton áthaladó összes igény egy csoportot képez, hiszen üzemi útvona-
lat továbbító alporton az irányok nem különbözhetnek. Ha azonban csak védelmi
útvonalak haladnak át egy alporton, akkor azok az igények kerülnek egy csoport-
ba, melyek üzemi útvonalában közös er®forrás található. Egy alportban több ilyen
igénycsoportot is képezhetünk, és egy igény több csoportban is el®fordulhat. Ha az
egy csoportban található összes igény ugyanazon az azonos hullámhosszt továbbító
alporton hagyja el a csomópontot, akkor a csoportot szállító fényutak összeköthet®k.
Mivel egy igény legfeljebb egy bemen®, és egy kimen® alporton halad át, részleges
egyezés esetén a csoport tagjait szállító fényutak nem összeköthet®k. Ilyen például
akkor fordulhat el®, amikor a csoportból vannak helyben végz®d®, vagy hullámhosszt
váltó és nem a többivel továbbhaladó igények. Ha ilyen részlegesen egyez® csoportot
találunk, akkor a továbbiakban semelyik olyan csoportot nem kell vizsgálni, amelyik-
ben az összeköthetetlen csoport bármelyik tagja megtalálható, mert azon csoportok
fényútjai sem összeköthet®k. Az ilyen igények és csoportjaik kisz¶rése rekurzív algo-
ritmussal történik addig, amíg találunk újabb igényeket és csoportokat.

A csoportképzést és a képzett csoportok összehasonlítását az n ∈ N csomópontban
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a 4.2.4 algoritmus végzi.
A G halmazban maradó igénycsoportok fényútjai összeköthet®k. Vegyük észre,

hogy ez a csoportképzés a védelem nélküli eset általánosítása, kiterjesztése.

4.3. Súlyozás csomóponton belül megosztott védelem
esetén

Megosztott védelem esetén a hálózat összeköttetéseinek súlyozásakor abból indulunk
ki, hogy az igény védelméhez adott üzemi útvonal mellett mennyi többlet-kapacitást
szükséges foglalni. Ilyen módon azt az útvonalat részesítjük el®nyben, amelyiken az
igény védelme a legkisebb ráfordítással megoldható. Ez a szemlélet általánosítha-
tó és így alkalmazható nem csak a foglalandó kapacitás minimalizálására, hanem a
szükséges optikai-elektronikai átalakítók számának minimalizálására is.

Így a hullámhossz-csatornákat modellez® élek költségét a védelem által okozott
többlet-kapacitással arányosan határozom meg, a hálózati csomópontot modellez®
részgráfok éleinek súlyozásával pedig az átalakítók számának minimalizálására törek-
szem.

Értelemszer¶en akkor szükséges a legkevesebb átalakítót foglalni a védelem szá-
mára, ha a lehet® legkevesebb útvonal halad át az elektronikus rétegen. Ezért az
átalakítást modellez® élekre egy konstans alapsúlyt javaslok (CB

E ). Az elektronikus
rétegbe azonban nem csak akkor kerülhet az igények forgalma, ha érkezéskor arra
vezetjük, hanem akkor is, ha más igények miatt egy-egy fényút felszakításra kerül.
Ezért ahogy a védelem nélküli esetben, úgy most is kerülni kell a felszakításokat.

Ez bonyolult kérdés olyan optikai portokban, melyeken csak védelmi útvonalak
haladnak át.

A probléma tárgyalásához szükség van az oldal és irány fogalmak pontos meg-
határozására. Egy csomópontnak bemen® és kimen® oldala van. Az igényeknek az
alportokban iránya van. Bejöv® alportok esetén ez az irány a továbbhaladás iránya,
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4.2.4 Algoritmus Összeköthet® fényutak meghatározása
Parameter: n ∈ N
Output: G {Összeköthet® fényút-csoportok halmaza}
for all p ∈ In do {minden bemen® alportra}

Dp = {d|d ∈ Dn, p ∈ Pd,n} {a porton áthaladó igények}
if Dp\Rn = ∅ then {az adott port csak védelmi}

LA
p =

⋃
∀d∈Dp

LA
d {a porton áthaladó igények üzemi er®forrásai}

for all l ∈ LA
p do {üzemi útvonalak elemei alapján képezzük a csoportokat}

gp,l = {d|d ∈ Dp, l ∈ LA
d } {csoportképzés az azonos érintettség¶ igényekb®l}

G = G ∪ gp,l {a képzett csoportokat halmazba gy¶jtjük}
end for

else
gp = Dp∪ {csoportképzés a porton átmen® igényekb®l}
G = G ∪ gp {a képzett csoportokat halmazba gy¶jtjük}

end if
end for
for all g ∈ G do {minden csoportra}

Pg =
⋃
∀d∈g

Pd,n {a csoport igényei által érintett gráfpontok}

Og = Pg ∩On {a csoport igényeinek kimen®portjai}
if |Og| = 1 és a hullámhossz is egyezik then {kimen®portok közösek}

DOg = {d|Pd,n ∩Og 6= ∅} {a kimen® alport igényei}
if DOg 6= g then {az igények nem egyeznek}

a csoport fényútjai nem összeköthet®k
end if

else
a csoport fényútjai nem összeköthet®k

end if
if a csoport fényútjai nem összeköthet®k then

Di = g {össze nem köthet® forgalmi igények}
Dip = {∅} {Di halmaz b®vülését �gyel® segédhalmaz}
while |Dip| < |Di| do {amíg ez a halmaz b®vül}

Din = Di\Dip {az újonnan bekerült igények}
Dip = Di {az esetleges b®vülés el®tti állapot rögzítése}
for all d ∈ Din do {minden új igényre}

Gd = {gd|gd ∈ G, d ∈ gd} {azok a csoportok, amikben az igény szerepel}
Gs = Gs ∪Gd {ezen csoportok fényútjai nem összeköthet®k}
Dn =

⋃
∀gd∈Gd

gd {a újonnan felvett csoportok igényei}

Di = Di ∪Dn {az új igények csoportjait is törölni kell}
end for

end while
end if
G = G\Gs {a nem összeköthet® csoportok kivétele}

end for
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tehát vagy az elektronikus réteg, vagy valamelyik kimen® optikai (azonos hullám-
hosszú) alport. Kimen® alport esetében az irány az eredet iránya, tehát a csomópont-
nak az része, ahonnan a kimen® fényút érkezik. Ez valamelyik bejöv® alport lehet,
vagy az elektronikus réteg. Mind a két oldalon lehetséges felszakítás kezdeményezése,
amennyiben közös üzemi er®forrású forgalmi igényeket különböz® módon szeretnénk
irányítani. Ez bejöv® alportból eltér® irányokba való továbbhaladást, illetve kimen®
alportba különböz® irányokból történ® megérkezést jelent.

A kizárólag védelmet továbbító portok körül a gráfot nem módosítjuk, így nincsen
kitüntetett él, ami a felszakítást modellezi. Ez nem az egyetlen eltérés az üzemi
útvonalat továbbító portokkal szemben. Azoknál ugyanis egy fényút felszakítása a
felszakító oldalon 1 többlet átalakítót eredményez, a másik oldalon pedig legfeljebb
kett®t. Két átalakító akkor szükséges, amikor továbbhaladó forgalmi igények kiválása,
illetve máshonnan érkez® igények becsatlakozása okozza a fényút felszakítását. Ha
forgalmi igény végz®dtetése, illetve kezdése miatt történik a felszakítás, akkor a másik
oldalon is csak egy új átalakító foglalása szükséges.

Ha olyan portban kerül sor felszakításra, amelyen csak védelmi útvonalak haladnak
keresztül, akkor bár a felszakító oldalon továbbra is egy átalakító szükséges, a másik
oldalon annyi, amennyi irányba a felszakított útvonalak elágaznak. Ilyenkor tehát a
felszakítások különböznek abban, hogy hány átalakító szükséges a végrehajtásukhoz.
A védelmi útvonalakat olyan portokon célszer¶ vezetni, melyeken való áthaladás a
legkevesebb irányba haladó védelmi fényutak felszakítását igényli.

A 4.2 fejezetben írtak szerint a védelmi útvonalakhoz tartozó üzemi er®forrásokat
nyilvántartjuk. Így ha az új igény üzemi útvonalát ismerjük, akkor minden tisztán
védelmi portra megadható, hogy ha azon az új igény védelmi útvonala áthaladna,
akkor mely útvonalaknak kéne az új védelmi útvonallal együtt haladni. Az érintett
útvonalakból pedig megállapítható, hogy szakításra szükség van-e, ha igen mennyire,
a szakítások mely irányokban történnének, és mennyi a szükséges átalakítók szá-
ma. A csak védelmet továbbító alportok mindegyikére elvégzend® számítás pontos
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menete megegyezik a 4.2.1 algoritmussal. Mindössze azt kell kikötnünk el®követel-
ményként, hogy a paraméterül adott pio alport csak védelmi útvonalakat továbbítson,
azaz @d ∈ Dn : n ∈ N, pio ∈ (In ∪ On), pio ∈ Pd,n, d /∈ Rn. Ha az eredményül kapott
Pe halmazból eltávolítjuk az esetlegesen benne szerepl® En gráfpontot, a felszakítan-
dó irányokat kapjuk. Az algoritmus által megadott irányszámmal, azaz a szükséges
átalakítók számával arányosan súlyozzuk a tisztán védelmi útvonalakat továbbító op-
tikai portokhoz kapcsolódó éleket. Az arányossági tényez® CB

M .
A tisztán védelmi útvonalakat továbbító optikai porthoz ugyanazok az élek kap-

csolódnak, mint a használaton kívüli alporthoz (A, S irányok). Ezek viszont nem
alkalmasak irányok megkülönböztetett súlyozására. Így ez a fajta súlyozás tartalmaz
egy minimális pontatlanságot, ami abból fakad, hogy ha az új védelmi útvonal nem a
porton már áthaladó irányokat választja, akkor eggyel több átalakítóra lesz szükség.

Ha a porton való áthaladás nem érinti egyik már ott áthaladó védelmi útvonalat
sem, mert egyikkel sem használnak közös üzemi er®forrást, akkor természetesen ilyen
fajta súly nem adódik a tisztán védelmi porthoz kapcsolódó élekhez.

Az elektronikus réteghez is kapcsolódó élekre ezen felül hozzáadódhat egy büntet®
súly, mely az elektronikus réteg elkerülhet® terhelését hivatott csökkenteni. Ennek
különösen akkor van értelme, amikor felszakítással nem járna a porton való áthaladás.

Speciális esetnek tekinthet®, amikor egy tisztán védelmi porton való áthaladás
pontosan egy irányba haladó útvonalakat érint (4.5/a ábra). Ekkor ugyanis nincsen
szükség felszakításra, ha az új védelmi útvonal is a szóban forgó irányt választja.
Azért speciális tehát ez az eset, mert ilyenkor az optikai rétegbeli irány függvényében
különböz® súlyozást kell alkalmazni a tisztán védelmi porton való áthaladáskor. Ha
két, vagy több irányba haladó védelmi fényutakat érintene az új igény védelmi útja,
akkor bármelyik irányt választja is, vagy akár egy eltér®t, mindenképpen szakításra
kerül sor.

Az érintett fényutak egyetlen irányának választását jutalmazni kell a többi iránnyal
szemben, utóbbiak választása ugyanis felszakítást okoz, míg az egyetlen irány válasz-
tása nem. Ahogy már volt szó róla, a tisztán védelmi alporthoz kapcsolódó élek nem
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4.5. ábra. Az egyetlen érintett irányt modellez® segéd-él

alkalmasak egy adott irány jutalmazására. Ezért ezeket az éleket a fenti elmélet sze-
rint súlyozzuk. Ezúttal a pontatlanság is elt¶nik, 1 + 1 (régi+új) irányba történ®
felszakítással számolva. A hullámhossz-gráfot a védelmi útvonalak keresésének ide-
jére az egyetlen irányt mutató alacsony költség¶ (CB

U ) élekkel egészítjük ki ott, ahol
ez lehetséges. Ezek az élek azok közé a tisztán védelmi útvonalakat továbbító be-
és kimen® alportok közé kerülnek, melyekben az új igény egyetlen irányban haladó
útvonalakat érintene.

A 4.5/a ábrán egy olyan csomópont látható, mely egy hullámhosszat kezel, három
be-, illetve három kimen® portja van. A 3. bemen® portban az egyetlen, közös üzemi
er®forrású igények által kijelölt irányt ábrázolja a zöld vonal. Ennek modellje a 4.5/b
ábrán a 3-as bemen® alportból a 2-es kimen® alportba tartó alacsony súlyú, zölddel
kiemelt él.

Fontos, hogy a beszúrt él mindkét végpontjában lev® alportban egyetlen irányban
haladó útvonalakat érintsen az új igény. El®fordulhat ugyanis, hogy az egyik alport-
ban az új igény egyetlen irányban haladó útvonalakat érint, de abban az irányban
olyan alport található, amelyben több irányban haladó útvonalakat érintene az új
igény védelmi útvonalának áthaladása. Egy ilyen helyzetet mutat be a 4.5/c ábra,
ahol a 3-as bemen® alportban egyetlen irányt jelöl ki az érkez® igény, a 2-es kimen®
alportban azonban kett®t. Ilyenkor nem szúrhatjuk be a közvetlen élet a védelmi
útvonal keresésének idejére. Bár az egyirányú alport indokolná a beszúrást, a má-
sik oldali port többirányúsága miatt az új útvonalat fel kell szakítani. Ez viszont
felszakításra kötelezi az egy érintett irányú alporton áthaladó fényutakat is.
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Ahogy a 4.2 fejezetben láttuk, egyáltalán nem biztos, hogy az egyes felszakítá-
sok végrehajtása valójában meg is emeli a csomópontban védelemre foglalt átalakítók
számát. Elképzelhet®, hogy az új igény által nem érintett üzemi er®források meghibá-
sodása több átalakító használatát igényli, mint az új igény bármelyik üzemi er®forrá-
sának meghibásodása, a felszakításokkal együtt. Ett®l függetlenül mindig a globális
minimumra kell törekedni, és nem a többletfoglalás minimumára, hiszen ha ezt tart-
juk szem el®tt a súlyok megállapításakor, akkor a sok átalakítót igényl® útvonalak
elévülésével a védelemre foglalt átalakítók száma jelent®sen csökkenhet.

Eddig csak a kizárólag védelmi fényutakat továbbító portok súlyozásáról volt szó.
Az üzemi útvonalat is továbbító alportok súlyozása nem történhet a bemutatott el-
mélet szerint, mert ott csak egy fajta viselkedés megengedett, minden igény forgalma
ugyanabba az irányba kell továbbhaladjon, nincs értelme tehát a felszakításokat vizs-
gálni, összehasonlítani.

A csomóponton belüli súlyozással azt szeretném elérni, hogy a lehet® legkevesebb
optikai-elektronikai átalakítót használjuk fel. Ezért mindenképpen alacsony súlyúnak
(CB

W ) kell lennie az olyan éleknek, melyek üzemi útvonalak tisztán optikai rétegen való
áthaladását modellezik. Az új igény védelmi útvonala ugyanis ezt az irányt választva
szintén nem igényel optikai-elektronikai átalakítót.

Bár az ilyen fényutak felszakítása a korábbi indoklás szerint oldalanként 1, illetve
1-2 új átalakító igénylését jelenti, tehát akár kevesebbet, mint védelmi útvonalak
felszakításakor, mégis határozottan kerülend® a felszakítás (CB

T ), hiszen az üzemi
útvonalak felszakítása a már ismertetett módon forgalomkiesést, illetve késleltetést
okoz.

Az optikai réteg és az elektronikus réteg közötti élek súlyozásához a következ®
szemléletet javaslom. Bár ilyenkor minden, az alporton áthaladó igény forgalma érinti
az elektronikus réteget, elképzelhet®, hogy az üzemi igények elévülése után a védelmi
útvonalak egy része áthaladhat a csomóponton annak érintése nélkül is. Ezért az ilyen
élek közül azt érdemesebb választani, amelyiknél az üzemi útvonalak megsz¶nése ese-
tén kevesebb optikai-elektronikai átalakítóra lesz szükség. A súlyok meghatározása
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ezért hasonlít a tisztán védelmi portokhoz kapcsolódó élek súlyának meghatározásá-
hoz. Portonként meg kell határozni a közös üzemi er®forrással rendelkez® védelmi
útvonalakat, és azok irányainak száma szerint meghatározni az él költségét. Az ará-
nyossági tényez® CB

A . A 4.2.1 algoritmust kisebb módosításokkal itt is alkalmazhatjuk.
Nem kell vizsgálni, hogy a pio alporton csak védelmi utak haladnak-e át. Emiatt �-
gyelni kell arra, hogy a DT halmazba csak azokat az igényeket gy¶jtsük, amelyek
védelmi útvonala halad át a pio alporton:

DT = {d|d ∈ (Dpio ∩Rn), LA
d ∩ LA

dúj
6= ∅} (4.15)

Az útvonalak vizsgálatakor az elektronikus réteg érintésével nem foglalkozunk,
hiszen mindegyik útvonal áthalad azon. Számunkra az útvonalak kimenete, illetve
bemenete számít.

El®fordulhat, hogy a közös üzemi er®forrású igénycsoportban hullámhosszváltó,
vagy helyben végz®d®, illetve kezd®d® igény is található. Ez az igény az üzemi út-
vonalak elévülése után is az elektronikus rétegben tartaná csoportja útvonalait. Az
ilyen igényeket nem vesszük �gyelembe, ugyanúgy tekintünk rájuk, mint az üzemi
útvonalakra, melyek elévülését várjuk.

Tegyük fel, hogy van két azonos oldalon található alportunk. Az egyiken való
áthaladáshoz kevesebb átalakítóra van szükség a töredezettségért felel®s igények el-
évülése után. Azt is tudjuk azonban, hogy a rajta áthaladó igények várhatóan jóval
tovább kényszerítenek az elektronikus rétegbe bizonyos útvonalakat, mint a másik
porton áthaladó igények. Ilyenkor a kevesebb átalakítót igényl® portot részesítjük
el®nyben.

Ennek oka, hogy nem alapozhatjuk a súlyokat a már él® igények élettartamá-
ra, mert a jöv®ben érkez® igényeket és azok útvonalát nem ismerjük. Így bármikor
jöhet egy új igény, mely jelent®sen megnöveli a fényutak elektronikus rétegbe való
kényszerítettségének id®tartamát.

Ezzel szemben ha mindig törekszünk az átalakítók számának minimalizálására,
akkor ha egyszer teljesül a fényutak összekötésének feltétele sokat nyerhetünk.
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költségosztály élen áthaladó
igények

irány, funkció költség

COO üzemiek és
védelmiek

optikai CB
W

COE, CEO konverzió |Pe| · CB
A

COT . CTO felszakítás CB
T

COS, CSO
védelmiek,
vagy üres
alport

optikai |Pe| · CB
M

COS, CSO optikai, egyenirányítású
él mellett

(|Pe|+ 1) · CB
M

COA, CAO konverzió |Pe| · CB
M + CB

E

CU egyenirányítás CB
U

CAE, CEA gy¶jt® élek ∅
CTE, CET ∅

4.1. táblázat. Költségosztályok megosztott védelem esetén

Az alporton áthaladó igények egyirányúságát modellez® segédélek üzemi útvo-
nalakat továbbító alportok esetén is használhatók, azonban az útvonal rögzítésekor
�gyelni kell arra, hogy bár az útválasztó a közvetlen élet választotta a portok között,
a valódi útvonalnak át kell haladnia az elektronikus rétegen.

Végighaladtunk tehát a 3.1.2 fejezetben ismertetett gráfélek 3.2 fejezetben beveze-
tett költségosztályainak megosztott védelem melletti alapelvein. Egyetlen új éltípust,
illetve egy ahhoz tartozó költségosztályt vezettünk be (CU). A 4.1 táblázatban össze-
foglalom az eddigi megállapításokat.

A fejezetben bevezetett súlyok egymáshoz való viszonya a következ®:

CB
U ≤ CB

W < CB
A < CB

E < CB
M ¿ CB

T (4.16)

Az ismertetett súlyozás hatásának bemutatására szimulációkat futtattam a COST
és NSF hálózatokon, a 3.2 fejezetben használt paraméterekkel, különböz® forgalmak-
kal.

Rögzített paraméterek mellett két-két mérést készítettem. Az egyik esetben a
védelmi útvonal keresésekor csak a hullámhossz-csatornák kaptak súlyt attól függ®en,
hogy az üzemi útvonal ismeretében mennyi többletkapacitást kellett foglalni rajtuk.
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Költség Érték
CB

U 2
CB

W 3
CB

A 4
CB

E 5
CB

M 20
CB

T 100

4.2. táblázat. A szimulációs vizsgálat során alkalmazott súlyok

Ez az irodalomban is megszokott súlyozási módszer. A másik esetben a foglalandó
többletkapacitással nem foglalkoztam, csak a csomóponton belüli átmenetek megfelel®
súlyozásával. A szimuláció során alkalmazott súlyok a 4.2 táblázatban láthatók. Az
útvonalpárok meghatározásához a 4.4 fejezetben olvasható algoritmust használtam,
mely képes eltér® súlyozással keresni üzemi és védelmi útvonalakat a hullámhossz-
gráfokban.

Az eredmények egymáshoz hasonlók, a COST hálózatban elvezetett, 500 Mbit/s
középérték¶ igények esetén 0% blokkolás mellett kapott számokat a 4.3 táblázatban
foglaltam össze. A teljes szimulációra kapott eredményeken túl a táblázat celláiban
feltüntettem a torlódás-ürülés által okozott eredményingadozásokat is: a tolt id®ab-
lakok által kimetszett szimulációrészletek eredményeib®l adódó tartomány középs®
95%-át, ahogyan a 3.2 fejezetben is.

Láthatjuk, hogy a portok megosztásának el®térbe helyezésével a védelmi fény-
utak hossza megn® (majdnem 35%-kal). Ennek oka, hogy kevesebb felszakításra
van szükség a megosztás lehet®sége miatt. Az egyes útvonalak kevesebb fényúton
haladnak át, kevesebbszer érintik az elektronikus réteget, mert a súlyozás kialakí-
tásának következménye, hogy az elektronikus réteget kerülni fogják az útvonalak.
Ennek megfelel®en optikai-elektronikai átalakítóból is alig ötödannyira van szükség a
port-megosztást el®térbe helyez® súlyozás alkalmazásakor. Mivel a lehet® legkevesebb
kapacitás foglalásához az igények esetenként jelent®s kerül® úton kerülnek elvezetés-
re, a port-megosztást el®térbe helyez® súlyozás esetében az útvonalak rövidebbek.



FEJEZET 4. MEGOSZTOTT VÉDELEM OPTIKAI HÁLÓZATBAN 93

Védelmi
Fényutak Utak Átalakítók Hálózati

Súlyozás hossza száma igényenként hossza száma terheltség
kapacitás 1.235 8.266 9.349 588 8.05%
alapú 1.072�1.399 6.536�9.996 8.469�10.229 165�1010 2.345�13.76%

csomóponti 1.662 4.464 7.192 113 8.885%
1.447-1.877 4.003�4.925 6.942�7.442 74�152 2.775�14.995%

4.3. táblázat. A portmegosztást el®nyben részesít® súlyozás hatása

Láthatjuk azonban azt is, hogy a megosztás miatt kapacitás-alapú súlyozás esetén
összességében kevesebb kapacitást foglalunk a hálózatban a védelem számára.

4.4. Útválasztás megosztott védelem esetén
Útvonalvédelem során két egymástól független útvonalat kell kijelölni az igény szá-
mára. Az optikai hálózatot modellez® hullámhossz-gráfban a függetlenség azonban
speciális értelmet nyer. A 2.1 fejezetben áttekintettük az optikai hálózatok különböz®
gráf-modelljeit. Láthattuk, hogy sok esetben a különböz® hullámhosszak a gráfban
külön élekként jelennek meg. Útvonalpár keresésekor ez problémát jelent. El®for-
dulhat ugyanis, hogy a gráfban független útvonalpár ugyanazon a �zikai er®forrá-
son halad keresztül, melynek meghibásodása így mindkét útvonalat érinti. Ezért a
hullámhossz-gráfot közös kockázatú csoportokra (Shared Risk Group, SRG) kell osz-
tani [RPS+00] [TR04] [RBS+01]. Ezek a gráf éleinek olyan csoportjai, melyek egy
�zikai eszközt (összeköttetés, hálózati csomópont) modelleznek. Ha ugyanis a �zikai
eszköz meghibásodik, akkor a csoportban található összes él együtt hibásodik meg.
Két út függetlensége a hullámhossz-gráfban azt jelenti, hogy nem haladnak át közös
SRG-n.

Egy SRG-be tartozónak kell tekinteni nem csak az egy fényszálon belül továbbított
hullámhossz-csatornákat, hanem az egy kábelbe kötegelt összes fényszál hullámhossz-
csatornáját is. Ezt két módon is megközelíthetjük. Az egyik esetben a két összekötött
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csomópont között annyi virtuális hullámhosszat feltételezünk, amennyit a kábel fény-
szálai összesen átvisznek. Ez a megközelítés a hullámhossz-gráf elemszámát jelent®sen
megnöveli, ami a szimulációkat nagy mértékben megnyújtja. A másik megközelítés
annyi hullámhosszat feltételez az összekötött csomópontok között, amennyit az egyes
fényszálakon továbbítunk. A hullámhossz-csatorna egyszeri kapacitása helyett azon-
ban a kábelben lev® fényszálak számának megfelel® többszöröst alkalmaz. Ilyenkor
a hullámhossz-gráf elemszáma alacsony marad, de külön �gyelnünk kell a granulari-
tásra. Például 3, csatornánként 10 Gbps sebesség¶ fényszált tartalmazó kábel esetén
nem vezethetünk el 11, vagy 30 Gbps-os igényt a gráf egy-egy élén.

Megosztott védelem esetén a legkisebb költség¶ útvonalpár megtalálása NP tel-
jes feladat [OZSM03], mert már részproblémája is NP teljes. A részproblémában
elegend® optikai-elektronikai átalakító áll rendelkezésre, és minden kapcsolat teljes
sávszélességet igényel, megosztott védelemmel. Ezért ebben a témában is számos
heurisztikával találkozhatunk.

Útvonalpárok keresésére is igen elterjedt módszer az el®re megtervezett k útvo-
nalból történ® választás. Az üzemi, illetve a védelmi útvonal számára a k útvonalból
meghatározott sorrend alapján, rögzített szabályok betartásával választanak az algo-
ritmusok [HTM03] [HM01] [XQX02].

Suurballe algoritmusa [ST84] a megadott forrás és célcsomópont között több él-
független útvonalat ad meg. Az útvonalak keresése során azonban ugyanazt a sú-
lyozást alkalmazza mindkét út keresésekor. Hozzárendelt védelem esetén ez nem is
gond, hiszen ilyenkor gyakorlatilag két egymástól független üzemi útvonalat jelölünk
ki az érkez® igények számára. A 4.3 fejezetben már volt szó arról, hogy megosztott
védelem alkalmazásakor más tulajdonságokat tartunk el®nyösnek védelmi útvonalak
esetén, mint üzemi útvonalak esetén: igyekszünk olyan útvonalat találni, amin a lehe-
t® legkevesebb többletkapacitást kell foglalni az új védelmi útvonal számára. Ez függ
a választott üzemi útvonaltól, ami megakadályozza azt, hogy optimálisan egyszerre
lehessen elvezetni üzemi és védelmi útvonalat.

[TR04] egy olyan algoritmust mutat be, mely egymás után próbálgatja az üzemi
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útvonalakat az el®re megtervezett k jelöltb®l. A védelmi útvonalat Suurballe algo-
ritmusának módosításával számítja az éppen vizsgált üzemi útvonal mellé. Ha nem
sikerül egy jelölthöz védelmi párt találni, akkor az algoritmus a következ® el®reterve-
zett útvonal mellé keres párt.

Ahhoz tehát, hogy az üzemi és védelmi útvonalakat eltér® súlyozás alkalmazásával
kereshessük érdemes legrövidebb utat keres® algoritmust használni, ha tehetjük. Mi-
vel azonban útkereséskor csak a keresett út optimalitását tartjuk szem el®tt, nagyon
könnyen el®fordulhat, hogy a talált útvonalak keresztezik egymást, közös összekötte-
tésen haladnak át, ami nem megengedhet®. Az üzemi útvonalak ugyanis a rövidségre
törekedvén sok esetben kettévágják a hálózatot, ezért a legrövidebb utat keres® al-
goritmusok használata körültekintést igényel. A különböz® súlyozások, heurisztikák
célja az, hogy növeljék az útvonalpár megtalálásának valószín¶ségét [GYL04].

[HTM03] szerz®i olyan gráf modellen keresnek útvonalpárokat, melyben egy SRG-
t csak egy él modellez. Minden összeköttetéshez ki lehet számolni, hogy adott üzemi
útvonal mellett mennyi a védelemre meg nem osztható kapacitás. Amelyik össze-
köttetésen nincsen elegend® kapacitás a meg nem osztható és az üzemi útvonalak
számára foglalt kapacitás mellett, azon nem vezethet® a védelem. Az üzemi útvona-
lak keresésekor [HTM03]-ban olyan súlyozást használnak, ami minimalizálja a meg
nem osztható kapacitás miatt kies® összeköttetések számát. Így az üzemi útvonal
letiltása után nagyobb valószín¶séggel találunk utat a védelem számára a megmaradt
élekb®l. A módszer azonban nem alkalmaz kötegelést, és csak az SRG-ket jelöli ki,
azon belül a hullámhosszakat és az optikai-elektronikai átalakítók helyét nem.

A hullámhossz-gráf segítségével �gyelembe vehet® a forgalomkötegelés, és a fény-
utak kijelölése is adódik a talált útvonal alapján. A problémát itt az SRG független,
de különböz® súlyozású útvonalpár megtalálása jelenti. Ehhez az alábbi heurisztikus
algoritmust javaslom.

Els®ként kijelölöm a megfelel® súlyozás használatával az üzemi útvonalat. Az
útvonal által érintett SRG-k éleinek súlyát ezután jelent®s mértékben megnövelem,
hogy amennyiben ez lehetséges, a védelmi útvonal elkerülje azokat. A többi él súlya
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a 4.3 fejezetben bemutatott módon alakul. Ezután védelmi útvonalat keresek az
alkalmazott legrövidebb utat keres® algoritmussal. Ha az útvonalpár nem metszi
egymást, akkor a keresés sikeres.

El®fordulhat azonban, hogy az els®ként keresett üzemi útvonal a hálózatot ketté-
vágja, így nem lehetséges a két útvonal metsz®désének elkerülése. Ezért a hálózatot
kettévágó üzemi útvonalat törlöm, a védelmi útvonal SRG-it pedig ideiglenesen letil-
tom a hálózatban.

Mivel az üzemi utat töröltem, a következ® (harmadik) útvonalat üzemi súlyozás
alkalmazásával keresem. Ha az útvonalkeresés sikertelen, akkor ezzel az eljárással
nem lehet egymástól független útvonalakat találni, ilyenkor más módszerrel kell pró-
bálkozni. Err®l kés®bb lesz szó. Ha azonban találok új, a letiltott második útvonaltól
szükségszer¶en független utat, akkor a két útvonal költségét összehasonlítom. Ame-
lyik az üzemi súlyozás szerint alacsonyabb költség¶, az lesz az új üzemi út. Ez nem
szükségszer¶en a harmadikként megtalált útvonal.

Láthattuk a 4.3 fejezetben, hogy a védelmi súlyozás függ az üzemi útvonaltól. Azt
az algoritmusnak ezen a pontján már tudjuk, hogy a hálózatban létezik két egymástól
független útvonal, és azt is, hogy bármelyik SRG-inek letiltásával egy másik útvonal
található a hálózatban. Ezért a választott üzemi útvonal SRG-inek letiltása és a
védelmi útvonal törlése után védelmi súlyozást alkalmazva egy olyan útvonalat fogunk
találni, mely az éppen töröltt®l nem feltétlen különbözik, de amelyikr®l már biztosan
tudjuk, hogy védelmi szempontból a lehet® legmegfelel®bb. Az is el®fordulhat, hogy
az új útvonal bár ugyanazon SRG-ken halad keresztül, mint az el®z® védelmi útvonal,
bizonyos összeköttetéseken másik hullámhosszt vesz igénybe.

Az algoritmust egy hat csomópontból álló topológián a 4.6 ábra mutatja.
A fenti lépések formális leírásában a következ® jelöléseket alkalmazom:

• CX � tömb, melyben az egyes élekhez, mint kulcsokhoz rendelünk hozzá súlyo-
kat. CA, illetve CB jelöli a 3.2, illetve a 4.3 fejezetben ismertetett üzemi, illetve
védelmi súlyozást.

• hi � magas konstans érték
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4.6. ábra. Eltér® tulajdonságú útvonalpár keresése legrövidebb utat keres® algorit-
mussal

• útkeresés() � függvény, mely paraméterül az alkalmazott súlyozást, a forrás,
illetve célcsomópontot várja, és a súlyozás szerint optimális útvonallal tér vissza

• költség() � függvény, mely paraméterül súlyozást és egy útvonalat vár, és az
útvonal súlyozás szerinti költségével tér vissza

• SRG() � függvény, mely a paraméterül kapott él SRG-jét megadja

• L() � függvény, mely a paraméterül kapott SRG éleit megadja

Az SRG független útpár legrövidebb utat keres® algoritmussal történ® keresését
a 4.4.1 algoritmus mutatja.

A fent vázolt eljárás esetében el®fordul, hogy bár a hálózatban létezik két egy-
mástól független útvonal, azokat az algoritmus mégsem találja meg, mert els®dleges
célja az, hogy a súlyfüggvények szerint optimális útvonalakat találjon. A 4.7 ábra
egy ilyen csapda szituációt mutat be. A 4.7/a ábrán láthatók az üzemi súlyok, és
a mellettük adódó legkisebb költség¶ útvonal (folytonos vonal). A 4.7/b ábrán a
védelmi súlyok láthatók, illetve az üzemi útvonal által érintett összeköttetéseken a
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4.4.1 Algoritmus Útvonalpár keresése legrövidebb utat keres® algoritmussal
Parameter: sd, td {d ∈ D igény forrása (sd) és célja (td)}
Output: PA, PB {üzemi és védelmi útvonalak}
PA = útkeresés(CA, sd, td) {üzemi útvonal megkeresése}
for all l ∈ PA do {kigy¶jtöm az üzemi SRG-k éleit}

LA = LA∪ L(SRG(l))
end for
C2 = CB

for all l ∈ LA do {az üzemi SRG-k éleinek súlyát megnövelem}
C2[l] = hi

end for
PB = útkeresés(C2, sd, td) {védelmi útvonal megkeresése}
if PA ∩ PB 6= ∅ then {keresztezik egymást az útvonalak}
for all l ∈ PB do {kigy¶jtöm a második útvonal SRG-inek éleit}

LB = LB∪ L(SRG(l))
end for
C3 = CA

for all l ∈ LB do {a második út SRG-inek éleit letiltom}
C3[l] = ∞

end for
PA = útkeresés(C3, sd, td)
if PA 6= ∅ then {találtunk útvonalat a letiltott élek ellenére}
if költség(CA, PB)<költség(CA, PA) then {üzemi útvonal kiválasztása}

PA = PB

end if
for all l ∈ PA do {kigy¶jtöm az üzemi SRG-k éleit}

LA2 = LA2∪ L(SRG(l))
end for
C4 = CB

for all l ∈ LA2 do {az üzemi SRG-k éleit letiltom}
C4[l] = ∞

end for
PB = útkeresés(C2, sd, td)
{az új üzemi útvonal mellett optimális védelmi útvonal megkeresése}

end if
end if
if PA 6= ∅ then {találtunk útvonalpárt}

az üzemi útvonal PA, a védelmi útvonal PB

end if
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4.7. ábra. Eltér® súlyozású útvonalat keres® algoritmus csapdája

megemelt súlyok. Így védelem számára a szaggatott vonallal jelölt út adódik. Lát-
hatjuk, hogy mindkét útvonal átvágja a hálózatot. Bármelyiket vetjük el és bármelyik
éleit vesszük ki a hálózatból, nem lehetséges az élek kivétele után útvonalat találni
a forrás és célcsomópontok között, holott a hálózatban létezik független útvonalpár.
A bemutatotthoz hasonló körülmények azonban jelentéktelen számban fordulnak el®
valós hálózati körülményeket feltételezve, például a csomópontok magasabb fokszá-
ma miatt. Egy-egy a hálózatokat túlterhel® egymillió darabos igénykészlet elvezetése
folyamán sem a COST, sem az NSF, sem pedig szövevényes hálózaton nem fordult
el® csapda szituáció.

Láthatjuk azonban, hogy csapda-szituáció létezik, ezért a fenti algoritmusról még
nem jelenthetjük ki, hogy megbízhatóan használható útvonaltervezésre, hiszen nem
feltétlen találja meg a létez® útvonalpárt. Ahhoz, hogy megbízható útvonaltervez®
algoritmussá váljon, ki kell egészíteni csapda-szituáció esetére.

Suurballe algoritmusa [ST84] megbízhatóan megmondja, hogy létezik-e független
útvonalpár vagy sem, de használata esetén le kell mondanunk arról, hogy a védelmi
útvonal a 4.3 fejezetben írtak szerint optimális legyen, mert csak egyféle súlyozást
tud alkalmazni az útvonalak keresése során.

Mivel Suurballe algoritmusa egyszerre adja vissza a két útvonalat, nincs lehet®ség
arra, hogy az algoritmust hullámhossz-gráfon futtatva letiltásokkal megakadályoz-
zuk az üzemi és a védelmi útvonalak azonos SRG-n való áthaladását. Ezért ahhoz,
hogy az optikai hálózatban a Suurballe algoritmus használható útvonalpárt adjon
eredményül, a hálózatnak egy más eljárással készült gráfmodelljén kell futtatni. A
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modellnek olyannak kell lennie, hogy a topológiát helyesen tükrözze, és a talált útvo-
nalpárok élfüggetlensége a hullámhossz-gráfon SRG függetlenséget biztosítson minden
körülmények között.

Az n ∈ N hálózati csomópontot egy bemenen® (iSn) és egy kimen® gráfpont-
tal (oS

n), valamint közöttük egy, a bemenet fel®l a kimenet felé irányított éllel mo-
dellezzük. Ez az él biztosítja, hogy a talált úvonalak csomópontfüggetlenek lesz-
nek. Az összeköttetéseket két egymással ellentétesen irányított éllel modellezzük,
melyek a két végpont modelljének kimen® gráfpontjából az ellenkez® oldali végpont
modelljének bemen® gráfpontjába mutatnak. Az élek beszúrása el®tt azonban meg
kell vizsgálni, hogy az összeköttetésen (l) adott irányban van-e olyan hullámhossz-
csatorna (lw, w = 1 . . . W ), amiben az érkez® igény elvezetéséhez van elegend® ka-
pacitás (cap[lw]>cap[d]). A gráf csomópontjainak NS halmazát, illetve éleinek LS

halmazát a fentieknek megfelel®en következ®képpen építjük fel.
Output: NS, LS {A hálózat SRG-ib®l képzett gráf-modell}
for all n ∈ N do {csomópontok modellje}

NS = NS ∪ iSn ∪ oS
n {be- és kimen® gráfcsomópontok}

LS = LS ∪ iSnoS
n {csomópontfüggetlenséget biztosító él}

end for
for all l ∈ L do {élek modellje}

a = az l összeköttetés egyik végpontja
b = az l összeköttetés másik végpontja
if ∃w : cap[abw] > cap[d] then {az igény átfér az összeköttetésen}

LS = LS ∪ oS
a iSb

end if
if ∃w : cap[baw] > cap[d] then {az igény átfér az összeköttetésen}

LS = LS ∪ oS
b iSa

end if
end for

4.4.1. Tétel. Ha a Suurballe algoritmus a fenti eljárással készült gráfon élfüggetlen
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útvonalat talál, akkor a hullámhossz-gráfon SRG független útvonal található.

Bizonyítás. A hullámhossz-gráf SRG-i a �zikai hálózat csomópontjai, illetve össze-
köttetései. A fent részletezett modell egy-egy SRG-t egy, illetve két éllel jelenít meg.
Mivel a Suurballe algoritmus élfüggetlen útvonalpárt talál, csak az összeköttetések
modelljeit használhatná közösen a két talált útvonal. Ehhez azonban az szükséges,
hogy a közösen használt él két végpontján mind a két útvonal áthaladjon. Ez azon-
ban nem lehetséges, mert egy csomópontot csak egy él modellez, amit nem használhat
egyszerre két élfüggetlen útvonal.

Ha a fenti modellen a Suurballe algoritmus nem talál élfüggetlen útvonalat, akkor
a hullámhossz-gráfban sincsen SRG független útvonal. Ez azért igaz, mert amelyik
SRG-ben van elég kapacitás az igény elvezetéséhez, azon a fent de�niált gráf is átha-
ladást biztosít. Így nem létezik olyan SRG független útvonal a hullámhossz-gráfban,
mely ne lenne megtalálható a Suurballe algoritmus futtatásához készített gráfban.

A Suurballe algoritmus futtatása után tehát rendelkezésünkre állhat két SRG lista,
melyeken az új igény útvonalai áthaladhatnak. Ez azonban még nem elegend® az
igény elvezetéséhez, mert pontosan meg kell mondanunk, hogy mely hullámhosszakon,
illetve milyen csomóponton belüli átmeneteken akarjuk vezetni az igényt az egyes
útvonalakon. Ehhez ismét a legrövidebb utat keres® algoritmushoz nyúlunk. Az egyes
útvonalak pontosításához a hullámhossz-gráf összes olyan élét letiltjuk, mely nem
tartozik az éppen pontosított útvonal SRG-ihez. Ezután a forrás és a cél csomópont
között a megfelel® súlyozással megkeresem a legkisebb költség¶ utat.

Az eredmény javítása érdekében a következ® lépések tehet®k. Tudjuk, hogy ha
az egyik Suurballe algoritmus által talált útvonal SRG-it letiltjuk a hálózatban, ak-
kor egy legrövidebb útkeres® algoritmus fog útvonalat találni a hullámhossz-gráfban,
hiszen ha mást nem is, a Suurballe algoritmus által talált másik útvonalat eredmé-
nyül adhatja. Lehetséges azonban az is, hogy másik súlyozás segítségével alternatív
útvonalat is talál. Ezért ha a Suurballe algoritmus által talált útvonalak pontosításai
közül az üzemi súlyozás szerint olcsóbb SRG-it letilthatjuk, akkor védelmi súlyozást
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alkalmazva kereshetünk kedvez®bb védelmi utat a Suurballe algoritmus által talált
változatnál.

Útvonalpárok keresése során tehát alkalmazhatunk eltér® és azonos súlyozást. En-
nek védelmi útvonalakra gyakorolt hatását foglaltam össze a 4.4 táblázatban. A
szimulációt COST és NSF hálózatokon is futtattam a 3.2 fejezetben ismertetett pa-
raméterekkel, különböz® igény-sávszélességgel és tartási id®kkel. A táblázatban 500
Mbit/s középérték¶ igények COST hálózaton 0% blokkolás mellett mért eredményeit
mutatom be. A teljes szimulációra kapott eredményeken túl a cellákban feltüntet-
tem a torlódás-ürülés által okozott eredményingadozásokat is: a tolt id®ablakok által
kimetszett szimulációrészletek eredményeib®l adódó tartomány középs® 95%-át, aho-
gyan a 3.2 fejezetben is.

Mivel a védelem számára alkotott súlyozás az elektronikus réteg minél kisebb
terhelésére törekszik, a Suurballe algoritmus futtatásakor is az elektronikus réteg
használatának minimalizálását megcélzó súlyfüggvényt alkalmaztam.

Az eredményeken azt látjuk, hogy Suurballe algoritmus használatakor a fényutak
hosszabbak és a teljes útvonal kevesebb fényútból áll össze. Ez azt sugallja, hogy
ilyenkor az elektronikus réteget kevésbé terheljük. Ez igaz is lehet, hiszen az ezt célzó
súlyozást alkalmaztuk.

Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy különböz® súlyozás alkalmazásakor célunknak
megfelel®en mégis kevesebb optikai-elektronikai átalakítóra van szükség. A látszólagos
ellentmondásra a magyarázatot a felszakítások adják meg.

Azonos súlyozás használatakor ha csak lehet az optikai rétegen való áthaladást
részesítjük el®nyben. Ez azonban sok esetben a közös üzemi er®források miatt mégis
felszakítást jelent, ilyenkor ugyanis nem tudjuk �gyelembe venni az erre utaló in-
formációkat. Eltér® súlyozás alkalmazása esetén viszont elképzelhet®, hogy pont a
felszakítás és ezáltal a szükséges átalakítók számának minimalizálása érdekében az
elektronikus rétegen át vezetjük az útvonalat. Egy ilyen esetet mutat be a 4.8 ábrán
látható csomópont. Tegyük fel, hogy a szomszédos csomópontok állapota lehet®vé
teszi mind az A, mind a B alportokon történ® belépést, de a kilépésnek a C alporton
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4.8. ábra. Eltér® döntés azonos és különböz® súlyozások esetén

Védelmi
Fényutak Utak Átalakítók Szakítások

Súlyozás hossza száma igényenként hossza száma száma

azonos 3.078 3.246 7.158 261 149
1.732�4.424 2.117�4.375 6.81�7.506 109�413 109-190

eltér® 1.997 3.743 7.252 151 34
1.841�2.154 3.332�4.154 6.883-7.621 80-223 10-58

4.4. táblázat. Eltér® és azonos súlyozású útpár-keresés összehasonlítása

kell történnie. Az elektronikus réteg minimális használatára törekv® súlyozás esetén
a pirossal jelzett BSC útvonal lesz a csomóponton belül a legalacsonyabb költség¶,
mert a súlyfüggvény nem tudja �gyelembe venni, hogy ez a két kék színnel jelzett
védelmi fényút felszakításával jár. Így 3 + 1 új átalakító foglalására lenne szükség.
A védelmi súlyozás azonban ezt �gyelembe veszi és az AEC elektronikus rétegen
áthaladó útvonalat választja, mely csak 1 + 1 új átalakító foglalásával jár.

Az ilyen esetek miatt az átalakítók megosztása jobb, kevesebb kell bel®lük és a fel-
szakítások száma is kisebb. Ez utóbbi a magyarázata a kicsit hosszabb útvonalaknak
is.

4.5. Információterjesztés
A bemutatott algoritmusok mindegyikében felhasználtam, hogy a csomóponton át-
haladó összes igény üzemi útvonala ismert. Erre szükségünk is van, hiszen enélkül
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nem tudnánk megállapítani, hogy mely igények oszthatnak meg er®forrásokat és me-
lyek nem. Ahhoz azonban, hogy ez az információ minden csomópontban naprakészen
rendelkezésre álljon nagy mennyiség¶ információ terjesztésére van szükség. Ha az
információ rendelkezésre is áll, alkalmanként olyan nagy mennyiség¶ lehet, hogy a
számítások jelent®sen lelassulnak. Nem ismeretlen ez a probléma az irodalomban
sem. Egy Full Information Restoration (FIR) nev¶ hatékony algoritmust mutat be
[LWKD02].

Az algoritmus összeköttetésenként (L) két tömb folyamatos naprakészen tartásán
alapszik. A tömbökben a hálózat többi összeköttetéséhez rendelünk értékeket. A
failself nev¶ tömbben azt tároljuk, hogy az összeköttetés meghibásodása esetén a
hálózat többi összeköttetésén mennyi védelmi kapacitásra van szükség. Jelölje LA

d

a d ∈ D igény üzemi útvonalának összeköttetéseit, LB
d pedig a védelmi útvonalét.

Ha az i összeköttetéshez rendelt failself tömbben a j összeköttetéshez C kapacitást
rendelünk, az azt jelenti, hogy a védelmüket j összeköttetésen vezet®, i összeköttetést
üzemi útvonalukban használó igények számára a meg nem osztható védelmi kapacitás
C. Formálisan ezen igények halmaza legyen Di,j, melyre

Di,j = {d|d ∈ D, i ∈ LA
d , j ∈ LB

d } (4.17)

∑

∀d∈Di,j

cap(d) = C (4.18)

A failother nev¶ tömbben azt tároljuk, hogy a tömbhöz tartozó összeköttetésen
mennyi kapacitást kell lefoglalni más összeköttetések meghibásodása esetén. Adott i,
illetve j élen karbantartott tömbökre tehát igaz, hogy

failotheri[j] = failselfj[i] (4.19)

Az egyes összeköttetéseken foglalandó védelmi kapacitás tehát

Ri = max(failotheri), i ∈ L (4.20)
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Az üzemi útvonal (LA
d ) kijelölése után minden abban szerepl® összeköttetés fa-

ilself tömbjéb®l egy új T tömböt képezünk, mely megadja, hogy az üzemi útvonal
bármely élének meghibásodása esetén mennyi kapacitás szükséges a hálózat többi
összeköttetésén:

T [i] = max
∀j∈LA

d

failselfj[i], i ∈ L, i /∈ LA
d (4.21)

A T tömb, az igény sávszélessége (cap(d)) és a védelemre már foglalt kapacitás
segítségével összeköttetésenként meghatározható, hogy az LA

d üzemi útvonal mellett
mennyi védelmi kapacitás foglalása lenne szükséges az egyes összeköttetéseken:

W [i] = min(b, T [i] + b−Ri), i ∈ L, i /∈ LA
d (4.22)

A védelmi út (LB
d ) keresésekor a W tömb elemeit alkalmazhatjuk súlyként ahhoz,

hogy minél kevesebb kapacitás kelljen foglalni a védelmi út számára.
Ha a védelmi útvonalat is kijelöltük, akkor az útvonalakban szerepl® élek tömbjét

frissíteni kell. Az üzemi útvonal összeköttetéseiben a failself tömb védelmi össze-
köttetésekhez tartozó elemeit frissítjük, a védelmi útvonal összeköttetésein pedig a
failother tömb üzemi összeköttetésekhez tartozó értékeket.

failselfj[i] = failselfj[i] + cap(d),∀j ∈ LA
d , ∀i ∈ LB

d (4.23)

failotheri[j] = failotheri[j] + cap(d),∀j ∈ LA
d ,∀i ∈ LB

d (4.24)

Az igények elévülésekor a tömbök frissítése ellentétesen történik. Látható, hogy
a failself tömb a súlyok meghatározásához nyújt segítséget, a failother tömb pedig a
védelmi kapacitás meghatározását könnyíti meg.

Munkám során az összeköttetések súlyainak hatékony meghatározásához a fenti
algoritmust választottam. Ez azonban hullámhossz-gráfokon nem lehetséges eredeti
formájában. Ennek oka, hogy a bemutatott algoritmus olyan gráfokra készült, ahol
egy összeköttetést egy él modellez, a hullámhossz-gráfokon pedig egy összeköttetést
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élek csoportja (SRG) modellez. Ezért a meghibásodások sem éleket, hanem élek cso-
portját érintik. Ennek megfelel®en kell a karbantartott adatszerkezetet módosítani.

Az eredeti failother tömb megmutatja, hogy adott összeköttetésen a többi össze-
köttetés meghibásodásakor mekkora kapacitást kell foglalni. Hullámhossz-gráfokban
csak teljes SRG-k hibásodhatnak meg, viszont az SRG-ken belül a sávszélességet
hullámhossz-csatornánként kezeljük. Ezért az egyes hullámhossz-csatornákhoz külön-
külön rögzíteni kell, hogy az egyes SRG-ken áthaladó üzemi útvonalak együttes meg-
hibásodásakor összesen mennyi védelmi kapacitásra lesz szükség. Hullámhossz-gráfok
esetében így az összeköttetések minden hullámhossz-csatornájához rendelünk egy fa-
ilother tömböt. A tömb indexelésére viszont SRG-ket használunk. Így ha egy vé-
delmi útvonal áthalad a hullámhossz-csatornán, akkor az üzemi SRG-n belül hasz-
nált hullámhossztól függetlenül adódik hozzá az új igény sávszélessége a megfelel®
SRG-hez tartozó tömbelemhez. Erre azért van szükség, mert meghibásodáskor a
hullámhosszaktól függetlenül az SRG mindegyik igényének védelme át fog haladni a
választott hullámhossz-csatornákon.

Ha tehát egy adott l hullámhossz-csatornán az S SRG meghibásodásakor C kapa-
citásra van szükség, vagyis az l hullámhossz-csatornához karbantartott failother tömb
S SRG-hez tartozó eleme C (failotherl[S] = C), akkor adott az igények Dl,S csoportja,
amelyre

Dl,S = {d|d ∈ D, l ∈ LB
d , LA

d ∩ S 6= ∅} (4.25)

∑

∀d∈Dl,S

cap(d) = C (4.26)

A fenti logikát megfordítva kapjuk a failself tömb szerkesztésének elvét. Mi-
vel sosem egyes hullámhossz-csatornák, hanem teljes SRG-k hibásodnak meg, ezért
ebb®l a tömbb®l SRG-nként alkalmazunk egyet-egyet. A tömb elemei azonban a
többi összeköttetés-típusú SRG összes hullámhossz-csatornájára külön-külön adódó
kapacitás-összegek, hiszen minden egyes hullámhossz-csatornán külön tartjuk számon
a foglalt sávszélességet. Ennek segítségével a T tömb összeállításakor tudjuk, hogy
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az adott SRG összes élének együttes meghibásodásakor melyik védelmi hullámhossz-
csatornán mennyi kapacitás szükséges.

Ha tehát egy adott S SRG meghibásodásakor l hullámhossz-csatornának C ka-
pacitás szükséges, vagy az S SRG-hez karbantartott failself tömb l hullámhossz-
csatornához tartozó eleme C (failselfS[l] = C), akkor adott az igények DS,l csoportja,
amelyre

DS,l = {d|d ∈ D, l ∈ LB
d , LA

d ∩ S 6= ∅} (4.27)

∑

∀d∈DS,l

cap(d) = C (4.28)

A 4.19 egyenlet tehát továbbra is igaz.
A tömbök szerkesztéséb®l láthatjuk, hogy használatuk esetén sem a naprakészen

tartás, sem az útválasztási eljárás nem igényel módosítást, csupán ahol SRG-k il-
leszkednek az adatszerkezetbe, ott a választott hullámhossz-gráfbeli él SRG-jét kell
rögzíteni.

A fenti változtatások segítségével minden hullámhossz-csatornán csak a rajta átha-
ladó igények módosítják a tömböket, tehát azok saját kapacitás-kezelése megmarad,
ugyanakkor lehet®ség nyílik arra, hogy élcsoportok egyszerre történ® meghibásodását
együtt kezeljük azáltal, hogy az SRG-khez tartozó összes tömbelemet együtt vesszük
�gyelembe.

Az adatszerkezetek módosított formája az eredeti adatszerkezetek általánosítá-
sának tekinthet®, hiszen ha a hálózatban minden összeköttetésen egy hullámhosszat
engedélyeznénk, akkor megegyezne az eredeti és a módosított adatszerkezet.

Fontos megjegyezni, hogy a módosítás segítségével csomópontok kiesését is �gye-
lembe tudjuk venni az élsúlyok számításakor. A hullámhossz-gráfban ugyanis a �zikai
csomópontok modelljében is szerepelnek élek, melyekre karbantarthatók a tömbök.
Mivel azonban a csomópontok modelljében szerepl® éleket másként súlyozzuk, mint az
összeköttetési modellekben lev®ket, a failother tömb karbantartására nincsen szükség
azon élek esetén, melyek csomópontok modelljeiben szerepelnek, a failself tömbökben
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pedig nem kell ezekhez az élekhez kapacitást számolni és tárolni. A tömbök mérete
tehát a hálózatban található SRG-k számának szorzata a hálózati összeköttetésekben
található hullámhossz-csatornák számával.



5. fejezet

Az eredmények alkalmazhatósága

Vezetékes kommunikációs hálózatok telepítési költségének mindig jelent®s hányadát
teszi ki a szakaszok kiépítése. Ezért fontos, hogy a már létez® szakaszokat minél haté-
konyabban kihasználjuk. A munkám során alkotott algoritmusok, eljárások, megkö-
zelítések mindegyikének célja a már megépített optikai hálózatok jobb kihasználása
a fejl®d® csomóponti technológiák lehet®ségeinek alkalmazásával. Azáltal, hogy a
fényutak tördelésével rövidebb utat kell megtennie az igényeknek, jelent®sen csökken
a feleslegesen foglalt kapacitás a hálózatban, ami nagyobb forgalom elvezetését te-
szi lehet®vé. A 3.2 fejezetben azt is megmutattam, hogyan érdemes üzemeltetni a
hálózatot, ha más er®források (például az igen drága optikai-elektronikai átalakítók)
jelentik a sz¶k keresztmetszetet, más takarékossági, vagy egyéb szempontokat kell
�gyelembevenni.

Az új modell alkalmazhatóságával, el®nyeivel kapcsolatban számos vizsgálatot vé-
geztem. Foglalkoztam a hálózat átereszt®-képességével különböz® körülmények ese-
tén. Megmutattam a 3.3 fejezetben, hogy az átvihet® forgalom nagysága függ az
igények átlagos sávszélességét®l és az alkalmazott modellt®l. Függ azonban a hálózat
topológiájától is. A vizsgált szempontok esetében nem az adódó sorrend változik,
hanem az eredmények közötti különbségek nagysága. Határozottan hátráltatja pél-
dául a kötegelés hatásfokát egy-egy a hálózatban található sz¶k keresztmetszet, olyan
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szakaszok, amik egyedül, vagy kevesen kötnek össze két, vagy több nagyobb hálózat-
részt. Nagy eséllyel találhatók a hálózatban sz¶k keresztmetszetek, ha a csomópontok
fokszámai nem egyformák, hanem vannak nagy és kis fokszámú pontok is.

A dolgozatban több helyen utaltam arra, hogy a blokkolási arány egy-egy szi-
muláció során periodikusan megn®, illetve lecsökken. Emiatt szükségesnek láttam a
modellek dinamikus viselkedését is vizsgálni [C2]. Az egyik legérdekesebb tapasztalat
az, hogy az OGT modell esetében a blokkolás ingadozása jóval kisebb mérték¶, mint
a fényutakat tördelni nem képes modell (OGS) esetében. Ez az észrevétel különösen
tervezéskor nagyon fontos, hiszen ha a legmagasabb elért blokkolás �gyelembevételé-
vel méretezzük a forgalmat, akkor a nagyobb ingadozás miatt az OGS esetben csak
kisebb forgalom átvitelét garantálhatjuk.

Vizsgáltam a forgalom megváltozásának hatását is a különböz® modellek esetén.
Ennek során azt tapasztaltam, hogy OGT csomópontokból álló hálózat sokkal gyor-
sabban reagál a forgalmi körülmények megváltozására, mint a fényutak tördelésére
nem képes csomópont. Ez azt jelenti, hogy a forgalom-szint emelkedésekor kisebb
túllövéssel és hamarabb állandósul a blokkolási arány.

Az OGT teljesen dinamikus környezetét a 3.4 fejezetben összehasonlítottam a
teljesen rugalmatlan környezettel úgy, hogy a két réteget két külön szimulátor valósí-
totta meg. Munkám során azonban egy másik módon is modelleztem a rugalmatlan
rétegközi viszonyt. Ennek alapja az, hogy az intéz®i sík (Management Plane, MP)
segítségével, operátor által irányított hálózaton az érkez® forgalmi igények csak a
létez® fényút-készleten kerülhetnek kielégítésre. Ilyenkor azt mondhatjuk, a fényút-
készlet fagyott, nem módosítható. Bizonyos id®közönként azonban az operátor a
fényút-készletet módosítja az el®z® módosítás óta összegy¶lt igények alapján. Ilyen-
kor a fényútkészletet olvadtnak tekintjük. A felengedett optikai réteg megfelel annak
az állapotnak, amikor az operátor a beérkez® igényeknek megfelel®en módosítja a
fényút-készletet. A fagyott és felolvadt állapotok váltogatása jól modellezi a MP
segítségével irányított hálózat m¶ködését.

Az így modellezett rugalmatlan rétegközi viszony esetében szintén vizsgáltam a
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forgalom megváltozásának hatását és az adódó fényutak hosszát [C3]. A fagyott op-
tikai réteg a várakozásoknak megfelel®en igen rosszul reagál a forgalom szintjének
növekedésére, de felolvasztáskor a blokkolás lecsökken a rugalmasan üzemeltetett há-
lózat blokkolásának szintjére. Rugalmatlan hálózatban hosszabb útvonalakat kapunk,
hiszen az igények legtöbbször kerül® úton érhetik el céljukat.

Egy modellt jól jellemez a különböz® tulajdonságú igényekkel szembeni pártatlan-
sága (fairness). Munkám során vizsgáltam az OGT modell sávszélességgel és távol-
sággal szembeni pártatlanságát. Ennek során megállapítottam, hogy az OGT modell
kevésbé különbözteti meg hátrányosan a nagyobb sávszélesség¶, illetve távolabbi vég-
pontú igényeket, mint az OGS modell [C6].

Az OGT modellt alapul véve további kutatások indultak. B®vítették például a jel
gyengülésének �gyelembevételével, készült hozzá a hálózat terhelését �gyelembe vev®
adaptív súlyozás [C14], illetve algoritmus, mely az alkalmazott optikai-elektronikai
átalakítók számát minimalizálja OGS és OGT csomópontokat tartalmazó vegyes há-
lózaton [C15].

A szimulátor fejlesztése során számos részt többször újraírtam. Ennek eredménye-
ként a program maga is egyre tisztábbá és átláthatóbbá vált. A programozás során
szerzett tapasztalataimat egy tervezési útmutatóban (design pattern) foglaltam össze.
Ez azt jelenti, hogy egy olyan általános, újrafelhasználható programozási sablont ja-
vasolok, mely nem az egyetlen m¶köd® megoldás csomópontok implementálására,
de a gyakorlatban jól bevált, áttekinthet®, kényelmes, másoknak ajánlható eljárás.
Az elkészült tervezési útmutató hullámhossz-gráfokban alkalmazandó új csomóponti
modellek implementálásához nyújt segítséget, tehát a �Behavioral Pattern�-ök család-
jából �Template Method� típusú.
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