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. روشهای محافظت مسیر مشترک و محافظت قطعه مشترک در شبکههای نوری کشسان مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرد، در این مقاله:چکیده
 هدف کمینهکردن یک تابع وزندار از میزان کل ظرفیت یدکی و بیشینه اندیس شیار.مسأله در قالب برنامهریزی خطی صحیح مدلسازی شده است
 در این. در روش محافظت قطعه مشترک پیشنهادشده تمام گرههای شبکه قابلیت تغییر بازهی فرکانسی دارند.فرکانسی استفادهشده در شبکه است
 هر کدام از قطعههای یک ارتباط بهعنوان واحد مستقل. قطعه پشتیبان در نظر گرفت، مسیر کاری میتواند قطعهبندی شده و برای هر قطعه،حالت
 در حالتی. تنها قطعه پشتیبان متناظر با لینک آسیبدیده فعال میشود، اگر یک لینک از مسیر کاری دچار اشکال شود.و خوددرمان عمل میکند
 فاصله فیزیکی، به دلیل اینکه در قطعهبندی مسیر. محافظت مسیر مشترک انجام میشود،که گرههای میانی شبکه قابلیت تغییر طیف نداشته باشند
 ظرفیت یدکی مورد نیاز در روش مبتنی بر قطعهبندی کمتر از روش،هر قطعه و احتمال آسیبدیدن همزمان جفت قطعههای کاری کمتر است
 درصد78/5  میزان ظرفیت یدکی کل استفادهشده در محافظت مسیر مشترک، نتایج بهدستآمده از شبیهسازی نشان میدهد.محافظت مسیر است
 محافظت قطعه مشترک در مقایسه با محافظت مسیر مشترک مقاومت بیشتری در برابر آسیب، همچنین.بیشتر از محافظت قطعه مشترک است
.همزمان لینکها دارد
. قابلیت بقا در شبکههای نوری کشسان،ILP  مدلسازی، محافظت قطعه مشترک، شبکههای نوری کشسان:واژههای کلیدی
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Abstract: This paper considers shared backup path protection in comparison with shared segment protection for elastic optical
networks. The problem is formulated in an integer linear programming framework. The objective is to minimize the weighted function
of the total used spare capacity and the maximal index of frequency slots used in the network. For the proposed shared segment
protection scheme we assume that the network nodes are empowered with the frequency spectrum switching capability. Using this
capability, we are able to decompose the working path into smaller segments and protect that segments against possible failures. Each
segment of a connection behave as a self-healing and independent unit. If one link of working path is subject to any unexpected
interruption, the restoration is performed only within the corresponding protection for that segment. In the case that the nodes are not
empowered with the frequency spectrum switching capability, we use shared path protection. Since the physical distance of each
segment and the possibility of simultaneous failure of segments for a given path is rare, the required spare capacity in the segment
based scheme is decreased compared to the path protection. Simulation results show that the total spare capacity used in the shared
path protection is 14/5% greater than the proposed shared segment protection scheme. Also, shared segment protection is more resilient
against the simultaneous links failure events compared to the path protection.
Keywords: Elastic optical network, shared segment protection, integer linear programming, survivability in elastic optical networks.
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 -1مقدمه
بهدلیل افزایش سرویسهای چندرسانهای و برنامههای رایانش ابری،
حجم ترافیک اینترنت بهمیزان قابل توجهی افزایش یافته است .شبکه
فیبر نوری بهدلیل دارابودن ظرفیت باال در انتقال اطالعات ،یک معماری
مناسب برای شبکهبندی نسل جدید است [ .]2،7استانداردهای مختلفی
بهمنظور استفاده از طیف فیبر نوری معرفی شده است .فناوری تسهیم
تقسیم طول موج )WDM( 7منطبق با استاندارد  ،2ITU-Tاز تقسیم
فرکانسی ثابت  58گیگاهرتز برای طیف فیبر استفاده میکند [.]7-9
شبکه نوری با فناوری  WDMبهدلیل استفاده از دانهبندی ثابت در تقسیم
فرکانسی ،انعطافپذیری کمی در استفاده از منابع طیفی دارد و نمیتواند
برای درخواستهای ترافیکی با پهنای باند ناهمگن طیف متناسب با
مقدار درخواستی اختصاص دهد [ .]7-8شبکه نوری کشسان)EON( 9
نسل جدیدی از شبکههای نوری است که هدف آن تقسیمبندی انعطاف-
پذیر طیف نوری ،تخصیص بهینه منابع طیفی به درخواستها و
جلوگیری از هدررفتن منابع طیفی است [.]2-5
8
 EONاز فناوری تسهیم تقسیم فرکانسی متعامد ( )OFDMبرای
تقسیمبندی طیف نوری استفاده میکند OFDM .یک روش مدوالسیون
چندحاملی در شبکههای نوری است .در این روش ،بهجای استفاده از
یک کانال با سرعت باال ،داده از چند زیرکانال با نرخ داده پایین انتقال
مییابد .زمانیکه جریان داده توسط مدوالسیون تکحاملی ارسال می-
شود ،نرخ بیت باال است و زمان بین نمونهبرداریها بسیار کوچک است.
در این حالت ،اگر تأخیر انتشار بیشتر از دوره نمونهبرداری باشد ،تداخل
بین سمبلی )ISI( 5اتفاق میافتد .در حالتی که جریان داده توسط
مدوالسیون چندحاملی ارسال میشود ،نرخ داده در هر یک از زیرحاملها
کمتر میشود و دوره نمونهبرداری بیشتر از تأخیر انتشار میشود .به-
همین دلیل ،در مدوالسیون چندحاملی ISI ،و بهدنبال آن ،اثرات
اختالالت فیزیکی کاهش مییابد OFDM .بهدلیل مقاومبودن در برابر
 ISIیک کاندید مناسب برای سیستمهای ارتباطی سرعتباال است [.]0
با استفاده از روش مدوالسیون  OFDMدر  ،EONطیف نوری به تعدادی
شیار فرکانسی )FS( 0تقسیم میشود .در فناوری  WDMبرای جلوگیری
از ایجاد تداخل ،یک فاصله محافظ 1بین کانالهای مجاور در نظر گرفته
میشود ،ولی در روش  ،OFDMبهدلیل وجود ویژگی متعامدبودن ،زیر-
کانالهای مجاور میتوانند بدون ایجاد تداخل ،محدوده طیفی همپوشان
داشته باشند؛ بر این اساس ،ظرفیت کلی سیستم و کارآیی طیفی باال
میرود []5-1؛ همچنین ،بهدلیل وجود ویژگی تعامد ،هر زیرحامل کانال
تختتری را بهلحاظ فرکانسی تجربه میکند .این فناوری در شبکههای
بیسیم نیز مورد استفاده قرار گرفته است 4WiMAX .یک فناوری بیسیم
پهنباند مبتنی بر  3OFDMAمبتنی بر استاندارد  IEEE 802.16است.
در این فناوری منابع موجود (زمان و فرکانس) به چندین زیرحامل
عمودی در حوزه فرکانس و چندین سمبل همسایه در حوزه زمان تقسیم
میشود .این تقسیمبندی سبب انعطافپذیری بیشتر در تخصیص منابع
و سرویسدهی به تعداد زیادی از کاربران با پشتیبانی از چندین سرویس
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با کیفیت سرویس )QoS( 78متفاوت میشود .تخصیص پهنای باند در
فریم  WiMAXشامل سمبل  OFDMAدر یک بعد و زیرکانال فرکانس
در بعد دیگر است [.]4
در  EONبا فناوری  ،OFDMتعداد  FSو فرمت مدوالسیون تخصیص
دادهشده برای هر درخواست ترافیکی براساس  -7پهنای باند مورد نیاز،
 -2مسافت مسیر و  -9ماهیت متغیر با زمان درخواستها بهصورت پویا
تنظیم میشود []5؛ بنابراین EON ،با گروهبندی تعدادی شیار فرکانسی
یا با پشتیبانی از نرخ بیت مختلف برای هر  ،FSاز نرخ داده مختلف
پشتیبانی میکند [ .]0،5،9در شبکه نوری با فناوری  ،WDMامکان تغییر
فرمت مدوالسیون وجود ندارد [ .]1در شکل -7الف تقسیم فرکانسی
ثابت در شبکه نوری با فناوری  WDMو در شکل -7ب تقسیم فرکانسی
انعطافپذیر در شبکه نوری کشسان نشان داده شده است .بهدلیل ثابت-
بودن اندازه هر کانال در شبکه نوری با فناوری  ،WDMدرخواستهای با
پهنای باند باال با محدوده تقسیم کانالهای مجاور برخورد میکنند و
نمیتوانند از گرههای راهیاب 77موجود در شبکه انتقال یابند [ .]9در
شکل -7ب ،زیرکانالها و پهنای طیفی هر درخواست نشان داده است.
در  EONهر ارتباط بهاندازه پهنای باند درخواستی طیف دریافت میکند
و سیگنال اصلی از ترکیب چند شیار فرکانسی با فرکانس مرکزی متفاوت
و دامنه یکسان تشکیل میشود [.]3

شکل  :1الف-تقسیم فرکانسی ثابت در شبکه نوری با فناوری  WDMو
ب-تقسیم فرکانسی انعطافپذیر در شبکه نوری کشسان

دو قید مهم در  ،EONمجاورت 72و پیوستگی 79طیفی است .براساس
قید اول ،مجموعه  FSمجاور و پشت سرهم به یک درخواست اختصاص
داده میشود تا براساس مدوالسیون  OFDMو همپوشانی زیرکانالهای
مجاور ،از منابع طیفی بهینه استفاده شود .براساس قید دوم ،مجموعه
شیار فرکانسی که برای لینکهای یک مسیر نوری اختصاص داده می-
شود ،باید یکسان باشد .در غیر اینصورت ،گرهها باید قابلیت تغییر بازهی
فرکانسی داشته باشند که هزینهی باالیی از نظر اقتصادی به شبکه
تحمیل میشود [.]78،5
مسأله مسیریابی بهعنوان یک موضوع مهم در انواع شبکههای سیمی
و بیسیم ،با معماری و همبندیهای مختلف شناخته شده است .در
تعیین مسیر برای یک درخواست ترافیکی معیارهای مختلفی از قبیل
طول مسیر ،قابلیت اطمینان ،تأخیر ،هزینه ارتباطات یا غیره میتواند در
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نظر گرفته شود .با توجه به معیاری که برای کاربران و اپراتورهای شبکه
اولویت دارد ،مسیریابی میتواند به روشهای مختلفی انجام شود .در
شبکههای حسگر بیسیم ،با توجه به محدودیت انرژی موجود در گرههای
شبکه ،میزان انرژی مصرفی الگوریتمهای ارائهشده برای مسیریابی در
این شبکهها یک موضوع اصلی است .در [ ]77یک پروتکل مسیریابی در
شبکههای حسگر بیسیم مبتنی بر  QoSبا هدف افزایش طول عمر شبکه
با استفاده از روش سلسله مراتبی پیشنهادشده است .در این مرجع ،هم-
چنین روشهای پیشین پیشنهادشده نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
برای تعیین مسیر در شبکههای نوری کشسان ابتدا باید شیارهای
فرکانسی استفادهنشده بهازای هر یک از لینکهای شبکه مشخص شود.
مسأله پیداکردن منابع طیفی استفادهنشده لینکها با هدف تعیین یک
مسیر نوری بین جفت گره مبدأ و مقصد ،با عنوان مسیریابی و تخصیص
طیف )RSA(78نامگذاری میشود .در [ ]5روشهای مختلفی که برای
مسیریابی و تخصیص طیف در شبکههای نوری معرفی شده است ،مورد
بررسی قرار گرفته است.
75
بهدلیل ظرفیت باالی هر فیبر در انتقال اطالعات ،بازیابی اشکال
یک چالش مهم در شبکههای نوری است .شبکهای قابل بقا است که در
زمان رخدادن اشکال قابلیت برقرارکردن دوباره اتصال را داشته باشد
[ .]72از روشهای بازیابی میتوان به محافظت 70و ترمیم 71اشاره کرد.
در روش ترمیم ،مسیر پشتیبان بعد از ایجاد اشکال در شبکه تعیین
میشود .در این روش ،وجود مسیر پشتیبان به منابع طیفی موجود در
زمان اشکال وابسته است .در روش محافظت ،مسیر پشتیبان قبل از وقوع
اشکال و در زمان خدمتدادن به یک درخواست تعیین و طیف نوری
برای آن ذخیره میشود .در این روش ،احتمال بازیابی بعد از ایجاد اشکال
 %788است ،ولی تمام ظرفیتی که برای مسیرهای پشتیبان استفاده
میشود ،افزونه است .شیارهای فرکانسی که برای مسیرهای پشتیبان
استفاده میشود ،بهعنوان ظرفیت یدکی معرفی میشود و هدف اصلی
کمینهکردن این ظرفیت است [.]72،78،7
74
از روشهای محافظت مسیر میتوان به محافظت مسیر اختصاصی
( )DBPPو مشترک )SBPP( 73اشاره کرد .در روش  ،DBPPمنابع طیفی
بهصورت انحصاری برای هر مسیر پشتیبان تخصیص داده میشود .در
روش  ،SBPPظرفیت یدکی میتواند بین چند مسیر پشتیبان به اشتراک
گذاشته شود [ .]72،78،7با توجه به اینکه احتمال اشکال لینک در
شبکههای نوری بیشتر از احتمال اشکال گره است [ ،]78مسیرهای
کاری که لینک مشترک دارند ،احتمال اشکال همزمان دارند؛ در این
حالت ،مسیرهای پشتیبان آنها همزمان فعال میشود .مسیرهای
پشتیبان تنها در زمان وقوع اشکال فعال هستند؛ بنابراین ،مسیرهای
پشتیبانی که احتمال فعالشدن همزمان آنها وجود ندارد ،میتوانند در
لینک مشترک مجموعه شیار فرکانسی همپوشان داشته باشند.
در [ ]78دو روش  SBPPو  DBPPبرای شبکههای نوری کشسان با
استفاده از برنامهریزی خطی صحیح ( )28ILPدر مرحله طراحی شبکه
مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است و نشان داده شده است که SBPP
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ظرفیت یدکی کمتری نسبت به  DBPPاستفاده میکند .در این مقاله،
کوتاهترین مسیر بین هر جفت گره بهعنوان مسیر کاری در نظر گرفته
شده است؛ عالهبراین ،برای هر جفت گره چند مسیر کاندید نیز تعیین
شده است که از نظر لینک با مسیر کاری مجزا هستند .مسیر پشتیبان
بهقسمی از این مجموعه کاندید انتخاب میشود که مجموع ظرفیت
یدکی مسیرهای پشتیبان فعالشده در زمان اشکال یک لینک تصادفی،
حداقل باشد .با توجه به وجود یا عدم وجود لینک مشترک بین جفت
مسیرها ،اندیس شروع مجموعه  FSمناسب برای آنها اختصاص داده
میشود .در روش محافظت ،مسیر پشتیبان در زمان خدمتدادن تعیین
و طیف نوری به آن اختصاص داده میشود []78؛ بنابراین ،برای
درخواستهای ورودی ،مسیر پشتیبان باید بهگونهای انتخاب شود که
ظرفیت یدکی کل استفادهشده کمینه شود .ولی در این مقاله تنها
ظرفیت یدکی مسیرهای پشتیبان فعالشده در زمان اشکال یک لینک
تصادفی کمینه میشود .براساس این موضوع ،در روش  ILPپیشنهادشده
هدف تعیین مسیر پشتیبان همه درخواستها براساس کمینهسازی
ظرفیت یدکی کل استفاده شده است .مشابه [ ،]78مسیرها بهصورت
جفت با یکدیگر مقایسه میشوند تا مجموعه  FSمناسب برای هر مسیر
کاری و پشتیبان اختصاص داده شود و مسیرهایی که احتمال فعالشدن
یکسان دارند ،مجموعه  FSهمپوشان نداشته باشند .در روش پیشنهاد-
شده مسیر پشتیبان بهجای انتخاب از یک مجموعه مسیر کاندید ،توسط
 ILPمشخص میشود .بههمین دلیل ،پیچیدگی زمانی روش پیشنهادی
بیشتر است.
تعیین مکان و اطالعرسانی اشکال به گرههای مبدأ و مقصد در
مسیرهای طوالنی از شبکههای بزرگ ،زمان زیادی طول میکشد؛ هم-
چنین ،در مسیرهای طوالنی تعداد درخواستهایی که متأثر از اشکال
میشوند ،بیشتر است []79؛ بههمین دلیل ،روش محافظت مبتنی بر
قطعهبندی در شبکههای نوری معرفی شده است .در محافظت قطعه
مشترک ،)SSP( 27مسیر کاری به چندین حوزه محافظت تقسیم میشود.
هر قطعه بهعنوان یک واحد مستقل و خوددرمان عمل میکند .در این
روش ،بازیابی بهصورت محلی انجام میشود .اگر یک لینک از مسیر کاری
دچار اشکال شود ،تنها قطعه پشتیبان مربوط به این لینک فعال میشود
و در دیگر قطعهها داده از مسیر کاری عبور میکند [ .]78،79با توجه
به اینکه تعداد گام در هر قطعه کاری کمتر از تعداد گام در مسیر کاری
است ،احتمال وجود لینک مشترک بین قطعههای کاری کمتر میشود
و قطعههای پشتیبان متناظر میتوانند در لینک مشترک ظرفیت یدکی
مشترک داشته باشند؛ بنابراین ،میزان ظرفیت یدکی استفادهشده در
 SSPکمتر از  SBPPمیشود [ .]72پس از اینکه اشکال یک لینک توسط
گره انتهایی لینک مورد نظر تشخیص داده شد ،پیام اشکال به گرههای
انتهایی مسیر انتقال داده میشود تا ادامه جریان داده از مسیر پشتیبان
عبور کند [ .]78اگر مسیر کاری طوالنی باشد ،زمان بازیابی اشکال و
برقراری دوباره اتصال بیشتر میشود؛ بنابراین ،زمان بازیابی اشکال در
قطعههای کاری کمتر از زمان بازیابی در مسیرهای کاری است .با وجود
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ویژگیهایی که قطعهبندی مسیر دارد ،ولی هزینه گرههایی که قابلیت
تغییر بازهی فرکانسی دارند ،نسبت به هزینه گرههایی که این قابلیت را
ندارند ،بیشتر است.

برای هر قطعه پشتیبان تعیین نمیشود .همچنین ،در این مراجع قید
دوم مربوط به محافظت مبتنی بر قطعهبندی در نظر گرفته نشده است؛
در مقابل ،در روش پیشنهادشده حافظه یدکی بهصورت دقیق تخصیص
داده میشود و برای هر مسیر پشتیبان اندیس شروع و پایان مجموعه
شیار فرکانسی تعیین میشود .همچنین ،به دلیل تعیین گرههای مناسب
برای مجهزکردن به قابلیت تغییر بازهی فرکانسی ،درخواستها در مرحله
طراحی شبکه مورد بررسی قرار میگیرند تا براساس شبیهسازیهای
مختلف با مجموعه درخواستهای ورودی متفاوت ،مجموعه گرههای
مناسب برای مجهزکردن به قابلیت تغییر بازهی فرکانسی انتخاب شود.

در شکل  2و  9بهترتیب قطعهبندی غیر همپوشان و همپوشان و نحوه

در مرجع [ ]70مسأله  SSPبا  ILPمدلسازی شده است .برای هر
درخواست ورودی مسیر کاری از قبل مشخص است .قطعههای پشتیبان
توسط روش برچسبگذاری لینکهای مسیر پشتیبان تعیین میشود.
تعداد حداکثر قطعهای که میتواند در طول مسیر کاری ایجاد شود ،به-
اندازه تعداد لینک مسیر کاری است .فرض اصلی در این مرجع ،از قبل
مشخصبودن تعداد قطعهای است که بر روی مسیر کاری ایجاد میشود.
بهازای هر یک از حالتهای ممکن برای تعداد قطعه ILP ،اجرا میشود
و در آخر قطعهبندی مناسب با حداقل ظرفیت یدکی انتخاب میشود .با
توجه به اینکه تعداد قطعه از قبل مشخص است ،قیودی توسط  ILPبیان
میشود که نحوه و ترتیب قرارگیری گرههای راهیاب و ترکیب را مشخص
میکند .بهدلیل اینکه در روش پیشنهادشده درخواستها بهصورت هم-
زمان پردازش میشوند ،حالتهای مختلف برای تعداد قطعه بهازای هر
درخواست ،باید توسط مدل  ILPبررسی شود؛ بنابراین ،مدل ارائهشده
در [ ]70برای پردازش درخواستها در مرحله طراحی شبکه مناسب
نیست.
در مرجع [ ]71روش قطعهبندی در شبکههای نوری با فناوری
 WDMمعرفی شده است .در این مقاله k ،جفت مسیر مجزا برای هر
درخواست ترافیکی تعیین میشود .با توجه به اینکه هر جفت مسیر می-
تواند از نظر لینک یا از نظر گره مجزا باشد ،دو الگوریتم متفاوت برای
قطعهبندی جفت مسیرها و تعیین جفت مسیر قطعهبندیشده ارائه شده
است .عالوه بر  kجفت مسیر کاندید برای هر درخواست ترافیکی k ،جفت
مسیر کاندید قطعهبندیشده نیز تعیین میشود .برای مجموعه
درخواست ترافیکی ورودی ،بهترین کاندیدها با هدف کمینهکردن
مجموع ظرفیت کاری و یدکی کل انتخاب میشود .در شبکه نوری با
فناوری  ،WDMبرای درخواستهایی که نیازمند بیش از یک طول موج
هستند ،هر طول موج میتواند از مسیرهای متفاوتی عبور کند .در شبکه
نوری با فناوری  OFDMباید مجموعه شیارهای فرکانسی مجاور به یک
درخواست تخصیص داده شود .در [ ،]71مسیر پشتیبان و مجموعه قطعه
پشتیبان از مجموعه کاندید از قبل تعیینشده انتخاب میشود .بهمنظور
تعیین حالت بهینه ،در روش پیشنهادشده تمام حالتهای ممکن برای
قطعهبندی یک مسیر کاری توسط مدل  ILPمورد بررسی قرار میگیرد.
مدلسازی پیشنهادشده با وجود انتخاب قطعههای بهینه ،پیچیدگی
زمانی باال دارد .در ادامه نحوه محاسبه ظرفیت یدکی کل در []71،70
شرح داده میشود.

در  SSPدو قطعه کاری مجاور میتوانند همپوشان و یا غیرهمپوشان
باشند .بهعبارت دیگر ،در قید اول از  ،SSPیک لینک از مسیر کاری
میتواند حداقل به یک قطعه کاری و حداکثر به دو قطعه کاری تعلق
داشته باشد؛ ولی در زمان اشکال ،توسط قطعه پشتیبان دوم بازیابی
میشود [ .]72قید دوم در  SSPاین است که یک قطعه کاری نباید
بهصورت کامل زیرمجموعه قطعه کاری دیگر از همان مسیر باشد [.]72
برچسبگذاری هر کدام بر طبق [ ]75،78نشان داده شده است .در
قطعهبندی غیر همپوشان ،گره مقصد هر قطعه بهعنوان گره مبدأ قطعه
بعدی است .در قطعهبندی همپوشان گره مبدأ قطعه بعدی میتواند قبل
از گره مقصد قطعه قبلی باشد .در محافظت قطعه مشترک غیرهمپوشان،
گرههای مشترک بین دو قطعه (گره  v4و  v2در شکل  ،)2قابل بازیابی
نیستند ،ولی در محافظت قطعه مشترک همپوشان ،عالوه بر اشکال
لینک ،اشکال گرههای راهیاب و ترکیب 22نیز قابل بازیابی است.
در [ ]75،78روش  SSPبا استفاده از مکانیزم برچسبگذاری لینک-
های مسیر کاری و مسیر پشتیبان توسط  ILPمدلسازی شده است .گره
مبدأ و مقصد هر قطعه بهترتیب ،با عنوان گره راهیاب و گره ترکیب
معرفی میشود .در این مراجع ،درخواستها بهصورت پویا خدمت داده
میشوند .با توجه به ظرفیت موجود در هر لینک و پهنای باند مورد نیاز
درخواست جدید ،سه گراف از شبکه ایجاد میشود .گراف 𝑤𝐺 شامل تمام
گرههای شبکه و مجموعه لینکهایی است که ظرفیت آزاد آنها کمتر از
پهنای باند مورد نیاز نباشد .گراف 𝑝𝐺 شامل تمام گرههای شبکه و
مجموعه لینکهایی است که مجموع ظرفیت آزاد و ظرفیت یدکی
استفاده شده آن کمتر از پهنای باند مورد نیاز نباشد .گراف  𝐺𝑝′برای
تعیین مسیر پشتیبان تجمعی 29است و شامل لینکهای 𝑤𝐺 در جهت
عکس و لینکهای گراف 𝑝𝐺 در جهت مستقیم است .با استفاده از گراف-
های معرفیشده ،برای هر درخواست ترافیکی ورودی ،مسیر کاری و
مسیر پشتیبان تجمعی به قسمی تعیین میشود که ظرفیت یدکی غیر
مشترک و ظرفیت کاری ذخیرهشده در شبکه حداقل باشد.
مسیر پشتیبان تجمعی [ ]78شامل مسیر تمام قطعههای پشتیبان
یک درخواست و برخی از لینکهای مسیر کاری در جهت عکس است.
در شکل  2و  9مسیر خطچین مسیر پشتیبان تجمعی را نشان میدهد.
گرههایی از مسیر کاری که مسیر پشتیبان تجمعی وارد مسیر کاری
میشود (گره  v3در شکل  ،)9بهعنوان گره ترکیب و گرههایی که مسیر
پشتیبان تجمعی از مسیر کاری خارج میشود (گره  v2در شکل ،)9
بهعنوان گره راهیاب هستند.
در [ ]75،78برای هر درخواست ورودی ،مسیر پشتیبان تجمعی
بهگونهای تعیین میشود که مجموع ظرفیت یدکی غیرمشترک تمام
لینکهای مسیر پشتیبان تجمعی کمینه شود ولی محدوده طیفی دقیق

Serial no. 84

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 2, summer 2018

 /175مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،84شماره  ،2تابستان 7931

شکل  :2برچسبگذاری در محافظت مبتنی بر قطعه توسط قطعههای
غیرهمپوشان

شکل  :3برچسبگذاری در محافظت مبتنی بر قطعه توسط قطعههای
همپوشان

در [ ]71،70روش یکسانی برای محاسبه ظرفیت یدکی کل استفاده
شده است .بهازای هر جفت لینک مجزا ،درخواستهایی که مسیر کاری
آنها از لینک اول و مسیر پشتیبان آنها از لینک دوم عبور میکند،
مشخص میشود .مسیرهای پشتیبان مشترک در لینک دوم نمیتوانند
ظرفیت یدکی مشترک داشته باشند؛ بنابراین ،تعداد طول موج پشتیبان
ذخیره شده در لینک دوم برابر مجموع تعداد طول موج مورد نیاز
مسیرهای پشتیبان عبوری است .بهازای تمام لینکهایی که میتوانند
بهعنوان لینک اول انتخاب شوند ،حداکثر ظرفیت یدکی استفادهشده بر
روی یک لینک خاص مشخص میشود .روش ارائهشده برای تعیین
ظرفیت یدکی ،با توجه به مثالی که در شکل  8نشان داده شده است،
درست نیست .در شکل  9 ،8مسیر کاری دو به دو لینک مشترک دارند
و مسیر پشتیبان آنها از لینک ( )a,bعبور میکند .با توجه به اینکه 9
مسیر کاری دو به دو احتمال اشکال همزمان دارند 9 ،مسیر پشتیبان
نمیتوانند در لینک ( )a,bظرفیت مشترک داشته باشند؛ بنابراین ،میزان
ظرفیت یدکی ذخیرهشده در لینک ( )a,bبرابر  9طول موج است .ولی با
توجه به آنچه که در [ ]71،70بیان شده است ،در بررسی لینک ( )a,bبا
هر کدام از لینکهای ( )e,f( ،)c,dو ( ،)f,gمیزان ظرفیت یدکی مورد نیاز
در لینک ( )a,bبرابر  2طول موج شمارش میشود .بههمین دلیل ،در
[ ]75،78برخالف [ ،]71،70تمام لینکهای مسیر کاری درخواست
ورودی بهعنوان یک مجموعه انتخاب میشود .مسیرهای پشتیبان
متناظر با مسیرهای کاری که حداقل یک لینک مشترک با مجموعه مورد
نظر دارند ،نمیتوانند در لینک مشترک ظرفیت یدکی مشترک داشته
باشند.
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شکل  :4محافظت مسیر مشترک

یکی از اهدافی که در روشهای مختلف محافظت در نظر گرفته
میشود ،کمینهکردن ظرفیت یدکی افزونه ذخیرهشده در شبکه است.
میزان ظرفیت یدکی ذخیرهشده و زمان بازیابی اشکال در محافظت قطعه
مشترک نسبت به محافظت مسیر مشترک کمتر است .هدف این مقاله
معرفی روش  SSPبرای  EONاست .هزینهای که در این روش محافظت
به شبکه تحمیل میشود ،هزینه گرههایی است که قابلیت تغییر بازهی
فرکانسی دارند .مسأله با استفاده از  ILPمدلسازی میشود .در روش
پیشنهادشده فرض شده است ،برای هر جفت گره از شبکه تنها یک مسیر
با کوتاهترین طول وجود دارد و این مسیر بهعنوان مسیر کاری در نظر
گرفته میشود .قطعهبندی مسیر کاری و تعیین قطعه پشتیبان برای هر
قطعه کاری با استفاده از روش برچسبگذاری معرفیشده در []75،78
انجام میشود .با توجه به برچسبهای اختصاص داده شده به لینکهای
مسیر کاری و مسیر پشتیبان تجمعی ،مسیرهای هر قطعه تعیین می-
شود .با استفاده از روشی که در [ ]78برای تخصیص مجموعه شیار
فرکانسی در  EONمعرفی شده است ،برای قطعههای کاری و پشتیبان
مجموعه شیار فرکانسی اختصاص داده میشود .بههمین منظور ،در
بخش  2مدل سیستمی مسأله مدلسازیشده بیان میشود .در بخش 9
طرح  ILPپیشنهادشده معرفی میشود .در بخش  8نتایج شبیهسازی
ارائه و مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.

 -2مدل سیستمی و بیان مسأله
شبکه مورد بررسی با گراف ) G(N,Lنمایش داده میشود N .مجموعه
گرههای شبکه و  Lمجموعه لینکهای شبکه است .هر لینک شامل دو
یال جهتدار است و  lنشاندهنده این مجموعه است .گرههای شبکه با
یک شماره منحصر به فرد مشخص شده است .شماره گرهها از  7شروع
میشود و تا شماره  Nادامه مییابد .هر یال جهتدار با جفت گره ابتدا و
انتها خود مشخص میشود R .مجموعه درخواستهایی است که همزمان
بهصورت دستهای خدمت داده میشوند .هیچ محدودیتی برای تعداد
شیار فرکانسی موجود در هر لینک وجود ندارد و هدف مسأله ،کمینه-
کردن یک تابع وزندار از ظرفیت یدکی کل و حداکثر اندیس شیار
فرکانسی ذخیرهشده در شبکه است .هر لینک شبکه یک شماره منحصر
به فرد دارد .ماتریس )𝑏  𝑳𝒊𝒏𝒌_𝒏𝒖𝒎(𝑎,شماره لینک بین دو گره  aو
 bرا نشان میدهد .هر لینک از دو یال جهتدار تشکیل شده است .برای
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 (𝑎,و )𝑎⃗⃗⃗⃗⃗⃗
دو یال جهتدار )𝑏⃗⃗⃗⃗⃗⃗
 (𝑏,از لینک ،شماره لینک یکسان اختصاص
داده شده است .یالهای جهتدار برای ایجاد مسیر پشتیبان تجمعی از
گره مبدأ تا گره مقصد تعریف شده است .پارامتر دودویی )𝑗  𝑿𝑷(𝑟,و
)𝑏  𝑿𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎,نشاندهنده کوتاهترین مسیر بین هر جفت گره شبکه
است .کوتاهترین مسیر بین هر جفت گره بهعنوان مسیر کاری انتخاب
میشود .مقدار  7در درایه ( )r, jاز ماتریس 𝑷𝑿 وجود لینک شماره  jدر
مسیر کاری درخواست ترافیکی شماره  rرا نشان میدهد ،و مقدار  7در
درایه )𝑏  (𝑟, 𝑎,از ماتریس 𝒃𝒂𝑿 عبور مسیر کاری درخواست ترافیکی
⃗⃗⃗⃗⃗⃗) را نشان میدهد s .و  dگرههای مبدأ و
شماره  rاز یال جهتدار ( 𝑏 𝑎,
مقصد هر درخواست را نشان میدهد 𝐾𝑚𝑎𝑥 .بیشترین تعداد قطعه ایجاد-
شده بر روی یک مسیر را نشان میدهد .با توجه به اندازه همبندیهای
بررسیشده در این مقاله ،مقدار پارامتر 𝑥𝑎𝑚𝐾 عدد  5درنظر گرفته شده
است .تعداد شیار فرکانسی مورد نیاز برای هر درخواست ترافیکی بدون
درنظرگرفتن فاصله فیزیکی ،فرمت مدوالسیون و سایر ویژگیهای
فیزیکی مسیر 78 ،فرض شده است و در بردار ) D(rذخیره شده است.

بردار  swقابلیت تغییر بازهی فرکانسی گرههای شبکه را نشان می-

ارائه یک طرح مبتنی بر برنامهریزی خطی . . .

کل در تابع هدف پیشنهادشده ،حداکثر ظرفیت مورد نیاز لینک است و
شیارهای فرکانسی میانی لینک که ممکن است بالاستفاده باشند ،جز
ظرفیت یدکی کل در نظر گرفته شده است .متغیر دوم برای تابع هدف،
ظرفیت لینک با بیشترین شیار فرکانسی ذخیره شده است .دلیل کمینه-
کردن این متغیر ،توزیع یکنواخت ترافیک در کل شبکه است .پارامتر
وزنی  αمشابه [ ]78مقدار  8/87دارد .این مقدار باالبودن اولویت کمینه-
کردن ظرفیت یدکی کل نسبت به توزیع یکسان ترافیک در لینکهای
شبکه را نشان میدهد .هدف این مقاله ارائه یک روش محافظت با
کمترین میزان مصرف حافظه یدکی کل است.
𝑐 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 ∑ 𝑃(𝑗) ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒[𝑗] + 𝛼.

()7

𝐿∈𝑗

در قید ( )2مسیر پشتیبان تجمعی از گره مبدأ تا گره مقصد با استفاده
از یالهای جهتدار تعیین میشود .در گره مبدأ تعداد یال جهتدار
خروجی یک واحد بیشتر از تعداد یال جهتدار ورودی به گره مبدأ است.
برای گره مقصد حالت عکس برقرار است .برای گرههای میانی مسیر
پشتیبان ،تعداد یال خروجی برابر با تعداد یال ورودی است.

= )𝑎 ∑(𝑎,𝑏)∈𝑙 𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎, 𝑏) − ∑(𝑏,𝑎)∈𝑙 𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑏,
1
𝑠=𝑎
𝑑 { 0 𝑎 ≠ 𝑠,
𝑑 = 𝑎 −1

دهد .مقدار  7در درایه ( )iاز این بردار وجود قابلیت تغییر بازهی فرکانسی
در گره شماره  iرا نشان میدهد .در تعیین مسیر پشتیبان تجمعی ،به-
ازای هر گره یالهای جهتدار ورودی و خروجی بررسی میشود .در
حالتی که هیچ کدام از گرههای شبکه قابلیت تغییر بازهی فرکانسی

()2

در قطعهبندی همپوشان ،مسیر پشتیبان تجمعی (همانند شکل  ،)9می-

ندارند ،دو مسیر کاری و مسیر پشتیبان نمیتوانند هیچ لینک و گره

تواند لینکهای مسیر کاری را در جهت عکس پیمایش کند .در قید ()9

مشترک داشته باشند و محافظت انجامشده ،معادل  SBPPاست .در

بیان میشود که دو یال غیر همجهت از یک لینک میتوانند در یک

حالتی که گرههای شبکه قابلیت تغییر بازهی فرکانسی دارند ،مسیر کاری

جفت مسیر کاری و مسیر پشتیبان مشترک باشند .بر اساس این قید،

میتواند از گرههای میانی قطعهبندیشده و  SSPانجام شود .متغیرهایی

𝒃𝒂𝒀 در لینکهایی که جز مسیر کاری است ،میتواند حداکثر مقدار 7

که در مدلسازی مسأله استفاده شدهاند ،در جدول  7نشان داده شده

دریافت کند .در واقع ،با این قید تضمین میشود که یک لینک از مسیر

است.

کاری حداقل به یک و حداکثر به دو قطعه کاری تعلق دارد.

 -3طرح پیشنهادی برای محافظت مبتنی بر قطعهبندی با
استفاده از ILP

در رابطه ( )7تابع هدف مسأله بیان شده است .در مدلسازی پیشنهاد-
شده هدف کمینهکردن یک تابع وزندار از ظرفیت یدکی کل و حداکثر
اندیس شیار فرکانسی استفاده شده در شبکه است .در این مقاله راهحل
جدیدی برای شمارش شیارهای فرکانسی یدکی پیشنهاد شده است .در
ابتدا ،به قطعههای پشتیبان شیار فرکانسی اختصاص داده میشود و
اندیس شروع شیار فرکانسی هر قطعه پشتیبان تعیین میشود .سپس،
بهازای هر قطعه پشتیبان ،اندیس پایانی شیار فرکانسی لینکهای هر
قطعه پشتیبان تعیین میشود .با مشخصکردن قطعههای پشتیبان
عبوری از هر لینک ،حداکثر اندیس شیار فرکانسی ذخیره شده در هر
لینک تعیین میشود .حداکثر اندیس شیار فرکانسی ذخیره شده در هر
لینک به فاصله فیزیکی آن برحسب کیلومتر ضرب میشود تا در قطعه-
های پشتیبان نیز کوتاهترین مسیر انتخاب شود .منظور از ظرفیت یدکی

Serial no. 84

∈ 𝑟∀

()9

))𝑏 𝑿𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎, 𝑏) ≥ 𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑏, 𝑎) ∗ (𝑿𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎,
𝑙 ∈ )𝑎 𝑅, 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑁, (𝑎, 𝑏) 𝑎𝑛𝑑 (𝑏,

قید ( )8مجزابودن یالهای جهتدار را در مسیر کاری و مسیر پشتیبان
تضمین میکند .با توجه به اینکه قطعههای ایجادشده بر روی یک مسیر
کاری مستقل از هم هستند ،یک لینک میتواند در چند قطعه پشتیبان
از یک مسیر مشترک باشد؛ بههمین دلیل ،حداکثر مقدار )𝑏 𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎,
برابر حداکثر تعداد قطعه ممکن در طول یک مسیر ( 𝑥𝑎𝑚  )Kاست.
()8

≤ )𝑏 K 𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑿𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎, 𝑏) + 𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎,
𝑙 ∈ )𝑎 𝐾𝑚𝑎𝑥 ∀ 𝑟 ∈ 𝑅, 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑁, (𝑎, 𝑏) 𝑎𝑛𝑑 (𝑏,

در محافظت قطعه مشترک ،یک قطعه نباید بهصورت کامل زیرمجموعه
قطعه دیگر از یک درخواست باشد؛ بنابراین ،طبق قید ( )5در گرههایی
که یال مسیر پشتیبان تجمعی وارد مسیر کاری میشود ،نباید یال
جهتدار کاری خروجی از این گره توسط مسیر پشتیبان تجمعی
پیمایش شود .در واقع ،در این قید تضمین میشود گره ترکیب یک
قطعه ،قبل از گره ترکیب قطعه قبلی نباشد .این قید در مرجع [ ]78و
[ ]75در نظر گرفته نشده است.
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جدول  :1متغیرهای استفاده شده در مدل ILP
متغیرها

توضیحات

متغیرها

)𝑏 𝒀𝒂𝒃(𝑟, 𝑎,

یک ماتریس با مقادیر صحیح است .مقادیر
بزرگتر از یک در درایه )𝑏  (𝑟, 𝑎,نشاندهنده
تعداد عبور مسیر پشتیبان تجمعی شماره r
⃗⃗⃗⃗⃗⃗) است.
از یال جهتدار (𝑏 𝑎,

)𝑗 𝑬𝑷𝑺_𝒍𝒊𝒏𝒌(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2,

یک ماتریس با مقادیر صحیح است و درایه
)𝑏  (𝑟, 𝑎,نشاندهنده مقدار برچسب یال
⃗⃗⃗⃗⃗⃗) برای مسیر پشتیبان تجمعی
جهتدار (𝑏 𝑎,
شماره  rاست.

) 𝑬𝑷𝑺(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2

)𝑏 𝑳𝒚𝒂𝒃(𝑟, 𝑎,

)𝒃 𝑳𝑳𝒚𝒂𝒃 (𝒓, 𝒂,

همانند ماتریس 𝒃𝒂𝒚𝑳 مقدار برچسب یال-
های جهتدار مسیر پشتیبان را بدون در
نظر گرفتن یالهای مشترک با مسیر کاری
نشان میدهد.

)𝒃 𝒀𝒀𝒂𝒃 (𝒓, 𝒂,

همانند ماتریس 𝒃𝒂𝒀 ،یالهای جهتدار
مسیر پشتیبان را بدون درنظرگرفتن یال-
های مشترک با مسیر کاری نشان میدهد.

)𝑏 𝒀𝑲𝒂𝒃 (𝑟, 𝑘, 𝑎,

یک ماتریس دودویی است و مقدار  7در
درایه )𝑏  (𝑟, 𝑘, 𝑎,نشاندهنده عبور قطعه
پشتیبان شماره  kدرخواست شماره  rاز یال
⃗⃗⃗⃗⃗⃗) است.
جهتدار (𝑏 𝑎,

)𝑗 𝒀𝑷𝑲(𝑟, 𝑘,

یک ماتریس دودویی است و مقدار  7در
درایه )𝑗  (𝑟, 𝑘,نشاندهنده عبور قطعه
پشتیبان شماره  kدرخواست شماره  rاز
لینک  jاست.

)𝑗 𝑺𝒊𝒈𝒎𝒂_𝒍𝒊𝒏𝒌(𝑟, 𝑡, 𝑘1, 𝑘2 ,

) 𝑺𝒊𝒈𝒎𝒂𝟏(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2

) 𝑺𝒊𝒈𝒎𝒂(𝑟, 𝑡, 𝑘1, 𝑘2

)𝑘 𝑬(𝑟,

توضیحات
یک ماتریس دودویی است و مقدار  7در درایه
)𝑗  (𝑟, 𝑡, 𝑘1, 𝑘2 ,نشاندهنده مشترکبودن
لینک  jدر قطعه کاری شماره  𝑘1از درخواست
 rو قطعه کاری شماره  𝑘2از درخواست  tاست.
یک ماتریس دودویی است .مقدار  7در درایه
)  (𝑟, 𝑡, 𝑘1, 𝑘2نشاندهنده وجود حداقل یک
لینک مشترک بین قطعه کاری شماره  𝑘1از
درخواست شماره  rو قطعه کاری شماره  𝑘2از
درخواست شماره  tاست.
یک ماتریس دودویی است و مقدار  7در درایه
)𝑗  (𝑟, 𝑡, 𝑘1, 𝑘2 ,نشاندهنده مشترکبودن
لینک  jدر قطعه پشتیبان شماره  𝑘1از
درخواست شماره  rو قطعه پشتیبان شماره
 𝑘2از درخواست شماره  tاست.
یک ماتریس دودویی است .مقدار  7در درایه
(  )𝑟, 𝑡, 𝑘1, 𝑘2نشاندهنده وجود حداقل یک
لینک مشترک بین قطعه پشتیبان شماره 𝑘1
از درخواست شماره  rو قطعه پشتیبان شماره
 𝑘2از درخواست شماره  tاست.
یک ماتریس دودویی است .اگر قطعه پشتیبان
شماره  𝑘1از درخواست شماره  rو قطعه
پشتیبان شماره  𝑘2از درخواست شماره t
حداقل یک لینک مشترک داشته و قطعههای
کاری آنها نیز حداقل در یک لینک مشترک
باشند ،مقدار درایه )  7 (𝑟, 𝑡, 𝑘1, 𝑘2میشود.
یک ماتریس دوبعدی با مقادیر صحیح است.
مقدار موجود در درایه )𝑘  (𝑟,اندیس شروع
شیار فرکانسی برای قطعه پشتیبان شماره  kاز
درخواست شماره  rرا نشان میدهد.
یک متغیر دودویی است .درایه
زمانی مقدار  7دریافت میکند که اندیس
شروع شیار فرکانسی قطعه پشتیبان شماره 𝑘1
از مسیر شماره  rاز اندیس شروع شیار
فرکانسی قطعه پشتیبان شماره  𝑘2از مسیر
شماره  tبزرگتر باشد () .)𝑒(𝑟, 𝑘1 ) > 𝑒(𝑟, 𝑘2
) (𝑟, 𝑡, 𝑘1, 𝑘2

)𝑗 𝑳𝒙(𝑟,

)𝑏 𝑳𝒙𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎,

)𝑗 𝑿𝑷𝑲(𝑟, 𝑘,

c

Serial no. 84

یک ماتریس با مقادیر صحیح است و درایه
)𝑗  (𝑟,نشاندهنده مقدار برچسب لینک
شماره  jاز مسیر کاری شماره  rاست.

) 𝒁𝒊𝒋(𝑟, 𝑡, 𝑘1, 𝑘2

یک ماتریس با مقادیر صحیح است و درایه
)𝑏  (𝑟, 𝑎,نشاندهنده مقدار برچسب یال
⃗⃗⃗⃗⃗⃗) از مسیر کاری شماره r
جهتدار (𝑏 𝑎,
است.

)𝑗 𝑷𝒋 (𝑟, 𝑘,

یک ماتریس دودویی است و مقدار  7در
درایه )𝑗  (𝑟, 𝑘,نشاندهنده عبور قطعه کاری
شماره  kدرخواست شماره  rاز لینک j
است.

)𝑗(𝑃

یک ماتریس با مقادیر صحیح است .مقدار
درایه )𝑗  (𝑟, 𝑘,اندیس آخر شیار فرکانسی
ذخیرهشده برای لینک  jاز قطعه پشتیبان
شماره  kمسیر شماره  rرا نشان میدهد.
مقدار درایه  jحداکثر اندیس شیار فرکانسی
یدکی ذخیرهشده در لینک شماره  jرا نشان
میدهد.

حداکثر اندیس شیار فرکانسی استفادهشده
در کل شبکه را نشان میدهد.
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()5

∈ 𝑟∀ 𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑏, 𝑎) + ∑(𝑐,𝑎)∈𝑙,𝑐≠𝑏 𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑐, 𝑎) ≤ 1
𝑅, ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝑁, 𝑎 ≠ 𝑠, 𝑑, 𝑿𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎, 𝑏) = 1

قید ( )0مقدار برچسب  7را برای لینک کاری خروجی از مبدأ تخصیص
میدهد .در قید ( )1نیز مقدار برچسب  7برای اولین یال جهتدار
انتخابشده از مسیر پشتیبان اختصاص داده میشود.
𝑳𝒙𝒂𝒃 (𝑟, 𝑠, 𝑎) = 1 ∀𝑟 ∈ 𝑅, 𝑎 ∈ 𝑁, 𝑿𝒂𝒃 (𝑟, 𝑠, 𝑎) = 1
()0
()1

𝑅 ∈ 𝑟∀

∑ 𝑳𝒚𝒂𝒃 (𝑟, 𝑠, 𝑏) = 1
𝑙∈)𝑏(𝑠,

مطابق قید ( )4و ( ،)3حداکثر مقدار برچسب برای یالهای جهتدار از
مسیر کاری ،برابر )𝑏  (2 ∗ K 𝑚𝑎𝑥 − 1) ∗ 𝑿𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎,و حداکثر مقدار
برای یالهای جهتدار از مسیر پشتیبان ،برابر مقدار ∗ )(2 ∗ 𝐾𝑚𝑎𝑥 − 1
)𝑏  𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎,است .با توجه به اینکه یک یال از مسیر پشتیبان میتواند
بین چند قطعه مشترک باشد ،حداکثر مقدار برچسب یالهای مسیر
پشتیبان برابر ) 𝑥𝑎𝑚𝐾 ∗ ) ((2 ∗ 𝐾𝑚𝑎𝑥 − 1است .برای یالهایی که جز
مسیر کاری و مسیر پشتیبان نیستند ،مقدار برچسب صفر است.
)𝑏 𝑳𝒙𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎, 𝑝) ≤ (2 ∗ 𝐾𝑚𝑎𝑥 − 1) ∗ 𝑿𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎,
()4
()3

)𝑏 𝑳𝒚𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎, 𝑝) ≤ (2 ∗ 𝐾𝑚𝑎𝑥 − 1) ∗ 𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎,

مطابق قید ( ،)78اختالف مقدار برچسب برای دو یال جهتدار و پشت
سرهم در مسیر کاری ،برابر مجموع تعداد یال جهتدار پشتیبان عبور-
کرده از گره میانی است .در این قید ،یالهایی از مسیر پشتیبان که در
جهت عکس مسیر کاری هستند ،در نظر گرفته نشدهاند؛ بهعبارت دیگر،
میزان افزایش برچسب در گرههایی از مسیر کاری که بهعنوان گره
راهیاب و یا گره ترکیب انتخاب میشوند ،برابر  7و در گرههایی که هم
گره راهیاب و هم گره ترکیب هستند ،برابر  2است .در دیگر گرهها میزان
افزایش برچسب در یالهای مجاور برابر صفر است.
= )𝑎 𝑳𝒙𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎, 𝑝) − 𝑳𝒙𝒂𝒃 (𝑟, 𝑞,
∑(𝑎,𝑏)∈𝑙 𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎, 𝑏) +

()78

1 ≤ ∑𝑘~1..𝑘𝑚𝐴𝑋 2𝑘 ∗ 𝑿𝑷𝑲(𝑟, 𝑘, 𝑗) −
𝐿 ∈ 𝑗 𝑳𝒙(𝑟, 𝑗) ≤ 2 ∀𝑟 ∈ 𝑅,

()72

در قید ( )79بیان میشود که هر لینک از مسیر کاری تنها به یک قطعه
تعلق دارد و توسط یک قطعه پشتیبان بازیابی میشود.
()79

𝐿 ∈ 𝑗 𝑟 ∈ 𝑅,

)𝑗 𝑿𝑷𝑲(𝑟, 𝑘, 𝑗) = 𝑿𝑷(𝑟,

∑
𝑥𝑎𝑚𝑘𝑘~1..

قید ( )78و ( )75یالهای مسیر پشتیبان را برچسبگذاری میکند.
اختالف برچسب دو یال جهتدار و پشت سرهم از مسیر پشتیبان ،برابر
مجموع تعداد یال جهتدار کاری (بدون درنظرگرفتن یالهایی که در
جهت عکس مسیر پشتیبان هستند) عبورکرده از گره میانی است .در
))𝑎 (−2𝑘𝑚𝑎𝑥 + ∑(𝑎,𝑏)∈𝑙 𝑘𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎, 𝑏) + ∑(𝑏,𝑎)∈𝑙 𝑘𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑏,

ابتدا بررسی میشود که دو یال جهتدار انتخابشده عضو قطعه پشتیبان
باشند و سپس مقدار اختالف برچسب آنها را برابر تعداد یال جهتدار
کاری عبوری در نظر میگیرد .در قید ( )75حد باال برای اختالف دو
برچسب بیان میکند .در صورتی که دو یال جهتدار پشت سرهم عضو
مسیر پشتیبان نباشند ،با توجه به دو قید زیر اختالف برچسب برابر صفر
میشود.

()78

≥ )𝑎 ∑(𝑎,𝑏)∈𝑙 𝑳𝒚𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎, 𝑏) − ∑(𝑏,𝑎)∈𝑙 𝑳𝒚𝒂𝒃 (𝑟, 𝑏,
−2𝑘𝑚𝑎𝑥 + ∑(𝑎,𝑏)∈𝑙 𝑘𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎, 𝑏) +
∑(𝑏,𝑎)∈𝑙 𝑘𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑏, 𝑎) +
∑ (𝑎,𝑏)∈𝑙 (𝑿𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎, 𝑏) − 𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑏, 𝑎)) +
𝑿𝒂𝒃 (𝑟,𝑎,𝑏)=1

−

∑

)𝑎 (𝑏,𝑎)∈𝑙 (𝑿𝒂𝒃 (𝑟, 𝑏,
𝑿𝒂𝒃 (𝑟,𝑏,𝑎)=1

𝑑 ∀𝑟 ∈ 𝑅, 𝑎 ∈ 𝑁, 𝑎 ≠ 𝑠,

))𝑏 𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎,

≤ )𝑎 ∑(𝑎,𝑏)∈𝑙 𝑳𝒚𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎, 𝑏) − ∑(𝑏,𝑎)∈𝑙 𝑳𝒚𝒂𝒃 (𝑟, 𝑏,
∑ (𝑎,𝑏)∈𝑙 (𝑿𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎, 𝑏) − 𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑏, 𝑎)) +

()75

𝑿𝒂𝒃 (𝑟,𝑎,𝑏)=1

∈ 𝑟∀

))𝑏 𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎,

∑

(𝑏,𝑎)∈𝑙 (𝑿𝒂𝒃 (𝑟, 𝑏, 𝑎) −
𝑿𝒂𝒃 (𝑟,𝑏,𝑎)=1

𝑑 𝑅, 𝑎 ∈ 𝑁, 𝑎 ≠ 𝑠,

𝑞≠𝑏

∈ 𝑞 ∀𝑟 ∈ 𝑅, 𝑎, 𝑝,

)𝑎 ∑(𝑏,𝑎)∈𝑙 𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑏,
𝑝≠𝑏

𝑁, 𝑎 ≠ 𝑠, 𝑑, 𝑿𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎, 𝑝) = 𝑿𝒂𝒃 (𝑟, 𝑞, 𝑎) = 1

در قید ( )77با استفاده از برچسب یالهای جهتدار ،برچسب لینکهای
کاری برای هر درخواست تعیین میشود .متغیر  Lxبرای تعیین لینک
مشترک بین مسیرها و تخصیص مجموعه شیار فرکانسی ،استفاده می-
شود.
𝑳𝒙(𝑟, 𝑳𝒊𝒏𝒌_𝒏𝒖𝒎(𝑎, 𝑏)) = 𝑳𝒙𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎, 𝑏) +
()77
< 𝑎 𝑳𝒙𝒂𝒃 (𝑟, 𝑏, 𝑎) ∀𝑟 ∈ 𝑅, 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑁,
𝑙 ∈ )𝑎 𝑏, (𝑎, 𝑏)𝑎𝑛𝑑(𝑏,

قید ( )72لینکهای هر قطعه کاری را تعیین میکند .با استفاده از
برچسبهای تخصیصدادهشده به هر لینک از مسیر کاری ،لینکهای
مربوط به هر قطعه کاری تعیین میشود .لینک با مقدار برچسب  7به
قطعه اول و لینک با مقدار برچسب ) (2 ∗ 𝑘 − 2و ) (2 ∗ 𝑘 − 1به قطعه
 kتعلق دارد .اگر یک لینک بین قطعه  kو  k-1مشترک باشد ،به قطعه
شماره  kتعلق دارد و در زمان اشکال ،توسط قطعه پشتیبان شماره k
محافظت میشود.
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قید ( )70برای بررسی قابلیت تغییر بازهی فرکانسی گره است .با توجه
به این قید ،اگر یک گره از مسیر کاری (یعنی حاصل عبارت (−2𝑘𝑚𝑎𝑥 +
)𝑎  )∑(𝑎,𝑏)∈𝑙 𝑘𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑿𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎, 𝑏) + ∑(𝑏,𝑎)∈𝑙 𝑘𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑿𝒂𝒃 (𝑟, 𝑏,برابر صفر
باشد ).این قابلیت را نداشته باشد ( ،)sw=0نباید لینکهای مسیر
پشتیبان تجمعی از این گره عبور کند .اگر یک گره جز مسیر کاری
نباشد ،بدون بررسی قابلیت تغییر بازهی فرکانسی ،مسیر پشتیبان
تجمعی میتواند از این گره عبور میکند .به سبب آنکه حداکثر مقدار
)𝑏  𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎,برابر 𝑥𝑎𝑚𝑘 است 𝑘𝑚𝑎𝑥 ،در )𝑏  𝑿𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎,ضرب میشود.
در گذر مسیر پشتیبان تجمعی از گرههای مسیر کاری ،تمام گرهها به
جز گره مبدأ و مقصد بررسی میشود .دلیل این موضوع این است که در
گذر یک مسیر از یک گره ،یال ورودی و یال خروجی با هم بررسی
میشود و لینک اول هر مسیر مقدار برچسب یک دارد.
()70

(−2𝑘𝑚𝑎𝑥 + ∑(𝑎,𝑏)∈𝑙 𝑘𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑿𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎, 𝑏) +
∑(𝑏,𝑎)∈𝑙 𝑘𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑿𝒂𝒃 (𝑟, 𝑏, 𝑎) +
∗ ))𝑎 ∑(𝑎,𝑏)∈𝑙 𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎, 𝑏) + ∑(𝑏,𝑎)∈𝑙 𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑏,
𝑑 (1 − 𝑠𝑤) ≤ 0 ∀𝑟 ∈ 𝑅, 𝑎 ∈ 𝑁, 𝑎 ≠ 𝑠,
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یالهایی از مسیر پشتیبان تجمعی که از مسیر کاری عبور میکند ،جز
یالهای قطعههای پشتیبان نیست و تنها برای ایجاد پیوستگی و
برچسبگذاری مسیر پشتیبان از گره مبدأ تا مقصد مورد استفاده قرار
گرفته است؛ بنابراین ،این لینکها در تعیین لینکهای قطعه پشتیبان
مورد استفاده قرار نمیگیرند .طبق قید ( 𝒀𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑏, 𝑎) ،)71لینکهای
پشتیبان و طبق قید ( 𝑳𝑳𝒚𝒂𝒃 (𝑟, 𝑏, 𝑎) ،)74برچسب آنها را بدون در
نظر گرفتن لینکهای مشترک با مسیر کاری ،مشخص میکند.
()71

𝒀𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑏, 𝑎) = 𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑏, 𝑎) ∗ (1 −
))𝑏 𝑿𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎,
𝑙 ∈ )𝑏 ∀𝑟 ∈ 𝑅, 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑁, (𝑎,

()74

𝑳𝑳𝒚𝒂𝒃 (𝑟, 𝑏, 𝑎) = 𝑳𝒚𝒂𝒃 (𝑟, 𝑏, 𝑎) ∗ (1 −
))𝑏 𝑿𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎,
𝑙 ∈ )𝑏 ∀𝑟 ∈ 𝑅, 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑁, (𝑎,

با توجه به برچسبگذاری انجامشده ،در قید ( )73و ( )28یالهای جهت-
دار هر قطعه پشتیبان از یک درخواست تعیین میشود .یال با برچسب
 7به قطعه اول و یال با برچسب ) (2 ∗ 𝑘 − 1به قطعه شماره  kتعلق
دارد.
()73

= )𝑏 ∑𝑘~1..𝑘𝑚𝑎𝑥(2𝑘 − 1) ∗ 𝒀𝑲𝒂𝒃 (𝑟, 𝑘, 𝑎,
)𝑏 𝑳𝑳𝒚𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎,
𝑙 ∈ )𝑏 ∀𝑟 ∈ 𝑅, 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑁, (𝑎,

()28

)𝑏 ∑𝑘~1..𝑘𝑚𝑎𝑥 𝒀𝑲𝒂𝒃 (𝑟, 𝑘, 𝑎, 𝑏) = 𝒀𝒀𝒂𝒃 (𝑟, 𝑎,
𝑙 ∈ )𝑏 𝑅, 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑁, (𝑎,

∈ 𝑟∀

در قید ( )27باتوجه به یالهای جهتدار هر قطعه پشتیبان ،لینکهای
هر قطعه پشتیبان تعیین میشود.
()27

𝒀𝑷𝑲(𝑟, 𝑘, 𝐿(𝑎, 𝑏)) = 𝒀𝑲𝒂𝒃 (𝑟, 𝑘, 𝑎, 𝑏) +
)𝑎 𝒀𝑲𝒂𝒃 (𝑟, 𝑘, 𝑏,
∈ 𝑟∀
𝑙 ∈ )𝑎 𝑅, 𝑘~1. . 𝑘𝑚𝑎𝑥 , 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑁, (𝑎, 𝑏) 𝑎𝑛𝑑 (𝑏,

پس از مشخصشدن لینکهای هر قطعه پشتیبان ،باید عمل تخصیص
طیف انجام شود .برای برقرارکردن قید پیوستگی طیفی در قطعهها،
مجموعه شیار فرکانسی بهجای لینک ،به مسیر هر قطعه تخصیص داده
میشود []78؛ بههمین دلیل ،باید مشخص شود که هر قطعه پشتیبان
با کدام قطعههای دیگر لینک مشترک دارد .برای تعیین قطعههایی که
لینک مشترک دارند ،در ابتدا لینکهایی را که بین هر دو قطعه مشترک
است ،مشخص میشود و مقدار ماتریسهای )𝑗 𝑬𝑷𝑺_𝑳𝒊𝒏𝒌(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2 ,
و )𝑗  𝑺𝒊𝒈𝒎𝒂_𝑳𝒊𝒏𝒌(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2 ,تعیین میشود .رابطه ( )22ضرب
دودویی دو متغیر را با استفاده فرمولبندی  ILPنشان میدهد .با استفاده
از این رابطه ،لینکهای مشترک بین هر جفت قطعه تعیین میشود.
بهعنوان مثال ،اگر )𝑗  𝑿𝑷𝑲(𝑟, 𝑘1 ,و )𝑗  𝑿𝑷𝑲(𝑡, 𝑘2 ,برابر  7باشد ،یعنی
قطعه کاری شماره  𝑘1از مسیر شماره  rو قطعه کاری شماره  𝑘2از
مسیر شماره  tاز لینک  jعبور میکنند .بنابراین ،دو قطعه ذکرشده در
لینک  jمشترک هستند و مقدار )𝑗  𝑬𝑷𝑺_𝑳𝒊𝒏𝒌(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2 ,برابر  7می-
شود .اگر دو قطعه کاری یا پشتیبان حداقل در یک لینک شبکه مشترک
باشند ،متغیرهای  EPSیا  Sigma1مقدار یک دریافت میکند .رابطه
( )29و ( )28نحوه تعیین دو متغیر )  𝑬𝑷𝑺(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2و
متغیر
دو
از
بهترتیب
را
) 𝑺𝒊𝒈𝒎𝒂1(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2
)𝑗  𝑬𝑷𝑺_𝑳𝒊𝒏𝒌(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2 ,و )𝑗  𝑺𝒊𝒈𝒎𝒂_𝑳𝒊𝒏𝒌(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2 ,نشان
میدهد .برای مثال 𝑬𝑷𝑺(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2 ) ،زمانی مقدار  7دریافت میکند
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شماره t

که قطعه کاری  𝑘1از مسیر شماره  rو قطعه کاری  𝑘2از مسیر
حداقل در یکی از لینکهای شبکه (به عنوان مثال ،لینک  )jمشترک
باشند و مقدار )𝑗  𝑬𝑷𝑺_𝑳𝒊𝒏𝒌(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2 ,برابر  7باشد.
𝑎 + 𝑏 − 1 ≤ 𝑎. 𝑏 ≤ (𝑎 + 𝑏)⁄2
()22
𝐿 ∈ 𝑖∀ 𝑖𝑎 ≥ 𝑎
()29
𝑖𝑎 ∑ ≤ 𝑎

()28

𝐿∈𝑖

اگر دو قطعه پشتیبان لینک مشترک داشته و مسیر کاری متناظر آنها
نیز لینک مشترک داشته باشند ،مجموعه طیف اختصاص دادهشده به
آنها نباید شیار فرکانسی مشترک داشته باشد .با توجه به قید (،)25
متغیر 𝒂𝒎𝒈𝒊𝑺 زمانی مقدار  7دریافت میکند که دو قطعه پشتیبان و
قطعههای کاری متناظر آنها لینک مشترک داشته باشند .فرمول ()25
در واقع ضرب دودویی دو متغیر )  𝑬𝑷𝑺(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2و
)  𝑺𝒊𝒈𝒎𝒂𝟏(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2را بهازای قطعه پشتیبان  𝑘1از مسیر شماره  rو
قطعه پشتیبان  𝑘2از مسیر شماره  tحساب میکند.
()25

≤ )(𝑺𝒊𝒈𝒎𝒂𝟏(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2 ) + 𝑬𝑷𝑺(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2 ) − 1
≤ ) 𝑺𝒊𝒈𝒎𝒂(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2
)(𝑺𝒊𝒈𝒎𝒂𝟏(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2 ) + 𝑬𝑷𝑺(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2 )⁄2
∀𝑟, 𝑡 ∈ 𝑅, 𝑘1 , 𝑘2 ~1. . 𝑘𝑚𝑎𝑥 , 𝑟 ≠ 𝑡 𝑜𝑟 𝑘1 ≠ 𝑘2

با استفاده از متغیر )  ،𝑺𝒊𝒈𝒎𝒂(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2برای هر قطعه پشتیبان
اندیس شروع شیار فرکانسی تعیین میشود .براساس قید ( )20و (،)21
اگر دو قطعه پشتیبان و قطعههای کاری متناظر لینک مشترک داشته
باشند ،اختالف اندیس شروع دو قطعه پشتیبان باید یک عدد بزرگ باشد
و اندیس پایانی قطعه پشتیبان با اندیس شروع کوچکتر نباید بزرگتر
از اندیس شروع قطعه پشتیبان دیگر باشد (عدم پوشانی مجموعه FSدو
مسیر) 𝒁𝒊𝒋(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2 ) .یک متغیر دودویی کمکی برای تعیین ترتیب
در دو قطعه پشتیبان است .بر طبق قید ( )20و ( )21مجموعه پیوستهای
از  FSبه قطعهها تخصیص داده میشود؛ بنابراین ،قید مجاورت طیفی
موجود در  EONبرقرار میشود.
()20

()21

𝑬(𝑡, 𝑘2 ) − 𝑬(𝑟, 𝑘1 ) ≤ ∇ ∗ (1 − 𝒁𝒊𝒋(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2 ) +
1 − 𝑺𝒊𝒈𝒎𝒂(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2 )) − 1
∈ 𝑡 ∀𝑟,
𝑅, 𝑘1 , 𝑘2 ~1. . 𝑘𝑚𝑎𝑥 , 𝑟 ≠ 𝑡 𝑜𝑟 𝑘1 ≠ 𝑘2
∗ ∇ ≤ ) 𝑬(𝑟, 𝑘1 ) + 𝐷(𝑟) − 𝑬(𝑡, 𝑘2
(𝒁𝒊𝒋(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2 ) + 1 −
)) 𝑺𝒊𝒈𝒎𝒂(𝑟, 𝑡, 𝑘1 , 𝑘2
∈ 𝑡 ∀𝑟,
𝑅, 𝑘1 , 𝑘2 ~1. . 𝑘𝑚𝑎𝑥 , 𝑟 ≠ 𝑡 𝑜𝑟 𝑘1 ≠ 𝑘2

با استفاده از قطعههایی که از لینک عبور میکنند ،میزان ظرفیت ذخیره-
شده بهازای هر لینک تعیین میشود .با استفاده از قیدهای ( )24و ()23
متغیر )𝑗  𝑷𝒋(𝑟, 𝑘,تعیین میشود.
()24
()23

∈ 𝑟∀

)𝑗 𝑷𝒋(𝑟, 𝑘, 𝑗) ≤ ∇ ∗ 𝒀𝑷𝑲(𝑟, 𝑘,
𝐿 ∈ 𝑗 𝑅, 𝑘~1. . 𝑘𝑚𝑎𝑥 ,

0 ≤ (𝑬(𝑟, 𝑘) + 𝐷(𝑟)) − 𝑷𝒋(𝑟, 𝑘, 𝑗) ≤ ∇ ∗ (1 −
))𝑗 𝒀𝑷𝑲(𝑟, 𝑘,
𝐿 ∈ 𝑗 ∀𝑟 ∈ 𝑅, 𝑘~1. . 𝑘𝑚𝑎𝑥 ,

با استفاده از قید ( )98حداکثر اندیس شیار فرکانسی ذخیرهشده در هر
لینک شبکه تعیین میشود .بهدلیل آنکه تنها به قطعههای پشتیبان
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طیف اختصاص داده شده است ،مجموع )𝑗(𝑃 بهازای تمام لینکهای
شبکه ،میزان ظرفیت یدکی کل ذخیرهشده در شبکه را نشان میدهد.
در تابع هدف شیارهای فرکانسی میانی آزاد نیز کمینه میشود .در
شمارش و مقایسه تعداد شیار فرکانسی یدکی ذخیرهشده در دو روش
محافظت ،شیارهای فرکانسی آزاد در نظر گرفته نمیشود.
()98

𝐿 ∈ 𝑗 ∀𝑟 ∈ 𝑅, 𝑘~1. . 𝑘𝑚𝑎𝑥 ,

)𝑗 𝑃(𝑗) ≥ 𝑷𝒋(𝑟, 𝑘,

بهمنظور توزیع یکسان ترافیک در کل شبکه ،حداکثر اندیس شیار
فرکانسی ذخیرهشده تعیین و بهعنوان یکی از متغیرهای تابع هدف
کمینه میشود.
𝐿 ∈ 𝑗∀ )𝑗(𝑃 ≥ 𝑐
()97

 -4ارزیابی و تحلیل نتایج
مسأله مدلسازیشده با  ،ILPتوسط نرمافزار  08( AMPLبیتی) []74
بههمراه حلکننده  ]73[ Gurobiنسخه  2870حل شده است .برای
ارزیابی کارآیی دو روش محافظت  SBPPو  SSPدر شبکه ،EON
همبندی شکل  5و شکل  0استفاده شده است.
برای هر جفت گره موجود در شبکه ،کوتاهترین مسیر بهعنوان مسیر
کاری ،از قبل مشخص است .در هر اجرای شبیهسازی 0 ،جفت گره
بهصورت تصادفی انتخاب و بهعنوان مبدأ و مقصد درخواستها ،همزمان
وارد شبکه میشود .با درنظرگرفتن وجود یا عدم وجود قابلیت تغییر
فرکانسی گرهها ،دو روش محافظت مسیر و محافظت قطعه مشترک
بررسی میشود .در حالتی که گرههای شبکه قابلیت تغییر فرکانسی
دارند ،قطعهبندی برای یک مسیر ،زمانی اتفاق میافتد که با درنظرگرفتن
درخواستهای ورودی همزمان ،میزان ظرفیت یدکی کل ذخیرهشده
کمتر از حالت محافظت مسیر شود؛ بنابراین ،اگر با قطعهبندی یک مسیر،
میزان ظرفیت یدکی استفادهشده از شبکه بیشتر از حالت محافظت مسیر
باشد ،قطعهبندی برای درخواست مورد نظر انجام نمیشود .تعداد شبیه-
سازی انجامشده برای هر همبندی برابر  28است.

شکل  :5همبندی 1

Serial no. 84

شکل  :6همبندی 2

در شکل  1و  4تعداد  FSذخیرهشده در قطعههای پشتیبان بهازای
هر شبیه سازی در دو حالت محافظت مسیر و مبتنی بر قطعهبندی
پیشنهادشده ،نشان داده شده است .در روش پیشنهادشده برای قطعه-
بندی برای  ،EONطول مسیرها کوتاهتر میشود و تعداد قطعههای کاری
که با یکدیگر لینک مشترک دارند ،کمتر میشود؛ بنابراین ،احتمال به-
اشتراکگذاری طیف در قطعههای پشتیبان با لینک مشترک ،باال میرود
و ظرفیت یدکی کل ذخیرهشده در شبکه کمتر میشود .میانگین ظرفیت
یدکی کل ذخیرهشده در دو همبندی در شکل  3نشان داده شده است.
متوسط درجه گرهها در همبندی  7برابر  9/81است .این مقدار برای
همبندی  2برابر  2/39است .برای همبندیهایی که متوسط درجه گره
زیاد است ،مسیرهایی که بین جفت گرهها ایجاد میشود طول کمتری
دارند .بههمین دلیل ،متوسط ظرفیت یدکی کل ذخیرهشده در دو حالت
مختلف محافظت ،برای همبندی  7کمتر از همبندی  2است .در هر
همبندی میزان ظرفیت یدکی استفاده در محافظت مسیر مشترک بیشتر
از محافظت قطعه مشترک پیشنهادشده جدید است.
معیار دوم برای مقایسه دو روش محافظت ،ظرفیت یدکی افزونه
[ ]78است .این معیار نسبت کل ظرفیت یدکی به کل ظرفیت کاری را
مورد بررسی قرار میدهد .بهدلیل اینکه برای دو روش محافظت ،جفت
گرههای مشابهی برای درخواستهای ورودی در نظر گرفته شده است و
اشتراکگذاری ظرفیت در مسیرهای کاری وجود ندارد ،روش محافظتی
که ظرفیت یدکی ذخیرهشده بیشتری دارد ،نسبت ظرفیت یدکی افزونه
بیشتری نیز دارد.
معیار دیگر که دو روش محافظت مسیر و مبتنی بر قطعهبندی بر-
طبق آن مقایسه میشوند ،تحملپذیری در برابر اشکالهای همزمان
لینکها است .اگر مسیر کاری و مسیر پشتیبان یک درخواست همزمان
دچار آسیب شود ،جریان داده این درخواست از بین رفته و از شبکه
انتقال داده نمیشود .برای درخواستهایی که طول مسیر کاری و مسیر
پشتیبان بزرگتر است ،احتمال اینکه لینکهای آسیبدیده جز مسیر
کاری و مسیر پشتیبان باشند ،بیشتر است .در این پژوهش 78 ،لینک از
شبکه بهصورت تصادفی انتخاب شدهاند .در هر حالت i ،تعداد (≤ 𝑖 ≤ 1
 )10از  78لینک بهصورت همزمان آسیب میبینند .متوسط تعداد
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درخواستهایی که جریان داده آنها از بین میرود ،در هر یک از حالتها
تعیین میشود .شکل  78و  77متوسط تعداد درخواست ازبینرفته را در
بین  0جفت درخواست ورودی نشان میدهد .با توجه به نتایج شبیه-
سازی ،محافظت مبتنی بر قطعهبندی ،مقاومت باالیی نسبت به آسیب
همزمان چند لینک 28در شبکه دارد .هر چه قدر تعداد لینکهایی که
بهصورت همزمان دچار آسیب شدهاند ،بیشتر میشود ،متوسط تعداد
درخواستی که در محافظت مسیر مشترک از بین میرود ،بیشتر از
متوسط تعداد درخواست در محافظت مبتنی بر قطعهبندی میشود .در
این پژوهش ،در ابتدا فرض شده است که تمام گرهها قابلیت تغییر بازه
فرکانسی را دارند و عمل مسیریابی و تعیین قطعههای پشتیبان برای هر
کدام از قطعههای کاری انجام شده است .نتایج نشان میدهد که در
همبندی  ،7میزان مصرف ظرفیت یدکی در محافظت قطعه مشترک
نسبت به محافظت مسیر مشترک  75/5درصد کمتر است .این مقدار
برای همبندی  2برابر  79/5درصد است.

ارائه یک طرح مبتنی بر برنامهریزی خطی . . .

 ،7میزان مصرف ظرفیت یدکی کل نسبت به محافظت مسیر مشترک
 78/5درصد کمتر است .این مقدار برای همبندی  2برابر  72/5درصد
است؛ بهعبارت دیگر ،با ایجاد این قابلیت تنها در  25درصد از گرههای
شبکه همچنان میزان بهبود در ظرفیت یدکی مورد نیاز نسبت به حالت
محافظت مسیر قابل توجه است .نتایج در جدول  2نشان داده شده است.
میزان ظرفیت یدکی استفاده شده در سه حالت  -7محافظت مسیر
مشترک -2 ،محافظت قطعه مشترک با در نظر گرفتن قابلیت تغییر
بازهی فرکانسی در  25درصد از گرههای شبکه و  -9محافظت قطعه
مشترک در حالتی که تمام گرهها به قابلیت تغییر بازهی فرکانسی مجهز
هستند ،نشان داده شده است.

شکل  :9متوسط ظرفیت یدکی ذخیرهشده در دو همبندی

شکل :7ظرفیت یدکی ذخیرهشده در دو روش محافظت در همبندی 1

شکل  :10متوسط تعداد درخواست آسیبدیده در اشکال همزمان
لینکها در همبندی 1

شکل :8ظرفیت یدکی ذخیرهشده در دو روش محافظت در همبندی 2

بهدلیل اینکه استفاده از گرههای با قابلیت تغییر بازهی فرکانسی
هزینهی باالیی دارند .در مرحله دوم ،عملکرد روش مبتنی بر قطعهبندی
در حالتی که تنها  25درصد گرههای مرکزی شبکه به قابلیت تغییر بازه
فرکانسی مجهز باشند ،بررسی و ارزیابی شد .گرههای انتخابشده درجه
باالتری نسبت به سایر گرههای شبکه دارند .در این حالت ،در همبندی

Serial no. 84

شکل  :11متوسط تعداد درخواست آسیبدیده در اشکال همزمان
لینکها در همبندی 2
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جدول  :2میزان شیار فرکانسی یدکی در فاصله فیزیکی ()FSs*km

با توجه به رابطههای بیانشده ،اگر مجموع طول قطعههای پشتیبان برابر

همبندی 7

همبندی 2

همبندی

محافظت
محافظت مسیر مشترک

780581

788183

محافظت قطعه مشترک ( 25درصد گرهها
قابلیت تغییر بازه فرکانسی دارند)

37789

729808

محافظت قطعه مشترک (تمام گرهها قابلیت
تغییر بازه فرکانسی دارند)

38884

727403

طول مسیر پشتیبان باشد ،احتمال ازبینرفتن درخواست در حالت
محافظت مسیر دو برابر احتمال ازبینرفتن درخواست در حالت محافطت
قطعه است؛ بنابراین ،حداکثر مجموع طول قطعههای پشتیبان در حالتی
که مسیر به دو قطعه با طول یکسان تقسیم شده باشد و احتمال ازبین-
رفتن درخواست در حالت محافظت قطعه بیشتر از احتمال ازبینرفتن
درخواست در محافطت مسیر نباشد ،دو برابر طول مسیر پشتیبان در

مطابق آنچه که در شکل  72نشان داده شده است ،فرض شده است

محافظت مسیر است .در حالتی که دو لینک شبکه بهصورت همزمان

برای یک مسیر کاری دو روش محافظت مسیر و محافظت مبتنی بر

آسیب دیدهاند ،اگر تعداد قطعه ایجادشده (با طول یکسان) بر روی مسیر

قطعهبندی وجود دارد .فرض شده است لینک  iو  )𝑖 ≠ 𝑗( jبهصورت

کاری  𝑘1باشد ،حداکثر مجموع طول قطعههای پشتیبان ،برای اینکه

همزمان دچار آسیب شدهاند .طول مسیر کاری و مسیر پشتیبان در

احتمال ازبینرفتن درخواست در حالت محافظت قطعه بیشتر از

محافظت مسیر به ترتیب  𝐿1و  𝐿2گام است .مسیر کاری به دو قطعه

محافظت مسیر نباشد 𝑘1 ،برابر مسیر پشتیبان در محافظت مسیر است؛

= 𝐿1,1 = 𝐿1,2= Tتقسیم میشود

بنابراین ،محافظت قطعه در مقایسه با محافظت مسیر ،مقاومت بیشتری

کاری با طول یکسان

* 𝐿1

1
2

( .)𝐿1,1+ 𝐿1,2 = 𝐿1مسیر پشتیبان شامل دو قطعه  𝐿2,1و  𝐿2,2است.
احتمال اینکه درخواست ترافیکی مورد نظر در دو روش محافظت از بین

نسبت به اشکال همزمان لینکها در شبکه دارد.

برود و ترافیک آن از شبکه عبور نکند ،طبق رابطه ( )92و ( )99محاسبه

 -5نتیجه

میشود.

در این مقاله ،یک مدل بهینهسازی برای قطعهبندی مسیر کاری برای
 EONدر مرحله طراحی شبکه ارائه شده است .میزان ظرفیت یدکی
استفادهشده و مقاومت در برابر اشکال همزمان لینکها در دو روش
محافظت مبتنی بر قطعهبندی و محافظت مسیر مورد بررسی و مقایسه
قرار گرفته است .با استفاده از روش برچسبگذاری ،مسیر کاری به چند
قطعه مستقلازهم تقسیم میشود و هر یک از قطعهها بهصورت مجزا
محافظت میشود .برای محافظت قطعه مشترک در ابتدا فرض شده است،
تمام گرههای میانی شبکه قابلیت تغییر بازهی فرکانسی دارند .با توجه
به نتایج بهدستآمده ،بهطور میانگین میزان مصرف ظرفیت یدکی کل
در محافظت قطعه مشترک  78/5درصد کمتر از محافظت مسیر مشترک
است .با توجه به هزینه باالی گرهها با قابلیت تغییر بازه فرکانسی ،در
مرحله دوم تنها  25درصد از گرههای مرکزی شبکه به قابلیت تغییر
بازهی فرکانسی مجهز شدند .نتایج نشان داد که بهطور متوسط  39درصد
از میزان ظرفیت یدکی کل کاهشیافته در محافظت قطعه مشترک
نسبت به محافظت مسیر مشترک توسط  25درصد از گرههای شبکه با
قابلیت تغییر بازه فرکانسی تأمین میشود .محافظت قطعه مشترک
نسبت به محافظت مسیر مقاومت بیشتری در برابر اشکال همزمان لینک-
ها دارد .در پژوهشهای آتی هدف این است که مصالحه بین تعداد گرهها
با قابلیت تغییر بازهی فرکانسی و میزان ظرفیت یدکی کل صرفهجویی-
شده توسط  SSPمورد بررسی قرار گرفته شود و در مورد تعداد بهینه
گرهها با قابلیت تغییر بازهی فرکانسی بحث شود .در واقع ،گرههایی
تعیین میشود که بیشترین تأثیر را در کمینهسازی ظرفیت یدکی کل
دارند؛ بهعبارت دیگر ،گرههایی به قابلیت تغییر بازهی فرکانسی مجهز
میشوند که درصد باالیی از اختالف ظرفیت یدکی کل در دو روش
محافظت توسط این تعداد گره صرفهجویی شود و هزینهی تحمیلشده
به شبکه توسط گرههای پرهزینه کمتر شود.

شکل  :12محافظت مسیر و محافظت قطعه برای یک جفت گره

در محافظت مسیر احتمال اینکه یکی از لینکهای آسیبدیده جز
مسیر کاری و لینک دیگر جز مسیر پشتیبان باشد ،از رابطه ( )92بهدست
میآید .تعداد لینکهای شبکه  Kفرض شده است .بهدلیل وجود دو
جایگشت مختلف برای دو لینک  iو  jاحتمال ازبینرفتن درخواست دو
برابر میشود.
2∗𝐿1 ∗𝐿2

()92

𝑘∗𝑘

=∗2

𝐿2
𝑘

∗

𝐿1
𝑘

= Drop probability

در محافظت مبتنی بر قطعهبندی ،اگر مسیر کاری و مسیر پشتیبان
حداقل یکی از قطعهها از بین برود ،اتصال قطع میشود؛ بنابراین ،احتمال
ازبینرفتن درخواست با فرض ازبینرفتن همزمان لینک  iو لینک  ،jاز
رابطه ( )99بهدست میآید.

()99

=∗2

𝐿2,2

𝑇

𝐾

𝐾

∗ ∗2+

𝐿2,1

𝑇

𝐾

𝐾

∗ = Drop probability
) 2∗𝑇∗(𝐿2,1 +𝐿2,2
𝐾∗𝐾
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