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АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ РЕЗЕРВУВАННЯ РЕСУРСІВ МЕРЕЖІ 

 

Сучасні мережі оптичного зв'язку, що використовують на транспортному рівні технологію DWDM повинні 

відповідати певним вимогам якості та надійності. Для відновлення працездатності мережі використовується 

цілий ряд заходів, в тому числі і резервування ресурсів мережі. Для того щоб визначити найбільш раціональний 

алгоритм резервування ресурсів мережі в роботі проведено аналіз найбільш ефективних видів резервування. 

 

Ключові слова: DWDM, AR, GMPLS, резервування, ресурси. 

 

Існує багато видів ефективних видів 

алгоритмів резервування ресурсів. Серед них: 

- Advance Reservation (АR) (попереднє 

резервування); 

- Lightpath Routing and Resource 

Resevation - An Integrated Solution for IP over 

DWDM Networks (маршрутизація 

інформаційного шляху та резервування 

ресурсів – комплексне рішення для IP over 

DWDM мереж); 

- Routing and Wavelength Assignment in 

GMPLS-based 10 Gb/s Ethernet Long Haul 

Optical Networks with and without Linear 

Dispersion Constraints (Маршрутизація і 

розподіл довжини хвилі в GMPLS на основі 10 

Гбіт / с для Ethernet далекошляхових оптичних 

мереж з і без лінійними дисперсійними 

обмеженнями); 

- MBR: A Markov-based Reservation 

Algorithm for Wavelength; 

- Assignment in All-optical Networks 

(Зворотній алгоритм Маркова на основі 

алгоритму резервування для розподілу 

довжини хвилі у всіх оптичних мережах); 

- Advance reservation-based co-allocation 

algorithm (попереднє резервування на основі 

алгоритму спільного розподілу). 

Advance Reservation є особливим видом 

резервування деяких систем масового 

обслуговування програмного забезпечення. 

Користувач може зарезервувати ресурси, 

зазначені в даний момент часу, для заданої 

тривалості. Після того, як підтвердив, ресурси 

доступні для цього користувача протягом 

певного періоду бронювання. Роботи, 

призначені для запуску в період бронювання, 

можуть бути представлені відразу після 

підтвердження бронювання, або в будь-який 

час до закінчення зарезервованого періоду. 

Реалізація резервування вимагає створення 

динамічної черги для подання кожному 

підтвердженого бронювання. Ресурси 

виділяються в чергу резервування шляхом 

тимчасового видалення ресурсів із загальної 

черги. 

An Integrated Solution.  Резервування 

відповідних мережевих ресурсів для 

встановлення віртуального з’єднання між 

парами джерело-адресат досягається за 

допомогою протоколу сигналізації MPLS, що 

створює шлях для ресурсів по оптичним 

волокнам в DWDM мережі. Є дві мети для 

використання схеми резервування ресурсів 

мережі: 

- схема резервування ресурсів необхідна,  

щоб гарантувати, що ресурси будуть 

доставлені успішно до якої-небудь передачі 

даних; 
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- налаштувати оптичний перемикач 

паралельно з резервуванням ресурсів. 

Протокол у цій роботі є загальною схемою, 

яка може бути реалізована або за допомогою 

& CR-LDP або RSVP-TE протоколу з 

оптичним розширенням. Подібність між  

резервуванням лямбда та електронних 

протоколів MPLS сигналізації є те, що вони 

можуть виконувати мітки заміни шляхом 

введення лямбда перетворення в кожному O-

LSR. Однак, структура резервування лямбда  

не може змінювати мітку укладання і злиття в 

ядрі DWDM мережі. Як результат цього 

обмеження, ця схема розроблена, щоб 

дозволити резервування ресурсів тільки з 

лямбда компонентом. Іншими словами, 

використовується один повний компонент 

лямбда на кожній ланці з комп'ютерного 

шляху між парою джерело-призначення. 

Routing and Wavelength Assignment in 

GMPLS-based 10 Gb/s Ethernet Long Haul 

Optical Networks with and without Linear 

Dispersion Constraints. Для простоти, протокол 

резервування на основі паралельного 

резервування був реалізований для того, щоб 

перевірити різні схеми призначення 

маршрутизації і довжини хвилі, що були 

задіяні. Генератор посилає повідомлення 

"Запит" для нового підключення до іншого 

випадково обраного вузла. В разі якщо 

GMPLS маршрутизатор отримує повідомлення 

"Запит", обчислює явний маршрут до 

запитуваного пункту призначення  і призначає 

довжину хвилі для зв'язку, а потім оцінює 

загальну залишкову дисперсію і PMD, звідти 

розширення часу. Якщо обидва маршрути, і 

довжина хвилі доступні, GMPLS 

маршрутизатор здійснює резервування в 

паралельному маршруті. Він посилає в 

паралельному повідомленні «резерв» в кожен 

вузол явного маршруту, за винятком себе. 

Коли вузол отримує повідомлення «резерв», 

він перевіряє, чи надає запит на  хвилі його 

попередник в явному маршруту. Потім він 

посилає "відповідь" повідомлення назад, щоб 

джерело визначило успіх попереднього 

замовлення. Якщо запитувана хвиля не 

доступна в одному або декількох вузлах на 

явному маршруті, джерело пошле 

повідомлення зняття запиту для всіх вузлів, які 

мають вже зарезервовані довжини хвилі від 

явного шляху. 

MBR: A Markov-based Reservation Algorithm 

for Wavelength. Джерело вузла застосовує 

найкоротший шлях алгоритму маршрутизації і 

використовує зворотній протокол 

резервування для створення з'єднання. Вузол 

джерела даних посилає повідомлення «PROB» 

до вузла призначення. Отримавши 

повідомлення « PROB», проміжний вузол буде 

оновлювати wave_map поле маркуванням 

зайнятих довжин хвиль на input волокні і 

позначати output волокна як «зайняті». Після 

прийому повідомлення «PROB», вузол 

призначення вибирає вільні довжини хвилі 

(First -Fit , Random ,т. д.) на основі інформації 

в області wave_map , і надсилає повідомлення 

«ResV» вгору по шляху призначення. Всі 

вузли уздовж шляху блокуватимуть хвилі , 

зазначені у повідомленні «RESV» 

повідомленні. 

Assignment in All-optical Networks. Коли 

«PROB» повідомлення запиту на з'єднання (А-

> Е) надходить на проміжний вузол (С), 

перший вузол оновлює поле wave_map в 

повідомленні, відбувається маркування 

зайнятих довжин хвиль на вході і виході 

посилань, такими позначками як «зайнято». 

Коли запит на інше з'єднання надходить в 

вузол C , також потрібно обчислити ці 

ймовірності. Розрахунок повинен бути 

витриманий на можливе призначення довжини 

хвилі на основі інформації про більш ранній 

запит на з'єднання. Щоб обчислення було 

більш простішим, використовується 

евристичний метод. Після обчислення 

ймовірності того, що з'єднання буде 

використовувати різні довжини хвиль, ми 

викликаємо функцію wheel_of_fortune. Вузол 

C потім зберігає запис про запит в поточній 

таблиці параметри поля wheel_game в 

результат функції wheel_of_fortune. 
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повідомлення «PROB» вирушає до вузлів, що 

знаходяться нижче в алгоритмі резервування. 

Якщо приходить запит на вузол С і знаходить 

запити втручання в поточній таблиці, він буде 

викликати функцію solve_interference. 

Advance reservation-based co-allocation 

algorithm. Алгоритм виконується при кожному 

прибутті запиту бронювання. Етапи 

планування резервування ресурсів і спільного 

розподілу в GRC (global resource coordinator) 

полягають в наступному: 

- GRC отримує co-allocation запит на 

співпрацю від користувача. 

- GRC Planner створює кілька планів на 

бронювання запитом. 

Планувальник вибирає N laddered терміни 

від [EST, LS T + D]. (Визначається Earliest Start 

Time (EST) – найшвидший час початку, Latest 

Start Time (LS Т) – найпізніший час початку, і 

тривалість (D), в якому користувач хоче 

забронювати часовий інтервал довгими D 

підрозділами, що розпочнуться після EST і до 

LST, тобто, це обробка перед LST + D.) 

Планувальник отримує результати доступних 

інформаційних ресурсів на N часових рамок 

від RMS. Використовуючи цю наявну 

інформацію ресурсів, планувальник визначає 

N 0 (N 0 ≤ N) плани бронювання, засновані на 

методі спільного розподілу. Планувальник 

сортує N 0 плани в довільному порядку, який 

залежить від co-allocation опції в питаннях 

користувача і адміністратора. Відповідно до 

планів бронювання, створених Planner, GRC 

намагається co-allocate вибрані ресурси у 

співпраці з другорядними RMS (resource 

managers), що управляють локальними 

інформаційними ресурсами певної території. 

GRC повертає результати спільного розподілу, 

чи вдалося ресурсна процедура co-allocation чи 

ні, для користувача. Якщо це не вдалося, 

користувач повторно подати заявку з 

оновленими потребами для ресурсів. 

Розглянуті алгоритми мають свої переваги 

та недоліки у використанні. Вимоги кожного 

сервіса до передачі даних в мережі 

відрізняються, тому доцільно використовувати 

для кожного сервісу свій алгоритм 

резервування ресурсів мережі. 
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Харлай Л.А. 

АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ СЕТИ 

Современные сети оптической связи, использующих на транспортном уровне технологию DWDM должны 

отвечать определенным требованиям качества и надежности. Для восстановления работоспособности сети 

используется целый ряд мероприятий, в том числе и резервирование ресурсов сети. Для того чтобы определить 

более оптимальный алгоритм резервирования ресурсов сети в работе проведен анализ наиболее ефективных видов 

резервирования. 

Ключевые слова: DWDM, AR, GMPLS, резервирование, ресурсы.  
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Kharlai L. 

ANALYSIS OF ALGORITHMS RESOURCE RESERVATION NETWORK 

Modern optical communication network using transport layer DWDM technology must meet certain requirements for quality 

and reliability. For disaster recovery network uses a variety of activities, including reserving network resources. In order to 

determine the most efficient algorithm for reserving network resources in the analysis of the most effective types of 

redundancy. 

Key words: DWDM, AR, GMPLS, reservation, resources. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


