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Optimizacija stroškov zagotavljanja zmogljivosti povezav v 
sodobnih hrbteničnih telekomunikacijskih omrežjih 
 
Povzetek 
 
Medtem ko promet IP v telekomunikacijskih omrežjih naglo raste, je rast prometa TDM v 
zadnjih letih veliko nižja. Zato se v telekomunikacijskih omrežjih pojavi problem 
dimenzioniranja omrežja za elastični promet, ki zahteva dodeljevanje zmogljivosti povezav v 
visoko razpoložljivem omrežju tako, da se prometni tokovi  maksimirajo na pravičen način. 
Glede na to, ali so zmogljivosti povezav v omrežju konstante ali spremenljivke, ločimo dva 
optimizacijska problema. V prvem primeru govorimo o problemu optimizacije stroškov 
usmerjanja prometa, v drugem pa o optimizaciji skupnih stroškov omrežja. Po 
telekomunikacijskih omrežjih se pretaka veliko prometa, zato morajo biti visoko 
razpoložljiva. Ker se promet TDM v zadnjih letih ne razvija zelo hitro, se omrežja selijo od 
večnivojskih IP preko ATM preko SDH preko DWDM, ki vključujejo omrežne elemente s 
podprto tehnologijo TDM, proti dvonivojskim omrežjem IP/MPLS preko DWDM. 
Tehnologija IP/MPLS združuje funkcionalnosti, ki jih v omrežjih TDM zagotavljata 
tehnologiji SDH in ATM. Najpomembnejše lastnosti so možnost prometnega inženiringa, 
kakovost storitev (QoS) in mehanizmi za neprekinjeno delovanje omrežja v primeru napake. 
Izbira tehnologije DWDM za transportno platformo je zaradi njene sposobnosti, da z 
medsebojno neodvisnimi valovnimi dolžinami omogoči visoke propustnosti omrežja, logična. 
Tehnologija DWDM ponuja tudi širok spekter shem za zaščito prometa v primeru napake v 
omrežju. Čeprav se promet TDM v zadnjih letih ne razvija hitro, je globalno v omrežjih 
nameščeno veliko število telekomunikacijske opreme SDH naslednje generacije. Ta ima 
funkcionalnosti, ki omogočajo boljšo izkoriščenost razpoložljivih zmogljivosti posameznih 
valovnih dolžin, če predpostavimo, da je prometni nivo omrežja predstavljen s tehnologijo IP. 
Vsi nivoji omrežja z opremo SDH naslednje generacije, IP/MPLS ali DWDM za zaščito 
prometa omogočajo realizacijo različnih obnovitvenih shem. Sočasno vse tehnologije 
omogočajo realizacijo navideznih zasebnih omrežij.  
 
Najpomembnejši cilj raziskave je bil odgovoriti na vprašanje, ali je mogoče razviti 
matematične modele večnivojskih visoko razpoložljivih omrežij in dokazati, da je v primeru, 
ko je prometni nivo omrežja realiziran s tehnologijo IP in transportni nivo omrežja s 
tehnologijo DWDM, smiselno investirati v vmesni nivo s tehnologijo SDH naslednje 
generacije. Ostali cilji raziskave so bili: dokazati, da postajajo zmogljivosti povezav blago, s 
katerim se trguje kot z vsakim drugim blagom, določiti natančno notacijo za modeliranje 
omrežij, določiti najpomembnejše prometne lastnosti tehnologij, implementiranih v 
večnivojskih, visoko razpoložljivih omrežjih, določiti pojem pravičnosti v omrežjih, razviti 
različne algoritme in matematične modele za optimizacijo stroškov različnih omrežnih 
arhitektur ASON, odvisno od tega, na katerem nivoju omrežja se realizirajo zaščitne sheme in 
navidezna zasebna omrežja. 
 
Pred tremi leti smo izvedli pregled hrbteničnega omrežja drugega največjega slovenskega 
operaterja mobilnih komunikacij. Omrežje je bilo v celoti izvedeno s tehnologijo TDM in je 
za fizično platformo uporabljalo drage najete linije. Kot operater mobilnih komunikacij smo 
bili postavljeni pred izziv optimizacije omrežja. Sprejeta je bila strateška odločitev migracije 
od TDM proti IP/MPLS preko omrežja DWDM za realizacijo različnih storitev 3G in obdržati 
(IP preko) NG SDH preko omrežja DWDM za promet 2G. Cilj te odločitve je bil zgraditi 



 
 

omrežje z majhnimi stroški (CAPEX/OPEX), ki bo omogočalo širok spekter storitev brez 
prekinitev delovanja omrežja. 
 
Načrtovanje sodobnega telekomunikacijskega omrežja smo začeli s študijem literature o 
sodobnih telekomunikacijskih tehnologijah. Z natančno definirano notacijo smo modelirali 
prometne karakteristike posameznih tehnologij, ki se jih implementira po posameznih nivojih 
omrežja. Matematični modeli nam pomagajo razumeti, kako definirati prometne tokove in 
zmogljivosti povezav, da so stroški omrežja minimalni ali da so prihodki z omrežja 
maksimalni. V raziskavi obravnavamo nekatere pogosto uporabljene obnovitvene sheme za 
restavracijo ali zaščito prometa, ki so uporabljene na IP, IP/MPLS, SDH ali nivoju omrežja 
DWDM. Omenjene tehnologije smo zaradi primerjave stroškov med seboj povezali v 
dvonivojska (IP/MPLS preko DWDM) in tronivojska (IP preko NG SDH preko DWDM) 
omrežja. Glede na to, da je mogoče obnovitvene sheme in navidezna zasebna omrežja kreirati 
na IP/MPLS ali nivoju omrežja DWDM, smo raziskavo razširili na tri različne modele 
omrežja. Vsako shemo omrežja smo nato glede na uporabljeno obnovitveno shemo razdelili 
na posamezne podsheme. Izdelali smo matematične modele za restavracijske in zaščitne 
sheme za zaščito poti ali povezav. V primeru tronivojskega omrežja IP preko NG SDH preko 
DWDM smo modelirali samo varianto, ko je zaščitna shema za zaščito poti ali povezav 
realizirana samo na vmesnem nivoju omrežja NG SDH. V vseh primerih smo predpostavili, 
da so zmogljivosti povezav na prometnem nivoju omrežja dodeljene prometnim tokovom na 
proporcionalno pravičen način. Glede na to, na katerem nivoju omrežja se realizirajo zasebna 
navidezna omrežja, smo dokazali in razvili metodo za izračun stroškov enote zmogljivosti 
povezav, ki je funkcija števila linijskih vmesnikov na vsakem nivoju omrežja. Matematične 
modele smo testirali na testnem omrežju z osmimi omrežnimi elementi in devetintridesetimi 
prometnimi povpraševanji. Za maksimiranje performančnih lastnosti nivoja omrežja DWDM 
je nujno, da množico prometnih povpraševanj usmerjamo pravilno. To pomeni, da je treba 
določiti najboljše mogoče poti in pravilno dodeljevati valovne dolžine. V raziskavi smo 
razvili in testirali hevristični algoritem za dodeljevanje valovnih dolžin, ki zahteva minimalno 
potrebno število valovnih dolžin za realizacijo popolnoma mešane logične topologije omrežja. 
Razvili smo algoritma za omrežje DWDM brez implementirane zaščitne sheme in z njo.  
 
V raziskavi smo dokazali, da je mogoče razviti in uporabiti razširjene matematične modele, ki 
upoštevajo, da je strošek enote zmogljivosti povezav funkcija števila linijskih vmesnikov na 
vsakem nivoju večnivojskih omrežij. Pokazali smo, da omrežja, ki zahtevajo najvišje 
zmogljivosti povezav, niso nujno najdražja. Dražja so omrežja, ki imajo realizirane 
obnovitvene sheme na nivoju omrežja DWDM. Najdražje je dvonivojsko omrežje IP preko 
DWDM, ki na vmesnem nivoju nima implementirane tehnologije, katera omogoča 
multipleksiranje signalov. Z vstavitvijo tehnologije NG SDH med nivo omrežja IP in DWDM 
in postavitvijo zaščitne sheme na nivo omrežja NG SDH se strošek omrežja zelo zniža. 
Takšno omrežje je cenovno zelo primerljivo z dvonivojskim omrežjem IP/MPLS preko 
DWDM z implementirano zaščitno shemo na nivoju omrežja IP/MPLS. Najcenejša omrežja 
imajo na prometnem nivoju implementirane sheme za restavracijo prometa, vendar so 
konvergenčni časi takšnega omrežja dolgi. S stroškovnega stališča in glede na rezultate 
raziskave lahko potrdimo, da je v primeru, ko je v obstoječem omrežju nameščeno večje 
število ne popolnoma prometno izkoriščenih omrežnih elementov NG SDH, smiselno 
investirati v enake nove. Če upoštevamo še lastnosti tehnologij in splošne paradigme omrežij, 
so omrežja izbire IP/MPLS preko DWDM. 
 
Ključne besede: optimizacija hrbteničnih omrežij, topologija omrežij, prometno 
povpraševanje, obseg prometnega povpraševanja, zmogljivosti povezav, prometni tokovi 



 
 

Cost optimization of providing capacities in modern backbane 
telecommunication networks 
 
Summary 
 
Telecommunication networks are facing growing demand for IP traffic, while legacy TDM 
traffic is increasing slowly. Therefore, a problem arises of network dimensioning with elastic 
traffic which requires the allocation of link capacities to maximise service flows with the fair 
treatment of all services in a network with high availability. Given that link capacities are 
constant or variable, we distinguish two optimisation problems. In the first case, we talk about 
cost optimisation with optimal traffic flows routing and, in the second case, about the 
optimisation of common costs in a network. Since TDM traffic does not evolve fast, networks 
migrate from a multilayer IP over ATM over SDH over DWDM multilayer networks, which 
include nodes that support TDM technology toward two-layer IP/MPLS over DWDM 
networks. IP/MPLS technology combines functionalities provided by legacy SDH and ATM 
technologies. The most important functionalities are traffic engineering capabilities, quality of 
service (QoS) and reliability assuring mechanisms. DWDM as the transmission technique for 
the transport layer network has also been natural due to its ability to provide a high 
throughput, realised with independent wavelengths and flexible possibilities for the 
implementation of resilience mechanisms as well. Although TDM traffic does not evolve, a 
huge amount of Next Generation SDH equipment has been installed in backbone networks 
around the world. Next Generation SDH equipment provides functionalities which allow 
providers to improve the utilisation of a single optical path on the DWDM network layer if 
the traffic layer is referred to as an IP network layer. All Next Generation SDH, IP/MPLS and 
DWDM layers can provide various resilient schemes to protect traffic from disruptions due to 
network failures. At the same time, all technologies provide the ability to realise virtual 
private networks.  
 
The dominant aim of this research was to determine whether it is possible to develop 
mathematical models of multilayer networks with high availability and to prove that it is 
worth investing in the intermediate Next Generation SDH network layer if the traffic layer is 
referred to as an IP network layer and the transport layer is referred to as a DWDM network 
layer. The other aims of this research were: to prove that network bandwidth is turning into a 
commodity; to determine the notation for network modelling; to establish the main traffic 
characteristics between technologies implemented in backbone networks with high 
availability; to determine the notion of fairness; to develop different algorithms and 
mathematical models for the cost optimisation of different ASON network architectures, 
which matters in terms of at what level virtual private networks and resilience schemes are 
applied.  
 
Three years ago, we carried out a network observation study in the second largest Slovenian 
mobile operator. The backbone network was a fully TDM network and was established on 
leased lines that were not very cost effective. As a mobile operator we faced and made a 
strategic decision to rely completely on IP/MPLS over a DWDM platform for various 3G 
services and to keep (IP over) NG SDH over the DWDM network for 2G traffic. The aim of 
this decision was to meet a request to design a network with a low CAPEX/OPEX and to 
allow a network that can provide a wide spectrum of services around the clock 24 hours a day, 
7 days a week without any interruption.  
 



 
 

In order to prove the network design we obtained information about the telecommunication 
technologies involved from the literature. Using precisely defined notation we modelled the 
“traffic” characteristics of individual technology that resides on a particular network layer. 
These mathematical models help us understand how to define traffic flows and link capacities, 
and whether the network cost is minimised or revenue from the network is maximised. The 
research reviews some very common restoration and protection schemes which can be applied 
to an IP, IP/MPLS, SDH or DWDM network layer. We stacked the mentioned technologies in 
two- (IP/MPLS over DWDM) and three- (IP over NG SDH over DWDM) layer networks to 
compare the costs of both stacks. Since it is possible to realise resilience schemes and virtual 
private networks on an IP/MPLS or DWDM layer, we extended our research to three different 
network schemes. Each network scheme is further developed according to the type of 
resilience scheme to set sub-schemes. We considered and defined mathematical models for 
different restoration and link or path protection schemes. Hearing in the case of an IP over NG 
SDH over DWDM network, we considered and modelled the only option when the link or 
path protection scheme is realised on an intermediate NG SDH network layer. In all cases, we 
assume that the link capacities are allocated to traffic flows in a proportionally fair manner. 
Depending on which network layer virtual private networks are realised, we proved and 
provided a method for calculating the cost of a unit of capacity, which is a function of the 
number of line interfaces on each network layer. The mathematical models were tested on a 
test network with eight network elements and 39 traffic demands with a corresponding 
demand volume. To maximise the performance of an optical DWDM network, it is imperative 
to route the set of demands in the most appropriate way. This means we have to define the 
best possible routes and use the proper wavelength assignment. In this research we developed 
and tested heuristics for assigning wavelength to allow the use of a minimal number of 
wavelengths and a completely meshed logical network topology. Heuristics have been 
developed for the DWDM network, namely with and without an implemented protection 
scheme.  
 
In this research we have shown that it is possible to develop and implement extended 
mathematical models that take account of the fact that the unit cost of capacities is a function 
of the number of interfaces on each layer of multilayer networks. We demonstrated that 
networks which require the highest capacities are not necessarily the most expensive. More 
expensive networks are those that have realised a resilient scheme on a transport DWDM 
network layer. From the cost point of view, the worst case is when no multiplexing 
technology (NG SDH) is implemented between the traffic IP layer and the transport DWDM 
layer to aggregate data streams between the same source and destination IP node. By inserting 
the NG SDH technology between the IP and DWDM network layer and resettling the link or 
path protection scheme on the NG SDH network layer the cost is reduced. Such a network is 
very comparable to the IP/MPLS over DWDM network with a protection scheme on the 
traffic IP/MPLS network layer. The cheapest network has implemented a restoration scheme 
on the traffic (IP or IP/MPLS) layer, but it suffers from much longer network convergence 
times in the case of a network failure. 
 
From the cost point of view and according to the research, we can say that in the case of a 
significant number of not fully traffic utilised NG SDH in a network it makes sense to invest 
in NG SDH nodes. If we also include a touch of technology and the general network 
paradigm, IP/MPLS over DWDM are networks of choice. 
 
Keywords: backbone network optimisation, network topology, traffic demand, traffic 
demand value, link capacity, traffic flow 
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Uvod 
 
Rast internetnega prometa na poslovni in osebni ravni, prenos podatkov v podjetjih in med 
podjetji za tekoče poslovanje ali zaščitno shranjevanje podatkov zahteva vedno večje obsege 
prometnega povpraševanja in posledično zmogljivosti povezav.  
 
Dostop do interneta omogočajo vedno nove pristopne tehnologije. Sem štejemo digitalne 
naročniške linije, 2G in 3G mobilna omrežja in podobno. Z naraščanjem prometa v 
dostopovnih omrežjih se povečujejo tudi obsegi povpraševanja v hrbteničnih omrežjih. Na 
fizičnem nivoju omrežja se implementirajo DWDM (angl. Dense Wavelenght Division 
Multiplex) sistemi, ki omogočajo prenos večjega števila med seboj po zmogljivosti in 
protokolih neodvisnih valovnih dolžin preko skupnega optičnega vlakna. Da bi bila vsaka 
valovna dolžina čim bolje izkoriščena, se uporabljajo tehnologije, kot so ATM (angl. 
Asynchronous Transfer Mode), SDH (angl. Synchronous Digital Hierarchy) in IP/MPLS 
(angl. Internet Protocol/Multi Protocol Label Switching).   
 
Po internetni krizi leta 2000, ki je temeljila na porušitvi množice idej o internetnih storitvah, 
se je telekomunikacijski trg v parih nekaj letih pobral. Finančna in gospodarska kriza, ki je 
nastopila leta 2008, je telekomunikacijsko industrijo spet vrnila na stare temelje, ki 
zagovarjajo nadzor stroškov in dobičkonosnosti. Telekomunikacijsko omrežje vsakega 
ponudnika telekomunikacijskih storitev je pri svojem razvoju podvrženo vsaj trem osnovnim 
dejavnikom: optimizaciji obstoječih omrežij, spodbujanju obstoječih omrežij in storitev 
ter omogočanju nove rasti in razvoja. Dva od zgoraj omenjenih dejavnikov govorita o 
maksimiranju prihodkov iz obstoječega omrežja. Vsak ponudnik se loti lastnega omrežja 
glede na specifične potrebe in možnosti. Poslovni načrti pokažejo, katero od treh naštetih 
strategij bo nek operater izbral.  
 
Gradnja telekomunikacijske infrastrukture zahteva visoke investicije, zato je vsak ponudnik 
prisiljen v največji mogoči meri izkoriščati obstoječe omrežje in nemalokrat podaljševati 
funkcionalno življenjsko dobo obstoječega omrežja. Ko obstoječe delovanje omrežja ni 
maksimalno optimizirano, je treba iskati poti, kako to storiti. Navajamo možnost 
preusmerjanja prometnih tokov tako, da so skupni stroški omrežja manjši.  
 
Spodbujanje obstoječe infrastrukture pomeni pripraviti jo tako, da se bodo preko nje lahko 
ponujale nove storitve. Kot primer navajamo nadgradnjo infrastrukture SDH z lastnostmi, ki 
omogočajo prenos podatkov. Spodbujanje obstoječih storitev pa pomeni uporabo obstoječe 
infrastrukture za rast obstoječih storitev z novimi rešitvami. Dobra primera sta nadaljnji 
razvoj mobilnih komunikacij druge generacije preko obstoječega omrežja SDH in razvoj 
mobilnih komunikacij tretje generacije preko obstoječega sistema ATM preko omrežja SDH.  
 
Tretja omenjena strategija, rast in razvoj omrežja, je usmerjena v dolgoročne, v prihodnost 
usmerjene investicije. Omrežja prihodnosti so konvergenčne tehnologije IP/MPLS preko 
omrežja DWDM. Strategija vpeljevanja tehnologije IP/MPLS mora biti vedno previdno 
uravnotežena s potrebami po podpori obstoječih storitev, čeprav omogoča konvergenco vseh 
obstoječih tehnologij. Tehnologija IP/MPLS preko tehnologije navideznih povezav (angl. 
Pseudowire) popolnoma podpira tudi storitve TDM (angl. Time Division Multiplex). 
Nemalokrat je nujno, da se paketno omrežje gradi paralelno ob obstoječem omrežju TDM , 
optimiziranem za promet TDM. Tak primer je omrežje mobilnega operaterja 2G, katerega 
bazne postaje podpirajo izključno tehnologijo TDM.  
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1 Opredelitev problema 
 
Vsako hrbtenično telekomunikacijsko omrežje opredelimo kot množico med seboj povezanih 
omrežnih elementov, ki so nameščeni na posameznih vozliščih. V nadaljevanju za hrbtenično 
telekomunikacijsko omrežje uporabljamo termin omrežje. Povezave med omrežnimi elementi 
fizičnega nivoja omrežja, v nadaljevanju transportnega nivoja omrežja, so fizične povezave, 
realizirane s prenosnim medijem. Prenosni medij je običajno v lasti telekomunikacijskih 
operaterjev. Omrežni element je logično predstavljen z množico signalov, od katerih vsak 
prenaša informacijo z določenim obsegom prometnega povpraševanja. Telekomunikacijsko 
omrežje za realizacijo vseh obsegov prometnih povpraševanj ponuja določene zmogljivosti 
povezav. Zmogljivost celotnega omrežja je vsota vseh prometnih tokov, ki potekajo preko 
omrežja z namenom realizacije vseh obsegov prometnega povpraševanja. Prometni tokovi se 
realizirajo s signali, ki so lahko valovne dolžine ali multipleksirani električni signali. Narava 
signala je odvisna od tehnologije, ki jih omrežni elementi v omrežju podpirajo. Vsako 
omrežje je živ organizem, ki mora slediti porastu obsega prometnega povpraševanja zaradi 
vedno novih storitev. Za realizacijo zahtevanega obsega povpraševanja in vedno novih 
storitev se v telekomunikacijskih omrežjih implementirane tehnologije relativno hitro 
razvijajo in menjajo (Wheatley, 1999, str. 43).  
 
Na posameznem vozlišču je lahko nameščenih več med seboj povezanih omrežnih elementov 
različnih tehnologij. Vsak omrežni element na takšnem vozlišču pripada svojemu nivoju. 
Takšna omrežja imenujemo večnivojska telekomunikacijska omrežja. Vsako omrežje je 
namenjeno ponudbi telekomunikacijskih zmogljivosti, preko katerih ponudnik ustvarja svoje 
prihodke. Seveda pa so z omrežji povezani tudi stroški. Omrežja je treba zaradi minimiziranja 
stroškov skrbno načrtovati. Najpogostejši formulaciji minimizacije stroškov omrežja se 
nanašata na dejstvo, ali se načrtuje novo hrbtenično omrežje ali se optimizira obstoječe 
omrežje. Oba izziva opredelimo kot: 
 
• izziv minimizacije celotnih stroškov zmogljivosti povezav za omogočanje znanega obsega 

povpraševanja preko optimizacije prometnih tokov, pri čemer so zmogljivosti povezav 
prav tako neznanke; 

• izziv minimizacije celotnih stroškov usmerjanja telekomunikacijskega prometa oziroma 
optimizacija prometnih tokov pri podanih zmogljivostih povezav, ki omogočajo znan 
obseg povpraševanja. 

 
Izziva načrtovanja in optimizacije omrežij posplošimo za večnivojska omrežja: 
 
• izziv načrtovanja novega večnivojskega omrežja je določiti prometne tokove ter 

zmogljivosti povezav vseh nivojev tako, da so skupni stroški zmogljivosti povezav pri 
znanem obsegu prometnega povpraševanja v omrežju minimalni; 

• izziv optimizacije stroškov obstoječih večnivojskih omrežij z znanimi zmogljivostmi 
povezav se nanaša na razporeditve prometnih tokov tako, da so skupni stroški 
zmogljivosti v omrežju minimalni. 

 
V večnivojskih omrežjih so zmogljivosti povezav ali prometni tokovi višjega nivoja omrežja 
vir obsegov prometnega povpraševanja za nižji nivo omrežja. Nižji nivo omrežja s svojimi 
zmogljivostmi povezav omogoča realizacijo obsegov prometnih povpraševanj, povzročenih z 
zmogljivostmi povezav ali prometnih tokov višjega nivoja omrežja. Ali je obseg 
povpraševanja nižjega nivoja omrežja povzročen z zmogljivostmi povezav ali prometnimi 



3 
 

tokovi višjega nivoja, je odvisno od zaščitne sheme, ki je implementirana v omrežju. Več o 
tem pišem v poglavjih 5 in 6.  
 
Glede na obdobje, za katero se omrežje načrtuje, ločimo poslovno načrtovanje, dolgoročno 
načrtovanje in kratkoročno načrtovanje omrežij.  
 
Poslovno načrtovanje ponuja množico odločitev, ki vplivajo na investiranje projekta novega 
omrežja in v daljšem časovnem obdobju omogoča pozitivne poslovne izide. Dolgoročno 
načrtovanje se ukvarja z dejanskim načrtovanjem omrežja, ki zajema določitev njegove 
arhitekture in topologije. Določitev obeh parametrov izhaja iz ocene ali izračuna obsegov 
povpraševanja za določeno časovno obdobje. Določiti je treba minimalne zmogljivosti 
povezav, ki bodo zmogle realizirati ocenjene obsege povpraševanja. Ko je omrežje realizirano 
in je sposobno ponuditi določene zmogljivosti povezav, je izpostavljeno zelo dinamičnemu 
okolju. Da bi omrežje delovalo optimalno, ga je stalno vzdrževati in upravljati. Govorimo o 
kratkoročnem načrtovanju omrežja. To vključuje na primer blokiranje določenih prometnih 
tokov, zmanjševanje zakasnitev v omrežju in podobno (Raskina, 2003, str. 8). 

 
Problem načrtovanja novih omrežij in razporeditve prometnih tokov v obstoječih omrežjih 
rešujemo z uporabo matematičnih modelov. Na matematičnih modelih, ki opisujejo določeno 
okolje, se lahko napravijo številne analize, mogoče pa so tudi napovedi za dogajanja v 
prihodnosti (Wheatley, 1999, str. 384). Ker se v omrežjih zahteva visoka razpoložljivost, smo 
razvite matematične modele enonivojskih omrežij razširili tako, da je z njimi mogoče v 
primeru napake v omrežju obravnavati tudi zaščito in restavracijo telekomunikacijskega 
prometa. V primeru dvonivojskih omrežij obstaja vprašanje, na katerem nivoju omrežja naj se 
implementira zaščitni mehanizem, da bo skupni strošek omrežja minimalen. Odgovor na to 
vprašanje je podan v poglavju 5, kjer z matematičnimi modeli simuliramo v primeru napake v 
omrežju preusmeritve prometnih tokov na samo zgornjem nivoju, na samo spodnjem nivoju 
ali na obeh nivojih omrežja. Najustreznejši model je tisti, ki omogoča po preusmeritvi 
prometnih tokov minimalne skupne stroške zmogljivosti povezav, pri čemer mora biti 
konvergenca omrežja dovolj hitra.  
 
Za študij problema načrtovanja hrbteničnih omrežij  povzemamo pojme, ki bodo uporabljeni v 
celotnem delu. Kasneje bomo definirali tudi notacijo, ki jo uporabljamo med študijem. Ti 
pojmi so: 
 
• vozlišče: mesto ali mestna domena, na kateri so nameščene telekomunikacijske naprave 

oziroma omrežni elementi, 
• omrežni element: telekomunikacijska naprava, vključena v omrežje, 
• povpraševanje: par poljubnih omrežnih elementov v omrežju, med katerima obstaja 

potreba po prenosu podatkov, 
• povezava: fizična povezava, realizirana s prenosnim medijem med sosednjima 

omrežnima elementoma ali logična povezava med dvema poljubnima omrežnima 
elementoma, 

• pot: navidezna prometna povezava med dvema poljubnima omrežnima elementoma, 
• obseg prometnega povpraševanja: zahtevana pasovna širina v omrežju med dvema 

poljubnima omrežnima elementoma, merjena v bitih na sekundo, 
• prometni tok: pasovna širina, s katero se realizira zahtevan obseg prometnega 

povpraševanja med dvema poljubnima omrežnima elementoma po točno določeni poti, 
• zmogljivost povezave: pasovna širina, ki jo omogoča določena povezava med 

neposredno povezanima omrežnima elementoma (Bertsekas et al., 1987, str. 355). 
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Obseg prometnega povpraševanja, prometni tok in zmogljivost predstavljajo pasovno širino. 
Različno pojmovanje pasovne širine izhaja iz različnih pogledov nanjo. Obseg prometnega 
povpraševanja je pogojen s pasovno širino, ki jo potrebuje stranka, da lahko med dvema 
omrežnima elementoma v določenem času prenaša določen obseg informacij. 
Telekomunikacijski operater odgovori na omenjen obseg prometnega povpraševanja s 
pasovno širino oziroma zmogljivostjo povezave v svojem omrežju. Razpoložljiva zmogljivost 
povezave mora izpolniti obseg prometnega povpraševanja. V primeru obroča ali mešane 
topologije omrežja je mogoče obsege prometnega povpraševanja realizirati po dveh ali več 
različnih poteh. Na vsaki poti se prenaša določen prometni tok. Obseg prometnega 
povpraševanja, prometni tok in zmogljivost povezave se merijo z isto mersko enoto [bit/s]. 

1.1 Teza in cilj doktorske disertacije 
 
Temeljna teza doktorske disertacije je, da je mogoče razviti matematične modele specifičnih 
visoko razpoložljivih omrežij dveh in treh nivojev ter z njimi dokazati, da je pri določenem 
obsegu prometnega povpraševanja na prometnem nivoju ekonomsko smiselno na vmesnem 
nivoju investirati v tehnologijo SDH nove generacije.  
 
Cilji doktorske disertacije so: 
 
• predstavitev telekomunikacijskega trga s telekomunikacijskimi zmogljivostmi ter zahtev 

za izvedbo in obstoj takšnega trga, 
• predstavitev trendov oziroma smeri razvoja omrežij in sodobnih telekomunikacijskih 

tehnologij,  
• predstavitev stanja telekomunikacijskega trga v Sloveniji, 
• razviti matematični model dvonivojskega IP/MPLS preko omrežja DWDM z 

upoštevanjem zahtev po visoki razpoložljivosti hrbteničnega omrežja, 
• razviti matematični model tronivojskega IP/MPLS preko SDH nove generacije preko 

omrežja DWDM z upoštevanjem zahtev po visoki razpoložljivosti omrežja, 
• podati algoritme za rešitev matematičnega modela novega visoko razpoložljivega 

dvonivojskega in tronivojskega omrežja ter simulacijo prometnih tokov in zmogljivosti 
povezav v omrežju, katerega velikost dovolj dobro simulira visoko razpoložljivo omrežje 
za razmere na slovenskem telekomunikacijskem trgu, 

• na osnovi simulacij prometnih tokov in zmogljivosti povezav v visoko razpoložljivih 
dvonivojskih in tronivojskih omrežjih podati sklep, ali je s stališča stroškov zmogljivosti 
povezav smiselno investirati v dodatni nivo omrežja, realiziran s tehnologijo SDH nove 
generacije. 

1.2 Prispevek doktorske disertacije k razvoju teorije in prakse 
 
Telekomunikacije so ena od najperspektivnejših gospodarskih panog, saj si globalne družbe, v 
kateri živimo danes, ne moremo predstavljati brez razvite telekomunikacijske infrastrukture, 
proizvodnje in storitev. Telekomunikacije kot gospodarska panoga ustvarjajo precejšen delež 
bruto domačega proizvoda. Konkurenca med ponudniki telekomunikacijskih storitev je vse 
večja, saj se spodbuja svobodno tekmovanje na področju ponudbe njihovih proizvodov in 
storitev. Uspešen ponudnik telekomunikacijskih storitev je tisti, ki ima zgrajeno sodobno 
omrežje z minimalnimi stroški poslovanja. Upravljanje omrežij zahteva fleksibilnost in 
poglobljena znanja. Poleg potrebnega poglobljenega znanja za gradnjo, upravljanje in 
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vzdrževanje omrežij je potrebnega veliko znanja tudi za načrtovanje omrežij. V praksi si 
želimo, da načrtovanje in implementacija omrežij nista opravljena stihijsko. Tako 
zagotovimo, da omrežja niso poddimenzionirana ali predimenzionirana. V nobenem od 
naštetih primerov stroški omrežja niso optimizirani. V doktorski disertaciji se bomo 
poglobljeno ukvarjali z vsemi fazami načrtovanja omrežja. Glavni prispevki disertacije so: 
 
• predstavili  bomo pojem zmogljivosti povezav kot blago, s katerim se na trgu trguje, kot s 

katerim koli drugim blagom. Zmogljivosti povezav so neoprijemljiva dobrina, ki je s 
stališča stroškov osnovni instrument za analizo in načrtovanje optimalnih omrežij; 

 
• glede na trenutno stanje prometnih tokov v omrežju bomo predstavili pravilno oceno 

obsegov povpraševanj v prihodnosti. Pravilno napovedani ali izračunani prihodnji obsegi 
povpraševanja bodo vhodni podatki za modeliranje novega omrežja, podprtega z dvema 
ali več nivoji omrežja, vsak s svojo tehnologijo. Predlagali bomo metodo za oceno 
oziroma izračun spremenljivosti obsegov prometnega povpraševanja, mere rasti in 
prihodnjih obsegov prometnega povpraševanja; 

 
• za posamezne, trenutno razpoložljive tehnologije v omrežjih bomo poleg kratkih opisov 

izdelali matematično notacijo in matematične modele, ki vsebujejo indekse, parametre in 
spremenljivke, na katere lahko vplivamo in z optimalno izbiro teh minimiziramo stroške 
omrežja na posameznem nivoju, podprtem z določeno tehnologijo; 

 
• poglobljeno se bomo ukvarjali z optimizacijo transportnega nivoja dvonivojskih ali 

tronivojskih omrežij, podprtega s tehnologijo DWDM. Težave pri optimizaciji 
transportnega nivoja omrežja se pojavijo pri usmerjanju in dodeljevanju valovnih dolžin; 

 
• razvili bomo hevristični algoritem za dodeljevanje valovnih dolžin, ki bo omogočil 

dodeljevanje valovnih dolžin v omrežju z zaščitno shemo ali brez nje tako, da bo 
uporabljeno minimalno število valovnih dolžin in da bo v omrežju kadar koli mogoče 
implementirati popolnoma mešano logično topologijo omrežja; 

 
• razvili bomo razširjene matematične modele dvonivojskih in tronivojskih visoko 

razpoložljivih omrežij, ki bodo zgrajeni tako, da bo z njimi mogoče simulirati prometne 
tokove in zmogljivosti povezav z upoštevanjem dejanskih vrednosti stroškov enote 
zmogljivosti povezav. Stroški enote zmogljivosti povezav so pogojeni s številom 
vmesnikov ali številom povpraševanj na vsakem nivoju omrežja. Brez omenjene razširitve 
matematičnih modelov je mogoča simulacija prometnih tokov in zmogljivosti povezav le 
na posameznem nivoju omrežja in posledično korektna primerjava le enonivojskih 
omrežij; 

 
• predstavili bomo simulacije prometnih tokov in zmogljivosti povezav, ki temeljijo na 

omenjenih matematičnih modelih in algoritmih. Rezultati simulacij so navedeni v sklepu 
disertacije; 

 
• simulacije prometnih tokov in zmogljivosti povezav bomo implementirali s programsko 

opremo AIMMS 3.10, ki podpira množico programov za reševanje matematičnih 
programov (CONOPT 3.14G, CPLEX 12.1, GUROBI 4.0, LGO 1.0, MINOS, MOSEK 
6.0, SNOPT 6.1).   
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Matematične modele in algoritme, razvite v tem delu, delimo v dve skupini. V prvi skupini so 
matematični modeli in algoritmi, ki služijo kot pomoč pri določenih odločitvenih problemih, v 
drugi skupini pa so matematični modeli in algoritmi, katerih rezultate lahko pri načrtovanju in 
gradnji omrežja uporabimo neposredno.   
 
V poglavju 5.3 se bomo poglobljeno ukvarjali s problematiko minimizacije stroškov omrežja, 
v katerem implementiramo različne zaščitne sheme ali sheme za restavracijo prometa. 
Matematični modeli, razviti v poglavju 5.3, spadajo v prvo skupino in so nam v pomoč pri 
odločitvi, katero zaščitno shemo ali shemo za restavracijo prometa s stališča stroškov 
implementirati v omrežju. Dokazali bomo, da so stroški omrežja, v katerem se za realizacijo 
zaščitne sheme viri omrežja rezervirajo vnaprej, večji kot v omrežjih, kjer se v primeru 
napake v omrežju sproži postopek restavracije oziroma ponovnega preračunavanja poti ob 
nespremenjenih virih omrežja. Poleg stroškov omrežja so zelo pomembne tudi performančne 
lastnosti omrežja. V tem delu se ukvarjamo s performančno lastnostjo časa preklopa z delovne 
na zaščitno pot ali povezavo v primeru napake v omrežju. Ali pri določeni implementirani 
zaščitni shemi ali shemi za restavracijo prometa performančne lastnosti ustrezajo zahtevam za 
hrbtenična omrežja, bomo ugotovili z namestitvijo fizičnega modela prometnega nivoja 
omrežja, na katerem bomo kreirali različne zaščitne sheme in sheme za restavracijo prometa. 
Preko fizičnega modela omrežja bomo kreirali prometne tokove, simulirali napake v omrežju 
in merili preklopne čase. Fizični model omrežja simulira dejansko oziroma realno omrežje. 
 
Matematični modeli (programi) za lociranje hrbteničnih omrežnih elementov in algoritmi za 
poenostavljanje omrežja se lahko pri načrtovanju in gradnji omrežja uporabijo neposredno. 
Prav tako lahko v fizičnem modelu omrežja in realnem omrežju neposredno uporabimo 
izračunane velikosti prometnih tokov v omrežju, v katerem dodelimo posameznim 
povpraševanjem zmogljivosti povezav tako, da maksimiramo prepustnost omrežja oziroma da 
jih posameznim povpraševanjem dodelimo po Max–Min ali proporcionalno pravičnem 
kriteriju. Pri načrtovanju in gradnji omrežja lahko neposredno uporabimo tudi algoritme za 
dodeljevanje valovnih dolžin na transportnem nivoju omrežja. Omenjeni matematični modeli 
in algoritmi spadajo v drugo skupino.  

2 Trg z zmogljivostmi povezav 
 
Trg z zmogljivostmi povezav se stalno razvija. Z naraščanjem predvsem podatkovnega 
prometa se obseg prometnega povpraševanja naglo povečuje. Podatkovni promet raste tako v 
podjetjih, med podjetji, kakor tudi v omrežjih ponudnikov fiksnih in mobilnih komunikacij. V 
zadnjem času se porast telekomunikacijskega prometa kaže predvsem v eksplozivni rasti 
internetnega prometa ter porasta potreb po poslovnih, podatkovnih komunikacijah v podjetjih 
in med njimi. Za pokrivanje visokih obsegov prometnega povpraševanja gradijo ponudniki 
telekomunikacijskih storitev robustna omrežja, v katerih ponujajo strankam predvsem 
zmogljivosti povezav. Prodaja ali predaja infrastrukture se izvaja v vedno manjši meri.  
 
Z deregulacijami telekomunikacijskih trgov in privatizacijo omrežij se pojavljajo vedno novi 
ponudniki telekomunikacijskih storitev. S številom novih ponudnikov storitev se na trgu 
povečuje tudi razpoložljiv obseg zmogljivosti povezav. Ponekod lahko pride do presežka 
ponudbe zmogljivosti povezav, ki na trgu zmanjšuje njihovo ceno. Edina možnost za obstoj 
na trgu je, da ponudniki stalno dopolnjujejo svoj program z novimi, danes predvsem 
širokopasovnimi storitvami. Nove storitve ponovno spodbujajo nova povpraševanja po 
obsegih prometnega povpraševanja, zaradi česar se razmerje med ponudbo in povpraševanjem 
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stalno spreminja. Cene zmogljivosti povezav so na trgu zato zelo spremenljive (Mayfield, 
2000, str. 46). 
 
V obdobju manjše ponudbe so stranke in ponudniki za najem sklepali zmogljivosti povezav 
dolgoročne pogodbe. Niti čas dobave niti ponudnikova fleksibilnost ni v poslu igrala 
pomembne vloge. Na današnjem trgu z zmogljivostmi povezav se v vedno večji meri 
podpisujejo kratkoročne zakupne pogodbe, kajti vsaka stranka se zaveda spremenljivosti trga 
in noče prevzeti rizika preplačevanja storitve. Bistveni dejavnik za izbiro med ponudniki 
postaja kakovost storitve, ki se kaže v kakovostnem, stalno dobro delujočem omrežju 
(Nagarajan, 2000, str. 89).  

2.1 Predstavitev trga z zmogljivostmi povezav 
 
V pogodbenem razmerju med ponudnikom in stranko za zakup zmogljivosti povezav so 
običajno navedeni naslednji parametri: končne točke, zmogljivost povezave in raven 
kakovosti storitev. Končni točki predstavljata izvorno in ponorno vozlišče. Zmogljivost 
povezave podaja vršno vrednost zmogljivosti povezave, ki jo stranka lahko koristi. Kakovost 
storitev se meri s številom dovoljenih bitnih napak v določenem časovnem okviru (Mayfield, 
2000, str. 43). Kupec s pogodbo kupi možnost prenosa podatkov preko ponudnikovega 
omrežja, ponudnik pa mora zagotavljati dovolj visoke zmogljivosti povezav, ki morajo biti 
ustrezne s stališča kakovosti, velikosti in zanesljivosti. Topologija omrežja in v omrežje 
implementirana tehnologija mora biti takšna, da lahko ponudnik po preteku pogodbe 
povezljivost ponudi drugi stranki. V trenutno obstoječih omrežjih TDM temu velikokrat ni 
tako. Zaradi vedno hitrejše migracije od tokokrogovno komutiranih omrežij proti paketno 
komutiranim omrežjem ostajajo vmesniki TDM po prekinitvi pogodbe neuporabljeni, ne 
glede ne to, ali so že amortizirani ali ne. Ponudniki se pred omenjenim dejstvom v večini 
primerov zavarujejo z visokimi pogodbenimi kaznimi, če stranka zmogljivost povezave 
odpove pred iztekom pogodbenega roka. (Young et al., 2001, str. 57) so leta 2001 ugotavljali, 
da trg z zmogljivostmi povezav ne deluje optimalno. Poleg možnosti zastaranja pogodbe med 
ponudniki in kupci omenja tudi počasne in drage postopke pogajanj ter pridobitve želenih 
zmogljivosti povezav. Žal moramo ugotoviti, da je temu tako tudi leta 2011.   
 
Cene zmogljivost povezav na telekomunikacijskem trgu so vedno bolj spremenljive. V 
Sloveniji zaznavamo cenovno dinamiko na letni ravni med 20 in 40 odstotki. Med 
najpomembnejša razloga za cenovno dinamiko štejemo implementacijo novih tehnologij za 
prenos podatkov ter investicije novih in obstoječih ponudnikov v nadgradnje ali gradnje novih 
omrežij. Nova omrežja povečujejo ponudbo, zaradi česar mora cena zmogljivosti povezav 
pasti. Prav tako lahko nenadna nova povpraševanja dvignejo ceno. Cenovno dinamiko lahko 
povzročijo tudi prekinitve telekomunikacijskega prometa zaradi prekinitev optičnih vlaken ali 
odpovedi naprav. Učinek teh dogodkov je kratkotrajen in večini primerov ne zelo izrazit. 
Uspešni ponudniki morajo imeti visoko razpoložljivo omrežje, ki omogoča neprekinjeno 
delovanje omrežja. V primeru visoko razpoložljivih omrežij je polovica virov rezervirana za 
zaščito telekomunikacijskega prometa, ki pa zahteva dvig stroškov omrežja.  
 
Cene, ki so vezane na dolgoročne pogodbe, so praviloma veliko bolj stabilne in so vnaprej 
dogovorjene. Zaradi dinamike v hrbteničnih omrežjih se stranke za dolgoročne pogodbe 
odločajo vedno redkeje. Kratkoročne pogodbe strankam ponujajo večjo fleksibilnost in so 
zato vedno zanimivejše. Kratkoročne pogodbe omogočajo nove tehnologije, s katerimi je 
mogoče vzpostaviti novo zmogljivost povezave zelo hitro. Omenjeno dejstvo seveda poveča 
spremenljivost cen.  
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2.2 Infrastruktura 
 
Osnovni gradnik telekomunikacijskega omrežja je prenosni medij. Poleg optičnih vlaken se v 
današnjih telekomunikacijskih omrežjih kot prenosni medij še vedno uporabljajo bakreni pari 
in radijski sistemi. Ne glede na prenosni medij omogočajo komercialno dosegljive tehnologije 
širokopasovne komunikacije v širokopasovnih omrežjih. Širokopasovno omrežje je 
telekomunikacijsko omrežje, ki za prenos signalov uporablja različne medije, katerih 
prenosna zmogljivost je uporabljena tako, da omogoča tvorbo večjega števila kanalov za 
sočasen prenos govora, podatkov in slike (Strategija razvoja širokopasovnih podatkovnih 
omrežij v Republiki Sloveniji, 2004). Za evropske in še posebno za slovenske razmere je 
primerna delitev širokopasovnih omrežij, ki je uporabljena v dokumentu Strategija razvoja 
širokopasovnih omrežij v Sloveniji, izdelanem leta 2004, na Ministrstvu za informacijsko 
družbo. Omenjeni dokument deli širokopasovna omrežja na hrbtenična omrežja, mestna in 
dostopovna omrežja.  
 
Dostopovna omrežja so najbližje končnim uporabnikom in se nahajajo na robovih mestnih 
omrežij. Končne stranke povezujejo na mestna omrežja. Spekter uporabnikov je vse od 
posameznikov do velikih podjetij. Za dostopovna omrežja je značilno, da uporabljajo različne 
prenosne medije, kot so optična vlakna in bakreni pari. Operater mobilnih komunikacij 
dostopovna omrežja v večini primerov realizira z mikrovalovnimi radijskimi povezavami.  
 
Med omrežji za povezovanje na dolge razdalje in dostopovnimi omrežji se nahajajo mestna 
omrežja. V mestnih omrežjih se promet prenaša na geografsko omejenem območju. Kot 
prenosni medij se uporabljajo optična vlakna in radijski sistemi. Sistemi prenosa za delo 
preko optičnih vlaken temeljijo predvsem na tehnologijah SDH, IP/MPLS in (C)DWDM. 
 
Hrbtenična omrežja medsebojno povezujejo mestna omrežja, s čimer omogočajo 
telekomunikacijski promet med končnimi uporabniki (Strategija razvoja širokopasovnih 
podatkovnih omrežij v Republiki Sloveniji, 2004). Tehnologije, implementirane v hrbteničnih 
omrežjih, so SDH, IP/MPLS in DWDM.  
 
Omrežja za prenos signalov na dolge razdalje predstavljajo hrbtenico globalnih omrežij in jih 
upravlja majhna skupina telekomunikacijskih operaterjev. Kot prenosni medij se uporabljajo 
optična vlakna, na katerih so nameščeni omrežni elementi DWDM za podporo tehnologije 
SDH in IP/MPLS. Topologije omrežij za prenos na dolge razdalje se ne spreminjajo zelo 
pogosto, medtem ko se topologije mestnih omrežij spreminjajo pogosteje. V omrežjih za 
prenos na dolge razdalje prevladujejo topologije točka–točka, v mestnih in hrbteničnih 
omrežjih pa se najpogosteje uporabljata obroč in mešana topologija omrežja. Podobno delitev 
omrežij navaja tudi (Wheatley, 1999, str. 42). 
 
Lassila (2001, str. 5) pod pojmom infrastruktura omenja še lokalna omrežja, ki se 
razprostirajo na omejenem območju, na primer v zgradbah, ter priključne točke, na katerih se 
medsebojno povezujejo različni sestavni deli omrežja, običajno z uporabo električnih ali 
optičnih naprav.  

2.3 Produkti, povezani z zmogljivostmi povezav 
 
Da bi lahko ponudnik telekomunikacijskih storitev ponujal zmogljivosti povezav, mora imeti 
zgrajeno telekomunikacijsko omrežje, ki ga sestavljajo: 
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• kabelska kanalizacija, 
• temna vlakna, 
• telekomunikacijske naprave. 
 
Kabelsko kanalizacijo predstavljajo v zemljo zakopane cevi, skozi katere se lahko namesti 
večje število optičnih kablov. Namestitev kabelske kanalizacije je relativno visok strošek, 
nameščanje optičnih kablov vanjo pa je poceni (Mayfield, 2000, str. 41). Izgradnja 
kanalizacije lahko traja več mesecev ali let, medtem ko se novi kabli vanjo namestijo v nekaj 
tednih ali največ mesecih. Podjetja, ki imajo lastno kanalizacijo, so postavljena pred 
vprašanje, kako to tržiti. S prodajo zmogljivosti si lahko povrnejo investicije, po drugi strani 
pa lahko s prodajo zmogljivosti kanalizacije potencialnim ponudnikom omogočijo hiter vstop 
na trg telekomunikacijskih zmogljivosti povezav in s tem kanibalizacijo lastnega posla. 
 
Temno vlakno je optično vlakno, ki je že nameščeno, vendar še ni v uporabi. Stroškovno 
učinkovito je, da se v kabelsko kanalizacijo namestijo optični kabli, ki vsebujejo večje število 
optičnih vlaken. Temna vlakna je mogoče prodajati, dajati v najem ali pa nanje namestiti 
lastne sisteme prenosa in ponujati samo zmogljivosti povezav. S strani ponudnikov je vedno 
aktualnejša tretja varianta, kajti zakupnik temnega vlakna dobi z njim možnost prenosa 
neomejenih prometnih tokov (Wheatley, 1999, str. 37). Optična vlakna, ki so nameščena v 
mestnih in hrbteničnih omrežjih, v večini primerov podpirajo standard ITU-T G.652. To so 
enorodovna optična vlakna, ki imajo nizko slabljenje v oknu 1310 nm. Ta vlakna se 
uporabljajo tudi v oknu 1550 nm, vendar za to področje niso optimizirana. To se kaže z 
relativno visoko stopnjo barvne disperzije, ki je 18 !"

!"#"
. Zato je treba pri prenosu signalov 

višjih zmogljivosti nameščati kompenzatorje barvne disperzije, ki pa povečujejo stroške 
omrežja. Za delo v oknu 1550 nm so primernejša optična vlakna, ki podpirajo standard ITU-T 
G.654 in so optimizirana za prenos spektra v območju 1500 nm do 1600 nm. Strošek izdelave 
teh optičnih vlaken je visok in so zato nameščena zelo poredko. Več o optiki in fizičnih 
lastnostih optičnih vlaken je mogoče prebrati v Gumaste et al., (2002, str. 21).  
 
Telekomunikacijske naprave so električno aktivne in električno pasivne komponente 
omrežja, ki imajo svoje vhodne in izhodne vmesnike. Njihova prevajalna funkcija omogoča 
pripravo vhodnih signalov tako, da se lahko prenašajo od izvornega do ponornega omrežnega 
elementa. S telekomunikacijskimi napravami se na prenosnem mediju omogočijo zmogljivosti 
povezav in preko njih ponudba širokega spektra storitev (Wheatley, 1999, str. 42).  

2.4 Tržni igralci  
 
Na telekomunikacijskem trgu se nekatera podjetja ukvarjajo izključno s polaganjem optičnih 
vlaken ter njihovo prodajo ostalim tržnim igralcem. Druga telekomunikacijska podjetja nudijo 
transatlantske in transpacifiške povezave, ostali pa so omejeni na določena geografska 
območja, kamor spadajo na primer nacionalni operaterji telekomunikacij. Na 
telekomunikacijski trg so vstopila tudi elektroenergetska podjetja in tudi različne finančne 
inštitucije. Omenjena podjetja so domača s prodajo blaga in storitev, za seboj pa imajo tudi 
kapital (Young et al., 2001, str. 12). Mayfield (2000, str. 19) deli kupce zmogljivosti povezav 
v pet skupin:  
 
• velika telekomunikacijska podjetja, ki v svoji lasti nimajo prenosnega medija, to je 

optičnih vlaken. Z nakupom ali najemom temnih vlaken se širijo preko geografskega 
območja, kjer ponujajo svoje storitve. Takšna podjetja lahko najemajo tudi same 
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zmogljivosti povezav, visokih zmogljivosti, ki jih s svojimi sistemi prenosa omogočajo 
druga velika telekomunikacijska podjetja; 

• nova telekomunikacijska podjetja, ki se na trgu šele pojavljajo. Ta podjetja izkoriščajo 
rezultate deregulacije telekomunikacijskih trgov, ki silijo obstoječe ponudnike 
telekomunikacijske infrastrukture in telekomunikacijskih storitev, da svoje zmogljivosti 
prodajajo ali oddajajo novim telekomunikacijskim podjetjem; 

• ponudniki storitev, kamor štejemo ponudnike interneta, ponudnike aplikacij ter ponudnike 
redundantnih zmogljivosti. Ti običajno ne posedujejo lastnega omrežja, ampak ga 
najemajo ali kupujejo; 

• podjetja, ki opravljajo trgovinske posle preko interneta (B2B, B2C); 
• gospodarske družbe, ki poslujejo preko omejenega geografskega območja ali celo 

globalno in za svoje poslovanje potrebujejo lastno telekomunikacijsko infrastrukturo. 

2.5 Spremembe na trgu z zmogljivostmi povezav 
 
Spremembe, ki se dogajajo na trgu zmogljivosti povezav, se odražajo kot povečanje 
povpraševanja, povečanje ponudbe ter povečanje negotovosti na trgu. Povpraševanje po 
zmogljivostih povezav v hrbteničnih omrežjih raste eksponentno. Razlog je vedno večja 
penetracija novih naprav, ki omogočajo hiter dostop do interneta preko žičnih in brezžičnih 
komunikacij. Nove aplikacije in hitri internet lahko povečajo rast povpraševanja preko 
ponudbe. Omenjeno dejstvo se zaznava predvsem v omrežjih mobilnih operaterjev, kjer se 
obljubljajo zelo visoke zmogljivosti povezav za dostop do interneta. Na primer tehnologija 
LTE (angl. Long Term Evolution) obljublja v spektru 20 MHz hitrosti do 172,8 Mbit/s. V 
poslovnem načrtu za izgradnjo omrežja ponudnika mobilnih komunikacij sem izračunal, da 
zahteva petodstotna rast širokopasovne penetracije dvajsetodstotno rast povpraševanja po 
zmogljivostih povezav. Velik delež povpraševanja predstavljajo tudi potrebe poslovnih 
komunikacij v podjetjih in med njimi. 
 
Sočasno je na trgu z zmogljivostmi povezav zaslediti povečanje ponudbe. Raste število 
podjetij, ki gradijo svoja lastna hrbtenična omrežja, v kateri tržijo temna vlakna ali 
zmogljivosti povezav. Ocenjujemo, da je v hrbteničnih omrežjih nameščenih dvanajstkrat 
toliko optičnih vlaken, kot se jih trenutno uporablja. Govora je o povprečju, kajti predvsem na 
daljših razdaljah je še vedno mogoče zaslediti pomanjkanje optične infrastrukture. V mestnih 
okoljih že zaznati presežke optične infrastrukture. Enako velja tudi za zmogljivosti povezav. 
Na trgu je ponudba zmogljivosti povezav večja od povpraševanja. Neravnovesje med 
ponudbo in povpraševanjem ponekod že povzroča cenovno vojno med ponudniki.  
 
Vsak investitor v omrežja je soočen z določeno negotovostjo, kaj se bo z njegovim omrežjem 
v prihodnosti dogajalo. Zaradi negotovosti mora vsak investitor odgovoriti na vsaj naslednja 
vprašanja: 
 
• katero tehnologijo izbrati za implementacijo v omrežju, 
• kdaj bo nova tehnologija komercialno dosegljiva, 
• kakšni bodo prihodnji obsegi prometnega povpraševanja, 
• kakšen bo vpliv na omrežje zaradi novih ponudnikov, ki rušijo tržno ravnovesje. 
 
Vsaka negotovost v omrežju lahko povzroči spremenljivost cen zmogljivosti povezav. Lassila 
(2001, str. 10) podaja nekaj glavnih dejavnikov, ki povečujejo negotovost in povzročajo 
spremenljivost cen. Zbrani so zbrani v preglednici 1. 
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Preglednica 1: Dejavniki, ki povečujejo negotovost in povzročajo spremenljivost cen 

 
Dejavnik, ki povečuje negotovost Pričakovan učinek na ceno zmogljivosti 

povezav 

Uvedba nove, širokopasovne storitve 
Poveča povpraševanje po zmogljivostih 

povezav, kar povzroči rast cene zmogljivosti 
povezav 

Na osnovi deregulacije telekomunikacijskega 
trga pojav novega ponudnika 

Poveča se konkurenca med ponudniki, kar 
povzroči padanje cene zmogljivosti povezav 

Nove investicije, načrtovane na osnovi 
pričakovanega povečanja povpraševanja 

Poveča se ponudba, kar povzroči padanje 
cene zmogljivost povezav 

Nove tehnologije, implementirane v omrežje Poveča se ponudba, kar povzroči padanje 
cene zmogljivost povezav 

Bankrot ponudnika zmogljivosti povezav Zmanjša se ponudba, kar povzroči rast cene 
zmogljivosti povezav 

Prekinitev optičnih vlaken ali odpoved 
telekomunikacijske opreme 

Začasno zmanjšana ponudba, kar povzroči 
začasno zvišanje cen 

Kratkoročna pogodba za zakup zmogljivosti 
povezav 

Večja dinamika ponudbe in povpraševanja 
po zmogljivostih povezav, kar povzroča 

relativno hitro spreminjanje cen 
 

Vir: Lassila, 2001, str. 10. 
 

2.6 Zmogljivosti povezav kot blago 
 
Ko postane zmogljivost povezav blago, pride na trgu pri njihovi prodaji in nakupu do velikih 
sprememb. Prednosti, ki jih prinaša trg z zmogljivostmi povezav, so (Young et al., 2001): 
 
• trgovanje z zmogljivostmi povezav kot blago prisili ponudnike k optimizaciji 

razpoložljivih zmogljivosti. Velja ocena, da je trenutna izkoriščenost razpoložljivih 
zmogljivosti v telekomunikacijskih omrežjih 25-odstotna; 

• trgovanje z zmogljivostmi povezav kot blago vpelje v telekomunikacijska omrežja pojem 
upravljanja z riziki. To je posledica težavnosti napovedovanja prihodnjih obsegov 
prometnega povpraševanja, ki jih pogojujejo različni dejavniki. Na trgu z zmogljivostmi 
povezav je zelo preprosto anonimno prodati presežke lastnih zmogljivosti povezav ali jih 
pri pomanjkanju kupiti. Omejitev je medsebojna povezljivost med posameznimi 
ponudniki; 

• omogočena je zelo preprosta in anonimna razširitev lastnega omrežja; 
• za kupce zmogljivosti povezav se znižujejo stroški iskanja zmogljivosti povezav in stroški 

prenosa podatkov; 
• omogočen je dober nadzor in zagotavljanje kakovosti storitev; 
• na trgu z zmogljivostmi povezav se trguje s standardiziranimi produkti, ki pomagajo 

zniževati prodajne stroške; 
• trgovanje in medsebojna povezljivost med omrežji različnih ponudnikov omogočata zelo 

hitro realizacijo novih zmogljivosti. Z medsebojnimi povezavami se širi tudi geografska 
domena, kjer se pojavljajo povpraševanja. To je zelo pomembno za stranke, ki uporabljajo 
zmogljivosti povezav kot osnovni instrument delovanja. Predvsem ponudniki internetnih 
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storitev, kabelski operaterji in lokalni telekomunikacijski operaterji lahko tako razširijo 
svoje navidezno omrežje oziroma pridejo do zahtevanih zmogljivosti povezav; 

• izboljšana dobava zmogljivosti povezav bo pospešila razvoj novih storitev, ki bodo spet 
dvignile potrebe po novih zmogljivostih. 

 
Za uspešno delovanje trga z zmogljivostmi povezav morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. 
Prvi pogoj je zmogljivo, standardizirano omrežje, ki omogoča hitro kreiranje novih 
zmogljivosti z visoko stopnjo zagotavljanja kakovosti. Drugi pogoj je, da so takšna omrežja 
medsebojno povezana, kajti le tako omogočajo navidezno širitev omrežij. Za medsebojna 
povezovanja je potrebna dovolj visoka kultura posameznih ponudnikov, ki se morajo 
zavedati, da s svojimi lastnimi, geografsko omejenimi omrežji na trgu ne bodo mogli dolgo 
konkurirati (Mayfield, 2000, str. 46). 
 
Padanje cen in majhna izkoriščenost zmogljivosti povezav vodita k zahtevam po vpeljevanju 
kratkoročnih pogodb.Ponudnik lahko s kratkotrajnimi pogodbami laže in bolje zadovoljuje 
povpraševanja in s tem vzdržuje visoko izkoriščenost zmogljivosti povezav. To doseže s tem, 
da ponuja zmogljivosti tistim strankam, ki so v določeni časovni reži zanje najbolj 
zainteresirani. Kratkoročne pogodbe ponudniku omogočajo tudi prodajo viškov zmogljivosti 
povezav. V primeru dolgoročnih pogodb je to precej teže, kajti obstaja verjetnost, da se 
stranki, s katero ima podpisano dolgoročno pogodbo, po določenem času potrebe povečajo. S 
prodajo trenutnih presežkov bi mogel ponudnik kršiti pogodbene postavke glede zmogljivosti 
in kakovosti storitve. Kratkoročne pogodbe vsekakor povečajo spremenljivost cen. V 
dolgoročnih pogodbah pa trenutna nihanja v razmerju ponudbe in povpraševanja na ceno ne 
vplivajo veliko. Ker profiti ponudnikov padajo, zmogljivosti povezav pa se ponujajo na 
osnovi kratkoročnih pogodb, je pojem cenovne učinkovitosti vedno bolj izpostavljen. Ko 
postane zmogljivost povezav blago, se jo lahko prodaja in kupuje cenovno učinkovito, na teh 
zmogljivostih pa je mogoče graditi storitve z dodano vrednostjo (Lassila, 2001, str. 11).  

2.7 Slovenski telekomunikacijski trg 
 
Na slovenskem telekomunikacijskem trgu deluje šest večjih ponudnikov telekomunikacijskih 
storitev. To so Telekom Slovenije, Simobil, AMIS, UPC Telemach, Tuš Telekom in T-2. Za 
vse omenjene ponudnike je značilno, da delujejo na rezidenčnem in poslovnem področju. 
Samo na poslovnem področju deluje še Stelkom, ki trži optična vlakna, kolokacije ter 
presežke zmogljivosti povezav, realiziranih preko omrežij, ki so v lasti elektrogospodarstev 
Slovenije.  
 
Svojo lastno optično infrastrukturo imajo Telekom Slovenije, Stelkom, T-2 in v manjšem 
obsegu tudi UPC Telemach. Vsi omenjeni ponudniki na slovenskem trgu poleg storitev 
prenosa govora in podatkov ponujajo tudi najem optičnih vlaken in večjih zmogljivosti 
povezav. Telekom Slovenija in Stelkom ponujata še najem kolokacij. AMIS in Simobil 
optično infrastrukturo in zmogljivosti povezav na hrbteničnem nivoju omrežja najemata.  
 
Preglednica 2 podaja tržne deleže operaterjev na posameznih področjih delovanja. 
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Preglednica 2: Trg telekomunikacij – tržni deleži operaterjev 
 

 Telekom 
Slovenije Simobil AMIS UPC 

Telemach 
TUŠ 

Telekom T-2 

Mobilne 
komunikacije 55,37 % 28,91 %   8,05 % 1,26 % 

Fiksne 
komunikacije 79,82 %  3,21 % 6,68 % 0,52 % 7,23 % 

Internet 44,70 %  9,70 % 10,40 % 2,50 % 19,10 % 
TV 25,09 %  2,58 % 59,00 % 0,37 % 12,96 % 

 

2.8 Trendi 
 
Povečana ponudba zmogljivosti povezav povzroča padanje cen enote zmogljivosti povezav. 
Trenutno ni opaziti, da bi se trend padanja cen ustavil. S padanjem cen se zmanjšuje tudi 
dobiček, ki ga operaterji telekomunikacij ustvarjajo s prodajo zmogljivosti povezav. Manjši 
dobički iz omrežij povzročajo manjše investicije v omrežja in s tem posledično nizke 
vrednosti delnic. Svetovalci s področja telekomunikacij poudarjajo, da je edina pot iz 
trenutnih razmer razvoj novih širokopasovnih storitev, na katerih je mogoče povečati maržo in 
posledično spodbuditi telekomunikacijsko industrijo. 
 
Povečanje povpraševanja in povečanje negotovosti na trgu povzroči v večini primerov slabo 
izkoriščenost virov omrežja. Ker lahko gradnja omrežja traja več let, so ponudniki prisiljeni 
graditi predimenzionirana omrežja. Razlog so predvidevanja, da se bodo obsegi prometnega 
povpraševanja hitro povečevali že med samo gradnjo omrežja, kakor tudi med življenjsko 
dobo omrežja. Vsak operater si želi ustvariti rezervo zmogljivosti povezav, če bi se 
povpraševanje povečevalo hitreje, kot je načrtovano. Pravilno napovedovanje obsegov 
prometnega povpraševanja je zato zelo pomembno opravilo. Napovedovanje je tudi eno od 
osnovnih opravil ekonomistov, ki delujejo v trženju in finančnih oddelkih podjetij (Wheatley, 
1999, str. 373). 
 
Med ekonomskim napovedovanjem in inženirskim napovedovanjem okolja, v katerem bo 
delovalo omrežje, obstajajo mnoge skupne točke. Inženirji načrtujejo omrežja za daljša 
obdobja vnaprej, pri čemer morajo upoštevati napovedi razvoja cen in delovnega okolja 
(Wheatley, 1999, str. 375). Trendi v sodobnih omrežjih so migracija proti dvonivojskim 
omrežjem IP/MPLS preko DWDM.  
 
Velik del današnjega telekomunikacijskega prometa je internetnega, ki je po svoji naravi 
elastičen. Tak tip prometa je povzročen s storitvami, ki ne delujejo nujno v realnem času. 
Elastični promet dovoljuje, da se obseg pošiljanja prilagaja razpoložljivim zmogljivostim 
povezav med izvornim in ponornim omrežnim elementom. Tipična primera elastičnega 
prometa sta HTTP (angl. Hyper Text Transfer Protocol) in FTP (angl. File Transport 
Protocol). Neelastični telekomunikacijski promet je tisti, ki ga generirajo aplikacije, ki za 
svoje delovanje potrebujejo stalno razpoložljive zmogljivosti povezav in majhne zakasnitve. 
Le na tak način se lahko uporabnikom zagotovijo dovolj kakovostne storitve. Tipičen primer 
aplikacij, ki generirata neelastični promet, sta prenos videa in govora. Ker so viri vsakega 
omrežja omejeni, je zelo pomembno, da je njihova porazdelitev med strankami pravična. V 
neelastičnih omrežjih pravičnost ni omejena. Vsaka stranka dobi vedno dovolj virov, da se 
njena storitev opravi z visoko kakovostjo oziroma v nasprotnem primeru, ko v omrežju ni na 
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razpolago virov, se storitev ne opravi. Pravična porazdelitev virov je pomembna pri prenosu 
elastičnega prometa, ker v omrežju zagotavlja zadovoljstvo vseh strank. Pri obravnavi 
optimizacij omrežij v tem delu uporabljamo za dodelitev zmogljivosti povezav med strankami 
na nivoju omrežja IP ali IP/MPLS načelo proporcionalne pravičnosti (angl. Proportional 
Fairness). Na ravni omrežja DWDM ali SDH se s pravičnostjo ne ukvarjamo, ker je v 
primeru implementacije omenjenih tehnologij vsakemu prometnemu povpraševanju dodeljena 
zahtevana zmogljivost povezav.  
 
Arhitektura današnjih hrbteničnih omrežij je precej zapletena. Omrežja so običajno 
sestavljena iz več nivojev. Zaradi zagotavljanja ustreznih karakteristik in lastnosti so omrežja 
sestavljena kot skladovnica več tehnologij. Danes zelo razširjena skladovnica je IP preko 
ATM preko SDH preko DWDM. Nobena od omenjenih tehnologij sama ne izpolnjuje zahtev 
po zanesljivosti, hitri obnovitvi prometa ob izpadu, visokih prepustnostih in podobno. Glede 
na priljubljenost interneta in široko razširjenost protokola Ethernet kot glavnega standarda za 
lokalna omrežja postaja IP glavna platforma za predstavljanje in ponudbo različnih storitev. 
Sam IP s stališča rezervacije virov omrežja ne omogoča nobenih možnosti za inženiring 
prometa. Zagotavljanje kakovosti storitev in mehanizmov, ki omogočajo visoko zanesljivost 
delovanja, je omejeno na bite QoS (angl. Quality of Service) v glavi paketa IP ter 
usmerjevalne protokole (Krauss, 2002. str. 144). Znano je, da so konvergenčni časi 
usmerjevalnih protokolov relativno dolgi in v večini primerov v omrežjih TDM ne dosežejo 
zahtevanih preklopnih časov, nižjih od 50 ms. Tu ima velik pomen tehnologija ATM ali 
neposredno tehnologija SDH. Zaradi visoke cene tehnologije ATM se ta pri končnih 
uporabnikih ne uporablja pogosto. Poleg te omejitve ima ATM glede na velikost celic zelo 
veliko podpornih bitov, ki dodatno obremenjujejo zmogljivosti povezav. Kot tehnologija za 
prenos se v obstoječih omrežjih najpogosteje uporablja SDH. Zagotavlja nizke zakasnitve, 
nizko razmerje bitnih napak, ima vgrajene zaščitne mehanizme ter dobre možnosti nadzora in 
upravljanja omrežnih elementov in celotnega omrežja SDH. Na najnižjem, transportnem 
nivoju se uporablja tehnologija DWDM, ki učinkovito poveča zmogljivost posameznih 
optičnih vlaken (Kubilinskas, 2005, str. 3).  
 
Žal je izkoriščenost virov v takšnih večnivojskih omrežjih precej slaba. Običajno so izgube 
zmogljivosti povezav iz višjega nivoja zapakiranega prometa na nižji nivo reda 20-odstotne. 
Izgube zmogljivosti se pojavijo zaradi dodatnih podpornih bitov, dodanih na vsakem nivoju 
omrežja. Na nivoju omrežja SDH se v primeru implementacije zaščitne sheme zmogljivost še 
razpolovi. Petdeset odstotkov zmogljivosti povezav je namenjenih za zaščito 
telekomunikacijskega prometa. Izkoriščenost virov v večnivojskih hrbteničnih omrežjih ni 
edina omejitev. Poudariti je treba tudi kompleksno vprašanje nadzora in upravljanja omrežja, 
saj ima običajno vsak nivo svoj nadzorno-upravljalni sistem.  
 
Podane pomanjkljivosti kličejo k novim in bolj učinkovitim arhitekturam. Trend v sodobnih 
omrežjih je izgradnja konvergenčnih omrežij, ki podpirajo prenos neelastičnega in elastičnega 
prometa z visoko stopnjo zanesljivosti in kakovosti storitev preko skupnega omrežja. Prvi 
korak je bil narejen z arhitekturo PoS (angl. Packet over SDH), ki iz omrežja odstrani nivo s 
tehnologijo ATM. Omrežja prihodnosti se imenujejo IP/MPLS preko DWDM in vsebujejo 
samo dva nivoja. Med obema nivojema še vedno obstaja tanek nivo, ki ga predstavlja 
tehnologija GBE (angl. Giga Bit Ethernet). V primeru prenosa prometa IP preko DWDM pa 
je spekter protokolov na vmesnem nivoju večji. Ti protokoli so na primer GBE, GFP (angl. 
Generic Framing Protocol) ali SDH.  
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IP si je na osnovi velike priljubljenosti in števila storitev, ki so se preselile na IP, zagotovil 
mesto nivoja, ki ga lahko imenujemo storitveni integralni nivo hrbteničnih omrežij naslednje 
generacije. Za transportno tehnologijo je izbira tehnologija DWDM. Na povezavah z 
multipleksiranjem posameznih valovnih dolžin omogoča zelo visoke skupne zmogljivosti na 
istem optičnem vlaknu. Vendar ima tehnologija DWDM obširen spisek pomanjkljivosti s 
stališča možnosti nadzora in upravljanja, okvirjanja, fleksibilnosti zaščitnih shem in podobno. 
Vse omenjene lastnosti oziroma funkcionalnosti zelo dobro pokriva tehnologija SDH. ITU-T 
je zato opredelil arhitekturo OTN (angl. Optical Transport Network), ki kombinira prednosti 
tehnologije SDH in DWDM (Krauss, 2002. str. 147). DWDM je tako v hierarhiji OTN le 
fizična platforma, z dodanim standardom za okvirjanje, standardom za nadzor in upravljanje 
in zaščitnimi funkcionalnostmi. OTN omogoča z uporabo FEC (angl. Forward Error 
Correction) vnaprejšnjo popravilo napak, kar zmanjšuje število potrebnih regeneratorjev na 
povezavah in s tem tudi stroške povezav. Omrežni elementi v omrežju OTN so med seboj 
povezani z optičnimi vlakni, na katerih so realizirane optične poti. OTN izvaja poleg 
multipleksiranja in usmerjanja optičnih poti tudi upravljanje omrežja OTN ter zaščito 
prometa. Posebna lastnost OTN je možnost prenosa katerega koli digitalnega signala, ne glede 
na protokol in bitno hitrost pritočnega signala. Pomanjkljivost modela OTN je možnost 
samodejnega vzpostavljanja optičnih poti na zahtevo neposredno iz uporabniškega nivoja, 
brez posredovanja nadzorno upravljalnega sistema. Vse omenjene lastnosti OTN, abstrakten 
opis funkcij nadzorne ravni ter opis vmesnikov znotraj OTN in na uporabniškem nivoju so 
opredeljene v modelih ITU-T in ASON (angl. Automatic Switched Optical Network). Model 
ASON je bil posplošen za različne transportne tehnologije in definiran kot ASTN (angl. 
Automatic Switched Transport Network). Model ASON/ASTN spada glede nadzorne ravni v 
skupino prekrivajočih modelov. Vzporedno z ITU-T je IEEE razvil model večnivojskih 
omrežij ter protokole nadzorne ravni znotraj GIP/MPLS (angl. Generalized Multi Protocol 
Label Switching). GIP/MPLS se šteje v skupino enakovrednih modelov nadzorne ravni. 
Namen obeh teles za standardizacijo ITU in IETF je opredeliti in standardizirati skupno 
optično nadzorno raven. Standard za optično nadzorno raven bo omogočil predvsem dve 
prednosti (Kubilinskas, 2005, str. 10): 
 
• s stališča samodejnega delovanja omrežja bodo omogočena avtomatična optična omrežja, 

sestavljena iz omrežnih elementov različnih proizvajalcev, 
• specificirane in standardizirane bodo minimalne zahteve, ki jih bodo morali podpirati 

posamezni omrežni elementi. 
 
Omenjeni prednosti bosta znižali stroške vzpostavitve in delovanja optičnih omrežij, tako za 
telekomunikacijske operaterje kot ponudnike storitev. Zaradi vedno večje ponudbe 
zmogljivosti povezav se bodo cene zmogljivosti zniževale. Ocenjujejo, da lahko cene padejo 
glede na enako količino prenesenih podatkov tudi do nekaj 10 odstotkov na leto.  
 
Ker se slovenska podjetja in osebe vse bolj vključujejo v globalne tokove poslovanja in 
komuniciranja in ker vse več poslovnih ter osebnih odnosov poteka preko različnih 
komunikacijskih sistemov in storitev, lahko za obravnavane trende trdimo, da veljajo za 
telekomunikacijake opraterje v Sloveniji in globalno. 
 
Dokazali smo, da je zmogljivost povezave blago, s katero se trguje kot s katerim koli drugim 
blagom. Za ustvarjanje dobička morajo imeti omrežja dobre performančne lastnosti in čim 
manjše stroške. 
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3 Arhitektura večnivojskih hrbteničnih omrežij 
 
Poznamo dva pristopa za obravnavo arhitekture večnivojskih omrežij. 
 
Prvi pristop za obravnavo arhitekture omrežij je protokolni pristop. Pri tem pristopu 
obravnavamo referenčni model OSI (angl. Open System Interconnect). Model OSI je z 
razdelitvijo kompleksnega problema omrežij na sedem preprostejših enot prinesel 
poenostavitev, možnost hitrejšega razvoja, predvsem pa neodvisnost posameznih funkcij 
omrežja ter enolične vmesnike za posamezne funkcije omrežja. Prav ta ločenost 
komunikacijskih funkcij od tehnologije je proizvajalcem odprla vrata medsebojne 
združljivosti. Pomembno je poudariti, da model OSI ni dejanski protokol, temveč gre le za 
priporočilo, kako se spoprijeti z izzivom mreženja. Na načelu modela OSI so pozneje nastajali 
novi dejanski protokoli, kot recimo Appletalk, Novell IPX, TCP/IP in drugi, a do današnjih 
dni je edini preživeli dokazal svojo nadvlado (Odom, 2004, str. 34).  

Drugi pristop za obravnavo večnivojskih omrežij je prometni. S prometnim pristopom se 
izdela arhitekturni model, ki ponuja vpogled v fizično in logično konstrukcijo grafov, ki 
prikazujejo omrežja. Z njimi izdelamo matematične modele omrežij in preko njih 
optimizacijo stroškov zagotavljanja zmogljivosti povezav. Ker se ukvarjamo z matematičnimi 
modeli, je zelo pomembno razumevanje prometnih problemov, podprtih z dobro in eksaktno 
notacijo. Celotno problematiko prometnega pristopa obravnavamo v tem delu pod naslovom 
Problemi večnivojskih hrbteničnih omrežij. 

3.1 Referenčni model OSI 
 
Začetki razvoja podatkovnih komunikacij segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja. Paketno 
usmerjena omrežja razdelijo nize v majhne bloke podatkov, od katerih se vsak prenaša preko 
deljenega omrežja neodvisno. 
 
Pri tokokrogovno komutiranih omrežjih se v primerjavi s paketno orientiranimi omrežji 
vzpostavijo za prenos namenjene povezave s fiksno zmogljivostjo povezav med izvornim in 
ponornim omrežnim elementom. Ko zveza ni več potrebna, se preprosto prekine. Če v 
omrežju ni dovolj virov, se zveza ne more vzpostaviti. Prednost tokokrogovno komutiranega 
omrežja je, da preko vnaprej dodeljenih zmogljivosti povezav ponuja zagotovljeno kakovost 
prenosa, seveda za ceno relativno visokih izgub zmogljivosti povezav. Zmogljivosti povezav 
so nespremenjene, ne glede na to, kakšna je njihova izkoriščenost. Govorimo o neelastičnem 
telekomunikacijskem prometu oziroma neelastičnem omrežju. Karakteristika tokokrogovno 
komutiranih omrežij je tudi, da so terminalne naprave, priključene nanj, relativno preproste, 
saj je vsa inteligenca takšnega omrežja skoncentrirana v visoko kompleksnih in dragih 
centralah ali sistemih prenosa. V tokokrogovno orientiranih omrežjih se lahko zgodi, da v 
primeru pomanjkanja virov v omrežju ni mogoče dodeliti zmogljivosti povezav, kar 
posledično pomeni, da se zveza ne more vzpostaviti. 
 
V paketno orientiranih omrežjih se vsem uporabnikom omogoči delitev zmogljivosti povezav, 
vendar brez zagotavljanja ustrezne kakovosti ali zakasnitev v omrežju. Pri neobremenjenem 
omrežju lahko neka stranka dobi vse zmogljivosti povezav oziroma ustrezno manjše 
zmogljivosti, če so viri omrežja že izkoriščeni. To pomeni, da se zmogljivosti povezav 
dodeljujejo elastično. Zato govorimo v primeru paketnih omrežij o elastičnem 
telekomunikacijskem prometu oziroma elastičnem omrežju. Takšen način prenosa je 
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popolnoma primeren za prenos podatkov, ki ne zahteva dela v realnem času. Z novimi 
protokoli za rezervacijo zmogljivosti povezav in shemami za zagotavljanje kakovosti storitev 
so paketno orientirana omrežja v velikem obsegu uporabljena tudi za prenos govora in videa, 
ki zahtevata delo v realnem času. Inteligenca v paketno orientiranih omrežjih se seli proti 
končnim terminalnim napravam.  
 
Kot povzetek navajam s stališča zmogljivosti povezav dve bistveni prednosti paketno 
orientiranih omrežij v primerjavi s tokokrogovno komutiranimi omrežji: 
 
• paketno preklapljanje nudi veliko učinkovitost izrabe zmogljivosti povezav omrežja, kajti 

izkoriščene morajo biti vse zmogljivosti povezav in niso omejene s številom povezav,  
• s preprostejšo infrastrukturo je laže načrtovati paketno orientirana omrežja, ki prav tako 

kot tokokrogovno orientirana omrežja omogočajo zaščitne sheme, cenejše pa je tudi 
dodajanje novih omrežnih elementov. 

 
Referenčni model OSI sestavlja sedem slojev. Vsak sloj opredeljuje množico omrežnih 
funkcij. Referenčni model OSI je bil med letoma 1980 in 1990 v aktivni fazi razvoja, ko je 
odbor OSI oblikoval in potrjeval nove protokole in specifikacije za implementacijo funkcij, 
postavljenih po posameznih slojih. V določenih primerih pa se je odbor OSI namesto 
oblikovanja novih protokolov ali standardov navezoval na že obstoječe protokole in 
standarde. Tako je na primer IEEE postavil standard Ethernet, odbor OSI pa se je namesto 
določanja novega standarda Ethernet le navezoval na standard IEEE Ethernet. Sledi kratek 
opis posameznih slojev modela OSI (Odom, 2004, str. 31). 
 
Sloji od spodnjega navzgor si sledijo: fizični sloj, katerega naloga je fizični prenos podatkov 
– bitov po mediju, torej žici, optičnih vlaknih ali radijskih valovih. Zato je na tem nivoju 
določen medij z napetostjo, hitrostjo prenosa, razporeditvijo kabelskih priključkov in 
podobno. Sloj podatkovne zveze določa odkrivanje in popravljanje napak, razdelitev daljših 
podatkov na manjše dele in določa fizično naslavljanje v omrežju. Omrežni sloj določi 
logično naslavljanje naprav v omrežju in usmerjanje prometa. Prenosni sloj določi zanesljive 
in nezanesljive prenosne mehanizme, časovno razvrščanje in podobno. Sloj seje skrbi za 
integracijo omrežnih funkcij v operacijski sistem in za to, da podatki različnih sej in 
programov ostanejo ločeni. Predstavitveni sloj določi predstavitev podatkov, standardne 
formate, šifriranje ... Aplikacijski sloj določi uporabniški vmesnik ter integracijo omrežnih 
funkcij v aplikacije.  
 
Referenčni model OSI se danes uporablja predvsem kot standard za primerjavo z ostalimi 
omrežnimi modeli. Največkrat je uporabljena primerjava z referenčnim modelom TCP/IP, na 
katerem temelji večina današnjih omrežij. Zaradi zelo natančno definiranih množic funkcij 
posameznega sloja modela OSI se lahko sloji ostalih referenčnih modelov zelo dobro 
primerjajo z modelom OSI in poiščejo posamezni skladi, ki se med seboj dobro ujemajo. 
Tako je na primer v modelu TCP/IP opredeljen internetni nivo, implementiran s protokolom 
IP, skladen z omrežnim nivojem OSI.  
 
Prednosti omrežja, ki deluje po sedemslojnem modelu OSI, so (Bertsekas et al., 1999, str. 14): 
 
• nižja kompleksnost omrežja, 
• omogoča standardizacijo vmesnikov, 
• omogoča modularni inženiring omrežja, 
• zagotavlja medsebojno delovanje naprav različnih proizvajalcev, 
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• pospešuje razvoj omrežij, 
• poenostavlja poučevanje in učenje o omrežjih. 
 
Model TCP/IP združuje aplikacijski sloj, predstavitveni sloj in sloj seje v aplikacijskem sloju 
ter povezovalni in fizični sloj v sloj, imenovan omrežni vmesnik. Prenosni in omrežni sloj sta 
iz modela OSI neposredno preslikana v model TCP/IP. Protokoli TCP/IP, vsebovani v modelu 
TCP/IP, so: 
 
• aplikacijski sloj: http, SMTP, POP3, 
• prenosni sloj: TCP, UDP, 
• povezovalni sloj: IP, 
• omrežni vmesnik: Ethernet, Frame Relay, PPP. 

Na osnovi kratkega pregleda OSI in referenčnega modela TCP/IP se moramo s stališča 
optimizacije stroškov zagotavljanja zmogljivosti povezav dotakniti tudi pojma enkapsulacije 
podatkov. Enkapsulacija podatkov se nanaša na proces dodajanja glav posameznim 
podatkom. Izvedene morajo biti v pravilnih formatih, saj lahko ponorni omrežni element le 
tako pravilno interpretira sprejete podatke. V primeru obravnave modela TCP/IP lahko proces 
enkapsulacije podatkov razdelimo v pet korakov (Odom, 2004, str. 29): 
 
• korak 1: kreiranje aplikacijskih podatkov in glav, kar pomeni, da ima aplikacija 

pripravljene podatke za pošiljanje (Podatki); 
• korak 2: pakiranje podatkov za prenos, kar pomeni, da prenosna sloja (TCP in UDP) 

kreirata prenosno glavo in razvrstita podatke za njo (TCP + Podatki = Segment); 
• korak 3: dodajanje naslova izvora in ponora na omrežnem sloju, kar pomeni, da omrežni 

sloj kreira omrežno glavo in razvrsti podatke za njo (IP + TCP + Podatki = Paket); 
• korak 4: dodajanje naslova izvora in ponora na povezovalnem sloju, kar pomeni, da 

povezovalni sloj kreira povezovalno glavo in razvrsti podatke za njo (LH + IP + TCP + 
Podatki + LT = Okvir); 

• korak 5: pošiljanje bitov, kar pomeni, da fizični sloj kodira signale v obliko, ki je primerna 
za pošiljanje okvirjev preko določenega medija (Pošiljanje bitov).  

 
Postopek enkapsulacije nazorno prikazuje slika 1. 
 

Slika 1: Postopek enkapsulacije podatkov 
 

 
 

Vir: Odom, 2004, str. 39. 
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Vsak sloj modela TCP/IP obravnava podatke, ki prispejo do njega z višjega nivoja, kot čiste 
podatke. Razvidno je, da je potrebno pri dimenzioniranju zmogljivosti povezav upoštevati, da 
se poleg podatkov koristne vsebine prenaša po omrežju tudi določen obseg podpornih 
podatkov, potrebnih za delovanje omrežja. V računalniških omrežjih s protokolom IP se 
največja velikost paketa, ki se prenaša brez fragmentacije, označuje kot največja enota za 
prenos (angl. MTU, Maximum Transmission Unit). Večje enote za prenos prinašajo v omrežje 
večjo učinkovitost, ker omogočajo prenos večje količine koristnih podatkov. Doseže se boljše 
razmerje podpornimi in koristnimi podatki. Primer določitve velikosti MTU na jedrnem 
usmerjevalniku je mogoče najti v literaturi avtorja Lua et al., 2005, str. 145. 

3.2 Problem načrtovanja in optimizacije večnivojskih omrežij 
 
Težave načrtovanja in optimizacije omrežij rešujemo z modeli omrežja. Osnova izdelave 
modela omrežja je predstavitev omrežja v obliki grafa. Definicija omrežja pravi, da je omrežje 
objekt s strukturo, ki je podana z grafom ter množico atributov, kot so obseg prometnega 
povpraševanja, prometni tok, zmogljivost povezave in podobno. Grafi omrežja morajo biti 
opremljeni z vsemi potrebnimi indeksi in parametri omrežja. Modeli omrežja omogočajo 
preko matematičnih programov simulacije prometnih tokov in zmogljivosti povezav v 
omrežju ter iskanje njunih optimalnih vrednosti. Poleg iskanja optimalnih vrednosti 
prometnih tokov in zmogljivosti povezav je mogoče simulirati še različne vrednosti ostalih 
parametrov, ki vplivajo na skupne stroške omrežja. Takšni parametri so na primer razpoložljiv 
proračun, pričakovani prihodek na enoto zmogljivosti povezave, strošek enote povezave in 
podobno. Z matematičnimi programi, ki opisujejo omrežje, se lahko naredijo številne analize, 
mogoče pa so tudi napovedi za dogajanja v prihodnosti (Wheatley, 1999, str. 384). Za 
izdelavo matematičnega programa je zelo pomembna dobra matematična notacija. Biti mora 
kompaktna in nedvoumna (Kubilinskas, 2005, str. 24).  
 
Pri grafični obravnavi telekomunikacijskih omrežij se lahko ves čas navezujemo na teorijo 
grafov. V nadaljevanju sledi kratek opis pojmov iz teorije grafov, ki jih bomo uporabljali 
skozi obravnavo omrežij. 
 
Neusmerjeno omrežje predstavimo z grafom 𝐺 = (𝑉,𝐸), ki ga tvori neprazna množica 
omrežnih elementov 𝑉, ki so med seboj povezani z 𝐸-povezavami. Realna telekomunikacijska 
omrežja so v normalnem delovanju vedno povezana, saj lahko le tako služijo svojemu 
namenu, prenosu podatkov med izvornimi in ponornimi omrežnimi elementi 𝑉. Omrežje je 
povezano, če obstaja za vsak omrežni element pot 𝑖 (𝑖 = 𝑣!, 𝑣!,… , 𝑣! = 𝑗) do vsakega 
drugega omrežnega elementa j. To pomeni, da je vsak par omrežnih elementov v omrežju 
povezan, to je, da med njima obstaja sprehod oziroma pot. Omrežni elementi, ki niso 
povezani, ne morejo komunicirati z ostalimi omrežnimi elementi v omrežju. S sprehodi po 
omrežju 𝐺 = (𝑉,𝐸), ki predstavljajo končno zaporedje omrežnih elementov (𝑣!, 𝑣!… 𝑣!) in 
povezav v omrežju G   𝑣!, 𝑣! , 𝑣!, 𝑣! … 𝑣!!!, 𝑣! , je definirana pot. Pot ne vsebuje 
ponavljajočih se omrežnih elementov. Prometni tokovi, realizirani preko poti v omrežju, se 
nikoli ne vodijo skozi isti omrežni element dvakrat ali večkrat. Za visoko zanesljiva omrežja 
je treba opredeliti še pojem zanke. Zanka je sprehod (𝑣!, 𝑣!… 𝑣!) z lastnostjo 𝑣! = 𝑣!,𝑛 >
3. Zanka dovoljuje en ponavljajoči omrežni element. Omrežje 𝐺` 𝑉`,𝐸`  je podomrežje 
omrežja 𝐺(𝑉,𝐸), če je omrežje  𝐺`ter 𝑉` ∈ 𝑉 in 𝐸` ∈ 𝐸. V telekomunikacijskih omrežjih s 
podomrežji predstavljamo logično shemo omrežja. Drevo je povezano omrežje, ki ne vsebuje 
zank. Vpeto drevo omrežja 𝐺(𝑉,𝐸) je podomrežje omrežja 𝐺(𝑉,𝐸), ki je drevo in vsebuje 
vse omrežne elemente. Če imajo povezave v omrežju svojo utež oziroma ceno, iščemo 
dostikrat najcenejše vpeto drevo. Najcenejše vpeto drevo ima minimalno vsoto vseh cen 
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povezav. Takšno vpeto drevo imenujemo tudi minimalno vpeto drevo. Vsako poddrevo 
(podomrežje, ki je drevo) v minimalnem vpetem drevesu se imenuje fragment. Že sam 
omrežni element se obravnava kot fragment. Povezava, ki ima en omrežni element v 
fragmentu in drugi omrežni element, ki ni v fragmentu, se imenuje odhodna povezava iz 
fragmenta. Najbolj znana algoritma za gradnjo minimalnih vpetih dreves sta Primov in 
Kruskalov algoritem. Več o omenjenih algoritmih je mogoče prebrati v literaturi avtorja 
Berstekasa et al., (1987, str. 313). V telekomunikacijskih omrežjih je zelo pomemben pojem 
najkrajših poti. Najkrajše poti omogočajo usmerjanje prometnih tokov preko najcenejših 
povezav in s tem minimalne stroške zmogljivosti povezav. Če se zanimamo za prometne 
tokove preko povezav v omrežju, moramo razločevati smeri prometnih tokov. Zato vsaki 
povezavi dodelimo smer. Neusmerjeno omrežje postane usmerjeno. Usmerjeno omrežje 
𝐺(𝑉,𝐸) je končna neprazna množica z V omrežnimi elementi in zbirko E urejenih parov, 
sestavljenih iz različnih omrežnih elementov iz množice V. Vsak par omrežnih elementov v E 
se imenuje usmerjena povezava. (𝑛!,𝑛!,… ,𝑛!) je usmerjen sprehod v usmerjenem 
omrežju G, če je (𝑛! ,𝑛!!!) usmerjena povezava v 𝐺(𝑉,𝐸) za 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑙 − 1. Usmerjena pot 
je usmerjen sprehod preko omrežnih elementov, ki se ne ponavljajo, medtem ko je usmerjena 
zanka usmerjen sprehod (𝑛!,𝑛!,… ,𝑛!) za 𝑙 > 2 z 𝑛! = 𝑛! in omrežnimi elementi, ki se ne 
ponavljajo (Bertsekas et al., 1987, str. 309).  
 
Določimo usmerjeno omrežje 𝐺 𝑉,𝐸  z V omrežnimi elementi in E povezavami. Vsaki 
povezavi pripišimo realno število 𝜂!", ki podaja dolžino povezave. S podanimi usmerjenimi 
potmi 𝑝 = (𝑖, 𝑗, 𝑘,… 𝑙,𝑚) je dolžina poti 𝑝 definirana kot 𝜂!" + 𝜂!"+,… , 𝜂!".  
 
Dolžina sprehoda in zanke sta definirani analogno. Najkrajša pot med dvema omrežnima 
elementoma i in m v omrežju 𝐺(𝑉,𝐸) je problem iskanja minimalne usmerjene poti od i do m. 
Najbolj znani algoritmi za reševanje problema najkrajših poti so Bellman-Fordov algoritem, 
Dijkstrov algoritem in Floyd-Warshallov algoritem. Bellman-Fordov in Dijkstrov algoritem 
najdeta najkrajšo pod od izvornega omrežnega elementa do vseh ostalih omrežnih elementov 
ali od vseh omrežnih elementov do podanega ciljnega omrežnega elementa. Floyd-Warshallov 
algoritem najde najkrajše poti od vseh omrežnih elementov do vseh omrežnih elementov. Več 
o omenjenih algoritmih lahko preberemo v delu avtorja Berstekasa et al. (1987, str. 322). 
 
Za izdelavo matematičnih programov za reševanje problema optimalnih omrežij je treba poleg 
poznavanja osnov teorije grafov uvesti ustrezno notacijo. Notacija, ki jo uporabljam v 
nadaljevanju, je s sodelavci predlagal Pioro (2004, str. 45). 
 
Omrežje 𝐺(𝑉,𝐸) naj vsebuje 𝑉 omrežnih elementov, ki so med seboj povezani z 𝐸 
povezavami. V omrežju naj obstaja 𝑑 povpraševanj. Vsaka povezava naj ima svojo 
zmogljivost povezave. Zmogljivost povezave 𝐜 , (𝐲) podaja pasovno širino, ki jo omogoča 
povezava med neposredno povezanima omrežnima elementoma. Zmogljivost povezave 
merimo z enoto zmogljivosti povezave (𝑏𝑖𝑡/𝑠). Če je zmogljivost povezave poznana in 
fiksna, jo označimo s črko 𝑐, ko pa je zmogljivost povezave spremenljivka, jo označimo s 
črko 𝑦. Ker je zmogljivost povezave atribut fizične povezave 𝑒, dodamo oznakama 𝑐 ali 𝑦 
indeks 𝑒 (𝑐!). 
  
Obseg prometnega povpraševanja (𝐡) podaja zahtevano pasovno širino med dvema 
poljubnima omrežnima elementoma. Obseg prometnega povpraševanja ni omejen na dva 
sosednja omrežna elementa. Notacija za obseg prometnega povpraševanja je (ℎ!). 
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Vsako povpraševanje 𝑑 določi množico poti, preko katerih tečejo prometni tokovi z namenom 
realizacije določenega obsega prometnega povpraševanja. Če topologija hrbteničnega omrežja 
to omogoča, je mogoče vsak obseg prometnega povpraševanja realizirati po različnih poteh. 
Za vsako povpraševanje d označimo skupno število poti s 𝑃!, medtem ko označimo 
posamezno pot s p. Velja: 𝑝 ∈ 𝑃!. Za poljubno povpraševanje d zapišemo listo poti kot: 

  
 𝑃! = (𝑃!!,𝑃!!,… ,𝑃!!!) (1) 
 
Vsaka pot 𝑃!";   ∀𝑝 ∈ 𝑃! povezuje dva končna omrežna elementa povpraševanja d. 
 
Vsak obseg prometnega povpraševanja je realiziran s prometnim tokom, dodeljen poti z liste 
mogočih poti. Prometni tok 𝑥! predstavlja obseg telekomunikacijskega prometa oziroma 
pasovno širino, s katero se realizira zahtevan obseg prometnega povpraševanja ℎ! med dvema 
poljubnima omrežnima elementoma po točno določeni poti 𝑝. Prometni tok, ki realizira obseg 
prometnega povpraševanja za povpraševanje d po poti p, zapišemo kot 𝑥!". 

 
V veliko primerih obstaja za realizacijo obsega prometnega povpraševanja več poti. Različne 
poti potekajo preko posameznih povezav, ki imajo lahko enake ali različne zmogljivosti 
povezav. Prav tako imajo lahko posamezne povezave enake ali različne stroške enote 
zmogljivosti povezav. Strošek zmogljivosti povezave (F) predstavlja produkt zmogljivosti 
povezave in strošek enote zmogljivosti povezave. Strošek enote zmogljivosti povezave 
označimo z ξ. Kateri povezavi pripada določen strošek enote povezave, podamo z 
indeksom  𝑒. Strošek posamezne zmogljivosti povezave je tako zapisan kot ξ!. Strošek 
zmogljivosti povezave je: 
  

 𝐹! = ξ!𝑦!;   ∀𝑒 ∈ 𝐸 (2) 
 

Obseg prometnega povpraševanja za vsako povpraševanje d se lahko realizira s prometnimi 
tokovi preko več poti. Naj bo obseg prometnega povpraševanja vsota (3): 
 

 ℎ!!! = 𝑥!!!,!!! + 𝑥!!!,!!! +   …+   𝑥!!!,!!!!!!  (3) 
 

Zapis v enačbi (3) posplošimo. Določimo 𝒙𝒅 = (𝑥!!, 𝑥!!,… , 𝑥!!!) vektor prometnih tokov za 
povpraševanje 𝑑, za katero so dovoljene poti 𝑝 = 1,2,… ,𝑃!. Če seštejemo vse elemente 
vektorja 𝒙𝒅, dobimo obseg prometnega povpraševanja ℎ!  za povpraševanje 𝑑. Posplošena 
enačba za obseg prometnega povpraševanja ℎ! za povpraševanje d imenujemo omejitev 
povpraševanja. Zapis omejitve povpraševanja podaja enačba (4): 
 

 
ℎ! = 𝑥!! + 𝑥!! +   …+   𝑥!!! = 𝑥!";   ∀𝑑 ∈ 𝐷  

!!

!!!

 
 

(4) 

 
Vse prometne tokove v omrežju lahko zapišemo kot vektor prometnih tokov: 
 

 𝒙 = 𝒙𝟏,𝒙𝟐,… ,𝒙𝑫 =
= 𝑥!!, 𝑥!",… , 𝑥!!! , 𝑥!", 𝑥!!,… , 𝑥!!! ,… , 𝑥!!, 𝑥!!,… , 𝑥!!! = 

 
(𝑥!";   ∀𝑑 ∈ 𝐷,∀𝑝 ∈ 𝑃! ) 

 
 

(5) 
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Poleg omejitev povpraševanja določimo še omejitev zmogljivosti povezav. Omejitev 
zmogljivosti povezav za posamezno povezavo 𝑒  zagotovi, da vsota prometnih tokov, ki tečejo 
preko povezave 𝑒, ne preseže zmogljivosti povezave 𝑐!(𝑦!). Najprej opredelimo pojem 
obremenitev povezave. Obremenitev povezave podaja skupen prometni tok preko 
posamezne povezave 𝑒. Z namenom zapisati splošne enačbe za omejitev zmogljivosti 
povezav, določimo odnos med posameznimi potmi ter posameznimi povezavami. To 
naredimo s koeficientom 𝛿!"#, katerega pomen je: 
 
 𝛿!"# = 1, če pot 𝑝 za realizacijo povpraševanja 𝑑 poteka preko povezave 𝑒 
𝛿!"# = 0, če pot 𝑝 za realizacijo povpraševanja 𝑑 ne poteka preko povezave 𝑒 
 
Preko indeksa 𝑒 zapišemo 𝐸 obremenitev povezav. Vsaka povezava 𝑒 ima svojo zmogljivost 
povezave 𝑐!(𝑦!), ki jo vsota prometnih tokov 𝑥!" za realizacijo posameznih obsegov 
prometnega povpraševanja ℎ! ne sme preseči. Omenjeno omejitev zmogljivosti povezav 
zapišemo z neenačbo (6): 
  

 
𝑥!"

!!

!!!

𝛿!"#

!

!!!

≤ 𝑐! 𝑦! ;   ∀𝑒 ∈ 𝐸 
 

(6) 

 
Zelo pomembno je razlikovati med obremenitvijo povezav in omejitvijo zmogljivosti 
povezav. Splošno velja, da je obremenitev povezav manjša ali kvečjemu enaka omejitvi 
zmogljivosti povezav za vsako povezavo e. Vsaka zmogljivost povezave 𝑐!(𝑦!) ima svoj 
strošek 𝐹!, ki je definiran kot produkt zmogljivosti povezave in stroška enote zmogljivosti 
povezave. Zapis 𝐹! sledi v enačbi (7) 
 

 𝐹! = ξ!𝑐!(𝑦!);   ∀𝑒 ∈ 𝐸 (7) 
 

Celotni strošek zmogljivosti povezav 𝐹 v omrežju je zapisan v enačbi (8): 
  

 
𝐹 = 𝐹! = ξ!𝑐!(𝑦!

!

!!!

)
!

!!!

 
 

(8) 

  
Opredelimo še strošek enote zmogljivosti povezav 𝜁!! za posamezne poti 𝑃!", pri čemer 
uporabimo koeficient 𝛿!"#. Enota cene za pot 𝑃!" je enaka vsoti enot stroškov povezav 𝑒, 
katere povezavo tvorijo: 
  

 
𝜁!" = 𝛿!"#

!

!!!

ξ!;   ∀𝑑 ∈ 𝐷,∀𝑝 ∈ 𝑃! 
 

(9) 

 
Glede na to, ali so zmogljivosti povezav znane ali so spremenljivke, ločimo dva različna 
problema optimizacije telekomunikacijskih omrežij. To sta problem optimizacije prometnih 
tokov in problem optimizacije skupnih stroškov zmogljivosti povezav.  
 
• Problem minimizacije stroškov usmerjanja telekomunikacijskega prometa nastane, 

ko je treba v obstoječem omrežju z znanimi zmogljivostmi povezav 𝑐!, optimizirati 
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prometne tokove tako, da realizirajo vse obsege prometnega povpraševanja ℎ! z 
minimalnimi stroški (Pioro, 2004, str. 112).  

 
Matematični program 1: Problem minimizacije stroškov usmerjanja telekomunikacijskega 

prometa 
 

 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑖𝑟𝑎𝑗:  
 

 𝐹 = 𝑧 (10) 
 

 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒  𝑛𝑎:  
 

 
𝑥!" = ℎ!;   ∀𝑑 ∈ 𝐷

!!

!!!

 (11) 

 
 

𝑥!"

!!

!!!

!

!!!

𝛿!"# ≤ 𝑧 + 𝑐!;   ∀𝑒 ∈ 𝐸 
 

(12) 

 
 𝒙 ≥ 0 (13) 

 
 
• Problem minimizacije skupnih stroškov zmogljivosti povezav nastane pri načrtovanju 

novih omrežij z minimalnimi stroški. V tem primeru so spremenljivke prometni tokovi 
𝑥!", kakor tudi zmogljivosti povezav 𝑦!. Cilj optimizacije je določiti potrebne 
zmogljivosti povezav 𝑦! in prometne tokove 𝑥!" tako, da se realizirajo vsi obsegi 
prometnega povpraševanja ℎ! z minimalnimi stroški omrežja (Pioro, 2004, str. 106).  

 
Matematični program 2: Problem minimizacije skupnih stroškov zmogljivosti povezav 

 
 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑖𝑟𝑎𝑗:  
 
 

𝐹 = ξ!𝑦!

!

!!!

 (14) 

 
 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒  𝑛𝑎:  

 
 

𝑥!" = ℎ!;   ∀𝑑 ∈ 𝐷
!!

!!!

 (15) 

 
 

𝑥!"

!!

!!!

!

!!!

𝛿!"# ≤ 𝑦!;   ∀𝑒 ∈ 𝐸 (16) 

 
 𝒙 ≥ 0,𝒚 ≥ 0 (17) 
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Matematični program 2, v katerem je treba določiti prometne tokove ter zmogljivosti 
povezav, imenujemo problem dimenzioniranja. Ta problem je predmet tega dela in je 
obravnavan na posameznih nivojih omrežja.  
 
Matematični program 2 v orodju AIMMS 3.10 je podan v prilogi 3. 
 
Dokazali smo, da je mogoče določiti notacijo in razviti preproste matematične modele 
(programe) za optimizacijo stroškov enonivojskih omrežij.  

3.3 Tehnologije v hrbteničnih omrežjih 
 
Poglavje obravnava tehnologije, ki so implementirane v sodobnih hrbteničnih omrežjih. 

3.3.1 Arhitektura omrežij 
 
V tem poglavju obravnavamo tehnologije, ki so implementirane v sodobnih 
telekomunikacijskih omrežjih na samostojnem nivoju omrežja. Arhitektura omrežij naj bo 
tako v tem poglavju enonivojska. 

3.3.2 Tehnologija SDH  
 
Pred uveljavitvijo standarda SDH so bila optična omrežja zgrajena s telekomunikacijskimi 
napravami, ki so podpirale tehnologijo PDH. PDH je robustna, zelo stabilna in v 
telekomunikacijskih omrežjih še vedno zelo razširjena tehnologija. Multiplekserji PDH 
omogočajo časovno multipleksiranje primarnih zmogljivosti 2048 kbit/s (E1) v 8448 kbit/s, 
34368 kbit/s (E3) ali zmogljivosti 139269 kbit/s (E4). Predvsem v večjih omrežjih se je 
izkazalo, da tehnologija PDH ne izpolnjuje vedno višjih zahtev s stališča sinhronizacije, 
delovanja, upravljanja in vzdrževanja omrežja (Kartalopoulos, 2004, str. 8). Zaradi omenjenih 
zahtev so se morale v omrežjih zgoditi zelo velike tehnološke spremembe, za katere večina 
avtorjev trdi, da niso bile samo evolucija, temveč revolucija. S standardizacijo leta 1986 so se 
uvedli novi telekomunikacijski standardi, ki so vpeljali popolnoma novo strukturo omrežij. 
Revolucionarna sinhrona digitalna hierarhija ali na kratko SDH v popolnosti izpolnjuje 
zahteve s stališča sinhronizacije, delovanja, upravljanja in vzdrževanja omrežij, namenjenih 
predvsem prenosu govora. Za razliko od telekomunikacijskih omrežij PDH, ki imajo izrazito 
vertikalno organizacijsko strukturo ter topologijo telekomunikacijskega omrežja točka–točka, 
imajo telekomunikacijska omrežja SDH izrazito horizontalno organizacijsko strukturo z 
obročno topologijo (Helvoort, 2005, str. 2). Velika prednost tehnologije SDH je tudi 
multipleksa struktura, v kateri se pritočni signali kot koristna vsebina preslikavajo v večje 
vsebnike. Vsak vsebnik se skupaj s svojo lastno informacijo o sinhronizaciji ter dodatnimi 
bajti za delovanje, nadzor in upravljanje prenaša po omrežju neodvisno. To omogoča 
preprosto dodajanje in odvzemanje vsebnikov nižjih zmogljivosti v vsebnike višjih 
zmogljivosti oziroma iz njih. Osnovni signal hierarhije SDH se po načelu časovnega 
multipleksiranja multipleksira v signale višjih zmogljivosti. Signali višjih zmogljivosti v 
hierarhiji SDH so podani v preglednici 3. 
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Preglednica 3: Zmogljivosti digitalne hierarhije SDH 
 

Signal SDH  Linijska zmogljivost [Mbit/s] Koristna vsebina [Mbit/s] 
STM-1   155,520  150,336 
STM-4   622,080  601,344 
STM-16 2488,320 2405,376 
STM-64 9953,280 9621,504 

 
Vir: Gumaste, 2002 str. 224. 

 
V omrežju SDH se posamezni omrežni elementi povezujejo z vmesniki, ki omogočajo 
zmogljivosti 𝑆𝑇𝑀 − 𝑛, kjer je 𝑛 = 1,4,16,64. Hierarhija SDH vsebuje podskupine 
zmogljivosti, ki se odražajo kot navidezni vsebniki. Njihove zmogljivosti podaja preglednica 
4: 
 

Preglednica 4: Zmogljivosti navideznih vsebnikov 
 

Tip VC Linijska zmogljivost [Mbit/s] 
VC-12     2,304 
VC-3   48,960 
VC-4 150,336 

 
Vir: Gumaste, 2002 str. 224. 

 
Navidezni vsebnik VC-12 (angl. Virtual Container) se povezuje s prenosom trideset govornih 
signalov, ki so digitalizirani in vsebovani v signalu E1. Tako imenovani signal E1 se lahko 
prenaša preko enega VC-12.   
 
Naj bo 𝑑 povpraševanje med dvema omrežnima elementoma SDH. Povpraševanje 𝑑 ima svoj 
obseg prometnega povpraševanja ℎ!. Obseg prometnega povpraševanja ℎ! predstavlja 
trideset digitaliziranih govornih signalov in se prenaša v enem virtualnem vsebniku VC-12. 
Obseg prometnega povpraševanja lahko predstavlja tudi zlepljena struktura VC-12. Tudi ta se 
prenaša v enem navideznem vsebniku 𝑉𝐶 − 12, ki predstavlja enoto obsega prometnega 
povpraševanja. Osnovni signal hierarhije SDH STM-1 (angl. Synchronous Transport Mode) 
vsebuje 63 navideznih vsebnikov  𝑉𝐶 − 12, multipleksiranih v virtualnem vsebniku 𝑉𝐶 − 4. 
Vsebnik 𝑉𝐶 − 4 v signalu 𝑆𝑇𝑀 − 𝑛 imenujemo tudi enota zmogljivosti povezave. Poleg 
osnovnega signala SDH hierarhije STM-1 se lahko realizira v SDH-obroče višjih 
zmogljivosti. To so signali zmogljivosti 𝑆𝑇𝑀 − 𝑛;𝑛 = 1,4,16, 64. Število navideznih 
vsebnikov 𝑉𝐶 − 4 v signalu 𝑆𝑇𝑀 − 𝑛 je enak 𝑛 (na primer STM-16 vsebuje 16 navideznih 
vsebnikov  𝑉𝐶 − 4). Linijska zmogljivost na povezavi 𝑒, ki prenaša M vsebnikov koristne 
vsebine 𝑉𝐶 − 12 omogoča zmogljivost povezave 𝑐!(𝑦!).    Če ima zmogljivost povezave 𝑦!" 
na povezavi 𝑒 strošek enote zmogljivosti povezav   𝜉!", je strošek povezave 𝑒 enak produktu 
𝜉!"𝑦!". Indeks 𝑛 pri zapisu stroška enote zmogljivosti povezav poudarja, da je strošek enote 
zmogljivosti povezav pri navideznih vmesnikih različnih zmogljivosti različen. V primeru 
SDH-obroča brez zaščitne sheme, se lahko omejitev zmogljivosti povezav računa za 
posamezen segment omrežja, kar pomeni, da določen prometni tok 𝑥!" prometno ne 
obremenjuje celotnega obroča. Celoten strošek zmogljivosti povezav omrežja SDH preko 
vseh povezav je podan z namensko funkcijo: 
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𝐹 = 𝜉!"𝑦!"

!

!

!

!!!

 (18) 

 
Ob predpostavki, da je omrežje SDH sestavljeno iz digitalnih prevezovalnikov, ki omogočajo 
poleg omrežja točka–točka tudi obroč in mešano topologijo, se lahko določen obseg 
prometnega povpraševanja ℎ!   realizira preko različnih poti 𝑝, vendar sočasno samo po eni 
poti. V naslednjih poglavjih podajamo razlago, kako se mešano topologijo omrežja razstavi v 
ločene obroče. Vsak obseg prometnega povpraševanja ℎ! je realiziran s prometnim tokom 
𝑥!" velikosti 𝑉𝐶 − 12. Velja omejitev (19): 
 
 

𝑥!"

!!

!!!

= ℎ!;   ∀𝑑 ∈ 𝐷 (19) 

 
Zmogljivosti povezav  𝑀𝑦! so v hierarhiji SDH določene z zmogljivostmi navideznih 
vsebnikov 𝑀×𝑉𝐶 − 12;𝑀 = 63. Vsota vseh prometnih tokov 𝑥!, ki se realizira preko 
povezave e, ne sme preseči zmogljivosti povezave 𝑀𝑦!". Zapišemo omejitev (20): 
 
 

𝛿!"#

!!

!!!

𝑥!" ≤ 𝑀𝑦!"

!

!!!

;   ∀𝑒 ∈ 𝐸
!

!!!

 (20) 

 
Problem optimizacije stroškov omrežja mešane topologije SDH, ko sta neznanki prometni 
tokovi in zmogljivosti povezav, zapišemo z uporabo enačb (18), (19) in (20) kot: 
 

Matematični program 3: Problem optimizacije stroškov mešane SDH topologije 
 
 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑖𝑟𝑎𝑗:  
 
 

𝐹 = 𝜉!"𝑦!"

!

!

!

!!!

 (21) 

 
 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒  𝑛𝑎:  
 
 

𝑥!"

!!

!!!

= ℎ!;   ∀𝑑 ∈ 𝐷 (22) 

 
 

𝛿!"#

!!

!!!

𝑥!" ≤ 𝑀𝑦!"

!

!!!

;   ∀𝑒 ∈ 𝐸
!

!!!

 (23) 

 
 𝑥!",𝑦!" ≥ 0 (24) 
 
V primeru implementacije zaščitne sheme z zaščito poti v stalni pripravljenosti je za vsak 
delovni prometni tok kreiran tudi zaščitni prometni tok. Delovni prometni tokovi se ščitijo 
preko vnaprej vzpostavljenih in stalno pripravljenih zaščitnih poti. Zmogljivost zaščitne poti 
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za določeno delovno pot se ne deli ostalim delovnim potem, ki so lahko prekinjene zaradi 
množice mogočih stanj v omrežju 𝑠. Z delovnimi prometnimi tokovi 𝑥!"#! se realizirajo 
obsegi prometnih povpraševanj ℎ! in so dodeljeni parom poti (𝑃!",𝑄!"#). Kandidatke za 
delovne poti označimo s 𝑝, kandidatke za zaščitne poti za delovno pot 𝑃!" pa s 𝑞. Vsaka pot 
𝑄!"# mora biti s stališča stanja omrežja 𝑠 neodvisna od delovne poti 𝑃!". Vsak prizadeti 
prometni tok se v tej zaščitni shemi realizira 100-odstotno. Več o optimizaciji omrežja, 
predstavljenega z modelom zaščite poti v stalni pripravljenosti, obravnavamo v poglavju 
5.3. 
 
Naslednji optimizacijski problem se nanaša na minimiziranje stroškov potrebnih zmogljivosti 
povezav 𝑦! za realizacijo zaščitne sheme povezav v mešani topologiji omrežja SDH. Namesto 
zaščite posameznih poti ščitimo posamezne povezave 𝑒. Naj bo 𝑐! stalna zmogljivost povezav 
∀𝑒 ∈ 𝐸 v normalnem stanju omrežja. Predpostavimo, da se sme v omrežju sočasno zgoditi 
samo ena napaka. Za vsako povezavo 𝑒 naj obstaja množica mogočih zaščitnih poti z indeksi 
𝑞 = 1,2,… ,𝑄!, ki se lahko uporabijo za zaščito zmogljivosti v primeru prekinitve. Prometni 
tok preko zaščitne poti označimo z 𝑧!". Uvedemo še binarno spremenljivko 𝛿!"#, katere 
vrednost je enaka 1, če pripada zaščitna povezava 𝑓 poti 𝑞 za zaščito povezave 𝑒 in ima v 
vrednost 0 v nasprotnem primeru. Minimizirati želimo dodatne zmogljivosti povezav 
𝑦!;   ∀𝑒 ∈ 𝐸 in posledično stroške zmogljivosti za realizacijo zaščitne sheme. Optimizacijski 
problem zapišemo v matematičnem programu (4):   
 

Matematični program 4: Problem optimizacije stroškov zaščitne sheme v mešani topologiji 
omrežja SDH 

 
 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑖𝑟𝑎𝑗:  
 
 

𝐹 = 𝜉!

!

!!!

𝑦!    (25) 

 
 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒  𝑛𝑎:  
 
 

𝑧!" = 𝑐!;   ∀𝑒 ∈ 𝐸
!

!!!

 (26) 

 
 

𝑧!"

!

!!!

𝛿!"# = 𝑦!;     ∀𝑓 ∈ 𝐸,∀𝑒 ∈ 𝐸, 𝑓 ≠ 𝐸
!

!!!

 (27) 

 
 𝑧! ,𝑦!" ≥ 0 (28) 
 
Najpogostejša topologija omrežja SDH je obroč. Osnovni gradniki obročev SDH so 
multiplekserji ADM, ki omogočajo dodajanje in odvzemanje navideznih vsebnikov preko 
celega obroča. Stern et al (2010, str. 94) predlaga optimizacijo obroča SDH z zaščitno shemo, 
pri kateri se v primeru napake ne preusmerjajo posamezni prometni tokovi, temveč celotna 
zmogljivost na prizadeti povezavi. Ta zaščitna shema se imenuje MS-SPRing z možnostjo 
dodeljevanja prioritet posameznim tipom prometa (angl. Multiplex Section Shared Protection 
Ring). V primeru te zaščitne sheme se polovica zmogljivosti povezav vnaprej rezervira za 
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zaščitne zmogljivosti povezav, vendar se jih lahko v normalnem delovanju omrežja uporabi za 
prenos prometnih tokov prometa nižje prioritete. Preglednica 5 prikazuje zmogljivost MS-
SPRing, kjer 𝑉 predstavlja število omrežnih elementov v MS-SPRing, PT pa število 
navideznih vmesnikov 𝑉𝐶 − 4, ki na omrežnem elementu ne terminirajo, ampak se le 
prenašajo preko njega. 

 
Preglednica 5: Zmogljivosti povezav v MS-SPRing zaščitnega mehanizma 

 
STM-N Navidezni vsebniki 

delovnih zmogljivosti 
povezav 

Navidezni vsebniki 
zaščitnih zmogljivosti 

povezav 

Zmogljivost 
obroča 

STM-4 VC-4; 1-2 VC-4; 3-4  2×𝑉 − 𝑃𝑇! 
STM-16 VC-4; 1-8 VC-4; 9-16 8×𝑉 − 𝑃𝑇 
STM-64 VC-4;1-32 VC-4; 33-64 32 × V-PT 
 

Vir: ONS 15454 Reference Manual, 2005, str. 11. 
 
Zaščitne sheme z vnaprej dodeljenimi zmogljivostmi obravnavamo v poglavju 5.3. 

3.3.3 Tehnologija SDH nove generacije  
 
Tehnologija SDH je bila razvita in vpeljana za prenos govora. Današnja rast prometa pa 
temelji predvsem na rasti prenosa podatkov. Rast podatkovnega prometa temelji na velikem 
številu uporabnikov interneta, vedno večjih potreb po prenosu podatkov za poslovne namene, 
varnost podatkov pa povečuje potrebe po zrcaljenju in kopiranju podatkov med pomnilnimi 
enotami na različnih lokacijah. Dejstvo je tudi, da se lahko danes govor prenaša kot podatki. 
Zaradi vedno večjih koristnih vsebin, ki so potrebne za prenos podatkov, standardni okvirji 
SDH niso primerni. Velikost koristne vsebine 𝐶 − 4 osnovnega signala SDH STM-1 je 
149,76 Mbit/s. Signali višjih bitnih hitrosti hierarhije SDH omogočajo bitne hitrosti, ki so 
štirikratniki osnovne bitne hitrosti, vendar ne v obliki enega samega vsebnika (Helvoort, 
2005, str. 10). S stališča prenosa podatkov predstavlja prvo izboljšavo v telekomunikacijskih 
omrežjih prve generacije SDH možnost zaporednega lepljenja koristne vsebine okvirjev SDH. 
Z zaporednim lepljenjem koristne vsebine okvirjev SDH je mogoče preko 
telekomunikacijskih omrežij SDH prenašati podatke, ki zahtevajo bitne hitrosti do 599,04 
Mbit/s 𝑉𝐶 − 4− 4𝑐 , 2,39 Gbit/s   𝑉𝐶 − 4− 16𝑐  ali 9,58 Gbit/s 𝑉𝐶 − 4− 64𝑐  
(Kartalopoulos, 2004, str. 33). Zaporedno lepljenje koristne vsebine signalov SDH zahteva 
razširitev osnovne multipleksne strukture SDH. Razširjena multipleksa struktura SDH 
omogoča, da so posamezni vsebniki med seboj povezani tako, da je njihova skupna kapaciteta 
razpoznavna kot en vsebnik (Helvoort, 2005, str. 11). Preglednica 6 podaja zmogljivosti 
zaporedno zlepljenih navideznih vsebnikov 𝑉𝐶 − 4: 
 

Preglednica 6: Zmogljivosti zaporedno zlepljenih navideznih vsebnikov 
 

Navidezni vsebnik Kapaciteta virtualnega vsebnika [Mbit/s] 
VC-4     149,76 

VC-4-4c     599,04 
VC-4-16c   2396,16 
VC-4-64c   9584,64 
VC-4-256c 38338,56 
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Pri fiksnih in zaporedno zlepljenih koristnih vsebinah lahko pride do določene izgube 
zmogljivosti navideznih vsebnikov višjega reda. Navajamo dva primera: 
 
• neprevidno vzpostavljanje posameznih prometnih tokov 𝑥!" vodi do velike 

razdrobljenosti razpoložljivih zmogljivosti navideznih vsebnikov. Takšne razdrobljene 
zmogljivosti navideznih vsebnikov ni mogoče zaporedno lepiti in s tem ustvariti pogojev, 
da se vanje preslikajo oziroma vstavijo signali višjih zmogljivosti niti v primeru, ko je 
skupna vsota posameznih fragmentov enaka ali večja od potrebne zmogljivosti. Takšni 
razdrobljenosti zmogljivosti navideznih vsebnikov se je praktično nemogoče izogniti. 
Razlogi za to so, da ne poznamo obsegov prometnega povpraševanja ℎ!   za daljše časovno 
obdobje, napake operaterjev, nepoznavanje pravil konfiguriranja povezav za efektivno 
izrabo razpoložljivih zmogljivosti povezav 𝑦! in podobno. Če imamo na določeni 
povezavi zelo razdrobljeno zmogljivost, je treba za pridobitev prostora za neko novo 
storitev prekonfigurirati obstoječe prometne tokove 𝑥!". Tak postopek je lahko zaradi 
časa, ki je potreben za te aktivnosti, predvsem pa zaradi možnosti nekaterih napak, ki 
lahko povzročijo izpad telekomunikacijskega prometa, stroškovno neučinkovit. Čas za te 
aktivnosti je lahko nekaj ur, v primeru večjih omrežij pa vse do nekaj dni; 

• pri preslikavah signalov Ethernet in SAN (angl. Storage Area Network) v fiksne in 
zaporedno zlepljene koristne vsebine pride do precejšnje izgube zmogljivosti navideznih 
vsebnikov. Medtem ko se nepravilnemu oziroma neefektivnemu konfiguriranju prometnih 
tokov 𝑥!" z načrtnim in kakovostnim delom lahko izognemo, se izgubi zmogljivosti 
navideznih vmesnikov pri preslikanju signalov Ethernet in SAN v okvirje SDH ne 
moremo. Izkoriščenost zmogljivosti navideznih vsebnikov pri preslikanju podatkovnih 
formatov v okvirje SDH podaja preglednica 7. 
 

Preglednica 7: Izkoriščenost navideznih vsebnikov pri prenosu podatkov preko omrežja SDH 
 

Protokol Maksimalna zmogljivosti 
protokola [Mbit/s] 

Velikost zaporedno 
zlepljenih vsebnikov 

Izkoriščenost 
zmogljivosti [%] 

ESCON 200 VC-4-4c 33 
FICON 1G 1000 VC-4-16c 42 

FC 1000 VC-4-16c 42 
FE 100 VC-4 67 

GBE 1000 VC-4-16c 42 
 

Vir: Leveraging Transport for Data Services with VCAT and LCAS, 2003, str. 6. 
 
Obe tehnologiji, SDH in WDM, omogočata razširitev zmogljivosti omrežij, vendar vsaka na 
svoj način. Kljub omenjenemu dejstvu se tehnologiji medsebojno dopolnjujeta in se v 
omrežjih uporabljata sočasno. Posamezno valovno dolžino lahko predstavlja kateri koli 
signal, ki je formiran na osnovi tehnologije SDH. S predhodnim časovnim multipleksiranjem 
pritočnih signalov se precej izboljša zmogljivost posamezne valovne dolžine, ki pa še vedno 
ni optimalna in je relativno nizka. Optimalno izkoriščenost razpoložljivih zmogljivosti 
povezav omogočajo navidezno lepljenje koristne vsebine VCAT (angl. Virtual 
Concatenation), protokol LCAS (angl. Link Capacity Adjustment Scheme) in protokol GFP 
(angl. Generic Framing Procedure). Vse tri funkcionalnosti podpirajo naprave SDH nove 
generacije.  
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Navidezno lepljenje koristne vsebine okvirjev SDH  
 
Z zaporednim lepljenjem koristne vsebine okvirjev SDH rešimo težavo prenosa podatkov 
visokih obsegov prometnega povpraševanja preko SDH omrežja. Izkoriščenost razpoložljive 
zmogljivosti zaporedno zlepljene koristne vsebine signala SDH je odvisna od velikosti 
vsebine, ki se prenaša, in velikosti zlepljene koristne vsebine signala SDH. Na primer, pri 
preslikavi 10 Mbit/s signala Ethernet v navidezni vsebnik 𝑉𝐶 − 3 je izkoriščenost 
razpoložljive zmogljivosti vsebnika približno 20-odstotna. Izkoriščenost v primeru preslikave 
100 Mbit/s signala Ethernet v navidezni vsebnik 𝑉𝐶 − 4 je 67-odstotna in pri preslikavi 1 
Gbit/s signala Ethernet v zaporedno zlepljeno koristno vsebino 𝑉𝐶 − 4− 16𝑐 42-odstotna. 
Podani podatki veljajo za vršne vrednosti obsegov prometnega povpraševanja za 10 Mbit/s, 
100 Mbit/s in 1Gbit/s signalov Ethernet. Če je izkoriščenost posameznih signalov manjša, so 
tudi izgube v koristni vsebini okvirjev SDH večje (Kartalopoulos, 2004, str. 103). Navidezno 
lepljenje koristne vsebine omogoča kreiranje razpoložljive zmogljivosti povezave glede na 
dejansko količino podatkov, ki se prenašajo. VCAT najprej razbije podatkovne pakete in jih 
nato preslika v osnovne enote okvirjev TDM. Navidezno lepljenje koristne vsebine omogoča 
prenos določenega števila osnovnih enot 𝑉𝐶 − 12,𝑉𝐶 − 3   ali 𝑉𝐶 − 4, ki si ne sledijo kot 
skupen podatkovni pretok. Tako razvrščene navidezne vsebnike imenujemo virtualno 
zlepljene skupine VCG (angl. Virtual Concatenation Group) (Kartalopoulos, 2004, str. 105).  
 
Izkoriščenost zmogljivosti povezav je pri uporabi VCAT veliko boljša. Izkoriščenost 
razpoložljive pasovne širine pri prenosu Ethernet in SAN (Storage Area Networks) z VCAT 
podaja preglednica 8. 

 
Preglednica 8: Izkoriščenost navideznih vsebnikov z uporabo VCAT 

 

Protokol Maksimalna zmogljivost 
protokola [Mbit/s] 

Velikost navidezno 
zlepljenih vsebnikov 

Izkoriščenost 
zmogljivosti [ %] 

ESCON 200 VC-3-4v 100 
FICON 1G 1000 VC-4-7v 95 

FC 1000 VC-4-7v 95 
FE 100 VC-3-2v 100 

GBE 1000 VC-4-7v 95 
 

Vir: Leveraging Transport for Data Services with VCAT and LCAS, 2003, str. 7. 
 
Notacija oznak virtualno zlepljenih koristnih vsebin je 𝑉𝐶 − 𝑛 −𝑚, kjer pomeni 𝑛 velikost 
fragmenta  𝑉𝐶, ki ni zaporeden in bo uporabljen za prenos določene VCG, in 𝑚 končno število 
fragmentov, ki bodo tvorili VCG. Primerjavo med zaporednim in navideznim lepljenjem 
koristne vsebine podaja preglednica 9. 
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Preglednica 9: Primerjava med zaporednim in navideznim lepljenjem koristne vsebine 
 

Zaporedno lepljenje koristne vsebine Virtualno lepljenje koristne vsebine 
Omejena razdrobljenost velikosti 

navideznih vsebnikov 
Bolj fleksibilna razdrobljenost navideznih 

vsebnikov nižjega in višjega reda 
Zaporedno zlepljeni vsebniki se prenašajo 

po isti poti Vsebniki se lahko prenašajo po različnih poteh 

Vsi omrežni elementi na poti morajo 
podpirati zaporedno lepljenje 

Samo omrežni elementi na koncu prenosne 
poti morajo podpirati virtualno lepljenje 

Ni različnih zakasnitev pri prenosu paketov Možnost različnih zakasnitev pri prenosu 
paketov 

Ni označevanja oziroma oštevilčenja 
posameznih okvirjev 

Označevanje oziroma oštevilčenje posameznih 
okvirjev je potrebno 

 
Vir: Kartalopoulos, 2004, str. 108. 

 
Primerjavo izkoriščenosti zmogljivosti pri zaporednem in virtualnem lepljenju pri različnih 
pritočnih signalih podaja preglednica 10. 

 
Preglednica 10: Primerjava zaporednega in virtualnega lepljenja navideznih vsebnikov 

 

Protokol 

Maksimalna 
zmogljivost 
protokola 
[Mbit/s] 

Velikost 
zlepljenih 
vsebnikov 

Izkoriščenost 
zmogljivosti 

[%] 

Velikost 
zlepljenih 
vsebnikov 

Izkoriščenost 
zmogljivosti 

[%] 

  Zaporedno lepljenje 
koristne vsebine 

Navidezno lepljenje koristne 
vsebine 

ESCON 200 VC-4-4c 33 VC-3-4v 100 
FICON 1G 1000 VC-4-16c 42 VC-4-7v 95 

FC 1000 VC-4-16c 42 VC-4-7v 95 
FE 100 VC-4 67 VC-3-2v 100 

GBE 1000 VC-4-16c 42 VC-4-7v 95 
 
VCAT je specificiran v ITU-T-jevem priporočilu G.707 in omogoča povezljivost točka–
točka, ki se praktično popolnoma sklada z obsegom prometnega povpraševanja. VCAT višje 
stopnje omogoča korake po 155 Mbit/s (AU-4), VCAT nižje stopnje pa korake po 2 Mbit/s 
(VC-12). Za člane skupine VCG ni nujno, da ležijo v sosednjih kanalih in niti ne v istih 
navideznih vsebnikih. VCG lahko potujejo po različnih poteh omrežja. Edina omejitev je, da 
vstopni in izstopni omrežni element tolerirata zakasnitve do 256 ms. 
 
Protokol LCAS 
 
Vsak telekomunikacijski operater ponuja storitve različnim strankam. Določene stranke imajo 
zelo statične obsege prometnega povpraševanja in nimajo potreb po spreminjanju 
zmogljivosti povezav. Druge stranke imajo veliko bolj dinamične obsege prometnega 
povpraševanja in s tem dokaj pogoste zahteve po različnih zmogljivostih povezav. Vsako 
spreminjanje zmogljivosti povezav zahteva določene človeške vire, kakor tudi čas za izvedbo 
nove konfiguracije. Pri vsakem novem konfiguriranju obstaja tudi možnost določene napake 
in s tem prekinitve ali vsaj poslabšanja izvedbenih lastnosti prometa. Zavedati se je treba, da 
so stranke vedno bolj zahtevne in podpisujejo pogodbe, v kateri so definirani visoki standardi 
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dinamičnosti in razpoložljivosti omrežja. Pri povečevanju obsega prometnega povpraševanja 
je optimalno, če ima operater na razpolago dovolj velike zmogljivosti povezav. V tem primeru 
lahko nove obsege prometnega povpraševanja preprosto doda k že obstoječim. Če 
zmogljivosti povezav ne sledijo obsegu prometnega povpraševanja, obstaja možnost, da 
operater novih obsegov prometnega povpraševanja ne more realizirati. S stališča doseganja 
konkurenčne prednosti omenjena težava vsekakor ni dobrodošla. Zato so razvili protokol 
LCAS, ki omogoča spreminjanje zmogljivosti povezav na preprostejši in varnejši način. 
LCAS omogoča nadzorni mehanizem za povečevanje in zmanjševanje kapacitete v povezavi 
VCG glede na strankine potrebe po obsegih prometnega povpraševanja. Protokol LCAS 
omogoča tudi začasno odstranjevanje članov prometne povezave, ki se razpoznajo kot 
napačni. 
 
LCAS vnaša v SDH omrežja dve osnovni lastnosti. Dinamično povečevanje in zmanjševanje 
prenosne kapacitete v povezavi VCG glede na strankine potrebe po zmogljivostih, ki se lahko 
s časom zelo spreminjajo, ter začasno odstranjevanje članov povezave, ki se razpoznajo kot 
napačni (Helvoort, 2005, str. 35). Omrežje SDH, sestavljeno iz elementov, ki podpirajo 
tehnologijo SDH nove generacije, postane s protokoloma VCAT in LCAS delno elastično. 
 
Protokol GFP 
 
GFP je ITU-T-jev standard G.704, ki določa ogrodje za fleksibilno vstavljanje podatkov v 
širokopasovne prenosne aplikacije. Omogoča učinkovit mehanizem za preslikave širokega 
spektra pritočnih signalov, kot so FC, ESCON, FICON in GBE v več zaporedno ali navidezno 
zlepljenih navideznih vsebnikov.  
 
Protokol GFP ponuja multipleksne poti za paketno naravnane aplikacije, kakor tudi za 
aplikacije, ki zahtevajo učinkovito uporabo zmogljivosti ter majhne zakasnitve. V tem 
primeru gre za vstavljanje in transport celih okvirjev, v drugem primeru pa o preslikavah in 
transportu podatkovnih karakterjev. V prvem primeru se uporablja protokol GFP-F (F = 
Frame), v drugem pa GFP-T (T = Transparent). Pri paketno orientiranih aplikacijah gre za 
protokole, kot sta na primer okvirja IP/PPP (angl. Point to Point) in MAC (angl. Medium 
Access Control), pri podatkovnih karakterjih pa na primer Fibre Channel, ESCON in FICON 
(Helvoort, 2005, str. 101). Razlike med protokoloma GFP-F in GFP-T podaja preglednica 11. 
 

Preglednica 11: GFP-F in GFP-T 
 

Protokol GFP-F Protokol GFP-T 
Različne dolžine okvirjev Stalne dolžine okvirjev 

Načelo preslikave paketov 1 po 1 Načelo preslikave paketov N proti 1 
Operacije nad celotnim okvirjem Operacije nad vsakim sprejetim bajtom 

Zahteva vmesne pomnilnike Ne zahteva vmesnih pomnilnikov 
Vnaša zakasnitve Ne vnaša zakasnitev 

Za prenos paketov zahteva MAC Za prenos ne zahteva MAC 
Odvrže prazne okvirje Ohrani prazne okvirje 

 
Vir: Kartalopoulos, 2004, str. 96. 

 
Bistvena razlika med standardno hierarhijo SDH in hierarhijo SDH nove generacije je 
fleksibilno vstavljanje različnih protokolov v splošne okvirje GFP, ki se nato preslikajo v 
vsebnike signalov SDH. Na osnovi omenjenega GFP omogoča integrirano prenosno 
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platformo, ki podpira PDH, SDH, paketno naravnane  protokole in podatkovne karakterje, s 
čimer se zniža strošek omrežja, zagotavlja kakovost storitev in na osnovi vsega pogodbe o 
nivoju storitve med ponudniki in uporabniki telekomunikacijskih storitev (Kartalopoulos, 
2004, str. 83). Če zmogljivo optično omrežje podpira tudi tehnologijo WDM, omogoča GFP 
preko SDH nove generacije zelo dobro izkoriščenost razpoložljive pasovne širine.  
 
GFP določa različne dolžine okvirjev in glede na tip pritočnega signala tudi različne tipe 
okvirjev. GFP omogoča časovno multipleksiranje različnih okvirjev na osnovi načela 'bajt po 
bajt'. Na ta način se poveča učinkovitost prenosa. Če na pritočni strani ni signala, se v linijski 
signal vstavi tako imenovani prazni signal. Velikost koristne vsebine določi GFP s svojimi 
lastnimi nadzornimi polji. Multipleksiranje koristne vsebine istega tipa, na primer GBE, se 
lahko opravlja na dva načina. Prvi način je načelo TDM, drugi pa uporablja načelo čakalnih 
vrst. Prvo se uporablja takrat, ko so pritočni signali oziroma okvirji skoraj sinhroni in po 
možnosti enako dolgi. Drugo načelo je primerno tedaj, ko so pritočni signali oziroma okvirji 
asinhroni in se spreminjajo po svoji dolžini. V tem primeru je treba s strani zunanje naprave 
sprejete okvirje najprej spraviti v vmesne pomnilnike, da se popravi njihova sinhronizacija in 
šele nato multipleksira. Omenjeni postopek je težaven in podprt z zahtevnim algoritmom. 
Podrobnejše informacije o sestavi okvirja GFP je mogoče najti v delu avtorja Helvoort, 2005, 
str. 103. 
 
Predpostavimo omrežje 𝐺(𝑉,𝐸), sestavljeno iz omrežnih elementov SDH nove generacije. 
Omrežni elementi 𝑣(!) ∈ 𝑉(!) so povezani z 𝐸(!) povezavami. V omrežju naj bo 𝐷(!) 
povpraševanj, vsako povpraševanje 𝑑(!) naj ima svoj obseg prometnega povpraševanja ℎ!

(!). 
Obseg prometnega povpraševanja je določen s storitvijo, na primer prenos govora preko 
omrežja SDH oziroma v primeru večnivojskih omrežij s potrebnimi zmogljivostmi povezav 
višjega nivoja. Obsegi prometnega povpraševanja na nivoju omrežja SDH so tako vnaprej 
znani. Velikost navidezno zlepljene koristne vsebine signala SDH določimo tako, da se čim 
bolj prilegajo zahtevanemu obsegu prometnega povpraševanja. Glede na skupni obseg 
prometnih povpraševanj se dimenzionirajo tudi zmogljivosti linijskih vmesnikov, priključenih 
na optična vlakna oziroma povezave 𝑒(!). Če se preko omrežja SDH za prenos govora 
prenašajo navidezni vsebniki 𝑉𝐶 − 12, koristne vsebine signala SDH ni treba navidezno 
lepiti. Navidezni vsebniki SDH obremenjujejo zmogljivosti omrežja ne glede na to, ali so 
napolnjeni z vsebino ali ne. Dokler so v omrežju SDH na voljo zmogljivosti 𝑀𝑦!"

(!)!
!!! , se 

vsi obsegi prometnega povpraševanja vedno realizirajo s kakovostjo storitev TDM. Isto 
predpostavko preslikamo tudi na primer prenosa določenega elastičnega prometa preko 
omrežja SDH. Zmogljivost povezave 𝑀𝑦!"

(!)!
!!!  na nivoju omrežja SDH mora biti 

dimenzionirana na vršno vrednost zahtevanega obsega prometnega povpraševanja, 
povzročenega na višjem nivoju omrežja.  
 
V nadaljevanju obravnavamo omrežje SDH, sestavljeno iz 𝑉(!) omrežnih elementov SDH, ki 
imajo T pritočnih vmesnikov in za določen fizični obroč ali obroč razčlenjene mešane 
topologije omrežja dva linijska vmesnika. Na T pritočnih vmesnikov je mogoče priključiti T 
zunanjih naprav oziroma prometnih povpraševanj. Vsako prometno povpraševanje je lahko na 
svojem nivoju že predhodno multipleksirano. Pri neposrednem priključevanju T naprav na 
svoje valovne dolžine, čeprav so vršne vrednosti njihovih prometnih tokov nizke, predstavlja 
v omrežju zelo visoke izgube. Zato je smiselno na omrežnih elementih SDH opraviti 
multipleksiranje pritočnih signalov in prenos skupnega signala preko skupne zmogljivosti 
omrežja SDH. 
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Kadar obravnavamo obroč SDH kot zaporedje povezav omrežnih elementov točka–točka z 
možnostjo digitalnega prevezovanja brez zaščitne sheme, veljajo na vsakem vozliču omejitve 
(19), (20) in (23): 
 
 ℎ!

(!) = ℎ ! (𝑉𝐶 − 12) ≥ 𝑥!;   ∀𝑑 ∈ 𝐷 (23) 
 
V enačbi (23) je ℎ(!) število navideznih vmesnikov VC-12, ki jih je treba navidezno zlepiti, 
da se v največji možni meri približamo prometnemu toku 𝑥!, povzročenemu na višjem nivoju 
omrežja. Zaradi predpostavljene topologije omrežja brez zaščitne sheme je mogoče večkratno 
koriščenje zmogljivosti 𝑦!

(!) na posameznih povezavah 𝑒(!) omrežja. Vsota vseh prometnih 
tokov preko določene povezave 𝑒(!) ne sme preseči njene zmogljivosti 𝑀𝑦!"

(!)!
!!! . V 

primeru implementacije zaščitne sheme v fizičnem obroču SDH ali razčlenjenem obroču 
mešane topologije omrežja se zmogljivosti povezav v omrežju razpolovijo. Ponovno 
izkoriščanje zmogljivosti povezav v tem primeru ni mogoča.  
 
Obseg prometnega povpraševanja ℎ!

(!) v omrežju SDH je pogojen s prometnimi tokovi 𝑥! 
višjega nivoja. Če se na vmesnik SDH priključuje promet IP, se na nivoju omrežja SDH 
navidezno zlepi toliko navideznih vsebnikov 𝑉𝐶 − 12, da omogoča prenos vršnih vrednosti 
prometa IP. Če se zlepi manjše število navideznih vsebnikov, pride na nivoju omrežja IP ob 
vršnih prometnih tokovih do odmetavanja paketov in posledično nižje kakovosti storitev. V 
primeru prenosa storitev TDM je za vsako storitev, dokler obstajajo prosti vmesniki, 
zagotovljena kakovost storitev TDM. 
 
Predpostavimo potrebo po prenosu prometa IP preko omrežja SDH. Za realizacijo prometnih 
tokov na prometnem (IP) nivoju omrežja predpostavimo proračun B. Pričakovani prihodek iz 
prometnega omrežja naj bo 𝑤!. Na prometnem nivoju omrežja zahtevam proporcionalno 
pravično dodeljene zmogljivosti povezav 𝑦!. Optimalne prometne tokove na prometnem  
nivoju omrežja podaja enačba (24):  
 
 𝑥!! = 𝑥! 𝜆! =

𝑤!𝐵
𝜉! 𝑤!!

 (24) 

 
Vsak prometni tok 𝑥!! na prometnem nivoju omrežja predstavlja na nivoju omrežja SDH 
obseg prometnega povpraševanja ℎ!

(!). Z upoštevanjem neenačbe (23) in enačbe (24) 
zapišemo v enačbi (25) obsege prometnega povpraševanja ℎ!

(!) na nivoju omrežja SDH: 
 
 ℎ!

(!) = ℎ ! (𝑉𝐶 − 12) ≥
𝑤!𝐵

𝜉! 𝑤!!
;   ∀𝑑 ∈ 𝐷 (25) 

 
Pri enakih predpostavkah za prometni nivo omrežja z Max–Min pravično dodeljenimi 
zmogljivostmi povezav 𝑦! so na SDH nivoju omrežja SDH brez zaščitne sheme obsegi 
prometnega povpraševanja, kot podaja enačba (26): 
 
 ℎ!

(!) = ℎ ! (𝑉𝐶 − 12) ≥
𝐵
𝑤!!

;   ∀𝑑 ∈ 𝐷 (26) 

 
Pri določevanju največjega mogočega pretoka na prometnem nivoju omrežja najprej 
poiščemo največje mogoče razmerje, podano v enačbi (27): 
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 𝑤!!

𝜉!!
= max  {

𝑤!
𝜉!
;     𝑑 = 1,2,… ,𝐷} (27) 

 
velikost navidezno zlepljenih navideznih vsebnikov na nivoju omrežja SDH pa izračunamo po 
enačbi (28): 
 
 ℎ!

(!) = ℎ ! (𝑉𝐶 − 12) ≥
𝐵
𝜉!!

;   ∀𝑑 ∈ 𝐷 (28) 

 
Prometni tokovi na prometnem (IP) nivoju omrežja 𝑥!! so izračunani v poglavju 3.3.5. 
 
Dokazali smo, da je tehnologija NG SDH primerna za prenos elastičnega prometa in da je s 
poznanimi prometnimi tokovi na prometnem (IP) nivoju omrežja mogoče določiti obsege 
prometnega povpraševanja na nivoju omrežja z implementirano tehnologijo NG SDH. 

3.3.4 Valovno dolžinsko multipleksiranje in transportni nivo omrežja 
 
Valovno dolžinsko multipleksiranje oziroma tehnologija xWDM (angl. Wavelenght Division 
Multiplex) temelji na konceptu frekvenčne modulacije. Posamezni obsegi prometnega 
povpraševanja so realizirani s kanali, pri čemer vsak kanal zaseda del frekvenčnega spektra. V 
WDM sistemu se vsak kanal istoveti s pojmom valovna dolžina oziroma lambda (Gumaste et 
al., 2003, str. 41).  
 
Povezave 𝑒(!)  v hrbteničnih omrežjih so realizirane z optičnimi kabli, ki vsebujejo večje 
število optičnih vlaken. Združevanje večjega števila optičnih vlaken v istem kablu imenujemo 
prostorsko multipleksiranje na nivoju vlaken. Zmogljivost uporabnega optičnega spektra 
na enem optičnem vlaknu omogoča sočasen prenos večjega števila visoko zmogljivih optičnih 
poti, realiziranih z valovnimi dolžinami. Delitev valovnih dolžin predstavlja osnovno tehniko 
multipleksiranja, ki omogoča prenos večjega števila valovnih dolžin preko skupnega 
optičnega vlakna. To se odraža preko možnosti grobe ali fine delitve optičnega spektra 
optičnega vlakna. Optični spekter je najprej razdeljen na frekvenčne pasove, ti pa na 
posamezne valovne dolžine. Valovne dolžine morajo biti med seboj razmaknjene toliko, da 
med njimi ne pride do prekrivanja. Najpogostejši razmik med dvema valovnima dolžinama je 
100 GHz. Razmik 100 GHz ustreza valovni dolžini λ = 0,8  nm v bližini valovne dolžine 
1550 nm (Stern et al., 2009, str. 34). V tem področju deluje večina sistemov xWDM. Nivo 
omrežij s tehnologijo xWDM v večnivojskih omrežjih predstavlja transportni nivo omrežja. 
Na transportnem nivoju omrežja obravnavamo naslednje lastnosti omrežja: 
 
• topologija omrežja xWDM, 
• statično usmerjanje valovnih dolžin , 
• dodeljevanje valovnih dolžin. 
 
Topologija omrežja xWDM  
 
Topološke lastnosti omrežja xWDM vplivajo na performančne lastnosti omrežja, kot so 
kakovost optičnega signala, učinkovitost optičnega spektra, potencialna povezljivost, največja 
propustnost omrežja in razpoložljivost omrežja. Ustrezna topologija omrežja na transportnem 
nivoju omrežja omogoča kakovosten prenos signalov prometnega nivoja omrežja. V 
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nadaljevanju najprej obravnavamo pojma stopnje in premera omrežja, preko katerih 
ocenjujemo, ali je topologija omrežja, določena z optimizacijskim problemom lociranja 
omrežnih elementov, primerna za realizacijo transportnega nivoja omrežja. Če stopnja 
omrežja in premer omrežja nista določena pravilno, transportni nivo omrežja ne bo optimalen 
niti s performančnega niti stroškovnega stališča.  
 
Naj bo 𝐺 𝑉,𝐸  graf, ki predstavlja topologijo omrežja DWDM z 𝑉 omrežnimi elementi in 𝐸 
povezavami. Naj bo Δ stopnja omrežnih elementov, ki predstavlja število povezav, s katerimi 
je omrežni element povezan z ostalimi omrežnimi elementi. Glede na to, da strošek 
omrežnega elementa raste s številom vmesnikov, je smiselno ohranjati stopnjo Δ kolikor je 
mogoče nizko. Stopnja omrežja je predstavljena z najvišjo stopnjo Δ. Premer grafa D podaja 
najdaljšo razdaljo med dvema poljubnima omrežnima elementoma, izraženo s številom 
optičnih skokov (angl. Optical Hop). Ker razdalja med omrežnima elementoma vpliva na 
kakovost signala, je zaželeno, da ostane premer omrežja čim manjši. Dobre topologije 
omrežja so tako tiste, ki so kolikor je mogoče zgoščene. Stroškovno optimizacijo omrežja je 
mogoče doseči z zgoščenimi omrežji, ki imajo ustrezno visok red omrežja, to je visoko število 
omrežnih elementov z majhnimi premeri omrežja 𝐷 (Stern et al., 2009, str. 434). Največji red 
grafa oziroma največje število omrežnih elementov z največjo stopnjo Δ in premerom D 
podaja Moorova meja (29). 
 
  

𝑉!""#$(𝛥,𝐷) =   1+ Δ (𝛥 − 1)! =
𝛥(𝛥 − 1)! − 2

𝛥 − 2

!!!

!!!

;     𝛥 > 2 

 

(29) 

 
Grafi, ki dosežejo Moorovo mejo, to je število vozlišč, se imenujejo Moorovi grafi (Stern et 
al. 2009, str. 434). Obstaja neskončno število Moorovih grafov s premerom 𝐷 = 1. To so 
popolnoma povezani grafi katere koli stopnje. Prav tako obstajajo grafi s stopnjo 𝛥 = 2 in 
katerim koli premerom 𝐷. To so vsi obroči z lihim številom omrežnih elementov. Za 𝐷 = 2 
obstaja en graf s stopnjo 𝛥 = 3 (Petersenov graf z 𝑉 = 10)  in samo en graf s stopnjo 7. Za 
Moorov graf z 𝐷 = 2 in Δ = 57  obstoj še ni dokazan (Hoffman et al., 1960, str. 497). 
Petersenov graf prikazuje slika 2. 

 
Slika 2: Petersenov graf  𝑫 = 𝟐,𝜟 = 𝟑 

 

	      
 

Vir: Stern et al., 2009, str. 435. 
 

Moorove grafe in približne Moorove grafe s stopnjo 𝛥 in premerom 𝐷 podaja preglednica 12. 
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Preglednica 12: Moorovi grafi in približni Moorovi grafi 
 

Premer D Stopnja Δ 𝐕𝐌𝐨𝐨𝐫𝐞(𝚫,𝐃) 
1 ≥ 1 V(Δ,1) 
2 2,3,7,57 

Ostali Δ≥ 2 
V(Δ,2) 

V Δ,2 − 2 
3 2 

3 
4 

Vsi Δ ≥ 5 

V(2,3) 
V 3,3 − 2 
V 4,D − 3 
V Δ,3 − 2 

≥ 4 2 
3 
4 

Vsi Δ ≥ 5 

V(2,4) 
V 3,D − 3 
V 4,D − 3 
V Δ,D − 2 

 
Vir: Miller, 2005 str. 10. 

 
Namesto iskanja največjega reda Moorovih grafov, to je števila omrežnih elementov 
𝑉(!)  preko največje stopnje Δ in premera grafa 𝐷, lahko preko minimalne stopnje Δ in 
notranjega obsega 𝑔 izračunamo minimalno potrebno število omrežnih elementov 𝑉(!). V 
vsakem Moorovem grafu je mogoče realizirati določeno število notranjih zank, ki jih lahko v 
omrežjih obravnavamo kot navidezne obroče. Najkrajša dolžina zanke v grafu, merjena s 
skoki, se opiše z notranjim obsegom 𝑔 (angl. Girth). V teoriji grafov je kletka regularni graf, 
ki ima za svoj dani notranji obseg najmanjše mogoče število točk oziroma vozlišč. Če obstaja 
Moorov graf stopnje Δ in z notranjim obsegom 𝑔, mora biti kletka. Moorov graf je povezan 
graf s premerom 𝐷, z največjim mogočim številom kletk 𝑔 = 2𝐷 + 1 oziroma 𝑔 = 2𝐷 v 
primeru, ko je premer omrežja sodo število. Vsaka kletka z lihim ali sodim notranjim 
obsegom 𝑔 mora imeti vsaj toliko vozlišč, kot podajata formuli (30) in (31): 
 
 

𝑉(!!!"!!) = 1+ 𝛥 (𝛥 − 1)!
(!!!)/!

!!!

;   𝛥 ≥ 2,𝑔 ≥ 3 (30) 

 
 

𝑉(!!!"#") = 2 (𝛥 − 1)!;  
(!!!)/!

!!!

𝛥 ≥ 2,𝑔 ≥ 3 (31) 

 
Vsak graf 𝑉 𝛥,𝑔  s točno toliko točkami je Moorov graf. Preglednica 13 podaja število 
potrebnih vozlišč v znanih 𝑉   𝛥,𝑔  kletkah za vrednosti 𝛥 ≥ 2,𝑔 ≥ 3: 
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Preglednica 13: Število vozlišč v znanih 𝑽 𝜟,𝒈  kletkah za Δ> 𝟐 in 𝒈 > 𝟐 
 
G 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Δ = 3 4 6 10 

(Petersen) 
14 24 30 

(Tutte) 
58 70 112 126 

Δ = 4 5 8 19 26 67 80    728 
Δ = 5 6 10 30 42  170    2730 
Δ = 6 7 12 40 62  312    7812 
Δ = 7 8 14 50 90       

 
Vir: Stern et al., 2009, str. 435. 

 
Popolni Moorovi grafi obstajajo v malo primerih. Zato je narejeno veliko študij obstoja 
velikih grafov s podano maksimalno stopnjo 𝛥 in premerom 𝐷, katerih red je približno enak 
redu Moorovih grafov. To so grafi, katerih red je 𝑉!""#$ 𝛥,𝐷 − 𝛿 za majhne vrednosti δ. 
Faktor δ se imenuje napaka (angl. Defect), ki se ga razume kot majhnega, če velja 𝛿 ≤ 𝛥 
(Miller, 2005, str. 8). Tudi ti grafi so dokaj dobri kandidati za fizično topologijo optičnega 
omrežja (Stern et al., 2009, str. 434).  
 
Za oblikovanje topologije omrežja je splošno preprostejše delati s topologijami, ki omogočajo 
višjo stopnjo simetričnosti. Primeri so mreže, sestavljene iz trikotnih, štirikotnih in šestkotnih 
celic s stopnjami 3, 4 in 6. Če se takšne mreže zaključijo same vase, dobimo popolnoma 
simetrično omrežje. Med omrežja, ki so veliko bolj zgoščena, kot na primer mrežasto 
omrežje, štejemo deBruijnova in Kautzova omrežja. Ta omrežja so dobri kandidati za fizično 
topologijo optičnega omrežja, v katerih se lahko Δ in D določitita poljubno. Stopnjo 
deBruijnovih in Kautzovih grafov s premerom D in največjo stopnjo Δ podajata enačbi (32) in 
(33). 
 
 𝑉!"#$%&'( 𝛥,𝐷 = (

𝛥
2)

! (32) 

 
 𝑉!"#$% 𝛥,𝐷 = (

𝛥
2)

! + (
𝛥
2)

!!! (33) 

 
DeBruijnov graf z 𝛥 = 4  𝑖𝑛  𝐷 = 3 prikazuje slika 3. 

 
Slika 3: DeBruijnov graf  z 𝜟 = 𝟒  𝒊𝒏  𝑫 = 𝟑: 

 

	    
 

Vir: Stern et al., 2009, str. 437. 
 
Premer omrežja podaja le najstrožji primer povezav med omrežnimi elementi. Za študij 
performančnih lastnosti je primerneje uporabiti poprečno vrednost razdalj med omrežnimi 
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elementi 𝑑. Za regularno omrežje z V omrežnimi elementi in stopnjo Δ je spodnja meja 𝑑!"# 
enaka: 
 
 

𝑑!"# 𝛥,𝑉 =
1

(𝑉 − 1) (𝛥,𝑉)
!

!"#
 (34) 

 
kjer velja: 
 
 

𝛥,𝑉 = 𝛥 𝑗(𝛥 − 1)!!!
!

!!!

− 𝐷 1+ 𝛥 (𝛥 − 1)!!! − 𝑉
!

!!!

!

!"#
 (35) 

 
(𝛥,𝑉)!

!"#  predstavlja spodnjo mejo vsote vseh najkrajših poti za vsak omrežni element v 
regularnem grafu stopnje Δ do (𝑉 − 1) najbližjih omrežnih elementov. D je najmanjše celo 
število, za katero velja: 
 

 𝑁!""#$(𝛥,𝐷) ≥ 𝑉 
 (36) 

 
Pogosto je zaželeno, da se pri načrtovanju omrežja začne z začetno topologijo, nato pa se 
omrežje nadgrajuje glede na povečane obsege prometnega povpraševanja. Ena od metod je 
zgraditi hrbtenično omrežje, nato pa nanj priključevati manjša, tako imenovana metro 
omrežja. Sama oblika oziroma topologija omrežja v tem primeru ni pomembna. Druga 
metoda je tako imenovana rekurzivna metoda. Pri tej metodi se osnovna struktura omrežja 
ponavlja na različnih stopnjah omrežja (Stern et al., 2009, str. 440). Slika 4 podaja primer 
rekurzivne mreže. Osnovna mreža predstavlja osnovno omrežje. V primeru porasta 
prometnega povpraševanja v določenem oknu mreže se to okno popolni z enako strukturo, kot 
je osnovna (Brown et al., 1996, str. 530).  
 

Slika 4: Rekurzivna mreža 
 

 
 

Vir: Stern et al., 2009, str. 440. 
 
Slika 5 prikazuje hierarhično oblikovanje novega, rekurzivnega Petersenovega omrežja.  
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Slika 5: Hierarhično Petersenovo omrežje 
 

 
 

Vir: Stern et al., 2009, str. 441. 
 
Primer Petersenovega omrežja ima osnovno topologijo omrežja z desetimi omrežnimi 
elementi. Osnovno omrežje tvori hierarhični ničti nivo omrežja. Osnovna topologija vsebuje 
množico omrežnih elementov: 
 
𝑁 = 𝐴,𝐵,… , 𝐽  
 
Na vsakem omrežnem elementu osnovnega nivoja omrežja se lahko zgradi novo podomrežje 
prvega nivoja. Ta podomrežja označimo z 𝑁! ,𝑁! in 𝑁!. Z dodanimi podomrežji prvega nivoja 
vsebuje razširjeno omrežje naslednje omrežne elemente: 
 
𝑁 = 𝐴,𝐵,𝑁! ,𝑁! ,𝐸,𝐹,𝑁!,𝐻, 𝐼, 𝐽  
 
kjer: 
 
𝑁! = 𝐶𝐴,𝐶𝐵,… ,𝐶𝐽  
𝑁! = 𝐷𝐴,𝑁!" ,𝐷𝐶,𝐷𝐷,𝑁!" ,𝐷𝐹,𝐷𝐺,𝐷𝐻,𝐷𝐼,𝐷𝐽    
𝑁! = 𝐺𝐴,𝐺𝐵,… ,𝐺𝐽  
 
V Petersenovem omrežju obstajajo še podomrežja drugega nivoja: 
 
𝑁!" = 𝐷𝐵𝐴,𝐷𝐵𝐵,… ,𝐷𝐵𝐽  
𝑁!" = 𝐷𝐸𝐴,𝐷𝐸𝐵,… ,𝐷𝐸𝐽  
 
Omrežni element, iz katerega izhajajo podomrežja nižjega nivoja, se imenujejo prehod, 
omrežni elementi, ki niso prehodi, pa se imenujejo končni omrežni elementi. Primerjava 
omrežij na slikah 4 in 5 pove, da rekurzivna mreža omogoča zelo visoko razpoložljivost 
omrežja, saj obstaja v takšni mreži veliko alternativnih poti. Pomanjkljivost rekurzivne mreže 
so slabe lastnosti stališča premera omrežja 𝐷. Nasprotno velja za hierarhično Petersenovo 
omrežje, ki ima dobre lastnosti s stališča premera omrežja 𝐷 (𝐷 = 2), slabše pa so lastnosti, ki 
opredeljujejo razpoložljivost omrežja. Če odpove prehod, odpove celotno podomrežje, ki je 
priključeno nanj. Bistvena lastnost hierarhičnega Petersenovega omrežja je, da so vsa 
podomrežja, realizirana na istem nivoju omrežja, med seboj ločena. To je pomembna lastnost, 
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ki omogoča večkratno izkoriščanje enakih valovnih dolžin v različnih podomrežjih istega 
nivoja.  
 
Dokazali smo, da so topologije omrežja, ki jih je mogoče predstaviti z Moorovimi grafi, 
primerne za izgradnjo fizičnega nivoja večnivojskih omrežij, na katerih je implementirana 
tehnologija DWDM. 
 
Problem optimizacije topologije omrežja moramo obravnavati preko vsaj dveh parametrov. 
Prvi parameter je strošek omrežja, drugi pa so performančne lastnosti omrežja. S 
performančnimi lastnostmi se v tem delu ne ukvarjamo. 
 
Prvi optimizacijski problem pri določanju topologije transportnega nivoja, ki vpliva na strošek 
omrežja, je problem lociranja omrežnih elementov DWDM. Optimizacijski problem 
definiramo kot problem določitve lokacij DWDM omrežnih elementov 𝑉, ki bodo preko 
optičnih poti omogočili medsebojno povezovanje omrežnih elementov hierarhično višjega 
nivoja omrežja z minimalnimi stroški. Preko optičnih poti se bodo na višjem nivoju realizirala 
prometna povpraševanja d. Domene, predstavljene z dostopovnimi omrežji, označimo z 
𝑖 = 1…𝑁, število vozlišč, na katerih bodo nameščeni omrežni elementi DWDM, pa z 
𝑣 = 1…𝑉. Vsak omrežni element DWDM vsebuje določeno število dostopovnih vmesnikov 
(transponderjev) 𝐾!, ki omogočajo priključitev 𝐾! domen. Problem formaliziramo v 
matematičnem programu, definiranem z enačbami in neenačbami (37), (38), (39) in (40). 
 
𝑖 = 1…𝑁 domen želimo preko spiska možnih vozlišč 𝑣 = 1…𝑉 priključiti nanje tako, da bo 
strošek omrežja minimalen. Ločimo dve vrsti stroškov. Strošek povezave domene i na 
vozlišče 𝑣  označimo z 𝜉!". Vsako vozlišče 𝑣, vključeno v omrežje, naj ima svoj strošek 𝜂!. Če 
je domena 𝑖  priključena na vozlišče v, naj ima spremenljivka 𝑢!" vrednost 1 in vrednost 0 v 
nasprotnem primeru. Če bo na določenem vozlišču nameščen omrežni element DWDM, naj 
ima spremenljivka 𝑟! vrednost 1 in vrednost 0 v nasprotnem primeru. Vsaka naprava DWDM 
na izbranem vozlišču v lahko upravlja 𝐾! domen.  
 
Minimiziramo skupni strošek transportnega omrežja. Namenska funkcija naj zajema strošek 
povezave 𝜉!" in strošek vozlišč 𝜂!. Prva omejitev optimizacijskega problema (39) pove, da 
sme biti vsaka domena priključena na največ eno vozlišče in en vmesnik. Za zapis te omejitve 
določimo binarno spremenljivko 𝑢!". Vsota spremenljivk 𝑢!" preko 𝑣 = 1…𝑉 mora biti 
enaka 1. Če želimo, da je pri fiksiranem i vsota enaka 1, smemo izbrati le določen v. 
Obravnavati moramo vsak posamezen 𝑖 = 1…𝑁.  
 
Določimo še drugo omejitev, ki se nanaša na izbiro ponornih omrežnih elementov. Vsak 
omrežni element DWDM, nameščen na vozlišču 𝑣, je opremljen s 𝐾!  pritočnimi vmesniki, ki 
omogočajo priključitev 𝐾! domen. Vozlišče v, ki ni izbrano za namestitev omrežnega 
elementa DWDM, bo pripadajoča spremenljivka 𝑟! privzela vrednost 0. To bo vsako 
spremenljivko 𝑢!" za vozlišče v prisililo, da privzame vrednost 0. V nasprotnem primeru, ko 
je vozlišče 𝑣   izbrano za namestitev omrežnega elementa DWDM, bo pripadajoča 
spremenljivka 𝑟! privzela vrednost 1. Matematični program zapišemo kot: 
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Matematični program 5: Problem lociranja omrežnih elementov 
 
 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑖𝑟𝑎𝑗: (37) 
 
 

𝐹 =   𝜉!"

!

!!!

!

!!!

𝑢!" +   𝜂!𝑟!  
!

!!!

 
 

 
 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒  𝑛𝑎: (38) 
 
 

𝑢!"

!

!!!

= 1;       ∀𝑖 ∈ 𝑁 (39) 

 
 

𝑢!"

!

!!!

≤ 𝐾!𝑟!;       ∀𝑣 ∈ 𝑉 (40) 

 
 𝒖, 𝒓  𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑛𝑖  𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑙𝑗𝑖𝑣𝑘𝑖 (41) 
 
Problem lociranja omrežnih elementov DWDM lahko posplošimo na določitev lokacij katerih 
koli omrežnih elementov. V delu avtorja Poira, 2004, str. 213, je za rešitev matematičnega 
programa 5 predlagana metoda subgradientne dualnosti, ki temelji na Lagrangeevi relaksaciji. 
V Lagrangeevi enačbi uporabimo drugo omejitev in dobimo: 
 
 

𝐿 𝑢, 𝑟; 𝜆 = 𝜉!" + 𝜆! 𝑢!" + (𝜂! − 𝐾!

!

!!!

!

!!!

!

!!!

𝜆!)𝑟! (41) 

 
Dualni problem je: 
 
 max

!
𝑊 𝜆 :  𝜆 > 0  

 
(42) 

 
kjer velja: 
 
 𝑊 𝜆 = min

𝒖,𝒓
𝐿(𝑢, 𝑟; 𝜆) = min

𝒖
𝐿!(𝜆)+min𝒓 𝐿!(𝜆) (43) 

 
 

min
𝒖
𝐿!(𝜆) = min

𝒖
𝜉!" + 𝜆! 𝑢!" :   𝑢!" = 1;     ∀𝑖 ∈ 𝑁,𝒖  𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒𝑛  

!

!!!

!

!!!

!

!!!

 (44) 

Zgornji problem je treba za podan Lagrangeev koeficient λ obravnavati za vsako obstoječo 
domeno i. Problem rešujemo za posamezno domeno i tako, da se izbere DWDM-omrežni 
element 𝑣 in postavi vrednost binarne spremenljivke 𝑢!" = 1 tako, da je izmed vseh DWDM-
omrežnih elementov 𝑣 izbran tisti, ki ima najnižji strošek 𝜉!" + 𝜆!. 
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min
𝒓
𝐿!(𝜆) = min

𝒓
𝜂! − 𝐾!𝜆! 𝑟! , 𝒓  𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒𝑛  

!

!!!

 (45) 

Vrednost binarne spremenljivke 𝑟! se izbere 0 oziroma 1, glede na to ali je vrednost 𝜂! − 𝜆! 
pozitivna ali negativna. Za podani Lagrangeev koeficient λ je subgradient glede na optimalno 
rešitev 𝒖∗ in 𝒓∗ optimizacijskega problema izračunan kot: 

 

 
∇𝑊 𝜆 = (

𝜕𝑊 𝝀
𝜕𝜆!

,
𝜕𝑊 𝝀
𝜕𝜆!

,… ,
𝜕𝑊 𝝀
𝜕𝜆!

 (46) 

 
kjer velja: 
 
 𝜕𝑊 𝝀

𝜕𝜆!
= 𝑢!"∗ − 𝐾!𝑟!∗;     ∀𝑣 ∈ 𝑉

!

!!!

 (47) 

 
Za primer, ko potencialna vozlišča 𝑣 še niso določena in moramo poiskati optimalne 
povezave med vsemi omrežnimi elementi, zapišemo matematični program kot: 
 

Matematični program 6: Problem lociranja omrežnih elementov – vozlišča niso znana 
 

 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑖𝑟𝑎𝑗:  
 
 

𝐹 =   𝜉!"

!

!!!

!

!!!

𝑢!" +   𝜂!𝑟!   
!

!!!

 (48) 

 
 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒  𝑛𝑎:                
 
 

𝑢!"

!

!!!

= 1;       ∀𝑖 ∈ 𝑁 (49) 

 
 

𝑢!"

!

!!!

≤ 𝐾!𝑟!;       ∀𝑗 ∈ 𝑁 (50) 

 
 𝒖, 𝒓  𝑏𝑖𝑛𝑎𝑟𝑛𝑖  𝑠𝑝𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑙𝑗𝑖𝑣𝑘𝑖 (60) 
 
Ko omrežne elemente, na katere bodo priključena dostopovna omrežja, izberemo, jih je treba 
med seboj povezati v omrežje. Problem lociranja omrežnih elementov razširimo na problem 
lociranja omrežnih elementov in njihovih medsebojnih povezav. Obravnavamo možnost 
minimiziranja vsote stroškov povezav dostopovnega omrežja na hrbtenično omrežje, stroškov 
vozlišča in stroškov povezav med omrežnimi elementi hrbteničnega omrežja.  
 
Topologijo omrežja močno pogojujejo že nameščeni optični kabli oziroma optična vlakna. 
Obstaja izziv optimalne izkoriščenosti optičnih vlaken za komunikacijo med omrežnimi 
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elementi 𝑉 z minimalnimi stroški in dobrimi optičnimi karakteristikami. Najenostavneje je 
oblikovati popolnoma mešano topologijo omrežja, ko je s pari optičnih vlaken vsak omrežni 
element povezan z vsakim.  
 
Predpostavimo, da je lahko vsako izbrano vozlišče hkrati dostopovno in hrbtenično. Naj bo N 
število omrežnih elementov, ki jih je treba povezati v omrežje. 𝑉 od teh omrežnih elementov 
bo izbrano za vozlišče, na katerega se bo namestil hrbtenični omrežni element 𝑣. Velja, da je 
𝑉 < 𝑁  . Strošek povezave vozlišča i na vozlišče j naj bo 𝜉!" in strošek vozlišča j 𝜂!. 𝐾! naj bo 
številko vmesnikov, ki jih vsebuje omrežni element 𝑣 na lokaciji j in podaja število omrežnih 
elementov, ki jih lahko hrbtenični omrežni element 𝑣 upravlja. Vpeljemo še dve binarni 
spremenljivki. Če je omrežni element 𝑖 priključen na omrežni element 𝑣 na lokaciji 𝑗, naj ima 
binarna spremenljivka 𝑢!" vrednost 1 in vrednost 0 v nasprotnem primeru. Če je za lokacijo 𝑗 
predviden hrbtenični omrežni element 𝑣, naj ima binarna spremenljivka 𝑟! vrednost 1 in 
vrednost 0 v nasprotnem primeru. Omrežni element i, izbran za dostopovno vozlišče, sme biti 
priključen na samo en hrbtenični omrežni element 𝑣. Na vozlišče j, izbrano za hrbtenično 
vozlišče, mora biti tako priključen vsaj en dostopovni omrežni element. Za popolno 
povezljivost med hrbteničnimi omrežnimi elementi 𝑣 mora biti vsak omrežni element 
𝑣  povezan z (𝑉 − 1) drugimi hrbteničnimi omrežnimi elementi 𝑣 in mora upravljati s 𝐾! = 𝐾! 
dostopovnimi vozlišči. Cilj optimizacijskega problema je minimizirati skupne stroške 
dostopovnih in hrbteničnih povezav za popolno povezljivost glede na izbrana hrbtenična 
vozlišča. Strošek povezljivosti med dvema hrbteničnima omrežnima elementoma 𝑗 in 𝑘 naj 
podaja konstanta ϛ!" . Pripadajoči koeficient 𝛩!" naj ima vrednost 1, če je hrbtenično vozlišče 
𝑗 priključeno na hrbtenično vozlišče 𝑘 in vrednost 0 v nasprotnem primeru.  
 
Namenska funkcija  optimizacijskega problema  𝐹! za izbrano število hrbteničnih vozlišč 𝑉 in 
popolno medsebojno povezljivost med hrbteničnimi omrežnimi elementi 𝑉 je: 
 
 

𝐹! = 𝜉!"𝑢!" + ϛ!"

!

!!!!!

!!!

!!!

!

!!!

!

!!!

𝛩!" + 𝜂!𝑟!

!

!!!

 (61) 

 
(Pioro, 2004, str. 222) podaja rešitev optimalnih stroškov 𝐹! pri izbranem številu vozlišč 𝑉, 
omejtvah (39), (40) in pogojih 𝜉!" = 𝜉, 𝜂! = 𝜂 in ϛ!" = ϛ. ϛ!" je strošek povezave med dvema 
hrbteničnima omrežnima elemntoma 𝑉. Velja: 
 
 

𝐹! = 𝜉𝑁 +
ϛ𝑉 𝑉 − 1

2 + 𝜂𝑉 (62) 

 
 
 

𝐹!!! = 𝜉𝑁 +
ϛ𝑉 𝑉 + 1

2 + 𝜂(𝑉 + 1) (63) 

 
kjer je: 
 
 𝐹! < 𝐹!!! 𝜉 > 0,      𝜂 > 0 (64) 
 
Dokazali smo, da je mogoče razviti matematične modele (programe), s katerimi lahko rešimo 
problem optimizacije stroškov priključevanja omrežnih elementov prometno višjega nivoja na 
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omrežne elemente DWDM v primeru, ko so lokacije DWDM omrežnih elementov znane in v 
primeru, ko jih moramo še določiti. 
 
Popolno mešane topologije omrežja na fizičnem nivoju zaradi visokih stroškov omrežja niso 
velikokrat implementirane. Drage povezave, ki ne vplivajo na fizične in prometne prenosne 
karakteristike omrežja, je zato smiselno odstraniti. Pri odstranjevanju določenih povezav je 
treba upoštevati vsaj naslednje omejitve: 
 
• topološka omejitev: v večini primeru jo upoštevamo pri načrtovanju lokacij hrbteničnih 

omrežnih elementov obstoječo fizično topologijo omrežja, realizirano z optičnimi vlakni; 
• omejitev izolacije omrežnega elementa: z odstranitvijo določene povezave ne smemo 

povzročiti izolacije katerega koli omrežnega elementa. V omrežju lahko obstajajo 
povezave z večjimi stroški, so pa nujne in se jih iz omrežja ne sme odstraniti. Z 
odstranitvijo se lahko določen omrežni element ali pa celotno podomrežje izolira. 
Nepovezano omrežje ne služi svojemu namenu; 

• prometna omejitev: kljub morebitno večjemu strošku hrbteničnega omrežja moramo 
hrbtenične povezave podrediti prometnim povpraševanjem. Dva hrbtenična omrežna 
elementa, med katerima obstaja velik obseg prometnega povpraševanja, sta lahko zelo 
oddaljena, kar posledično pomeni večji strošek povezave. Nasprotno je lahko strošek 
povezave med dvema bližnjima hrbteničnima elementoma manjši, vendar zaradi že 
obstoječe topologije prometno ni nujno potreben. Iz zapisanega sledi, da moramo pri 
povezovanju omrežnih elementov upoštevati nekatere kompromise.  
 

Predpostavimo, da želimo v omrežju ohraniti 𝐸 povezav, katero število mora biti enako: 
 
 𝑉 ≤ 𝐸 ≤ 𝑉(𝑉 − 1)/2 (65) 
 
Število povezav 𝑒 ∈ 𝐸 v popolnoma mešani topologiji omrežja se lahko zmanjšuje na več 
načinov. Obravnavamo dve tehniki: 
 
• tehnika odstranjevanje povezav z največjimi stroški, 
• tehnika združevanje lic grafa. 
 
Odstranjevanje povezav z največjimi stroški 
 
Postopek odstranjevanja povezav z največjimi stroški je mogoč po hevrističnem algoritmu, 
kot sledi: 
 
Korak 1: 
 
Izračunane omrežne elemente 𝑉 povežemo v popolnoma mešano topologijo omrežja. Število 
povezav mora biti enako:  𝐸 = 𝑉  (𝑉 − 1)/2  
 
Korak 2: 
 
Vse povezave hrbteničnega dela omrežja 𝐸 razporedimo po stroških  ϛ!". 
 
Korak 3: 
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Dokler je število hrbteničnih povezav večje od želenega števila 𝐸, izločamo iz omrežja tiste 
drage povezave, ki z odstranitvijo ne vplivajo na fizične in prometne lastnosti omrežja.  
 
Združevanje lic grafa 
 
Za združevanje lic grafa mora biti topologija omrežja takšna, da jo je mogoče predstaviti z 
ravninskim grafom. V grafu se nobena od povezav med omrežnimi elementi ne sme sekati. V 
fizični topologiji omrežja je tako mogoče najti najkrajše poti med omrežnimi elementi tako, 
da med dvema omrežnima elementoma ni potrebe po dodatnih povezavah. Oblikuje  se 
maksimalni podgraf, ki je ravninski graf, v katerega ni mogoče vriniti nobene nove 
povzave. V ravninskem grafu je mogoče določiti lica grafa. Lice grafa je krog, omejen s 
povezavami ravninskega grafa tako, da predstavljajo obroče. Število lic v ravninskem grafu 
𝐺(𝑉,𝐸)  se izračuna z Eulerjevo enačbo, ki upošteva zunanjost grafa kot eno od lic grafa (66). 
 
 𝐿 = 𝐸 − 𝑉 + 2 (66) 
 
Lica grafa je mogoče združevati in na ta način poenostaviti in poceniti omrežje. Z 
združevanjem lic grafa se zmanjšuje število optičnih vlaken na fizičnem nivoju omrežja in 
število valovnih dolžin, ki potekajo med posameznimi obroči. Postopek združevanja lic grafa 
zahteva dva predhodna koraka: 
 
• izračunamo najkrajše poti med izvornimi in ponornimi omrežnimi elementi, 
• izmed vseh najkrajših poti poiščemo tisto, ki poteka preko najmanjšega števila obročev.  
  
V primeru na sliki 6 je topologija omrežja z 11 povezavami 𝑒 in tremi lici 𝐿1, 𝐿2 in 𝐿3. 
Povezave naj imajo različne stroške. Povezave 𝑒 = 1,2,3,4,5,6      𝑖𝑛  7  naj imajo strošek 1, 
povezave 𝑒 = 8,9,10  𝑖𝑛  11  pa strošek 2. V topologiji izračunamo med omrežnima 
elementoma A in B dve najkrajši poti. Prva najkrajša pot vključuje povezave 𝑒 = 1, 𝑒 =
2, 𝑒 = 3 in 𝑒 = 4, druga najkrajša pot pa povezave 𝑒 = 1, 𝑒 = 5, 𝑒 = 6 in 𝑒 = 7.  

 
Slika 6: Najkrajše poti v omrežju 

 

 
 
Za izbiro, katera najkrajša pot obremenjuje minimalno število obročev, oblikujemo drevesno 
strukturo, kot podaja slika 7:  
 
  

F!

A

B

L1

L2 L3

Prva najkrajša pot med A in B

Druga  najkrajša pot med A in B

e=1
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Slika 7: Drevesna struktura najkrajših poti 
 

 
 
 
Iz grafov na sliki 7  razberemo, da najkrajša pot 2 obremenjuje samo dva obroča, medtem ko 
obremenjuje najkrajša pot 1 tri obroče. Ko so poti za vsako prometno povpraševanje 
določene, se združujejo posamezna lica grafa tako, da se minimizira promet med 
posameznimi lici grafa. Vsakemu licu grafa dodelimo omrežne elemente, ki se jih poveže s 
povezavami, ki si jih v ravninskem grafu delita dve sosednji lici. Glej sliko 8: 
 

Slika 8: Ravninski graf z lici grafa in graf sosednjih lic 
 
 

 
 
Ko so vsa povpraševanja usmerjena in ko je določen graf sosednjih lic, začnemo združevati 
lica grafa. Lica združujemo z odstranjevanjem povezav, ki si jih dve lici grafa delita. V tem 
požrešnem hevrističnem algoritmu se iščejo vsa mogoča združevanja lic, izberejo pa se tista, 
katerih rezultat je minimalen promet med obroči. Pri združevanju lic je treba upoštevati dve 
omejitvi: 
 
• število omrežnih elementov 𝑉 v novih združenih licih ne sme preseči največjega 

dovoljenega števila omrežnih elementov v omrežju 𝑉!"#. Če postane omrežje preveliko, 
postane usmerjanje prometa neučinkovito; 

• pogoj povezljivosti določa, da se smeta dve lici grafa združiti le v primeru, če si delita eno 
in samo eno povezavo. V nasprotnem primeru lahko v omrežju pride do izolacije 
določenega omrežnega elementa. Primer izolacije omrežnega elementa prikazuje slika 9: 
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Slika 9: Pogoj povezljivosti pri združevanju lic grafa 
 

 
 

Fizična mešana topologija hrbteničnega omrežja z optimizacijo postane topološko 
preprostejša.  
 
Dokazali smo, da so popolnoma mešane topologije omrežja na fizičnem nivoju večnivojskih 
omrežij drage in da obstajata vsaj dve tehniki za odstranjevanje povezav v omrežju, ki niso 
nujno potrebne. 

3.3.5 IP/MPLS in optična omrežja  
 
Do tega poglavja smo obravnavali omrežja, v katerih je obseg prometnega povpraševanja ℎ! 
v omrežju znan in ima fiksno vrednost. To je neelastični promet. Njegova bistvena lastnost je, 
da je povzročen s storitvami z zelo strogo določenimi zahtevami v zvezi z zmogljivostmi 
povezav in zakasnitvami v omrežjih. Sem štejemo prenos govora in prenos slike.  
 
Predpostavimo, da se v omrežju prenaša elastični promet. Obseg prometnega povpraševanja 
elastičnega promet lahko zavzame katero koli vrednost znotraj razpoložljivih zmogljivosti 
povezav. Tak tip prometa je povzročen s storitvami oziroma aplikacijami, ki lahko adaptirajo 
svojo trenutno vrednost obsega prometnega povpraševanja glede na razpoložljivo zmogljivost 
povezave med izvornim in ponornim omrežnim elementom. Večina internetnega prometa 
predstavlja elastični promet (Nilsson, 2003, str. 5).  
 
Najbolj tipičen predstavnik elastičnega telekomunikacijskega prometa je promet IP. V 
primeru hrbteničnih omrežij obravnavamo promet med omrežnimi domenami, ki ga 
upravljajo ponudniki telekomunikacijskih storitev. Njihova naloga je upravljati omrežje tako, 
da se paketi prenašajo po omrežju čim bolj učinkovito. Učinkovit prenos paketov pomeni, da 
imajo pri prenosu od izvornega do ponornega omrežnega elementa čim manjše zakasnitve. 
Vsaka zakasnitev v omrežju IP je sestavljena iz štirih komponent (Bertsekas et al., 1987, str. 
111): 
 
• procesna zakasnitev se meri od takrat, ko izvorni omrežni element sprejme paket in ga 

dodeli v čakalno vrsto za oddajanje, 
• zakasnitev čakalne vrste se meri od takrat, ko je paket dodeljen v čakalno vrsto, do 

takrat, ko se ga začne oddajati, 
• zakasnitev oddajanja se meri od časa, ko je oddan prvi in zadnji bit paketa, 
• zakasnitev prenosa je odvisna od razdalje med izvornim in ponornim omrežnim 

elementom in se meri od takrat, ko je paket na izvornem omrežnem elementu oddan, do 
takrat, ko je na ponornem omrežnem elementu sprejet. 

 

L1 L2

e=1

e=2 L1
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S pravilnim dimenzioniranjem omrežja vplivamo na manjše zakasnitve v omrežju. Zakasnitev 
čakalne vrste je posledica vpeljave mehanizma QoS (angl. Quality of Service). Zakasnitvam 
se v omrežju s premajhnimi zmogljivostmi povezav ni mogoče izogniti, mogoče pa je 
različnim tipom prometa dodeliti različne prioritete, tako da imajo pri prenosu prednost paketi 
z višjo prioriteto. Zakasnitve prenosa lahko nastanejo zaradi slabo izbranih poti prenosa. 
Iskanje optimalnih poti v omrežjih IP omogočajo usmerjevalni protokoli. Teorijo 
usmerjevalnih protokolov je mogoče študirati v knjigi avtorja Doyla (2005, str. 132). Za čim 
manjše zakasnitve je treba v omrežju optimizirati zmogljivosti povezav in prometne tokove, 
seveda vse v okviru razpoložljivega proračuna. Procesna zakasnitev in zakasnitev oddajanja 
sta zakasnitvi, ki sta odvisni od strojne in programske opreme omrežnega elementa.  
 
Za vsako kategorijo telekomunikacijskega prometa je mogoče z namenom merjenja 
zadovoljstva prometnih povpraševanj oziroma strank definirati funkcijo koristnosti 𝑈!(𝑋!) 
(Kubilinskas, 2005, str. 21). Funkcija koristnosti je tem višja, čim višji je stranki dodeljen 
obseg prometnega povpraševanja 𝑋!. Pri obravnavi funkcije koristnosti 𝑈!(𝑋!) enačimo 
pojem prometnega povpraševanja d s stranko. Omenjena pojma se lahko med tekstom glede 
na smiselno povezavo menjata. Obseg prometnega povpraševanja, ki se ga realizira z 
neelastičnimi prometnimi tokovi, označujem s ℎ! in je konstanta:  
 
 

ℎ! =    𝑥!";     ∀𝑑 ∈ 𝐷
!!

!!!

 (67) 

 
V primeru neelastičnega telekomunikacijskega prometa je vsakemu povpraševanju dodeljen 
dovolj velik obseg prometnega povpraševanja ℎ!, ki omogoča kakovostno storitev in s tem 
konstantno vrednost funkcije koristnosti 𝑈!(𝑋!). V primeru obravnave elastičnega prometa 
označujemo obseg prometnega povpraševanja z 𝑋!, kjer velja: 
 
 

𝑋! =    𝑥!";     ∀𝑑 ∈ 𝐷    
!!

!!!

 (68) 

 
Obseg prometnega povpraševanja 𝑋! lahko zavzame katero koli vrednost znotraj 
razpoložljivih zmogljivosti povezav. Vrednost funkcije koristnosti 𝑈!(𝑋!) se poveča, ko je 
stranki dodeljena višja vrednost zmogljivosti povezave po konkavni funkciji. Predpostavimo, 
da je funkcije koristnosti mogoče medsebojno seštevati, tako da je koristnost za vse stranke v 
omrežju enaka vsoti: 
 
 

𝑈!(𝑋!)
!

!!!

 (69) 

 
Za dodelitev virov telekomunikacijskega omrežja med posamezna povpraševanja obstaja več 
možnosti. Vire omrežja lahko posameznim povpraševanjem dodelimo tako, da maksimiramo 
prepustnost celotnega omrežja, ko dodelimo vsem povpraševanja enak delež zmogljivosti 
povezav itd.  
 
V omrežje vpeljemo določeno stopnjo pravičnosti. Pravičnost v omrežju je odvisna od 
izbranega kriterija pravičnosti. Nekateri kriteriji pravičnosti favorizirajo posamezna 
povpraševanja, medtem ko nekateri kriteriji favorizirajo omrežje kot celoto. V prvem primeru 
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je objekt obravnave pravična dodelitev zmogljivosti povezav med posamezna povpraševanja, 
v drugem primeru pa je objekt obravnave celotna propustnost omrežja, ne ozirajoč se na 
posamezna povpraševanja. V drugem primeru se lahko zgodi, da ostane določeno 
povpraševanje ali celo več povpraševanj brez dodeljene zmogljivosti povezave (Bertsekas et 
al., 1987, str. 425). Trije, najpogosteje uporabljeni kriteriji pravičnosti v omrežjih so: 
 
• maksimiranje propustnosti omrežja,  
• Max–Min pravičnost,  
• proporcionalna pravičnost. 

 
Kriterije pravičnosti na prometnem nivoju omrežja obravnavamo na primeru omrežja, kjer se 
optimizirajo prometni tokovi in zmogljivosti povezav pri predpostavljeni omejitvi proračuna 
za izgradnjo omrežja 𝐵 (Kubilinskas, 2003, str. 15).  
 
Naj bo G (V,E) graf omrežja z V omrežnimi elementi, ki so med seboj povezani z E 
povezavami. V omrežju naj obstaja D povpraševanj. Za izgradnjo omrežja naj bo predviden 
proračun B. Z zgrajenim omrežjem od vsake enote obsega prometnega povpraševanja 
pričakujemo določen prihodek 𝑤!. Vsaka povezava 𝑒 ima svoj mejni strošek 𝑚! (angl. 
Marginal Cost) (Nilsson, 2003, str. 18). Ker lahko prometna pot 𝑝 poteka preko več povezav 
𝑒, definiramo strošek poti, preko katere se realizira povpraševanje 𝑑: 
 
 

𝜉!" = 𝑚!𝛿!"#

!

!!!

 (70) 

 
Pri znanem proračunu B in znanih obsegih prometnega povpraševanja 𝑋! želimo v omrežju 
doseči optimalno dodelitev prometnih tokov 𝑥! ter določiti potrebne zmogljivosti povezav 𝑦! 
tako, da bodo izpolnjeni posamezni kriteriji največje prepustnosti omrežja, da bodo 
zmogljivosti povezav dodeljene povpraševanjem na Max–Min pravičen način in 
proporcionalno pravičen način. 
 
Maksimiranje prepustnosti omrežja s statičnim prometnim scenarijem 
 
V primeru maksimiranju prepustnosti omrežja moramo vektor prometnih tokov določiti tako, 
da bo prepustnost omrežja maksimalna. Na ta način bodo povezave v omrežju najbolje 
izkoriščene, vendar dodelitev prometnih tokov ne bo pravična (Nilsson, 2003, str. 19). 
Določena povpraševanja lahko ostanejo brez zmogljivosti povezav. Matematični program za 
maksimiranje prepustnosti omrežja formuliramo kot: 

 
Matematični program 7: Največja propustnost omrežja 

 
 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑖𝑟𝑎𝑗:  
 
 

F 𝑥 = 𝑤!𝑋!

!

!!!

 (71) 

 
 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒  𝑛𝑎:  
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𝑚!𝑦! = 𝐵

!

!!!

 (72) 

 
 

𝑥!" = 𝑋!;     ∀𝑑 ∈ 𝐷
!!

!!!

 (73) 

 
 

𝛿!"#

!!

!!!

!

!!!

𝑥!" = 𝑦!;     ∀𝑒 ∈ 𝐸 (74) 

 
 𝑥!",𝑦! ≥ 0 (75) 
 
V sistemu enačb (71)–(75) velja: 
 
 

𝑚!𝑦! = 𝑚! 𝛿!"#𝑥!"

!!

!!!

= 𝑚!𝛿!"#𝑥!"

!!

!!!

!

!!!

!

!!!

!

!!!

!

!!!

!

!!!

= 𝐵 (76) 

 
Z vstavitvijo enačbe (70) v enačbo (76) se zapis razpoložljivega proračuna 𝐵 poenostavi: 
 
 

𝑚!𝛿!"#𝑥!"

!!

!!!

!

!!!

!

!!!

= 𝜉!"𝑥!" = 𝐵
!!

!!!

!

!!!

 (77) 

 
Prometna propustnost bo maksimalna tedaj, ko bodo prometni tokovi 𝑥!" potekali po 
najkrajših poteh. Za vsako povpraševanje d izberemo samo eno najkrajšo pot in v enačbi (77) 
izpustimo indeks p. Strošek najkrajše poti formaliziramo v enačbi (78): 
 
 𝜉! = min  {𝜉!";   ∀𝑝 ∈ 𝑃!} (78) 
 
omejitev proračuna poenostavimo v: 
 
 

𝑚!𝑦!

!

!!!

= 𝜉!

!

!!!

𝑋! = 𝜉!𝑥! = 𝐵
!

!!!

 (79) 

 
ker upoštevamo le najkrajše poti, mora veljati: 
 
 𝑥!" > 0 če 𝑝 = arg𝑚𝑖𝑛! 𝜉!";     ∀𝑖 ∈ 𝑃!  (80) 
 
Na osnovi izvajanj na novo zapišemo matematični program za maksimiranje prepustnosti:  
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Matematični program 8: Največja prepustnost omrežja – nadaljevanje 
 
 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑖𝑟𝑎𝑗:  
 
 

𝐹 𝑥 = 𝑤!𝑥!

!

!!!

 (81) 

 
 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒  𝑛𝑎:  
 
 

𝜉!𝑥! = 𝐵
!

!!!

 (82) 

 
 𝑥! ,𝑦! ≥ 0 (83) 
 
Za reševanje optimizacijskega problema uporabimo Lagrangeevo metodo reševanja 
problemov vezanih ekstremov: 
 
 

𝐹 𝑥 = 𝑤!𝑥! ,
!

!!!

    𝐺 𝑥 = 𝜉!𝑥! − 𝐵
!

!!!

 (84) 

 
 

𝐿 𝑥, 𝜆 = − 𝑤!

!

!!!

𝑥! + 𝜆( 𝜉!𝑥! − 𝐵)
!

!!!

 (85) 

 
 𝜕𝐿(𝑥, 𝜆)

𝜕𝑥 = − 𝑤! +
!

!!!

𝜆 𝜉! = 0
!

!!!

 (86) 

 
 𝜕𝐿(𝑥, 𝜆)

𝜕𝜆 = 𝜉!𝑥! − 𝐵 = 0
!

!!!

 (87) 

 
 

𝜆 =
𝑤!!

𝜉!!
 (88) 

 
 

𝜉!𝑥! = 𝐵
!

!!!

 (89) 

 
Lagrangeev multiplikator λ pove, koliko se ob spremembi omejitve spremeni namenska 
funkcija. Iz tega sledi, da mora biti ves prometni tok dodeljen povpraševanju 𝑑!, pri katerem 
ima Lagrangeev multiplikator λ maksimalno vrednost preko vseh povpraševanj. Velja: 
 
 𝑤!!

𝜉!!
= max  {

𝑤!
𝜉!
;     𝑑 = 1,2,… ,𝐷} (90) 

 
V tem primeru, ko bo prometni tok 𝑥!! enak: 
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 𝑥!! =

𝐵
𝜉!!

 (91) 

 
in dokler je unikatno razmerje: 
 
 !!

!

!!
! = max  {!!

!!
;     𝑑 = 1,2,… ,𝐷}, (92) 

 
je unikatna tudi rešitev. 
  
Max-Min kriterij pravičnosti s statičnim prometnim scenarijem 
 
Naj ima povezava 𝑒 takšno zmogljivost povezave 𝑦!, da ne omogoča celotnega zahtevanega 
prometnega toka 𝑥!, ki bi v popolnosti realiziral soležen obseg prometnega povpraševanja 𝑋!. 
Takšna povezava v omrežju predstavlja ozko grlo. Povezava je za določen prometni tok ozko 
grlo, če prometni tok 𝑥! to povezavo uporablja, če je povezava popolnoma izkoriščena ter če 
ima prometni tok 𝑥!    najvišjo vrednost izmed vseh prometnih tokov, ki to povezavo 
uporabljajo. Omenjeni kriterij velja za pravična omrežja. Če ima vsak prometni tok 𝑥!   ozko 
grlo, velja, da je dodelitev obsega prometnega povpraševanja v omrežju pravična. V Max–
Min pravičnih omrežjih ni mogoče povečati nobenega obsega prometnega povpraševanja brez 
sočasnega zmanjševanja nekaterih ostalih obsegov prometnega povpraševanja. Za formalno 
definicijo Max–Min pravičnosti je treba zapisati naslednje definicije (Bertsekas et al., 1987, 
str. 449): 
 
Definicija 1: Vektor prometnih tokov 𝒙 = 𝑥!;     ∀𝑑 ∈ 𝐷} je mogoč, če velja: 
 
 0 ≤ 𝑥! ≤ 𝑋!;     ∀𝑑 ∈ 𝐷 (93) 
 
 

𝑎!"𝑥! ≤ 𝑐!;     ∀𝑒 ∈ 𝐸
!

!!!

 (94) 

 
Definicija 2: Povezava 𝑒 ∈ 𝐸 je za povpraševanje 𝑑 ∈ 𝐷 ozko grlo, če je povezava 𝑒 
zasičena: 
 
 

𝑎!"𝑥! = 𝑐!;     ∀𝑒 ∈ 𝐸
!

!!!

 (95) 

 
in če ima povpraševanje 𝑑, ki se realizira s prometnim tokom preko povezave 𝑒, najvišjo 
vrednost izmed vseh ostalih povpraševanj, ki uporabljajo to povezavo: 
 

 𝑥! ≥ 𝑥!;     ∀𝑥!  tako da  𝛿!" = 1, 𝑖 ∈ 𝐷, (96) 
 
kjer je 𝑥! velikost prometnega toka, dodeljen povpraševanju 𝑑 ∈ 𝐷. 
 
Pogoj  𝑥! ≥ 𝑥!;   ∀𝑥!  tako da  𝛿!" = 1, 𝑖 ∈ 𝐷  velja zaradi naslednjih dejstev: 
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• vsi prometni tokovi 𝑥! v Max–Min pravičnem omrežju popolnoma realizirajo obseg 
prometnega povpraševanja, zato za njih ne obstaja nobena potreba da bi se povečevali; 

• za največji prometni tok 𝑥! ≥ 𝑥!;∀𝑥! pa je možno, da obsega prometnega povpraševanja 
ne realizira popolnoma, zato obstaja potencialna potreba, da se poveča na račun manjšega 
ali več manjših prometnih tokov. Za tak prometni tok 𝑥! ≥ 𝑥!;∀𝑥! predstavlja povezava e 
ozko grlo; 

• v primeru omrežja, ko imajo vsi prometni tokovi povezave, ki so ozka grla, je omrežje 
Max–Min pravično (alternativna definicija Max–Min pravičnosti). 

 
Definicija 3: Vektor prometnih tokov 𝒙 = 𝑥!;   ∀𝑑 ∈ 𝐷} je Max-Min pravičen, če je mogoč, 
in da za vsako povpraševanje 𝑑 ter za vsak mogoč alternativni vektor velja: 
 
 𝒚 = 𝑦!;     ∀𝑑 ∈ 𝐷 , (97) 
 
za katerega velja 𝑦! > 𝑥! , obstaja povpraševanje j, tako da velja: 
 
 𝑦! < 𝑥! ≤ 𝑥! (98) 
 
Pri definiciji Max–Min kriterija pravičnosti je večanje določenih komponent prometnega toka 
mogoče na račun manjših ali enakih komponent prometnih tokov. Manjših prometnih tokov ni 
več mogoče večati, saj na povezavi od izvornega do ponornega omrežnega elementu 
popolnoma realizirajo obseg prometnega povpraševanja. S tega stališča daje Max-Min 
pošteno dodeljevanje absolutno prednost prometnim tokovom manjših vrednosti.  
 
• Max–Min pravičnega omrežja, ko so zmogljivosti povezav znane   
 
Naj bo D množica prometnih povpraševanj, ki povzročijo množico obsegov prometnih 
povpraševanj 𝑋!;     ∀𝑑 ∈ 𝐷. Obsege prometnih povpraševanj razvrstimo na način 𝑋! ≤ 𝑋! ≤
⋯ ≤ 𝑋!. Naj ima določena povezava 𝑒 zmogljivost 𝑦!. Algoritem dodeljevanja prometnih 
tokov začnemo s tem, da dodelimo posameznim obsegom prometnega povpraševanja 𝑋! 
prometne tokove velikosti 𝑦! 𝐷. Najmanjši obseg prometnega povpraševanja lahko tako dobi 
večji prometni tok, kot ga zahteva. Presežek se zato lahko enakomerno porazdeli med ostale 
obsege prometnega povpraševanja. Proces se zaustavi tedaj, ko dobi vsako povpraševanje tak 
prometni tok, kot je zahtevano z obsegom prometnega povpraševanja oziroma ko se doseže 
končna zmogljivost povezave (Radunović et al., 2002, str. 5).  
 
• Max–Min pravičnega omrežja, ko so prometni tokovi in zmogljivosti povezav 

spremenljivke 
 
V tem primeru je treba predstaviti pojem maksimalnega leksikografskega zaporedja:  
 
Definicija 4: Naj bo 𝒙 vektor z n komponentami 𝒙 = 𝑥!;   𝑑 ∈ 𝐷 = {𝑥!, 𝑥!,… , 𝑥!}. 
Komponente vektorja naj bodo razporejene tako, da niso naraščajoče (𝑥! ≤ 𝑥! ≤ ⋯ ≤ 𝑥!). 
Vektor  𝒙 = 𝑥!;𝑑 ∈ 𝐷 = {𝑥!, 𝑥!,… , 𝑥!} je leksikografsko večji od nekega drugega vektorja 
z n komponentami 𝒚 = 𝑦!;𝑑 ∈ 𝐷 = {𝑦!,𝑦!,… ,𝑦!}, katerega komponente so prav tako 
nenaraščajoče  (𝑦! ≤ 𝑦! ≤ ⋯ ≤ 𝑦!), če obstaja indeks 𝑘, 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛, tako da za 𝑖 = 1,2,… , 𝑘 
velja 𝑥! = 𝑦! in za 𝑥! > 𝑦!.  
 
Matematični program za reševanje problema Max–Min pravičnosti v omrežju tem primeru je 
(Nilsson, 2003, str. 20):  
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Optimizacijski problem 9: Max–Min pravično omrežje 

 
 𝑙𝑒𝑥  𝑚𝑎𝑥: 𝑠𝑜𝑟𝑡   𝑋!,𝑋!,… ,𝑋!  (99) 
 
 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒  𝑛𝑎:  
 
 𝑚!

!

𝑦! = 𝐵 (100) 

 
 𝑥!" = 𝑋! , ∀𝑑 ∈ 𝐷

!

 (101) 

 
 𝛿!"#𝑥!" = 𝑦! , ∀𝑒 ∈ 𝐸

!

 (102) 

 
 𝑥!" > 0,𝑦! > 0 (103) 
 
Pri tej formulaciji problema Max–Min pravičnosti (99)–(103) predpostavimo, da je za 
realizacijo vsakega povpraševanja dovoljenih več poti in s tem več prometnih tokov. Glede na 
to, da so zmogljivosti povezav spremenljivke, postane rešitev problema trivialna. Preprosta 
dodelitev zmogljivosti povezav »enaka zmogljivost za vsa povpraševanja« bo v tem primeru 
optimalna. 
 
Proporcionalno pravična omrežja 
 
Max–Min kriterij pravičnosti daje absolutno prednost povpraševanjem z manjšimi obsegi 
prometnega povpraševanja. Zato je Kelly (Kelly, 1997, str. 3) predlagal alternativni kriterij 
pravičnosti, ki se imenuje proporcionalni kriterij pravičnosti. Vektor prometnih tokov 
𝒙 = 𝑥!;   ∀𝑑 ∈ 𝐷} je proporcionalno pravičen, če je mogoč in če je za vsak drug mogoč 
vektor 𝒙∗ vsota proporcionalnih sprememb enaka nič ali je negativna: 
 
 𝑥!∗ − 𝑥!

𝑥!

!

!!!

  ≤ 0 (104) 

 
Bistvo proporcionalne pravičnosti je dodelitev prometnih tokov 𝑥! posameznim 
povpraševanjem 𝑑 tako, da je vsota logaritmov teh prometnih tokov maksimalna. Uporaba 
logaritemske funkcije namesto linearne funkcije, ki lahko vodi k določitvi maksimalne 
propustnosti omrežja, onemogoča dodelitev kateremu koli povpraševanju prometni tok 
𝑥! = 0, z druge strani pa ne dovoljuje dodeljevanja velikih prometnih tokov velikim obsegom 
prometnega povpraševanja.  
 
V proporcionalno pravičnih omrežjih z elastičnim prometom so lahko zmogljivosti povezav 
znane ali neznane. V nadaljevanju se ukvarjamo s problemom dimenzioniranja omrežja, 
kjer je cilj optimizacija prometnih tokov ter zmogljivosti povezav. Obe veličini sta v tem 
primeru spremenljivki. Prometni tokovi so lahko neomejeni, kar je teoretično mogoče, 
medtem ko so v praksi prometni tokovi omejeni vsaj z zgornjo mejo obsega prometnega 
povpraševanja. Problem opišemo kot problem dimenzioniranja proporcionalno pravičnega 
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telekomunikacijskega omrežja z iskanjem optimalne dodelitve prometnih tokov brez omejitev 
ter zmogljivosti povezav, pri čemer za vsako povpraševanje dovoljujemo samo eno pot. 
Matematični program za reševanje problema proporcionalno pravičnih omrežij lahko najdemo 
v literaturi (Nilsson, 2003, str. 21). 
 

Matematični program 10: Proporcionalno pravično omrežje 
 
 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑖𝑟𝑎𝑗:  
 
 

𝐹 𝑥 = 𝑤! log 𝑥!

!

!!!

 
(105) 

 
 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒  𝑛𝑎:  
 
 

𝑚!  

!

!!!

𝑦! = 𝐵 
(106) 

 
 

𝛿!"

!

!!!

𝑥! = 𝑦!;     ∀𝑒 ∈ 𝐸 
(107) 

 
 𝑥! > 0,𝑦! > 0 (108) 
 
Za reševanje zgornjega problema uporabimo Lagrangeevo metodo reševanja problemov 
vezanih ekstremov: 
 
 

𝐹 𝑥 = 𝑤! log 𝑥! ,
!

!!!

𝐺 𝑥 = 𝑚!

!

!!!

𝛿!"𝑥! − 𝐵
!

!!!

 (109) 

 
 

𝐿 𝑥, 𝜆 = − 𝑤! log 𝑥! + 𝜆( 𝑚! 𝛿!"𝑥! − 𝐵) =
!

!!!

!

!!!

!

!!!

                     

= 𝜆𝜉!𝑥! − 𝑤! log 𝑥! − 𝜆𝐵
!

!!!

               

(110) 

 
Strošek poti 𝜉! definiramo z enačbo (70).  
 
 𝑊 𝜆 = 𝑖𝑛𝑓𝐿 𝑥, 𝜆 = 𝑚𝑖𝑛𝐿 𝑥, 𝜆     𝑖𝑛    𝑊 𝜆! = max𝑊(𝜆) (111) 
 
 𝑊 𝜆 = 𝑚𝑖𝑛𝐿 𝑥, 𝜆 = 𝑚𝑖𝑛 (𝜆𝜉!𝑥! − 𝑤!𝑙𝑜𝑔

!

(𝑥!))− 𝜆𝐵 (112) 

 
Veljati mora: 
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 𝜕
𝜕𝑥!

( 𝜆𝜉!𝑥! − 𝑤! log 𝑥! − 𝜆𝐵) = (𝜆𝜉!
!

−
𝑤!
𝑥!
) = 0

!

!!!

 (113) 

 
 𝑥! 𝜆 =

𝑤!
𝜆𝜉!

 (114) 

 
 𝑊 𝜆 = (𝜆𝜉!

𝑤!
𝜆𝜉!

− 𝑤!
!

log  (
𝑤!
𝜆𝜉!

))− 𝜆𝐵 = (𝑤! − 𝑤!log  (
𝑤!
𝜆𝜉!!

))− 𝜆𝐵 (115) 

 
 𝑊 𝜆! = 𝑚𝑎𝑥𝑊 𝜆  (116) 
 
 𝜕

𝜕𝜆 (𝑤! − 𝑤!log  (
𝑤!
𝜆𝜉!!

))− 𝜆𝐵 = (−𝑤!
𝜆𝜉!
𝑤!!

−
𝜉!𝑤!
𝜆!𝜉! − 𝐵) = 0 (117) 

 
 𝑤!

𝜆
!

= 𝐵 (118) 

 
Optimalne vrednosti Lagrangeevega koeficienta, prometnih tokov, zmogljivosti povezav in 
namenske funkcije so podane v enačbah (119)–(122): 
 
 𝜆! =

𝑤!
𝐵

!

 (119) 

 
 𝑥!! = 𝑥! 𝜆! =

𝑤!𝐵
𝜉! 𝑤!!

 (120) 

 
 𝑦!! = 𝛿!"𝑥!!

!

= 𝛿!"
!

𝑤!𝐵
𝜉! 𝑤!!

;     ∀𝑒 ∈ 𝐸 (121) 

 
 𝐹 𝑥! = 𝑤! log 𝑥!! = 𝑤!log  (

𝑤!𝐵
𝜉! 𝑤!!!

)
!

 (122) 

 
Protokol IP ima določene pomanjkljivosti: 
 
• je brezpovezovalni protokol, kar na omrežju ne zagotavlja določene stopnje kakovosti 

storitev QoS, 
• vsak usmerjevalnik v omrežju IP mora na osnovi naslova IP neodvisno opravljati 

odločitev o usmerjanju oziroma pošiljanju paketa, 
• usmerjanje prometa je veliko počasnejše od preklapljanja prometa. 

Na drugi strani obstaja tehnologija ATM, ki je povezavno naravnana in omogoča 
zagotavljanje kakovosti storitev. Omogoča integracijo različnih tipov prometa, kot so govor, 
podatki in video. Tehnologija ATM je kompleksna in draga. Na pomanjkljivosti tehnologije 
IP in ATM odgovarja tehnologija IP/MPLS, ki kombinira lastnosti tehnologij ATM in IP. 
Tehnologija IP/MPLS je v modelu OSI nameščena med drugi in tretji sloj. Izvira iz IPv4 in je 
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bila najprej predlagana za dvig hitrosti prenosa podatkov, danes pa je tehnologija izbire za 
omrežja vseh nivojev. Prednosti tehnologije IP/MPLS so: 
 
• usmerjanje prometa se izvaja na robnih usmerjevalnikih LER (angl. Label Edge Router), 
• preklapljanje na osnovi etiket zviša hitrost delovanja omrežja, 
• v modelu OSI je od drugega in tretjega sloja neodvisen protokol,  
• omogoča storitve, kot so prometni inženiring, navidezne povezave za vse protokole 

drugega sloja modela OSI in navidezna zasebna omrežja VPN (angl. Virtual Private 
Network), 

• zagotavlja visoko stopnjo kakovosti storitev QoS. 

V nadaljevanju navajamo nekaj konceptov tehnologije IP/MPLS.  
 
IP/MPLS, kot tehnologija za prenos podatkov temelji na klasifikaciji prometa. Pakete, ki se 
bodo prenašali na enak način, razvršča v razrede, ki se imenujejo FEC (angl. Forwarding 
Equivalent Class). Paketi v istem FEC se prenašajo v isti smeri. Klasifikacija FEC je zelo 
fleksibilna in lahko temelji na kombinaciji naslova izvora, naslova ponora, vmesnika izvora, 
vmesnika ponora, tipa protokola in VPN. Usmerjanje prometa se izvaja na osnovi etikete. 
Etiketa je kratek, fiksen identifikator FEC-a. Prenaša se v glavi paketa in ne vsebuje nobenih 
informacij o topologiji omrežja. Ima popolnoma lokalen pomen. Sestavljena je iz štirih 
oktetov, to je 32 bitov. Etiketa je v paketu nameščena med glavi, ki pripadata drugemu in 
tretjemu sloju modela OSI. V omrežjih IP/MPLS ločimo tako imenovano nadzorno in 
podatkovno raven. Nadzorna raven skrbi za distribucijo etiket, izgradnjo tabele etiket LFIB 
(angl. Label Forwarding Information Base) ter za vzpostavljanje in prekinitve etiketiranih 
poti (angl. Label Switched Path). Za vzpostavitev etiketirane poti na način skok po skok, 
uporablja LDP (angl. Label Distribution Protocol) informacije, ki se nahajajo v usmerjevalnih 
tabelah, narejenih z uporabo notranjih in zunanjih usmerjevalnih protokolov IGP (angl. 
Interior Gateway Protocol) in BGP (angl. Border Gateway Protocol). Podatkovna raven skrbi 
za razpošiljanje paketov glede na tabelo LFIB. Govorimo o distribuciji etiket navzgor proti 
toku (angl. Upstream) in prenosu IP/MPLS paketov navzdol po toku (angl. Downstream). 
Oba prenosa sta definirana glede na ponorno omrežje. 
 
Osnovna komponenta omrežja IP/MPLS je usmerjevalnik LSR (angl. Label Switching 
Router), ki usmerja promet na osnovi etiket. Usmerjevalniki LSR, ki se nahajajo na robu 
domene, se imenujejo robni usmerjevalniki, medtem ko se usmerjevalniki znotraj domene 
imenujejo jedrni usmerjevalniki LSR. Vsak paket, ki vstopi v omrežje IP/MPLS, se na 
vstopnem robnem usmerjevalniku LER opremi z etiketo, se prenaša preko etiketiranih poti 
LSP do izstopnega robnega usmerjevalnika LER, kjer se etiketa odstrani. Usmerjanje prometa 
med robnim usmerjevalnikom LSR in strankino napravo se opravlja preko čistega protokola 
IP. Pot od vstopnega do izstopnega usmerjevalnika, preko katere se prenaša FEC, predstavlja 
etiketirana enosmerna pot (angl. Label Switched Path). Za klasificiranje FEC, distribucijo 
etiket ter vzpostavljanje in vzdrževanje etiketiranih poti LSP skrbi protokol za distribucijo 
etiket. LDP ima v omrežjih IP/MPLS enako funkcijo kot signalni protokoli v tradicionalnih 
omrežjih IP. Tehnologija IP/MPLS podpira širok spekter protokolov za distribucijo etiket, od 
katerih so nekateri striktno namenjeni tehnologiji IP/MPLS (LDP, CR-LDP, TDP), nekateri 
pa so razširjeni obstoječi protokoli (BGP, RSVP). Specifičnost omrežij IP/MPLS je možnost 
kreiranja tako imenovanih LSP-tunelov. Za detajlni študij vstavljanja in odstranjevanja etiket 
predlagamo študij knjige (De Ghein, 2007, str. 6). Kratek povzetek delovanja IP/MPLS 
usmerjevalnika je: 
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• tradicionalni notranji ali zunanji usmerjevalni protokol (IGP, BGP) kreira na 

usmerjevalniku usmerjevalno tabelo RIB (angl. Routing Information Base); 
• z informacijami o lokalno pripetih etiketah in etiketah oddaljenih usmerjevalnikov, ki se 

prenašajo s protokolom za distribucijo etiket, se polni tabela etiket LIB (angl. Label 
Information Base); 

• na osnovi usmerjevalne tabele na nadzorni ravni se na podatkovni ravni kreira tabela IP za 
pošiljanje IP-paketov FIB (angl. Forwarding Information Base) in na osnovi tabele FIB in 
tabele etiket še tabela za pošiljanje etiketiranih paketov LFIB (angl. Label Forwarding 
Information Base); 

• po prejemu paketa vstopni usmerjevalnik LER zaključi funkcionalnosti tretjega sloja 
modela OSI, določi FEC, v katerega paket spada, paket opremi z etiketo in na osnovi 
tabele za pošiljanje etiketiranih paketov LFIB odpošlje etiketiran paket do naslednjega 
skoka vzdolž LSP; 

• vsak tranzitni usmerjevalnik LSR po prejemu paketa pregleda svojo tabelo za pošiljanje 
etiket LFIB za naslednji skok in ga glede na etikete v prejetem paketu pošlje naprej. 
Noben tranzitni LSR ne opravlja funkcionalnosti tretjega sloja modela OSI; 

• ko izstopni usmerjevalnik LER prejme paket, iz njega odstrani etiketo in izvede pošiljanje 
paketa po klasičnem protokolu IP. 

Najpomembnejše aplikacije, ki temeljijo na tehnologiji IP/MPLS, so IP/MPLS navidezna 
zasebna omrežja IP/MPLS VPN (angl. IP/MPLS Virtual Private Network), IP/MPLS 
prometni inženiring IP/MPLS-TE (angl. IP/MPLS Traffic Engineering), IP/MPLS navidezne 
žice IP/MPLS PW (angl. IP/MPLS Pseudowire) in IP/MPLS kakovost storitev IP/MPLS QoS 
(angl. IP/MPLS Quality of Service). Tradicionalna navidezna omrežja temeljijo na tunelskih 
protokolih, kot so GRE, L2TP in PPTP. Ta navidezna omrežja omogočajo prenos podatkov 
po zasebnih omrežjih preko javnih omrežij. LSP, podprt s tehnologijo IP/MPLS, pa je tunel 
preko javnega omrežja sam po sebi. Prometni inženiring, temelječ na tehnologiji IP/MPLS in 
lastnost ločevanja storitev Diff-Serv (angl. Differentiated Services) ne omogočata le visoke 
izkoriščenosti zmogljivosti povezav v omrežju, ampak tudi ločevanje nivojev storitev glede 
na njihovo naravo. Promet se ločuje glede na to, ali gre za prenos govora, slike ali podatkov. 
Zelo pomembni lastnosti, omogočeni s prometnim inženiringom IP/MPLS, sta tudi 
usmerjanje prometa preko tunelov IP/MPLS-TE in hitra zaščitna shema FR (angl. Fast 
Reroute), s katero se zaščitijo delovni tuneli IP/MPLS-TE. Tunele IP/MPLS-TE kreira 
operater tako, da v omrežju ne prihaja do zgostitev prometa, s kreiranjem hitre zaščitne sheme 
pa se lahko delovni tunel IP/MPLS-TE ščititi z zaščitnim tunelom IP/MPLS-TE. IP/MPLS 
PW navidezne povezave so tehnologija, ki je med vsemi naštetimi najnovejša in omogoča 
prenos obstoječih protokolov drugega nivoja modela OSI preko paketnega omrežja. Tako se 
lahko preko paketnega omrežja prenaša klasični govorni promet, promet ATM in IP. 
Omenjena tehnologija IP/MPLS PW je zelo primerna za operaterje, ki imajo še vedno večja 
omrežja TDM, odločili pa so se za postopno migracijo v paketna omrežja. Ker hitri, enkratni 
preskok v večini primerov ni mogoč, je omenjena hibridna rešitev optimalna. 
 
V primeru obravnave optimizacijskega problema omrežja IP/MPLS, ko se v njem ne 
izkoriščajo storitve, kot sta prometni inženiring in navidezne povezave za protokole drugega 
nivoja, lahko uporabimo enačbe matematičnega modela (105)–(108), ki je bil razvit za 
optimizacijo prometa IP pri proporcionalno pravično dodeljenih zmogljivostih povezav.  
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V omrežju IP/MPLS se etikete distribuirajo po najkrajših poteh, določenih z uporabo 
usmerjevalnih protokolov IGP in BGP. V omrežju se lahko na določenih povezavah, ki so 
večkrat vključene v izračunane najkrajše poti, zgodijo zgostitev prometa in posledično 
odmetavanje določenega števila paketov. Njihovo ponovno pošiljanje v omrežju povzroča 
zakasnitve in s tem padanje kakovosti prenosa. Z implementacijo prometnega inženiringa 
IP/MPLS, ki se izvaja preko tunelov IP/MPLS TE, se lahko zgostitvam prometa na 
določenem delu omrežja izognemo. Tunele IP/MPLS TE je mogoče kreirati dinamično 
(samodejno) ali ročno preko eksplicitnih poti. V primeru dinamičnih vzpostavitev tunelov 
IP/MPLS TE se uporablja usmerjanje na osnovi usmerjanja CBR (angl. Constraint Based 
Routing). Omenjeno usmerjanje se izvaja s protokolom za določitev najkrajših poti z 
upoštevanjem omejitve zmogljivosti povezav CSPF (angl. Constraint Shortest Path First). 
Omenjeni protokol pri določevanju potencialnih poti upošteva poleg uteži posameznih 
povezav tudi zmogljivosti teh povezav. Odločitve o izbrani poti dela izvorni usmerjevalnik. 
Optimizacija poti preko dvojne metrike je NP-kompletni problem in povzroča zelo aktivno 
delo centralne procesorske enote usmerjevalnika (Guichard et al. 2005, str. 72). Če je 
kandidatov za poti več, izbere tisto z najmanjšim številom skokov do ciljnega usmerjevalnika, 
v primeru enakih poti tudi po tem koraku izbere pot za tunel IP/MPLS TE naključno. Izbrana 
pot se nato posreduje signalizacijskemu protokolu RSVP (angl. Resource Reservation 
Protocol), ki preko rezervacije zmogljivosti povezav vzpostavi želeni tunel IP/MPLS TE. 
Samodejno kreiranje tunelov IP/MPLS TE lahko urejamo s spreminjanjem uteži posameznih 
povezav. Težava pri tem postopku je, da ne želimo vedno vsega prometa voditi preko tunelov 
IP/MPLS TE. S spreminjanjem uteži povezav pa vplivamo na z usmerjevalnimi protokoli 
kreirane usmerjevalne tabele in s tem na ves obstoječi promet v omrežju. Če želimo vplivati le 
na tunele IP/MPLS TE, omogočajo usmerjevalniki IP/MPLS spreminjanje tako imenovanih 
administrativnih uteži, s čimer se na omrežju IP/MPLS omogoči dvojna metrika. 
Administrativna metrika vpliva le na tunel IP/MPLS TE, na katerega vežemo administrativno 
metriko (De Ghein, 2006, str. 276).  
 
Pri ročni vzpostavitvi tunela IP/MPLS TE za izbiro poti z upoštevanjem omejitve 
zmogljivosti povezav skrbi operater. Ta kreira tunel IP/MPLS TE z eksplicitno določeno 
potjo, ki se kreira na osnovi vpisov IP-naslovov naslednjih skokov. Poleg delovnih tunelov 
IP/MPLS TE omogoča prometni inženiring tudi kreiranje zaščitnih tunelov IP/MPLS TE, ki 
ščitijo delovne tunele IP/MPLS TE v primeru kakršne koli napake na njih. Zaščitna shema se 
imenuje zaščitna shema hitre preusmeritve prometa. S prometnim inženiringom dosežemo: 
 
• optimalno razporejanje prometnih tokov preko omrežja brez zgostitev na manj zmogljivih 

povezavah, seveda do končnih zmogljivosti povezav; 
•  ureditev prometnih tokov preko želenih tunelov, kar omogoča lažje administriranje; 
• delitev skupnih zmogljivosti linijskih enot usmerjevalnika na manjše zmogljivosti, ki se 

usmerjajo od želenega izvornega do ponornega usmerjevalnika; 
• možnost zaščite prometa v časih, manjših od 50 ms. 
 
Omrežja IP/MPLS podpirajo prenos čistega prometa IP, kakor tudi prenos vseh protokolov 
drugega sloja modela OSI. Uporablja se tehnologija, ki omogoča enkapsulacijo protokolov 
drugega sloja modela OSI v pakete IP in nato prenos preko omrežja IP/MPLS. Z vstavljanjem 
prometa TDM v pakete IP se izvede optimizacija zahtevanih obsegov prometnega 
povpraševanja na povezovalnih segmentih, kajti prenašajo se samo živi gradniki signalov 
drugega nivoja (časovne reže, celice, okvirji). Tehnologija se imenuje navidezne žice PW 
(angl. Pseudowire). Pri nadaljnjem študiju predpostavim, da se bodo prometni tokovi 𝑥! in 𝑥! 
agregirali in prenašali preko tunelov IP/MPLS TE. 



61 
 

 
Naj bodo v omrežju IP/MPLS prometna povpraševanja 𝑟 ∈ 𝑅, ki zahtevajo delovanje v 
realnem času ter prometna povpraševanja 𝑛 ∈ 𝑁, ki dovoljujejo določene zakasnitve prenosa 
paketov. Obsege prometnih povpraševanj za povpraševanja 𝑟 in 𝑛 naj se realizirajo preko 
tunelov IP/MPLS TE 𝑡 ∈ 𝑇. Zmogljivost tunela IP/MPLS TE mora zagotoviti kakovosten 
prenos obeh vrst prometa. Povpraševanja 𝑟 s svojimi obsegi prometnega povpraševanja 
zahtevajo zagotovljene zmogljivosti v tunelu IP/MPLS TE. Za to določimo spodnjo mejo 
obsega prometnega povpraševanja ℎ!. Spodnja meja obsega prometnega povpraševanja je 
zagotovljena v vsakem primeru in si je ne more prisvojiti nobeno drugo prometno 
povpraševanje. Spodnjo mejo obsega prometnega povpraševanja zapišemo kot: 
 
 

ℎ! = 𝛿!"

!

!!!

𝑥!;   ∀𝑡 ∈ 𝑇 (123) 

 
𝛿!" je enak 1, če se povpraševanje 𝑟 realizira preko tunela 𝑡 in 0 v nasprotnem primeru. 
Zgornja meja tunela IP/MPLS TE mora zagotoviti zmogljivosti povezav za povpraševanja 𝑟 
in 𝑛.  
 
 

𝐻! = ℎ! + 𝛿!"

!

!!!

𝑥! = 𝛿!"

!

!!!

𝑥! + 𝛿!"

!

!!!

𝑥!;   ∀𝑡 ∈ 𝑇   (124) 

 
𝛿!" je enak 1, če se obseg prometnega povpraševanja 𝑛 realizira preko tunela 𝑡 in 0 v 
nasprotnem primeru. 
 
V omrežju IP/MPLS želimo določiti prometne tokove tunelov IP/MPLS TE 𝑥! in 
zmogljivosti povezav 𝑦! tako, da so zmogljivosti povezav dodeljene obsegom prometnih 
povpraševanj 𝑋! proporcionalno pravično, da ni presežena omejitev razpoložljivega 
proračuna 𝐵 ter da je prihodek iz omrežja 𝑤!   maksimalen (Nilsson, 2003, str. 36). 
Optimizacijski problem je zapisan v (129)–(132). Vsak tunel IP/MPLS TE 𝑡 ∈ 𝑇, preko 
katerega želimo prenašati agregiran promet za delo v realnem času in za zakasnitve 
neobčutljiv promet, predstavlja za omrežje IP/MPLS obseg prometnega povpraševanja 𝑋!. 
Indekse za označevanje tunelov 𝑡 spremenim v indekse povpraševanj 𝑑. Obseg prometnega 
povpraševanja se realizira s prometnimi tokovi, ki morajo biti v mejah, kot podaja neenačba 
(125): 
 
 ℎ! ≤ 𝑥! ≤ 𝐻!  ;     ∀𝑑 ∈ 𝐷 (125) 
 
Spodnja meja obsega prometnega povpraševanja  ℎ! zagotavlja kakovosten prenos govora, 
slike ali katerega koli drugega protokola, ki zahteva delo v realnem času. Na spodnjo mejo 
obsega prometnega povpraševanja je prištet obseg prometnega povpraševanja za ostale 
podatkovne komunikacije. Vsoto predstavlja zgornja meja obsega prometnega povpraševanja 
𝐻!. Kateri prometni tokovi bodo zanesljivo dobili dovolj zmogljivosti povezave, da ne bo 
prišlo do odmetavanja paketov in s tem zakasnitev, je določeno z vrednostmi 
eksperimentalnih bitov (EXP) v glavi okvirja IP/MPLS. Z omenjenimi biti je mogoče 
razlikovati posamezne storitve, ki se izvajajo v istem omrežju. Več o kakovosti storitev je 
mogoče prebrati v literaturi avtorja de Gheina, 2006, str. 482. 
 



62 
 

V omrežju pričakujemo od vsake enote povpraševanja določen prihodek 𝑤!. Vsaka povezava 
𝑒 ima svoj mejni strošek 𝑚!. Strošek oziroma dolžino poti za povpraševanje 𝑑, ki se sme 
realizirati preko samo ene poti, zapišemo z enačbo (126): 
 
 

𝜉! = 𝑚!𝛿!"

!

!!!

 (126) 

 
Koeficient 𝛿!" je enak ena, ko se preko povezave 𝑒 realizira prometni tok 𝑥! za realizacijo 
povpraševanja 𝑑. Enačba za proračun B je: 
 
 

𝐵 = 𝑚!𝑦! = 𝑚! 𝛿!"

!

!!!

!

!!!

!

!!!

𝑥! = 𝑚!𝛿!"𝑥! = 𝜉!𝑥!

!

!!!

!

!!!

!

!!!

 (127) 

 
Z upoštevanjem spodnje in zgornje meje obsega prometnega povpraševanja zapišemo 
neenačbo razpoložljivega proračuna 𝐵: 
 
 

𝜉!ℎ! < 𝐵 < 𝜉!𝐻!

!

!!!

!

!!!

 (128) 

 
Matematični program za reševanje problema proporcionalno pravičnega omrežja z omejenimi 
prometnimi tokovi je predlagal Nilsson (2003, str. 36). 
 

Matematični program 11: Proporcionalno pravično omrežje s spodnjo in zgornjo mejo 
obsegov prometnega povpraševanja 

 
 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑖𝑟𝑎𝑗:  
 
 

𝐹 𝑥 = 𝑤! log 𝑥!

!

!!!

 
(129) 

 
 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒  𝑛𝑎:  
 
 

𝜉!𝑥! = 𝐵
!

!!!

 
(130) 

 
 

𝜉!ℎ! < 𝐵 < 𝜉!𝐻!

!

!!!

!

!!!

 
(131) 

 
 𝑥!" > 0,𝑦! > 0 (132) 
 
Matematični program 11 je primer nelinearnega programiranja, ki se imenuje Max–Min 
oziroma Lagrangeev dualni problem. Ime Max–Min izvira iz dejstva, da je dualni problem 
sestavljen iz maksimiranja infiniuma funkcije 𝐿(𝑥, 𝜆) (Bazara, 2006, str. 258).  
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𝐹 𝑥 = w!log  (𝑥!)

!

!!!

;   𝐺 𝑥 = 𝜉!𝑥! − 𝐵
!

!!!

 (133) 

 
 

𝐿 𝑥, 𝜆 = 𝜆𝜉!𝑥! − 𝑤! log 𝑥! − 𝜆𝐵
!

!!!

 (134) 

 
Dualna funkcija 𝐿 𝑥, 𝜆  je funkcija 𝑊 𝜆 , ki jo izračunamo kot: 
 
 𝑊 𝜆 = 𝑖𝑛𝑓𝐿 𝑥, 𝜆 = 𝑚𝑖𝑛𝐿 𝑥, 𝜆   |!!!     (135) 
 
Lagrangeev koeficient 𝜆!, pri katerem ima dualna funkcija 𝑊 𝜆  maksimalno vrednost je:  
 
 𝑊 𝜆! = max𝑊 𝜆 , (136) 
 
kjer velja:  
 

 
𝑊 𝜆 = 𝑚𝑖𝑛min

!!!
𝐿 𝑥, 𝜆 = min

!!!
(𝜆𝜉!𝑥! − 𝑤!𝑙𝑜𝑔

!

!!!

(𝑥!))− 𝜆𝐵 (137) 

 
𝑊 𝜆  izračunamo z iskanjem stacionarne točke enačbe (137). Na ta način izračunamo 
prometni tok 𝑥!, ki minimizira Lagrangeevo funkcijo za fiksno vrednost koeficienta 𝜆. 
 
 𝜕

𝜕𝑥!
( 𝜆𝜉!𝑥! − 𝑤! log 𝑥! )− 𝜆𝐵 = (𝜆𝜉!

!

!!!

!

!!!

−
𝑤!
𝑥!
) =𝑊 𝜆 = 0 (138) 

 
 𝑥! 𝜆 =

𝑤!
𝜆𝜉!

 (139) 
 
 

𝑊 𝜆 = (𝜆𝜉!𝑥! − 𝑤!𝑙𝑜𝑔
!

!!!

(𝑥!))− 𝜆𝐵 = (𝑤! − 𝑤!log
!

!!!

(
𝑤!
𝜆𝜉!

))− 𝜆𝐵 

 

(140) 

 
Glede na omejitve prometnega toka s svojo zgornjo in spodnjo mejo pridemo do zaključkov 
(141), (142) in (143). 
 
 𝑥! 𝜆 = ℎ!;     

𝑤!
𝜆𝜉!

< ℎ! (141) 

 
Omejitev (141) onemogoča, da bi prometni tok 𝑥! 𝜆  padel pod spodnjo mejo obsega 
prometnega povpraševanja ℎ!. 
 
 𝑥! 𝜆 =

𝑤!
𝜆𝜉!

;     ℎ! ≤
𝑤!
𝜆𝜉!

≤ 𝐻! (142) 
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Omejitev (142) zagotavlja, da je velikost prometnega toka 𝑥! 𝜆  med definirano spodnjo 
mejo obsega prometnega povpraševanja ℎ! in definirano zgornjo mejo obsega prometnega 
povpraševanja  𝐻!. 
 
 𝑥! 𝜆 = 𝐻!;     𝐻! <

𝑤!
𝜆𝜉!

 (143) 
 
Omejitev (143) onemogoča, da bi prometni tok 𝑥! 𝜆  narasel nad zgornjo mejo obsega 
prometnega povpraševanja 𝐻!. 
 
 𝑊 𝜆! = 𝑚𝑎𝑥𝑊 𝜆  (144) 
 
 𝜕

𝜕𝜆 (𝑤!

!

!!!

− 𝑤!log(
𝑤!
𝜆𝜉!

))− 𝜆𝐵 = (−𝑤!
𝜆𝜉!
𝑤!

!

!!!

(−
𝜉!𝑤!
𝜆!𝜉! ))− 𝐵 = 0 (145) 

        
 𝑤!

𝜆 = 𝐵
!

!!!

=>   𝜆! =
𝑤!
𝐵

!

!!!

 (146) 

 
Za določitev maksimalne vrednosti dualne funkcije izračunamo pragove Lagrangeevega 
koeficienta. Iz enačbe (139) sledi: 
 
 𝜆!! =

𝑤!
𝜉!𝐻!

|  𝑥! =   𝐻! (147) 

 
 𝜆!! =

𝑤!
𝜉!ℎ!

  |  𝑥! =   ℎ! (148) 

 
Iz enačb (147) in (148) se vidi, da je 𝜆!! > 𝜆!! , ker je ℎ! < 𝐻!. Velja tudi, da gre 𝜆!!  proti 0, če 
gre 𝐻! proti ∞, ter 𝜆!!  proti ∞, če gre ℎ! proti 0.   
 
Lagrangeeve koeficiente 𝜆!!  in 𝜆!!  za posamezna povpraševanja ∀𝑑 ∈ 𝐷 razporedimo v 
napadajoče zaporedje. Določeni elementi v zaporedju bodo enaki in jih iz zaporedja izbrišemo 
(Nilsson, 2003, str. 37). Pridemo do krajšega zaporedja 𝑠! < 𝑠! < ⋯ < 𝑠! , v katerem sme 
element 𝑠! zavzeti vrednost nič, 𝑠! pa vrednost neskončno. Formiramo 𝑛 − 1 intervalov 
𝑠!, 𝑠! , 𝑠!, 𝑠! ,… , 𝑠!!!, 𝑠! . 

 
V enačbe za prometne tokove 𝑥! 𝜆  vstavimo vrednosti Lagrangeevih koeficientov in jih 
zapišemo s področji, izraženimi z Lagrangeevimi koeficienti: 
 
 𝑥! 𝜆 = ℎ!;   𝜆   ≥ 𝜆!!  (149) 
 
 𝑥! 𝜆 =

𝑤!
𝜆𝜉!

;   𝜆!! ≤ 𝜆 ≤ 𝜆!!    (150) 

 
 𝑥! 𝜆 = 𝐻!;   0 ≤ 𝜆 ≤ 𝜆!!    (151) 
 
Enačbo dualne funkcije 𝑊 𝜆  (137) razširimo za primer omrežja z definirano spodnjo ℎ! in 
zgornjo 𝐻! mejo obsega prometnega povpraševanje: 
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𝑊 𝜆 = min
!!!

(𝜆𝜉!𝑥! + 𝜆𝜉!ℎ! + 𝜆𝜉!𝐻! − 𝑤!

!

!!!

log x! − 𝑤! log h!

− 𝑤! logH)− 𝜆𝐵 = 
 
= (𝑤! − 𝑤!

!!!!

log  
𝑤!
𝜆𝜉!

)−   𝜆(𝐵

− 𝜉!ℎ! −
!∈!!

𝜉!𝐻!)−
!∈!!

𝑤! log h! − 𝑤! logH!  
!∈!!!∈!!

 

 

(152) 

 
V enačbi (152) razporedimo povpraševanja 𝑑 v tri skupine 𝑆!, 𝑉! in 𝑍! glede na to, katero 
vrednost zavzame prometni tok 𝑥! 𝜆  glede na enačbe (149), (150) in (151) za vsak interval 
𝜆 ∈ 𝑠! , 𝑠!!! . 
 
Prvi odvod funkcije 𝑊 𝜆  podaja enačba (153): 
 
 𝑑𝑊(𝜆)

𝑑𝜆 = 𝐵 − 𝜉!ℎ! −
!∈!!

𝜉!𝐻! +
!∈!!

𝑤!
𝜆

!∈!!

 (153) 

 
Ko je Lagrangeev koeficient 𝑠!; 𝑗 ≥ 2 se ob upoštevanju enačb (149), (150) in (151) ugotovi, 
da se za vsa povpraševanja d, ki zamenjajo kategorijo iz 𝑍! v 𝑉!  in 𝑉! v 𝑆! , komponenti 𝜉!ℎ! 
in  !!

!!
  ter  𝜉!𝐻! in !!

!!
 v enačbi za  !"(!)

!"
 izničita.  

Stacionarno točko dualne funkcije  𝜆! izračunamo kot  !"(!)
!"

= 0;     𝜆 ∈ 0,∞ : 
 
 𝑑𝑊(𝜆)

𝑑𝜆 = 𝐵 − 𝜉!ℎ! −
!∈!

𝜉!𝐻 +
!∈!

𝑤!
𝜆

!∈!

= 0;     𝜆 ∈ 0,∞  (154) 

 
Stacionarna točka 𝜆! pripada samo enemu intervalu. Naj bo j indeks intervala 𝑠! , 𝑠!!! ,  
tako da velja 𝜆! ∈ 𝑠! , 𝑠!!! . Ta interval ima edinstveno lastnost, da pri implementaciji dualne 
funkcije 𝑊(𝜆) za določen  j v enačbi (134) pripada stacionarna točka intervalu 𝑠! , 𝑠!!! .  
 
 

𝜆! =
𝑤!!∈!!

𝜉!ℎ! + 𝜉!𝐻! − 𝐵!∈!!!∈!!
   ;   𝑉! ≠ ∅ (155) 

 
 

𝜆!=  
𝑣𝑠𝑎𝑘  𝜆 ∈ 0,+∞ ;𝐵 = 𝜉!ℎ! + 𝜉!𝐻!!∈!!!∈!!

𝑛𝑒  𝑜𝑏𝑠𝑡𝑎𝑗𝑎;   𝐵 ≠ 𝜉!ℎ! + 𝜉!𝐻!!∈!!!∈!!
; 𝑉! = ∅ (156) 

 
Dokazali smo, da je za omrežja IP in IP/MPLS mogoče razviti matematične modele 
(programe) z vključenimi kriteriji pravičnosti, s katerimi lahko optimiziramo (maksimiramo) 
prihodke s prometnega nivoja omrežja. 
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4 Prometno povpraševanje v večnivojskih hrbteničnih omrežjih 
 
Na prometnem nivoju večnivojskega omrežja se ukvarjamo z več problemi: 
 
• problemom napovedovanja obsegov prometnih povpraševanj ℎ!, 
• problemom določitve prometnih tokov 𝑥! in zmogljivosti povezav 𝑦! na prometnem 

nivoju omrežja tako, da bodo prihodki iz omrežja maksimalni, 
• v določenih shemah omrežij s problemom realizacije obnovitvene sheme na prometnem 

nivoju omrežja tako, da bodo stroški celotnega omrežja minimalni. 
 
Prvi problem se nanaša na napovedovanje potrebnih zmogljivosti povezav ℎ! na prometnem 
nivoju omrežja. Obsege prometnega povpraševanja je mogoče napovedovati na osnovi 
trenutnih in preteklih karakteristik prometa. Splošni trend v omrežjih je, da podatkovni 
promet raste zelo strmo.   
 
Drugi problem na prometnem nivoju omrežja je določitev prometnih tokov 𝑥! in zmogljivosti 
povezav 𝑦! tako, da omogoča prometni nivo omrežja ob razpoložljivem proračunu 𝐵 
maksimalne prihodke enote zmogljivosti povezav 𝑤!. Zmogljivosti povezav se lahko 
dodeljujejo po treh kriterijih pravičnosti, ki jih obravnavamo v poglavju 3.3.5. 
 
Zmogljivosti povezav na prometnem nivoju omrežja morajo biti tako velike, da se lahko 
preko posameznih povezav realizirajo vsi prometni tokovi. Če se na prometnem nivoju 
implementira obnovitvena shema, se potrebne zmogljivosti povezav ustrezno povečajo. 
 
Prometni tokovi oziroma zmogljivosti povezav na prometnem nivoju omrežja so vhodni 
podatki za optimiziranje omrežja na transportnem nivoju omrežja. Če se logična topologija 
omrežja in obnovitvena shema gradita na transportnem nivoju omrežja, so obsegi prometnega 
povpraševanja na transportnem nivoju ℎ!

(!) enaki prometnim tokovom prometnega nivoja 𝑥!. 
Ko se logična topologija omrežja gradi na prometnem nivoju omrežja in implementirajo 
zaščitne sheme na transportnem nivoju omrežja, so vsi omrežni elementi na prometnem 
nivoju omrežja med seboj povezani z optičnimi potmi, ki so na transportnem nivoju 
realizirane po načelu točka–točka med sosednjimi omrežnimi elementi DWDM. Obsegi 
prometnega povpraševanja ℎ!

(!) na transportnem nivoju omrežja so tako enaki zmogljivostim 
povezav 𝑦! na prometnem nivoju omrežja. Ko sta logična topologija omrežja in zaščitna 
shema realizirani na prometnem nivoju omrežja, so obsegi prometnega povpraševanja ℎ!

(!) na 
transportnem nivoju omrežja enaki zmogljivostim povezav na prometnem nivoju omrežja 𝑦!. 
Problematiko optimizacije dvonivojskih omrežij obravnavamo poglobljeno v poglavju 5. 
 
Med prometni nivo omrežja IP in transportni nivo DWDM se lahko vrine vmesni nivo 
omrežja SDH. V tem primeru velja, da so obsegi prometnega povpraševanja na SDH-nivoju 
omrežja ℎ!

(!) enaki prometnim tokovom na prometnem nivoju omrežja 𝑥!. Ko je logična 
topologija omrežja in obnovitvena shema realizirana na nivoju omrežja SDH, so na 
transportnem nivoju optične poti potrebne le med sosednjimi omrežnimi elementi. V tem 
primeru so obsegi prometnega povpraševanja ℎ!

(!) na transportnem nivoju omrežja enaki 
zmogljivostim povezav na SDH-nivoju omrežja 𝑦!

(!). Problematiko optimizacije tronivojskih 
omrežij obravnavamo poglobljeno v poglavju 6. 
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Pri načrtovanju večnivojskih, visoko razpoložljivih omrežjih moramo ugotoviti, na katerem 
nivoju omrežja realizirati logično topologijo omrežja in obnovitveno shemo, da bo strošek 
omrežja minimalen. Načrtovanje logične topologije omrežja in implementacije zaščitne 
sheme temelji na naslednjih razmišljanjih: 
 
• v visoko razpoložljivem večnivojskem omrežju se lahko realizira obnovitvena shema na 

transportnem, na prometnem ali na obeh nivojih omrežja,  
• navidezno zasebno omrežje se lahko realizira na transportnem ali prometnem nivoju 

omrežja, 
• navidezno zasebno omrežje na transportnem nivoju omrežja je realizirano z optičnimi 

potmi, ki medsebojno povezujejo omrežne elemente na prometnem nivoju omrežja in 
običajno pripadajo določeni stranki,  

• navidezno zasebno omrežje na prometnem nivoju je realizirano z zmogljivostmi povezav, 
kreiranih preko matrik omrežnih elementov tega nivoja, 

• omrežni elementi prometnega nivoja omrežja so lahko nameščeni na vseh vozliščih 
transportnega nivoja omrežja ali pa samo na določenih vozliščih. 

 
V večnivojskih omrežjih se lahko glede na implementacijo navideznih omrežij ter zaščitnih 
shem realizirajo različne sheme omrežij, ki so podane v preglednici 14. 
 

Preglednica 14: Različne sheme večnivojskih omrežij 
 

 Shema 1 Shema 2 Shema 3 
Obnovitvena shema, realizirana na 

transportnem nivoju omrežja X X  

Obnovitvena shema, realizirana na prometnem 
nivoju omrežja   X 

Navidezna zasebna omrežja, realizirana na 
transportnem nivoju omrežja X   

Navidezna zasebna omrežja, realizirana na 
prometnem nivoju omrežja  X X 

 
Sheme, ki bi podpirala zaščitno shemo na prometnem nivoju omrežja in logično topologijo 
omrežja na transportnem nivoju, ne obravnavamo. Za vsako zaščiteno logično pot na 
prometnem nivoju je v tej shemi treba na transportnem nivoju omrežja z optičnimi potmi 
realizirati logične obroče, to pa je dejansko že obnovitvena shema in je obravnavana v shemi 
omrežja 1 in shemi omrežja 2. Prav tako v preglednici 14 ne navajamo opcije z obnovitvijo 
prometa na obeh nivojih omrežja. 
 
Dokazali smo, da je treba za regularne ocene stroškov večnivojskih omrežij definirati različne 
sheme omrežja, ki se med seboj razlikujejo glede na to, na katerem nivoju omrežja se kreira 
logična topologija omrežja in na katerem nivoju omrežja se realizirajo obnovitvene sheme. 

4.1 Prometno povpraševanje na prometnem nivoju 
 
Obseg prometnega povpraševanja na prometnem nivoju omrežja je spremenljiv in sledi 
stohastičnim procesom. Stohastičen proces je spremenljivka, ki se s časom razvija tako, da je 
vsaj delno naključna (Dixit et al. 1994, str. 60). Obseg prometnega povpraševanja na 
prometnem nivoju je zaradi stalne spremenljivosti treba napovedovati.  
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Tržne okoliščine na telekomunikacijskem trgu se spreminjajo zelo dinamično. Tako je 
povpraševanje po zmogljivostih povezav v telekomunikacijskih omrežjih v določenem 
obdobju zelo visoko, v določenem obdobju pa nižje. Omenjene razmere povzroča na primer 
zaradi tehnične zaostalosti selitev strank od enega operaterja do drugega in podobno. 
Napovedovanje obsega prometnega povpraševanja je zato zelo pomembna in zahtevna naloga, 
kajti na napovedih temeljijo odločitve o potrebnem proračunu 𝐵, ki bo s stališča stroškov 
omogočil dovolj visoke zmogljivosti povezav na vseh nivojih telekomunikacijskega omrežja. 
V časovnem intervalu od določitve potrebnega proračuna 𝐵  do zaključka izvajanja projekta se 
lahko prometna povpraševanja na prometnem nivoju omrežja spremenijo. Možnosti reagiranja 
na spreminjajoče se okoliščine se imenujejo realne opcije in so v primerjavi s finančnimi 
opcijami povezane z realnimi sredstvi (Brigham et al., str. 462). Zmožnost menedžmenta 
prilagajanju spremembam poveča vrednost investicijske priložnosti, saj ima vodstvo možnost 
povečati prihodnje denarne tokove oziroma ima možnost omejiti pričakovane izgube. 
Zmožnost menedžmenta, da se prilagaja spremembam, zahteva razširitev metode neto 
trenutnih vrednosti, ki vsebujejo poleg sedanje vrednosti denarnih tokov tudi vrednost opcije 
operativnega in strateškega prilagajanja (Trigeorgis, 2000, str. 3).  
 
Opcija je finančni instrument, ki daje imetniku pravico, ne pa tudi obveznosti, da kupi ali 
proda osnovni instrument (angl. Underlying Asset) po vnaprej znani ceni na znan dan v 
prihodnosti. Osnovni instrument je vir, ki ima ekonomsko vrednost in ga kupi posameznik ali 
organizacija z namenom, da bo v prihodnosti ustvarjala profit. Ločimo nakupno opcijo (angl. 
Call Option), ki daje imetniku pravico kupiti osnovni instrument na točno določen dan v 
prihodnosti po točno določeni ceni, in prodajno opcijo (angl. Put Option), ki daje imetniku 
pravico prodati osnovni instrument na določen dan v prihodnosti po vnaprej znani ceni. Cena 
v opcijski pogodbi se imenuje izvršilna oziroma udarna cena (angl. Strike Price, Exercise 
Price). Obdobje veljavnosti pogodbe imenujemo čas do dospetja (angl. Expiration Day). 
Glede na to, kdaj lahko opcijo izkoristimo, ločimo ameriško opcijo, ki jo lahko izkoristimo v 
določenem obdobju v prihodnosti, in evropsko opcijo, katero lahko izkoristimo le na točno 
določen dan v prihodnosti (Hull, 2000, str. 6). Za prodajalca je obveznost iz opcije 
neodložljiva, če to zahteva kupec. Za kupca predstavlja opcija možnost izbire, ali nekaj 
izvršiti, to je kupiti ali prodati. Kupci torej niso obvezani v nakup ali prodajo, medtem ko so 
prodajalci v nakup ali prodajo obvezani. Glede na izvršilno ceno in čas do dospetja lahko 
klasificiramo opcije po tem, ali je izvršilna cena ali udarna cena v opcijski pogodbi višja, 
enaka ali nižja od trenutne tržne cene osnovnega instrumenta. Izvršilna cena je vnaprej 
določena cena v opcijski pogodbi, s katero lahko kupec opcije unovči pravico iz opcije, to je 
nakup ali prodajo opcije. Tako ločimo opcije, ki se splačajo, opcije, ki se ne splačajo, in 
opcije na meji. Če je pri isti tržni ceni in izvršilni ceni nakupna opcija v položaju, ko se 
splača, bo prodajna opcija v položaju, ko se ne splača, in obratno. Pojem na meji pomeni, da 
je izvršilna cena nakupne in prodajne opcije enaka trenutni tržni ceni (Veselinovič, 1996, str. 
46). 
 
Na primer načrtovalec omrežja lahko kupi opcijo za nakup svežnja optičnih vlaken. Nakup 
opcij mu daje pravico, ne pa obveznosti, da ta sveženj optičnih vlaken kupi v določenem času 
𝑇 za ceno 𝑋. Po preteku časa 𝑇 se načrtovalec odloči, ali še potrebuje ta sveženj optičnih 
vlaken. Če ga sveženj še vedno zanima, bo primerjal ceno 𝑋, za katero se je dogovoril s 
trenutno tržno ceno  𝑌. Če je 𝑋 < 𝑌, bo uporabil svojo opcijo in kupil sveženj po ceni 𝑋, 
oziroma če je 𝑋 > 𝑌, bo kupil sveženj po ceni 𝑌. V tem primeru seveda izgubi denar, ki ga je 
porabil za nakup opcije.  
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4.1.1 Predstavitev problema 
 
V preteklosti se je z zmogljivostmi povezav trgovalo zelo poredko. Pogodbe za zakup 
zmogljivosti povezav so se sklepale zelo dolgo in so bile dolgoročne. Performančni parametri, 
kot so odzivni časi, nedosegljive sekunde, izgubljeni paketi in podobno so bili obravnavani 
zelo poredko. Koncept trga z zmogljivostmi povezav postaja vedno bolj dinamičen, za kar je 
osnovni, poglavitni pogoj omogočanje zakupa določene zmogljivosti povezav v zelo kratkem 
časovnem obdobju. Zmogljivosti povezav imajo tendenco, da postanejo naslednje veliko 
blago, s katerim se bo trgovalo kakor s katerim koli drugim blagom. Trenutno je trg z 
zmogljivostmi povezav še vedno v povojih. Zaradi spremenljivosti, prisotne pri 
povpraševanju po zmogljivostih povezav za trženje ali za lastne potrebe ponudnikov 
telekomunikacijskih storitev, je treba razvijati nove metode z upravljanjem rizika ter 
investicijskih odločitvenih sistemov. V večini investicijskih problemov je bistvenega pomena 
časovno usklajevanje toka projekta. Tradicionalni pristop ocenjevanja investicije, ki vsebuje 
pravilo neto trenutne vrednosti za odločitev ali investicijo zagnati ali ne, ignorira možnost 
fleksibilnih odločitev kot odgovor na tržne pogoje v določenem času. Odgovor na omenjeno 
pomanjkljivost je pristop realnih opcij.  
 
Trend na telekomunikacijskih trgih je zniževanje cen enote zmogljivosti povezav, raste pa 
obseg prometnega povpraševanja. Zato se ponudniki trudijo zagotoviti strankam le toliko 
zmogljivosti povezav, kot jih potrebujejo. Operaterji, ki imajo svojo lastno optično 
infrastrukturo in prodajajo zmogljivosti povezav preko valovnih dolžin svojega omrežja, ne 
prodajajo optimalno. Nove valovne dolžine omogočajo kupcem zakup sicer omejenega 
obsega zmogljivosti povezav tudi za krajša časovna obdobja, vendar je zmogljivost valovne 
dolžine običajno zelo visoka. Stranka ne plačuje efektivno le za toliko zmogljivosti, kot jih 
potrebuje za realizacijo svojega prometnega povpraševanja. Trenutna neučinkovitost trga z 
zmogljivostmi povezav se kaže v tem, da stranke plačujejo zmogljivosti povezav in ne 
dejanske porabe. Primer so ponudniki internetnih storitev, ki ponujajo storitev dostopa do 
interneta za določeno ceno, ne glede na porabo, ki je lahko od stranke do stranke zelo 
različna. Na učinkovitem trgu mora biti cena odvisna od porabljene zmogljivosti povezave. 
Seveda lahko stranka valovno dolžino optimalno izkoristi z implementacijo tehnologije 
višjega, prometnega nivoja, kar pa v večini primerov ni v interesu ponudnika 
telekomunikacijskih storitev. Glede na to, da je prihodek lastnika infrastrukture določen z 
veljavno ceno enote zmogljivosti povezav ter količino zmogljivosti povezav, ki jo proda, je 
njegov interes investirati in prodajati zmogljivosti na prometnem in ne samo transportnem 
nivoju omrežja. Investicije v nova omrežja se splačajo toliko časa, dokler strmo raste obseg 
prometnega povpraševanja in se z njegovimi velikimi obsegi kompenzira s tehnološkim 
razvojem hitrega zniževanja cen enote zmogljivosti povezav.  
 
Termin realnih opcij se nanaša na povezavo možnosti uporabe opcijskega modela 
vrednotenja pri vrednotenju nefinančnih oziroma realnih investicij. Realne opcije so v bistvu 
razširitev finančnih opcij na nefinančna sredstva. Glavni vir vrednosti za realno opcijo 
predstavljajo karakteristike osnovnega instrumenta. Na trgu zmogljivosti povezav je lahko 
osnovni instrument na primer pričakovana neto sedanja vrednost prihodkov iz določenih 
zmogljivosti povezav. Zato se lahko možnost investicije v novo zmogljivost v omrežjih SDH, 
IP/MPLS ali DWDM med izvornim in ponornim omrežnim elementom obravnava kot realna 
opcija. Vrednost osnovnega instrumenta je pričakovan prihodek iz prodaje zmogljivosti 
povezav, medtem ko je izvršilna cena nepovratni strošek (angl. Sunk Cost) investitorja za 
optična vlakna ter nameščeno strojno in programsko opremo (Lassila, 2001, str. 21).  
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Med finančnimi in realnimi opcijami je veliko podobnosti. Tak primer je čas, ko obstaja 
investicijska priložnost. Dolžina časa, ko obstaja investicijska priložnost, je zelo podobna 
času staranja finančnih opcij. V nekaterih primerih lahko investicijska priložnost traja 
neskončno dolgo in tako se lahko primerja z ameriško opcijo. Če priložnost obstaja nekaj 
časa, najdemo podobnost z evropsko opcijo. Drug primer je problem določitve dinamike cene 
osnovnega instrumenta. V primeru finančnih opcij je mogoče za pregledati zgodovino cene na 
borzi. Prav tako je mogoče za določitev realnih opcij uporabiti zgodovinsko gibanje cen 
blaga. Ko je na primer poznana zgodovina cen za prodajo zmogljivosti povezav, se jih lahko 
uporabi za analizo realnih opcij (Lund, 1999, str. 56). 
 
Cenitev opcij vključuje tudi oceno fleksibilnosti. To sta na primer ocena fleksibilnosti 
prerazporeditve virov ali možnost razveljavitve investicijske odločitve. Obe možnosti lahko 
obravnavamo kot realni opciji. Obstaja množica realnih opcij, ki povečujejo fleksibilnost. 
Imenujejo se fleksibilne opcije in vključujejo opcije opustitve, opcije čakanja in opcije 
spreminjanja (Dixit et al., 1994, str. 337). Z zvišanjem fleksibilnosti so lahko nekatere 
investicije dobičkonosne, čeprav je brez upoštevanja fleksibilnosti NPV negativen. 
Sistematiko realnih opcij in potencialne aplikacije teorije realnih opcij na trgu zmogljivosti 
povezav podaja preglednica 15. 
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Preglednica 15: Sistematika realnih opcij in potencialne aplikacije realnih opcij  
 

Kategorija Opis Potencialna aplikacija 

Opcija odložitve projekta 

Opcija odložitve pomeni 
možnost, da se počaka in po 
določenem času ugotovi, ali 

bodo cene osnovnega 
instrumenta ugodnejše. 

Investicija v novo povezavo. 

Opcija spreminjanja strategije 
sredi projekta 

Prikaz investicije kot 
zaporedje stroškov oblikuje 
opcijo odstopa od projekta 
med izvajanjem, če so nove 

informacije neugodne. 

Ponudnik storitev lahko 
fiksne stroške spremeni v 

variabilne stroške z najemom 
zmogljivosti povezav 

namesto potrditve dolgoročne 
investicije. Potem je 

optimizacija preprostejša. 

Opcija spreminjanja obsega 
dela, kot so razširitev, 

zaustavitev, prekinitev in 
ponovni zagon 

Obseg dela se lahko v 
ugodnem okolju razširi. V 

primeru ugodnih tržnih 
razmer se lahko pospeši 

izkoriščenost vseh virov. V 
manj ugodnih razmerah se 

lahko obseg delovanja skrči 
oziroma zadrži in v primeru 
ugodnejšega okolja ponovno 

zažene. 

V telekomunikacijskem 
omrežju je mogoče nadgraditi 
tehnologijo za prenos in tako 

povečati zmogljivosti 
obstoječih povezav. 
Če operativni stroški in 

stroški vzdrževanja presežejo 
ceno določene povezave, 
lahko ponudnik storitve 

začasno zaustavi delovanje 
povezave. 

Opcija zapustitve 

Če se pogoji na trgu močno 
poslabšajo, se lahko določene 

aktivnosti za stalno 
popolnoma opustijo, medtem 

ko se osnovni instrument 
proda. 

Če so prihodki iz omrežja 
minimalni se lahko s prodajo 

določenega osnovnega 
instrumenta, na primer 

temnega vlakna, povrne vsaj 
del stroškov, ki so nastali 
med izvajanjem projekta. 

Opcija preklopa 

Če se cene ali povpraševanja 
spremenijo, je mogoče 
spremeniti strategijo 

delovanja. 
 
 
 

Ponudnik storitev se lahko, 
namesto da bi prodal temna 

vlakna, premakne proti 
višjemu nivoju modela OSI 

in s tem omogoči upravljanje 
z zmogljivostmi povezav. 

Opcija rasti 
Zgodnja investicija je prvi 
pogoj ali člen v verigi med 
seboj povezanih projektov. 

Široka infrastruktura 
omogoča na primer možnost 

ponujanja storitev ISP. 
 

Vir: Lassila, 2001, str. 22. 

4.1.2 Modeliranje prometnega povpraševanja na prometnem nivoju 
 
Uporaba zmogljivosti povezav v zadnjih letih splošno naglo narašča. Rast je v večini 
primerov precej negotova, kajti obstaja dnevno nihanje prometa, kakor tudi nihanje prometa v 
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daljšem časovnem obdobju. Poleg nihanja prometnega povpraševanja vnašajo v 
telekomunikacijska omrežja določeno stopnjo negotovosti tudi tehnološka zaostalost, cena 
enote zmogljivosti povezav in podobno. V nadaljevanju predvidimo le en rizični faktor, 
zmogljivosti povezav. Telekomunikacijski promet lahko obravnavamo kot spremenljivko, 
katere vrednost se s časom vsaj delno spreminja negotovo oziroma naključno. Vemo, da je 
običajno promet preko dneva večji kot preko noči, kar je vsaj delno deterministično. Kako se 
promet spreminja preko samega dne ali noči, pa je naključno in nepredvidljivo. 
Telekomunikacijski promet predstavlja na prometnem nivoju stohastični proces. Za optimalno 
telekomunikacijsko omrežje morata biti izpolnjena pogoja optimalne investicije v 
zmogljivosti povezav ter optimalen čas investicije. Glede na omenjeni dejstvi lahko 
optimizacijski problem definiramo kot študij optimizacijskega problema gradnje oziroma 
dodajanja novih zmogljivosti povezav ob prisotnosti stohastične narave obsega prometnega 
povpraševanja. Dodajanje novih zmogljivosti povezav zahteva nove investicije, ki morajo biti 
uravnotežene z nezanesljivimi prihodki iz omrežja. Sodoben pristop k reševanju 
optimizacijskega problema načrtovanja zmogljivosti povezav na prometnem nivoju je študij 
rizičnega dejavnika na telekomunikacijskem trgu in implementacija teorije realnih opcij v 
odločitveni problem nadgradnje telekomunikacijskega omrežja. Prvi korak pri analizi realnih 
opcij je vedno določiti stohastičen proces osnovnega instrumenta.  
 
Prometno povpraševanje v telekomunikacijskih omrežjih sledi stohastičnim procesom. 
Stohastičen proces je spremenljivka, ki se s časom razvija tako, da je vsaj delno naključna. 
Bolj formalno je stohastični proces določen z verjetnostnim zakonom za ℎ!  spremenljivke ℎ 
preko časa 𝑡. Tako lahko za različne čase 𝑡! < 𝑡! < 𝑡!… izračunamo verjetnost, da vrednost 
spremenljivke obsega prometno povpraševanje ℎ! < ℎ! < ℎ!… in leži v določenem obsegu: 
𝑝   𝑎! < ℎ! < 𝑏!,𝑎! < ℎ! < 𝑏!…  (Dixit et al. 1994, str. 60).  
 
Obseg prometnega povpraševanja na prometnem nivoju je časovno zvezen in ne stacionaren 
stohastičen proces. Prva trditev drži zaradi dejstva, da je pri opazovanju obsega prometnega 
povpraševanja čas zvezna spremenljivka, čeprav se lahko obseg prometnega povpraševanja 
meri v točno določenih trenutkih. Nestacionarnost pa se nanaša na dejstvo, da lahko obseg 
prometnega povpraševanja narašča preko vseh meja. V nasprotju z nestacionarnim procesom 
so v stacionarnem procesu statistične lastnosti preko daljšega časovnega obdobja konstantne. 
Časovno zvezen obseg prometnega povpraševanja zapišemo z Wienerjevim procesom 
oziroma Brownovim gibanjem. Proces mora izpolnjevati tri pogoje (Dixit et al. 1994, str. 
62): 
 
• proces mora biti Markov proces. To pomeni, da so razporeditve stanj vsakega 

naslednjega stanja 𝑋!!! ob znanih prejšnjih stanjih 𝑋!,𝑋!,… ,𝑋!!! in trenutnega  stanje 
𝑋! neodvisni od prejšnjih stanj. Velja enačba (157): 

  
𝑃{𝑋!!! = 𝑗 𝑋! = 𝑖,𝑋!!! = 𝑖!!!,… ,𝑋! = 𝑖!,𝑋! = 𝑖!} 

 
(157) 

Trenutna vrednost Markovega procesa je edina informacija, ki je potrebna za napoved 
njegove naslednje vrednosti; 
 
• pri Wienerjevem procesu je verjetnostna distribucija za spremembo v procesu preko 

katerega koli časovnega intervala neodvisna od katerega koli drugega časovnega intervala 
(neodvisni prirastek); 

• spremembe v procesu preko končnega časovnega intervala so normalno razporejene 
(Gaussova razporeditev) z varianco, ki narašča linearno s časovnim intervalom. 
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Če je 𝑧 𝑡  Wienerjev proces, potem vsaka sprememba 𝑧, to je 𝛥𝑧, glede na časovni interval 
𝛥𝑡 zadovoljuje pogoja (158) in (159): 
 
 𝛥𝑧 = 𝜀! 𝛥𝑡 (158) 
 
oziroma če postane 𝛥𝑡 neskončno majhen, lahko prirastek Wienerjevega procesa zapišemo 
kot: 
 
 𝑑𝑧 = 𝜀! 𝑑𝑡 (159) 
 
𝑑𝑧 vsebuje vso negotovost procesa in se imenuje prirastek Wienerjevega procesa v časovnem 
intervalu 𝑑𝑡. 𝜀! je normalno razporejena naključna spremenljivka z ničelno srednjo vrednostjo 
in standardno deviacijo 1 𝑁 0,1  (Lessila, 2001, str. 24). Je strogo nekorelirana, tako da 
velja 𝜀[𝜀! , 𝜀!] = 0|  𝑡 ≠ 𝑠. Vrednosti prirastka Wienerjeve funkcije 𝑑𝑧 za katera koli dva 
časovna intervala sta neodvisni. Zato 𝑧(𝑡) sledi Markovemu procesu.  
 
Wienerjev proces se lahko posploši v bolj kompleksne procese. Prvi tak proces, ki posploši 
enačbo 𝑑𝑧 = 𝜀! 𝑑𝑡, je Brownovo gibanje s porastom (Dixit et al. 1994, str. 65). Zapišemo 
ga kot: 
 
 𝑑𝑥 = 𝛼𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑧 (160) 
 
𝛼 je mera rasti, 𝜎 = 𝜎! je parameter variance oziroma spremenljivost (standardni odklon) in 
podaja stopnjo naključnosti. 𝑑𝑧 je že znan porast Wienerjevega procesa. Preko katerega koli 
časovnega intervala 𝛥𝑡 je sprememba 𝛥𝑥 normalno razporejena in ima pričakovano vrednost: 
 
 𝜀 𝛥𝑥 = 𝛼𝛥𝑡 (161) 
 
in varianco: 
 
 𝑉 𝛥𝑥 = 𝜎!𝛥𝑡 (162) 
 
Wienerjev proces  uporabljamo za modeliranje širokega spektra stohastičnih spremenljivk. 
Posplošena enačba Brownovega gibanja s porastom 𝑑𝑥 = 𝛼𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑧 podaja enačba (163): 
 
 𝑑𝑥 = 𝑎 𝑥, 𝑡 𝑑𝑡 + 𝑏 𝑥, 𝑡 𝑑𝑧 (163) 
 
kjer je 𝑑𝑧 prirastek Wienerjevega procesa, 𝑎 𝑥, 𝑡  in 𝑏 𝑥, 𝑡  pa sta poznani, nenaključni 
funkciji.  𝑎 𝑥, 𝑡  je koeficient prirastka procesa in 𝑏 𝑥, 𝑡  je spremenljivost procesa. 𝑥  je 
vrednost osnovnega instrumenta, medtem ko je 𝑑𝑥 porast vrednosti osnovnega instrumenta v 
neskončno kratkem časovnem intervalu 𝑑𝑡. Nova lastnost v zapisani enačbi je, da sta porast in 
koeficient variance funkciji trenutnega stanja in časa. Časovno zvezni stohastični proces 𝑑𝑥 se 
imenuje Itov proces (Dixit et al, 1994, str. 71). Zaradi lastnosti naključne spremenljivke 
𝜀!  Wienerjevega procesa, da je strogo nekorelirana, velja, da je prihodnja vrednost Itovega 
procesa odvisna samo od trenutne vrednosti procesa in je popolnoma neobčutljiva za prejšnje 
vrednosti osnovnega instrumenta 𝑥. Če je v Itovem procesu 𝑎 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 in 𝑏 = 𝜎, govorimo o 
aritmetičnem Brownovem gibanju, če pa velja 𝑎 = 0  in 𝑏 = 1, pa govorimo o 
standardnem Brownovem gibanju. 
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Pomembna izpeljanka posplošene enačbe 𝑑𝑥 = 𝑎 𝑥, 𝑡 𝑑𝑡 + 𝑏 𝑥, 𝑡 𝑑𝑧 je geometrično 
Brownovo gibanje s porastom. V tem primeru velja, da: 
 
 𝑎 𝑥, 𝑡 = 𝛼𝑥  𝑖𝑛  𝑏 𝑥, 𝑡 = 𝜎𝑥  𝑑𝑧, (164) 
 
kjer sta 𝛼 in 𝜎 konstanti. V tem primeru postane enačba 𝑑𝑥 = 𝑎 𝑥, 𝑡 𝑑𝑡 + 𝑏 𝑥, 𝑡 𝑑𝑧 enaka: 
 
 𝑑𝑥 = 𝛼𝑥𝑑𝑡 + 𝜎𝑥𝑑𝑧 (165) 
 
Geometrično Brownovo gibanje je časovno zvezen stohastičen proces, pri katerem logaritem 
naključne spremenljivke sledi Brownovemu gibanju in je zelo primerno za napovedovanje 
prihodnjih zmogljivosti povezav v omrežju. Obsegi prometnega povpraševanja v 
telekomunikacijskih omrežjih stalno naraščajo, vendar je rast spreminjajoča. Spremenljivost 
obsega prometnega povpraševanja se lahko opazuje na daljši ali krajši rok. V krajšem 
časovnem obdobju opazimo spreminjanje, ki je pogojeno z glavnimi prometnimi urami. V 
daljšem časovnem obdobju vplivajo na obsege prometnih povpraševanja časi dopustov, 
selitve strank med ponudniki telekomunikacijskih storitev in podobno. Zaradi omenjene 
narave obsega prometnega povpraševanja ga obravnavamo kot spremenljivko, katere vrednost 
se s časom negotovo spreminja. V prvem približku predpostavimo, da lahko obseg 
prometnega povpraševanja modeliramo z geometričnim Brownovim gibanjem, zapisanim s 
stohastično diferencialno  enačbo (166): 
 
 𝑑ℎ = 𝛼 ℎ, 𝑡, ℎ!"# ℎ𝑑𝑡 + 𝜎 ℎ, 𝑡 ℎ𝑑𝑧, (166) 
 
kjer je 𝛼 porast, 𝜎 stopnja naključnosti in 𝑑𝑧 porast Wienerjevega procesa. 𝑑𝑧 = 𝜀! 𝑑𝑡, kjer 
je 𝜀! normalno razporejena naključna spremenljivka z ničelno srednjo vrednostjo in 
standardno deviacijo 1.  ℎ!"#, je največja zmogljivost v bitih na sekundo, ki jo je mogoče 
doseči z določeno povezavo (D'Halluin, 2000, str. 2). Naj obseg prometnega povpraševanja 
sledi stohastični diferencialni enačbi (167), ki podaja geometrično Brownovo gibanje:  
 
 𝑑ℎ = 𝛼ℎ𝑑𝑡 + 𝜎ℎ𝑑𝑧 (167) 
 
in naj bo: 
 
 𝐹 ℎ = log  (ℎ) (168) 
 
Z Itovo lemo določimo 𝑑𝐹: 
 
 

𝑑𝐹 =
𝜕𝐹
𝜕ℎ 𝑑ℎ +

𝜕𝐹
𝜕𝑡 𝑑𝑡 +

1
2
𝜕!𝐹
𝜕ℎ! (𝑑ℎ)

!

= 𝛼𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑧 −
1
2𝛼

!𝑑𝑡! − 𝛼𝑑𝑡𝑑𝑧 −
1
2𝜎

!𝑑𝑡 
(169) 

 
Z upoštevanjem počasneje padajočih členov zgornje enačbe dobimo rezultat, ki je podan v 
enačbi (170). 
 
 

𝑑𝐹 = 𝑑𝑙𝑜𝑔 ℎ = 𝛼𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑧 −
1
2𝜎

!𝑑𝑡 = 𝛼 −
𝜎!

2 𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑧 (170) 
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Pri opazovanju v končnem časovnem obdobju 𝑇 so spremembe v 𝑙𝑜𝑔(ℎ) normalno 
razporejene s srednjo vrednostjo 𝛼 − !

!
𝜎! 𝑇 in varianco 𝜎!𝑇. 

 
Geometrično Brownovo gibanje je časovno zvezen stohastičen proces, pri katerem naravni 
logaritem naključne spremenljivke, v tem primeru obseg prometnega povpraševanja, sledi 
Brownovemu gibanju ali Wienerjevemu procesu. Za vsako poljubno vrednost ℎ! obstaja 
analitična rešitev (171): 
 
 

ℎ(𝑡) = ℎ!𝑒
!!!

!

! !!!"# (171) 
 
V primeru odsotnosti naključnosti rešitev za obseg prometnega povpraševanja (171) 
poenostavimo v enačbo (172): 
 
 ℎ(𝑡) = ℎ!𝑒(!") (172) 
 
in varianco v: 
 
 𝑉𝑎𝑟 ℎ = 𝑒!!"ℎ!!(𝑒!

!! − 1) (173) 
 
Pred vsako analizo Brownovega gibanja je mogoče narediti oceno spremenljivosti 𝜎 in mere 
rasti  𝛼 (Hull, 1997, str. 321). 
 
Za oceno spremenljivosti 𝜎 definiramo število opazovanj 𝑛, skupno količino obsegov 
prometnega povpraševanja na koncu vsakega dneva ℎ!;     ∀𝑖 ∈ 𝑛 ter čas med opazovanji, 
izražen v letih 𝜏. Parameter 𝑠 predstavlja oceno standardne deviacije logaritma spremebe 
obsega prometnega povpraševanja 𝑢!. Spremenljivost 𝜎  izračunamo po formulah (174), (175) 
in (176) (Hull, 1997, str. 321): 
 
 𝜎 =

𝑠
𝜏
 (174) 

 
 

𝑢! = ln
ℎ!
ℎ!!!

;   ∀𝑖 ∈ 𝑛 (175) 

 
 

𝑠 =
1

𝑛 − 1 𝑢!! −
1

𝑛(𝑛 − 1) ( 𝑢!)
!

!!!

!!

!!!

 (176) 

 
Oceno mere rasti  𝛼 določimo na osnovi Moorovega zakona, prilagojenega za področje 
telekomunikacij. Ocenjuje se, da se obsegi prometnega povpraševanja podvajajo vsakih devet 
mesecev. Velja enačba (177): 
 
 

𝛼 =
𝑙𝑛2
𝑡 =

𝑙𝑛2
0,75 (177) 

 
Za načrtovanje omrežja je zelo pomembna tudi ocena proračuna B, ki bo omogočil izgradnjo 
in zagon prometnega nivoja omrežja. Proračun B naj zajema stroške strojne opreme, 
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programske opreme ter vzdrževanje infrastrukture, strojne in programske opreme. Strošek 
vzdrževanja se običajno oceni med 3 in 10 odstotki stroškov omrežja.  
 
Pri opazovanju obsega prometnega povpraševanja preko daljšega časovnega obdobja ni ves 
čas zvezen. Obstajajo visoke in nizke prometne obremenjene ure. Obsegi prometnega 
povpraševanja v omrežju ℎ! delajo v omrežju nezvezne skoke. Vzrokov za nezvezne skoke 
prometnega povpraševanja je več: prihod novega ponudnika storitev, dopusti, napake v 
omrežju in podobno. Nezvezne skoke modeliramo s Poissonovim procesom (Dixit et al., 
1994, str. 85). Poissonov proces opisuje nezvezne skoke stalne ali naključne velikosti, pri 
čemer skoki sledijo Poissonovi razporeditvi. Naj bo λ srednja vrednost pojavljanja dogodkov 
v časovnem intervalu 𝑑𝑡. Verjetnost, da se bo skok obsega prometnega povpraševanja zgodil, 
je 𝜆𝑑𝑡, in verjetnost, da se ne bo, je 1− 𝜆𝑑𝑡. Vsak dogodek naj ima velikost 𝑢. Poissonov 
proces označimo z 𝑑𝑞: 
 
𝑑𝑞 = 0  𝑧  𝑣𝑒𝑟𝑗𝑒𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑗𝑜  1− 𝜆𝑑𝑡 
𝑑𝑞 = 𝑢  𝑧  𝑣𝑒𝑟𝑗𝑒𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑗𝑜  𝜆𝑑𝑡 
 
Za stohastični proces zapišemo spremenljivko obsega prometnega povpraševanja ℎ kot 
Poissonov diferencial, ki ustreza Itovemu procesu: 
 
 𝑑ℎ = 𝑓 ℎ, 𝑡 𝑑𝑡 + 𝑔 ℎ, 𝑡 𝑑𝑞, (178) 
 
kjer sta 𝑓 ℎ, 𝑡  in 𝑔 ℎ, 𝑡  znani, nenaključni funkciji.  
 
Naj bo 𝐻(ℎ, 𝑡) odvedljiva funkcija obsega prometnega povpraševanja ℎ in časa 𝑡. Izračunati 
želimo pričakovano spremembo 𝐻: 
 
 

𝑑𝐻 =
𝜕𝐻
𝜕𝑡 𝑑𝑡 +

𝜕𝐻
𝜕ℎ 𝑑ℎ =

𝜕𝐻
𝜕𝑡 𝑑𝑡 +

𝜕𝐻
𝜕ℎ [𝑓 ℎ, 𝑡 𝑑𝑡 + 𝑔 ℎ, 𝑡 𝑑𝑞] (179) 

 
Spremembe obsega prometnega povpraševanja ℎ vplivajo na spremembo funkcije 𝐻 na dva 
načina. 𝐻(ℎ, 𝑡) se bo spremenil zvezno in določljivo kot odgovor na porast obsega 
prometnega povpraševanja ℎ. Obstaja pa možnost, da se zgodi Poissonov dogodek. Če se 
uresniči, se bo obseg prometnega povpraševanja spremenil za naključen obseg 𝑢𝑔(ℎ, 𝑡). 
Posledično se bo spremenila tudi funkcija 𝐻(ℎ, 𝑡). Glede na to, da je verjetnost Poissonovega 
dogodka v časovnem intervalu 𝑑𝑡 enaka 𝜆𝑑𝑡, velja: 
 
 

𝜀
𝜕𝐻
𝜕ℎ 𝑔 ℎ, 𝑡 𝑑𝑞 = 𝜀! 𝜆 𝐻 ℎ + 𝑢𝑔 ℎ, 𝑡 , 𝑡 − 𝐻(ℎ, 𝑡) 𝑑𝑡 (180) 

 
 
 
Desna stran enačbe je pričakovanje glede na velikost skokov 𝑢. Zato je pričakovanje 
diferenciala 𝐻 enako: 
 
 

𝜀 𝑑𝐻 =
𝜕𝐻
𝜕𝑡 + 𝑓(ℎ, 𝑡)

𝜕𝐻
𝜕ℎ 𝑑𝑡 + 𝜀! 𝜆 𝐻 ℎ + 𝑢𝑔 ℎ, 𝑡 , 𝑡 − 𝐻(ℎ, 𝑡) 𝑑𝑡 (181) 

 
Zgornjo enačbo uporabljamo na enak način kot Itovo lemo v primeru zveznih procesov. Pri 
modeliranju obsega prometnega povpraševanja na prometnem nivoju upoštevamo 
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kombinacijo Itovega procesa in procesa nezveznih skokov obsega prometnega povpraševanja. 
V tem primeru zajema Itova lema kombinacijo dveh učinkov: 
 
 𝑑ℎ = 𝑎 ℎ, 𝑡 𝑑𝑡 + 𝑏 ℎ, 𝑡 𝑑𝑧 + 𝑔 ℎ, 𝑡 𝑑𝑞 (182) 
 
Pričakovana vrednost spremembe funkcije 𝐻(ℎ, 𝑡) je podana z enačbo (183): 
 
 

𝜀 𝑑𝐻 =
𝜕𝐻
𝜕𝑡 + 𝑎 ℎ, 𝑡

𝜕𝐻
𝜕ℎ +

1
2 𝑏

!(ℎ, 𝑡)
𝜕!𝐻
𝑑ℎ! 𝑑𝑡

+ 𝜀! 𝜆 𝐻 ℎ + 𝑢𝑔 ℎ, 𝑡 , 𝑡 − 𝐻(ℎ, 𝑡) 𝑑𝑡 
(183) 

 
Ko so obsegi prometnega povpraševanja ℎ! na prometnem nivoju določeni, je treba na 
prometnem nivoju omrežja določiti optimalne prometne tokove 𝑥! ter zmogljivosti povezav 
𝑦! tako, da so ob razpoložljivem proračunu 𝐵 prihodki iz omrežja maksimalni. Optimizacijo 
prometnega nivoja omrežja izvajam preko rešitev optimizacijskih problemov, obravnavanih v 
poglavju 3.3.5. 
 
Dokazali smo, da so obsegi prometnega povpraševanja na prometnem nivoju časovno zvezni 
stohastični procesi s stacionarnimi porasti, pri katerih logaritmi naključne funkcije (obsegi 
prometnega povpraševanja) sledijo Brownovemu gibanju. 

4.2 Prometno povpraševanje na transportnem nivoju omrežja 
 
Med obsegi prometnega povpraševanja na prometnem nivoju ℎ! in obsegi prometnega 
povpraševanja na transportnem nivoju ℎ!

(!) obstaja razlika. Obseg prometnega povpraševanja 
na prometnem nivoju sledi stohastičnim procesom in ga je treba napovedovati (D`Halluin, 
2004, str. 26). Napovedani obseg prometnega povpraševanja na prometnem nivoju služi za 
določitev prometnih tokov in zmogljivosti povezav na prometnem nivoju omrežja. Prometni 
tokovi prometnega nivoja so vhodni podatek za določitev obsega prometnega povpraševanja 
na transportnem nivoju, razen če je zaščitna shema realizirana na prometnem nivoju omrežja. 
V tem primeru so vhodni podatki za določitev obsegov prometnih povpraševanj na 
transportnem nivoju omrežja zmogljivosti povezav na prometnem nivoju omrežja.   

4.2.1 Predstavitev problema 
 
Obsegi prometnega povpraševanja na transportnem nivoju se obnavljajo periodično, na primer 
mesečno, letno ali na daljše časovno obdobje. Obseg prometnega povpraševanja na 
transportnem nivoju je determinističen oziroma točno določljiv (Pioro, 2004, str. 21).  
 
Osnovni problem pri optimizaciji transportnega nivoja omrežja je statično usmerjanje in 
dodeljevanje valovnih dolžin, preko katerih realiziramo obsege prometnega povpraševanja, ki 
so povzročeni na prometnem nivoju omrežja. 

4.2.2 Modeliranje prometnega povpraševanja na transportnem nivoju omrežja 
 
Transportni nivo visoko razpoložljivega dvonivojskega omrežja predstavimo z omrežnimi 
elementi DWDM, ki so med seboj povezani v topologijo omrežja, ki je določena po korakih, 
navedenih v poglavju 3.3.4.  
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Obravnavo problema statičnega usmerjanja in dodeljevanja valovnih dolžin začnemo z 
zbiranjem prometnih povpraševanj, podanih kot množica logičnih povezav 𝑑!, 𝑑!,… ,𝐷  
oziroma parov med izvornimi in ponornimi omrežnimi elementi (𝑑! = 𝑠! ,𝑑! . Vsako 
povpraševanje 𝑑! naj bo realizirano z optično povezavo 𝑐! = 𝑠! ,𝑑! !, ki je podprta z optično 
potjo 𝑝! = 𝑠! ,𝑑! !. Z indeksom k povemo, da delujeta 𝑐! in 𝑝! na valovni dolžini k. Za 
realizacijo optične povezave moramo uglasiti sprejemnik in oddajnik na dveh omrežnih 
elementih na isto valovno dolžino. Za realizacijo optične poti pa je treba realizirati optično pot 
na izbrani valovni dolžini z nastavitvijo optičnih prevezovalnikov preko celotne poti (Stern et 
al., 2009, str. 101).   
 
V omrežju z usmerjanjem valovnih dolžin lahko problem usmerjanja in dodeljevanja valovnih 
dolžin rešujemo tako, da poiščemo ustrezno optično pot za vsako prometno povpraševanje. 
Pri usmerjanju valovnih dolžin ugotavljamo, katere fizične povezave vključiti v optično pot. 
Pri dodeljevanju valovnih dolžin obravnavamo vprašanje, kako optimalno dodeliti valovne 
dolžine, ki so namenjene posameznim optičnim potem. V določeni literaturi se oba problema 
obravnavata združeno.  
 
Optimizacijski problem omrežja DWDM razdelimo na dva dela: 
 
• problem usmerjanja valovnih dolžin, 
• problem dodeljevanja valovnih dolžin. 
 
Z vpeljavo določenih lastnosti v omrežje, kot je na primer simetričnost, se problem 
usmerjanja in dodeljevanja valovnih do določene stopnje poenostavi. Simetričnost se vpelje v 
omrežja s topologijo omrežja obroč. V primeru splošnejših topologij omrežja se problem 
usmerjanja in dodeljevanja valovnih rešuje z različnimi optimizacijskimi tehnikami (Stern et 
al., 2009, str. 444).  
 
Problem usmerjanja valovnih dolžin 
 
Usmerjanje valovnih dolžin v omrežju DWDM pomeni določitev poti v omrežju, ki jo 
imenujemo optična pot. Optična pot 𝑝 je sestavljena iz zaporedij povezav 𝑒, katerim je 
dodeljena skupna valovna dolžina. Valovne dolžine na skupnem zaporedju povezav se ne 
smejo prekrivati. Najsplošnejša oblika reševanja problema usmerjanja valovnih dolžin je 
njegova obravnava kot optimizacijski problem. Dovoljujemo vse topologije omrežja. Omrežni 
elementi v omrežju naj omogočajo optično prevezovanje in po potrebi menjavo valovnih 
dolžin. V omrežje vpeljemo omejitev, da so v omrežju dovoljene samo najkrajše poti. 
Problem formaliziramo preko modela omrežja, ki ga predstavimo z grafom 𝐺(𝑉,𝐸). 𝑉 je 
množica omrežnih elementov DWDM in 𝐸 množica fizičnih povezav v omrežju. Vsaka 
povezava 𝑒  ima svoj strošek enote zmogljivosti 𝜉!. V omrežju naj obstaja 𝑑 povpraševanj, 
vsako s svojim obsegom prometnega povpraševanja ℎ!. Povpraševanja 𝑑 realiziramo s 
prometnimi tokovi 𝑥! preko najkrajše poti. Vsota prometnih tokov 𝑥! preko povezave 𝑒 
predstavlja zmogljivost povezave 𝑦!, ki ne sme preseči zgornje meje zmogljivosti povezave 
𝑐!. Zmogljivost povezave 𝑐! je določena z zmogljivostjo transponderja. Konstanta 𝛿!"# 
zavzame vrednost 1, ko realiziramo pot 𝑝 za povpraševanja 𝑑 preko povezave 𝑒, in vrednost 0 
v nasprotnem primeru. Optimiziramo strošek celotnega transportnega nivoja omrežja. Splošen 
optimizacijski problem, ki za posamezno optično pot dovoljuje realizacijo več poti, podaja 
matematični program 12 (Nguyen et al., 2005. str. 310): 
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Matematični program 12: Problem usmerjanja valovnih dolžin po najkrajših poteh 
 
 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑖𝑟𝑎𝑗:  
 
 

𝐹 = 𝜉!𝑦!

!

!!!

 (184) 

 
 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒  𝑛𝑎:  
 
 

𝑥!" = ℎ!;   ∀𝑑 ∈ 𝐷
!!

!!!

 (185) 

 
 

𝑥!"

!!

!!!

!

!!!

𝛿!"# ≤ 𝑦!;   ∀𝑒 ∈ 𝐸 (186) 

 
 𝑦! ≤ 𝑐!;   ∀𝑒 ∈ 𝐸 (187) 
 
 𝒙 ≥ 0,𝒚 ≥ 0 (188) 
 
Matematični program 12 podpira mešano topologijo omrežja. Čeprav je splošna mešana 
topologija omrežja s stališča mogočih obhodnih poti zelo bogata, obstaja množica prednosti, 
ki jih pridobimo z razčlembo mešane topologije omrežja v množico obročev, ki pokrivajo 
celotno omrežje. Najpomembnejše prednosti so manjše število povezav in s tem stroškov 
povezav, manjše število potrebnih optičnih ali električnih digitalnih prevezovalnikov, katerih 
cena je veliko višja od cene optičnih ali digitalnih električnih multiplekserjev. Optični 
prevezovalniki se v spremenjeni topologiji omrežja namestijo le na strateških vozliščih, kjer 
se povezujeta dva ali več obročev. Pomembno je, da topologija omrežja vrste obroč izpolnjuje 
vse kriterije visoko razpoložljivih hrbteničnih omrežij (Stern et al., 2009, str. 459).  
 
Z usmerjanjem valovnih dolžin v mešani topologiji omrežja brez implementirane zaščitne 
sheme ali z njo ni težav. Tako delovne kakor zaščitne optične poti se lahko realizirajo preko 
najkrajših poti. Težavnejše je dodeljevanje valovnih dolžin. Na nobenem segmentu omrežja se 
dve valovni dolžini ne smeta prekrivati. Zato v tem delu na transportnem nivoju omrežja 
predlagamo uporabo prekrivanja več samoozdravitvenih obročev. Samoozdravitveni obroči 
WDM se lahko implementirajo v mešani topologiji s prekrivanjem množice obročev na fizični 
topologiji omrežja. Popolno prekrivanje mešane topologije omrežja je mogoče tedaj, ko je 
topologija omrežja dvopovezana. To pomeni, da omrežje ne more postati nepovezano, če se iz 
njega odstranita manj kot dve povezavi. Omejitev zagotavlja, da je vsak omrežni element v 
mešani topologiji omrežja povezan v najmanj en obroč. Pri implementaciji zaščitne sheme v 
takšno omrežje moram upoštevati še naslednji omejitvi (Fumagalli et al., 2000, str. 39): 
 
• vsaka optična pot, ki se prenaša preko povezave z dvema ali več obroči, sme biti zaščitena 

s samo enim obročem, 
• obroči si smejo deliti optična vlakna, ne smejo pa si deliti zaščitnih valovnih dolžin. 
 
Zelo pomembna lastnost zaščitne sheme s samoozdravitvenimi obroči WDM so še: 
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• vsak obroč se upravlja neodvisno od ostalih obročev, 
• v primeru napake v omrežju so signalizacijski in nadzorni protokoli omejeni znotraj 

prizadetega obroča, 
• velika elastičnost te zaščitne sheme »dovoljuje« večje število sočasnih napak v omrežju, 
če se te zgodijo v različnih obročih, 

• optične poti se lahko realizirajo med posameznimi zaščitenimi obroči preko optičnih 
prevezovalnikov, 

• optični prevezovalniki so potrebni samo tam, kjer se optične poti preklopijo iz enega 
zaščitenega obroča v drugega, vsi ostali omrežni elementi pa se lahko realizirajo s 
klasičnimi OADM. 

 
V grafu 𝐺(𝑉,𝐸) s katerim predstavimo transportni nivo omrežja, naj obstaja množica obročev 
𝐶 = {𝑐!, 𝑐!,…    , 𝑐!}, iz katere se izbere podmnožica obročev 𝐶∗ = {𝑐!∗, 𝑐!∗,… , 𝑐!∗ } tako, da se 
minimizira skupna funkcija stroškov: 
 
 𝐹(𝑑!,! , 𝜆!,!

!,!) (189) 
 
kjer je 𝑑!" dolžina povezave (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸 in 𝜆!"!" število optičnih poti med izvornim omrežnim 
elementom 𝑠 in ponornim omrežnim elementom 𝑑, usmerjenih na povezavo (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸. Pri 
izbiri obročev za pokrivanje mešane topologije omrežja vpeljemo dve omejitvi (Fumagalli et 
al., 2000, str. 40): 
 
• 𝑁! je največje število obročev, ki smejo prekrivati isto povezavo v grafu 𝐺(𝑉,𝐸), 
• 𝑁! je največje število obročev, ki smejo biti priključeni na omrežni element.  
 
Glede na to, ali je graf omrežja 𝐺(𝑉,𝐸) Eulerjevo omrežje ali ne, lahko podmnožico obročev 
𝐶∗ = {𝑐!∗, 𝑐!∗,… , 𝑐!∗ } določimo na dva načina. 
 
Eulerjeva omrežja 
 
Če je omrežje Eulerjevo, ga je mogoče pretvoriti v množico dvosmernih obročev. Eulerjevo 
omrežje je povezano omrežje, v katerem ima vsak omrežni element sodo stopnjo Δ. Eulerjeva 
pot je pot, ki potuje skozi vsak omrežni element vsaj enkrat in vsebuje vsako povezavo samo 
enkrat (Stern et al., 2009, str. 459). Algoritem za iskanje Eulerjevih poti je mogoče najti v 
Fleischner (2009, str. 270).  Primer Eulerjevega grafa prikazuje slika 10: 
 
 

Slika 10: Eulerjev graf 
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Črke na posameznih povezavah podajajo alfanumerično zaporedje, ki tvori Eulerjevo zanko. 
Eulerjeva zanka izvira in ima ponor na istem omrežnem elementu. Ravno zaradi dejstva, da 
potuje Eulerjeva pot skozi nekatere omrežne elemente več kot enkrat, jo je splošno mogoče 
razčleniti v množico manjših obročev. Z uporabo obeh smeri v vsakem obroču je lahko vsako 
Eulerjevo omrežje z enim parom optičnih vlaken razčlenjeno v množico dvosmernih obročev, 
ki se medsebojno povezujejo na določenih omrežnih elementih. Razčlenjevanje Eulerjevega 
omrežja v več obročev prikazuje slika 11. Omrežje zajema V=9 omrežnih elementov, stopnja 
omrežja je Δ=4 in premer omrežja D=4.  
 

Slika 11: Razčlemba Eulerjevega omrežja 
 

 
 

Vir: Stern et al., 2009, str. 458 
 
Koncept orientiranega dvojnega prekrivanja obročev 
 
Če omrežje ni Eulerjevo, uporabimo za razčlembo mešane topologije v enosmerne obroče 
koncept orientiranega dvojnega prekrivanja obročev. Dvojno prekrivanje obročev je v grafu 
G(V,E) realizirano z množico obročev tako, da pripada vsaka povezava grafa  G(V,E) natančno 
dvema obročema (Stern et al., 2009, str. 460). V takšnem omrežju pripada vsaka povezava 
natančno dvema licema grafa. Primer orientiranega dvojnega prekrivanja v Petersenovem 
grafu prikazuje slika 12: 
 

Slika 12: Razčlemba z dvojnim prekrivanjem obročev – Petersenov graf 
 

 
 

Predpostavimo, da so vsi omrežni elementi v omrežju optični prevezovalniki. Povezljivost 
med izvornim in ponornim omrežnim elementom dosežemo neposredno skozi omrežje po 
najkrajši poti. Ker so rezultat razčlembe mešane topologije omrežja enosmerni obroči, se 
lahko zgodi, da je pot med dvema omrežnima elementoma daljša, kot bi bila v primeru 
nerazčlenjenega omrežja. V primeru enosmernih obročev namreč poti ni mogoče kreirati 
vedno po najkrajši poti. Kljub omenjenemu dejstvu je razčlemba splošnega omrežja zelo 
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koristna, saj omogoča boljšo preglednost omrežja, lažje dodeljevanje valovnih dolžin ter 
številne možnosti izboljševanja performančnih lastnosti omrežja. Slika 13 prikazuje 
razčlenjeno mešano topologijo omrežja s podmnožico obročev 𝐶∗ = {𝑐!∗, 𝑐!∗, 𝑐!∗, 𝑐!

,∗, 𝑐!∗, 𝑐!∗}, za 
katere veljata omejitvi 𝑁! = 2 in 𝑁! = 3. 

 
Slika 13: Razčlemba z dvojnim prekrivanjem obročev  

 

 
 
Problem dodeljevanja valovnih dolžin 
 
Predpostavimo omrežje, ki ga opisuje graf  𝐺(𝑉,𝐸). Vsaka povezava naj vsebuje F optičnih 
vlaken in na vsakem naj bo na razpolago spekter W valovnih dolžin. Produkt 𝑊𝐹 podaja 
zmogljivost povezave, izražene s skupnim številom valovnih dolžin. Zmogljivost povezave 
lahko spreminjamo z različnimi števili optičnih vlaken F ali spektrom valovnih dolžin W. 
Možnost omrežja, da podpira predpisane logične povezave, je odvisna od oblike logične 
topologije omrežja, fizične topologije omrežja in zmogljivosti povezav 𝑊𝐹. Če 
predpostavimo, da so vsi parametri omrežja fiksni, je zelo pomembno določiti število 
valovnih dolžin 𝑊, potrebnih za podporo predpisane logične topologije omrežja.  
 
Naj bo v omrežju množica M logičnih optičnih povezav 𝑐! . Če je 𝑑 𝑠! ,𝑑!  v skokih merjena 
razdalja med izvornim in ponornim omrežnim elementom za povezavo 𝑐! , zapišemo skupne 
razdalje med vsemi izvornimi in ponornimi omrežnimi elementi v omrežju kot: 
 
 

𝑑 = 𝑑(𝑠! ,𝑑!)
!

!!!

 (190) 

 
Zmogljivost omrežja, za prenos tega prometa mora biti najmanj 𝑑 kanalov. Skupna 
zmogljivost povezav 𝐸 v omrežju pa je 2𝐸𝐹𝑊 kanalov. Za podporo vseh povezav potrebno 
število valovnih dolžin podaja formula (191). 
 
 

𝑊 ≥
𝑑

2𝐸𝐹 (191) 

 
Enačba (191) velja tedaj, ko so vse povezave usmerjene na najkrajše poti, in ko so vsa vlakna 
popolnoma zasičena, to je, ko so na vsakem vlaknu uporabljene vse valovne dolžine W. Če je 
povezava 𝑐! usmerjena na optično pot, ki ima 𝐻! skokov, definiramo skupno število skokov za 
množico povezav kot 𝐻 = 𝐻!!

!!!  in poprečno število skokov kot 𝐻 = !
!
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stopnja omrežnih elementov je izražena z 𝛥 = !!
!

. Spodnja meja za valovne dolžine W za 
podporo vseh povezav je podana v enačbi (192). 
 
 

𝑊 =
𝐻

2𝐸𝐹 =
𝑀𝐻
𝛥𝑁𝐹

≥
𝑑

𝛥𝑁𝐹
 (192) 

 
Zgornjo mejo uporabimo, če je logična topologija popolnoma povezana z eno povezavo na 
par omrežnih elementov. Takrat velja  𝑀 = 𝑉(𝑉 − 1). Če je omrežje regularno in stopnje Δ, 
dobimo z uporabo enačbe (192) naslednji rezultat: 
 
 

𝑊𝐹 ≥
(𝑉 − 1)𝐻

𝛥 ≥
(𝛥,𝑉)!

!"#

𝛥 =
𝑉 − 1 𝑑!"#(𝛥,𝑉)

𝛥  (193) 

 
kjer velja: 
 
 

𝑑!"# 𝛥,𝑉 =
1

(𝑉 − 1) (𝛥,𝑉)
!

!"#
 (194) 

 
 

𝛥,𝑉 = 𝛥 𝑗(𝛥 − 1)!!!
!

!!!

− 𝐷 1+ 𝛥 (𝛥 − 1)!!! − 𝑉
!

!!!

!

!"#
 (195) 

 
Produkt WF na levi strani enačbe (193) podaja mejo v smislu zahtevanih zmogljivosti 
povezav, izraženih s številom valovnih dolžin. Ker je bila omejitev dosežena z ohranitvijo 
prometnih tokov, ni bila uporabljena omejitev zveznosti valovnih dolžin. Meja zato ne dela 
razlike med zmogljivostmi s stališča optičnih vlaken in zmogljivostmi s stališča valovnih 
dolžin. V realnosti velja, da imajo omrežja, v katerih imajo posamezne povezave skupno F=1 
optično vlakno na povezavo z W valovnimi dolžinami, boljše performančne lastnosti, kot če 
so zmogljivosti omogočene z 𝐹 = 𝑘 pari optičnih vlaken na povezavo z W=1 valovno dolžino 
(Stern et al., 2009, str. 445). 
 
Zgornje meje v enačbah (192)–(195) kažejo, kako pomembno je omrežne elemente nameščati 
v zgoščeni topologiji z majhnimi premeri omrežja, če naj bo število potrebnih valovnih dolžin 
optimizirano. Povečevanje Δ zmanjšuje mejo neposredno, prav tako tudi posredno z 
zmanjševanjem  𝑑!"# 𝛥,𝑉 . Kako blizu omejitvam se približam, je odvisno od učinkovitosti 
algoritma za usmerjanje in dodeljevanje valovnih dolžin in monotonosti obremenjevanja 
povezav v omrežju. Monotono obremenitev povezav v omrežju je mogoče doseči le, če se 
predpisana distribucija prometnih tokov sklada s fizično topologijo omrežja.  
 
Spodnjo mejo na zahtevano število valovnih dolžin W za realizacijo logičnih povezav se lahko 
poišče z metodo, ki se imenuje omejitev s presekom omrežja (angl. Limiting Cut Bound). 
Predpostavimo omrežje z omrežnimi elementi  𝑉, ki podpirajo predpisano množico logičnih 
povezav. Omrežni elementi naj bodo razdeljeni v dve podomrežji 𝐾! in 𝑉 − 𝐾!. Naj bo 𝐶! 
presek, ki loči omrežje na dve nepovezani podomrežji, 𝐹! pa število optičnih vlaken na 
povezavah, ki so vključene v presek omrežja in 𝑀! število logičnih povezav iz prvega v drugo 
podomrežje. Spodnjo mejo na število valovnih dolžin W, zahtevanih za podporo določenega 
števila logičnih poti zapišemo kot: 
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 𝑊 ≥
𝑀!

𝐹!
 (196) 

 
Iz zapisanega sledi, da je spodnja meja na število valovnih dolžin W  za vse povezave enaka: 
 
 𝑊!"#$%& = max

!

𝑀!

𝐹!
 (197) 

 
pri čemer se maksimumi iščejo preko vseh presekov v omrežju. Presek, ki maksimira desno 
stran enačbe, se imenuje omejitveni presek (angl. Limiting Cut). Nujni pogoj, da se ta meja 
doseže, je, da je promet porazdeljen enakomerno preko vseh optičnih vlaken v vsakem 
preseku. V primeru popolnoma povezane logične topologije lahko enačbo (197) zapišemo 
kot: 
 
 

𝑊!"#$%& = max
!

𝐾!(𝑉 − 𝐾!)
𝐹!

 (198) 

 
Naj bo število omrežnih elementov 𝑉 v omrežju liho število. Omrežje presekamo skoraj na 
polovici tako, da sta vrednosti 𝐾! in (𝑉 − 𝐾!) enaki (𝑉 − 1)/2 in (𝑉 + 1)/2. S postavitvijo 
števila optičnih vlaken 𝐹! = 2, kar predstavlja bidirekcionalno omrežje z enim parom optičnih 
vlaken in dvojnim dostopom, postane 𝑊! = (𝑉! − 1)/8. Ko je število omrežnih elementov 𝑉 
v omrežju sodo, velja: 𝑊! = 𝑉!/8. Pri sodem številu omrežnih elementov v omrežju 
obstajata dva primera: 𝑉 2 je liho in 𝑉 2 je sodo število. 
 
Meja z omejitvenim presekom na valovne dolžine predlaga preprosto in cenovno ugodno 
metodo za dodeljevanje zmogljivosti povezav v omrežju tako, da se fizična topologija dobro 
sklada z logičnimi povezavami. Začenši s fizično topologijo omrežja in s predpostavko enega 
para optičnih vlaken na povezavo lahko mejo omejitvenega preseka izračunamo iz 
predpisanih logičnih povezav. Če je rezultat 𝑊!"#$%& previsok, ga lahko znižam z dodanim 
parom ali več pari optičnih vlaken na povezavi, ki je vključena v presek. Ker se število 
optičnih vlaken v preseku veča, dobi postopek pomen tedaj, ko postane kateri od ostalih 
presekov prav tako omejen. Ta postopek nadaljujemo na novem omejitvenem preseku, dokler 
izboljševanje meje s povečevanjem števila vlaken na povezavah ni več mogoče ali ni 
stroškovno učinkovito. Računanje 𝑊 = 𝑀! 𝐹! je varljivo preprosto. Zavedati se moramo, da 
je izračun za samo eno povezavo trivialen, v večjih omrežjih z 𝑉 omrežnimi elementi pa 
število presekov hitro raste na način 2! − 2, oziroma z drugimi besedami, število presekov 
raste s kvadratom števila omrežnih elementov v omrežju (Baroni et al., 1997, str. 242). Zaradi 
omenjene zahtevnosti je razvitih nekaj učinkovitih hevrističnih metod, ki omogočajo najti 
spodnjo mejo na  𝑊!"#$%& s preskušanjem naključno izbranih presekov namesto 
preračunavanja celotnega omrežja (Stern et al., 2009, str. 891). 
 
Za določitev minimalnega števila valovnih dolžin ločimo tri primere:  
 
• število omrežnih elementov 𝑉 je liho, 
•  𝑉 2 je liho in 
•  𝑉 2 je sodo število.  
 
Pri dodeljevanju valovnih dolžin ločimo glede na način dostopa do obroča dva primera:  
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• dostop do obroča z enim parom optičnih vlaken in  
• dostop do obroča z dvema paroma optičnih vlaken.  
 
V primeru dostopa z dvema paroma optičnih vlaken se lahko od opazovanega omrežnega 
elementa za povezljivost s sosednjima omrežnima elementoma uporabi ista valovna dolžina. 
Pri dostopu preko enega para optičnih vlaken to ni mogoče.  
 
Potrebno in zadostno število valovnih dolžin 𝑊! na optično vlakno za popolno povezljivost 
(ena dvosmerna povezava za vsak par omrežnih elementov v obroč v omrežju) pri dostopu 
preko dveh parov optičnih vlaken je: 
  
 

𝑊! =
𝑠𝑜𝑑𝑖 𝑉 𝑠𝑜𝑑𝑖(𝑉 − 1)

8 =

(𝑉)! − 1
8 ;𝑉  𝑗𝑒  𝑙𝑖ℎ

(𝑉)!

8
;𝑉  𝑗𝑒  𝑠𝑜𝑑

 (199) 

 
Mešana logična topologija omrežja zahteva vsaj eno valovno dolžino med vsakim parom 
omrežnih elementov. Potrebno število kanalov 𝐶, ki jih moramo obravnavati kot potrebno 
število dodajanj ali odvzemanj valovnih dolžin na omrežni element za popolnoma mešano 
logično topologijo podaja enačba (200). 
  
 𝐶 = 𝑉 − 1 (200) 
 
V obroč topologiji omrežja obstajata med dvema omrežnima elementoma vedno dve poti. 
Katero pot izberemo, je odvisno od vhodnih podatkov za načrtovanje, vsekakor pa so vedno 
zaželene najkrajše poti. Najkrajše poti zmanjšujejo potrebno število valovnih dolžin na 
optičnem vlaknu. V primeru lihega števila omrežnih elementov 𝑉 v omrežju je na vsakem 
optičnem vlaknu mogočih (𝑉 − 1)/2 destinacij, od teh polovica v smeri vzhod in polovica v 
smeri zahod. Ker so ponori od izvornega elementa oddaljeni v dveh smereh, se smeta v 
primeru omrežja brez zaščitne sheme uporabiti dve množici valovnih dolžin 𝑊 z enakimi 
vrednostmi. V primeru sodega števila omrežnih elementov 𝑉 v omrežju pa je na vsakem 
optičnem vlaknu mogočih v eni smeri 𝑉/2 in v drugi smeri (𝑉/2)− 1 destinacij. Tudi v tem 
primeru je mogoče v eni in drugi smeri uporabiti enake valovne dolžine. V omrežju z 𝑉 
omrežnimi elementi se tako preko enega optičnega vlakna poveže 𝑉(𝑉 − 1)/2 parov 
omrežnih elementov. Z definicijo poprečnega števila skokov med omrežnimi elementi v 
obroču 𝐸 𝐻  zahteva 𝑉(𝑉 − 1)/2 parov omrežnih elementov na enem vlaknu 𝑊! valovnih 
dolžin:  
 
 𝑊! = 𝐸 𝐻 (𝑉 − 1)/2 (201) 
 
Z izbiro najkrajših poti med dvema omrežnima elementoma pridemo do rezultata: 
 
 

𝐸 𝐻 =
𝑠𝑜𝑑𝑖 𝑉 𝑠𝑜𝑑𝑖(𝑉 − 1)

4(𝑉 − 1) =

𝑉 + 1
4

;   𝑉  𝑗𝑒  𝑙𝑖ℎ

(𝑉)!

4(𝑉 − 1)
;𝑉    𝑗𝑒  𝑠𝑜𝑑

 (202) 

 
kjer je 𝑠𝑜𝑑𝑖 𝑉  najmanjše sodo število, večje ali enako številu omrežnih elementov 𝑉.  
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Minimalno število valovnih dolžin 𝑊 mora izpolniti naslednje pogoje, navedene v neenačbi 
(203) 
 
 

𝑊 ≥ max 𝐶,𝑊! =
max 𝑉 − 1;   

𝑉! − 1
8

;𝑉  𝑗𝑒  𝑙𝑖ℎ

max 𝑉 − 1;   
𝑉!

8
;𝑉𝑗𝑒  𝑠𝑜𝑑𝑖

 (203) 

 
Preglednica 16 podaja vrednosti 𝐶, 𝑊! in 𝑊 za omrežje z lihim številom omrežnih 
elementov: 
 

Preglednica 16: Vrednosti   𝑪, 𝑾𝒇 in 𝑾 za omrežje z lihim številom omrežnih elementov 
 

Število omrežnih 
elementov (V) 𝑪 = 𝑽− 𝟏 𝑾𝒇 =

(𝑽)𝟐 − 𝟏
𝟖  𝑾 ≥ 𝐦𝐚𝐱 𝑪,𝑾𝒇  

3 2 1 2 
5 4 3 4 
7 6 6 6 
9 8 10 10 
11 10 15 15 
13 12 21 21 
15 14 28 28 

 
Za število omrežnih elementov 𝑉 = 7 sta vrednosti za 𝐶 in 𝑊! enaki. To pomeni, da je vsaka 
valovna dolžina dodana in odvzeta na vsakem omrežnem elementu in da je vsaka valovna 
dolžina uporabljena na vseh segmentih obroča. Za 𝑉 < 7 velja, da je 𝐶 >𝑊!, zaradi česar ni 
potrebno, da se na vseh segmentih uporabijo vse valovne dolžine. Ko je  𝑉 > 7, je 𝐶 <𝑊! in 
vse valovne dolžine so uporabljene na segmentih obroča, vendar nekatere valovne dolžine na 
določenih omrežnih elementih niso dodane in odvzete. Število valovnih dolžin, ki gredo skozi 
omrežni element brez dodajanja in odvzemanja, je enako: 
 
 

𝑈 =
𝑉 − 1 (𝑉 − 7)

8 ;∀𝑣 > 7 (204) 

 
Preglednica 17 podaja vrednosti 𝐶, 𝑊! in 𝑊 za omrežje s sodim številom omrežnih 
elementov: 
 

Preglednica 17: Vrednosti   𝑪, 𝑾𝒇 in 𝑾 za omrežje s sodim številom omrežnih elementov 
 
Število omrežnih 

elementov (V) C = V-1 𝑾𝒇 =
𝑽𝟐

𝟖  𝑾 ≥ 𝐦𝐚𝐱    𝑪,𝑾𝒇  

4 3 2 3 
6 5 4,5 5 
8 7 8 8 
10 9 12,5 13 
12 11 18 18 
14 13 24,5 25 
16 15 32 32 
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V tem primeru 𝑊! ni vedno celo število. Na primer za število omrežnih elementov 𝑉 = 10, 
uporaba 12 valovnih dolžin ne bo dovolj, medtem ko s 13 valovnimi dolžinami niso vse 
potrebne na vseh segmentih. Za 𝑉 ≤ 6 velja 𝑊! < 𝐶 in zato na vseh segmentih pri uporabi 
najkrajših poti med omrežnimi elementi niso potrebne vse valovne dolžine. 
 
Za omrežje z dostopom preko enega para optičnih vlaken je treba za popolno povezljivost 
med N omrežnimi elementi realizirati 𝑊 = 𝑁 − 1 valovnih dolžin. To pomeni, da predstavlja 
za omrežja z omrežnimi elementi 𝑁 < 6 in dostopom preko enega para optičnih vlaken ozko 
grlo, kar je vzrok za to, da je na omrežju potrebno večje število valovnih dolžin kot pri 
dostopu preko dveh parov optičnih vlaken. Na primer v omrežju s petimi omrežnimi elementi 
so za popolno povezljivost z dostopom preko enega para optičnih vlaken potrebne štiri 
valovne dolžine, če pa je dostop preko dveh parov optičnih vlaken, pa le tri valovne dolžine. 
V obeh primerih velja predpostavka, da se valovne dolžine usmerjajo preko najkrajših poti.  
 
Obroč topologija omrežja ponuja množico želenih lastnosti, ki naredijo to topologijo 
zanimivo. Mešana topologija je precej bolj bogata in zato tudi kompleksnejša za analizo, 
načrtovanje in izvedbo. Dostikrat je smiselno mešano topologijo omrežja razčleniti na 
posamezne obroče. Posamezna obroča ali obroči v mešani topologiji omrežja so med seboj 
povezani s povezovalnimi omrežnimi elementi (angl. Bridge). Ti omrežni elementi morajo 
biti izbrani tako, da je mogoče realizirati vsako pot med vsakim parom omrežnih elementov v 
omrežju (Bertsekas et al., 1987, str. 361).  
 
V nadaljevanju obravnavamo problem dodeljevanja valovnih dolžin ločeno, in sicer kot: 
 
• problem dodeljevanja valovnih dolžin kot optimizacijski problem, 
• problema dodeljevanja valovnih dolžin po hevrističnem pristopu. 
 
Dodeljevanje valovnih dolžin kot optimizacijski problem  
 
Algoritem dodeljevanja valovnih dolžin, ki ga predlaga Zhang s sodelavci (1998, str. 121) 
maksimira ves promet, realiziran preko enega optičnega skoka pod pogojem, da nima nobena 
optična pot preko iste povezave iste valovne dolžine. Določimo matriko optična pot - 
povezava: 
 
 𝑚 = 𝑚 !,! (!,!)  (205) 
 
Velja: 
 
𝑚 = 𝑚 !,! (!,!) = 1; če potekata optični poti (𝑖, 𝑗) in (𝑙,𝑚) preko isto povezave 𝑒, 
𝑚 = 𝑚 !,! (!,!) = 0; če optični poti (𝑖, 𝑗) in (𝑙,𝑚) ne potekata preko iste povezave 𝑒. 
 
V enačbi (205) predstavljajo indeksi 𝑖, 𝑗, 𝑙,𝑚 omrežne elemente. Optična pot je tako določena 
s svojim izvornim in ponornim omrežnim elementom. Na primer 𝑖 je izvorni omrežni element 
in 𝑗 je ponorni omrežni element. Definiramo binarno spremenljivko 𝛿!"#, ki podaja odnos 
omrežni element - optična pot.  
 
Velja: 
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𝛿!"# = 1; če sta omrežna elementa 𝑖 in 𝑗 povezana preko optične poti z valovno dolžino 𝑤, 
𝛿!"# = 0; če omrežna elementa 𝑖 in 𝑗 nista povezana preko optične poti z valovno dolžino 𝑤. 
 
Če je 𝑐 zmogljivost valovne dolžine in 𝑊 skupno število valovnih dolžin na določeni 
povezavi 𝑒, lahko skupno zmogljivost povezave med omrežnima elementoma 𝑖 in 𝑗 zapišemo 
kot vsoto (206). 
 
 

𝑦! = 𝛿!"#𝑐
!

!!!

 (206) 

 
Če dodamo število, ki pove, kolikokrat ima koeficient vrednost 𝛿!"# = 1 za vse valovne 
dolžine, dobimo natančno število optičnih poti, ki so vzpostavljene med omrežnima 
elementoma 𝑖 in 𝑗. Število optičnih poti, zmnoženo z zmogljivostmi posamezne optične poti, 
da skupno zmogljivost povezave med omrežnima elementoma 𝑖 in 𝑗. Zhang et al. (1995, str. 
281) definira za optimizacijo dodeljevanja valovnih dolžin naslednjo namensko funkcijo: 
 
 

𝑚𝑎𝑥 min  (ℎ!" , 𝛿!"#

!

!!!

𝑐
!

!!!

)
!

!!!

 (207) 

 
Najprej je treba minimizirati izbiro med skupnim obsegom prometnega povpraševanja ℎ!" 
med omrežnima elementoma 𝑖 in 𝑗 in zmogljivostjo na optični poti med omrežnima 
elementoma 𝑖 in 𝑗. To se potem maksimira preko vseh izvor – ponor parov omrežnih 
elementov preko celega omrežja. Treba je upoštevati omejitev, da sme za vsako valovno 
dolžino 𝑤 obstajati samo ena optična pot, ki izvira na omrežnem elementu 𝑖 in ena optična 
pot, ki se zaključuje na omrežnem elementu j. To zagotavlja, da ni nobena valovna dolžina 𝑤 
na povezavi 𝑒 uporabljena dvakrat. Pogoja zapišemo kot: 
 
 

𝛿!"# ≤ 1;   ∀𝑤 ∈𝑊,      ∀𝑖 ∈ 𝑉
!

!!!

 (208) 

 
 

𝛿!"# ≤ 1;   ∀𝑤 ∈𝑊,      ∀𝑗 ∈ 𝑉
!

!!!

 (209) 

 
 𝛿!"# = 0,1.    ∀𝑤 ∈𝑊,      ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉 (210) 
 
Če se dve optični poti (𝑖, 𝑗) in (𝑙,𝑚) prekrivata, ne smeta imeti iste valovne dolžine. Z 
drugimi besedami, če optični poti (𝑖, 𝑗) in (𝑙,𝑚) uporabljata isto povezavo 𝑒, koeficienta 
𝛿!" 𝑤  in 𝛿!" 𝑤  ne smeta zavzeti vrednosti 1 sočasno. To omejitev zapišemo kot: 
 
 𝑚 !,! !,! 𝛿!" 𝑤 + 𝛿!" 𝑤 ≤ 1;∀𝑤 ∈𝑊 (211) 
 
Celoten optimizacijski problem usmerjanja valovnih dolžin zapišemo skupaj: 
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Matematični program 13: Problem usmerjanja valovnih dolžin (Zhang) 
 
 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑖𝑟𝑎𝑗:  
 
 

min  (ℎ!" , 𝛿!"#

!

!!!

𝑐
!

!!!

)
!

!!!

 (212) 

 
 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒  𝑛𝑎:  
 
 (206), (208), (209), (210) in (211)  
 
Hevristični pristop reševanja problema dodeljevanja valovnih dolžin 
 
Pri razvoju algoritma za dodeljevanje valovnih dolžin upoštevamo naslednje omejitve: 
 
• optična pot naj bo realizirana z neprekinjeno valovno dolžino; čeprav se optično pot 

realizira preko več zaporednih povezav 𝑒, mora biti na vsaki povezavi na isti valovni 
dolžini; 

• usmerjanje valovnih dolžin naj bo izvedeno tako, da so obsegi prometnega 
povpraševanja realizirani preko najkrajših poti; tako se maksimira zmogljivost 
omrežja, saj se ne izkoriščajo zmogljivosti povezav, ki jih lahko izkoristi neko drugo 
povpraševanje; 

• valovne dolžine naj se dodeljujejo tako, da minimizirajo blokiranje dodatnih 
optičnih poti; valovne dolžine naj se dodeljujejo hevristično najkrajšim optičnim potem, 
kar maksimira njihovo ponovno uporabo (angl. Wavelenght Reuse); 

• ponovna izkoriščenost valovnih dolžin mora biti maksimirana; ponovno izkoriščenost 
valovne dolžine dosežemo z uporabo iste valovne dolžine med različnimi segmenti, to je 
povezavami omrežja. V takšnem omrežju obstaja tako imenovana prostorska ločitev 
valovnih dolžin. Prostorska ločitev dolžin pomeni imeti optični poti na isti valovni dolžini, 
vendar ti optično poti ne delita istih povezav 𝑒.  

 
Dodeljevanje valovnih dolžin v transportnem omrežju brez implementirane zaščitne 
sheme 
 
Prometni tokovi 𝑥! na prometnem nivoju predstavljajo obsege prometnega povpraševanja 
ℎ!
(!) na transportnem nivoju omrežja. Z namenom optimizacije stroškov transportnega nivoja 

omrežja se obsegi prometnega povpraševanja ℎ!
(!)na transportnem nivoju realizirajo s 

prometnimi tokovi po rešitvah matematičnega programa 12. Posameznim prometnim 
tokovom 𝑥!

(!) naj se valovne dolžine dodelijo tako, da bo njihovo število minimalno in da 
bodo v vsakem trenutku omogočale realizacijo popolnoma mešane logične topologije 
omrežja. Omrežni elementi naj bodo medsebojno povezani v fizične obroče ali obroče, ki so 
rezultat razčlenjene mešane topologije omrežja. 
 
Predpostavimo topologijo omrežja vrste obroč, ki vsebuje 𝑉 ≥ 3 omrežnih elementov. Takšno 
omrežje lahko vsebuje liho ali sodo število omrežnih elementov 𝑉(!). Valovne dolžine se 
dodeljujejo ločeno za zanko v smeri vzhod in zanko v smeri zahod, vsaka je realizirana preko 
svojih optičnih vlaken. Splošne zahteve za valovne dolžine in skoke med omrežnimi elementi 
so: 
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• vsaka valovna dolžina je lahko na vsakem vlaknu uporabljena enkrat in samo enkrat,  
• v primeru omrežja brez zaščitne sheme se lahko več optičnih poti preko ene zanke 

realizira z isto valovno dolžino, 
• vsak omrežni element mora imeti vsak skok iz množice 1,… ,𝑚𝑎𝑥 = (𝑛 − 1)/2  

realiziran v obeh smereh enkrat in samo enkrat. Vsak omrežni element mora biti preko 
valovnih dolžin povezan z vsemi ostalimi omrežnimi elementi. 

 
Algoritem 1: Dodeljevanje valovnih dolžin v omrežju brez zaščitne sheme 

 
1: določi potrebno število valovnih dolžin 
2: inicializiraj indekse in števce 𝑖 ← 1, 𝑘 ← 1, 𝑗! ← 1 
3: preveri število omrežnih elementov 𝑉 
4: če 𝑉 > 6,  potem  
5: pojdi na 9 
6: drugače  
7: pojdi na preglednice (18), (19), (20) ali (21) 
8: konec če 
9:  preveri, ali je število omrežnih elementov 𝑉 liho ali sodo 
10:  če je 𝑉 liho število, potem 
11:  pojdi na 15 
12: drugače  
13: pojdi na 37 
14: konec če 
15: določi največji dovoljeni skok ℎ!"# in vektor skokov 𝒉 
16: dokler ℎ ≠ 𝒉, ponavljaj 
17: določi začetni omrežni element 𝑗 ← 𝑗! 
18: dokler 𝑘 ≤ 𝑗!ℎ!"# −

!! !!!!
!

  ,  ponavljaj 
19: postavi števec zank 𝑘 ← 𝑘 in števec valovnih dolžin 𝑖 ← 𝑖 
20: dokler 𝑗 ≠ 𝑗!, ponavljaj 
21: dodeli valovno dolžino 𝑖 v smeri Vzhod  
22: dodeli valovno dolžino 𝑖 v smeri  Zahod 
23: popravi števec skokov ℎ! = ℎ! + 1 
24: preveri vrednost skoka ℎ! 
25: če ℎ! > ℎ!"#, potem 
26: ℎ! ← 1 
27: drugače 
28:  ℎ! ← ℎ! + 1 
29: konec če 
30: določi nov 𝑗 ← 𝑃𝑜𝑛𝑜𝑟𝑉𝑧ℎ𝑜𝑑 
31:  konec dokler 
32: popravi 𝑘 = 𝑘 + 1 in 𝑖 = 𝑖 + 1 
33:  konec dokler  
34: določi nov izvorni omrežni element 𝑗! = 𝑗! + 1  
35: konec dokler  
36: realiziraj valovno dolžino 
37: določi največji dovoljeni skok ℎ!"#$ in vektor skokov 𝒉 
38: dokler ℎ ≠ 𝒉, ponavljaj 
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39: določi začetni omrežni element 𝑗 ← 𝑗! 
40: dokler so pogoji iz preglednice 23 izpolnjeni, ponavljaj 
41: postavi števec zank 𝑘 ← 𝑘 in števec valovnih dolžin 𝑖 ← 𝑖 
42: dokler 𝑗 ≠ 𝑗!, ponavljaj 
43: dodeli valovno dolžino 𝑖 v smeri Vzhod  
44: dodeli valovno dolžino 𝑖 v smeri  Zahod 
45: popravi števec skokov ℎ! = ℎ! + 1 
46: preveri vrednost skoka ℎ! 
47: če ℎ! > ℎ!"#$, potem 
48:   ℎ! ← 1 
49: drugače 
50:   ℎ! ← ℎ! + 1 
51:  konec če 
52: določi nov 𝑗 ← 𝑃𝑜𝑛𝑜𝑟𝑉𝑧ℎ𝑜𝑑 
53: konec dokler 
54: popravi 𝑘 = 𝑘 + 1 in 𝑖 = 𝑖 + 1 
55: konec dokler  
56: določi nov izvorni omrežni element 𝑗! = 𝑗! + 1  
57: konec dokler  
58: realiziraj valovno dolžino 
 
Sledi razlaga algoritma za dodeljevanje valovnih dolžin v omrežju DWDM brez 
implementirane zaščitne sheme. Za pomoč pri razumevanju služi diagram poteka v Prilogi 10. 
 
Korak 1: (Določitev potrebnega števila valovnih dolžin za popolnoma mešano logično 
topologijo omrežja) 
 
Potrebno število valovnih dolžin za realizacijo popolnoma mešane logične topologije omrežja 
brez zaščitne sheme podaja enačba (203). 
 
Korak 2: (Določitev indeksov in števcev) 
 
Implementacijo valovnih dolžin v omrežju začnemo z oblikovanjem preglednice skokov in 
dodeljevanja valovnih dolžin. Za označevanje posameznih omrežnih elementov v obsegu 𝑉, 
vključenih v obroč, uporabimo indeks 𝑗. Velja 𝑗 = 1,2,… ,𝑉. Posamezen skok, ki predstavlja 
razdaljo med izvornim in ponornim omrežnim elementom, označimo s h!. Ponorni omrežni 
element določenega skoka izračunamo kot 𝑗 + h!. Glede na to, da se lahko dodeljevanje 
valovnih dolžin začne na katerem koli omrežnem elementu, označimo začetni omrežni 
element za določeno valovno dolžino z 𝑗!. Posamezno valovno dolžino označimo z 
indeksoma 𝑖. Obseg valovnih dolžin naj bo med 1 in 𝑊. Za označevanje zank, ki se tvorijo 
med dodeljevanjem iste valovne dolžine med različnimi omrežnimi elementi, uporabimo 
indeks 𝑘. Zanka 𝑘 je zaključena takrat, ko prispemo z enako valovno dolžino na izhodiščni 
omrežni element 𝑗!.  
 
Korak 3: (Preverjanje števila omrežnih elementov v obroču) 
 
Če je število omrežnih elementov v obroču večje od šest 𝑉 > 6,  nadaljujemo s korakom 4, v 
nasprotnem primeru uporabimo za dodelitev valovnih dolžin preglednice 18 do 21. 
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Preglednica 18: Dodelitev valovnih dolžin v primeru 𝑽 = 𝟑 
 

 Ponorni omrežni element 
Izvorni omrežni element 1 2 3 

1  λ!  
2   λ! 
3 λ!   

 
Preglednica 19: Dodelitev valovnih dolžin v primeru 𝑽 = 𝟒 

 
 Ponorni omrežni element 

Izvorni omrežni element 1 2 3 4 
1  λ! λ!  
2   λ!  
3 λ!   λ! 
4 λ!    

 
Preglednica 20: Dodelitev valovnih dolžin v primeru 𝑽 = 𝟓 

 
 Ponorni omrežni element 

Izvorni omrežni element 1 2 3 4 5 
1  λ!    
2   λ! λ! λ! 
3    λ!  
4 λ! λ!   λ! 
5  λ!  λ!  

 
Preglednica 21: Dodelitev valovnih dolžin v primeru 𝑽 = 𝟔 

 
 Ponorni omrežni element 

Izvorni omrežni element 1 2 3 4 5 6 
1  λ! λ!    
2   λ! λ! λ!  
3    λ! λ!  
4 λ!    λ! λ! 
5 λ!     λ! 
6 λ! λ! λ!    

 
Korak 4: (Preverjanje, ali je število omrežnih elementov v obroču liho ali sodo) 
 
Če je število omrežnih elementov liho, nadaljujemo s korakom 5.1, če pa je število omrežnih 
elementov sodo, nadaljujemo na koraku 6.1. 
 
Korak 5.1: (Določitev največjih dovoljenih skokov za posamezen omrežni element ter 
določitev začetnega vektorja skokov) 
 
Največji dovoljeni skok za posamezen omrežni element je v primeru lihega števila omrežnih 
elementov v obroču za vse omrežne elemente enak in je:  
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 ℎ!"# = 𝑉 − 1 /2 (213) 
 
Začetni vektor skokov izračunamo kot: 
 
 

𝒉 = {ℎ!}  𝑘𝑗𝑒𝑟  h! =
1  č𝑒  𝑗 = 1

ℎ!"# + 2− 𝑗  č𝑒  2 ≤ 𝑗 ≤ ℎ!"# + 1
𝑉 + 1− 𝑗  č𝑒  ℎ!"# + 2 ≤ 𝑗 ≤ 𝑉

 

 

(214) 

 
Vektor skokov lahko zapišemo tudi kot: 
 
 𝒉 = (1,𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑎𝑥 − 1,… 2,1,𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑎𝑥 − 1,2,1) (215) 
 
Korak 5.2: (Inicializacija začetnega omrežnega elementa) 
 
Valovno dolžino 𝜆! začnemo dodeljevati iz začetnega izvornega omrežnega elementa 
𝑗 = 𝑗! ← 1. Dodeljevanje smemo začeti na katerem koli omrežnem elementu v obroču.  
 
Korak 5.3: (Inicializacija zanke dodeljevanja valovnih dolžin 𝑘 in indeksa valovnih dolžin 𝑖) 
 
Prva zanka 𝑘 za dodeljevanje valovne dolžine 𝜆! (𝜆!|𝑖 = 1) naj privzame vrednost 1: 𝑘 ← 1. 
Indeks i za indeksiranje posameznih valovnih dolžin naj na začetku izvajanja algoritma prav 
tako privzame vrednost 1: 𝑖 ← 1. 
 
Korak 5.4: (Dodelitev valovnih dolžin v smeri Vzhod) 
 
Za dodelitev valovnih dolžin v smeri Vzhod določimo izvorne in ponorne omrežne elemente.  
 
𝑃𝑜𝑛𝑜𝑟𝑉𝑧ℎ𝑜𝑑𝐷 = 𝑗 + ℎ! 
𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎 𝑖 𝑚𝑒𝑑   𝑗,𝑃𝑜𝑛𝑜𝑟𝑉𝑧ℎ𝑜𝑑𝐷  
 
Korak 5.5: (Dodelitev delovnih in zaščitnih valovnih dolžin v smeri Zahod) 
 
Za dodelitev delovnih in zaščitnih valovnih dolžin v smeri Zahod določimo izvorne in 
ponorne omrežne elemente.  
 
𝐼𝑧𝑣𝑜𝑟𝑍𝑎ℎ𝑜𝑑𝐷 = 𝑃𝑜𝑛𝑜𝑟𝑉𝑧ℎ𝑜𝑑𝐷 
𝑃𝑜𝑛𝑜𝑟𝑍𝑎ℎ𝑜𝑑𝐷 = 𝑗 
𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎 𝑖 𝑚𝑒𝑑   𝐼𝑧𝑣𝑜𝑟𝑍𝑎ℎ𝑜𝑑𝐷,𝑃𝑜𝑛𝑜𝑟  𝑍𝑎ℎ𝑜𝑑𝐷  
 
Korak 5.6: (Določitev nove vrednosti skoka h!) 
 
Po opravljenem skoku ℎ! med določenima omrežnima elementoma vrednost skoka ℎ! 
povečam za 1 (ℎ! = ℎ! + 1) in spremembo vpišem v obstoječi vektor skokov. Nove vrednosti 
skokov ℎ! v vektorju skokov 𝒉 upoštevamo v naslednjih zankah k. 
 
Korak 5.7: (Preverjanje vrednosti skoka h! za omrežni element j) 
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Če je nova vrednost skoka ℎ! večja od največje dovoljene vrednosti skoka ℎ!"#, to je 
ℎ! > ℎ!"#, dodelimo naslednjemu skoku vrednost 1 (korak 5.7.1). V nasprotnem primeru, ko 
je nova vrednost skoka ℎ! ≤ ℎ!"#, vpišemo v vektor skokov vrednost ℎ! in jo upoštevamo v 
naslednji zanki k. Po korekciji vektorja skokov z algoritmom nadaljujem na koraku 5.8. 
 
Korak 5.8: (Določitev novega izvornega omrežnega elementa j) 
 
Za dodelitev enake valovne dolžine v isti zanki k določimo nov izvorni omrežni element 𝑗 v 
smeri Vzhod. Nov izvorni omrežni element določimo kot: 𝑗 = 𝑃𝑜𝑛𝑜𝑟𝑉𝑧ℎ𝑜𝑑𝐷. Iz zapisa sledi, 
da izvira ista valovna dolžina 𝜆! v isti zanki 𝑘 iz omrežnega elementa, ki je ponor predhodno 
dodeljene valovne dolžine.  
 
Korak 5.9: (Preverjanje, ali je novo določeni izvorni omrežni element začetni izvorni 
omrežni element) 
 
S preverjanjem pogoja 𝑗 = 𝑗! ugotovimo, ali je določena zanka 𝑘 v celoti realizirana. Zanka k 
je popolnoma realizirana tedaj, ko se pri dodeljevanju enake valovne dolžine vrnemo na 
začetni izvorni omrežni element 𝑗 = 𝑗!. Če pogoj 𝑗 = 𝑗! ni izpolnjen, se vrnemo na korak 5.4. 
Ta povratna zanka povzroči vzpostavitev nove optične poti z isto valovno dolžino med 
izvornim in ponornim omrežnim elementom v isti zanki k. Če je pogoj 𝑗 = 𝑗! izpolnjen, v 
koraku 5.10 s povečavo vrednosti k in i za 1 vzpostavimo novo zanko k (𝑘 = 𝑘 + 1). V novi 
zanki začnemo z dodeljevanjem nove valovne dolžine 𝑖 = 𝑖 + 1 . 
 
Korak 5.10: (Korekcija stanja števca zank 𝑘 in indeksa valovnih dolžin 𝑖) 
 
Če je pogoj v koraku 5.9 izpolnjen (𝑗 = 𝑗!), povečamo števec zanke k za 1 𝑘 = 𝑘 + 1 . 
Tako vzpostavimo novo zanko k. S povečavo indeksa valovnih dolžin i za ena pa začnemo v 
novi zanki dodeljevati novo (𝑖 = 𝑖 + 1) valovno dolžino. Algoritem nadaljujem s korakom 
5.11. 
  
Korak 5.11: (Preverjanje začetnega izvornega omrežnega elementa j!) 
 
Isti začetni izvorni omrežni element je lahko vključen v več zank k. To pomeni, da obstaja več 
zank k, ki imajo isti začetni izvorni omrežni element 𝑗!. Ali začnemo v novem ciklu k z 
dodeljevanjem valovnih dolžin na novem začetnem izvornem omrežnem elementu, preverimo 
z neenačbo: 
 
 

𝑘 ≤ 𝑗!ℎ!"# −
𝑗! 𝑗! − 1

2  (216) 

 
Če je pogoj (216) izpolnjen, nadaljujemo z dodeljevanjem valovnih dolžin v novi zanki k + 1 
z istim začetnim izvornim elementom kot v prejšnji zanki  𝑘, le da se vrnemo na korak 5.3. V 
nasprotnem primeru nadaljujemo z algoritmom na koraku 5.12. Na koraku 5.12 določimo 
nov začetni izvorni omrežni element.  
 
Korak 5.12: (Določitev novega začetnega izvornega omrežnega elementa) 
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Če pogoj 𝑘 ≤ 𝑗!ℎ!"# −
!! !!!!

!
 ni izpolnjen, nadaljujemo s korakom 5.12, na katerem 

določimo nov začetni izvorni omrežni element (𝑗! = 𝑗! + 1). S tem začnemo z dodeljevanjem 
valovnih dolžin v novi zanki z novega začetnega izvornega elementa. 
 
Korak 5.13: (Preverjanje zaključka algoritma) 
 
Ko so optimalno dodeljene vse valovne dolžine, je trenutna vrednost vektorja skokov enaka 
vrednosti začetnega vektorja skokov (ℎ = 𝒉). Če je pogoj ℎ = 𝒉  izpolnjen, algoritem  
zaključimo. V nasprotnem primeru se vrnemo na korak 5.2. Ta zanka se ponavlja vse do 
izpolnitve pogoja ℎ = 𝒉. 
 
Če je število omrežnih elementov v omrežju sodo, je treba v zgornjem algoritmu spremeniti 
določene korake. Glede na algoritem dodeljevanja valovnih dolžin za omrežje z lihim 
številom omrežnih elementov je treba spremeniti korake 5.1, 5.7, 5.11 in 5.13. Te korake 
označim s 6.1, 6.7, 6.11 in 6.13. Ostali koraki algoritma ostanejo enaki. 
 
Korak 6.1: (Določitev največjih dovoljenih skokov za posamezni omrežni element in 
določitev začetnega vektorja skokov) 
 
Za posamezne začetne omrežne elemente določimo največje dovoljene skoke ℎ!"# in začetni 
vektor skokov. V primeru lihega števila omrežnih elementov v obroču je največje število 
skokov konstantno in enako za vsak začetni omrežni element. V primeru sodega števila 
omrežnih elementov pa je maksimalno število skokov glede na začetni omrežni element 
različno in se izračuna po formulah (217) in (218), vektor 𝒉 pa podaja enačba (219). 
 
 

ℎ!"#! =

𝑉
2
;     č𝑒  (1 ≤ 𝑗 ≤

𝑉
2
)  𝑖𝑛  𝑗  𝑗𝑒  𝑙𝑖ℎ𝑜

𝑉
2 ;   č𝑒  

𝑉
2 + 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑉 𝑖𝑛   𝑗 −

𝑉
2 𝑗𝑒  𝑙𝑖ℎ𝑜  

   (217) 

 
 

ℎ!"#! =

𝑉
2 − 1; č𝑒   1 ≤ 𝑗 ≤

𝑉
2 𝑖𝑛  𝑗  𝑗𝑒  𝑠𝑜𝑑𝑜  

𝑉
2 − 1; č𝑒  

𝑉
2 + 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 𝑖𝑛   𝑗 −

𝑉
2 𝑗𝑒  𝑠𝑜𝑑𝑜

 (218) 

 
 

𝒉 = {h!}  𝑘𝑗𝑒𝑟  h! =

1    č𝑒  𝑗 = 1  𝑎𝑙𝑖  č𝑒  𝑗 = (
𝑉
2
+ 1)

𝑉
2 + 1− 𝑗 č𝑒  2 ≤ 𝑗 ≤

𝑉
2

𝑉 + 1− 𝑗  č𝑒  
𝑉
2 + 2 ≤ 𝑗 ≤ 𝑉

 (219) 

 
Vektor skokov lahko zapišemo tudi kot zaporedje  (220): 
 
 𝒉 = (1,

𝑉
2 − 1,… ,2, 1,1,

𝑉
2 − 1,… 2,1) (220) 

 
Korak 6.7: (Preverjanje vrednosti skoka h! za omrežni element j) 
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Če je nova vrednost skoka ℎ! večja od največje dovoljene vrednosti  ℎ!"#$, privzame naslednji 
skok vrednost 1. V nasprotnem primeru, ko je nova vrednost skoka ℎ! ≤ ℎ!"#$, v vektor 
skokov vpišemo vrednost ℎ! in jo upoštevamo v naslednjih zankah k. Po korekciji vektorja 
skokov z algoritmom nadaljujemo v koraku 6.8. 
 
Korak 6.11: (Preverjanje, ali so izčrpane vse zanke dodeljevanja valovnih dolžin k, ki imajo 
isti izvorni omrežni element j!) 
 
V primeru sodega števila omrežnih elementov v omrežju je preverjanje zank dodeljevanja 
kompleksnejše, kot je to v primeru lihega števila omrežnih elementov. Shema realizacije 
snopov je različna za primera, ko je 𝑉/2 sodo število in ko je 𝑉/2 liho število. Za sodo število 
omrežnih elementov v omrežju podajamo primere, ko je 𝑉 ≤ 22. Za vsako sodo število 
omrežnih elementov v omrežju obstaja določeno število zank 𝑘, ki imajo isti začetni izvorni 
omrežni element. Število zank 𝑘, ki imajo iste začetne izvorne omrežne elemente, podaja 
preglednica 22, odločitvene kriterije na koraku 6.11 pa zapišemo v preglednici 23. 
 

Preglednica 22: Število snopov z istimi začetnimi omrežnimi elementi 
 
𝑽
𝐣𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 𝟖 𝟗 𝟏𝟎 𝟏𝟏 

8 4 2 2         
10 5 3 3 1 1       
12 6 4 4 2 2       
14 7 5 5 3 3 1 1     
16 8 6 6 4 4 2 2     
18 9 7 7 5 5 3 3 1 1   
20 10 8 8 6 6 4 4 2 2   
22 11 9 9 7 7 5 5 3 3 1 1 
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Preglednica 23: Odločitveni kriterij na koraku 6.11 
 

V V/2 k 𝐣𝟎 NE DA 
8 4 k ≤ V/2 1 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
8 4 V 2 < 𝑘 ≤ (V 2) + 2 2 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
8 4 (V 2) + 2 < 𝑘 ≤ (V 2) + 4 3 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
      

10 5 k ≤ V/2 1 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
10 5 V 2 < 𝑘 ≤ (V 2) + 3 2 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
10 5 (V 2) + 3 < 𝑘 ≤ (V 2) + 6 3 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
10 5 (V 2) + 6 < 𝑘 ≤ (V 2) + 7 4 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
10 5 (V 2) + 7 < 𝑘 ≤ (V 2) + 8 5 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 

      
12 6 k ≤ V/2 1 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
12 6 V 2 < 𝑘 ≤ (V 2) + 4 2 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
12 6 (V 2) + 4 < 𝑘 ≤ (V 2) + 8 3 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
12 6 (V 2) + 8 < 𝑘 ≤ (V 2) + 10 4 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
12 6 (V 2) + 10 < 𝑘 ≤ (V 2) + 12 5 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 

      
14 7 k ≤ V/2 1 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
14 7 V 2 < 𝑘 ≤ (V 2) + 5 2 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
14 7 (V 2) + 5 < 𝑘 ≤ (V 2) + 10 3 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
14 7 (V 2) + 10 < 𝑘 ≤ (V 2) + 13 4 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
14 7 (V 2) + 13 < 𝑘 ≤ (V 2) + 16 5 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
14 7 (V 2) + 16 < 𝑘 ≤ (V 2) + 17 6 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
14 7 (V 2) + 17 < 𝑘 ≤ (V 2) + 18 7 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 

      
16 8 K ≤ v/2 1 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
16 8 V 2 < 𝑘 ≤ (V 2) + 6 2 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
16 8 (v 2) + 6 < 𝑘 ≤ (V 2) + 12 3 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
16 8 (v 2) + 12 < 𝑘 ≤ (V 2) + 16 4 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
16 8 (v 2) + 16 < 𝑘 ≤ (V 2) + 20 5 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
16 8 (v 2) + 20 < 𝑘 ≤ (V 2) + 22 6 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
16 8 (v 2) + 22 < 𝑘 ≤ (V 2) + 24 7 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 

      
18 9 K ≤ v/2 1 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
18 9 V 2 < 𝑘 ≤ (V 2) + 7 2 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
18 9 (v 2) + 7 < 𝑘 ≤ (V 2) + 14 3 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
18 9 (v 2) + 14 < 𝑘 ≤ (V 2) + 19 4 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
18 9 (v 2) + 19 < 𝑘 ≤ (V 2) + 23 5 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
18 9 (v 2) + 23 < 𝑘 ≤ (V 2) + 26 6 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
18 9 (v 2) + 26 < 𝑘 ≤ (V 2) + 29 7 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
18 9 (v 2) + 29 < 𝑘 ≤ (V 2) + 30 8 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
18 9 (v 2) + 30 < 𝑘 ≤ (V 2) + 31 9 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 

      
20 10 K ≤ v/2 1 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
20 10 V 2 < 𝑘 ≤ (V 2) + 8 2 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
20 10 (v 2) + 8 < 𝑘 ≤ (V 2) + 16 3 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
20 10 (v 2) + 16 < 𝑘 ≤ (V 2) + 22 4 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
20 10 (v 2) + 22 < 𝑘 ≤ (V 2) + 28 5 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
20 10 (v 2) + 28 < 𝑘 ≤ (V 2) + 32 6 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
20 10 (v 2) + 32 < 𝑘 ≤ (V 2) + 36 7 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
20 10 (v 2) + 36 < 𝑘 ≤ (V 2) + 38 8 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
20 10 (v 2) + 38 < 𝑘 ≤ (V 2) + 39 9 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 

      
22 11 K ≤ v/2 1 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
22 11 V 2 < 𝑘 ≤ (V 2) + 9 2 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
22 11 (v 2) + 9 < 𝑘 ≤ (V 2) + 18 3 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
22 11 (v 2) + 18 < 𝑘 ≤ (V 2) + 25 4 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
22 11 (v 2) + 25 < 𝑘 ≤ (V 2) + 32 5 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
22 11 (v 2) + 32 < 𝑘 ≤ (V 2) + 37 6 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
22 11 (v 2) + 37 < 𝑘 ≤ (V 2) + 42 7 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
22 11 (v 2) + 42 < 𝑘 ≤ (V 2) + 45 8 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
22 11 (v 2) + 45 < 𝑘 ≤ (V 2) + 48 9 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
22 11 (v 2) + 48 < 𝑘 ≤ (V 2) + 49 10 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
22 11 (v 2) + 49 < 𝐶 ≤ (V 2) + 50 11 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.12 
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Korak 6.13: (Preverjanje začetnega omrežnega elementa j!) 
 
Algoritem zaključimo, ko je 𝑗! > 𝑉 2 − 1, ko je število omrežnih elementov sodo in je 
(𝑉 2) prav tako sodo število oziroma takrat, ko je 𝑗! > 𝑉 2  in je (𝑉 2) liho število. V 
omenjenih potrjenih pogojih je trenutni vektor skokov enak začetnem vektorju skokov 
(ℎ = 𝒉). Če pogoj 𝑗! > 𝑉 2 − 1 oziroma pogoj (ℎ = 𝒉) ni izpolnjen, se vrnemo na korak 
6.2. Ta zanka se ponavlja vse do izpolnitve pogoja iz koraka 6.13. 
 
Ostali koraki si sledijo tako kot v algoritmu za dodeljevanje valovnih dolžin v omrežju z lihim 
številom omrežnih elementov. 
 
Dodeljevanje valovnih dolžin v transportnem omrežju z implementirano zaščitno shemo 
        

Algoritem 2: Dodeljevanje valovnih dolžin v omrežju z implementirano zaščitno shemo 
     
1: določi potrebno število valovnih dolžin 
2: določi indekse in števce 𝑖 ← 1, 𝑘 ← 1, 𝑗 ← 1,𝐶 ← 1 
3: preveri število omrežnih elementov 𝑉 
4:  če 𝑉 > 6,  potem 
5:   pojdi na korak 10 
6:  drugače 
7:   pojdi na preglednice 24, 25, 26 ali 27 
8:  konec, če  
9: preveri, ali je število omrežnih elementov 𝑉 liho ali sodo 
10:   če je 𝑉 liho število, potem 
11:    pojdi na korak 15 
12:   drugače 
13:    pojdi na korak 43 
14:   konec če 
15:    določi največji dovoljeni skok ℎ!"# in vektor skokov 𝒉 
16:     dokler ℎ ≠ 𝒉, ponavljaj 
17:      določi začetni omrežni element 𝑗 ← 𝑗! 
18:       dokler  𝐶 ≤ 𝑗!ℎ!"# −

!! !!!!
!

,      ponavljaj 
19:        postavi števec snopov 𝐶 ← 𝐶 
20:         𝐴 ← 0 
21:         dokler 𝑗 ≠ 𝑗! ponavljaj 
22:          če 𝐴 = 1 potem 𝑘 = 𝑘 + 1 
23:          konec če 
24:          postavi 𝑘 ← 𝑘 in 𝑖 ← 𝑖 
25:          dodeli del. in zaš. valovno dolžino 𝑖 v smeri Vzhod 
26:          dodeli del. in zaš. valovno dolžino 𝑖 v smeri  Zahod 
27:          popravi števec skokov ℎ! = ℎ! + 1 
28:          preveri vrednost skoka ℎ! 
29:           če ℎ! > ℎ!"#, potem 
30:            ℎ! ← 1 
31:           drugače  
32:               ℎ! ← ℎ! + 1   
33:           konec če 
34:              določi  𝑗 = 𝑃𝑜𝑛𝑜𝑟𝑉𝑧ℎ𝑜𝑑(𝐷) 
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35:           določi 𝑖 = 𝑖 + 1 
36:           določi spremenljivko 𝐴 ← 1 
37:         konec dokler        
38:          popravi 𝐶 = 𝐶 + 1 in 𝑘 = 𝑘 + 1 
39: konec dokler  
40:  določi nov izvorni omrežni element 𝑗! = 𝑗! + 1 
41: konec dokler  
42: realiziraj valovno dolžino 
43: določi največji dovoljeni skok ℎ!"#$ in vektor skokov 𝒉 
44: dokler ℎ ≠ 𝒉, ponavljaj 
45: določi začetni omrežni element 𝑗! 
46: dokler pogoj preglednica 11 ni izpolnjen, ponavljaj 
47: postavi števec snopov 𝐶 ← 𝐶  
48:       𝐴 ← 0 
49: dokler 𝑗 ≠ 𝑗!, ponavljaj 
50:       če 𝐴 = 1, potem 𝑘 = 𝑘 + 1 
51:       konec če 
52: postavi 𝑘 ← 𝑘 in 𝑖 ← 𝑖 
53: dodeli del. in zaš. valovno dolžino 𝑖 v smeri Vzhod 
54: dodeli del. in zaš. valovno dolžino 𝑖 v smeri  Zahod 
55: popravi števec skokov ℎ! = ℎ! + 1 
56: preveri vrednost skoka ℎ! 
57: če ℎ! > ℎ!"#$, potem 
58:   ℎ! ← 1 
59: drugače 
60:   ℎ! ← ℎ! + 1 
61: konec če 
62: določi 𝑗 = 𝑃𝑜𝑛𝑜𝑟𝑉𝑧ℎ𝑜𝑑(𝐷) 
63: določi  𝑖 = 𝑖 + 1  
64:         določi spremenljivko 𝐴 ← 1 
65: konec dokler 
66: popravi 𝐶 = 𝐶 + 1 in 𝑘 = 𝑘 + 1 
67: konec dokler  
68: določi 𝑗! = 𝑗! + 1 
69: konec dokler  
70: realiziraj valovno dolžino  
 
Sledi razlaga algoritma za dodeljevanje valovnih dolžin v omrežju DWDM z implementirano 
zaščitno shemo. Za pomoč pri razumevanju služi diagram poteka v Prilogi 11. 
 
Korak 1: (Določitev potrebnega števila valovnih dolžin) 
 
Potrebno število valovnih dolžin za realizacijo popolnoma mešane logične topologije omrežja 
z minimalnim stroškom je 𝑊 = 𝑉(𝑉 − 1)/2. Formula velja za sodo ali liho število omrežnih 
elementov v omrežju. Potrebno število optičnih poti je 𝑅 = 2×𝑂 = 𝑉(𝑉 − 1). Za vsako 
valovno dolžino se realizirata dve optični poti, od katerih je ena delovna in ena zaščitna.  
 
Korak 2: (Določitev indeksov in števcev) 
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Dodeljevanje valovnih dolžin v omrežju začnem z oblikovanjem preglednice skokov in 
dodeljevanja valovnih dolžin. Za označevanje posameznih omrežnih elementov v obsegu 𝑉, 
vključenih v obroču, uporabimo indeks 𝑗. Velja 𝑗 = 1,2,… ,𝑉. Posamezen skok, ki predstavlja 
razdaljo med izvornim in ponornim omrežnim elementom, označim s h!. Ponorni omrežni 
element določenega skoka izračunamo kot 𝑗 + h!. Glede na to, da se lahko dodeljevanje 
valovnih dolžin začne na katerem koli omrežnem elementu, naj bo začetni omrežni element za 
določeno valovno dolžino označen z 𝑗!. Posamezna valovna dolžina naj bo označena z 
indeksoma 𝑖 in naj zaznamuje obseg valovnih dolžin med 1 in W. Za označevanje zank, ki se 
tvorijo med dodeljevanjem enake valovne dolžine med različnimi omrežnimi elementi, 
uporabimo indeks 𝑘. Zanka 𝑘 je zaključena takrat, ko prispem z enako valovno dolžino, 
namenjeno za zaščito delovne valovne dolžine na izhodiščni omrežni element 𝑗!. Definiramo 
še števec C, ki ga uporabimo za preverjanje, ali so pri dodeljevanju valovnih dolžin porabljeni 
vsi snopi, ki zajemajo zanke 𝑘, katerih valovne dolžine izhajajo iz istega omrežnega elementa 
𝑗!. Snop je tako definiran kot množica valovnih dolžin, ki se realizirajo preko posameznih 
zank 𝑘, vendar je ponorni omrežni element zadnje dodeljene valovne dolžine enak izvornemu 
omrežnemu elementu prve dodeljene valovne dolžine.  
 
Korak 3: (Preverjanje števila omrežnih elementov v obroču) 
 
Če je število omrežnih elementov v obroču večje od šest (V > 6), nadaljujemo s korakom 4, 
v nasprotnem primeru uporabimo za dodelitev valovnih dolžin preglednice 24, 25, 26 in 27.  

 
Preglednica 24: Dodelitev valovnih dolžin v primeru 𝑽 = 𝟑 

 
 Ponorni omrežni element 

Izvorni omrežni element 1 2 3 
1  λ! λ! 
2 λ!  λ! 
3 λ! λ!  

 
Preglednica 25: Dodelitev valovnih dolžin v primeru 𝑽 = 𝟒 

 
 Ponorni omrežni element 

Izvorni omrežni element 1 2 3 4 
1  λ! λ! λ! 
2 λ!  λ! λ! 
3 λ! λ!  λ! 
4 λ! λ! λ!  

 
Preglednica 26: Dodelitev valovnih dolžin v primeru 𝑽 = 𝟓 

 
 Ponorni omrežni element 

Izvorni omrežni element 1 2 3 4 5 
1  λ! λ! λ! λ! 
2 λ!  λ! λ!" λ! 
3 λ! λ!  λ! λ! 
4 λ! λ!" λ!  λ! 
5 λ! λ! λ! λ!  
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Preglednica 27: Dodelitev valovnih dolžin v primeru 𝑽 = 𝟔 
 

 Ponorni omrežni element 
Izvorni omrežni element 1 2 3 4 5 6 

1  λ! λ! λ! λ! λ! 
2 λ!  λ! λ!" λ!! λ!" 
3 λ! λ!  λ! λ!" λ!" 
4 λ! λ!" λ!  λ! λ!" 
5 λ! λ!! λ!" λ!  λ! 
6 λ! λ!" λ!" λ!" λ!  

 
Korak 4: (Preverjanje, ali je število omrežnih elementov v obroču liho ali sodo) 
 
Če je število omrežnih elementov v obroču liho, nadaljujemo s korakom 5.1, če pa je število 
omrežnih elementov sodo, nadaljujemo s korakom 6.1. 
 
Korak 5.1: (Določitev največjih dovoljenih skokov za posamezen omrežni element ter 
določitev začetnega vektorja skokov) 
 
Največji dovoljeni skok za posamezen omrežni element je v primeru lihega števila omrežnih 
elementov v obroču za vse omrežne elemente enak in je ℎ!"# = 𝑉 − 1 /2. Začetni vektor 
skokov izračunamo z enačbo (214) ali ga zapišemo po enačbi (215). Začetni vektor skokov se 
popravlja ob vsaki dodelitvi valovne dolžine 𝜆! v isti zanki 𝑘. Vektor skokov se popravlja na 
koraku 5.7. 
 
Korak 5.2: (Inicializacija začetnega omrežnega elementa j!) 
 
Valovno dolžino 𝜆! začnemo dodeljevati od začetnega omrežnega elementa 
𝑗 = 𝑗! ← 1. Dodeljevanje valovnih dolžin smemo začeti na katerem koli omrežnem elementu 
v obroču. 
 
Korak 5.3: (Inicializacija števca C) 
 
Števec C uporabljam za preverjanje, ali so pri dodeljevanju valovnih dolžin porabljeni vsi 
snopi, katerih začetna valovna dolžina izhaja iz istega omrežnega elementa 𝑗!. Prvemu snopu 
dodelimo vrednost 𝐶 ← 1, ki jo po popravku v koraku 5.11 povečamo za vrednost 1. 
 
Korak 5.4: (Inicializacija števca zank k in indeksa valovnih dolžin i) 
 
Števcu zank k dodelimo na začetku izvajanja algoritma vrednost 𝑘 ← 1. Indeksu i za 
indeksiranje posameznih valovnih dodelimo na začetku izvajanja algoritma vrednost 𝑖 ← 1. 
 
Korak 5.5: (Dodelitev delovnih in zaščitnih valovnih dolžin v smeri Vzhod) 
 
Za pomoč pri izvajanju korakov 5.5 in 5.6 služi slika 14: 
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Slika 14 : Dodelitev delovnih in zaščitnih valovnih dolžin 
 

 
 
𝑃𝑜𝑛𝑜𝑟𝑉𝑧ℎ𝑜𝑑𝐷 = 𝑗 + ℎ! 
𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎 𝑖 𝑚𝑒𝑑   𝑗,𝑃𝑜𝑛𝑜𝑟𝑉𝑧ℎ𝑜𝑑𝐷  
𝐼𝑧𝑣𝑜𝑟𝑉𝑧ℎ𝑜𝑑𝑍 = 𝑃𝑜𝑛𝑜𝑟𝑉𝑧ℎ𝑜𝑑𝐷 
𝑃𝑜𝑛𝑜𝑟𝑉𝑧ℎ𝑜𝑑𝑍 = 𝑗 
𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎 𝑖 𝑚𝑒𝑑  (𝐼𝑧𝑣𝑜𝑟𝑉𝑧ℎ𝑜𝑑𝑍,𝑃𝑜𝑛𝑜𝑟𝑉𝑧ℎ𝑜𝑑𝑍) 
 
Korak 5.6: (Dodelitev delovnih in zaščitnih valovnih dolžin v smeri Zahod) 
 
𝐼𝑧𝑣𝑜𝑟𝑍𝑎ℎ𝑜𝑑𝐷 = 𝑃𝑜𝑛𝑜𝑟𝑉𝑧ℎ𝑜𝑑𝐷 
𝑃𝑜𝑛𝑜𝑟𝑍𝑎ℎ𝑜𝑑𝐷 = 𝑗 
𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎 𝑖 𝑚𝑒𝑑   𝐼𝑧𝑣𝑜𝑟𝑍𝑎ℎ𝑜𝑑𝐷,𝑃𝑜𝑛𝑜𝑟  𝑍𝑎ℎ𝑜𝑑𝐷  
𝐼𝑧𝑣𝑜𝑟𝑍𝑎ℎ𝑜𝑑𝑍 = 𝑗 
𝑃𝑜𝑛𝑜𝑟𝑍𝑎ℎ𝑜𝑑𝑍 = 𝑃𝑜𝑛𝑜𝑟𝑉𝑧ℎ𝑜𝑑𝐷 
𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎 𝑖 𝑚𝑒𝑑  (𝐼𝑧𝑣𝑜𝑟𝑍𝑎ℎ𝑜𝑑𝑍,𝑃𝑜𝑛𝑜𝑟𝑧𝑎ℎ𝑜𝑑𝑍) 
 
Korak 5.7: (Določitev nove vrednosti skoka h!) 
 
Po opravljenem skoku ℎ! med določenima omrežnima elementoma povečamo vrednost skoka 
za 1 (ℎ! = ℎ! + 1) in spremembo vpišemo v obstoječi vektor skokov. Nove vrednosti skokov 
ℎ! v vektorju skokov 𝒉 upoštevamo v naslednjih zankah k. 
 
Korak 5.8: (Preverjanje vrednosti skoka h! za omrežni element j) 
 
Če je nova vrednost skoka ℎ! večja od največje dovoljene vrednosti skoka ℎ!"#, to je 
ℎ! > ℎ!"#, dodelimo naslednjemu skoku vrednost 1 (Korak 5.8.1). V nasprotnem primeru, 
ko je nova vrednost skoka ℎ! ≤ ℎ!"#,  vpišemo v vektor skokov to vrednost in jo upoštevamo 
v naslednjih zankah k. Po korekciji vektorja skokov nadaljujemo z algoritmom na koraku 5.9. 
 
Korak 5.9: (Določitev novega izvornega omrežnega elementa j in novega indeksa valovnih 
dolžin) 
 

1
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4

Delovna	  povezava
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j=IzvorVzhodD J+hj=PonorVzhodD
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Za dodelitev naslednje valovne dolžine, za novo zanko k, določimo nov izvorni omrežni 
element j v smeri Vzhod. Določimo ga kot 𝑗 = 𝑃𝑜𝑛𝑜𝑟𝑉𝑧ℎ𝑜𝑑𝐷. Iz zapisa sledi, da naslednja 
valovna dolžina 𝜆!!! v novem ciklu 𝑘 + 1 izvira iz omreženga elementa, ki je ponor 
predhodne valovne dolžine. Sočasno z določitvijo novega izvornega omrežnega elementa 
določimo indeks nove valovne dolžine (𝑖 = 𝑖 + 1). 
 
Korak 5.10: (Preverjanje, ali je novo določeni izvorni omrežni element začetni izvorni 
omrežni element) 
 
S preverjanjem pogoja 𝑗 = 𝑗! ugotovimo, ali je določen snop C v celoti realiziran. Snop je 
določen kot množica valovnih dolžin, ki se realizirajo preko posameznih ciklov k, vendar je 
ponorni omrežni element zadnje dodeljene valovne dolžine enak izvornemu omrežnemu 
elementu prve dodeljene valovne dolžine. Če pogoj 𝑗 = 𝑗! ni izpolnjen, povečamo vrednost 
zanke 𝑘 za 1 (𝑘 = 𝑘 + 1) in se vrnemo na korak 5.4. Ta zanka povzroči vzpostavitev nove 
zanke dodeljevanja valovnih dolžin med izvornimi in ponornimi omrežnimi elementi v 
delovni in zaščitni smeri. Če je pogoj 𝑗 = 𝑗! izpolnjen, je snop C v popolnosti realiziran in 
začnem z realizacijo novega snopa 𝐶  in nove zanke 𝑘. Nadaljujem s korakom 5.11. 
 
Korak 5.11: (Korekcija stanja števca snopov C in števca zank k) 
 
Če je pogoj pod korakom 5.10 izpolnjen (𝑗 = 𝑗!) , števec zank 𝑘 povečamo za 1 (𝑘 = 𝑘 + 1) 
in števec snopov 𝐶  za 1 (𝐶 = 𝐶 + 1). Nadaljujemo s korakom 5.12. 
 
Korak 5.12: (Preverjanje, ali so izčrpani vsi snopi dodeljevanja valovnih dolžin C, ki imajo 
isti izvorni omrežni element j!) 
 
Preverjanje, ali so izčrpane vse zanke dodeljevanja valovnih dolžin, ki imajo začetni izvorni 
element 𝑗!, opravimo z neenačbo 𝐶 ≤ 𝑗!ℎ!"! − 𝑗!(𝑗! − 1)/2. Če je pogoj izpolnjen, se 
vrnemo na korak 5.3, na katerem začnem z dodeljevanjem nove valovne dolžine v novem 
snopu, ki pa ima isti začetni omrežni element kot predhodni snop. Korake 5.3 do 5.12 
ponavljam toliko časa, da so izčrpani vsi snopi dodeljevanja valovnih dolžin, ki imajo začetni 
izvorni omrežni element 𝑗!. Če pogoj na tem koraku ni izpolnjen, nadaljujem s korakom 
5.13. 
 
Korak 5.13: (Določitev novega začetnega izvornega elementa.) 
 
Če je množica snopov C, ki imajo isti začetni izvorni omrežni element, izčrpana, določimo z 
enačbo 𝑗! = 𝑗! + 1 nov začetni izvorni omrežni element. 
 
Korak 5.14: (Preverjanje začetnega omrežnega elementa j!.) 
 
Če je začetni izvorni omrežni element 𝑗! presegel vrednost največjega skoka ℎ!"#, velja 
neenačba 𝑗! > ℎ!"#. V tem primeru nadaljujem s korakom 7, v katerem začnem z realizacijo 
valovnih dolžin med pari izvornih in ponornih omrežnih elementov. V nasprotnem primeru se 
vrnem na korak 5.2. Korake 5.2. do 5.14 ponavljam toliko časa, da bodo na obroč dodeljene 
vse valovne dolžine. Vse valovne dolžine so dodeljene takrat, ko je trenutni vektor skokov 
enak začetnemu vektorju skokov ℎ = 𝒉 . 
 
Če je število omrežnih elementov v omrežju sodo, moramo v zgornjem algoritmu spremeniti 
nekatere korake. Glede na algoritem dodeljevanja valovnih dolžin za omrežje z lihim številom 
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omrežnih elementov spremenimo korake 5.1, 5.8, 5.12 in 5.14. Te korake označimo s 6.1, 
6.8, 6.12 in 6.14.  
 
Korak 6.1: (Določitev največjih dovoljenih skokov za posamezni omrežni element in 
določitev začetnega vektorja skokov) 
 
Za posamezen začetni omrežni element določimo največje dovoljene skoke ℎ𝑗!"# ter začetni 
vektor skokov zanj. V primeru lihega števila omrežnih elementov v obroču je največje število 
skokov konstantno in enako za vsak začetni omrežni element. V primeru sodega števila 
omrežnih elementov pa je maksimalno število skokov glede na začetni omrežni element 
različno in se izračuna po formulah (217), (218), (219) in zapisu (220). 
 
Začetni vektor skokov popravljamo ob vsaki dodelitvi valovne dolžine 𝜆! v isti zanki 𝑘. Ko 
začnem z dodeljevanjem valovne dolžine v drugem snopu valovnih dolžin, ki izhajajo iz 
istega omrežnega elementa, upoštevam popravljen vektor skokov. Vektor skokov popravljam 
na koraku 6.7 (ℎ! = ℎ! + 1). 
  
Korak 6.8: (Preverjanje vrednosti skoka h! za omrežni element j) 
 
Če je nova vrednost skoka ℎ! večja od največje dovoljene vrednosti  ℎ!"#$ (ℎ! > ℎ!"#$), 
določene v koraku 6.1, dodelim naslednjemu skoku vrednost 1. V nasprotnem primeru, ko je 
nova vrednost skoka ℎ! ≤ ℎ!"#$, vpišem v vektor skokov to vrednost in jo upoštevam v 
naslednjih zankah k. Po korekciji vektorja skokov z algoritmom nadaljujem na koraku 6.9. 
 
Korak 6.12: (Preverjanje, ali so izčrpani vsi snopi dodeljevanja valovnih dolžin C, ki imajo 
isti izvorni omrežni element j!) 
 
V primeru sodega števila omrežnih elementov v omrežju je preverjanje zank dodeljevanja 
kompleksnejše, kot je to v primeru lihega števila omrežnih elementov. Shema realizacije 
snopov je različna za primera, ko je 𝑉/2 sodo število in ko je 𝑉/2 liho število. V tem delu so 
za sodo število omrežnih elementov v omrežju podani primeri, ko je 𝑉 ≤ 22. Za vsako sodo 
število omrežnih elementov v omrežju obstaja določeno število snopov C, ki imajo isti začetni 
izvorni omrežni element. Število snopov, ki imajo iste začetne izvorne omrežne elemente, 
podaja preglednica 22, odločitveni kriteriji pa so navedeni v preglednici 28.  
 
Korak 6.14: (Preverjanje začetnega omrežnega elementa j!) 
 
Algoritem se zaključi, ko je 𝑗! > 𝑉 2 − 1, če je število omrežnih elementov sodo in je 
(𝑉 2) prav tako sodo število, oziroma takrat, ko je 𝑗! > 𝑉 2  in je (𝑉 2) liho število. V 
omenjenih potrjenih pogojih je trenutni vektor skokov enak začetnemu vektorju skokov 
(ℎ = 𝒉). Če pogoj 𝑗! > 𝑉 2 − 1 oziroma pogoj (ℎ = 𝒉) ni izpolnjen, se vrnemo na korak 
9.2. Ta zanka se ponavlja vse do izpolnitve pogoja iz te točke. 
 
Ostali koraki si sledijo tako kot v algoritmu za dodeljevanje valovnih dolžin v omrežju z lihim 
številom omrežnih elementov. 
 
V omrežju z razčlenjenimi dvojnimi obroči je zaradi poenostavitve dodeljevanja valovnih 
dolžin smiselno uporabljati valovne dolžine, razporejene v različnih svežnjih. Dva obroča 
𝑐!∗,𝑐!∗; 𝑖 ≠ 𝑗, ki si delita vsaj eno skupno povezavo 𝑒, naj imata dodeljene valovne dolžine iz 
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različnih svežnjev. Nujni pogoj za realizacijo takšne sheme je, da so na kritičnih vozliščih, 
kjer se obroči 𝐶∗ = {𝑐!∗, 𝑐!∗,… , 𝑐!∗ } stikajo, nameščeni optični prevezovalniki z možnostjo 
spreminjanja valovnih dolžin. V tem delu predpostavljam, da so v omrežju nameščeni 
pretvorniki valovnih dolžin, kar posledično pomeni, da pri obravnavi ni treba upoštevati 
omejitve neprekinjene valovne dolžine za realizacijo celotne optične poti. 
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Preglednica 28: Odločitveni kriterij 6.12 
 

V V/2 C 𝐣𝟎 NE DA 
8 4 C ≤ V/2 1 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
8 4 V 2 < 𝐶 ≤ (V 2) + 2 2 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
8 4 (V 2) + 2 < 𝐶 ≤ (V 2) + 4 3 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
      
10 5 C ≤ V/2 1 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
10 5 V 2 < 𝐶 ≤ (V 2) + 3 2 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
10 5 (V 2) + 3 < 𝐶 ≤ (V 2) + 6 3 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
10 5 (V 2) + 6 < 𝐶 ≤ (V 2) + 7 4 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
10 5 (V 2) + 7 < 𝐶 ≤ (V 2) + 8 5 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
      
12 6 C ≤ V/2 1 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
12 6 V 2 < 𝐶 ≤ (V 2) + 4 2 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
12 6 (V 2) + 4 < 𝐶 ≤ (V 2) + 8 3 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
12 6 (V 2) + 8 < 𝐶 ≤ (V 2) + 10 4 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
12 6 (V 2) + 10 < 𝐶 ≤ (V 2) + 12 5 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
      
14 7 C ≤ V/2 1 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
14 7 V 2 < 𝐶 ≤ (V 2) + 5 2 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
14 7 (V 2) + 5 < 𝐶 ≤ (V 2) + 10 3 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
14 7 (V 2) + 10 < 𝐶 ≤ (V 2) + 13 4 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
14 7 (V 2) + 13 < 𝐶 ≤ (V 2) + 16 5 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
14 7 (V 2) + 16 < 𝐶 ≤ (V 2) + 17 6 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
14 7 (V 2) + 17 < 𝐶 ≤ (V 2) + 18 7 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
      
16 8 C ≤ V/2 1 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
16 8 V 2 < 𝐶 ≤ (V 2) + 6 2 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
16 8 (V 2) + 6 < 𝐶 ≤ (V 2) + 12 3 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
16 8 (V 2) + 12 < 𝐶 ≤ (V 2) + 16 4 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
16 8 (V 2) + 16 < 𝐶 ≤ (V 2) + 20 5 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
16 8 (V 2) + 20 < 𝐶 ≤ (V 2) + 22 6 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
16 8 (V 2) + 22 < 𝐶 ≤ (V 2) + 24 7 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
      
18 9 C ≤ V/2 1 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
18 9 V 2 < 𝐶 ≤ (V 2) + 7 2 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
18 9 (V 2) + 7 < 𝐶 ≤ (V 2) + 14 3 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
18 9 (V 2) + 14 < 𝐶 ≤ (V 2) + 19 4 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
18 9 (V 2) + 19 < 𝐶 ≤ (V 2) + 23 5 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
18 9 (V 2) + 23 < 𝐶 ≤ (V 2) + 26 6 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
18 9 (V 2) + 26 < 𝐶 ≤ (V 2) + 29 7 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
18 9 (V 2) + 29 < 𝐶 ≤ (V 2) + 30 8 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
18 9 (V 2) + 30 < 𝐶 ≤ (V 2) + 31 9 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
      
20 10 C ≤ V/2 1 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
20 10 V 2 < 𝐶 ≤ (V 2) + 8 2 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
20 10 (V 2) + 8 < 𝐶 ≤ (V 2) + 16 3 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
20 10 (V 2) + 16 < 𝐶 ≤ (V 2) + 22 4 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
20 10 (V 2) + 22 < 𝐶 ≤ (V 2) + 28 5 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
20 10 (V 2) + 28 < 𝐶 ≤ (V 2) + 32 6 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
20 10 (V 2) + 32 < 𝐶 ≤ (V 2) + 36 7 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
20 10 (V 2) + 36 < 𝐶 ≤ (V 2) + 38 8 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
20 10 (V 2) + 38 < 𝐶 ≤ (V 2) + 39 9 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
      
22 11 C ≤ V/2 1 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
22 11 V 2 < 𝐶 ≤ (V 2) + 9 2 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
22 11 (V 2) + 9 < 𝐶 ≤ (V 2) + 18 3 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
22 11 (V 2) + 18 < 𝐶 ≤ (V 2) + 25 4 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
22 11 (V 2) + 25 < 𝐶 ≤ (V 2) + 32 5 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
22 11 (V 2) + 32 < 𝐶 ≤ (V 2) + 37 6 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
22 11 (V 2) + 37 < 𝐶 ≤ (V 2) + 42 7 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
22 11 (V 2) + 42 < 𝐶 ≤ (V 2) + 45 8 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
22 11 (V 2) + 45 < 𝐶 ≤ (V 2) + 48 9 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
22 11 (V 2) + 48 < 𝐶 ≤ (V 2) + 49 10 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
22 11 (V 2) + 49 < 𝐶 ≤ (V 2) + 50 11 Pojdi na korak 6.3 Pojdi na korak 6.13 
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Dokazali smo, da je za optimizacijo stroškov na transportnem nivoju omrežja mogoče razviti 
matematični model (program) za reševanje problematike usmerjanja valovnih dolžin ter 
hevristični algoritem za dodeljevanje valovnih dolžin v omrežju z zaščitno shemo in brez nje. 

5 Dvonivojsko visoko razpoložljivo hrbtenično omrežje 
IP/MPLS preko DWDM 

 
Z namenom poenostavljanja topologij omrežij in posledično zniževanja stroškov omrežij 
obstaja trend zmanjševanja števila nivojev v omrežju. Najpogosteje se govori o dvonivojskih 
omrežjih IP/MPLS preko DWDM. Takšna dvonivojska arhitektura omrežij je osnova za 
internetna omrežja naslednje generacije. Poleg mehanizmov za inženiring 
telekomunikacijskega prometa omogočajo dvonivojska omrežja IP/MPLS preko DWDM 
zahtevano visoko razpoložljivost, kakovost storitev in preprosto upravljanje omrežja.  

5.1 Dve opciji realizacije hrbteničnega omrežja IP/MPLS preko DWDM  
 
Pri analizi dvonivojskih omrežij pogosto uporabljamo pojem navidezno zasebno omrežje 
VPN (angl. Virtual Private Network). VPN je omrežje, ki emulira zasebno omrežje preko 
skupne telekomunikacijske infrastrukture. Zasebna navidezna omrežja omogočajo 
povezljivost vseh povpraševanj v omrežju in hkrati popolno izoliranost med posameznimi 
navideznimi zasebnimi omrežji. Eno navidezno zasebno omrežje običajno pripada enemu 
povpraševanju in zajema več omrežnih elementov, ki so medsebojno povezani preko 
ponudnikove infrastrukture. Glede na to, ali za usmerjanje prometa opravlja že na strankinem 
usmerjevalniku ali ne, obstajata dva modela navideznih zasebnih omrežij (De Ghein, 2007, 
str. 10), in sicer: 
 
• prekrivajoči model navideznih zasebnih omrežij, 
• enakovredni model navideznih zasebnih omrežij. 
 
V prekrivajočem modelu omrežja omogoča ponudnik telekomunikacijskih storitev točka–
točka povezave ali navidezne povezave med strankinimi usmerjevalniki preko lastnega 
omrežja. Strankini usmerjevalniki usmerjajo promet neposredno preko ponudnikovih ali 
navideznih povezav. Med strankinimi in ponudnikovimi usmerjevalniki se usmerjanje ne 
izvaja. V logični shemi omrežja so uporabnikovi usmerjevalniki medsebojno povezani 
neposredno in nikoli ne vidijo strankinih usmerjevalnikov. Povezava oziroma storitev točka–
točka je lahko v modelu OSI nameščena na prvem, drugem ali tretjem sloju modela. Primer 
prvega nivoja so TDM-povezave (PDH, SDH), medtem ko sta primera drugega nivoja FR in 
ATM. Primer prekrivajočega modela omrežja predstavljajo ponudnikova stikala FR, ki 
omogočijo navidezne povezave med strankinimi usmerjevalniki, ki so nameščeni na robu 
ponudnikovega omrežja. Če so strankine naprave usmerjevalniki tretjega nivoja, jih stranka 
obravnava, kot da so neposredno povezani.  
 
V omrežju, predstavljenim z enakovrednim modelom, prenaša ponudnik strankin promet 
preko svojega lastnega omrežja, pri čemer skrbi tudi za usmerjanje njenega prometa. Z 
drugimi besedami, ponudnikovi usmerjevalniki so s strankinimi usmerjevalniki povezani 
neposredno na tretjem nivoju. Rezultat tega je, da obstaja med obema omenjenima 
usmerjevalnikoma en usmerjevalni protokol.  
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Pred vpeljavo tehnologije IP/MPLS je bil veliko bolj razširjen prekrivajoči model omrežij. 
Enakovredni model je načelno veliko bolj zapleten, kajti dodajanje novega uporabnika 
zahteva veliko konfiguracij na vseh vključenih omrežnih elementih. Z vpeljavo zasebnih 
omrežij IP/MPLS so se konfiguracije na omrežnih elementih zelo poenostavile. Uporabnikov 
usmerjevalnik, ki ga imenujemo robni usmerjevalnik CE (angl. Customer Edge), je priključen 
na ponudnikov robni usmerjevalnik PE (angl. Provider Edge). Zasebnost med posameznimi 
zasebnimi omrežji se doseže z uporabo koncepta navideznega usmerjanja prometa VRF (angl. 
Virtual Routing Forwarding) in dejstva, da se pošiljanje v hrbteničnem omrežju izvede z 
etiketiranjem paketov.  
 
V nadaljevanju ločujemo dva modela dvonivojskega omrežja IP/MPLS preko DWDM glede 
na izbrano kontrolno raven. Ena od alternativ temelji na ASON, druga pa na ogrodju 
IP/MPLS. 

5.1.1 Prekrivajoči model in omrežna arhitektura ASON 
 
Prekrivajoči model omrežja zajema dva med seboj neodvisna nivoja: IP in ASON (angl. 
Automatic Switched Optical Network). Vsak nivo ima svojo lastno transportno, kontrolno in 
upravljalno raven (Black, 2002, str. 243): 
 
• kontrolna  raven izvaja signalizacijo, usmerja promet, upravlja povezave in implementira 

zaščitne mehanizme, 
• upravljalna raven nadzira omrežja, koordinira medsebojno delo med nivoji in nudi 

vmesnik za nadzorno-upravljalni sistem, 
• transportna raven izvaja transport signalov. 

 
ASON ni protokol ali skladovnica protokolov. Je arhitektura oziroma model, ki določa 
komponente optične kontorlne ravni ter interakcije med temi komponentami. Določa splošen 
model inteligentnega transportnega omrežja, funkcionalnosti posameznih entitet takšnega 
omrežja in vmesnike med posameznimi entitetami. Ker s strani ITU-T ni razvitih protokolov 
za implementacijo inteligence modela ASON, ITU-T tesno sodeluje z IEEE, od koder z 
namenom implementacij privzema določene protokole IP/MPLS. 
 
Omrežni elementi zgornjega nivoja IP/MPLS so usmerjevalniki LSR. Nivo IP/MPLS je lahko 
razdeljen na usmerjevalne domene. Za distribucijo usmerjevalnih informacij v istem območju 
se uporabljajo usmerjevalni protokoli IGP, na primer OSPF, medtem ko se za izmenjavo 
informacij o dosegljivosti naslovov med območji uporabljajo usmerjevalni protokoli EGP, na 
primer BGP. Poleg usmerjevalnih protokolov na nivoju omrežja IP/MPLS omenjamo tudi 
signalizacijske protokole, razširjene z možnostmi prometnega inženiringa. Uporabljajo se za 
konfiguriranje ter nadzor LSP. Zelo pogosto uporabljena signalna protokola sta RSVP-TE 
(angl. Reservation Protocol Traffic Engineering) in CR-LDP (angl. Constrained Label 
Distribution Protocol), ki služita za rezervacijo virov omrežja (De Ghein, 2007, str. 279). 
 
Omrežni elementi spodnjega nivoja (ASON/ASTN) so optični prevezovalniki OXC (angl. 
Optical Cross Connect). Fizična platforma optičnih prevezovalnikov je tehnologija DWDM. 
OXC so med seboj so povezani z optičnimi vlakni. Posamezna povezava med omrežnimi 
elementi ponuja skupno zmogljivost povezave, ki jo sestavljajo zmogljivosti posameznih 
valovnih dolžin. Na nivoju DWDM potekajo optične poti, ki gredo od začetnega do končnega 
omrežnega elementa preko ene ali več povezav. Optične poti realizirajo obsege prometnega 
povpraševanja zgornjega nivoja IP/MPLS. Optične poti so lahko stalne ali spremenljive. 
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Stalne optične poti so tiste, ki so vzpostavljene z nadzornim sistemom, medtem ko so 
spremenljive optične poti vzpostavljene na zahtevo s signalnimi protokoli kontorlne  ravni 
višjega nivoja. Tudi spodnji nivo je lahko razdeljen na podnivoje oziroma območja. V vsakem 
območju spodnjega nivoja se informacije o stanju povezav prenašajo z uporabo I-NNI 
vmesnika (angl. Internal Network – Network Interface). Med območji se dosegljivost 
naslovov izmenjuje preko vmesnikov E-NNI  (angl. External Network – Network Interface). 
 
Med obema nivojema omrežja IP/MPLS preko DWDM obstaja povezava. Razmerje med 
obema nivojema imenujemo razmerje odjemalec – strežnik. Nivo IP/MPLS deluje kot 
odjemalec, nivo DWDM pa kot strežnik. Vsaka logična povezava na nivoju IP/MPLS je 
implementirana na nivoju DWDM kot optična pot na fizični povezavi. Komunikacija med 
nivojema uporablja vmesnike UNI (angl. User Network Interface).  

5.1.2 Enakovredni model in omrežna arhitektura GMPLS  
 
Vsi nivoji enakovrednega modela (angl. Peer model) hrbteničnega omrežja so integrirani na 
eni transportni ravni. Zato ima omrežje tudi enojno kontrolno in upravljalno raven, ki je 
skupna za celo omrežje. Imenovanje, naslavljanje, topologija in usmerjanje prometa so skupni 
za vse vire v omrežju. Vse entitete nivoja IP/MPLS in DWDM delujejo medsebojno 
enakovredno. Enakovredni model temelji na konceptu GMPLS.  
 
Transportna raven omrežja je sestavljena iz omrežnih elementov, ki so med seboj povezani z 
optičnimi vlakni. Omrežni elementi se imenujejo usmerjevalniki GMPLS LSR (angl. 
Generalized MPLS LSR). Sposobni so izvajati usmerjanje IP, paketno orientirano 
preklapljanje in lambda orientirano preklapljanje, za kar vsebujejo vmesnike LSC (angl. 
Lambda Switch Capable). Odločitve o preklapljanjih so odvisne od informacij s posplošeno 
oznako. Posplošena oznaka se nahaja v paketu dodani oznaki, celici ali okvirju, kakor tudi 
valovni dolžini prihajajočega signala ali celo optičnemu vlaknu. Število valovnih dolžin med 
dvema sosednjima omrežnima elementoma predstavlja skupno zmogljivost povezave. Na 
vsaki povezavi se za določeno optično pot uporablja določena valovna dolžina. Omrežje se 
lahko razdeli na posamezne domene. Povezave, paketne informacije LSP in lambda LSP se 
razpošiljajo znotraj vsake domene z uporabo protokola IGP, medtem ko se informacije o 
dosegljivosti naslovov med domenami razpošiljajo s protokolom EGP. 
 
Kontorlna raven upravlja in nadzira transportno raven. Informacije o topologiji omrežja in 
stanju resursov se razglašajo z uporabo usmerjevalnih protokolov OSPF-TE, IS-IS-TE, CSP 
in BGP. Izvedba in vzdrževanje povezav se izvajajo s signalizacijskimi protokoli, kot so 
RSVP-TE in CR-LDP. Za nadzor parametrov povezav se uporablja protokol LMP (angl. Link 
Management Protocol).  

5.2 Matematični model dvonivojskega omrežja IP/MPLS preko DWDM  
 
Pod pojmom model razumemo zelo različne stvari. Dvonivojsko omrežje bomo modelirali z 
abstraktnim zapisom, ki opisuje bistvene značilnosti določenega omrežja. Mogoč je tudi 
model na materialnem nivoju. To je fizični model, ki smo ga zaradi testiranja matematičnih 
modelov kot testno omrežje izdelali v laboratoriju. Bistvo modela omrežja je, da opisuje 
njegove bistvene značilnosti. 
 
Pri modeliranju dvonivojskega omrežja smo zapletene topološke in ostale lastnosti opisali s 
končno veliko enačbami. Pred modeliranjem omrežja smo najprej opredelili problem, in sicer, 
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kaj iščemo in kakšne podatke imamo na voljo. Določili smo namenske funkcije in omejitve, 
ki so bistvene za določen problem in izločili nebistvene. Probleme smo poenostavili, vendar 
ne preveč. Zato smo v večini primerov obravnavali modele, ki so že na voljo ter jih le 
ustrezno priredili in razširili. Izbrali smo modele, ki nam še zagotavljajo želeno točnost. 
Dobro je, če poskušamo problem rešiti na več načinov in nato primerjamo rezultate. Potrebna 
je njihova kritična presoja. 

Umerjanje modela je v praksi nujno, po možnosti v različnih območjih pojava. Podatke, ki 
smo jih imeli na voljo za umerjanje modela, nismo poskušali za vsako ceno prilagoditi 
izmerjenim vrednostim, ker bi s tem poslabšali rezultate v drugih območjih pojava (angl. 
overfitting). Vsaka sprememba parametrov pri umerjanju je bila utemeljena in ni služila zgolj 
čim boljšemu ujemanju s pričakovanji. Presojali smo sumljive podatke in jih po potrebi 
izločili. Umerjene parametre smo kritično ocenili in jih primerjali z vrednostmi iz literature in 
prakse. 
 
Pri modeliranju dvonivojskih in tronivojskih omrežij smo začeli z modeliranjem 
najpreprostejših enonivojskih omrežij in nato dodajali druge modele tako, da smo postopoma 
zgradili skupen model po načelu od zgornjega do spodnjega nivoja omrežja. To omogoča 
sprotno odkrivanje morebitnih napak in problemov, ki jih je zato mogoče hitreje in 
preprosteje odkrivati in odpravljati. Zaradi velike kompleksnosti problematike večnivojskih 
omrežij nismo gradili implicitnih modelov omrežja. 

Predpostavimo prekrivajoči model dvonivojskega omrežja, ki zajema dva med seboj 
popolnoma neodvisna nivoja. Vsak nivo ima svoje vire in svoj nadzorni mehanizem. Za 
načrtovanje  takšnega visoko razpoložljivega dvonivojskega omrežja prihajajo vhodni podatki 
z vrha prometnega nivoja. Na prometnem nivoju omrežja je treba najprej napovedati potrebne 
obsege prometnega povpraševanja ℎ!. Način napovedovanja obsega prometnega 
povpraševanja obravnavamo v poglavju 4.1.2. Vhodni podatek za napovedovanje so lahko 
vzorci obsegov prometnega povpraševanja potencialnih strank ali pa se obsegi prometnega 
povpraševanja določijo na osnovi empiričnih izkušenj.  
 
Prometna povpraševanja 𝑑  na prometnem nivoju omrežja obstajajo tam, kjer je določena 
gostota potencialnih strank. V primeru prenosa podatkov za poslovne namene med podjetji ali 
kakšnimi drugimi inštitucijami obstajajo povpraševanja 𝑑 med mesti ali v samem mestu, če pa 
govorimo na primer o ponudniku mobilnih komunikacij, je razpršenost povpraševanj 𝑑 precej 
večja. Vsaka bazna postaja za omrežje predstavlja vir povpraševanja 𝑑, oziroma generira 
določen obseg prometnega povpraševanja ℎ!. Razpršena povpraševanja 𝑑 je treba preko 
dostopovnega omrežja združevati v vozliščih 𝑉, na katerih bodo nameščeni omrežni elementi 
IP/MPLS in DWDM. Optimalno določitev vozlišč obravnavamo v poglavju 3.3.4.  
 
Na vsakem vozlišču naj bo nameščen omrežni element IP/MPLS (𝑉) in DWDM (𝑉(!)). 
Omrežni element DWDM je na vozlišču s fizičnega stališča potreben za premagovanje dolžin 
povezav 𝑒(!), s prometnega stališča pa za navidezno multipliciranje optičnih vlaken oziroma 
povečevanje zmogljivosti posameznega para optičnih vlaken. Ko je določena topologija 
omrežja DWDM, se na omrežne elemente DWDM priključijo omrežni elementi IP/MPLS. 
Predpostavimo, da je na vsak omrežni element DWDM priključen usmerjevalnik IP/MPLS. 
 
Na prometnem nivoju omrežja obravnavamo elastični telekomunikacijski promet. Za 
obravnavo prometnega nivoja dvonivojskega IP/MPLS preko omrežja DWDM veljajo 
predpostavke iz poglavja 3.3.5 in matematični program 11 (str. 61).  
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Tuneli IP/MPLS TE na prometnem nivoju omrežja, predstavljeni s prometnimi tokovi 𝑥!, 
generirajo obsege prometnega povpraševanja ℎ!

(!) na transportnem nivoju omrežja. Nivo 
omrežja DWDM je neelastičen, kar pomeni, da se zmogljivost posamezne valovne dolžine ne 
more prilagajati obsegom prometnega povpraševanja. Vsaka valovna dolžina v omrežju 
predstavlja strošek. Optimizacijski problem tega nivoja je razdeljen na dva dela. Prvo opravilo 
je usmerjanje valovnih dolžin tako, da je strošek omrežja minimalen. V drugem delu 
optimizacije pa se ukvarjamo z dodelitvijo valovnih dolžin tako, da je njihovo število 
minimalno in da je na transportnem nivoju kadar koli mogoče realizirati popolnoma mešane 
logične topologije omrežja.  
 
Zaščitne sheme, ki se lahko realizirajo na prometnem, na transportnem ali na obeh nivojih 
omrežja obravnavamo v poglavju 5.3. 

5.3 Zaščita in restavracija prometa 
 
V informacijski družbi je vedno več storitev odvisnih od zanesljivosti omrežij. Zahteve za 
neprekinjeno delovanje so zelo visoke. Zato obstaja potreba po novih arhitekturah omrežij in 
mehanizmov, ki omogočajo neprekinjeno delovanje omrežja. Večina omrežnih arhitektur, ki 
uporablja mehanizme za neprekinjeno delovanje omrežja, za zaščito zahteva dodatne 
zmogljivosti v omrežju. Te dodatne zmogljivosti velikokrat dosežejo 100 odstotkov večjo 
zmogljivost, kot so zahtevane v omrežjih brez implementiranih zaščitnih shem.   
 
Za večino prekinitev prometa so krive prekinitve optičnih vlaken. Od tega 60 odstotkov 
prekinitev povzročijo različna terenska gradbena dela. Povprečni čas popravila pretrganih 
optičnih vlaken je 14 ur. Število prekinitev prometa v omrežjih zaradi okvar strojne ali 
programske opreme omrežnih elementov je dosti manjše. Ker obseg prometnega 
povpraševanja in s tem povpraševanje po zmogljivostih povezav naglo raste, se po skupnem 
optičnem vlaknu prenašajo vedno večje količine podatkov. Če v hrbteničnem omrežju ni 
implementiranih zaščitnih ali restavracijskih mehanizmov, bi prekinitev optičnega vlakna 
povzročila hude finančne posledice. Razpoložljivost omrežja je ena od najpomembnejših 
karakteristik, ki mora biti v omrežjih realizirana. 
 
Razpoložljivost omrežja je zagotovljena z implementacijo mehanizmov za ugotavljanje napak 
v omrežju in mehanizmov za obnovitev prizadetega prometa (angl. Recovery). Obnovitev 
prometa implementiramo z dvema različnima pristopoma: z zaščito prometa (angl. 
Protection) ali z restavracijo prometa (angl. Restoration). Mogoče zaščitne sheme in sheme 
za restavracijo prometa v omrežjih, ki zahtevajo določene obnovitvene mehanizme, prikazuje 
slika 15:  
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Slika 15: Obnovitveni mehanizmi v omrežjih 
 

 
 

Vir: Stern et al., 2009, str. 677. 
 
Pri zaščiti prometa se delovni povezavi vnaprej določijo zmogljivosti povezav oziroma 
rezervirajo viri omrežja, ki se aktivirajo v primeru prekinitve delovne povezave. Za zaščito 
prometa je zahtevan čas preklopa ≤ 50  𝑚𝑠. Te zaščitne sheme temeljijo na vnaprej 
dodeljenih zmogljivostih povezav za zaščitne povezave. Ločimo dva primera: 
 
• zaščitna shema z dodeljenimi zmogljivostmi povezav 1 + 1: delovni in zaščitni promet se  

prenašata sočasno preko delovne in zaščitne povezave, ponorni omrežni element pa izbere 
kot delovni sprejemni signal tistega, ki ima boljšo kakovost. Tipični predstavnik zaščitne 
sheme 1 + 1 je zaščita podomrežij SNCP (angl. Subnetwork Connection Protection). 
Vsaki delovni poti je dodeljena zaščitna pot; 

• zaščitna shema z dodeljenimi zmogljivostmi 1 : 1: promet se prenaša samo preko delovne 
povezave, zaščitna povezava pa se lahko uporabi za prenos prometa z nižjo prioriteto. V 
primeru prekinitve delovne povezave se promet z nižjo prioriteto z zaščitne povezave 
odstrani, delovni promet pa se ustrezno preusmeri. Zaradi kompleksnejšega algoritma, ki 
je potreben za določitev prioritete prometa, mora biti med omrežnimi elementi 
vzpostavljen signalizacijski kanal APS. Tipični predstavnik zaščitne sheme 1 : 1 je zaščita 
multipleksne sekcije (angl. MS-SPRing; Multiplex Section Shared Protection Ring).  

 
Obe zaščitni shemi imata zelo kratke čase konvergence, slabost pa je nizka izkoriščenost 
razpoložljivih zmogljivosti povezav v omrežju.  
 

Slika 16: Zaščitni shemi 1 + 1 in 1 : 1  
 

 
 

Vir: Stern et al., 2009, str. 670. 
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Zaradi izboljševanja izkoriščenosti zmogljivosti oziroma virov v omrežju so bili razviti in 
implementirani zaščitni mehanizmi, ki omogočajo zaščitne sheme z delitvijo zmogljivosti 
povezav. Pri teh zaščitnih shemah je lahko zmogljivost zaščitnih povezav manjša od 
zmogljivosti delovnih povezav. To so zaščitne sheme  𝑀 ∶ 𝑁, kjer velja 𝑀 < 𝑁. Število 
zaščitnih poti 𝑀 uporabljamo za zaščito 𝑁 delovnih poti.  
 
S stališča najnižjih stroškov v omrežja so najprimernejši zaščitni mehanizmi, ki uporabljajo 
načelo restavracije prometa. Bistvena slabost teh shem je, da so njihovi konvergenčni časi 
dolgi. V primeru napake v omrežju se morajo vse najkrajše poti ponovno preračunati in tudi 
vzpostaviti.  
 
V nadaljevanju obravnavamo matematične programe za različne obnovitvene sheme, ki 
omogočajo zaščito ali restavracijo prometa. Zaščitne sheme si sledijo po naslednjem vrstnem 
redu: 
 
• zaščitna shema z zmanjšanim obsegom realiziranih obsegov prometnega povpraševanja, 
• posplošena oblika zaščitne sheme z zmanjšanim realiziranim obsegom prometnega 

povpraševanja, 
• zaščitna shema za zaščito povezav preko več poti, 
• zaščitna shema za zaščito povezav preko ene poti, 
• zaščitna shema za zaščito povezav v stalni pripravljenosti (angl. Hot Standby), 
• zaščitna shema za zaščito prometnih tokov s 100-odstotno učinkovitostjo, 
• zaščitna shema za zaščito prometnih tokov s preusmerjanjem le prizadetih prometnih 

tokov preko več stalnih zaščitnih poti, 
• zaščitna shema za zaščito prometnih tokov s preusmerjanjem le prizadetih prometnih 

tokov preko ene stalne zaščitne poti, 
• zaščitna shema za zaščito prometnih tokov s preusmerjanjem le prizadetih prometnih 

tokov preko zaščitne poti v stalni pripravljenosti (angl. Hot Standby). 
 
Zaščitne sheme, ki jih obravnavamo, povzemam po literaturi avtorjev Pioro et al. (2004, str. 
358) in Stern et al. (2009, str. 689). Vsi matematični programi so primerni za obravnavo 
enonivojskih omrežij in so v poglavju 5.3 ustrezno razširjeni.  
 
Zaščitna shema z zmanjšanim obsegom realiziranih obsegov prometnega povpraševanja 
 
Najenostavnejše zaščitne sheme v omrežjih za svoje delovanje ne potrebujejo obnovitvenih 
mehanizmov. Tak primer je zaščitna shema z zmanjšanim obsegom realiziranih prometnih 
povpraševanj ℎ!. 
 
Predpostavimo omrežje z 𝐸 povezavami in 𝑉  omrežnimi elementi, v katerem je realizirana 
zaščitna shema, ki v primeru napake v omrežju omogoča realizacijo zmanjšanega obsega 
prometnih povpraševanj ℎ!. Zaščitna shema je primerna za modeliranje čistega omrežja IP. 
Za vsako povpraševanje 𝑑 dovolimo delitev prometnih tokov 𝑥!" preko več najkrajših poti 𝑝. 
Določimo faktor deljivosti prometnega toka 𝑛!. S faktorjem 𝑛! določimo število poti 𝑃!, 
preko katerih smemo realizirati obseg prometnega povpraševanja ℎ!. Ob predpostavki 
topologije omrežja vrste obroč sta mogoči delovna in zaščitna pot, zato je v tem primeru 
vrednost 𝑛! = 2. Vsaka povezava 𝑒 v omrežju ima svojo zmogljivost 𝑦! in svoj strošek 𝜉!. S 
koeficientom 𝛿!"# = 1 povemo, da se povpraševanje 𝑑 realizira preko poti 𝑝, ki poteka preko 
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povezave 𝑒. Z matematičnim programom 14 optimiziramo skupen strošek vseh zmogljivosti 
povezav v omrežju. 
 

Matematični program 14: Zaščitna shema z zmanjšanim obsegom realiziranih obsegov 
prometnega povpraševanja 

 
 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑖𝑟𝑎𝑗:  
 
 

𝐹 =   𝜉!

!

!!!

𝑦! (221) 

 
 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒  𝑛𝑎:  
 
 

𝑥!"

!!

!!!

= ℎ!;   ∀𝑑 ∈ 𝐷 (222) 

 
 

𝑥!" ≤
ℎ!
𝑛!
;   ∀𝑑 ∈ 𝐷,∀𝑝 ∈ 𝑃! (223) 

 
 

𝛿!"#

!!

!!!

!

!!!

𝑥!" ≤ 𝑦!;   ∀𝑒 ∈ 𝐸 (224) 

 
Zmanjšan obseg realiziranega prometnega povpraševanja v primeru napake je pomanjkljivost 
te zaščitne sheme. Prednost sheme je njena enostavnost in dejstvo, da ne zahteva vnaprej 
rezerviranih zmogljivosti povezav. V primeru prekinitve ene od povezav 𝑒 v omrežju se 
skupni realizirani obseg prometnega povpraševanja zmanjša za največ !""

!!
[%].  

 
Posplošena oblika optimizacijskega problema za omrežje z zmanjšanim realiziranim 
obsegom prometnega povpraševanja  
 

Matematični program 15: Posplošena oblika optimizacijskega problema za omrežje z 
zmanjšanim realiziranim obsegom prometnega povpraševanja 

 
 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑖𝑟𝑎𝑗:  
 
 

𝐹 =   𝜉!

!

!!!

𝑦! (225) 

 
 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒  𝑛𝑎:  
 
 

𝛩!"#𝑥!"!

!!

!!!

≥ ℎ!";   ∀𝑑 ∈ 𝐷,∀𝑠 ∈ 𝑆 (226) 
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𝛿!"#

!!

!!!

!

!!!

𝑥!"! ≤ 𝑦!;   ∀𝑒 ∈ 𝐸 (227) 

 
 ℎ!" = 𝛹!"ℎ! (228) 
 
 𝛩!"# = 𝛼!"

{!:!!"#!!}
 (229) 

 
Binarni koeficient 𝛼!" podaja razpoložljivost povezave 𝑒 v stanju omrežja 𝑠. Ko je povezava 
𝑒 v stanju 𝑠  razpložljiva, je 𝛼!" = 1. Binarni koeficient 𝛩!"# podaja razpoložljivost poti 𝑝 za 
realizacijo povpraševanja 𝑑, ko je omrežje v stanju 𝑠. Koeficient 𝛩!"# za pot 𝑃!" v stanju 𝑠 je 
enak produktu koeficientov razpoložljivosti 𝛼!" vseh povezav 𝑒, ki pripadajo poti 𝑝. Tako je 
𝛩!"# = 1, če in samo če so vse povezave 𝑒 ∈ 𝑃! razpložljive. Koeficient povpraševanja 𝑑 v 
stanju omrežja 𝑠 označimo z 𝛹!". 𝑥!"! je prometni tok, ki realizira povpraševanje 𝑑 preko 
poti 𝑝 v normalnem stanju omrežja 𝑠 = 0.  
 
Zaščitne sheme za zaščito povezav 
 
Prva večja družina zaščitnih shem je namenjena za zaščito posameznih povezav 𝑒 v omrežju. 
Načelo teh zaščitnih shem prikazuje slika 17: 

 
Slika 17: Zaščita povezav 

 
 

 
Vir: Black, 2002, str. 129. 

 
Zaščitna shema za zaščito povezav preko več zaščitnih poti 
 
Zaščitna shema za zaščito povezav preko več poti ščiti ves promet, ki poteka preko prizadete 
povezave 𝑒. V omrežju dovolimo delitev prometnih tokov. Vsaka povezava 𝑒 ima svoj strošek 
𝜉!. Predpostavimo največ eno napako na povezavah v omrežju in preklop vsega prometa 
preko prizadete povezave na rezervirano zmogljivost preko ene ali več poti med izvornim in 
ponornim omrežnim elementom. Naj bo 𝑦! zmogljivost povezave 𝑒 v normalnem delovanju 
omrežja. Za vsako povezavo 𝑒 naj bo v omrežju rezervirana zaščitna zmogljivost povezave 
𝑦!∗, ki v normalnem delovanju omrežja ni izkoriščena. Povpraševanja 𝑑 generirajo obsege 
prometnega povpraševanja ℎ!, ki se v normalnem delovanju omrežja realizirajo s prometnimi 
tokovi 𝑥!"! preko mogočih poti 𝑝 = 1,… ,𝑃!. Za zaščito prometnih tokov naj obstaja množica 
poti 𝑞 = 1,… ,𝑄!. S koeficientom 𝛿!"# = 1 povemo, da se povpraševanje 𝑑 realizira preko 
poti 𝑝, ki poteka preko povezave 𝑒. Binarni koeficient 𝛽!"# = 1 pove, da se povpraševanje 𝑑 
realizira preko poti 𝑞, ki poteka preko povezave 𝑙 z namenom zaščite povezave 𝑒. Prometni 
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tok, ki zaščiti zmogljivost povezave 𝑒 preko zaščitne poti 𝑞, označimo z 𝑧!". Z matematičnim 
programom 16 optimiziramo strošek celotnega omrežja. 

 
Matematični program 16: Zaščitna shema za zaščito povezav preko več zaščitnih poti 

 
 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑖𝑟𝑎𝑗:  
 
 

𝐹 =   𝜉!

!

!!!

(𝑦! + 𝑦!∗) (230) 

 
 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒  𝑛𝑎:  
 
 

𝑥!"! = ℎ!;   ∀𝑑 ∈ 𝐷
!!

!!!

 (231) 

 
 

𝛿!"#𝑥!"! ≤ 𝑦!;   ∀𝑒 ∈ 𝐸
!!

!!!

!

!!!

 (232) 

 
 

𝑧!" = 𝑦!;  
!

!!!

∀𝑒 ∈ 𝐸 (233) 

 
 

𝛽!"#

!

!!!

𝑧!" ≤ 𝑦!∗;   ∀𝑙 ∈ 𝐿,∀𝑒 ∈ 𝐸, 𝑙 ≠ 𝑒 (234) 

 
Z omejitvijo (231) zagotovimo, da se za posamezno povpraševanje 𝑑 preko vsote prometnih 
tokov 𝑥!"! realizirajo vsi obsegi prometnih povpraševanj ℎ!. Prometni tokovi smejo potekati 
preko več poti kandidatk. Z omejitvijo (232) določimo potrebno velikost zmogljivosti 
povezav 𝑦! tako, da se lahko realizirajo vsi prometni tokovi 𝑥!"!. Z omejitvijo (233) 
določimo velikost zaščitnega prometnega toka 𝑧!", ki je enaka velikosti zmogljivosti 
prizadete povezave 𝑒. Velikost prometnega toka 𝑧!" mora biti takšna, kot je vsota vseh 
prometnih tokov preko prizadete povezave. Z omejitvijo (234) določimo velikost zaščitne 
zmogljivosti 𝑦!∗, ki mora omogočiti prenos vseh prometnih tokov 𝑧!", ki ščitijo vse prometne 
tokove preko povezave 𝑒 in se prenašajo preko poti, ki sme vključevati vsako drugo povezavo 
razen prizadete povezave 𝑒  (𝑝𝑜𝑔𝑜𝑗  𝑙 ≠ 𝑒). 
 
Zaščitna shema za zaščito povezav preko ene zaščitne poti 
 
Boljšo izkoriščenost zmogljivosti povezav 𝑦! pričakujemo v primeru implementacije zaščitne 
sheme, ki ščiti povezave preko ene zaščitne poti. Model predstavlja zaščitno shemo z delitvijo 
zaščitnih virov (angl. Shared Protection Scheme). Predpostavimo največ eno napako na 
povezavah v omrežju in preklop vsega prometa preko prizadete povezave na eno pot med 
izvornim in ponornim omrežnim elementom. Vsaka povezava 𝑒 ima svoj strošek enote 
zmogljivosti povezave 𝜉!. Naj bo 𝑦! zmogljivost povezave 𝑒 v normalnem delovanju omrežja. 
Zgornja meja zmogljivosti povezave 𝑦! naj bo 𝐾!. Vsaka povezava 𝑒 naj ima rezervirano 
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zaščitno zmogljivost povezave 𝑦!∗, ki v normalnem delovanju omrežja ni izkoriščena. 
Povpraševanja 𝑑 generirajo obsege prometnega povpraševanja ℎ!, ki se v normalnem 
delovanju omrežja realizirajo s prometnimi tokovi 𝑥!"! preko mogočih poti kandidatk 
𝑝 = 1,… ,𝑃!. Za zaščito prometnih tokov naj obstaja množica potencialnih poti 𝑞 = 1,… ,𝑄!. 
S koeficientom 𝛿!"# = 1 povemo, da se povpraševanje 𝑑 realizira preko poti 𝑝, ki poteka 
preko povezave 𝑒. S koeficientom 𝛽!"# = 1 povemo, da se povpraševanje 𝑑 realizira preko 
poti 𝑞, preko povezave 𝑙 z namenom zaščite povezave 𝑒. Prometni tok, ki ščiti zmogljivost 
povezave 𝑒 preko zaščitne poti 𝑞, označimo z 𝑧!". Uvedemo še binarno spremenljivko 𝑢!", ki 
diktira omejitev, da se sme vsak zaščitni prometni tok 𝑧!" prenašati preko samo ene zaščitne 
poti. Z matematičnim programom 17 optimiziramo strošek celotnega omrežja.  
 

Matematični program 17: Zaščitna shema za zaščito povezav preko ene zaščitne poti 
 
 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑖𝑟𝑎𝑗:  
 
 

𝐹 =   𝜉!

!

!!!

(𝑦! + 𝑦!∗) (235) 

 
 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒  𝑛𝑎:  
 
 

𝑥!"! = ℎ!;   ∀𝑑 ∈ 𝐷
!!

!!!

 (236) 

 
 

𝛿!"#𝑥!"! ≤ 𝑦!;   ∀𝑒 ∈ 𝐸
!!

!!!

!

!!!

 (237) 

 
 

𝑧!" = 𝑦!;  
!

!!!

∀𝑒 ∈ 𝐸 (238) 

 
 

𝑢!" = 1;  
!

!!!

∀𝑒 ∈ 𝐸 (239) 

 
 𝑧!" ≤ 𝐾!𝑢!";   ∀𝑒 ∈ 𝐸,∀𝑞 ∈ 𝑄! (240) 
 
 

𝛽!"#

!

!!!

𝑧!" ≤ 𝑦!∗;   ∀𝑙 ∈ 𝐿,∀𝑒 ∈ 𝐸, 𝑙 ≠ 𝑒 (241) 

 
 
Z omejitvijo (239) določimo, da sme biti vsaka povezava 𝑒 ščitena preko samo ene zaščitne 
poti 𝑞. Z omejitvijo (240) določimo velikost prometnega toka 𝑧!", ki ščiti vse prometne 
tokove povezave 𝑒 in je enaka ali manjša od zgornje meje zmogljivosti povezave 𝑦!, to je   𝐾! . 
Ostale omejitve interpretiram kot v predhodnem modelu. Omejitev (241) izkazuje bistveno 
lastnost tega modela, to je delitev zaščitnih virov oziroma zaščitnih zmogljivosti v omrežju. 
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Zaščitno zmogljivost dobi v primeru več sočasnih napak v omrežju tista povezava, za katero 
zaščitni mehanizem prvi odkrije napako v omrežju. 
 
Zaščitna shema za zaščito povezav v stalni pripravljenosti 
 
Zaščitna shema za zaščito povezav v stalni pripravljenosti omogoča 100-odstotno zaščito 
prometa. Opis indeksov, parametrov in omejitev v tem modelu je enaka kot v primeru 
zaščitne sheme za zaščito povezav preko ene zaščitne poti in se razlikuje samo po omejitvi 
(248). Z matematičnim programom 18 optimiziram strošek celotnega omrežja.  
 

Matematični program 18: Zaščitna shema za zaščito povezav  s stalno pripravljenostjo 
 
 
 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑖𝑟𝑎𝑗:  
 
 

𝐹 =   𝜉!

!

!!!

(𝑦! + 𝑦!∗) (242) 

 
 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒  𝑛𝑎:  
 
 

𝑥!"! = ℎ!;   ∀𝑑 ∈ 𝐷
!!

!!!

 (243) 

 
 

𝛿!"#𝑥!"! ≤ 𝑦!;   ∀𝑒 ∈ 𝐸
!!

!!!

!

!!!

 (244) 

 
 

𝑧!" = 𝑦!;  
!

!!!

∀𝑒 ∈ 𝐸 (245) 

 
 

𝑢!" = 1;  
!

!!!

∀𝑒 ∈ 𝐸 (246) 

 
 𝑧!" ≤ 𝐾!𝑢!";   ∀𝑒 ∈ 𝐸,∀𝑞 ∈ 𝑄! (247) 
 
 

𝛽!"#

!

!!!

𝑧!" ≤ 𝑦!∗;   ∀𝑙 ∈ 𝐸
!

!!!

 (248) 

 
Interpretacije vseh omejitev so enake kot v matematičnem programu 17, razlika je le v 
omejitvi (248). Omejitev (248) ne dovoljuje delitve zaščitnih zmogljivosti v omrežju. 
Zmogljivost povezave 𝑦!∗ na povezavi 𝑙 mora biti dovolj velika, da je mogoče ščititi vse 
prometne tokove preko vseh povezav. V tem primeru ima vsaka povezava 𝑒 vnaprej 
zagotovljeno zaščitno zmogljivost 𝑦!∗. 
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Naslednja večja družina zaščitnih shem je namenjena zaščiti prometnih tokov. Bistvena 
značilnost teh zaščitnih shem je, da ščitijo vsak prometni tok posebej in ne celotnih 
zmogljivosti posameznih povezav. Načelo teh zaščitnih shem prikazuje slika 18. 
 

Slika 18: Zaščita prometnih tokov 
 

 
  

Vir: Black, 2002, str. 129. 
 
Zaščitna shema za zaščito prometnih tokov preko zaščitnih poti s 100-odstotno 
učinkovitostjo 
 
V tem modelu predpostavimo, da se neprizadeti prometni tokovi 𝑥!"! ne preusmerjajo. Vsak 
prizadeti prometni tok se za vsako stanje v omrežju 𝑠  preusmeri na prej definirano zaščitno 
pot. Indeks 𝑝 v tem modelu predstavlja zaporedje poti   𝑷!" = (𝑃!"#,∀𝑠 ∈ 𝑆), ki so predhodno 
določene za vsako povpraševanje 𝑑 in ne samo potencialnih poti za realizacijo določenega 
prometnega toka. Vsako takšno zaporedje poti za fiksno povpraševanje 𝑑 in pot 𝑝 je 
sestavljeno iz poti v normalnem delovanju omrežja 𝑃!"!, zaščitne poti 𝑃!"!, ki služi za zašito 
delovne poti 𝑃!"!   v primeru stanja v omrežju 𝑠 = 1, zaščitne poti 𝑃!"!, ki služi za zaščito 
delovne poti 𝑃!"! v primeru stanja v omrežju 𝑠 = 2, in tako naprej do zaščitne poti 𝑃!"#, ki 
služi za zaščito delovne poti 𝑃!"! v primeru stanja v omrežju 𝑠 = 𝑆. V omrežju naj bodo 
omrežni elementi povezani z 𝑒 povezavami, od katerih ima vsaka svojo zmogljivost 𝑦! in 
strošek 𝜉!. V omrežju naj obstaja 𝐷 povpraševanj, ki imajo svoje obsege prometnega 
povpraševanja ℎ!. Obsegi prometnega povpraševanja se realizirajo s prometnimi tokovi 𝑥!"! 
preko mogočih zaporedij poti 𝑝. V omrežju z 𝐸 povezavami je mogočih 𝑆 stanj omrežja. Ali 
je povezava 𝑒 v stanju 𝑠 razpoložljiva, opisuje koeficient 𝛼!" ∈ {0,1}. Definiramo še 
koeficient razpoložljivosti 𝛩!"# delovne poti 𝑝, ki realizira povpraševanje 𝑑 v stanju 𝑠. Za 
vsak par (𝑑,𝑝) mora v primeru, ko delovna pot 𝑃!"! v stanju 𝑠  ni razpoložljiva, obstajati 
obhodna pot 𝑃!"#. Pogoj formaliziramo z zapisom, da ko  𝛩!"# = 0, velja 𝜔!"# = 1; ∀𝑠 ∈ 𝑆, 
pri čemer je 𝜔!"#   binarni koeficient razpoložljivosti zaščitne poti za zaščito delovne poti 𝑃!"! 
v stanju omrežja 𝑠. 𝜔!"# = 𝛼!"{!:!!"#$!!} , pri čemer je 𝛽!"#$ binarna spremenljivka, ki ima 
vrednost 1, če pripada povezava 𝑒 poti številka 𝑝 v zaporedju poti   𝑷!". Z matematičnim 
programom 19 minimiziramo strošek celotnega omrežja. 
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Matematični program 19: Zaščitna shema za zaščito prometnih tokov preko zaščitnih poti s 
100-odstotno učinkovitostjo 

 
 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑖𝑟𝑎𝑗:  
 
 

𝐹 =   𝜉!

!

!!!

𝑦! (249) 

 
 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒  𝑛𝑎:  
 
 

𝑥!"! = ℎ!;   ∀𝑑 ∈ 𝐷
!!

!!!

 (250) 

 
 

(
!!

!!!

!

!!!

𝛽!"#$𝛩!"# + 𝛽!"#$(1− 𝛩!"#))𝑥!"! ≤ 𝛼!"𝑦!;   ∀𝑒 ∈ 𝐸,∀𝑠 ∈ 𝑆 (251) 

 
Leva stran omejitve (251) podaja obremenitev povezave 𝑒 v stanju 𝑠.  
 
Zaščitna shema za zaščito prometnih tokov s preusmerjanjem le prizadetih prometnih 
tokov preko več stalnih zaščitnih poti 
 
V modelu predpostavimo, da se prizadeti prometni tok preusmeri na zaščitno pot in da je ta 
zaščitna pot vedno ista ne glede na katero koli stanje v omrežju  𝑠. To pomeni, da morata biti 
delovna pot 𝑃!" in zaščitna pot 𝑄!" med seboj glede na stanja v omrežju 𝑠 neodvisni. Ko pot 
𝑃!" ni razpoložljiva, mora biti razpoložljiva pot 𝑄!". 
 
V omrežju naj bo 𝑉 omrežnih elementov povezano z 𝐸 povezavami, ki imajo svoje stroške 𝜉!. 
Vsaka od 𝐸 povezav je lahko v določenem trenutku prekinjena, kar opišemo s 𝑆 stanji v 
omrežju. S prometnimi tokovi 𝑥!"!, ki jih dodelimo delovnim potem 𝑝, se realizira obsege 
prometnih povpraševanj ℎ!, ki jih generirajo povpraševanja 𝑑. Pot 𝑝   v tem modelu 
predstavlja mogoče pare poti (𝑃!",𝑄!"), pri čemer so 𝑃!" delovne poti in 𝑄!" zaščitne poti. 
Oba svežnja poti morata biti glede na stanja omrežja 𝑠 popolnoma neodvisna. Zmogljivost 
posamezne povezave 𝑦! mora biti tako velika, da omogoča preko prometnih tokov 𝑥!"! 
realizacijo vseh obsegov prometnih povpraševanj ℎ!. S koeficientom 𝛿!"# = 1 povemo, da 
povezava 𝑒 pripada delovni poti 𝑃!" za realizacijo povpraševanja 𝑑, oziroma ima vrednost 0 v 
nasprotnem primeru. Podobno definiramo koeficient 𝛽!"#, ki ima vrednost 1 v primeru, ko 
pripada povezava 𝑒 zaščitni poti 𝑄!" za realizacijo povpraševanja 𝑑, oziroma ima vrednost 0 
v nasprotnem primeru. Razpoložljivost posamezne povezave 𝑦! v stanju 𝑠 podaja koeficient 
𝛼!" = {0, 1}. Binarna spremenljivka razpoložljivosti 𝛩!"# delovne poti 𝑃!" v stanju 𝑠 
uporabimo v omejitvi, ki prepreči, da bi se neprizadeti prometni tokovi preusmerjali, hkrati pa 
omogoča uporabo neprizadetih poti za preusmeritev in zaščito prizadetih prometnih tokov. 
Velja 𝜃!"# = 𝛼!"{!:!!"#!!} . Ko delovna pot ni razpoložljiva, velja 𝜃!"# = 0. V tem primeru 
velja 𝜔!"# = 1 za vsa stanja omrežja  𝑠. 𝜔!"# je tako definirana binarna spremenljivka 
razpoložljivosti zaščitne poti 𝑝 za realizacijo povpraševanja 𝑑 v stanju omrežja 𝑠. Velja 
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𝜔!"# = 𝛼!"{!:!!"#!!} . Z matematičnim programom 20 optimiziramo strošek celotnega 
omrežja.  

 
Optimizacijski problem 20: Zaščita prometnih tokov s preusmerjanjem le prizadetih 

prometnih tokov preko več stalnih zaščitnih poti 
 
 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑖𝑟𝑎𝑗:  
 
 

𝐹 =   𝜉!

!

!!!

𝑦! (252) 

 
 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒  𝑛𝑎:  
 
 

𝑥!"! = ℎ!;   ∀𝑑 ∈ 𝐷
!!

!!!

 (253) 

 
 

(
!!

!!!

!

!!!

𝛿!"#𝛩!"# + 𝛽!"#(1− 𝛩!"#))𝑥!"! ≤ 𝛼!"𝑦!;   ∀𝑒 ∈ 𝐸,∀𝑠 ∈ 𝑆 (254) 

 
Shema restavracije za zaščito prometnih tokov s preusmerjanjem le prizadetih 
prometnih tokov preko ene stalne zaščitne poti 
 
Ta model zahteva dodatne omejitve, ki zagotavljajo, da se vsem prometnim tokovom, ki 
uporabljajo isto delovno pot, dodeli največ ena zaščitna pot. 
 
V omrežju naj bo 𝑉 omrežnih elementov povezano z 𝐸 povezavami, ki imajo svoje stroške 𝜉!. 
Vsaka od 𝐸 povezav je lahko v določenem trenutku prekinjena, kar opišemo s 𝑆 stanji. Z 
delovnimi prometnimi tokovi 𝑥!"#! se realizirajo obsegi prometnih povpraševanj ℎ! in so 
zato dodeljeni parom pot (𝑃!!,𝑄!"#). Kandidatke za delovne poti označimo s 𝑝, medtem ko 
označimo kandidatke za zaščitne poti za delovno pot 𝑃!" s 𝑞. Vsaka pot 𝑄!"# mora biti s 
stališča stanja omrežja 𝑠 neodvisna od delovne poti 𝑃!". Zmogljivost posamezne povezave 𝑦! 
mora biti tako velika, da preko prometnih tokov 𝑥!"! omogoča realizacijo vseh obsegov 
prometnih povpraševanj ℎ!. S koeficientom 𝛿!"# = 1 povemo, da povezava 𝑒 pripada delovni 
poti 𝑃!" oziroma ima vrednost 0 v nasprotnem primeru. Podobno definiramo koeficient 
𝛽!"#$, ki ima vrednost 1 v primeru, ko pripada povezava 𝑒 zaščitni poti 𝑄!"# oziroma ima 
vrednost 0 v nasprotnem primeru.  Razpoložljivost posamezne povezave 𝑦! v stanju 𝑠 podaja 
koeficient 0 ≤ 𝛼!" ≤ 1  . Binarna spremenljivka razpoložljivosti 𝛩!"# delovne poti 𝑃!" v 
stanju 𝑠 uporabimo v omejitvi, s katero preprečim, da bi se neprizadeti prometni tokovi 
preusmerjali, hkrati pa omogoča uporabo neprizadetih poti za preusmeritev in zaščito 
prizadetih prometnih tokov. Velja 𝜃!"# = 𝛼!"{!:!!"#!!} . Vpeljemo še binarno spremenljivko 
𝑢!"#, s katero določimo omejitev, da se za vsako povpraševanje 𝑑, realizirano preko delovne 
poti 𝑝, uporablja samo ena zaščitna pot 𝑞. Z matematičnim modelom 21 optimiziramo stroške 
celotnega omrežja. 
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Matematični program 21: Zaščita prometnih tokov s preusmerjanjem le prizadetih prometnih 
tokov preko ene stalne zaščitne poti 

 
 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑖𝑟𝑎𝑗:  
 
 

𝐹 =   𝜉!

!

!!!

𝑦! (255) 

 
 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒  𝑛𝑎:  
 
 

𝑥!"#! = ℎ!;   ∀𝑑 ∈ 𝐷

!!"

!!!

!!

!!!

 (256) 

 
 

𝑢!"# ≤ 1;   ∀𝑑 ∈ 𝐷

!!"

!!!

,∀𝑝 ∈ 𝑃! (257) 

 
 𝑥!"#! ≤ ℎ!𝑢!"#;   ∀𝑑 ∈ 𝐷,∀𝑝 ∈ 𝑃! ,∀𝑞 ∈ 𝑄!" (258) 
 
 

(𝛿!"#𝜃!"# +

!!"

!!!

!!

!!!

¸!

!!!

𝛽!"#$(1− 𝜃!"#))𝑥!"#! ≤ 𝛼!"𝑦!;   ∀𝑒 ∈ 𝐸,∀𝑠 ∈ 𝑆 (259) 

 
 
Zaščitna shema za zaščito prometnih tokov s preusmerjanjem le prizadetih prometnih 
tokov preko zaščitne poti v stalni pripravljenosti 
 
Naj bodo 𝑥!"#! prometni tokovi, ki realizirajo obsege prometnih povpraševanj ℎ! in so 
dodeljeni parom (𝑃!",𝑄!"#) v normalnem stanju omrežja, ko velja 𝑠 = 0. 𝑝 = 1,2,… ,𝑃! so 
mogoče poti za realizacijo povpraševanja 𝑑, 𝑞 = 1,2,… ,𝑄!" pa so za delovne poti 𝑃!" 
mogoče zaščitne poti. Indeks 𝑞 naj v notaciji teče med 𝑞 = 1,2,… ,𝑄!" in podaja informacijo, 
da obstaja za realizacijo zaščitne poti 𝑄! poti kandidatk. V matematičnem modelu skrčimo 
število poti kandidatk na samo eno fiksno pot z omejitvijo 𝑢!"# ≤ 1. Z matematičnim 
programom 22 optimiziramo stroške celotnega omrežja. 
 
Matematični program 22: Zaščita prometnih tokov s preusmerjanjem le prizadetih prometnih 

tokov preko zaščitne poti v stalni pripravljenosti 
 
 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑖𝑟𝑎𝑗:  
 
 

𝐹 =   𝜉!

!

!!!

𝑦! (260) 

 
 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒  𝑛𝑎:  
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𝑥!"#$ = ℎ!;   ∀𝑑 ∈ 𝐷,∀𝑠 ∈ 𝑆

!!"

!!!

!!

!!!

 (261) 

 
 

𝑢!"# ≤ 1;   ∀𝑑 ∈ 𝐷

!!"

!!!

,∀𝑝 ∈ 𝑃! (262) 

 
 𝑥!"#$ ≤ ℎ!𝑢!"#;   ∀𝑑 ∈ 𝐷,∀𝑝 ∈ 𝑃! ,∀𝑞 ∈ 𝑄!" (263) 
 
 

(𝛿!"#$ +

!!"

!!!

!!

!!!

!

!!!

𝛽!"#$%)𝑥!"#$ ≤ 𝛼!"𝑦!;   ∀𝑒 ∈ 𝐸,∀𝑠 ∈ 𝑆 (264) 

 
S koeficientom 𝛿!"#$ = 1 povemo, da povezava 𝑒 pripada delovni poti 𝑃!" in ima vrednost 0 
v nasprotnem primeru. Podobno definiramo koeficient  𝛽!"#$%, ki ima vrednost 1 v primeru, 
ko pripada povezava 𝑒 zaščitni poti 𝑄!"# oziroma ima vrednost 0 v nasprotnem primeru. 
Razpoložljivost posamezne povezave 𝑦! v stanju 𝑠 podaja koeficient 𝛼!" = {0, 1}  . Z binarno 
spremenljivko 𝑢!"# določimo omejitev, da se za vsako povpraševanje 𝑑, realizirano preko 
delovne poti 𝑝, uporablja samo ena zaščitna pot 𝑞. 
 
Restavracija prometa 
 
V sodobnih omrežjih so pogosto implementirane obnovitvene sheme, ki temeljijo na 
restavraciji prometa. V primeru restavracije prometa se viri za zaščito ne določijo vnaprej. 
Šele tedaj, ko se zgodi napaka na delovni povezavi, se začne izvajati restavracijski proces, ki 
sam najde alternativno pot skozi omrežje. S stališča izkoriščenosti razpoložljivih virov 
omrežja je restavracija prometa najučinkovitejša obnovitvena shema. Slabosti restavracije 
prometa pa sta, da so časi konvergence omrežja veliko daljši, kot so v primeri zaščite 
prometa, lahko pa se zgoditi tudi to, da za restavracijo prometa v omrežjih ni na razpolago 
razpoložljivih virov.  
 
Zaščitna shema za zaščito prometnih tokov s preusmeritvami brez omejitev 
 
V omrežju je mogoče 𝑆 = 𝐸  stanj. Za vsako povpraševanje 𝑑 dovolimo delitev prometnih 
tokov 𝑥!"# preko različnih najkrajših poti 𝑝. Prometni tokovi 𝑥!"# v različnih stanjih omrežja 
realizirajo obsege prometnega povpraševanja ℎ!. Vsaka povezava 𝑒 v ima omrežju svojo 
zmogljivost 𝑦! in svoj strošek 𝜉!. S koeficientom 𝛿!"# = 1 povemo, da se povpraševanje 𝑑 
realizira preko poti 𝑝, ki poteka preko povezave 𝑒. Razpoložljivost posamezne povezave 
podaja koeficient 𝛼!" = {0, 1}  .  Definiramo še koeficient povpraševanja 𝑑 v stanju omrežja 
𝑠:    𝛹!". Z matematičnim programom 23 optimiziramo strošek celotnega omrežja. 
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Matematični program 23: Zaščitna shema za zaščito prometnih tokov brez omejitev 
 
 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑖𝑟𝑎𝑗:  
 
 

𝐹 =   𝜉!

!

!!!

𝑦! (265) 

 
 𝑔𝑙𝑒𝑑𝑒  𝑛𝑎:  
 
 

𝑥!"# = ℎ!";   ∀𝑑 ∈ 𝐷,∀𝑠 ∈ 𝑆
!!

!!!

 (266) 

 
 

𝛿!"#

!

!!!

𝑥!"# ≤ 𝛼!"𝑦!;   ∀𝑒 ∈ 𝐸,∀𝑠 ∈ 𝑆 (267) 

 
 ℎ!" = 𝛹!"ℎ! (268) 
 
Zapisan matematični program 23 omogoča v primeru napake v omrežju neomejeno 
preusmerjanje prometnih tokov. V primeru stanja v omrežju 𝑠 ≠ 0 se prometni tok, ki potuje 
preko prizadete povezave 𝑒, najprej prekine in nato preusmeri preko zmogljivosti 𝛼!"𝑦!;   ∀𝑒 ∈
𝐸.  Takšna shema je mogoča v omrežjih IP, ko se prometni tokovi po napaki v omrežju 
preusmerijo na osnovi novo izračunanih najkrajših poti. V tem primeru so prometni tokovi 
funkcija uteži povezav 𝑤!, na osnovi katerih se izračunavajo najkrajše poti 𝑥!"# 𝑤!  (Poiro, 
2004, str. 394). Zaščitna shema v tem primeru deluje na prizadete in neprizadete prometne 
tokove. Model je s tega stališča nepraktičen in kliče po vpeljavi omejitve, ki zagotovi, da se 
neprizadeti prometni tokovi med postopkom oživljanja prometa ne preusmerjajo. 
Prejšnjemu optimizacijskemu problemu dodamo binarno spremenljivko razpoložljivosti 𝛩!"# 
delovne poti 𝑝, ki realizira povpraševanje 𝑑 v stanju 𝑠. Velja: 𝜃!"# = 𝛼!"{!:!!"#!!} . Binarno 
spremenljivko 𝛩!"# uporabimo v omejitvi, ki prepreči, da bi se neprizadeti prometni tokovi 
preusmerjali, hkrati pa omogoča uporabo neprizadetih poti za preusmeritev in zaščito 
prizadetih prometnih tokov. Omejitev zapišemo kot: 
 
 𝑥!"# ≥ 𝛩!"#𝑥!"!;   ∀𝑑 ∈ 𝐷,∀𝑝 ∈ 𝑃! ,∀𝑠 ∈ 𝑆 (269) 
 
Dokazali smo, da je mogoče razviti razširjene matematične modele (programe) za 
enonivojska omrežja, v katerih so implementirani obnovitveni mehanizmi (zaščitne sheme in 
sheme za restavracijo prometa). 

5.3.1 Matematični model visoko razpoložljivega omrežja »IP/MPLS preko 
DWDM« z zaščito prometa na transportnem nivoju   

 
Pri namestitvi mehanizmov za neprekinjeno delovanje na spodnjem, to je transportnem nivoju 
omrežja, se v primeru napake mehanizem za zagotavljanje neprekinjenega delovanja sproži le 
na transportnem nivoju omrežja. Prednost te metode je, da se mehanizem proži na fizičnih 
povezavah, napake pa se ne prenašajo na zgornji, prometni nivo omrežja. To pomeni, da 
zaradi napake na spodnjem nivoju zgornji nivo ne čuti posledic, saj se promet zaradi 
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aktiviranja zaščitne sheme na spodnjem nivoju odvija nemoteno. Ima pa ta metoda predvsem 
dve pomanjkljivosti: 
 
• v primeru napake na zgornjem nivoju se lahko zgodi, da ta ni odpravljena,  
• v primeru napake na omrežnem elementu spodnjega nivoja se lahko zgodi, da ostane 

kateri od omrežnih elementov zgornjega nivoja brez povezave oziroma postane izoliran. 
 
Primer dvonivojskega omrežja IP/MPLS preko DWDM z zaščitno shemo na transportnem 
nivoju omrežja prikazuje slika 19: 
 
Slika 19: Omrežje IP/MPLS preko DWDM z zaščitno shemo na transportnem nivoju omrežja 

 

 
 

 
Pri obravnavi zaščitne sheme na transportnem nivoju omrežja predpostavimo zaščitne obroče. 
Obroči se lahko realizirajo preko fizične topologije omrežja ali z razčlembo mešane 
topologije omrežja. Topologija obročev naj bo oblikovana vnaprej in v omrežje 
implementirana ob zagonu omrežja. Ker se zaščitna shema izvaja na posameznih omrežnih 
elementih DWDM brez centralne omrežne nadzorne enote, je proces zaščitnega preklapljanja 
distribuiran in avtonomen. V tem poglavju na transportnem nivoju omrežja obravnavamo dve 
zaščitni shemi, in sicer 1 + 1 in 1 : 1. Nujni pogoj za realizacijo zaščitne sheme je, da mora 
biti vsak omrežni element v omrežju povezan z najmanj dvema povezavama. Najenostavnejša 
topologija omrežja z vsaj dvema povezavama je topologija omrežja vrste obroč. Zaščitne 
sheme s samo eno povezavo v omrežjih niso mogoče. Povezave, ki v omrežje vključujejo 
omrežne elemente preko samo ene povezave, se imenujejo mostovi. Prekinitev mostu v 
omrežju povzroči nepovezanost in posledično prekinitev prometa. 
 
Dvonivojsko omrežje predstavimo z dvema grafoma. Prometni nivo omrežja naj opisuje graf 
𝐺(𝑉,𝐸) transportni nivo omrežja pa graf 𝐺(!) 𝑉(!),𝐸(!) . Omrežni elementi DWDM naj 
bodo povezani v mešano topologijo omrežja. Mešano topologijo omrežja razčlenimo v 
samoozdravitvene obroče, ki se na določenih vozliščih medsebojno povezujejo preko optičnih 
prevezovalnikov (glej sliko 12). Na vsak omrežni element DWDM v omrežju naj bo 
priključen omrežni element IP/MPLS. Vhodni podatek za optimizacijo dvonivojskega, visoko 
razpoložljivega omrežja IP/MPLS preko DWDM so obsegi prometna povpraševanja ℎ! na 
prometnem nivoju omrežja.    
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Korak 1: (Določitev najkrajše poti za realizacijo tunelov IP/MPLS TE) 
 
Na osnovi množice povpraševanj 𝑑 ∈ 𝐷 in obsegov prometnih povpraševanj ℎ! med 
posameznimi omrežnimi elementi 𝑣 ∈ 𝑉 v grafu 𝐺  (𝑉,𝐸) določimo najkrajše poti za 
realizacijo delovnih tunelov IP/MPLS TE. Za določitev najkrajših poti uporabimo Dijkstrov 
algoritem (Bertsekas et al., 1987, str. 322). 
 
Korak 2: (Določitev optimalnih prometnih tokov 𝑥! in zmogljivosti povezav 𝑦! na 
prometnem nivoju omrežja) 
 
Optimalne prometne tokove 𝑥! in zmogljivosti povezav 𝑦! določimo z rešitvijo matematičnih 
programov (8), (9), (10) ali (11), odvisno od izbrane sheme pravičnosti, ki jo vpeljemo v 
omrežje.  
 
V poglavju 5.5, kjer simuliramo posamezne sheme in modele omrežja, uporabljamo 
matematični program (11), ki je razvit za proporcionalno pravična omrežja, kjer so obsegi 
prometnega povpraševanja 𝑋! omejeni s svojo spodnjo ℎ! in zgornjo 𝐻! mejo. 
 
Korak 3: (Usmerjanje optičnih poti tako, da je njihov strošek minimalen) 
 
Prometni tokovi 𝑥! na prometnem nivoju omrežja predstavljajo obsege prometnega 
povpraševanja ℎ!

(!) na transportnem nivoju omrežja. Iz preglednice 13 izberemo shemo 
omrežja 1 ali shemo omrežja 2.  
 
Shema omrežja 1 podpira kreiranje logične topologije omrežja na transportnem nivoju. 
Logična topologija se realizira z delovnimi 𝑝(!) in zaščitnimi 𝑞 !  optičnimi potmi, 
realiziranimi po najkrajših poteh. Najkrajše optične poti sledijo potem 𝑝 na prometnem nivoju 
omrežja. Shemo omrežja 1 razdelimo glede na implementirano zaščitno shemo na tri modele: 
 
• model 1.1 podpira zaščitno shemo za zaščito povezav v stalni pripravljenosti, 
• model 1.2 podpira zaščitno shemo za zaščito prometnih tokov s preusmerjanjem le 

prizadetih prometnih tokov preko zaščitne poti v stalni pripravljenosti, 
• model 1.3 podpira zaščitno shemo za zaščito povezav preko ene poti. 
 
Model 1.1 optimiziramo z matematičnim programom (18), model 1.2 z matematičnim 
programom  (22) in model 1.3 z matematičnim programom (17). 

 
Shema omrežja 2 podpira oblikovanje logične topologije na prometnem nivoju omrežja. Zato 
kreiramo optične poti na transportnem nivoju omrežja med vsemi sosednjimi omrežnimi 
elementi. Kot primerno zaščitno shemo izberemo zaščitno shemo za zaščito povezav v stalni 
pripravljenosti. 
 
Korak 4: (Dodelitev valovnih dolžin) 
 
Valovne dolžine dodelimo tako, da je njihovo število minimalno in da je mogoče na 
transportnem nivoju omrežja v vsakem trenutku realizirati popolnoma mešano logično 
topologijo omrežja. Uporabimo Algoritem 2: Dodeljevanje valovnih dolžin v omrežju z 
implementirano zaščitno shemo.  
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5.3.2 Matematični model visoko razpoložljivega omrežja »IP/MPLS preko 
DWDM« z zaščito prometa na prometnem nivoju  

 
Pri namestitvi mehanizmov za neprekinjeno delovanje na prometnem nivoju omrežja se 
mehanizem neprekinjenega delovanja sproži le na prometnem nivoju. Bistvena prednost 
obnovitvenih mehanizmov na prometnem nivoju je, da tam obstaja večja razdrobljenost 
telekomunikacijskega prometa, kar omogoča klasifikacijo posameznih prometnih tokov po 
razredih glede na hitrost in prioriteto preklopov. Izkoriščenost zmogljivosti povezav je tako 
posledično boljša. Bistvena slabost te metode je, da lahko večje število napak na prometnem 
nivoju omrežja povzroči napako na transportnem nivoju omrežja. Napaka na transportnem 
nivoju se zaradi nezaščitenega prometa na transportnem nivoju propagira oziroma prenaša na 
zgornji nivo. Primer prenosa napake iz transportnega na prometni nivo omrežja prikazuje 
slika 20. 
 

Slika 20: Omrežje IP/MPLS preko DWDM z zaščitno shemo na prometnem nivoju omrežja 
 
 

 
 
 
V tem poglavju obravnavamo dva modela omrežij. Prvi model 3.1 temelji na obnovitveni 
shemi preusmerjanja prometnih tokov brez omejitev, drugi model 3.2 pa temelji na zaščiti 
prometnih tokov s preusmerjanjem le prizadetih prometnih tokov preko zaščitne poti v stalni 
pripravljenosti. Prometne tokove predstavljajo tuneli IP/MPLS TE. Prvi model temelji s 
stališča zaščite telekomunikacijskega prometa na paradigmi omrežja IP, drugi model pa na 
TDM. Oba modela podpirata v preglednici 13 navedeno shemo omrežja 3.  
 
Korak 1: (Določitev najkrajše poti za realizacijo tunelov IP/MPLS TE) 
 
Na osnovi množice povpraševanj 𝑑 ∈ 𝐷 in obsegov prometnih povpraševanj ℎ! med 
posameznimi omrežnimi elementi 𝑣 ∈ 𝑉 v grafu 𝐺  (𝑉,𝐸) določimo najkrajše poti za 
realizacijo delovnih tunelov IP/MPLS TE. Za določitev najkrajših poti uporabimo Dijkstrov 
algoritem (Bertsekas et al., 1987, str. 322). 
 
Korak 2: (Določitev optimalnih prometnih tokov 𝑥! na prometnem nivoju omrežja) 
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Optimalne prometne tokove 𝑥! in zmogljivosti povezav 𝑦! določimo z rešitvijo matematičnih 
programov (8), (9), (10) ali (11), odvisno od izbrane sheme pravičnosti, ki jo vpeljemo v 
omrežje.  
 
V poglavju 5.5, kjer simuliramo posamezne sheme in modele omrežij, uporabljamo 
matematični program (11), ki je razvit za proporcionalno pravična omrežja, kjer so obsegi 
prometnega povpraševanja 𝑋! omejeni s svojo spodnjo ℎ! in zgornjo 𝐻! mejo. 
 
Korak 3: (Realizacija obnovitvene sheme za restavracijo ali zaščito prometa na prometnem 
nivoju omrežja) 
 
Shema omrežja 3 iz preglednice 13 predvideva realizacijo logične topologije omrežja in 
zaščitne sheme na prometnem nivoju omrežja. V poglavju 5.5 obravnavamo dve varianti: 
 
• realizacija zaščitne sheme za zaščito s preusmerjanjem prometnih tokov brez omejitev, 
• realizacija zaščitne sheme za zaščito prometnih tokov s preusmerjanjem le prizadetih 

prometnih tokov preko zaščitne poti v stalni pripravljenosti. 
 
Omrežje z implementirano zaščitno shemo s preusmerjanjem prometnih tokov optimiziram z 
matematičnim programom (23) in omrežje z implementirano zaščitno shemo za zaščito 
prometnih tokov z matematičnim programom (22). 
 
Korak 4: (Usmerjanje valovnih dolžin) 
 
Ker je logična topologija omrežja realizirana na prometnem nivoju omrežja, določimo na 
transportnem nivoju omrežja optične poti med dvema sosednjima omrežnima elementoma.  
 
Korak 5: (Dodelitev valovnih dolžin) 
 
Valovne dolžine dodelim tako, da je njihovo število minimalno in da lahko na transportnem 
nivoju omrežja v vsakem trenutku realiziram popolnoma mešano logično topologijo omrežja. 
Uporabimo Algoritem 1: Dodeljevanje valovnih dolžin v omrežju zaščitne sheme.  

5.3.3 Matematični model visoko razpoložljivega omrežja »IP/MPLS preko 
DWDM« z zaščito prometa na prometnem in transportnem nivoju  

 
Pri namestitvi mehanizmov neprekinjenega delovanja na več nivojih omrežja se postavi 
vprašanje izkoriščenosti virov omrežja. Izkoriščenost virov omrežja je odvisna od medsebojne 
usklajenosti in medsebojnega sodelovanja zaščitnih shem na posameznih nivojih. S stališča 
medsebojne usklajenosti in medsebojnega delovanja zaščitnih shem posameznih nivojev 
ločim nekoordinirni pristop, zaporedni pristop in združni pristop.  
 
Pri nekoordiniranem pristopu začne z aktiviranjem zaščitnega mehanizma tisti nivo 
omrežja, ki prvi zazna napako. Ta preusmeri promet glede na izbrano zaščitno shemo iz 
delovne na zaščitno povezavo ali zaščitno pot. Če traja preklop na nivoju, ki je prvi zaznal 
napako, tako dolgo, da medtem zazna napako tudi drugi nivo, začne tudi ta z aktiviranjem 
zaščitne sheme. Na ta način se zaščitna shema izvede dvakrat. Bistvena pomanjkljivost te 
metode je potratna izraba virov omrežja. Prednost je preprosta realizacija. Zaporedni pristop 
sledi načelu, ki določenemu nivoju omogoča, da aktivira zaščitne sheme za ves promet v prej 
definiranem časovnem okviru. V tem časovnem okviru zgornji preostali nivo na napako v 
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omrežju ne reagira. Če po preteku definiranega časa določen nivo ne uspe preusmeriti vsega, 
v napako vključenega prometa, začne z aktiviranjem zaščitnega mehanizma še preostali nivo. 
Glede na zaporedje ločim pristop od spodaj navzgor in pristop od zgoraj navzdol. Prednost 
metode od spodaj navzgor je, da se začne zaščitna shema izvajati na nivoju, na katerem se v 
primeru napake preusmerijo zmogljivosti povezav večjih zmogljivosti, kar zahteva manjšo 
potrebno procesorsko moč, vključeno v omrežju. Pri omrežju DWDM se v primeru napake 
preklopi celotna pot, ki lahko vsebuje več valovnih dolžin, od katerih lahko vsaka prenaša 
promet z obsegom do 40 Gbit/s. Prednost načela od zgoraj navzdol je, da je ta metoda cenejša 
(visoka cena valovnih dolžin), poleg tega zaradi večje procesorske moči v omrežju omogoča 
klasifikacijo prometa in preusmerjanje najprej prometa z višjo prioriteto. Splošna 
pomanjkljivost zaporednega pristopa je, da obstaja med proženjem dveh zaščitnih shem 
določena zakasnitev, ki je neodvisna od napake. Združen pristop predvideva skupno, 
integrirano zaščitno shemo preko vseh, v omrežje vključenih nivojev.  
 
Za matematično formulacijo modela visoko razpoložljivega »IP/MPLS preko DWDM« 
omrežja z zaščito prometa na prometnem in transportnem nivoju lahko uporabimo razvite 
modele za visoko razpoložljiva omrežja z zaščitno shemo na prometnem in transportnem 
nivoju omrežja. Fumagalli (2000, str. 39) predlaga hevristiko za določitev, kako lahko 
delujeta dva obnovitvena mehanizma, implementirana sočasno v istem omrežju, da bo 
omrežje stroškovno učinkovito.  
 
S stališča optimizacije stroškov večnivojskih omrežij zaščitna shema na obeh nivojih omrežja 
ni smiselna, predvsem zaradi visokih stroškov zaščitne sheme na transportnem nivoju 
omrežja.  
 
Dokazali smo, da je za optimizacijo stroškov na transportnem nivoju omrežja mogoče razviti 
matematični model (program) za reševanje problematike usmerjanja valovnih dolžin ter 
hevristični algoritem za dodeljevanje valovnih dolžin v omrežju z zaščitno shemo in brez nje. 

5.4 Razširjeni model dvonivojskega visoko razpoložljivega hrbteničnega 
omrežja za prenos podatkov  

 
Na prometnem nivoju omrežja je mogoče implementirati zaščitne sheme, ki temeljijo na 
dinamičnem usmerjanju paketov IP ali na preklapljanju paketov IP/MPLS. 
 
Pri dinamičnem usmerjanju paketov IP poiščejo aktivni usmerjevalniki v primeru napake v 
omrežju alternativne poti za realizacijo prometnih tokov. Zaščita prometa temelji na 
izmenjavi nadzornih sporočil med sosednjimi usmerjevalniki. Nadzorna sporočila periodično 
obnavljajo usmerjevalne tabele. Ta protokol zagotavlja razpoložljivost omrežja ne glede na 
omrežje spodnjega nivoja. Napake v omrežju lahko usmerjevalniki zaznajo implicitno ali 
eksplicitno. Eksplicitno se napake zaznavajo na lokalnem nivoju in se sporočajo sosednjim 
usmerjevalnikom preko izmenjave kontrolnih sporočil usmerjevalnega protokola, na primer 
ICMP (angl. Internet Control Message Protocol). Primer implicitnega zaznavanja napake je 
signaliziranje preteka časovne kontrole s sporočili, kot sta na primer Keepalive in Hello. Ko 
usmerjevalnik zazna napako, preračuna prekinjene poti in obnovi lastno usmerjevalno tabelo. 
Spremembe v lastni usmerjevalni tabeli nato preko oglaševanja z usmerjevalnih protokolov 
propagira do svojih sosedov s sporočilom obnovitve (angl. Update). Dinamični usmerjevalni 
protokoli izkoriščajo rezervirane vire omrežja in so zelo fleksibilni za spremembe topologije 
omrežja. Pomanjkljivost dinamičnih usmerjevalnih protokolov je, da so v primeru napake 
konvergenčni časi omrežja dolgi, izida preračunavanja poti pa ni mogoče nikoli napovedati.  
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Ena od možnosti skrajševanja časa konvergence je pristop delitve prometnih tokov preko 
povezav z enakimi stroški. Usmerjevalnik v tem primeru pošilja pakete do skupne destinacije 
preko več poti. Usmerjevalni protokoli, kot je na primer OSPF ali IS-IS, to shemo podpirajo. 
V primeru napake se med ponovnim izračunavanjem najkrajših poti izgubi le del prometa, ki 
potuje preko prizadete povezave. Takšen model omrežja opisujem z optimizacijskim 
problemom (14). Model (14) opisuje zaščitno shemo z zmanjšanim obsegom realiziranih 
obsegov prometnega povpraševanja. Glede samega zaznavanja napake v omrežju je mogoče 
skrajšati frekvenco pošiljanja halo paketov. V tem primeru se v omrežju poveča količina 
nadzornega prometa, ki zmanjšuje razpoložljive zmogljivosti za prenos koristne vsebine.  
 
Zaščitno preklapljanje IP/MPLS je alternativa dinamičnemu usmerjanju, ki zelo znižuje 
konvergenčne čase omrežja. Zaščitno preklapljanje IP/MPLS je omogočeno preko hierarhije 
etiketiranih poti LSP. Lastnosti zaščite v omrežju IP/MPLS se lahko definirajo samodejno ali 
s predhodnimi nastavitvami. 
 
Dinamično postavljene zaščitne entitete obnovijo promet na osnovi informacije o napaki s 
preračunavanjem in vzpostavitvijo novih etiketiranih poti LSP z usmerjevalnimi protokoli IP. 
Postopek obnovitve prometa lahko traja celo dlje, kot je to v primeru dinamičnega usmerjanja. 
Takšno omrežje opisujemo z matematičnim programom (23). S predhodnimi nastavitvami se 
vsaki delovni etiketirani poti določi še zaščitna etiketirana pot. Zaščitna pot mora biti 
realizirana preko drugih povezav, kot je delovna pot. Zaščitna pot je lahko v stalni 
pripravljenosti ali pa se v normalnem stanju omrežja uporabi za prenos prometa nižje 
prioritete. Takšno omrežje opisujemo z matematičnim programom (22). 
 
Zaščitne sheme s preusmerjanjem prometnih tokov potrebujejo manj vmesnikov IP/MPLS kot 
sheme, ki za zaščito prometa zahtevajo vnaprejšnjo rezervacijo virov omrežja. To omejitev 
moramo pri optimizaciji večnivojskih omrežij upoštevati.  
 
Na transportnem nivoju omrežja je v večini primerov implementirana tehnologija DWDM. 
Sekcija optičnih kanalov OCh (angl. Optical Channel) in multipleksna sekcija OMS (angl. 
Optical Multiplex Section) omogočata dinamične in vnaprej nameščene zaščitne sheme. 
Ravno tako kot na prometnem nivoju omrežja so sheme, ki podpirajo restavracijo prometa, 
optimalnejše s stališča izkoriščenosti virov omrežja, vendar so počasne. Razlika med 
zaščitnimi shemami OCh in OMS je v granulaciji, na katero zaščitna shema deluje. Pri OCh 
se lahko ščiti posamezna optična pot, v primeru OMS pa se ščiti agregiran signal na določeni 
povezavi omrežja. Zaščitno shemo OCh opisujem z optimizacijskim problemom (22), OMS 
pa z optimizacijskim problemom (18). Shema OCh v omrežju potrebuje večje število 
vmesnikov v stalni pripravljenosti, kar zvišuje stroške omrežja.  
 
Vsi matematični programi (14), (18), (22) in (23) so primerni za optimizacijo omrežij z enim 
nivojem, ko želimo med seboj primerjati celotne stroške omrežij le s prometnega stališča. V 
tem primeru se ne ukvarjamo z dejstvom, da je strošek enote zmogljivosti 𝜉! v določenih 
shemah omrežij funkcija števila povezav 𝜉! = 𝜉!(𝑒) oziroma v določenih shemah omrežij 
funkcija števila povpraševanj 𝜉! = 𝜉!(𝑑). Za obravnavo večnivojskih omrežij je treba 
omenjene matematične programe ustrezno razširiti. Preglednica 28 podaja informacije za 
določanje stroškov zmogljivosti povezav 𝜉!. 
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Preglednica 29: Stroški enote zmogljivosti povezav 𝝃𝒆 
 

Shema 1 
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stalni pripravljenosti 

Shema 1 
Zaščita povezav na 

transportnem  
nivoju omrežja 
preko ene poti 

Shema 2 
Zaščita povezav na 

transportnem  
nivoju omrežja v 

stalni pripravljenosti 

Shema 3 
Zaščita s 

preusmerjanjem 
prometa na 

prometnem nivoju 
omrežja 

Shema 3 
Zaščita poti na 

prometnem nivoju 
omrežja v stalni 
pripravljenosti 

Model 1.1 Model 1.2 Model 1.3  Model 3.1 Model 3.2 
Transportni 

nivo 
Transportni 

nivo 
Transportni 

nivo 
Transportni 

nivo 
Transportni 

nivo 
Transportni 

nivo 
𝜉!
(!)

= 𝜉!
! (𝑑) 

𝜉!
(!)

= 𝜉!
! (𝑒) 

𝜉!
(!)

= 𝜉!
! (𝑒) 

𝜉!
(!)

= 𝜉!
! (𝑒) 

𝜉!
(!)

= 𝜉!
! (𝑒) 

𝜉!
(!)

= 𝜉!
! (𝑒) 

Prometni 
nivo 

Prometni 
nivo 

Prometni 
nivo 

Prometni 
nivo 

Prometni 
nivo 

Prometni 
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Vsaka povezava 𝑒 oziroma povpraševanje 𝑑 zahteva za realizacijo obsegov prometnega 
povpraševanja ℎ! določeno število vmesnikov IP/MPLS na prometnem nivoju omrežja in 
določeno število vmesnikov DWDM na transportnem nivoju omrežja. Število vmesnikov je 
odvisno od tega, na katerem nivoju omrežja se realizira določena zaščitna shema. Preglednica 
30 podaja izračune stroškov zmogljivosti povezav 𝜉! za posamezne sheme in modele omrežij 
iz preglednice 14 ozirioma 29: 
 

Preglednica 30: Izračuni stroškov enote zmogljivosti povezav 𝝃𝒆  
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Koeficient 𝛺 > 0 je prevajalna funkcija, ki omogoča pretvorbo veličine števila potrebnih 
vmesnikov na posameznem nivoju omrežja v veličino stroška enote zmogljivosti povezav 𝜉!. 
Koeficient 𝛨 podaja razmerje med ceno vmesnika DWDM in IP/MPLS. 
 
Sliki 21 in 22 prikazujeta število potrebnih vmesnikov DWDM in IP/MPLS pri realizaciji 
različnih shem omrežja, s povpraševanji 𝑑 = 1… 29 in 𝐸 = 6 oziroma 𝐸 = 12 povezavami  . 
Pri shemi 1 je upoštevan samo model omrežja 1.1. 
 
Slika 21: Število potrebnih vmesnikov DWDM in IP/MPLS za različne sheme omrežij (E = 6, 

d=1…29) 
 
  

 
 
Slika 22: Število potrebnih vmesnikov DWDM in IP/MPLS za različne sheme omrežij (E = 12, 

d= 1…29) 
 
  

 
 
Slike 23, 24, 25, 26 in 27 podajajo stroške enote zmogljivosti povezav na transportnem in 
prometnem nivoju omrežja, pri upoštevanih parametrih 𝛺 = 100, 𝛨 = 2 in vrednostih 𝐸 in 
𝐷, kot je navedeno pri vsaki sliki. 
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Slika 23: Strošek enote zmogljivosti povezav na transportnem in prometnem nivoju omrežja za 

različne sheme omrežij 𝑫 < 𝑬; (𝑬 = 𝟏𝟐,𝑫 = 𝟏𝟎)  
 
  

 
 
Slika 24: Strošek enote zmogljivosti povezav na transportnem in prometnem nivoju omrežja za 

različne sheme omrežij 𝑫 = 𝑬; (𝑬 = 𝟏𝟐,𝑫 = 𝟏𝟐) 
 
  

 
 
Slika 25: Strošek enote  zmogljivosti povezav na transportnem in prometnem nivoju omrežja 

za različne sheme omrežij 𝑬 < 𝑫 < 𝟒𝑬; (𝑬 =12, D = 39) 
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Slika 26: Strošek enote zmogljivosti povezav na transportnem in prometnem nivoju omrežja za 
različne sheme omrežij 𝑫 = 𝟒𝑬; (𝑬 = 𝟏𝟐,𝑫 = 𝟒𝟖) 

 
  

 
 
Slika 27:  Strošek enote zmogljivosti povezav na transportnem in prometnem nivoju omrežja 

za različne sheme omrežij 𝑫 > 𝟒𝑬; (𝑬 = 𝟏𝟐,𝑫 = 𝟏𝟎𝟎) 
 
  

 
 

Skupne stroške zmogljivosti povezav za primere, ko je 𝐸 > 𝐷, 𝐸 = 𝐷 in 𝐸 < 𝐷, in pri 
parametrih 𝛺 = 100,  𝛨 = 2 podajajo slike 28, 29 in 30. 
 

Slika 28: Skupni strošek enote zmogljivosti povezav na transportnem in prometnem nivoju 
omrežja za različne sheme omrežij 𝑫 < 𝑬; (𝑬 = 𝟏𝟐,𝑫 = 𝟕)  
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Slika 29: Skupni strošek enote zmogljivosti povezav na transportnem in prometnem nivoju 
omrežja za različne sheme omrežij 𝑫 = 𝑬; (𝑬 = 𝟏𝟐,𝑫 = 𝟏𝟐) 

 
  

 
 

Slika 30: Skupni strošek enote zmogljivosti povezav na transportnem in prometnem nivoju 
omrežja za različne sheme omrežij 𝑫 > 𝑬; (𝑬 = 𝟏𝟐,𝑫 = 𝟑𝟗) 

 
  

 
 
Iz slik 28 do 30 ugotovimo, da so s stališča potrebnega števila vmesnikov DWDM in 
IP/MPLS v vseh shemah in modelih najcenejše enote zmogljivosti povezav v omrežjih, ki 
podpirajo shemo 3. Model omrežja 1.1 je najcenejši toliko časa, dokler je število 
povpraševanj manjše od 8. Ko je 𝐷 = 𝐸, so stroški enote zmogljivosti v modelih omrežja 1 in 
2 enako. Ko je število povpraševanj v omrežju večje od števila povezav, predstavlja model 1.1 
najdražja omrežja.  Rezultate iz poglavja 5.4 implicitno uporabimo v modelih za optimizacijo 
omrežij različnih shem s prometnega stališča. 
 
Dokazali smo, da je natančeni izračun stroškov dvonivojskih omrežij mogoč le, če model 
dvonivojskih omrežij ustrezno razširimo z dejstvom, da je strošek enote zmogljivosti funkcija 
števila vmesnikov na posameznem nivoju omrežja. 

5.5 Simulacija prometnih tokov in zmogljivosti povezav v dvonivojsko visoko 
razpoložljivem hrbteničnem omrežju IP/MPLS preko DWDM   

 
V podpoglavjih 5.3.1, 5.3.2 in 5.3.3 obravnavamo tri mogoče sheme dvonivojskih, visoko 
razpoložljivih omrežij, ki se razlikujejo glede na to, na katerem nivoju omrežja se realizira 
zaščitna shema. Zaščitna shema se lahko realizira na transportnem nivoju omrežja, na 
prometnem nivoju omrežja ali obeh nivojih. Za obravnavo vseh modelov omrežja 
predpostavimo testno omrežje s tridesetimi vozlišči. Vsako vozlišče je kandidat za 
dostopovno ali hrbtenično vozlišče.  
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Strošek posamezne potencialne povezave je odvisen od številnih dejavnikov. Ti so na primer 
dolžina in posledično cena optičnih vlaken, strošek najema zmogljivosti povezav, števila 
skokov v primeru realizacije dostopovnega omrežja z mikrovalovnimi zvezami in podobno. V 
zgornjem primeru je merilo stroškov število skokov med posamezno lokacijo. Strošek 
vsakega skoka je 2  enoti, strošek vsake lokacije 𝜂! ,∀𝑗 ∈ 𝑉 pa je 2,4 enote. Stroške 
potencialnih povezav podaja preglednica 30.  
 

Preglednica 31:  Stroški povezav med omrežnimi elementi i in j 
 

 
 
V preglednici 32 so navedene rešitve programa, ki podajajo vozlišča, ki so izbrana za 
hrbtenična vozlišča glede na definirano dovoljeno število vmesnikov 𝐾! v omrežnem 
elementu, nameščenem na hrbteničnem vozlišču. To so vozlišča z vrednostjo spremenljivke 
𝑟! = 1. Vsako hrbtenično vozlišče je hkrati tudi dostopovno vozlišče.   

j=1 j=2 j=3 j=4 j=5 j=6 j=7 j=8 j=9 j=10 j=11 j=12 j=13 j=14 j=15 j=16 j=17 j=18 j=19 j=20 j=21 j=22 j=23 j=24 j=25 j=26 j=27 j=28 j=29 j=30
i=1 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 2,0 4,0 6,0 8,0 4,0 6,0 10,0 12,0 8,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0
i=2 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 4,0 6,0 8,0 10,0 2,0 4,0 8,0 10,0 6,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0
i=3 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 6,0 8,0 10,0 12,0 4,0 2,0 6,0 8,0 4,0 6,0 4,0 6,0 8,0 10,0 8,0 6,0 8,0 10,0 12,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
i=4 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 8,0 10,0 12,0 14,0 6,0 4,0 4,0 6,0 2,0 8,0 6,0 4,0 6,0 8,0 10,0 8,0 6,0 8,0 10,0 12,0 10,0 8,0 10,0 12,0
i=5 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 10,0 12,0 14,0 16,0 8,0 6,0 2,0 4,0 4,0 10,0 8,0 6,0 4,0 6,0 12,0 10,0 8,0 6,0 8,0 14,0 12,0 10,0 8,0 10,0
i=6 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 12,0 14,0 16,0 18,0 10,0 8,0 4,0 2,0 6,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0
i=7 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 0,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 8,0 10,0 6,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0
i=8 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 2,0 0,0 2,0 2,0 4,0 6,0 10,0 12,0 8,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
i=9 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 4,0 2,0 0,0 2,0 6,0 8,0 12,0 14,0 10,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

i=10 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 6,0 4,0 2,0 0,0 8,0 10,0 14,0 16,0 12,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0
i=11 4,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 2,0 4,0 6,0 8,0 0,0 2,0 6,0 8,0 4,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0
i=12 6,0 4,0 2,0 4,0 6,0 8,0 4,0 6,0 8,0 10,0 2,0 0,0 4,0 6,0 2,0 4,0 2,0 4,0 6,0 8,0 6,0 4,0 2,0 4,0 10,0 8,0 6,0 8,0 10,0 12,0
i=13 8,0 6,0 4,0 2,0 4,0 6,0 6,0 8,0 10,0 12,0 4,0 2,0 2,0 4,0 0,0 6,0 4,0 2,0 4,0 6,0 8,0 6,0 4,0 2,0 4,0 10,0 8,0 6,0 8,0 10,0
i=14 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 4,0 8,0 10,0 12,0 14,0 6,0 4,0 0,0 2,0 2,0 8,0 6,0 4,0 2,0 4,0 10,0 8,0 6,0 4,0 6,0 12,0 10,0 8,0 6,0 8,0
i=15 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 10,0 12,0 14,0 16,0 8,0 6,0 2,0 0,0 4,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0
i=16 6,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 4,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 8,0 10,0 6,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
i=17 8,0 6,0 4,0 6,0 8,0 10,0 6,0 4,0 6,0 8,0 4,0 2,0 6,0 8,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 4,0 2,0 4,0 6,0 8,0 6,0 4,0 6,0 8,0 10,0
i=18 10,0 8,0 6,0 4,0 6,0 8,0 8,0 6,0 8,0 10,0 6,0 4,0 4,0 6,0 2,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 4,0 2,0 4,0 6,0 8,0 6,0 4,0 6,0 8,0
i=19 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 6,0 10,0 8,0 10,0 12,0 8,0 6,0 2,0 4,0 4,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 8,0 6,0 4,0 2,0 4,0 10,0 8,0 6,0 4,0 6,0
i=20 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 12,0 10,0 12,0 14,0 10,0 8,0 4,0 2,0 6,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0
i=21 8,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 6,0 4,0 2,0 4,0 4,0 6,0 10,0 12,0 8,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0
i=22 10,0 8,0 6,0 8,0 10,0 12,0 8,0 6,0 4,0 6,0 6,0 4,0 8,0 10,0 6,0 4,0 2,0 4,0 6,0 8,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 4,0 2,0 4,0 6,0 8,0
i=23 12,0 10,0 8,0 6,0 8,0 10,0 10,0 8,0 6,0 8,0 8,0 6,0 6,0 8,0 4,0 6,0 4,0 2,0 4,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 4,0 2,0 4,0 6,0
i=24 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 8,0 12,0 10,0 8,0 10,0 10,0 8,0 4,0 6,0 2,0 8,0 6,0 4,0 2,0 4,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 8,0 6,0 4,0 2,0 4,0
i=25 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 14,0 12,0 10,0 12,0 12,0 10,0 6,0 4,0 4,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0
i=26 10,0 8,0 6,0 12,0 14,0 16,0 8,0 6,0 4,0 2,0 6,0 8,0 12,0 14,0 10,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0
i=27 12,0 10,0 8,0 10,0 12,0 14,0 10,0 8,0 6,0 4,0 8,0 6,0 10,0 12,0 8,0 6,0 4,0 6,0 8,0 10,0 4,0 2,0 4,0 6,0 8,0 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0
i=28 14,0 12,0 10,0 8,0 10,0 12,0 12,0 10,0 8,0 6,0 10,0 8,0 8,0 10,0 6,0 8,0 6,0 4,0 6,0 8,0 6,0 4,0 2,0 4,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 4,0
i=29 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 10,0 14,0 12,0 10,0 8,0 12,0 10,0 6,0 8,0 8,0 10,0 8,0 6,0 4,0 6,0 8,0 6,0 4,0 2,0 4,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0
i=30 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 16,0 14,0 12,0 10,0 14,0 12,0 8,0 6,0 10,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
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Preglednica 32: Izbira hrbteničnih vozlišč, ko je spremenljivka  𝒓𝒋 = 𝟏 
 

𝐊𝐣 = 𝟐 𝐊𝐣 = 𝟑 𝐊𝐣 = 𝟒 𝐊𝐣 = 𝟓 𝐊𝐣 = 𝟔 
j r! j r! j r! j r! j r! 
2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 
4 1 6 1 5 1 5 1 5 1 
6 1 8 1 8 1 7 1 8 1 
7 1 13 1 13 1 18 1 18 1 
10 1 16 1 20 1 20 1 20 1 
12 1 19 1 22 1 21 1 23 1 
18 1 22 1 26 1 26 1 26 1 
19 1 25 1 29 1 29 1 29 1 
20 1 26 1       21 1 29 1       23 1         24 1         26 1         29 1         30 1          

V preglednici 33 so navedene vse povezave dostopovnih omrežnih elementov na hrbtenične 
omrežne elemente. Tudi tu so rezultati odvisni od števila dovoljenih vmesnikov 𝐾! v 
hrbteničnem omrežnem elementu. Podani so tudi skupni stroški posameznih omrežij. 
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Preglednica 33: Povezave dostopovnih omrežnih elementov 𝒊 na hrbtenične omrežne elemente 

𝒋 
 

𝐊𝐣 = 𝟐 𝐊𝐣 = 𝟑 𝐊𝐣 = 𝟒 𝐊𝐣 = 𝟓 𝐊𝐣 = 𝟔 
𝐢 𝐣 𝐮𝐢𝐣 𝐢 𝐣 𝐮𝐢𝐣 𝐢 𝐣 𝐮𝐢𝐣 𝐢 𝐣 𝐮𝐢𝐣 𝐢 𝐣 𝐮𝐢𝐣 
1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 7 1 1 2 1 
2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 
3 4 1 3 2 1 3 2 1 3 3 1 3 2 1 
4 4 1 4 13 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 
5 6 1 5 6 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 
6 6 1 6 6 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 
7 7 1 7 8 1 7 8 1 7 7 1 7 8 1 
8 7 1 8 8 1 8 8 1 8 7 1 8 8 1 
9 10 1 9 8 1 9 8 1 9 21 1 9 8 1 
10 10 1 10 26 1 10 26 1 10 26 1 10 26 1 
11 12 1 11 16 1 11 2 1 11 7 1 11 2 1 
12 12 1 12 13 1 12 13 1 12 3 1 12 23 1 
13 24 1 13 13 1 13 13 1 13 18 1 13 18 1 
14 19 1 14 19 1 14 5 1 14 5 1 14 5 1 
15 20 1 15 6 1 15 20 1 15 20 1 15 20 1 
16 21 1 16 16 1 16 8 1 16 21 1 16 8 1 
17 18 1 17 22 1 17 22 1 17 18 1 17 18 1 
18 18 1 18 19 1 18 13 1 18 18 1 18 18 1 
19 19 1 19 19 1 19 20 1 19 18 1 19 18 1 
20 20 1 20 25 1 20 20 1 20 20 1 20 20 1 
21 21 1 21 16 1 21 26 1 21 21 1 21 26 1 
22 23 1 22 22 1 22 22 1 22 21 1 22 23 1 
23 23 1 23 22 1 23 22 1 23 18 1 23 23 1 
24 24 1 24 29 1 24 29 1 24 29 1 24 29 1 
25 30 1 25 25 1 25 20 1 25 20 1 25 20 1 
26 26 1 26 26 1 26 26 1 26 26 1 26 26 1 
27 26 1 27 26 1 27 26 1 27 26 1 27 26 1 
28 29 1 28 29 1 28 29 1 28 29 1 28 29 1 
29 29 1 29 29 1 29 29 1 29 29 1 29 29 1 
30 30 1 30 25 1 30 29 1 30 29 1 30 29 1 
Strošek Strošek Strošek Strošek Strošek 

66,0 64,0 63,2 63,2 63,2 
 
Iz preglednice 33 lahko razberemo, da je najnižji strošek topologije omrežja 63,2. Tudi če 
povečujemo parameter 𝐾! > 4, ostane strošek omrežja enak 63,2.  
 
Za rešitev optimizacijskega problema je uporabljen matematični program (5). Uporabili smo 
programska oprema za matematično programiranje AIMMS 3.10 z uporabo CPLEX 12.2. 
Matematični program v AIMMS 3.10 je priložen v prilogi 2. 
 
Predpostavimo, da je mogoče hrbtenične omrežne elemente 𝑉  z vrednostjo spremenljivke 
𝑟! = 1 povezati z optičnimi vlakni v popolnoma mešano topologijo. Za popolnoma mešano 
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fizično topologijo je potrebnih 𝑉   𝑉 − 1 /2 = 23 optičnih vlaken. Graf na sliki 31a prikazuje 
omrežje s stopnjo 𝛥 = 7 in premerom 𝐷 = 1. Ker je stopnja omrežja 𝐷 = 1, je to popolnoma 
povezan graf, ki je po definiciji Moorov graf. V poglavju 3.3.4 navajamo, da so Moorovi grafi 
dobri kandidati za fizične topologije omrežij. Glede na to, da strošek omrežnega elementa in s 
tem omrežja raste s številom vmesnikov, je smiselno stopnjo grafa Δ kolikor je mogoče 
znižati. V primeru na sliki 31a je mogoče znižati stopnjo grafa na 𝛥 = 2, s tem pa bi se 
povečal premer omrežja na 𝐷 = 4. Rezultat je topologija omrežja vrste obroč, ki jo prikazuje 
slika 31b. Ker vsebuje obroč sodo število omrežnih elementov 𝑉 = 8, to ni Moorov graf, 
vendar je še vedno primerna topologija za omrežje DWDM. Za nadaljnjo obravnavo 
optimizacije omrežij predpostavimo omrežje z 𝛥 = 3 in 𝐷 = 3, pri čemer predpostavimo, da 
je en vmesnik na vsaki lokaciji v rezervi (na vsaki lokaciji se v prihodnosti predvideva še en 
par optičnih vlaken). Graf na sliki 31c je še vedno primeren za fizično topologijo omrežja in 
je uporabljen za študij optimizacijskih problemov na različnih shemah omrežja.  
 

Slika 31: Optimizacija fizične topologije omrežja 
 

 
 
Predpostavimo, da je na vsak omrežni element DWDM na sliki 31c priključen usmerjevalnik 
IP/MPLS. Za analizo prometnih tokov in zmogljivosti povezav prikazuje graf na sliki 32 isto 
omrežje v obliki, ki je za analizo enostavnejše in opremljeno z dodatnimi informacijami. 
Dodatne informacije so oznake povezav 𝑒 in v oklepajih stroški posamezne povezave. V 
poglavju 3.3.5 smo omenili, da je za samodejno vzpostavljanje tunelov IP/MPLS TE 
uporabljena metrika IGP. Če želimo imeti v omrežju za oblikovanje tunelov IP/MPLS TE 
svojo lastno metriko, jo je mogoče oblikovati pod nazivom administrativna metrika. Možnost 
je uporabna tedaj, ko v omrežju prenašamo promet dveh različnih tipov. Prvi tip naj 
predstavlja promet, ki je občutljiv za zakasnitve, drugi tip pa naj zahteva le visoke 
zmogljivosti povezav. Glede na omenjeni zahtevi je mogoče za prenos prometa, ki zahteva 
delovanje v realnem času in nizke zakasnitve, za posamezen tunel IP/MPLS TE uporabiti 
metriko IGP, za drugi tip prometa pa metriko določimo sami, tako da se tuneli IP/MPLS TE 
vzpostavijo po naših zahtevah. V testnem omrežju nastavimo administrativno metriko za 
usmerjanje prometa (tunelov IP/MPLS TE), kot prikazuje slika 32. 
 
  

Primer: a Primer: b

8

Primer: c

2

5

8

13

20
22

29

2

5

8

13

20
22

26

29
2

5

13

2022

26

29



140 
 

Slika 32: Testno omrežje 𝜟 = 𝟑,𝑫 = 𝟑 
 

 
 
Legenda: (Sn1), (Sn2), (Sn3): snopi, za dodeljevanje valovnih dolžin v obročih razčlenjene mešane topologije 
 
Prometna povpraševanja 𝑑, informacijo o tem, med katerima omrežnima elementoma obstaja 
prometno povpraševanje 𝑑 in najkrajše poti 𝑝 za posamezna povpraševanja na prometnem 
nivoju omrežja podaja preglednica 33. 
 

Preglednica 34: Povpraševanja in najkrajše poti na prometnem nivoju testnega omrežja 
 
d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

OE 22-26 5-26 2-5 2-29 20-22 8-22 8-13 13-20 20-29 22-26 5-8 2-13 8-20 
p 12 7 3 6 9 8 1 5 10 12 2 4 5,1 
d 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

OE 13-22 5-29 2-26 20-26 5-22 2-8 13-29 8-20 13-22 5-20 2-22 8-29 13-26 
p 1,8 3,6 3,7 10,11 2,8 2,3 4,6 1,5 1,8 1,2,5 1,4,8 1,4,6 1,2,7 
d 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

OE 8-26 5-13 2-20 22-29 5-26 5-29 2-5 5-8 5-22 5-20 5-13 5-26 2-5 
p 2,7 1,2 4,5 9,10 7 3,6 3 2 2,8 1,2,5 1,2 7 3 

 
Najkrajše poti v preglednici 34 so izračunane na osnovi uteži oziroma stroškov posameznih 
povezav, ki smo jih določili administrativno.  
 
V vseh shemah in modelih omrežja predpostavimo, da so na vseh vozliščih z omrežnimi 
elementi DWDM nameščeni tudi usmerjevalniki IP/MPLS. 
 
Visoko razpoložljivo omrežje IP/MPLS preko DWDM z zaščito prometa na 
transportnem nivoju omrežja 
 
Za omrežje izračunamo optimalne prometne tokove 𝑥!, ki realizirajo elastične obsege 
prometnega povpraševanja 𝑋!, pri različnih vrednostih razpoložljivega proračuna 𝐵. Obsegi 
prometnega povpraševanja 𝑋! naj bodo omejeni s spodnjo mejo ℎ! in zgornjo mejo 𝐻!. Iz 
omrežja pričakujemo na enoto zmogljivosti povezave prihodek 𝑤!. Prometne tokove 𝑥! in 
optimalne prihodke 𝛱(𝑥) v proporcionalno pravičnem omrežju izračunamo z rešitvijo 
matematičnega modela 11. Podani so v preglednici 35. 
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Preglednica 35: Prometni tokovi prometnega nivoja v proporcionalno pravičnem omrežju 
 

    B 200 300 400 500 600 700 800 900 1979 4074 
d h H 𝐰𝐝 𝛏𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 
1 10 300 0,3 0,5 10,00 10,00 20,64 29,24 33,01 35,27 40,43 46,29 102,84 300,00 
2 10 150 0,3 0,4 10,00 10,00 25,18 37,08 41,10 44,02 51,11 57,33 127,60 150,00 
3 10 200 0,3 0,3 10,00 10,00 33,90 51,05 56,19 60,65 69,19 74,25 169,44 200,00 
4 10 800 0,3 0,375 10,00 29,78 30,00 39,80 44,10 47,01 54,66 60,72 138,02 215,32 
5 5 400 0,3 0,45 5,00 26,88 23,75 32,65 36,52 39,24 45,20 51,67 114,64 400,00 
6 10 540 0,3 0,425 10,00 10,00 24,10 34,70 38,65 43,76 48,03 54,35 120,90 540,00 
7 10 900 0,3 0,25 10,00 10,00 34,20 56,50 63,98 69,24 78,53 92,73 204,59 113,63 
8 10 700 0,3 0,35 10,00 31,02 29,54 43,00 47,50 50,55 58,75 63,93 146,50 327,72 
9 10 230 0,3 0,475 10,00 10,00 21,72 30,77 34,67 37,02 42,78 49,29 108,40 10,44 

10 10 120 0,3 0,535 10,00 10,00 19,23 29,20 30,96 32,85 37,85 44,33 96,02 120,00 
11 5 120 0,3 0,275 6,09 38,96 32,75 52,90 59,39 120,00 74,00 71,71 120,00 120,00 
12 10 340 0,3 0,325 10,00 33,26 31,52 46,80 51,28 54,75 63,54 69,28 158,06 147,59 
13 10 670 0,3 0,6 10,00 10,00 16,97 25,64 27,74 29,49 33,74 39,87 84,91 121,83 
14 10 460 0,3 0,675 10,00 10,00 14,95 10,00 24,67 26,17 30,35 35,46 76,38 106,21 
15 10 250 0,3 0,675 10,00 10,00 14,95 10,00 24,50 26,18 30,30 35,46 76,39 250,00 
16 5 430 0,3 0,7 5,00 17,38 15,48 22,24 23,67 25,16 29,39 34,11 73,73 98,54 
17 10 700 0,3 0,975 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 17,62 20,64 22,62 50,38 700,00 
18 10 670 0,3 0,7 10,00 10,00 14,41 10,00 23,70 25,78 29,63 34,11 72,86 98,85 
19 10 680 0,3 0,575 10,00 10,00 17,78 27,16 28,90 30,94 35,21 41,50 88,78 75,70 
20 5 320 0,3 0,7 5,00 17,22 15,48 22,24 23,67 25,16 29,39 34,11 73,81 320,00 
21 10 320 0,3 0,6 10,00 10,00 16,97 24,84 27,74 29,49 33,79 39,87 84,91 76,96 
22 10 340 0,3 0,675 10,00 10,00 15,77 10,00 24,50 26,27 30,34 35,48 76,38 178,29 
23 5 560 0,3 0,875 5,00 14,23 12,89 17,74 18,60 19,43 24,04 26,06 58,31 63,50 
24 10 800 0,3 1,000 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 17,82 20,03 22,40 51,32 66,65 
25 10 200 0,3 0,95 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 18,85 21,92 24,21 54,19 65,76 
26 5 320 0,3 0,925 5,00 12,49 11,66 16,02 18,06 18,24 22,71 24,26 55,66 67,17 
27 10 300 0,3 0,675 10,00 10,00 14,95 10,00 24,46 26,29 30,30 35,45 75,12 84,78 
28 10 340 0,3 0,525 10,00 10,00 19,62 27,98 31,51 33,58 38,58 45,09 96,80 10,00 
29 5 400 0,3 0,675 5,00 16,69 15,77 22,83 24,61 26,17 30,32 35,46 76,51 400,00 
30 10 540 0,3 0,925 10,00 10,00 11,49 10,00 10,00 19,37 22,70 24,18 55,61 289,56 
31 10 700 0,3 0,4 10,00 10,00 25,17 37,02 41,20 43,95 51,11 57,33 129,37 479,51 
32 10 500 0,3 0,675 10,00 10,00 14,95 10,00 24,41 26,46 30,34 35,43 76,42 148,91 
33 5 450 0,3 0,3 5,00 33,14 36,14 49,58 55,14 45,02 69,75 74,19 171,22 118,55 
34 10 340 0,3 0,275 10,00 10,00 34,95 52,93 59,44 64,78 74,97 75,14 185,36 340,00 
35 10 200 0,3 0,7 10,00 10,00 14,41 10,00 10,00 22,96 29,53 34,17 72,86 10,00 
36 10 100 0,3 0,875 10,00 10,00 11,97 10,00 10,00 20,40 24,01 25,72 58,32 10,00 
37 10 120 0,3 0,525 10,00 10,00 19,62 28,05 31,35 33,62 38,46 45,09 98,22 120,00 
38 10 120 0,3 0,4 10,00 10,00 25,37 37,04 41,21 44,00 51,11 57,33 120,00 120,00 
39 5 900 0,3 0,3 5,00 39,08 34,56 50,25 55,82 59,60 69,36 74,19 171,24 108,30 

     𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 
     25,13 30,09 34,52 36,63 39,03 40,99 42,64 44,01 53.21 56,17 

 
Matematični program (11) smo rešili s programsko opremo za matematično programiranje 
AIMMS 3.10 z uporabo LGO 1.0. 
 
V preglednici 35 vidimo, da je s proračunom 𝐵 = 200 mogoče doseči le spodnje meje 
obsegov prometnega povpraševanja ℎ!, razen za povpraševanje 𝑑 = 11. S povečevanjem 
proračuna 𝐵 prometni tokovi naraščajo in pri proračunu 𝐵 = 800 so vsi prometni tokovi večji 
od definirane spodnje meje obsega prometnega povpraševanja ℎ!. Pri proračunu 1979 je prvič 
presežena ena od zmogljivosti povezav. To je zmogljivost povezave 𝑦!. Za zmogljivosti 
povezav 𝑦! je v orodju za reševanje nelinearnih optimizacijskih problemov nastavljena 
zgornja meja  𝑦! ≤ 1000;   ∀𝑒 ∈ 𝐸. Zmogljivosti povezav 𝑦!, in skupne stroške omrežja 𝐹(𝑥) 
pri različnih razpoložljivih proračunih 𝐵 podaja preglednica 36. 
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Preglednica 36: Zmogljivosti povezav in stroški na prometnem nivoju omrežja 
 

B 200 300 400 500 600 700 800 900 1979 4074 
e 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 
1 110,00 126,72 194,62 246,77 298,15 342,63 396,49 456,24 1000,00 1000,00 
2 96,09 145,68 205,02 262,80 315,41 416,04 421,43 458,31 982,29 1000,00 
3 55,00 129,60 167,78 220,28 268,64 274,02 333,54 369,13 827,21 1000,00 
4 40,00 87,16 82,77 111,88 119,57 142,76 165,20 185,47 413,89 1000,00 
5 50,00 91,94 104,11 144,05 156,19 175,53 204,66 230,92 509,46 1000,00 
6 45,00 77,00 85,40 92,04 126,69 143,67 166,61 189,93 418,82 1000,00 
7 50,00 69,87 117,81 159,40 189,70 201,67 235,73 265,80 581,48 1000,00 
8 60,00 60,00 93,65 84,70 131,52 162,78 187,92 215,97 470,69 1000,00 
9 15,00 36,88 35,24 42,65 46,52 58,61 67,90 75,85 170,25 689,56 

10 30,00 30,00 43,21 50,77 54,67 74,01 86,12 96,09 214,39 1000,00 
11 10,00 10,00 20,64 29,24 33,01 35,27 40,43 46,29 102,84 300,00 
12 20,00 20,00 29,23 39,20 40,96 50,47 58,49 66,95 146,39 820,00 
 F(x) F(x) F(x) F(x) F(x) F(x) F(x) F(x) F(x) F(x) 
 453,25 690,18 919,99 1157,35 1389,20 1620,42 1844,33 2072,42 4553,41 8431,46 

 
Najvišja vrednost proračuna 𝐵, ko model še izračunava prometne tokove 𝑥! in zmogljivosti 
povezav 𝑦! , je 𝐵 = 4074. Pri tej vrednosti proračuna brez dodajanja novih zmogljivosti na 
prometnem in transportnem nivoju rast prometnih tokov ni več mogoča.  
 
V preglednici 14 navajamo dve shemi omrežja, ki podpirata zaščitno shemo na transportnem 
nivoju omrežja. Shemi se razlikujeta glede na nivo, na katerem se realizira logična topologija 
omrežja. 
 
Shema omrežja 1  
 
V omrežjih, ki podpirajo shemo 1, se logična topologija omrežja gradi na transportnem nivoju 
omrežja. Na njem dovoljujemo menjavo valovnih dolžin med posameznimi omrežnimi 
elementi. Shemo omrežja 1 razdelimo glede na implementirano vrsto zaščitne sheme na 
transportnem nivoju na tri modele: 
 
• model 1 uporablja zaščitno shemo za zaščito prometnih tokov preko zaščitnih poti v stalni 

pripravljenosti,  
• model 2 uporablja zaščitno shemo za zaščito povezav v stalni pripravljenosti, 
• model 3 uporablja zaščitno shemo za zaščito povezav preko ene poti. 
 
Model omrežja 1.1  
 
Model 1.1 ščiti posamezne prometne tokove, to je optične poti preko vnaprej definiranih 
zaščitnih optičnih poti, ki so v stalni pripravljenosti. Vsak prometni tok 𝑥! na prometnem 
nivoju omrežja (preglednica 35) povzroči prometno povpraševanje 𝑑(!) in obseg prometnega 
povpraševanja ℎ!

(!) na transportnem nivoju omrežja. Vsako prometno povpraševanje 𝑑(!) na 
transportnem nivoju omrežja se realizira preko optičnih poti, sestavljeno iz niza valovnih 
dolžin. Delovne in zaščitne prometne tokove realiziramo preko optičnih poti v 
samoozdravitvenih obročih, ki jih oblikujemo z razčlembo mešane topologije omrežja. Za 
vsak obroč razčlenjene mešane fizične topologije omrežja moramo zagotoviti, da se valovne 
dolžine sosednjih obročev, to je obročev, ki imajo skupno vsaj eno povezavo 𝑒(!), ne smejo 
prekrivati. Za nadaljnjo analizo omrežja uporabimo model omrežja na sliki 32. Preglednica 37 
podaja poleg povpraševanj 𝑑(!) in najkrajših delovnih poti 𝑝(!) še najkrajše zaščitne poti 𝑞(!). 
Najkrajše delovne optične poti sledijo najkrajšim potem za prometne tokove 𝑥! na 
prometnem nivoju omrežja.  
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Preglednica 37: Transportni nivo omrežja (model 1.1) z zaščito prometnih tokov preko 
zaščitnih poti v stalni pripravljenosti 

 
𝐝(𝐓) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
𝐎𝐄(𝐓) 22-26 5-26 2-5 2-29 20-22 8-22 8-13 13-20 20-29 22-26 5-8 2-13 8-20 
𝐩(𝐓) 12 7 3 6 9 8 1 5 10 12 2 4 5,1 
𝐪(𝐓) 7,2,8 3,6,11 2,1,4 4,5,10 8,1,5 1,5,9 4,3,2 9,8,1 6,4,5 7,2,8 1,4,3 3,2,1 9,8 
𝐝(𝐓) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
𝐎𝐄(𝐓) 13-22 5-29 2-26 20-26 5-22 2-8 13-29 8-20 13-22 5-20 2-22 8-29 13-26 
𝐩(𝐓) 1,8 3,6 3,7 10,11 2,8 2,3 4,6 1,5 1,8 1,2,5 1,4,8 1,4,6 1,2,7 
𝐪(𝐓) 5,9 11,7 6,11 9,12 7,12 1,4 5,10 9,8 5,9 3,4,6,10 12,7,2,3 3,2,5,10 4,3,12,8 
𝐝(𝐓) 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
𝐎𝐄(𝐓) 8-26 5-13 2-20 22-29 5-26 5-29 2-5 5-8 5-22 5-20 5-13 5-26 2-5 
𝐩(𝐓) 2,7 1,2 4,5 9,10 7 3,6 3 2 2,8 1,2,5 1,2 7 3 
𝐪(𝐓) 12,8 4,3 10,6 11,12 3,6,11 11,7 2,1,4 1,4,3 7,12 3,4,6,10 4,3 3,6,11 2,1,4 

 
Največja dovoljena zmogljivost povezav 𝑦! na prometnem nivoju omrežja je 𝑦! = 1000. 
Predpostavimo, da imajo transponderji linijsko zmogljivost 10  𝐺𝑏𝑖𝑡/𝑠. Glede na omejitev 
vmesnikov na prometnem nivoju omrežja 1000 do prekoračitve razpoložljive zmogljivosti 
transponderjev ne more priti.   
 

Preglednica 38: Zmogljivosti povezav in stroški transportnega nivoja omrežja (model 1.1) 
 

B 200 300 400 500 600 700 800 900 1979 4074 
𝐞(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 

1 191,09 369,06 493,62 687,79 786,98 911,89 1004,50 1106,45 2446,13 3377,86 
2 171,09 318,54 430,05 588,40 672,45 799,96 881,00 967,99 2132,10 2039,02 
3 191,09 338,54 493,31 689,58 788,76 911,96 1008,09 1109,10 2447,86 3173,81 
4 156,09 334,85 434,54 622,60 686,71 802,28 881,45 965,40 2138,25 2572,61 
5 120,00 215,82 259,88 334,21 392,97 439,01 507,32 576,20 1272,18 2836,03 
6 120,00 185,30 259,57 336,00 394,75 439,08 510,91 578,85 1273,91 2631,98 
7 120,00 139,87 226,40 267,84 346,28 388,98 453,84 518,00 1130,19 1994,41 
8 120,00 170,39 226,71 266,05 344,50 388,91 450,25 515,35 1128,46 2198,46 
9 85,00 127,90 163,54 200,83 247,32 281,96 323,54 367,43 810,61 2740,57 

10 75,00 127,92 139,32 173,38 185,65 231,03 270,46 302,37 673,55 2074,58 
11 75,00 87,38 138,06 165,60 207,90 238,08 276,02 312,75 682,97 2057,01 
12 85,00 92,49 131,32 142,24 178,38 224,88 264,50 298,85 659,20 1916,52 

 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 
 4709,20 7825,15 10.596,52 13.960,50 16.325,87 18.901,02 21.315,47 23.770,47 52.401,68 92.392,12 

 
Minimalne vrednosti namenske funkcije 𝐹(𝑥) v preglednici 38 dosežemo ob normalnem 
delovanju omrežja, to je v stanju omrežja 𝑠 = 0. 
 
Strošek enote zmogljivosti povezave na transportnem nivoju 𝜉!

(!) smo izračunali s formulo 
𝛨(4𝐷(!) 𝛺) iz preglednice 30. V formuli velja 𝛨 = 2,𝛺 = 100.   Matematični program (22) 
smo ustrezno razširili s parametri 𝐷, 𝛨 in Ω  ter formulo za 𝜉!

(!) = 𝛨(4𝐷(!) 𝛺). 
 
Optimizacijski problem je problem MIP (angl. Mixed Integer Programming). Za reševanje 
matematičnega programa (22) smo uporabili programsko opremo za matematično 
programiranje AIMMS 3.10 z CPLEX 12.2. 
 
Model omrežja 1.2 
 
Model 1.2 uporablja zaščitno shemo za zaščito povezav v stalni pripravljenosti. Vsak 
prometni tok 𝑥! na prometnem nivoju omrežja (preglednica 35) povzroči prometno 
povpraševanje 𝑑(!) in obseg prometnega povpraševanja ℎ(!) na transportnem nivoju. Vsako 
prometno povpraševanje 𝑑(!) na transportnem nivoju omrežja realiziram preko optičnih poti, 
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sestavljeno iz niza valovnih dolžin. Za vsak obroč razčlenjene mešane fizične topologije 
omrežja velja, da se valovne dolžine sosednjih obročev, to je obročev, ki imajo skupno vsaj 
eno povezavo 𝑒(!), ne smejo prekrivati. V primeru zaščitne sheme za zaščito poti z vnaprej 
zagotovljenimi zmogljivostmi, določimo povezave 𝑒(!), ki pripadajo delovnim potem 𝑝(!) za 
realizacijo povpraševanj 𝑑(!) in povezave 𝑙(!), preko katerih realiziram zaščitne poti 𝑞(!). 
Preko zaščitnih poti 𝑞(!) se v primeru napake v omrežju prenašajo zaščitni prometni tokovi 
𝑧!". Zaščitni prometni tok 𝑧!" prenaša v primeru napake na povezavi 𝑒(!) celotno zmogljivost 
povezave 𝑦!

(!) preko poti 𝑞(!). Povezave 𝑙(!) in s tem zaščitne tokove 𝑧!" določimo tako, da 
določimo za vsako povezavo 𝑒(!) najkrajšo obhodno pot. Preko katerih povezav 𝑒(!) se 
realizirajo delovne poti 𝑝(!) za realizacijo povpraševanj 𝑑(!), določimo s koeficientom 𝛿!"#

(!) . 
S koeficientom 𝛽!"#

(!) določimo, katera povezava 𝑙(!) pripada zaščitni poti 𝑞(!) za zaščito 
celotne zmogljivosti 𝑦!

(!). Koeficienta  𝛿!"#
(!)  in 𝛽!"#

(!) podaja preglednica 39. 
 

Preglednica 39: Koeficienta  𝜹𝒆𝒅𝒑
(𝑻)  in 𝜷𝒍𝒆𝒒

(𝑻)  za model omrežja 1.2 
 
e d p 𝛅𝐞𝐝𝐩

(𝐓)  e d p 𝛅𝐞𝐝𝐩
(𝐓)  e d p 𝛅𝐞𝐝𝐩

(𝐓)  l e q 𝛃𝐥𝐞𝐪
(𝐓) l e q 𝛃𝐥𝐞𝐪

(𝐓) 
1 7 1 1 2 37 1 1 6 25 1 1 1 2 1 1 9 12 1 1 
1 13 1 1 3 3 1 1 6 32 1 1 1 3 1 1 10 5 1 1 
1 14 1 1 3 15 1 1 7 2 1 1 1 4 1 1 10 6 1 1 
1 21 1 1 3 16 1 1 7 16 1 1 2 1 1 1 10 9 1 1 
1 22 1 1 3 19 1 1 7 26 1 1 2 3 1 1 10 11 1 1 
1 23 1 1 3 32 1 1 7 27 1 1 2 4 1 1 10 12 1 1 
1 24 1 1 3 33 1 1 7 31 1 1 2 7 1 1 11 9 1 1 
1 25 1 1 3 39 1 1 7 38 1 1 2 8 1 1 11 10 1 1 
1 26 1 1 4 12 1 1 8 6 1 1 3 1 1 1 11 12 1 1 
1 28 1 1 4 20 1 1 8 14 1 1 3 2 1 1 12 7 1 1 
1 36 1 1 4 24 1 1 8 18 1 1 3 4 1 1 12 8 1 1 
1 37 1 1 4 25 1 1 8 22 1 1 4 1 1 1 12 9 1 1 
2 11 1 1 4 29 1 1 8 24 1 1 4 2 1 1 12 10 1 1 
2 18 1 1 5 8 1 1 8 35 1 1 4 3 1 1 12 11 1 1 
2 19 1 1 5 13 1 1 9 5 1 1 4 5 1 1 / / / / 
2 23 1 1 5 21 1 1 9 30 1 1 4 6 1 1 / / / / 
2 26 1 1 5 23 1 1 10 9 1 1 5 6 1 1 / / / / 
2 27 1 1 5 29 1 1 10 17 1 1 6 5 1 1 / / / / 
2 28 1 1 5 36 1 1 10 30 1 1 7 8 1 1 / / / / 
2 34 1 1 6 4 1 1 11 1 1 1 8 7 1 1 / / / / 
2 35 1 1 6 15 1 1 11 17 1 1 9 10 1 1 / / / / 
2 36 1 1 6 20 1 1 12 10 1 1 9 11 1 1 / / / / 
 
Preglednica 40 podaja zmogljivosti povezav in skupnih stroškov omrežja, ki podpira model 
1.2.   
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Preglednica 40: Zmogljivosti povezav in stroški transportnega nivoja omrežja (model 1.2) 
 

 B = 200 B = 300 B = 400 B = 500 B = 600 
𝐞(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
∗(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
∗(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
∗(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
∗(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
∗(𝐓) 

1 110,00 191,09 126,72 362,45 194,62 455,54 246,77 594,93 298,15 703,60 
2 96,09 315,00 145,68 473,36 205,01 656,60 262,78 823,02 315,41 1007,56 
3 55,00 246,09 129,60 359,57 167,76 482,40 220,28 621,42 268,63 733,12 
4 40,00 356,09 87,17 570,94 82,77 756,88 111,87 965,92 119,56 1165,06 
5 50,00 45,00 91,94 77,00 104,11 85,38 144,05 92,04 156,19 126,68 
6 45,00 50,00 77,00 91,94 85,38 104,11 92,04 144,05 126,68 156,19 
7 50,00 60,00 69,87 60,00 117,81 93,64 159,40 84,70 189,70 131,52 
8 60,00 50,00 60,00 69,87 93,64 117,81 84,70 159,40 131,52 189,70 
9 15,00 60,00 36,88 60,00 35,24 93,08 42,65 119,21 46,52 128,64 

10 30,00 140,00 30,00 235,82 43,21 274,60 50,77 347,18 54,67 403,36 
11 20,00 55,00 20,00 76,88 30,64 97,68 39,24 122,62 43,01 132,15 
12 10,00 175,00 10,00 216,75 19,23 320,54 29,20 376,76 30,96 465,42 

 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 
 2231,39 3397,86 4528,97 5697,60 6839,04 
 B = 700 B = 800 B = 900 B = 1979 B = 4074 

𝐞(𝐰) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

∗(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

∗(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

∗(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

∗(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

∗(𝐓) 
1 342,60 832,78 396,5 914,18 456,24 1012,89 999,99 2223,40 1000,00 3000,00 
2 416,02 1123,78 418,44 1315,88 458,30 1492,61 982,29 3293,28 1000,00 5000,00 
3 274,01 901,37 330,54 980,14 369,13 1100,00 827,22 2396,17 1000,00 3000,00 
4 142,75 1351,82 165,20 1516,74 185,46 1704,51 413,89 3737,79 1000,00 5000,00 
5 175,53 143,66 204,65 166,61 230,91 189,93 509,46 418,83 1000,01 999,99 
6 143,66 175,53 166,61 204,65 189,93 230,91 418,83 509,60 999,99 1000,01 
7 201,66 162,76 235,73 187,91 265,81 215,97 581,48 470,70 1000,00 1000,00 
8 162,76 201,66 187,91 235,73 215,97 265,81 470,70 581,48 1000,00 1000,00 
9 58,61 159,75 67,90 185,04 75,85 209,33 170,25 463,63 689,56 2120,00 

10 74,01 463,54 86,12 538,08 96,09 609,93 214,39 1347,78 1000,00 3809,56 
11 52,89 165,47 61,07 191,87 68,91 216,27 153,22 480,66 1000,00 1809,56 
12 32,85 549,93 37,85 638,73 44,33 722,63 96,02 1590,04 120,00 4689,56 

 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 
 7977,02 9056,72 10202,61 22416,92 41508,71 

 
Legenda: 𝑦!

(!) (delovna zmogljivost povezav), 𝑦!
∗(!) (zaščitna zmogljivost povezav) 

 
Strošek enote zmogljivosti povezav na transportnem nivoju 𝜉!

(!) smo izračunali s formulo 
𝛨(4𝐸(!) 𝛺) iz preglednice 30. V formuli velja 𝛨 = 2,𝛺 = 100.   Matematični program (18)  
smo ustrezno razširili s parametri  𝐸, 𝛨 in 𝛺 ter formulo za 𝜉!

(!) = 𝛨(4𝐸(!) 𝛺). 
 
Optimizacijski problem je problem MIP (angl. Mixed Integer Programming). Za reševanje 
matematičnega programa (22) smo uporabili programsko opremo za matematično 
programiranje AIMMS 3.10 s CPLEX 12.2. 
 
Ko primerjamo optimalne vrednosti namenske funkcije 𝐹(𝑥)! v preglednicah 38 in 40 
ugotovimo, da so stroški omrežja modela 1.1 višji od stroškov modela 1.2. Rezultat je 
pričakovan, saj zahteva model 1.1 v omrežju s stališča potrebnega števila vmesnikov v 
omrežju več virov kot model 1.2. S prometnega vidika je model omrežja 1.2 veliko bolj  
požrešen, kot je model omrežja 1.1.  
 
Model omrežja 1.3 
 
Stroške transportnega nivoja omrežja z zaščito povezav lahko znižamo, če v omrežje 
vpeljemo omejitev, da si vse povezave delijo skupno zaščitno zmogljivost povezav 𝑦!

∗(!). V 
tem primeru dovoljujemo v omrežju hkrati samo eno napako. V primeru dveh ali več napak v 
omrežju dobi zaščitne zmogljivosti povezav tisto povpraševanje, ki je prvo zaznalo napako. 
Zaščitna pot, ki omogoča deljeno zaščitno shemo, medsebojno povezuje vse omrežne 
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elemente. Za izračun stroška enote zmogljivosti povezav veljajo enake predpostavke in 
rezultati, kot za podshemo omrežja 1.2. Rešitev optimizacijskega problema za transportni 
nivo omrežja z zaščito poti preko deljenih zmogljivosti povezav podaja preglednica 41. 
 
Preglednica 41: Zmogljivosti povezav in stroški transportnega nivoja omrežja podsheme 1.3 

 
 B = 200 B = 300 B = 400 B = 500 B = 600 

𝐞(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

∗(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

∗(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

∗(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

∗(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

∗(𝐓) 
1 110,00 96,09 126,72 145,68 194,62 205,01 246,77 262,78 298,15 315,41 
2 96,09 110,00 145,68 129,60 205,01 194,62 262,78 246,77 315,41 298,15 
3 55,00 110,00 129,60 145,68 167,76 205,01 220,28 262,78 268,63 315,41 
4 40,00 110,00 87,17 145,68 82,77 205,01 111,87 262,78 119,56 315,41 
5 50,00 45,00 91,94 77,00 104,11 85,38 144,05 92,04 156,19 126,68 
6 45,00 50,00 77,00 91,94 85,38 104,11 92,04 144,05 126,68 156,19 
7 50,00 60,00 69,87 60,00 115,81 93,64 159,40 84,70 189,70 131,52 
8 60,00 50,00 60,00 69,87 93,64 115,81 84,70 159,40 131,52 189,70 
9 15,00 30,00 36,88 30,00 35,24 43,21 42,65 50,77 46,52 54,67 

10 30,00 50,00 30,00 91,94 43,21 104,11 50,77 144,05 54,67 156,19 
11 20,00 30,00 20,00 36,88 30,64 43,21 39,24 50,77 43,01 54,67 
12 10,00 60,00 10,00 69,87 19,23 115,81 29,20 159,40 30,96 189,70 

 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 
 1326,89 1899,84 2584,66 3267,88 3921,31 
 B = 700 B = 800 B = 900 B = 1979 B = 4074 
𝐞(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
∗(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
∗(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
∗(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
∗(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
∗(𝐓) 

1 342,60 416,02 396,50 421,44 456,24 458,30 999,99 982,29 1000,00 1000,00 
2 416,02 342,6 421,44 396,50 458,30 456,24 982,29 999,99 1000,00 1000,00 
3 274,01 416,02 333,54 421,44 369,13 458,30 827,22 999,99 1000,00 1000,00 
4 142,75 416,02 165,20 421,44 185,46 458,30 413,89 999,99 1000,00 1000,01 
5 175,53 143,66 204,65 166,61 230,91 189,93 509,46 418,83 1000,01 999,99 
6 143,66 175,53 166,61 204,65 189,93 230,91 418,83 509,46 999,99 1000,01 
7 201,66 162,76 235,73 187,91 265,81 215,97 581,48 470,70 1000,00 1000,00 
8 162,76 201,66 187,91 235,73 215,97 265,81 470,70 581,48 1000,00 1000,00 
9 58,61 74,01 67,90 86,12 75,85 96,09 170,25 214,39 689,56 1000,00 

10 74,01 175,53 86,12 204,65 96,09 230,91 214,39 509,46 1000,00 1000,01 
11 52,89 74,01 61,07 86,12 68,91 96,09 153,22 214,39 1000,00 1000,00 
12 32,85 201,66 37,85 235,73 44,33 265,81 96,02 581,48 120,00 1000,00 

 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 
 4681,76 5215,55 5836,41 12.787,38 21.897,20 

 
Legenda: 𝑦!

(!) (delovna zmogljivost povezav), 𝑦!
∗(!) (zaščitna zmogljivost povezav) 

 
Strošek enote zmogljivosti povezav na transportnem nivoju 𝜉!

(!) smo izračunali s formulo 
𝛨(4𝐸(!) 𝛺) iz preglednice 30. V formuli velja 𝛨 = 2,𝛺 = 100.   Matematični program (18) 
smo ustrezno razširili s parametri 𝐸, 𝛨 in 𝛺 ter formulo za 𝜉!

(!) = 𝛨(4𝐸(!) 𝛺). 
 
Optimizacijski problem je problem MIP (angl. Mixed Integer Programming). Za reševanje 
matematičnega programa (22) smo uporabili programsko opremo za matematično 
programiranje AIMMS 3.10 s CPLEX 12.2. 
 
Ko primerjamo rezultate v preglednicah 40 in 41, ugotovimo, da je strošek transportnega 
nivoja modela 1.3 nižji od stroška modela 1.2. Tudi ta rezultat je pričakovan, saj si vse 
povezave transportnega nivoja omrežja delijo skupne vire omrežja. Seveda je strošek modela  
1.3 nižji tudi od stroška modela 1.1. Prometno je model 1.3 manj požrešen od modela 1.2, 
vendar potrebuje več zmogljivosti povezav kot model 1.1. 
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Shema omrežja 2 
 
V primeru omrežja, ki podpira shemo 2, oblikujemo logično topologijo omrežja na 
prometnem nivoju omrežja. Na transportnem nivoju omrežja dovoljujem menjavo valovnih 
dolžin med posameznimi omrežnimi elementi. Na ta način je mogoče v primeru kombinacije 
sheme 1 in 2 kadar koli zagotoviti popolnoma mešano logično topologijo omrežja tudi na 
transportnem nivoju omrežja. V shemi 2 na transportnem nivoju omrežja implementiramo 
zaščitno shemo, ki ščiti posamezne povezave 𝑒(!). Le tako lahko pri oblikovanju logične 
topologije na prometnem nivoju realiziram zaščitno shemo na transportnem nivoju. Vsak 
prometni tok 𝑥! na prometnem nivoju omrežja predstavlja prometno povpraševanje 𝑑(!) in 
predstavlja obseg prometnega povpraševanja ℎ(!) na transportnem nivoju omrežja. Vsako 
prometno povpraševanje 𝑑(!) na transportnem nivoju omrežja se realizira preko optičnih poti, 
od katerih je vsaka predstavljena s svojo valovno dolžino med dvema sosednjima omrežnima 
elementoma 𝑣(!) = 𝑖   in 𝑣(!) = 𝑖 + 1 v istem obroču ali istem obroču razčlenjene mešane 
topologije omrežja. To je bistvena razlika med modeloma 1 in 2. V modelu omrežja 1 optične 
poti sledijo povpraševanjem 𝑑 oziroma prometnim tokovom 𝑥! na prometnem nivoju 
omrežja. Za vsak obroč razčlenjene mešane fizične topologije omrežja velja, da se valovne 
dolžine sosednjih obročev, to je obročev, ki imajo skupno vsaj eno povezavo 𝑒(!), ne smejo 
prekrivati. 
 
Za nadaljnjo analizo omrežja uporabimo v preglednici 36 izračunane zmogljivosti povezav 𝑦! 
na prometnem prometnem nivoju omrežja. Vsaki povezavi 𝑒(!) dodelimo obseg prometnega 
povpraševanja ℎ!

(!) = 𝑦!;   ∀𝑑 ∈ 𝐷,∀𝑒 ∈ 𝐸. Najkrajše delovne optične poti realiziramo med 
sosednjimi omrežnimi elementi transportnega nivoja omrežja. Najkrajše zaščitne poti 
določimo na osnovi administrativne metrike na prometnem nivoju omrežja. Vsako povezavo 
𝑒(!) tako ščitimo preko najkrajšega niza povezav 𝑙(!).  
 
Preglednica 42 podaja zmogljivosti povezav in optimizirane stroške prometnega nivoja 
omrežja, ki podpira shemo  2. 
 

Preglednica 42: Zmogljivosti povezav in stroški prometnega nivoja omrežja sheme 2 
 

 B 200 300 400 500 600 700 800 900 1979 4074 
e 𝐦𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 
1 0,25 110,00 126,72 194,62 246,77 298,15 342,63 396,49 456,24 1000,00 1000,00 
2 0,275 96,09 145,68 205,02 262,80 315,41 416,04 421,43 458,31 982,29 1000,00 
3 0,3 55,00 129,60 167,78 220,28 268,64 274,02 333,54 369,13 827,21 1000,00 
4 0,325 40,00 87,16 82,77 111,88 119,57 142,76 165,20 185,47 413,89 1000,00 
5 0,35 50,00 91,94 104,11 144,05 156,19 175,53 204,66 230,92 509,46 1000,00 
6 0,375 45,00 77,00 85,40 92,04 126,69 143,67 166,61 189,93 418,82 1000,00 
7 0,4 50,00 69,87 117,81 159,40 189,70 201,67 235,73 265,80 581,48 1000,00 
8 0,425 60,00 60,00 93,65 84,70 131,52 162,78 187,92 215,97 470,69 1000,00 
9 0,45 15,00 36,88 35,24 42,65 46,52 58,61 67,90 75,85 170,25 689,56 

10 0,475 30,00 30,00 43,21 50,77 54,67 74,01 86,12 96,09 214,39 1000,00 
11 0,5 10,00 10,00 20,64 29,24 33,01 35,27 40,43 46,29 102,84 300,00 
12 0,535 20,00 20,00 29,23 39,20 40,96 50,47 58,49 66,95 146,39 820,00 
  𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 
  25,13 30,09 34,52 36,63 39,03 40,99 42,64 44,01 53,21 56,17 

  𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 
  139,46 212,36 283,08 356,11 427,45 498,59 567,48 637,67 1401,05 2594,29 
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Strošek enote zmogljivosti povezave na prometnem nivoju omrežja 𝜉! smo izračunali s 
formulo (2𝐸 𝛺) iz preglednice 30. V formuli velja 𝛺 = 100.   Matematični program (2) smo 
ustrezno razširili s parametroma 𝐸 in 𝛺 ter formulo za 𝜉!

(!) = (2𝐸 𝛺). 
 
Preglednica 43 podaja zmogljivosti povezav in optimizirane stroške transportnega nivoja 
omrežja, ki podpira shemo 2. 

 
Preglednica 43: Zmogljivosti povezav in stroški transportnega nivoja omrežja sheme 2 

 
 B = 200 B = 300 B = 400 B = 500 B = 600 

𝐞(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

∗(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

∗(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

∗(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

∗(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

∗(𝐓) 
1 110,00 191,09 126,72 362,45 194,62 455,54 246,77 594,93 298,15 703,60 
2 96,09 315,00 145,68 473,36 205,01 656,6 262,78 823,02 315,41 1007,56 
3 55,00 246,09 129,6 359,57 167,76 482,4 220,28 621,42 268,63 733,12 
4 40,00 356,09 87,17 570,94 82,77 756,88 111,87 965,92 119,56 1165,06 
5 50,00 45,00 91,94 77,00 104,11 85,38 144,05 92,04 156,19 126,68 
6 45,00 50,00 77,00 91,94 85.,80 104,11 92,04 144,05 126,68 156,19 
7 50,00 60,00 69,87 60,00 117,81 93,64 159,40 84,70 189,70 131,52 
8 60,00 50,00 60,00 69,87 93,64 117,81 84,70 159,40 131,52 189,70 
9 15,00 60,00 36,88 60,00 35,24 93,08 42,65 119,21 46,52 128,64 

10 30,00 140,00 30,00 235,82 43,21 274,6 50,77 34718 54,67 403,36 
11 20,00 55,00 20,00 76,88 30,64 97,68 39,24 122,62 43,01 132,15 
12 10,00 175,00 10,00 216,75 19,23 320,54 29,20 376,76 30,96 465,42 

 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 
 2231,39 3397,86 4528,97 5697,60 6839,04 
 B = 700 B = 800 B = 900 B = 1979 B = 4074 

𝐞(𝐰) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

∗(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

∗(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

∗(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

∗(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

∗(𝐓) 
1 342,60 832,78 396,50 914,18 456,24 1012,89 999,99 2223,40 1000,00 3000,00 
2 416,02 1123,78 418,44 1315,88 458,30 1492,61 982,29 3293,28 1000,00 5000,00 
3 274,01 901,37 330,54 980,14 369,13 1100,00 827,22 2396,17 1000,00 3000,00 
4 142,75 1351,82 165,20 1516,74 185,46 1704,51 413,89 3737,79 1000,00 5000,00 
5 175,53 143,66 204,65 166,61 230,91 189,93 509,46 418,83 1000,01 999,99 
6 143,66 175,53 166,61 204,65 189,93 230,91 418,83 509,46 999,99 1000,01 
7 201,66 162,76 235,73 187,91 265,81 215,97 581,48 470,70 1000,00 1000,00 
8 162,76 201,66 187,91 235,73 215,97 265,81 470,70 581,48 1000,00 1000,00 
9 58,61 159,75 67,90 185,04 75,85 209,33 170,25 463,63 689,56 2120,00 

10 74,01 463,54 86,12 538,08 96,09 609,93 214,39 1347,78 1000,00 3809,56 
11 52,89 165,47 61,07 191,87 68,91 216,27 153,22 480,66 1000,00 1809,56 
12 32,85 549,93 37,85 638,73 44,33 722,63 96,02 1590,04 120,00 4689,56 

 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 
 7977,02 9056,72 10.202,61 22.416,92 41.508,71 

 
Legenda: 𝑦!

(!) (delovna zmogljivost povezav), 𝑦!
∗(!) (zaščitna zmogljivost povezav) 

 
Strošek enote zmogljivosti povezave na transportnem nivoju  𝜉!

(!) smo izračunali s formulo 
𝛨(4𝐸(!) 𝛺) iz preglednice 30. V formuli velja 𝛨 = 2,𝛺 = 100.   Matematični program (18) 
smo ustrezno razširili s parametri 𝐸, 𝛨 in 𝛺 ter formulo za 𝜉!

(!) = 𝛨(4𝐸(!) 𝛺). 
 
Optimizacijski problem je problem MIP (angl. Mixed Integer Programming). Za reševanje 
matematičnega programa (22) smo uporabili programsko opremo za matematično 
programiranje AIMMS 3.10 s CPLEX 12.2. 
 
Shema omrežja 3 
 
Na prometnem nivoju omrežja realiziramo logično topologijo omrežja in zaščitno shemo. 
Glede na izbrano obnovitveno shemo na prometnem nivoju omrežja predpostavimo dva 
modela omrežja, 3.1 in 3.2. 
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Model omrežja 3.1 
 
V modelu omrežja 3.1 implementiramo shemo restavracije prometa, ki v primeru napake na 
omrežju preračuna in preusmeri vse prometne tokove 𝑥!" tako, da je strošek omrežja 
minimalen. Na prometnem nivoju omrežja je v primeru, ko so stroški posameznih poti 𝑝 
enaki, mogoča delitev prometnih tokov 𝑥!" preko več poti (De Ghein, 2007, str. 181). S 
konfiguracijo največjega števila dovoljenih poti 𝑝 določimo, koliko najkrajših poti sme biti 
zapisanih v usmerjevalni tabeli IGP. Določeni usmerjevalni protokoli IGP (na primer EIGRP) 
omogočajo tako imenovano varianco. Varianca omogoča v usmerjevalne tabele vpisovanje 
poti, katerih stroški niso enaki in tako posledično delitev prometnih tokov preko poti, ki niso 
najkrajše. Enako velja tudi za tunele IP/MPLS TE. Ti omogočajo razporejanje prometnih 
tokov po omrežju tako, da se:  
 
• izogibamo prevelikim zgostitvam prometa na določenih povezavah omrežja, kakor tudi 

premalo obremenjenim povezavam, 
• omogoča nastavitev zagotovljenih zmogljivosti tunelov IP/MPLS TE in samodejne 

nastavitve zmogljivosti v primeru povečanja prometnega povpraševanja znotraj 
definiranih meja oziroma dokler je na fizičnem vmesniku na razpolago dovolj 
zmogljivosti. 

 
V usmerjevalno tabelo dovolimo vpis dveh najkrajših poti. Najkrajši poti 𝑝! in 𝑝! za vsako 
povpraševanje 𝑑 sta navedeni v preglednici 44. 
 
Preglednica 44: Povpraševanja in najkrajše poti na prometnem nivoju omrežja  ( model 3.1) 

 
𝐝 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

OE 22-26 5-26 2-5 2-29 20-22 8-22 8-13 13-20 20-29 22-26 5-8 2-13 8-20 
𝐩𝟏 12 7 3 6 9 8 1 5 10 12 2 4 5,1 
𝐩𝟐 7,2,8 3,6,11 2,1,4 4,5,10 8,1,5 1,5,9 4,3,2 9,8,1 6,4,5 7,2,8 1,4,3 3,2,1 9,8 
𝐝 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

OE 13-22 5-29 2-26 20-26 5-22 2-8 13-29 8-20 13-22 5-20 2-22 8-29 13-26 
𝐩𝟏 1,8 3,6 3,7 10,11 2,8 2,3 4,6 1,5 1,8 1,2,5 1,4,8 1,4,6 1,2,7 
𝐩𝟐 5,9 11,7 6,11 9,12 7,12 1,4 5,10 9,8 5,9 3,6,10 12,7,3 2,7,11 4,6,11 
𝐝 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

OE 8-26 5-13 2-20 22-29 5-26 5-29 2-5 5-8 5-22 5-20 5-13 5-26 2-5 
𝐩𝟏 2,7 1,2 4,5 9,10 7 3,6 3 2 2,8 1,2,5 1,2 7 3 
𝐩𝟐 12,8 4,3 10,6 11,12 3,6,11 11,7 2,1,4 1,4,3 7,12 3,6,10 4,3 3,6,11 2,1,4 

 
Optimalne vrednosti zmogljivosti povezav 𝑦! in namenske funkcije 𝐹(𝑥) podaja preglednica 
45. 
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Preglednica 45: Zmogljivosti povezav in stroški prometnega nivoja omrežja (model 3.1) 
 

B 200 300 400 500 600 700 800 900 1979 4074 
𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 
1 89,64 151,20 227,79 320,57 352,89 380,61 462,04 519,37 1164,12 888,59 
2 71,82 176,43 236,4 340,48 377,44 466,19 482,36 511,44 1128,91 1090,35 
3 89,64 175,41 236,4 340,48 377,44 457,08 482,36 511,44 1128,91 1485,25 
4 71,82 156,95 197,04 272,61 299,93 392,58 408,07 443,64 958,28 1090,35 
5 65,00 99,60 125,83 148,18 190,8 214,77 271,91 282,58 677,13 1351,01 
6 70,00 99,60 142,76 179,4 224,15 246,86 287,99 325,46 713,36 1417,75 
7 70,00 99,60 142,76 179,4 224,15 246,86 287,99 325,46 713,36 1379,89 
8 70,00 99,60 132,35 152,61 190,8 221,98 235,00 294,58 589,98 1351,01 
9 55,00 77,90 97,41 126,13 141,17 150,66 173,42 202,35 437,22 1529,78 

10 44,27 60,92 78,69 102,81 121,55 145,8 149,53 168,3 375,84 878,66 
11 50,36 69,87 123,5 178,64 198,25 210,64 245,86 276,65 609,2 1268,57 
12 40,00 37,49 48,59 59,20 79,12 84,92 97,78 113,89 244,00 851,43 

 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 
 189,01 313,10 429,48 576,12 666,65 772,55 860,23 954,04 2097,67 3499,83 

 
Strošek enote zmogljivosti povezave na prometnem nivoju 𝜉! izračunamo s formulo (2𝐸 𝛺) 
iz preglednice 30. V formuli velja 𝛺 = 100.   Optimizacijski problem (23) smo ustrezno 
razširili s parametroma 𝐸 in 𝛺 ter formulo 𝜉! = (2𝐸 𝛺). 
 
Optimizacijski problem je problem linearnega programiranja LP (angl. Linear Programming). 
Za reševanje optimizacijskega probelam smo uporabili programsko oprema za matematično 
programiranje AIMMS 3.10 z uporabo CPLEX 12.2. 
 
Rezultate v preglednici 45 smo izračunali ob predpostavki, da so v omrežju dovoljene delitve 
prometnih tokov, ter da se v vsakem stanju omrežja zahteva 100-odstotna realizacija obsegov 
prometnega povpraševanja (𝛹!" = 1). Slabost te zaščitne sheme je, da se mora omrežje, ki je 
v stanje 𝑠 ∈ 𝑆 ponovno preračunati in nato vzpostaviti.  
 
Na transportnem nivoju omrežja moramo na vsaki povezavi 𝑒(!) zagotoviti zmogljivosti 
povezav, ki so podane v preglednici 45. V modelu omrežja 3.1 realiziramo na transportnem 
nivoju omrežja optične poti med vsemi sosednjimi omrežnimi elementi. Zmogljivosti povezav 
na transportnem nivoju omrežja in stroški so podani v preglednici 46: 
 

Preglednica 46: Zmogljivosti povezav in stroški transportnega nivoja omrežja (model 3.1) 
 

B 200 300 400 500 600 700 800 900 1979 4074 
𝐞 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 

1 89,64 151,20 227,79 320,57 352,89 380,61 462,04 519,37 1164,12 888,59 
2 71,82 176,43 236,4 340,48 377,44 466,19 482,36 511,44 1128,91 1090,35 
3 89,64 175,41 236,4 340,48 377,44 457,08 482,36 511,44 1128,91 1485,25 
4 71,82 156,95 197,04 272,61 299,93 392,58 408,07 443,64 958,28 1090,35 
5 65,00 99,60 125,83 148,18 190,8 214,77 271,91 282,58 677,13 1351,01 
6 70,00 99,60 142,76 179,4 224,15 246,86 287,99 325,46 713,36 1417,75 
7 70,00 99,60 142,76 179,4 224,15 246,86 287,99 325,46 713,36 1379,89 
8 70,00 99,60 132,35 152,61 190,8 221,98 235,00 294,58 589,98 1351,01 
9 55,00 77,90 97,41 126,13 141,17 150,66 173,42 202,35 437,22 1529,78 

10 44,27 60,92 78,69 102,81 121,55 145,8 149,53 168,3 375,84 878,66 
11 50,36 69,87 123,5 178,64 198,25 210,64 245,86 276,65 609,2 1268,57 
12 40,00 37,49 48,59 59,20 79,12 84,92 97,78 113,89 244,00 851.43 

 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 
 378,02 626,19 858,97 1152,24 1333,29 1545,10 1720,47 1908,08 4195,35 6999,67 

 
Analiza prometnega in transportnega nivoja omrežja pove, da imata oba enake zmogljivosti 
povezav, strošek posameznega nivoja pa se razlikuje zaradi različnih vrednosti stroškov za 
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enote zmogljivosti. Strošek enote zmogljivosti povezave na transportnem nivoju 𝜉!
(!) 

izračunamo s formulo 𝛨(2𝐸(!) 𝛺) iz preglednice 30. V formuli velja 𝛨 = 2,𝛺 = 100.   
Optimizacijski problem (2) je ustrezno razširjen s parametri 𝐸, 𝛨 in 𝛺 ter formulo za 
𝜉!
(!) = 𝛨(2𝐸(!) 𝛺). 

 
Za rešitev optimizacijskega problema smo uporabili matematični program  (2). Optimizacijski 
problem je problem linearnega programiranja, LP (angl. Linear Programming). Uporabili smo 
programsko opremo za matematično programiranje AIMMS 3.10 z uporabo CPLEX 12.2. 
 
Model omrežja 3.2 
 
Pri implementiranih tunelih IP/MPLS TE se v večini primerov uporablja zaščitna shema 
hitrega preusmerjanja FR (angl. Fast Reroute). Zaščitna shema hitrega preusmerjanja 
omogoča preklopne čase < 50  𝑚𝑠. Vsakemu delovnemu tunelu IP/MPLS TE dodelimo 
zaščitni tunel IP/MPLS TE, ki ima lahko enako ali nižjo zmogljivost kot delovni tunel 
IP/MPLS TE. V nadaljnji obravnavi predpostavimo, da morata imeti oba tunela IP/MPLS TE 
enake zmogljivosti. Za simulacijo delovnih in zaščitnih tunelov IP/MPLS TE izberemo 
zaščitno shemo za zaščito prometnih tokov preko zaščitnih poti v stalni pripravljenosti. 
Tunele IP/MPLS TE kreiramo po poteh, kot jih podaja preglednica 44. V preglednici 47 
podajamo optimalne zmogljivosti povezav 𝑦! in optimalne vrednosti namenske funkcije 𝐹(𝑥). 

 
Preglednica 47: Zmogljivosti povezav in stroški prometnega nivoja omrežja (model 3.2) 

 
B 200 300 400 500 600 700 800 900 1979 4074 
𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 
1 191,09 369,06 493,617 687,79 786,98 911,89 1004,50 1106,45 2446,13 3377,86 
2 161,09 308,54 420,047 578,4 662,45 782,14 860,97 945,59 2080,78 1972,37 
3 176,09 316,05 471,647 663,56 760,70 874,87 963,46 1060,63 2338,01 3040,88 
4 141,09 310,62 409,677 594,86 658,11 762,45 833,40 913,62 2021,62 2499,11 
5 110,00 205,82 249,88 324,21 382,97 420,16 485,40 551,99 1217,99 2770,27 
6 125,00 197,79 271,23 352,02 412,81 457,32 533,62 603,11 1329,57 2699,15 
7 130,00 149,87 236,40 277,84 356,28 407,83 475,76 542,21 1184,38 2060,17 
8 115,00 157,90 215,05 250,03 326,44 370,67 427,54 491,09 1072,80 2131,29 
9 85,00 127,90 163,54 200,83 247,32 281,96 323,54 367,43 810,61 2740,57 

10 65,00 117,92 129,32 163,38 175,65 212,18 248,54 278,16 619,36 2008,82 
11 90,00 109,87 159,72 191,62 235,96 275,17 320,65 361,22 792,82 2189,94 
12 80,00 80,00 119,66 126,22 160,32 206,64 241,79 274,59 603,54 1849,35 

 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 𝐅(𝐱) 
 352,65 588,32 801,55 1058,58 1239,84 1431,19 1612,60 1799,06 3964,23 7041,55 

 
Strošek enote zmogljivosti povezave na prometnem nivoju 𝜉! izračunamo s formulo (2𝐸 𝛺) 
iz preglednice 30. V formuli velja 𝛺 = 100.   Matematični program (22) smo ustrezno razširili 
s parametroma 𝐸 in 𝛺 ter formulo za 𝜉! = (2𝐸 𝛺). 
 
Za rešitev optimizacijskega problema smo uporabili matematični program (22). 
Optimizacijski problem je problem MIP (angl. Mixed Integer Problem). Uporabili smo 
programsko opremo za matematično programiranje AIMMS 3.10 z uporabo CPLEX 12.2. 
 
Optimalne stroške in potrebne zmogljivosti transportnega nivoja omrežja podaja preglednica 
48. 
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Preglednica 48: Zmogljivosti povezav in stroški transportnega nivoja omrežja (model 3.2) 
 

B 200 300 400 500 600 700 800 900 1979 4074 
𝐞(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 

1 191,09 369,06 493,617 687,79 786,98 911,89 1004,50 1106,45 2446,13 3377,86 
2 161,09 308,54 420,047 578,40 662,45 782,14 860,97 945,59 2080,78 1972,37 
3 176,09 316,05 471,647 663,56 760,70 874,87 963,46 1060,63 2338,01 3040,88 
4 141,09 310,62 409,677 594,86 658,11 762,45 833,40 913,62 2021,62 2499,11 
5 110,00 205,82 249,88 324,21 382,97 420,16 485,40 551,99 1217,99 2770,27 
6 125,00 197,79 271,23 352,02 412,81 457,32 533,62 603,11 1329,57 2699,15 
7 130,00 149,87 236,40 277,84 356,28 407,83 475,76 542,21 1184,38 2060,17 
8 115,00 157,90 215,05 250,03 326,44 370,67 427,54 491,09 1072,8 2131,29 
9 85,00 127,90 163,54 200,83 247,32 281,96 323,54 367,43 810,61 2740,57 

10 65,00 117,92 129,32 163,38 175,65 212,18 248,54 278,16 619,36 2008,82 
11 90,00 109,87 159,72 191,62 235,96 275,17 320,65 361,22 792,82 2189,94 
12 80,00 80,00 119,66 126,22 160,32 206,64 241,79 274,59 603,54 1849,35 

 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 
 705,29 1176,64 1603,10 2117,16 2479,68 2862,37 3225,20 3598,12 7928,45 14083,09 

 
Tudi po obravnavi modela omrežja 3.2 ugotovimo, da so optimalne zmogljivosti povezav iz 
prometnega nivoja omrežja preslikane na transportni nivo omrežja. Razlika je v stroških 
omrežja. Razlika izhaja iz dejstva, da so stroški enote zmogljivosti povezav na posameznem 
nivoju različni.  
 
Strošek enote zmogljivosti povezave na transportnem nivoju 𝜉!

(!) izračunamo s formulo 
𝛨(2𝐸(!) 𝛺) iz preglednice 30. V formuli velja 𝛨 = 2, 𝛺 = 100.   Matematični program (2) 
smo ustrezno razširili s parametri 𝐸, 𝛨 in 𝛺 ter formulo za 𝜉!

(!) = 𝛨(2𝐸(!) 𝛺). 
 
Za rešitev optimizacijskega problema smo uporabili matematični program (2). Optimizacijski 
problem je problem linearnega programiranja LP (angl. Linear Programming). Uporabili smo 
programsko opremo za matematično programiranje AIMMS 3.10 z uporabo CPLEX 12.2. 
 
Preglednica 49 podaja povzetek in primerjavo posameznih shem in modelov omrežij. 
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Preglednica 49: Primerjava različnih shem in podshem omrežij IP/MPLS preko DWDM  
 

B 200 300 400 500 600 700 800 900 1979 4074 
Model omrežja 1.1 

𝐅(𝐱) 453,25 690,18 919,99 1157,35 1389,20 1620,42 1844,33 2072,42 4553,41 8431,46 
𝐅(𝐱)(𝐓) 4709,2 7825,15 10.596,52 13.960,50 16.325,87 18.901,02 21.315,47 23.770,47 52.401,68 92.392,12 

F 5162,45 8515,33 11.516,51 15.117,85 17.715,07 20.521,44 23.159,80 25.842,89 56.955,09 100.823,58 

Model omrežja 1.2 
𝐅(𝐱) 453,25 690,18 919,99 1157,35 1389,20 1620,42 1844,33 2072,42 4553,41 8431,46 
𝐅(𝐱)(𝐓) 2231,39 3397,86 4528,97 5697,6 6839,04 7977,02 9056,72 10.202,61 22.416,92 41.508,71 

F 2684,64 4088,04 5448,96 6854,95 8228,24 9597,44 10.901,05 12.275,03 26.970,33 49.940,17 

Model omrežja 1.3 
𝐅(𝐱) 453,25 690,18 919,99 1157,35 1389,20 1620,42 1844,33 2072,42 4553,41 8431,46 
𝐅(𝐱)(𝐓) 1326,89 1899,84 2584,66 3267,88 3921,31 4681,76 5215,55 5836,41 12.787,38 21.897,20 

𝐅 1780,14 2590,02 3504,65 4425,23 5310,51 6302,18 7059,88 7908,83 17.340,79 30.328,66 

Shema omrežja 2 
𝐅(𝐱) 139,46 212,36 283,08 356,11 427,45 498,59 567,48 637,67 1401,05 2594,29 
𝐅(𝐱)(𝐓) 2231,39 3397,86 4528,97 5697,6 6839,04 7977,02 9056,72 10.202,61 22.416,92 41.508,71 

𝐅 2370,85 3610,22 4812,05 6053,71 7266,49 8475,61 9624,20 10.840,28 23.817,97 44.103,00 

Model omrežja 3.1 
𝐅(𝐱) 189,01 313,10 429,48 576,12 666,65 772,55 860,23 954,04 2097,67 3499,83 
𝐅(𝐱)(𝐓) 378,02 626,19 858,97 1152,24 1333,29 1545,10 1720,47 1908,08 4195,35 6999,67 

𝐅 567,04 939,29 1288,45 1728,37 1999,94 2317,64 2580,70 2862,12 6293,02 10.499,50 

Model omrežja 3.2 
𝐅(𝐱) 352,65 588,32 801,55 1058,58 1239,84 1431,19 1612,60 1799,06 3964,23 7041,55 
𝐅(𝐱)(𝐓) 705,29 1176,64 1603,10 2117,16 2479,68 2862,37 3225,20 3598,12 7928,45 14.083,09 

𝐅 1057,94 1764,96 2404,65 3175,75 3719,51 4293,56 4837,80 5397,18 11.892,68 21.124,64 

 
Dokazali smo, da lahko razvite matematične modele (programe) in hevristične algoritme 
uporabimo za izračun stroškov v dvonivojskih omrežjih. Dokazali smo tudi, da so obnovitveni 
mehanizmi za restavracijo prometa cenejši od zaščitnih shem. Tudi stroški omrežij z 
implementiranimi različnimi zaščitnimi shemami se med seboj zelo razlikujejo. 

6 Tronivojsko visoko razpoložljivo hrbtenično omrežje za prenos 
podatkov 

 
V predhodnih poglavjih obravnavamo enonivojska in dvonivojska omrežja. Kljub omenjenim 
pomanjkljivostim večnivojskih omrežij obstaja pri ponudnikih telekomunikacijskih storitev 
dilema, ali bi obstoječa omrežja NG SDH uporabljali za prenos prometa ali bi vse omrežne 
elemente omrežja NG SDH zamenjali z usmerjevalniki IP/MPLS. Če večino prometa 
predstavlja promet TDM, je smiselno ohraniti omrežje NG SDH in do zapolnitve zmogljivosti 
povezav uporabljati isto omrežje tudi za prenos podatkovnih formatov. Zaradi vedno večjega 
obsega elastičnega prometa pa investiranje v novo omrežje NG SDH ni smiselno, razen če je 
operater s strani dostopovnega omrežja za določeno obdobje vezan na tehnologijo TDM.  

6.1 Arhitektura tronivojskega hrbteničnega omrežja 
 
Na prometnem nivoju omrežja lahko namestimo usmerjevalnike, namenjene operaterjem, ali 
usmerjevalnike, ki po svoji arhitekturi niso namenjeni njim. Razlika med omenjenimi 
usmerjevalniki je predvsem v arhitekturi, ki v primeru operaterskih usmerjevalnikov omogoča 
širši spekter storitev in možnost nadgradenj osnovne konfiguracije. Zaradi teh karakteristik so 
operaterski usmerjevalniki dražji, kar se odraža v višji ceni stroška enote zmogljivosti v 
omrežjih, ki so zgrajena s takšnimi usmerjevalniki. Če so na vmesnem nivoju nameščene 
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naprave NG SDH, se izvaja prometni inženiring, oblikovanje navideznih zasebnih omrežij in 
zaščitne sheme na vmesnem nivoju NG SDH. V tem primeru operaterski usmerjevalniki niso 
nujno potrebni. S tem se zniža strošek enote zmogljivosti na prometnem nivoju omrežja. 
Strošek enote zmogljivosti na nivoju omrežja NG SDH je zaradi zelo razširjene in še vedno 
aktualne tehnologije NG SDH majhen. 
 
Predpostavimo tronivojsko omrežje IP preko NG SDH preko DWDM. Na prometnem nivoju 
omrežja določimo na osnovi predpostavljenega proračuna 𝐵 in pričakovanih prihodkov iz 
omrežja prometne tokove 𝑥!. Prometnim tokovom 𝑥! dodelimo zmogljivosti povezav 𝑦! na 
proporcionalno pravičen način. Za obsege prometnega povpraševanja 𝑋! ne predpostavimo 
spodnje in zgornje meje. Vmesnik med nivojem omrežja IP in SDH naj bo protokol GFP. 
Tehnologija NG SDH spada med transportne tehnologije prvega nivoja modela OSI. Omrežni 
elementi nivoja SDH naj podpirajo funkcionalnosti GFP in VCAT. Protokol GFP omogoča 
širok spekter povezljivosti različnih protokolov na vmesnike omrežnih elementov NG SDH, 
protokol VCAT pa pri prenosu podatkovnih formatov preko omrežja SDH. Zaščitno shemo v 
omrežju realiziram na nivoju omrežja SDH. Za zaščito prometa na nivoju omrežja SDH so 
primerne vse zaščitne sheme, ki ščitijo posamezne prometne tokove 𝑥!

(!) ali povezave 𝑒(!). 
Fizične povezave med omrežnimi elementi SDH realiziram preko optičnih poti 𝑝(!), 
realiziranih z valovnimi dolžinami med sosednjimi omrežnimi elementi transportnega nivoja 
omrežja. 
 
V poglavju 6.4 dokažemo, da je v primeru omrežja, ki ne podpira tehnologije IP/MPLS, med 
prometni in transportni nivo omrežja mogoče vriniti nivo NG SDH. Če preko skupne valovne 
dolžine ali skupnega para optičnih vlaken prenašamo promet IP, ki je agregiran na stikalu ali 
usmerjevalniku, med prometnimi tokovi ni mogoče realizirati popolne neodvisnosti. Dve 
različni povpraševanji, od katerih ima vsako svoj vmesnik, lahko vplivata eden na drugega. 
Za oblikovanje navideznih zasebnih omrežij, katerih vsako povpraševanje zaznava kot svoje 
lastno omrežje, obstajata dve opciji. Prva je, da se vsaki stranki v zaščitni shemi dodeli lastna 
valovna dolžina. To je zelo draga rešitev. Druga opcija je, da se promet iz stikal prenaša preko 
navideznih zasebnih omrežij, realiziranih na nivoju omrežja NG SDH. Z vmesnim nivojem 
NG SDH se stranke medsebojno ločijo, izboljša pa se tudi izkoriščenost zmogljivosti 
posamezne valovne dolžine. 
 
Takšna struktura omrežja je smiselna tedaj, ko je v omrežju nameščeno večje število 
omrežnih elementov NG SDH, ki podpirajo prenos prometa TDM in IP ter imajo na razpolago 
dovolj prostih zmogljivosti povezav 𝑦!

(!). Tehnologijo NG SDH v primeru gradnje 
popolnoma novega omrežja nadomestimo s tehnologijo IP/MPLS.  
 

6.2 Matematični model tronivojskega hrbteničnega omrežja 
 
Na prometnem nivoju tronivojskega omrežja predpostavimo prometne tokove 𝑥!, katerim so 
zmogljivosti povezav 𝑦! dodeljene na proporcionalno pravičen način. Dopuščamo, da so 
prometni tokovi na prometnem nivoju omrežja neomejeni ter da je za realizacijo vsakega 
obsega prometnega povpraševanja 𝑋! dovoljena samo ena pot. Prometni nivo omrežja 
opišemo z grafom 𝐺  (𝑉,𝐸). Model prometnega nivoja omrežja zajema 𝑉 omrežnih 
elementov, ki so med seboj povezani s povezavami  𝐸. Vsaka povezava 𝑒 ima svoj mejni 
strošek 𝑚!. V omrežju obstaja D povpraševanj, ki generirajo obsege prometnega 
povpraševanja 𝑋!. Za izgradnjo omrežja predpostavimo proračun B. Iz omrežja pričakujemo 



155 
 

od vsake enote povpraševanja določen prihodek 𝑤!. Optimizacijski problem določitve 
prometnih tokov 𝑥! in zmogljivosti povezav 𝑦! na proporcionalno pravičnem prometnem 
nivoju omrežja rešimo z matematičnim programom (10). 
 
Na nivo omrežja SDH implementiramo 𝑉 !  omrežnih elementov NG SDH, ki omogočajo 
navidezno lepljenje koristne vsebine signala SDH z granulacijo VC-12. S tako visoko 
granulacijo koristne vsebine signala SDH se lahko zelo dobro približajo obsegom prometnih 
povpraševanj ℎ!

! , generiranih s prometnimi tokovi 𝑥! na prometnem nivoju omrežja. Za 
vmesni nivo NG SDH velja: 
 
• s stališča zaščite telekomunikacijskega prometa je smiselno graditi topologijo omrežja 

vrste obroč s prevezovalniki, ki omogočajo prometne tokove med posameznimi obroči, 
• zmogljivost posameznih povezav 𝑒 v istem fizičnem obroču so enake za cel obroč in so 

predstavljene z zmogljivostjo obroča 𝑆𝑇𝑀 − 𝑛;   𝑛 = 1,4, 16, 64,  
• z navideznimi vsebniki 𝑉𝐶 − 𝑛 −𝑚 se lahko realizira navidezna mešana topologija 

omrežja, 
• prometni tok 𝑥!

(!), ki realizira določen obseg prometnega povpraševanja ℎ!
(!) v enem 

obroču, med dvema obročema ali več obroči, prometno obremenjuje vsak posamezen 
obroč, 

• glede na to, da v tem modelu za pravično dodeljevanje zmogljivosti povezav skrbi 
prometni nivo omrežja, pripišemo nivoju SDH tri najpomembnejše funkcionalnosti: 
enkapsulacijo elastičnega prometa v navidezno zlepljene vsebnike SDH, urejanje in 
multipleksiranje prometa ter zagotavljanje zaščitne sheme na vmesnem nivoju omrežja 
SDH.  

 
Optimizacijski problem določanja optimalnih zmogljivosti povezav 𝑦!

(!) in minimalnih 
stroškov na nivoju omrežja NG SDH rešujemo glede na izbrano in implementirano zaščitno 
shemo z dvema matematičnima programoma. Model, ki ga rešujemo z matematičnim 
programom (22) označimo s 4.1, in model, ki ga rešujemo z matematičnim programom (18) s 
4.2. V modelu 4.1 implementiramo zaščitno shemo za zaščito prometnih tokov preko 
zaščitnih poti v stalni pripravljenosti, v modelu 4.2 pa zaščitno shemo za zaščito posameznih 
povezav v stalni pripravljenosti.  
 
Na transportnem nivoju oblikujemo nezaščitene optične poti med vsemi sosednjimi 
omrežnimi elementi. Za optimalno usmerjanje valovnih dolžin uporabimo matematični 
program (2). Valovne dolžine dodeljujemo po algoritmu 1. Dodeljevanje valovnih dolžin v 
transportnem omrežju je brez implementirane zaščitne sheme.  

6.3 Zaščita in restavracija prometa 
 
V obročih NG SDH se za visoko razpoložljivost omrežja uporabljata shemi za zaščito 
prometnih tokov ali zaščito posameznih povezav. Na nivoju omrežja NG SDH ločimo dva 
modela. V modelu omrežja 4.1 implementiram zaščitno shemo za zaščito poti preko poti v 
stalni pripravljenosti, ki jo opisuje matematični program (22). V modelu omrežja 4.2 
implementiramo zaščitno shemo za zaščito povezav v stalni pripravljenosti, ki jo opisuje 
matematični program (18). 
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6.3.1 Matematični model tronivojskega visoko razpoložljivega omrežja z zaščito 
prometa na vmesnem, s tehnologijo SDH nove generacije podprto 
tehnologijo 

 
Korak 1: (Določitev najkrajših poti za realizacijo prometnih tokov na nivoju omrežja IP) 
 
Na osnovi množice povpraševanj 𝑑 ∈ 𝐷 med posameznimi omrežnimi elementi 𝑣 ∈ 𝑉 v grafu 
𝐺  (𝑉,𝐸) določimo množico najkrajših poti za realizacijo delovnih prometnih tokov. Za 
določitev najkrajših poti uporabimo Dijkstrov algoritem (Bertsekas et al., 1987, str. 322). 
 
Korak 2: (Določitev optimalnih prometnih tokov 𝑥! in zmogljivosti povezav 𝑦! na 
prometnem nivoju omrežja IP) 
 
Optimalne prometne tokove 𝑥! in potrebne zmogljivosti povezav 𝑦! v proporcionalno 
pravičnem omrežju izračunamo z rešitvijo matematičnega programa (10). 
 
Korak 3: (Določitev obsegov prometnih povpraševanj ℎ! na vmesnem nivoju omrežja SDH) 
 
Prometni tokovi 𝑥! na prometnem nivoju omrežja predstavljajo obsege prometnega 
povpraševanja ℎ!

(!) na vmesnem nivoju omrežja SDH. 
 
Korak 4: (Določitev optimalne zmogljivosti navidezno zlepljenih vsebnikov VC-12) 
 
Z navidezno zlepljenimi vsebniki VC-12 se v največji možni meri približamo vršnim 
vrednostim prometnih tokov na prometnem nivoju omrežja 𝑥!. Veljati mora 𝑚×𝑉𝐶 − 12   ≥
𝑥!. V večini primerov pride pri vstavljanju elastičnega prometa v navidezno zlepljeno 
koristno vsebino do določene izgube zmogljivosti. Če nivo omrežja SDH omogoča 
granulacijo le na nivoju 𝑉𝐶 − 4, so izgube še večje. Problem izgube zmogljivosti pri 
navideznem lepljenju koristne vsebine signala SDH povzemata preglednici (7) in (8). 
 
Korak 5: (Implementacija zaščitne sheme na vmesnem nivoju omrežja SDH) 
  
S stališča zaščite prometa na vmesnem nivoju omrežja SDH predpostavimo dva modela: 
 
• model omrežja 4.1 naj podpira zaščitno shemo za zaščito prometnih tokov s 

preusmerjanjem le prizadetih prometnih tokov preko zaščitne poti v stalni pripravljenosti, 
• model omrežja 4.2 naj podpira zaščitno shemo za zaščito povezav s stalno 

pripravljenostjo. 
 
Model omrežja 4.1 optimiziramo z matematičnim programom (22) in model omrežja 4.2 z 
matematičnim programom (18).  
 
Korak 6: (Usmerjanje optičnih poti tako, da je njihov strošek minimalen) 
 
Optične poti na transportnem nivoju omrežja realiziramo med sosednjimi omrežnimi 
elementi.  
 
Korak 7: (Dodeljevanje valovnih dolžin) 
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Valovne dolžine dodelimo tako, da je njihovo število minimalno in da lahko na transportnem 
nivoju omrežja ob vsakem času realiziramo popolnoma mešano logično topologijo omrežja. 
Uporabimo algoritem 1 dodeljevanja valovnih dolžin v transportnem omrežju brez 
implementirane zaščitne sheme.  
 

6.4 Simulacija prometnih tokov in zmogljivosti povezav v tronivojskem visoko 
razpoložljivem hrbteničnem omrežju 

 
Povpraševanja 𝑑 na prometnem nivoju omrežja ter poti 𝑝 za realizacijo prometnih tokov 𝑥! 
na prometnem nivoju omrežja so definirana v preglednici 34. Prometni tokovi 𝑥! v 
proporcionalno pravičnem omrežju brez definiranih mej obsegov prometnega povpraševanja 
na prometnem nivoju in optimalni prihodki iz omrežja 𝛱(𝑥) so podani preglednici 50. 
 

Preglednica 50: Prometni tokovi  prometnega nivoja v pravičnem omrežju 
 

  B 200 300 400 500 600 700 800 900 1979 4074 
d 𝐰𝐝 𝛏𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 
1 0,3 0,5 10,26 15,38 20,51 25,64 30,77 35,90 41,03 46,15 101,49 208,92 
2 0,3 0,4 12,82 19,23 25,64 32,05 38,46 44,87 51,28 57,69 126,86 259,49 
3 0,3 0,3 17,09 25,64 34,19 42,74 51,28 59,83 68,38 76,92 169,15 345,98 
4 0,3 0,375 13,68 20,51 27,35 34,19 41,03 47,86 54,70 61,54 135,32 276,79 
5 0,3 0,45 11,40 17,09 22,79 28,49 34,19 39,89 45,58 51,28 112,76 230,66 
6 0,3 0,425 12,07 18,10 24,13 30,17 36,20 42,23 48,27 54,30 119,40 244,22 
7 0,3 0,25 20,51 30,77 41,03 51,28 61,54 71,79 82,05 92,31 202,97 415,18 
8 0,3 0,35 14,65 21,98 29,30 36,63 43,96 51,28 58,61 65,93 144,98 296,56 
9 0,3 0,475 10,80 16,19 21,59 26,99 32,39 37,79 43,18 48,58 106,83 218,52 

10 0,3 0,535 9,77 14,65 19,54 24,42 29,30 34,19 39,07 43,96 96,65 197,70 
11 0,3 0,275 18,65 27,97 37,30 46,62 55,94 65,27 74,59 83,92 184,52 377,44 
12 0,3 0,325 15,78 23,67 31,56 39,45 47,34 55,23 63,12 71,01 156,13 319,37 
13 0,3 0,6 8,55 12,82 17,09 21,37 25,64 29,91 34,19 38,46 84,57 172,99 
14 0,3 0,675 7,60 11,40 15,19 18,99 22,79 26,59 30,39 34,19 75,18 153,77 
15 0,3 0,675 7,60 11,40 15,19 18,99 22,79 26,59 30,39 34,19 75,18 153,77 
16 0,3 0,7 7,33 10,99 14,65 18,32 21,98 25,64 29,30 32,97 72,49 148,28 
17 0,3 0,975 5,26 7,89 10,52 13,15 15,78 18,41 21,04 23,67 52,04 106,46 
18 0,3 0,7 7,33 10,99 14,65 18,32 21,98 25,64 29,30 32,97 72,49 148,28 
19 0,3 0,575 8,92 13,38 17,84 22,30 26,76 31,22 35,67 40,13 88,25 180,51 
20 0,3 0,7 7,33 10,99 14,65 18,32 21,98 25,64 29,30 32,97 72,49 148,28 
21 0,3 0,6 8,55 12,82 17,09 21,37 25,64 29,91 34,19 38,46 84,57 172,99 
22 0,3 0,675 7,60 11,40 15,19 18,99 22,79 26,59 30,39 34,19 75,18 153,77 
23 0,3 0,875 5,86 8,79 11,72 14,65 17,58 20,51 23,44 26,37 57,99 118,62 
24 0,3 1,000 5,13 7,69 10,26 12,82 15,38 17,95 20,51 23,08 50,74 103,79 
25 0,3 0,95 5,40 8,10 10,80 13,50 16,19 18,89 21,59 24,29 53,41 109,26 
26 0,3 0,925 5,54 8,32 11,09 13,86 16,63 19,40 22,18 24,95 54,86 112,21 
27 0,3 0,675 7,60 11,40 15,19 18,99 22,79 26,59 30,39 34,19 75,18 153,77 
28 0,3 0,525 9,77 14,65 19,54 24,42 29,30 34,19 39,07 43,96 96,65 197,70 
29 0,3 0,675 7,60 11,40 15,19 18,99 22,79 26,59 30,39 34,19 75,18 153,77 
30 0,3 0,925 5,54 8,32 11,09 13,86 16,63 19,40 22,18 24,95 54,86 112,21 
31 0,3 0,4 12,82 19,23 25,64 32,05 38,46 44,87 51,28 57,69 126,86 259,49 
32 0,3 0,675 7,60 11,40 15,19 18,99 22,79 26,59 30,39 34,19 75,18 153,77 
33 0,3 0,3 17,09 25,64 34,19 42,74 51,28 59,83 68,38 76,92 169,15 345,98 
34 0,3 0,275 18,65 27,97 37,30 46,62 55,94 65,27 74,59 83,92 184,52 377,44 
35 0,3 0,7 7,33 10,99 14,65 18,32 21,98 25,64 29,30 32,97 72,49 148,28 
36 0,3 0,875 5,86 8,79 11,72 14,65 17,58 20,51 23,44 26,37 57,99 118,62 
37 0,3 0,525 9,77 14,65 19,54 24,42 29,30 34,19 39,07 43,96 96,65 197,70 
38 0,3 0,4 12,82 19,23 25,64 32,05 38,46 44,87 51,28 57,69 126,86 259,49 
39 0,3 0,3 17,09 25,64 34,19 42,74 51,28 59,83 68,38 76,92 169,15 345,98 

   𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 𝚷(𝐱) 
   26,44 31,18 34,55 37,16 39,29 41,09 42,66 44,03 53,25 61,70 
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Prometne tokove v preglednici 50 smo izračunali v orodju MS Excel in preverili s 
programsko opremo za reševanje nelinearnih matematičnih programov CONOPT 2.14G, 
MINOS, MOSEK 6.0 in OPT 6.1.  
 
Preglednica 51 podaja izračun stroškov enot zmogljivosti povezav na posameznem nivoju 
omrežja ob predpostavki, da so na vseh treh nivojih omrežja na vseh vozliščih nameščeni 
omrežni elementi vsakega nivoja in da so vsi sosednji omrežni elementi z linijskimi vmesniki 
med seboj povezani.  
 

Preglednica 51: Izračuni stroškov enote zmogljivosti povezav 𝝃𝒆  
 

Model omrežja 4.1 Model omrežja 4.2 

Prometni 
nivo 

Število vmesnikov 
IP  

Nivo SDH  
Število vmesnikov 

SDH  

Transportni 
nivo 

Število vmesnikov 
DWDM  

Prometni 
nivo 

Število vmesnikov 
IP  

Nivo SDH  
Število vmesnikov 

SDH  

Transportni 
nivo 

Število vmesnikov 
DWDM  

2𝐸(!) 2𝐸(!) 2𝐸(!) 2𝐸(!) 2𝐸(!) 2𝐸(!) 
Prometni 

nivo 
Stroški enote 
zmogljivosti 

Transportni 
nivo 

Stroški enote 
zmogljivosti 

Transportni 
nivo 

Stroški enote 
zmogljivosti 

Prometni 
nivo 

Stroški enote 
zmogljivosti 

Transportni 
nivo 

Stroški enote 
zmogljivosti 

Transportni 
nivo 

Stroški enote 
zmogljivosti 

𝐹(2𝐸(!) Ώ) 𝐺(2𝐸(!) Ώ) 𝛨(2𝐸(!) Ώ) 𝐹(2𝐸(!) Ώ) 𝐺(2𝐸(!) Ώ) 𝛨(2𝐸(!) Ώ) 
 
Koeficienti F, G in H podajajo razmerja cen med IP, SDH ter DWDM in IP/MPLS vmesniki.  
 
Preglednica 52 podaja potrebne zmogljivosti povezav 𝑦! in stroške na prometnem nivoju 
omrežja IP pri različnih vrednostih razpoložljivega proračuna 𝐵.  
 

Preglednica 52: Zmogljivosti povezav in stroški prometnega nivoja omrežja 
 

B 200 300 400 500 600 700 800 900 1979 4074 
e 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 𝐲𝐞 
1 100,13 150,19 200,26 250,32 300,39 350,45 400,52 450,58 990,78 2026,62 
2 105,27 157,90 210,53 263,16 315,80 368,43 421,06 473,70 1041,60 2130,58 
3 82,72 124,08 165,44 206,80 248,16 289,52 330,89 372,25 818,53 1674,28 
4 41,23 61,84 82,46 103,07 123,69 144,30 164,92 185,53 407,96 834,47 
5 51,06 76,60 102,13 127,66 153,19 178,73 204,26 229,79 505,29 1033,56 
6 41,59 62,39 83,19 103,99 124,78 145,58 166,38 187,17 411,57 841,86 
7 58,93 88,39 117,86 147,32 176,79 206,25 235,72 265,18 583,10 1192,72 
8 47,04 70,56 94,08 117,60 141,12 164,64 188,17 211,69 465,47 952,12 
9 16,94 25,41 33,88 42,35 50,82 59,29 67,76 76,23 167,62 342,87 

10 21,60 32,40 43,20 54,00 64,80 75,60 86,40 97,20 213,73 437,18 
11 15,52 23,27 31,03 38,79 46,55 54,31 62,06 69,82 153,53 315,38 
12 9,77 14,65 19,54 24,42 29,30 34,19 39,07 43,96 96,65 197,70 

 F(x) F(x) F(x) F(x) F(x) F(x) F(x) F(x) F(x) F(x) 
 71,02 106,52 142,03 177,54 213,05 248,55 284,07 319,57 702,70 1437,52 

 
Strošek enote zmogljivosti povezave na prometnem nivoju 𝜉!

(!) smo izračunali s formulo 
𝐹(2𝐸(!) 𝛺) iz preglednice 51. V formuli velja 𝐹 = 0,5, 𝛺 = 100.   Matematični program (2) 
smo ustrezno razširili s parametri 𝐸, 𝐹 in 𝛺 ter  formulo za 𝜉!

(!) = 𝐹(2𝐸(!) 𝛺). 
 
Za rešitev optimizacijskega problema smo uporabili matematični program (2). Optimizacijski 
problem je problem linearnega programiranja LP (angl. Linear Programming). Uporabili smo 
programsko opremo za matematično programiranje AIMMS 3.10 z uporabo CPLEX 12.2. 
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Vmesni nivo omrežja SDH naj povezuje omrežne elemente NG SDH preko obročev, ki jih 
realiziramo z razčlembo mešane topologije omrežja. Promet, ki poteka med posameznimi 
obroči, se pretaka preko digitalnih prevezovalnikov DXC.  
 
Na nivoju omrežja NG SDH obravnavamo dve zaščitni shemi. V modelu 4.1 obravnavamo 
zaščitno shemo za zaščito prometnih tokov s preusmerjanjem le prizadetih prometnih tokov 
preko zaščitne poti v stalni pripravljenosti, v modelu 4.2 pa zaščitno shemo za zaščito 
povezav s stalno pripravljenostjo. 
 
Za oba modela omrežja najprej določimo navidezno zlepljene vsebnike 𝑉𝐶 − 12  v signalu 
SDH. Navidezno zlepljene vsebnike 𝑉𝐶 − 12   dimenzioniram na vršne vrednosti elastičnega 
prometa 𝑥!, navedenega v preglednici 48. Na nivoju omrežja SDH se tako pojavijo določene 
izgube zmogljivosti povezav, ki pa so veliko nižje, kot če bi vsak prometni pritok iz 
prometnega nivoja omrežja IP prenašali neposredno preko lastne valovne dolžine. Preglednica 
53 podaja vrednosti obsegov povpraševanja ℎ(!) na vmesnem nivoju omrežja NG SDH. 

 
Preglednica 53: Navidezno zlepljena koristna vsebina signala SDH  

 
 B 200 300 400 500 600 700 800 900 1979 4074 

d 𝐰𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 𝐱𝐝 
1 0,3 12,00 16,00 22,00 26,00 32,00 36,00 42,00 48,00 102,00 210,00 
2 0,3 14,00 20,00 26,00 34,00 40,00 46,00 52,00 58,00 128,00 260,00 
3 0,3 18,00 26,00 36,00 44,00 52,00 60,00 70,00 78,00 170,00 346,00 
4 0,3 14,00 22,00 28,00 36,00 42,00 48,00 56,00 62,00 136,00 278,00 
5 0,3 12,00 18,00 24,00 30,00 36,00 40,00 46,00 52,00 114,00 232,00 
6 0,3 14,00 20,00 26,00 32,00 38,00 44,00 50,00 56,00 120,00 246,00 
7 0,3 22,00 32,00 42,00 52,00 62,00 72,00 84,00 94,00 204,00 416,00 
8 0,3 16,00 22,00 30,00 38,00 44,00 52,00 60,00 66,00 146,00 298,00 
9 0,3 12,00 18,00 22,00 28,00 34,00 38,00 44,00 50,00 108,00 220,00 

10 0,3 10,00 16,00 20,00 26,00 30,00 36,00 40,00 44,00 98,00 198,00 
11 0,3 20,00 28,00 38,00 48,00 56,00 66,00 76,00 84,00 186,00 378,00 
12 0,3 16,00 24,00 32,00 40,00 48,00 56,00 64,00 72,00 158,00 320,00 
13 0,3 10,00 14,00 18,00 22,00 26,00 30,00 36,00 40,00 86,00 174,00 
14 0,3 8,00 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00 32,00 36,00 76,00 154,00 
15 0,3 8,00 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00 32,00 36,00 76,00 154,00 
16 0,3 8,00 12,00 16,00 20,00 22,00 26,00 30,00 34,00 74,00 150,00 
17 0,3 6,00 8,00 12,00 14,00 16,00 20,00 22,00 24,00 54,00 108,00 
18 0,3 8,00 12,00 16,00 20,00 22,00 26,00 30,00 34,00 74,00 150,00 
19 0,3 10,00 14,00 18,00 24,00 27,00 32,00 36,00 42,00 90,00 182,00 
20 0,3 8,00 12,00 16,00 20,00 22,00 26,00 30,00 34,00 74,00 150,00 
21 0,3 10,00 14,00 18,00 22,00 26,00 30,00 36,00 40,00 86,00 174,00 
22 0,3 8,00 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00 32,00 36,00 76,00 154,00 
23 0,3 6,00 10,00 12,00 16,00 18,00 22,00 24,00 28,00 58,00 120,00 
24 0,3 6,00 8,00 12,00 14,00 16,00 18,00 22,00 24,00 52,00 104,00 
25 0,3 6,00 10,00 12,00 14,00 18,00 20,00 22,00 26,00 54,00 110,00 
26 0,3 6,00 10,00 12,00 14,00 18,00 20,00 24,00 26,00 56,00 114,00 
27 0,3 8,00 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00 32,00 36,00 76,00 154,00 
28 0,3 10,00 16,00 20,00 26,00 30,00 36,00 40,00 44,00 98,00 198,00 
29 0,3 8,00 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00 32,00 36,00 76,00 154,00 
30 0,3 6,00 10,00 12,00 14,00 18,00 20,00 24,00 26,00 56,00 114,00 
31 0,3 14,00 20,00 26,00 34,00 40,00 46,00 52,00 58,00 18,00 260,00 
32 0,3 8,00 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00 32,00 36,00 76,00 154,00 
33 0,3 18,00 26,00 36,00 44,00 52,00 60,00 70,00 78,00 170,00 346,00 
34 0,3 20,00 28,00 38,00 48,00 56,00 66,00 76,00 84,00 186,00 378,00 
35 0,3 8,00 12,00 16,00 20,00 22,00 26,00 30,00 34,00 74,00 150,00 
36 0,3 6,00 10,00 12,00 16,00 18,00 22,00 24,00 28,00 58,00 120,00 
37 0,3 10,00 16,00 20,00 26,00 30,00 36,00 40,00 44,00 98,00 198,00 
38 0,3 14,00 20,00 26,00 34,00 40,00 46,00 52,00 58,00 128,00 260,00 
39 0,3 18,00 26,00 36,00 44,00 52,00 60,00 70,00 78,00 170,00 346,00 

 
  



160 
 

Model omrežja 4.1 
 
V modelu omrežja 4.1 implementiramo zaščitno shemo za zaščito prometnih tokov preko 
zaščitne poti v stalni pripravljenosti. Prometne tokove 𝑥!

(!) na nivoju omrežja SDH 
oblikujemo  preko najkrajših delovnih in zaščitnih poti v razčlenjeni mešani topologiji 
omrežja. Najkrajše delovne in zaščitne poti določimo z metriko prometnega nivoja omrežja.  
 

Preglednica 54: Povpraševanja in najkrajše poti na nivoju omrežja SDH 
 
𝐝(𝐒) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
𝐎𝐄(𝐒) 22-26 5-26 2-5 2-29 20-22 8-22 8-13 13-20 20-29 22-26 5-8 2-13 8-20 
𝐩(𝐒) 12 7 3 6 9 8 1 5 10 12 2 4 5,1 
𝐪(𝐒) 7,3,6 3,6,11 2,1,4 4,5,10 8,1,5 1,5,9 4,3,2 9,8,1 6,4,5 7,2,8 1,4,3 3,2,1 9,8 
𝐝(𝐒) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
𝐎𝐄(𝐒) 13-22 5-29 2-26 20-26 5-22 2-8 13-29 8-20 13-22 5-20 2-22 8-29 13-26 
𝐩(𝐒) 1,8 3,6 3,7 10,11 2,8 2,3 4,6 1,5 1,8 1,2,5 1,4,8 1,4,6 1,2,7 
𝐪(𝐒) 5,9 11,7 6,11 9,12 7,12 1,4 5,10 9,8 5,9 3,4,6,10 12,7,2,3 3,2,5,10 4,3,12,8 
𝐝(𝐒) 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
𝐎𝐄(𝐒) 8-26 5-13 2-20 22-29 5-26 5-29 2-5 5-8 5-22 5-20 5-13 5-26 2-5 
𝐩(𝐒) 2,7 1,2 4,5 9,10 7 3,6 3 2 2,8 1,2,5 1,2 7 3 
𝐪(𝐒) 12,8 4,3 10,6 11,12 3,6,11 11,7 2,1,4 1,4,3 7,12 3,4,6,10 4,3 3,6,11 2,1,4 

 
Stroške in zmogljivosti povezav 𝑦!

(!) na nivoju omrežja SDH z implementirano zaščitno 
shemo zaščite poti podaja preglednica 55. 
 

Preglednica 55: Zmogljivosti povezav in stroški nivoja omrežja SDH 4.1 
 

B 200 300 400 500 600 700 800 900 1979 4074 
𝐞(𝐒) 𝐲𝐞

(𝐒) 𝐲𝐞
(𝐒) 𝐲𝐞

(𝐒) 𝐲𝐞
(𝐒) 𝐲𝐞

(𝐒) 𝐲𝐞
(𝐒) 𝐲𝐞

(𝐒) 𝐲𝐞
(𝐒) 𝐲𝐞

(𝐒) 𝐲𝐞
(𝐒) 

1 270,00 396,00 524,00 654,00 771,00 898,00 1034,00 1156,00 2512,00 5108,00 
2 234,00 348,00 460,00 576,00 673,00 788,00 904,00 1012,00 2204,00 4478,00 
3 270,00 396,00 524,00 658,00 775,00 902,00 1034,00 1158,00 2410,00 5124,00 
4 234,00 348,00 458,00 574,00 675,00 786,00 904,00 1012,00 2202,00 4478,00 
5 138,00 206,00 266,00 334,00 394,00 456,00 524,00 590,00 1268,00 2584,00 
6 138,00 206,00 266,00 338,00 398,00 460,00 524,00 592,00 1166,00 2600,00 
7 124,00 182,00 240,00 302,00 354,00 410,00 470,00 526,00 1032,00 2318,00 
8 124,00 182,00 240,00 298,00 350,00 406,00 470,00 524,00 1134,00 2302,00 
9 90,00 130,00 172,00 212,00 252,00 292,00 338,00 376,00 814,00 1654,00 

10 72,00 112,00 142,00 178,00 210,00 244,00 278,00 314,00 674,00 1374,00 
11 76,00 110,00 146,00 182,00 216,00 250,00 286,00 320,00 694,00 1410,00 
12 72,00 108,00 142,00 176,00 206,00 240,00 276,00 306,00 558,00 1352,00 

 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 
 221,04 326,88 429,6 537,84 632,88 735,84 845,04 946,32 2000,16 4173,84 

 

Strošek enote zmogljivosti povezave na nivoju omrežja SDH 𝜉!
(!) smo izračunali s formulo 

𝐺(2𝐸(!) 𝛺) iz preglednice 51. V formuli velja 𝐺 = 0,5 in 𝛺 = 100. Optimizacijski problem 
(22) smo ustrezno razširili s parametri 𝐸, 𝛨 in 𝛺 ter formulo za 𝜉!

(!) = 𝐺(2𝐸(!) 𝛺). 
 
Optimizacijski problem je problem MIP (angl. Mixed Integer Programming). Za rešitev 
optimizacijskega problema smo uporabili matematični program (22). Uporabili smo 
programsko opremo za matematično programiranje AIMMS 3.10 z uporabo CPLEX 12.2. 
 
Na transportnem nivoju omrežja realiziramo optične poti med sosednjimi omrežnimi elementi 
𝒗(𝑻) ∈ 𝑽(𝑻). Zmogljivosti posameznih povezav 𝒚𝒆

(𝑻) in stroške transportnega nivoja omrežja 
podaja preglednica 56. 
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Preglednica 56: Zmogljivosti povezav in stroški transportnega nivoja omrežja (model 4.1) 
 

B 200 300 400 500 600 700 800 900 1979 4074 
𝐞(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 

1 270,00 396,00 524,00 654,00 771,00 898,00 1034,00 1156,00 2512,00 5108,00 
2 234,00 348,00 460,00 576,00 673,00 788,00 904,00 1012,00 2204,00 4478,00 
3 270,00 396,00 524,00 658,00 775,00 902,00 1034,00 1158,00 2410,00 5124,00 
4 234,00 348,00 458,00 574,00 675,00 786,00 904,00 1012,00 2202,00 4478,00 
5 138,00 206,00 266,00 334,00 394,00 456,00 524,00 590,00 1268,00 2584,00 
6 138,00 206,00 266,00 338,00 398,00 460,00 524,00 592,00 1166,00 2600,00 
7 124,00 182,00 240,00 302,00 354,00 410,00 470,00 526,00 1032,00 2318,00 
8 124,00 182,00 240,00 298,00 350,00 406,00 470,00 524,00 1134,00 2302,00 
9 90,00 130,00 172,00 212,00 252,00 292,00 338,00 376,00 814,00 1654,00 

10 72,00 112,00 142,00 178,00 210,00 244,00 278,00 314,00 674,00 1374,00 
11 76,00 110,00 146,00 182,00 216,00 250,00 286,00 320,00 694,00 1410,00 
12 72,00 108,00 142,00 176,00 206,00 240,00 276,00 306,00 558,00 1352,00 

 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 
 884,16 1307,52 1718,4 2151,36 2531,52 2943,36 3380,16 3785,28 8000,64 16.695,36 

 
Zmogljivosti povezav nivoja SDH 𝑦!

(!) in transportnega nivoja 𝑦!
(!) so enake. Strošek 

posameznega nivoja omrežja se razlikuje zaradi različnih vrednosti stroška enote 
zmogljivosti. Strošek enote zmogljivosti povezave na transportnem nivoju omrežja  𝜉!

(!) smo 
izračunali s formulo 𝛨(2𝐸(!) 𝛺) iz preglednice 51. V formuli velja 𝛨 = 2, Ώ = 100.   
Matematični program (2) smo ustrezno razširili s parametri 𝐸, 𝛨 in Ώ ter dodano formulo za 
𝜉!
(!) = 𝛨(2𝐸(!) Ώ). 

 
Za rešitev optimizacijskega problema smo uporabili matematični program (2). Optimizacijski 
problem je problem LP (angl. Linear Programming). Uporabili smo  programsko opremo za 
matematično programiranje AIMMS 3.10 z uporabo CPLEX 12.2. 
 
Model omrežja 4.2 
 
Rešitev optimizacijskega problema prometnega nivoja omrežja ostane enaka kot v primeru 
modela omrežja 4.1.  
 
V modelu omrežja 4.2 implementiramo na nivoju omrežja SDH zaščitno shemo za zaščito 
posameznih povezav v stalni pripravljenosti. Določimo delovne poti 𝑝(!) in poti, preko 
katerih se ščiti delovna povezava. Preko katerih povezav 𝑒(!) se realizirajo delovne poti 𝑝(!) 
za realizacijo povpraševanj 𝑑(!), določimo s koeficientom 𝛿!"#

(!) , s koeficientom 𝛽!"#
(!) pa, katera 

povezava 𝑙(!) pripada zaščitni poti 𝑞(!) za zaščito celotne zmogljivosti 𝑦!
(!). Koeficienta  𝛿!"#

(!)  
in 𝛽!"#

(!) podaja preglednica 57. 
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Preglednica 57: Koeficienta  𝜹𝒆𝒅𝒑
(𝑺)  in 𝜷𝒍𝒆𝒒

(𝑺)  
 
e d p 𝛅𝐞𝐝𝐩

(𝐒)  e d p 𝛅𝐞𝐝𝐩
(𝐒)  e d p 𝛅𝐞𝐝𝐩

(𝐒)  l e q 𝛃𝐥𝐞𝐪
(𝐒)  l e q 𝛃𝐥𝐞𝐪

(𝐒)  
1 7 1 1 2 37 1 1 6 25 1 1 1 2 1 1 9 12 1 1 
1 13 1 1 3 3 1 1 6 32 1 1 1 3 1 1 10 5 1 1 
1 14 1 1 3 15 1 1 7 2 1 1 1 4 1 1 10 6 1 1 
1 21 1 1 3 16 1 1 7 16 1 1 2 1 1 1 10 9 1 1 
1 22 1 1 3 19 1 1 7 26 1 1 2 3 1 1 10 11 1 1 
1 23 1 1 3 32 1 1 7 27 1 1 2 4 1 1 10 12 1 1 
1 24 1 1 3 33 1 1 7 31 1 1 2 7 1 1 11 9 1 1 
1 25 1 1 3 39 1 1 7 38 1 1 2 8 1 1 11 10 1 1 
1 26 1 1 4 12 1 1 8 6 1 1 3 1 1 1 11 12 1 1 
1 28 1 1 4 20 1 1 8 14 1 1 3 2 1 1 12 7 1 1 
1 36 1 1 4 24 1 1 8 18 1 1 3 4 1 1 12 8 1 1 
1 37 1 1 4 25 1 1 8 22 1 1 4 1 1 1 12 9 1 1 
2 11 1 1 4 29 1 1 8 24 1 1 4 2 1 1 12 10 1 1 
2 18 1 1 5 8 1 1 8 35 1 1 4 3 1 1 12 11 1 1 
2 19 1 1 5 13 1 1 9 5 1 1 4 5 1 1 / / / / 
2 23 1 1 5 21 1 1 9 30 1 1 4 6 1 1 / / / / 
2 26 1 1 5 23 1 1 10 9 1 1 5 6 1 1 / / / / 
2 27 1 1 5 29 1 1 10 17 1 1 6 5 1 1 / / / / 
2 28 1 1 5 36 1 1 10 30 1 1 7 8 1 1 / / / / 
2 34 1 1 6 4 1 1 11 1 1 1 8 7 1 1 / / / / 
2 35 1 1 6 15 1 1 11 17 1 1 9 10 1 1 / / / / 
2 36 1 1 6 20 1 1 12 10 1 1 9 11 1 1 / / / / 
 
Zmogljivosti povezav 𝑦!

!  na nivoju omrežja SDH in stroške nivoja omrežja SDH podaja 
preglednica 58. Obsegi prometnega povpraševanja ℎ!

(!) in velikosti navidezno zlepljenih 
vsebnikov 𝑉𝐶 − 12 so enaki kot v modelu omrežja 4.1. Obe veličini sta podani v 
preglednicah 50 in 53. 
 

Preglednica 58: Zmogljivosti povezav in stroški nivoja omrežja SDH 4.2 
 

 B = 200 B = 300 B = 400 B = 500 B = 600 
𝐞(𝐒) 𝐲𝐞

(𝐒) 𝐲𝐞
∗(𝐒) 𝐲𝐞

(𝐒) 𝐲𝐞
∗(𝐒) 𝐲𝐞

(𝐒) 𝐲𝐞
∗(𝐒) 𝐲𝐞

(𝐒) 𝐲𝐞
∗(𝐒) 𝐲𝐞

(𝐒) 𝐲𝐞
∗(𝐒) 

1 108,00 244,00 164,00 362,00 210,00 480,00 262,00 602,00 310,00 702,00 
2 112,00 356,00 168,00 528,00 218,00 696,00 278,00 868,00 321,00 1021,00 
3 88,00 264,00 128,00 398,00 174,00 516,00 216,00 648,00 253,00 759,00 
4 44,00 408,00 66,00 610,00 88,00 796,00 108,00 1000,00 128,00 1170,00 
5 56,00 44,00 82,00 68,00 106,00 88,00 134,00 110,00 156,00 130,00 
6 44,00 56,00 68,00 82,00 88,00 106,00 110,00 134,00 130,00 156,00 
7 64,00 52,00 94,00 76,00 122,00 102,00 156,00 126,00 184,00 146,00 
8 52,00 64,00 76,00 94,00 102,00 122,00 126,00 156,00 146,00 184,00 
9 18,00 52,00 28,00 76,00 36,00 100,00 44,00 122,00 54,00 146,00 

10 24,00 146,00 36,00 218,00 46,00 284,00 56,00 354,00 68,00 418,00 
11 18,00 52,00 24,00 80,00 34,00 102,00 40,00 126,00 48,00 152,00 
12 10,00 176,00 16,00 258,00 20,00 340,00 26,00 422,00 30,00 500,00 

 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 
 306,24 456,00 597,12 746,88 877,44 
 B = 700 B = 800 B = 900 B = 1979 B = 4074 

𝐞(𝐒) 𝐲𝐞
(𝐒) 𝐲𝐞

∗(𝐒) 𝐲𝐞
(𝐒) 𝐲𝐞

∗(𝐒) 𝐲𝐞
(𝐒) 𝐲𝐞

∗(𝐒) 𝐲𝐞
(𝐒) 𝐲𝐞

∗(𝐒) 𝐲𝐞
(𝐒) 𝐲𝐞

∗(𝐒) 
1 362,00 822,00 416,00 942,00 466,00 1058,00 1002,00 2294,00 2036,00 4658,00 
2 380,00 1186,00 432,00 1364,00 484,00 1530,00 1054,00 3194,00 2142,00 6708,00 
3 294,00 890,00 340,00 1018,00 382,00 1142,00 826,00 2470,00 1678,00 5016,00 
4 148,00 1370,00 170,00 1572,00 192,00 1764,00 414,00 3808,00 838,00 7742,00 
5 184,00 150,00 212,00 172,00 238,00 194,00 510,00 416,00 1040,00 846,00 
6 150,00 184,00 172,00 212,00 194,00 238,00 416,00 510,00 846,00 1040,00 
7 212,00 170,00 242,00 196,00 270,00 220,00 480,00 472,00 1198,00 958,00 
8 170,00 212,00 196,00 242,00 220,00 270,00 472,00 480,00 958,00 1198,00 
9 60,00 170,00 70,00 194,00 78,00 216,00 170,00 472,00 346,00 958,00 

10 78,00 486,00 90,00 558,00 100,00 626,00 218,00 1350,00 442,00 2748,00 
11 56,00 174,00 64,00 200,00 72,00 222,00 156,00 486,00 318,00 986,00 
12 36,00 576,00 40,00 662,00 44,00 740,00 98,00 1496,00 198,00 3262,00 

 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 
 1022,40 1173,12 1315,20 2791,68 5779,20 
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Strošek enote zmogljivosti povezave na nivoju omrežja SDH 𝜉!

(!) smo izračunali s formulo 
𝐺(2𝐸(!) Ώ) iz preglednice 51. V formuli velja 𝐺 = 0,5, 𝛺 = 100.   Optimizacijski problem 
(18) smo ustrezno razširili s parametri 𝐸, 𝐺 in 𝛺 ter formulo za 𝜉!

(!) = 𝐺(2𝐸(!) 𝛺). 
 
Optimizacijski problem je problem MIP (angl. Mixed Integer Programming). Za njegovo 
rešitev smo uporabili matematični program (18) ter programsko opremo za matematično 
programiranje AIMMS 3.10 z uporabo CPLEX 12.2. 
 
Na transportnem nivoju omrežja realiziramo optične poti med sosednjimi omrežnimi 
elementi. Zmogljivosti posameznih povezav 𝒚𝒆

(𝑻) in stroške transportnega nivoja omrežja 
podaja preglednica 59. 
 

Preglednica 59: Zmogljivosti povezav in stroški transportnega nivoja omrežja 4.2 
 

B 200 300 400 500 600 700 800 900 1979 4074 
𝐞(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 

1 352,00 526,00 690,00 864,00 1012,00 1184,00 1358,00 1524,00 3296,00 6694,00 
2 468,00 696,00 914,00 1146,00 1342,00 1566,00 1796,00 2014,00 4248,00 8850,00 
3 352,00 526,00 690,00 864,00 1012,00 1184,00 1358,00 1524,00 3296,00 6694,00 
4 452,00 676,00 884,00 1108,00 1298,00 1518,00 1742,00 1956,00 4222,00 8580,00 
5 100,00 150,00 194,00 244,00 286,00 334,00 384,00 432,00 926,00 1886,00 
6 100,00 150,00 194,00 244,00 286,00 334,00 384,00 432,00 926,00 1886,00 
7 116,00 170,00 224,00 282,00 330,00 382,00 438,00 490,00 952,00 2156,00 
8 116,00 170,00 224,00 282,00 330,00 382,00 438,00 490,00 952,00 2156,00 
9 70,00 104,00 136,00 166,00 200,00 230,00 264,00 294,00 642,00 1304,00 

10 170,00 254,00 330,00 410,00 486,00 564,00 648,00 726,00 1568,00 3190,00 
11 70,00 104,00 136,00 166,00 200,00 230,00 264,00 294,00 642,00 1304,00 
12 186,00 274,00 360,00 448,00 530,00 612,00 702,00 784,00 1594,00 3460,00 

 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 𝐅(𝐱)(𝐒) 
 1224,96 1824,00 2388,48 2987,52 3509,76 4089,60 4692,48 5260,80 11.166,72 23.116,80 

 
Strošek enote zmogljivosti povezave na transportnem nivoju omrežja 𝜉!

(!) smo izračunali s 
formulo 𝛨(2𝐸(!) 𝛺) iz preglednice 51. V formuli velja 𝛨 = 2,𝛺 = 100.   Matematični 
program (2) smo ustrezno razširili s parametri 𝐸, 𝛨 in 𝛺 ter dodano formulo za 𝜉!

(!) =
𝛨(2𝐸(!) 𝛺). 
 
Optimizacijski problem je problem LP (angl. Linear Programming). Za njegovo rešitev smo 
uporabili matematični program (2) ter programsko opremo za matematično programiranje 
AIMMS 3.10 z uporabo CPLEX 12.2. 
 
Povzetek analize modelov 4.1 in 4.2 podaja preglednica 60. 
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Preglednica 60: Primerjava različnih shem IP preko SDH preko DWDM omrežij 
 

B 200 300 400 500 600 700 800 900 1979 4074 
Model omrežja 4.1 

𝐅(𝐱) 71,02 106,52 142,03 177,54 213,05 248,55 284,07 319,57 702,70 1437,52 
𝐅(𝐱)(𝐒) 221,04 326,88 429,6 537,84 632,88 735,84 845,04 946,32 2000,16 4173,84 
𝐅(𝐱)(𝐓) 884,16 1307,52 1718,4 2151,36 2531,52 2943,36 3380,16 3785,28 8000,64 16695,36 

F 1176,22 1740,92 2290,03 2866,74 3377,45 3927,75 4509,27 5051,17 10.703,50 22.306,72 

Model omrežja 4.2 
𝐅(𝐱) 71,02 106,52 142,03 177,54 213,05 248,55 284,07 319,57 702,70 1437,52 
𝐅(𝐱)(𝐒) 306,24 456,00 597,12 746,88 877,44 1022,40 1173,12 1315,20 2791,68 5779,20 
𝐅(𝐱)(𝐓) 1224,96 1824,00 2388,48 2987,52 3509,76 4089,60 4692,48 5260,80 11166,72 23116,80 

F 1602,22 2386,52 3127,63 3911,94 4600,25 5360,55 6149,67 6895,57 14.661,10 30.333,52 

 
V preglednici 60 vidimo, da je strošek omrežja, ki podpira model 4.1, manjši od stroška 
modela 4.2. Če primerjamo cenejši model omrežja 4.1 z modeli dvonivojskih omrežij, 
ugotovimo, da sta od cenejšega modela 4.1 cenejši dvonivojski omrežji 3.1 in 3.2. Model 
omrežja 3.1 podpira obnovitveno shemo preusmerjanja prometa, ki ima v primeru napake v 
omrežju veliko daljše konvergenčne čase kot modela omrežja 4.1 in 3.2.  
 
Dokazali smo, da je z razvitimi matematičnimi modeli (programi) in hevrističnimi algoritmi 
mogoče optimizirati stroške tronivojskih omrežij.  
 
S primerjavo skupnih stroškov dvonivojskih in tronivojskih omrežij, podanih v preglednicah 
49 in 60, lahko potrdimo tezo doktorske disertacije. Primerjava in rezultati primerjave so 
podani v sklepu. 
 
Dvonivojsko omrežje IP preko DWDM  
 
Najdražji primer omrežij predstavlja dvonivojsko omrežje, model 4.3, katerega arhitektura je 
IP preko DWDM. Med nivojem omrežja IP in DWDM obstaja vmesnik Ethernet. 
 
V primeru dvonivojskega omrežja IP preko DWDM obstaja težava ločevanja posameznih 
povpraševanj, katerih signal se prenaša preko skupne valovne dolžine. Da je v omrežju 
zagotovljena visoka stopnja varnosti, je treba za vsako povpraševanje zagotoviti lastno 
optično pot. Če naj bo omrežje visoko razpoložljivo, je treba vsaki delovni optični poti 
dodeliti še zaščitno delovno pot. Iz dosedanjih izvajanj vemo, da so takšne sheme omrežja 
zelo drage. 
 
Predpostavimo, da so v preglednici 35 zgornje meje obsegov prometnega povpraševanja 
predstavljene z vsoto več povpraševanj 𝑑. Naj bo vsak obseg prometnega povpraševanja 𝐻! 
agregiran iz 𝑁 signalov. Zmogljivosti povezav 𝑦! se na prometnem nivoju omrežja ne 
spremenijo, se pa zaradi večjega števila potrebnih vmesnikov povečajo stroški. Primer 
stroškov, ko se preko vsake optične poti prenaša 𝑁 = 3 povpraševanj, podaja preglednica 61.  
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Preglednica 61: Zmogljivosti povezav in stroški prometnega nivoja omrežja (model 4.3) 
 

B 200 300 400 500 600 700 800 900 1979 4074 
𝒆 𝒚𝒆 𝒚𝒆 𝒚𝒆 𝒚𝒆 𝒚𝒆 𝒚𝒆 𝒚𝒆 𝒚𝒆 𝒚𝒆 𝒚𝒆 
1 100,13 150,19 200,26 250,32 300,39 350,45 400,52 450,58 990,78 2026,62 
2 105,27 157,90 210,53 263,16 315,80 368,43 421,06 473,70 1041,60 2130,58 
3 82,72 124,08 165,44 206,80 248,16 289,52 330,89 372,25 818,53 1674,28 
4 41,23 61,84 82,46 103,07 123,69 144,30 164,92 185,53 407,96 834,47 
5 51,06 76,60 102,13 127,66 153,19 178,73 204,26 229,79 505,29 1033,56 
6 41,59 62,39 83,19 103,99 124,78 145,58 166,38 187,17 411,57 841,86 
7 58,93 88,39 117,86 147,32 176,79 206,25 235,72 265,18 583,10 1192,72 
8 47,04 70,56 94,08 117,60 141,12 164,64 188,17 211,69 465,47 952,12 
9 16,94 25,41 33,88 42,35 50,82 59,29 67,76 76,23 167,62 342,87 

10 21,60 32,40 43,20 54,00 64,80 75,60 86,40 97,20 213,73 437,18 
11 15,52 23,27 31,03 38,79 46,55 54,31 62,06 69,82 153,53 315,38 
12 9,77 14,65 19,54 24,42 29,30 34,19 39,07 43,96 96,65 197,70 

 F(x) F(x) F(x) F(x) F(x) F(x) F(x) F(x) F(x) F(x) 
 213,05 319,56 426,10 532,61 639,14 745,66 852,20 958,72 2108,10 4312,56 

 
Na transportnem nivoju se strošek celotnega omrežja spremeni, ker je v omrežju potrebno 
večje število vmesnikov, ki se poveča za 2𝑁. V primeru zaščitne sheme optičnih poti ali 
povezav na transportnem nivoju omrežja pričakujemo velik porast stroškov.  
 
Primer stroškov transportnega nivoja omrežja, ko je 𝑁 = 3 za vsa povpraševanja 𝑑 in izbrano 
zaščitno shemo za zaščito poti v stalni pripravljenosti, podaja preglednica 62. V njej 
predpostavimo, da so obsegi prometnega povpraševanja na transportnem nivoju omrežja ℎ!

(!). 
 

Preglednica 62: Zmogljivosti povezav in stroški transportnega nivoja omrežja (model 4.3) 
 

B 200 300 400 500 600 700 800 900 1979 4074 
𝐞(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 𝐲𝐞

(𝐓) 𝐲𝐞
(𝐓) 

1 270,00 396,00 524,00 654,00 771,00 898,00 1034,00 1156,00 2512,00 5108,00 
2 234,00 348,00 460,00 576,00 673,00 788,00 904,00 1012,00 2204,00 4478,00 
3 270,00 396,00 524,00 658,00 775,00 902,00 1034,00 1158,00 2410,00 5124,00 
4 234,00 348,00 458,00 574,00 675,00 786,00 904,00 1012,00 2202,00 4478,00 
5 138,00 206,00 266,00 334,00 394,00 456,00 524,00 590,00 1268,00 2584,00 
6 138,00 206,00 266,00 338,00 398,00 460,00 524,00 592,00 1166,00 2600,00 
7 124,00 182,00 240,00 302,00 354,00 410,00 470,00 526,00 1032,00 2318,00 
8 124,00 182,00 240,00 298,00 350,00 406,00 470,00 524,00 1134,00 2302,00 
9 90,00 130,00 172,00 212,00 252,00 292,00 338,00 376,00 814,00 1654,00 

10 72,00 112,00 142,00 178,00 210,00 244,00 278,00 314,00 674,00 1374,00 
11 76,00 110,00 146,00 182,00 216,00 250,00 286,00 320,00 694,00 1410,00 
12 72,00 108,00 142,00 176,00 206,00 240,00 276,00 306,00 558,00 1352,00 

 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 𝐅(𝐱)(𝐓) 
 17.241,12 25.496,64 33.508,80 41.951,52 49.364,64 57.395,52 65.913,12 73.812,96 156.012,48 325.559,52 

 
Skupni strošek dvonivojskega omrežja IP preko DWDM podaja preglednica 61. 
 

Preglednica 63: Skupni stroški transportnega nivoja omrežja 4.3 
 

B 200 300 400 500 600 700 800 900 1979 4074 
Model omrežja 4.3 

𝐅(𝐱) 213,05 319,56 426,10 532,61 639,14 745,66 852,20 958,72 2108,10 4312,56 
𝐅(𝐱)(𝐓) 17.241,12 25.496,64 33.508,8 41.951,52 49.364,64 57.395,52 65.913,12 73.812,96 156.012,48 325.559,52 

F 17.454,17 25.816,20 33.934,90 42.484,13 50003,78 58.141,18 66.765,32 74.771,68 158.120,58 329.872,08 

 
Dokazali smo, da je dvonivojsko omrežje IP preko DWDM najdražje omrežje, ki se ga 
implementira v zelo redkih primerih. Zaradi visokih stroškov takih omrežij v sklepni 
primerjavi disertacije nismo upoštevali. 
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Dodeljevanje valovnih dolžin 
 
V tretji shemi omrežja IP/MPLS preko DWDM in obeh shemah tronivojskega omrežja IP 
preko SDH preko DWDM se na transportnem nivoju realizirajo optične poti med sosednjimi 
omrežnimi elementi, ki so vključeni v obroče razčlenjene mešane topologije omrežja. Za 
dodeljevanje valovnih dolžin v topologiji omrežja na sliki 32 so potrebni trije različni snopi 
valovnih dolžin  𝑆𝑛1, 𝑆𝑛2 in 𝑆𝑛3. Trije snopi preprečijo prekrivanje valovnih dolžin na 
povezavah 𝑒(!), katere si delita dva obroča. Omrežni elementi na transportnem nivoju 
omrežja so povezani z enim parom optičnih vlaken 

 
Dodelitev valovnih dolžin brez implementirane zaščitne sheme na transportnem nivoju 
omrežja prikazuje preglednica 64. 
 
Preglednica 64: Dodeljevanje valovnih dolžin (brez zaščitne sheme na transportnem nivoju) 

 
e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 𝜆!/2 1 
𝜆!/3 1 

𝜆!/2  2 
𝜆!/1 2 

𝜆!/2 3 
𝜆!/3 3 

𝜆!/2 4 
𝜆!/1 4 

𝜆!/1 5 
𝜆!/3 5 

𝜆!/1 6 
𝜆!/3 6 

𝜆!/1 7 
𝜆!/3 7 

𝜆!/1 8 
𝜆!/3 8 

𝜆!/2 9 
𝜆!/3 9 

𝜆!/2 10 
𝜆!/1 10 

𝜆!/2 11 
𝜆!/3 11 

𝜆!/2 12 
𝜆!/1 12 

 
Legenda: 𝜆!/𝑦  𝑑: Valovna dolžina/Snop valovnih dolžin Povezava 
 
Dodelitev valovnih dolžin z implementirano obnovitveno shemo za zaščito prometnih tokov s 
preusmerjanjem le prizadetih prometnih tokov preko zaščitne poti v stalni pripravljenosti na 
transportnem nivoju omrežja podaja preglednica 65. 

 
Preglednica 65: Dodeljevanje valovnih dolžin (zaščita poti na transportnem nivoju omrežja) 

 
e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 𝜆!/2 7 

𝜆!/3  13 
𝜆!/2 3 
𝜆!/3 8 
𝜆!/2 11 
𝜆!/2 12 
𝜆!/3 5 
𝜆!/3 6 
𝜆!/2 19 
𝜆!/3 14 
𝜆!/3 21 
𝜆!/2 28 
𝜆!/2 33 
𝜆!/2 34 
𝜆!/2 37 
𝜆!"/2 39 
𝜆!!/2 24 
𝜆!"/2 26 
𝜆!"/2 23 
𝜆!"/2 25 
𝜆!"/2 36 
𝜆!/3 22 

 
 

𝜆!/2 7 
𝜆!/2 3 
𝜆!/1 10 
𝜆!/2 11 
𝜆!/2 12 
𝜆!/1 18 
𝜆!/2 19 
𝜆!/2 28 
𝜆!/2 33 
𝜆!/1 27 
𝜆!/2 34 
𝜆!/2 37 
𝜆!/1 35 
𝜆!"/2 39 
𝜆!"/2 26 
𝜆!/1 26 
𝜆!"/2 23 
𝜆!"/2 25 
𝜆!"/2 36 
𝜆!/1 1 

 

𝜆!/3 32 
𝜆!/3 15 
𝜆!/2 7 
𝜆!/2  3 
𝜆!/2 11 
𝜆!/2 12 
𝜆!/3 2 
𝜆!/2 19 
𝜆!/2 28 
𝜆!/2 33 
𝜆!/2 34 
𝜆!/2 37 
𝜆!"/2  39 
𝜆!/3 16 
𝜆!/3 31 
𝜆!!/2 24 
𝜆!"/2 23 
𝜆!"/2 25 
𝜆!/3 38 
𝜆!"/2 36 
𝜆!/1 1 

 

𝜆!/2 7 
𝜆!/1 4 
𝜆!/2 3 
𝜆!/1 9 
𝜆!/2 11 
𝜆!/2 12 
𝜆!/2 19 
𝜆!/1 20 
𝜆!/2 28 
𝜆!/1 29 
𝜆!/2 33 
𝜆!/2 34 
𝜆!/1 23 
𝜆!/2 37 
𝜆!"/2 39 
𝜆!"/2 25 
𝜆!!/2 24 
𝜆!"/2 26 
𝜆!/1 36 

 

𝜆!/1 4 
𝜆!/3  13 
𝜆!/3 8 
𝜆!/1 9 
𝜆!/3 5 
𝜆!/3 6 
𝜆!/1 20 
𝜆!/3 14 
𝜆!/3 21 
𝜆!/1 29 
𝜆!/1 23 
𝜆!/1 36 
𝜆!/3 22 

 

𝜆!/3 32 
𝜆!/3 15 
𝜆!/1 4 
𝜆!/1 9 
𝜆!/3 2 
𝜆!/1 20 
𝜆!/1  29 
𝜆!/1 23 
𝜆!/1 25 
𝜆!/3 16 
𝜆!/3 31 
𝜆!/1 36 
𝜆!/3 38 
𝜆!/1 25 

 

𝜆!/3 32 
𝜆!/3 15 
𝜆!/1 10 
𝜆!/3 2 
𝜆!/1 18 
𝜆!/1 27 
𝜆!/1 35 
𝜆!/1 24 
𝜆!/3 16 
𝜆!/3 31 
𝜆!/1 26 
𝜆!/3 38 
𝜆!/1 1 
𝜆!/1 25 

 
 
 

𝜆!/3 13 
𝜆!/3 8 
𝜆!/1 10 
𝜆!/3 5 
𝜆!/3 6 
𝜆!/1 18 
𝜆!/3 14 
𝜆!/3 21 
𝜆!/1 27 
𝜆!/1 35 
𝜆!/1 24 
𝜆!/3 22 

 

𝜆!/3 13 
𝜆!/3 8 
𝜆!/3 5 
𝜆!/3 6 
𝜆!/2 30 
𝜆!/3 14 
𝜆!/3 21 
𝜆!/2 17 
𝜆!/3 22 

 

𝜆!/1 4 
𝜆!/1 9 
𝜆!/2 30 
𝜆!/1 20 
𝜆!/1 29 
𝜆!/1 23 
𝜆!/2 17 
𝜆!/1 36 

 

𝜆!/3 32 
𝜆!/3 15 
𝜆!/3 2 
𝜆!/2 30 
𝜆!/2 17 
𝜆!/3 16 
𝜆!/3 31 
𝜆!/3 38 
𝜆!"/2 

25 
 

𝜆!/1 10 
𝜆!/2 30 
𝜆!/1 18 
𝜆!/1 27 
𝜆!/1 35 
𝜆!/1 24 
𝜆!/2 17 
𝜆!/1 26 
𝜆!/1 1 

 
 

 
Legenda: 𝜆!/𝑦  𝑑: Valovna dolžina/Snop valovnih dolžin Povpraševanje 
 
Dodelitev valovnih dolžin z implementirano obnovitveno shemo za zaščito posameznih 
povezav v stalni pripravljenosti na transportnem nivoju omrežja podaja preglednica 66. 
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Preglednica 66: Dodeljevanje valovnih dolžin (zaščita povezav na transportnem nivoju 
omrežja) 

 
e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Delovni 
par 

optičnih 
vlaken 

𝜆!/2 1 
𝜆!/3 1 

𝜆!/2 2 
𝜆!/1 2 

𝜆!/2 3 
𝜆!/3 3 

𝜆!/2 4 
𝜆!/1 4 

𝜆!/1 5 
𝜆!/3 5 

𝜆!/1 6 
𝜆!/3 6 

𝜆!/1 7 
𝜆!/3 7 

𝜆!/1 8 
𝜆!/3 8 

𝜆!/2 9 
𝜆!/3 9 

𝜆!/2 10 
𝜆!/1 10 

𝜆!/2 11 
𝜆!/3 11 

𝜆!/2 12 
𝜆!/1 12 

Zaščitni 
par 

optičnih 
vlaken 

𝜆!/2 2 
𝜆!/2 3 
𝜆!/2 4 

 
 

𝜆!/2 1 
𝜆!/2 3 
𝜆!/2 4 
𝜆!/1 7 
𝜆!/1 8 

 
 

𝜆!/2 1 
𝜆!/2 2 
𝜆!/2  4 

 

𝜆!/2 1 
𝜆!/2 2 
𝜆!/2 3 
𝜆!/1 5 
𝜆!/1 6 

 

𝜆!/1 6 
 

𝜆!/1 5 
 

𝜆!/1 8 
 

𝜆!/1 7 
 

𝜆!/2 10 
𝜆!/2 11 
𝜆!/2 12 

 

𝜆!/1 5 
𝜆!/1 6 
𝜆!/2 9 
𝜆!/2 11 
𝜆!/2 12 

 

𝜆!/2 9 
𝜆!/2 10 
𝜆!/2 12 

 

𝜆!/1 7 
𝜆!/1 8 
𝜆!/2 9 
𝜆!/2 10 
𝜆!/2 11 

 

 
Legenda: 𝜆!/𝑦  𝑧 : Valovna dolžina/Snop valovnih dolžin Povezava 
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Sklep 
 
Na osnovi pregleda literature in dosedanjih raziskav s področja optimizacije stroškov 
večnivojskih omrežij in nato lastnega dela proučevanja te problematike lahko postavimo 
sklepne ugotovitve. 
 
Za potrditev teze doktorske disertacije, v kateri trdimo, da je mogoče razviti matematične 
modele specifičnih visoko razpoložljivih omrežij dveh in treh nivojev ter z njimi dokazati, da 
je pri določenem obsegu prometnega povpraševanja na prometnem nivoju ekonomsko 
smiselno na vmesnem nivoju investirati v tehnologijo NG SDH, smo raziskali več področij, ki 
spadajo pod okrilje vprašanja optimizacije omrežij. Področja raziskave smo razdelili na šest 
glavnih delov: določitev notacije, ki omogoča razvoj matematičnih modelov enonivojskih in 
večnivojskih omrežij, obravnavo pojma zmogljivosti povezav kot blago, raziskavo tehnologij, 
ki so trenutno implementirana v enonivojskih in večnivojskih omrežjih, raziskavo shem za 
zaščito in restavracijo telekomunikacijskega prometa, raziskavo dvonivojskih in tronivojskih 
omrežij ter simulacijo prometnih tokov, zmogljivosti povezav in izračun stroškov v 
večnivojskih omrežjih. Z rezultati simulacije prometnih tokov in zmogljivosti povezav v 
omrežjih smo dokazali tezo doktorske disertacije.  
 
Najprej smo definirali indekse, parametre in spremenljivke, s katerimi je mogoče eksaktno 
opisati z grafi predstavljena enonivojska omrežja. Prvo zelo pomembno spoznanje je, da 
predstavlja pojem pasovna širina bitno hitrost parametra obsega prometnega povpraševanja in 
spremenljivk prometni tok ter zmogljivost povezave. Zato smo definirali, da je obseg 
prometnega povpraševanja zahtevana pasovna širina v omrežju med dvema poljubnima 
omrežnima elementoma, merjena v bitih na sekundo, prometni tok pasovna širina, s katero se 
realizira zahtevan obseg prometnega povpraševanja med dvema poljubnima omrežnima 
elementoma po točno določeni poti ter zmogljivost povezave pasovna širina, ki jo omogoča 
določena povezava med neposredno povezanima omrežnima elementoma. Ugotovili smo, da 
so zmogljivosti povezav blago, s katerimi se na telekomunikacijskem trgu trguje kakor s 
katerim koli drugim blagom. Cene zmogljivosti povezav so zaradi zelo dinamičnega okolja, ki 
ga predstavlja telekomunikacijski trg, zelo spremenljive. Zato postajajo pogodbe med 
ponudniki telekomunikacijskih storitev in strankami kratkoročne. Zaradi ustvarjanja dobička 
mora biti omrežje načrtovano tako, da so njegovi stroški minimalni. Stroške smo optimizirali 
z uporabo razvitih matematičnih modelov. Dokazali smo, da je mogoče razviti preprosta 
matematična modela enonivojskega omrežja, ki sta neodvisna od implementirane tehnologije. 
Z njima smo pokazali dve mogoči poti optimizacije stroškov omrežij. Prva pot predstavlja 
možnost optimizacije stroškov omrežja s preusmerjanjem prometnih tokov, pri čemer so 
zmogljivosti povezav v omrežju znane in konstantne. Druga pot predstavlja možnost 
optimizacije skupnih stroškov zmogljivosti povezav, kjer so spremenljivke tako prometni 
tokovi kakor tudi zmogljivosti povezav. V nadaljevanju dela smo obravnavali optimizacijo 
skupnih stroškov zmogljivosti povezav.   
 
Pokazali smo, da so sodobna telekomunikacijska omrežja zaradi zgodovinskih vzrokov 
večnivojska. Na vsakem nivoju omrežja je implementirana tehnologija, ki ima specifične 
funkcionalnosti za določen nivo. Nobena od implementiranih tehnologij na posameznem 
nivoju sama ne izpolnjuje vseh zahtev po zanesljivosti, hitri obnovitvi prometa ob izpadu, 
visokih prepustnostih in podobno. Za dokaz teze doktorske disertacije smo obravnavali 
trenutno aktualne tehnologije, ki so implementirane v večnivojskih omrežjih. Obravnavali 
smo tehnologijo SDH in njene razvojne stopnje, tehnologijo DWDM, tehnologijo IP ter 
tehnologijo IP/MPLS. Pri obravnavi tehnologije DWDM smo dokazali, da je fizična 
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topologija omrežja kritična tako s performančnega stališča, kakor tudi s stališča stroškov 
omrežja.  
 
Naprave SDH predstavljajo tehnologijo TDM. Razvite in implementirane so bile za prenos 
govora, ki mora potekati v realnem času. Govor je tipičen predstavnik neelastičnega prometa. 
Dokler je v omrežju TDM na razpolago dovolj zmogljivosti povezav, je dodelitev teh 
popolnoma pravična. Vsako povpraševanje, ki se mu dodeli določena časovna rezina, ima vse 
do prekinitve zveze na razpolago dovolj zmogljivosti povezav, da se storitev realizira s 
standardizirano kakovostjo. Zaščitne sheme v omrežjih SDH so relativno preproste in hitre 
(preklopni časi so ≤ 50 ms). Naraščanje podatkovnega prometa, ki je predstavnik elastičnega 
prometa, je spodbudilo nadaljnji razvoj tehnologije SDH tako, da je postala primerna za 
prenos podatkov. Najprej so se podatki prenašali z lepljenjem koristne vsebine signala SDH, 
vendar z zelo visokimi izgubami zmogljivosti. S protokoli GFP, LCAS in VCAT vnaša 
tehnologija NG SDH v omrežja TDM določeno stopnjo elastičnosti, predvsem pa boljšo 
izkoriščenost razpoložljivih zmogljivosti optičnih poti. Za tehnologijo SDH in tehnologijo 
NG SDH smo razvili matematična modela, s katerima lahko optimiziramo stroške mešane 
topologije omrežja SDH brez implementirane zaščitne sheme in z implementirano zaščitno 
shemo. Oba modela lahko uporabimo tudi za najbolj razširjeno topologijo omrežij SDH 
obroč. S tem smo dokazali, da je za tehnologijo SDH in tehnologijo NG SDH mogoče razviti 
matematične modele, ki omogočajo s pravilno določitvijo indeksov, parametrov in 
spremenljivk optimizacijo stroškov omrežja. Pri obravnavi tehnologije NG SDH v 
večnivojskih omrežjih smo ugotovili, da morajo biti obsegi prometnega povpraševanja na 
nivoju omrežja SDH večji ali enaki prometnim tokovom, ki se realizirajo na višjem (na primer 
IP) nivoju omrežja.  
 
Omrežne elemente SDH ali NG SDH lahko medsebojno povezujemo neposredno z optičnimi 
vlakni ali pa preko optičnih poti (optična pot je sestavljena iz zaporedij povezav, katerim je 
dodeljena skupna valovna dolžina), realiziranih preko omrežja DWDM. Ker smo obravnavali 
večnivojska omrežja, smo na fizičnem nivoju vedno predpostavili omrežje DWDM. Omrežni 
elementi DWDM multipleksirajo pritočne signale na osnovi frekvenčne modulacije. 
Posamezne valovne dolžine se prenašajo preko skupnega prenosnega medija. Vsaka valovna 
dolžina se po omrežju prenaša popolnoma neodvisno od ostalih valovnih dolžin. Fizični nivo 
omrežja, predstavljen s tehnologijo DWDM, je kritičen za performančne lastnosti omrežja in 
stroške omrežja. Pri obravnavi nivoja omrežja DWDM se obravnavi performančnega in 
stroškovnega vidika ves čas prepletata. Raziskovali smo tri ločene probleme: problem 
določitve optimalne topologije omrežja, problem usmerjanja valovnih dolžin in problem 
dodeljevanja valovnih dolžin. Med poglobljeno raziskavo vprašanja optimalne topologije 
transportnega nivoja omrežja smo pokazali, da so s stališča stopnje in premera primerna tista, 
ki jih je mogoče predstaviti z Moorovimi grafi. Sprejemljiva so tudi omrežja, predstavljena z 
grafi, ki so Moorovim grafom blizu. Ker je treba pred preverjanjem, ali graf omrežja ustreza 
Moorovim pogojem, določiti topologijo hrbteničnega omrežja, smo razvili matematična 
programa, ki omogočata izgradnjo dostopovnega omrežja tako, da je strošek dostopovnega 
omrežja minimalen. V prvem matematičnem programu smo predpostavili, da so hrbtenična 
vozlišča znana in optimiziramo le priključitve dostopovnih vozlišč, v drugem matematičnem 
modelu pa smo predpostavili, da hrbtenična vozlišča niso poznana in jih moramo določiti 
tako, da bo strošek dostopovnega omrežja minimalen. S tem smo dokazali, da je mogoče 
izdelati matematične programe, s katerimi lahko optimiziramo stroške dostopovnih omrežij. 
Nadalje smo predpostavili, da naj bo vsako hrbtenično vozlišče povezano z vsakim 
hrbteničnim vozliščem v popolnoma mešano topologijo omrežja. Popolnoma mešane fizične 
topologije, ki povezujejo vsak omrežni element z vsakim, v večini primerov niso mogoče 
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zaradi pomanjkanja optičnih vlaken na vseh povezavah. Izgradnja takšnega omrežja bi bila 
zelo draga, zato smo predlagali dve tehniki za optimizacijo dragih hrbteničnih omrežij s 
popolnoma mešano topologijo. S prvo tehniko iz topologije omrežja odstranjujemo najdražje 
povezave, vendar s tem ne smemo v omrežju izolirati nobenega omrežnega elementa. Druga 
tehnika uporablja metodo združevanja lic grafa. Tudi pri tej tehniki velja omejitev izoliranih 
omrežnih elementov. S tem delom smo razjasnili opredelitev pojma fizična topologija 
omrežja. Poleg fizične topologije omrežja poznamo še logično topologijo omrežja, ki jo na 
fizičnem nivoju omrežja zgradimo z optičnimi potmi. Z optičnimi potmi prometno povežemo 
izvorni in ponorni vmesnik (običajno po najkrajši poti), nato pa vsem na optični poti 
uporabljenim povezavam dodelimo isto valovno dolžino. Govorimo o dveh različnih 
problemih. Prvi problem je usmerjanje valovnih dolžin, drugi pa dodeljevanje valovnih 
dolžin. Ugotovili smo, da je problem usmerjanja valovnih dolžin dobro raziskano področje, 
medtem ko je problem dodeljevanja valovnih dolžin  manj raziskano področje. Pri problemu 
usmerjanja valovnih dolžin smo dokazali, da je realizacija optičnih poti odvisna od izbrane 
sheme omrežja. Sheme omrežja smo definirali na osnovi odločitve, na katerem nivoju 
omrežja realiziramo logično topologijo omrežja in na katerem nivoju omrežja realiziramo 
zaščitno shemo. Za vse sheme omrežij smo razvili hevrističen algoritem za dodeljevanje 
valovnih dolžin v topologiji omrežja obroč z implementirano zaščitno shemo in brez nje. 
Omenjena algoritma omogočata dodeljevanje valovnih tako, da je v omrežju vedno mogoče 
realizirati popolnoma mešano logično topologijo omrežja z minimalnim potrebnim številom 
valovnih dolžin. Dokazali smo, da je mogoče razviti matematični program za usmerjanje 
valovnih dolžin in algoritma za dodeljevanje valovnih dolžin v omrežju z implementirano 
zaščitno shemo in brez nje.     
 
Optimalno izkoriščenost razpoložljivih zmogljivosti optičnih poti omogočajo poleg tehnologij 
TDM tudi paketne tehnologije. Predstavnika paketnih tehnologij, ki smo jih obravnavali v tem 
delu, sta tehnologiji IP in IP/MPLS. Obe za povezovanje na optične poti potrebujeta ustrezne 
vmesnike, kot sta lahko Ethernet ali PoS (angl. Packet over SDH). Obe tehnologiji, IP in 
IP/MPLS, sta namenjeni za prenos elastičnega prometa. Raziskali smo, da so omrežja 
IP/MPLS primerna tudi za prenos neelastičnega prometa. Tehnologija IP/MPLS omogoča 
preko IP/MPLS TE in tehnologije navideznih žic (angl. Pseudowire) emulacijo neelastičnega 
prometa preko paketnega omrežja s popolnoma enako kakovostjo kot preko omrežij TDM. V 
paketnih omrežjih brez implementiranega prometnega inženiringa se lahko zgodi, da dobi 
določeno povpraševanje vse zmogljivosti povezav, ostala povpraševanja pa se zaradi tega ne 
morejo realizirati. Zato smo v elastična omrežja vpeljali pojem pravičnosti. Vire omrežja je 
mogoče posameznim povpraševanjem dodeljevati tako, da v omrežju dosežem največjo 
prepustnost, da so zmogljivosti povezav pravično dodeljene povpraševanjem Max–Min ali da 
so zmogljivosti povezav povpraševanjem dodeljene proporcionalno pravično. V tem delu smo 
za obravnavo omrežij IP in IP/MPLS izbrali kriterij proporcionalne pravičnosti. V tem 
primeru je v namenski funkciji matematičnega programa uporabljena vsota logaritmov 
prometnih tokov preko vseh povpraševanj. Logaritem prepoveduje, da bi katero koli 
povpraševanje ostalo brez ustrezne zmogljivosti povezav, po drugi strani pa omejuje 
povpraševanja z zelo visokimi obsegi prometnega povpraševanja. Dokazali smo, da je za 
zgornji nivo omrežja IP ali IP/MPLS mogoče razviti matematične modele (programe), s 
katerimi maksimiramo prihodke iz omrežja. Prometna povpraševanja in obsegi prometnega 
povpraševanja so vhodni podatki za optimalno načrtovanje prometnega nivoja omrežja. 
Dokazali smo tudi, da je treba obsege prometnega povpraševanja na prometnem nivoju 
omrežja napovedovati. Obsegi prometnega povpraševanja na prometnem nivoju so časovno 
zvezni in nestacionarni stohastični procesi, ki smo jih opisali z Brownovim gibanjem. V 
večnivojskih omrežjih predstavljajo prometni tokovi zgornjega nivoja obsege prometnega 
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povpraševanja spodnjega nivoja omrežja. Tako predstavljajo prometni tokovi prometnega 
nivoja omrežja obsege prometnega povpraševanja transportnega nivoja omrežja. Obsegi 
prometnega povpraševanja na transportnem nivoju omrežja so tako vnaprej določeni.  
 
Dokazali smo, da so enonivojska omrežja v realnosti zelo redka. Med enonivojska omrežja 
štejemo lokalna omrežja, ki se razprostirajo preko zelo omejenega geografskega območja. Vsa 
ostala omrežja so zaradi zgodovinskih razlogov dvo- ali večnivojska. Takšna omrežja so 
hrbtenična in morajo biti visoko razpoložljiva.  
 
Preden smo začeli raziskovati večnivojska omrežja, smo na primerih enonivojskih omrežij 
raziskali širok spekter obnovitvenih mehanizmov, ki omogočajo nemoteno delovanje omrežja 
tudi v primeru napake v omrežju. Obnovitvene mehanizme smo razdelili na tiste, ki nudijo 
zaščito prometa, in tiste, ki nudijo restavracijo prometa. Zaščitne sheme lahko delimo na tiste, 
ki ščitijo posamezen prometni tok ali pa ščitijo posamezne povezave v omrežju. Zaščitne 
sheme so hitre in s stališča potrebnih virov omrežja manj učinkovite. Sheme za restavracijo 
prometa so počasnejše, vendar s stališča potrebnih virov omrežja učinkovitejše. Dokazali 
smo, da je mogoče razviti razširjene matematične modele enonivojskih omrežij, v katerih 
implementiramo različne zaščitne sheme in sheme za restavracijo prometa. Za raziskavo 
visoko razpoložljivih večnivojskih omrežij smo definirali več modelov omrežja, in sicer glede 
na to, na katerem nivoju omrežja kreiramo logično topologijo omrežja, in glede na to, na 
katerem nivoju omrežja implementiramo zaščitno shemo ali shemo za restavracijo prometa. 
Nadalje smo vsak model glede na vrsto zaščitne sheme razdelili na podmodele. Raziskovali 
smo zaščito posameznih prometnih tokov in zaščito posameznih povezav. Pri zaščitni shemi 
za zaščito posameznih povezav smo raziskali dva modela. Prva zaščitna shema za zaščito 
povezav ima za zaščito vnaprej rezervirane zmogljivosti povezav, druga zaščitna shema pa si 
za zaščito prometa deli skupne zmogljivosti povezav. Preko poglobljene raziskave dvo- in 
tronivojskih omrežij smo prišli s stališča potrebnih skupnih zmogljivosti povezav do 
ugotovitev, da so določene sheme omrežja požrešnejše od drugih. Z določitvijo shem in 
podshem omrežij smo dokazali, da pravilna ocena stroškov visoko razpoložljivih omrežij ni 
mogoča na samo enem primeru. Rezultate raziskave podaja slika 33. 

 
Slika 33: Skupne zmogljivosti povezav za različne modele omrežij 

 
   

 
 
Iz grafa na sliki 33 smo izluščili naslednja spoznanja: 
 
• model omrežja s shemo za restavracijo prometa 3.1 potrebuje za zagotavljanje 

neprekinjenega delovanja omrežja najmanj zmogljive povezave. Slabost modela 3.1 je, da 
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so pri napaki v omrežju konvergenčni časi dolgi, iz praktičnih primerov pa vemo, da lahko 
pride pri preusmerjanju prometa do napake na usmerjevalniku. Za hrbtenična omrežja tega 
modela ne priporočamo; 

• največ zmogljivosti povezav v omrežju zahteva model tronivojskega omrežja 4.2, z 
realizirano zaščitno shemo za zaščito posameznih povezav v stalni pripravljenosti na 
vmesnem nivoju omrežja NG SDH; 

• nekoliko manj zmogljivosti povezav, kot jih zahteva model omrežja 4.2, zahtevata modela 
omrežja 1.2 in 2; 

• skupna lastnost modelov omrežij 4.2, 1.2 in 2, ki zahtevajo visoke skupne zmogljivosti 
povezav, je, da imajo na enem od nivojev omrežij realizirano zaščitno shemo za zaščito 
povezav v stalni pripravljenosti; 

• model omrežja 1.3, v kateri implementiramo zaščitno shemo za zaščito povezav z eno 
zaščitno potjo, zahteva manj zmogljivosti povezav kot zaščitne sheme za zaščito 
prometnih tokov ali zaščite povezav v stalni pripravljenosti; 

• modeli omrežij, ki imajo na enem od nivojev implementirano zaščitno shemo za zaščito 
prometnih tokov preko zaščitne poti v stalni pripravljenosti, so s stališča potrebnih 
zmogljivosti povezav umeščeni v sredini. To so modeli 1.1, 3.2 in 4.3. 

 
Za potrditev teze doktorske disertacije smo za izračun minimalnih stroškov dvo- in 
tronivojskih omrežij uporabili razvite matematične modele, ki opisujejo posamezen nivo 
večnivojskih omrežij. Na teh modelih smo izvajali simulacije prometnih tokov in izračunavali 
skupne stroške posameznih modelov omrežja.  
 
Pri izračunih skupnih stroškov dvo- in tronivojskih omrežij različnih shem smo prišli do zelo 
pomembne ugotovitve: če na posameznem nivoju omrežja ne upoštevamo, da je strošek enote 
zmogljivosti povezave funkcija števila vmesnikov, uporabljenih na posameznem nivoju 
omrežja, z modeli za izračun stroškov celotnega omrežja ni mogoče izračunati pravih 
rezultatov. Strošek posameznega nivoja omrežja je odvisen od števila vmesnikov, ki jih je 
treba namestiti na posameznem nivoju omrežja. Poleg števila vmesnikov je zelo pomembno 
upoštevati tudi dejstvo, da so stroški vmesnikov, ki jih podpirajo posamezni tipi naprav, 
različni. Razmerja stroški vmesnikov posameznih tehnologij so 
𝐷𝑊𝐷𝑀 ∶ 𝐼𝑃 𝑀𝑃𝐿𝑆 ∶   𝐼𝑃, 𝑆𝐷𝐻 = 2 ∶ 1:  0,5  . Različno število vmesnikov in različnih 
stroškov vmesnikov na posameznem nivoju omrežja smo pri obravnavi večnivojskih omrežij 
upoštevali pri izračunih enote zmogljivosti povezav na posameznem nivoju omrežja.  
 
Dokazali smo, da je mogoče za optimizacijo stroškov večnivojskih omrežij razviti razširjene 
modele, ki upoštevajo dejstvo, da je strošek enote zmogljivosti povezav funkcija števila 
vmesnikov na posameznem nivoju omrežja. Dokazali smo tudi, da modeli omrežij, ki 
zahtevajo največje skupne zmogljivosti povezav, niso nujno najdražji.  
 
Stroške posameznih modelov omrežja smo nato med seboj primerjali in prišli do nekaterih 
ugotovitev, ki jih prikazuje slika 34: 
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Slika 34: Skupni stroški različnih modelov omrežij 
 

   

 
 
Iz slike 34 lahko izluščimo naslednje ugotovitve raziskave: 
 
• najdražja so dvonivojska omrežja IP preko DWDM, predstavljena z modelom 4.3. 

Najdražji model podpira zaščito prometa na transportnem nivoju omrežja. Razlog za 
visoke cene takšnih omrežij je, da je vanje treba namestiti veliko število vmesnikov IP in 
DWDM, in sicer zaradi ločevanja posameznih povpraševanj;  

• z implementacijo nivoja NG SDH med nivo IP in DWDM se strošek omrežja ob 
predpostavki, da se preko vsake optične poti prenašajo tri povpraševanja, zniža za več kot 
90 odstotkov. Takšna omrežja smo predstavili z modeloma omrežja 4.1 in 4.2. V 
tronivojskem omrežju na vmesnem nivoju omrežja NG SDH je v modelu 4.1 realizirana 
zaščitna shema za zaščito posameznih prometnih tokov v stalni pripravljenosti in v 
modelu 4.2 zaščitna shema za zaščito posameznih povezav v stalni pripravljenosti. Če se 
odločamo med modeli omrežja 4.3 ali 4.1 oziroma 4.2, je ekonomsko smiselno investirati 
v vmesni nivo omrežja NG SDH; 

• cenejša od omrežja IP preko DWDM so dvonivojska omrežja IP/MPLS preko DWDM. 
Predstavili smo jih z modeli omrežij 1.1, 1.2 in 1.3. Skupna lastnost vseh treh modelov je, 
da imajo implementirano zaščitno shemo na transportnem nivoju omrežja. Model omrežja 
1.1 podpira zaščitno shemo za zaščito prometnih tokov in je dražji od modela 1.2, ki ščiti 
posamezno povezavo omrežja. V obeh modelih omrežja predpostavimo stalno 
pripravljenost. Strošek modelov 1.1 in 1.2 je mogoče znižati z implementacijo zaščitne 
sheme, ki ščiti posamezno povezavo preko samo ene poti. Takšno omrežje predstavlja 
model omrežja 1.3. To je omrežje z zaščitno shemo z delitvijo virov omrežja. Ta shema v 
omrežju »dovoljuje« hkrati le eno napako;  

• s selitvijo zaščitne sheme na prometni nivo IP/MPLS preko omrežja DWDM se stroški 
omrežja dodatno znižajo. Edini obravnavani model omrežja, ki nudi zaščitno shemo na 
prometnem nivoju omrežja, je model 3.2. V njem implementiramo na prometnem nivoju 
omrežja zaščitno shemo za zaščito prometnih tokov preko zaščitne poti v stalni 
pripravljenosti.  
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Za dokaz teze doktorske disertacije je model tronivojskega omrežja 4.1 smiselno podrobno 
primerjati z modelom omrežja, ki ima podobne performančne lastnosti, izražene v preklopnih 
časih v primeru napake v omrežju in podobne skupne stroške zmogljivosti povezav. 
 
Performančne lastnosti testnega omrežja, to je preklopne čase v primeru napake v omrežju, 
smo testirali na fizičnem modelu omrežja. V primeru testiranja transportnega nivoja omrežja 
smo izkoristili možnost testiranja na realnem omrežju DWDM, na katerem še ni bilo realnega 
prometa. Prometni nivo omrežja smo najprej testirali na fizičnem modelu omrežja v 
laboratoriju, ki je bil sestavljen iz osmih operaterskih usmerjevalnikov z linijskimi vmesniki 
po 10 Gbit/s in nameščenimi licencami za podporo tehnologije IP/MPLS, vključno z 
IP/MPLS TE, MPLS VPN in tehnologijo navideznih žic. Povzetek performančnih lastnosti, ki 
smo jih določili s fizičnimi modeli omrežja, podaja preglednica 67: 
 

Preglednica 67: Primerjava performančnih lastnosti različnih zaščitnih shem in shem za 
restavracijo prometa 

 
Zaščitna shema (shema za restavracijo 

prometa) / tehnologija 
Največji čas detekcije 

napake 
Največji 

preklopni čas 
Zaščita optičnih poti (DWDM) 10 ms < 50 ms 

Zaščita povezav na optičnih povezavah 
(DWDM) 10 ms < 50 ms 

SNCP (SDH) 10 ms < 50 ms 
MS-SPRing (SDH) 10 ms < 50 ms 

Hitro preklapljanje MPLS (IP/MPLS) 20 ms < 50 ms 
Dinamično preusmerjanje IP (IP) 100 ms 700 ms 

 
Opomba: za zaščitni shemi SNCP (SDH) in MS-SPRing (SDH) navajamo vrednosti, definirane po ITU-T. 
  
S testiranjem in primerjavo največjih preklopnih časov smo dokazali, da je hitro preklapljanje 
MPLS popolnoma primerljivo s preklopnimi časi, ki jih podpirajo zaščitne sheme, ki jih 
omogoča tehnologija SDH. Pričakovano so konvergenčni časi pri dinamičnem preusmerjanju 
prometa veliko daljši. 
 
Primerjavo modelov omrežij z najnižjimi stroški, 3.2 in 4.1, pa podaja slika 35. 
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Slika 35: Skupni stroški modelov omrežij 3.2 in 4.1 
 
   

 
 
V modelu omrežja 3.1 smo na prometnem nivoju omrežja implementirali obnovitveni 
mehanizem z restavracijo prometa. Ta shema je najcenejša, vendar ima zaradi velikih 
konvergenčnih časov v primeru napake v omrežju veliko slabše performančne lastnosti in ni 
primerljiva z ostalimi. 
 
S slike 35 razberemo, da sta modela omrežja 3.2 in 4.1 po stroškovni plati skoraj enaka, 
oziroma da so stroški modela omrežja 4.1 nekoliko manjši.  
 
Tako potrjujemo tezo doktorske disertacije, da je pri določenem obsegu prometnega 
povpraševanja na prometnem nivoju omrežij ekonomsko smiselno na vmesnem nivoju 
investirati v tehnologijo SDH nove generacije.  
 
Če je ponudnikovo obstoječe omrežje SDH popolnoma izkoriščeno in ne omogoča nadaljnjih 
širitev, je smiselno investirati v omrežja IP/MPLS preko DWDM. Z uvedbo funkcionalnosti 
IP/MPLS TE in tehnologije navideznih žic je postala tehnologija IP/MPLS izbira tako po 
performančni, kakor tudi ekonomski plati.  
 
S tem delom smo razjasnili pojem optimizacije stroškov v večnivosjkih hrbteničnih omrežjih. 
Poleg prispevka ne teoretični ravni, podaja delo tudi prikaz simulacij na modelu realnega 
omrežja iz prakse. Ker so omrežja živ organizem z določeno dinamiko, jih je potrebno 
proučevati dinamično, v času. Preko matematičnih modelov smo v delu obravnavali 
tehnologije, ki so trenutno še implementirane v hrbteničnih omrežjih, vendar bodo TDM 
tehnologije najkasneje v petih letih v večini omrežij izginile. Zato lahko služi delo kot osnova 
za izbiro korakov in metod za prihodnje raziskave omrežij. Omejitev raziskave v tem delu je, 
da se za primerjavo tehnologij upoštevajo v omrežjih IP/MPLS predvidene vršne vrednosi 
obsegov prometnega povpraševanja.  Prihodnje raziskave  bodo pri študiju in  izdelavi 
matematičnih modelov upoštevale bistveno lastnost paketnih omrežij, da se zmogljivosti 
povezav obremenjujejo le z živimi in ne tudi nekoristnimi prometnimi tokovi, kar omogoča 
veliko boljšo izkoriščenost razpoložljivih zmogljivosti povezav.   
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Priloge 

Priloga 1: Uporabljene kratice 
 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line Nesimetrični digitalni naročniški vod 

ADM Add & Drop multiplexer Multiplekser z možnostjo dodajanja in 
odvzemanja signalov 

APS Automatic Protection Switching Avtomatski zaščitni mehanizem 
ATM Asynchronous Transfer Mode ATM 
BER Bit Error Rate Pogostnost bitne napake 

CPE Customer premise equipment Uporabniška oprema; oprema pri 
stranki 

CWDM Coarse Wavelength Division 
Multiplexing 

Grobi, preprosti valovno dolžinski 
multipleks 

DCC Data Communication Channel Podatkovni komunikacijski kanal 
DRC Disaster Recovery Center Center za zaščito podatkov 

DWDM Dense Wavelenght Division 
Multiplexing Gosto multipleksiranje valovnih dolžin 

ESCON Enterprise System Connection IBM-ov protokol za prenos podatkov v 
omrežjih za shranjevanje podatkov 

ETH Ethernet Ethernet 

ETSI European Telecommunication 
Standards Institute Evropski telekomunikacijski inštitut 

FC Fibre Channel Optični kanal 
FCP Fiber Channel Protocol Protol za prenos po optičnem kanalu 

FICON Fibre CONnection 
 Protol za prenos po optičnem kanalu 

FMX Flexibile Multiplexer Fleksibilni prevezovalnik primarne 
stopnje 

GbE Gigabit Ethernet Gigabitni Ethernet 
GFP Generic Framing Procedure Splošni protokol za okvirjanje 

GDPS 
Geographically Dispersed Paralell 

Sysplex 
 

Geografsko razpršeno omrežje za 
zaščito podatkov 

IEEE Institute of  Electrical and 
Electronics Engineers Inštitut elektro inženirjev 

I/O Input/Output Vhod/izhod 
IP Internet Protocol Internetni protokol 

IPS Intelligent Protection Switching 
 Inteligentno zaščitno preklapljanje 

ISDN Integrated Services Digital Network Digitalno omrežje z integriranimi 
storitvami 

IT  Informacijska tehnologija 

ITU International Telecommunication 
Union Mednarodna telekomunikacijska unija 

LAN Local Area Network Lokalno računalniško omrežje 

LCAS Link Capacity Adjustment Scheme Mehanizem za regulacijo kapacitete 
povezav 
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MPLS Multiprotocol Label Switching Večprotokolna komutacija s 
preklapljanjem etiket 

MM Multimode Mnogorodovno 
MS Multiplexer Section Multipleksna sekcija 

MS-SPring Multiplex Section-Shared Protection 
Rings Zanka z zaščito multipleksne sekcije 

MSPP Multi Service Provsioning Platform Večstoritvena platforma 
MSTP Multi Service Transport Platform Večstoritvena transportna platforma 
MTBF Mean Time Between Failure Povprečni čas med napakami  
MUX Multiplexer Multiplekser 
OCh Optical Channel Optični kanal 
OTH Optical Transport Hierachy Optična transportna hierarhija 
OTM Optical Transport Modul Optični transportni modul 
OTN Optical Transport Network Optično transportno omrežje 
OS Operating system Operacijski sistem 

OTDM Optical Time Domain Multiplexing Optično časovno razvrščanje 
PDH Plesiochronous Digital Hierarchy Pleziohrona digitalna hierarhija 
POH Path Overhed Glava poti 
PoS Packet over Sonet/SDH Paketni prenos preko SDH 
RPR Resilient Packet Ring Elastična paketna zanka 
SAN Storage Area Network Omrežno shranjevanje podatkov 
SDH Synchronous Digital Hierarchy Sinhrona digitalna hierarhija 

NG SDH Next generation SDH SDH nove generacije 

SM Single Mode Enorodovno 

SNCP Subnetwork Connection Protection Zaščitnimehanizem za zaščito 
podomrežij 

SNMP Simple Network Management 
Protocol 

Preprosti protokol za upravljanje 
omrežja 

SOH Section Overhead Glava sekcije 
SONET Sinchronous Optical Network Sinhrono optično omrežje 

STM Synchronous Transfer Mode Sinhroni način prenosa 
STM-1 155 Mbit/s Synchronous Transport Sinhroni način prenosa 

STP Spanning tree protocol Protokol vpetih dreves 

TMS Telecommunication Management 
System 

Telekomunikacijski nadzorno 
upravljalni sistem 

VC Virtual Container Navidezni vsebnik 
VCAT Virtual Concatenation Navidezno lepljenje 
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VLAN Virual LAN Navidezno lokalno omrežje 
VPN Virtual Private Network Navidezno zasebno omrežje 
WAN Wide Area Network Prostrano omrežje 
WDM Wavelength Division Multiplexing Valovno dolžinsko multipleksiranje 

Priloga 2: Matematični program 6 
 
MAIN MODEL Main_TopologijaSPovezavami 
 
  DECLARATION SECTION  
 
    SET: 
       identifier   :  LokacijaI 
       index        :  i ; 
 
    SET: 
       identifier   :  LokacijaJ 
       index        :  j ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  StrosekPrikljucitveInaJ 
       index domain :  (i,j) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  StrosekLokacijeJ 
       index domain :  (j) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  NajvecjeStVozlisc 
       index domain :  (j) 
       range        :  nonnegative 
       definition   :  5 ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  SpremenljivkaU 
       index domain :  (i,j) 
       range        :  binary ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  SpremenljivkaR 
       index domain :  (j) 
       range        :  binary ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  SkupniStrosek 
       range        :  free 
       definition   :  
sum[(i,j),StrosekPrikljucitveInaJ(i,j)*SpremenljivkaU(i,j)]+sum[j,StrosekLokacijeJ(
j)*SpremenljivkaR(j)] ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  Omejitev 
       index domain :  (i) 
       definition   :  sum[j,SpremenljivkaU(i,j)]=1 ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  Omejitev2 
       index domain :  (j) 
       definition   :  
sum[i,SpremenljivkaU(i,j)]<=NajvecjeStVozlisc(j)*SpremenljivkaR(j) ; 
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    MATHEMATICAL PROGRAM: 
       identifier   :  NajnizjiSkupniStrosek 
       objective    :  SkupniStrosek 
       direction    :  minimize 
       constraints  :  AllConstraints 
       variables    :  AllIntegerVariables 
       type         :  Automatic ; 
 
  ENDSECTION  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainInitialization 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainExecution 
    body       :   
      solve NajnizjiSkupniStrosek; 
      if (NajnizjiSkupniStrosek.ProgramStatus <> 'Optimal') then 
      empty  SkupniStrosek; 
      endif; 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainTermination 
    body       :   
      if ( CaseSaveAll( confirm:2 ) = 1 ) then 
          return 1; 
      else 
          return 0; 
      endif ; 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
ENDMODEL Main_TopologijaSPovezavami ; 

Priloga 3: Matematični program 2 
 
MAIN MODEL Main_Matematicni program 2 
 
  DECLARATION SECTION  
 
    SET: 
       identifier   :  Povprasevanje 
       index        :  d ; 
 
    SET: 
       identifier   :  Pot 
       index        :  p ; 
 
    SET: 
       identifier   :  Povezava 
       index        :  e ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Obseg 
       index domain :  (d) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  StrosekEnote 
       index domain :  (e) 
       range        :  nonnegative 
       definition   :  ((2*SteviloPOvezavE)/100)*2 ; 
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    PARAMETER: 
       identifier   :  KoeficientDelta 
       index domain :  (e,d,p) 
       range        :  binary ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  SteviloPOvezavE 
       range        :  nonnegative 
       definition   :  12 ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  PrometniTok 
       index domain :  (d,p) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  Zmogljivost 
       index domain :  (e) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  SkupniStrosek 
       range        :  free 
       definition   :  sum[e,StrosekEnote(e)*Zmogljivost(e)] ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevObsega 
       index domain :  (d) 
       definition   :  sum[p,PrometniTok(d,p)]=Obseg(d) ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevZmogljivosti 
       index domain :  (e) 
       definition   :  sum[(d,p), 
KoeficientDelta(e,d,p)*PrometniTok(d,p)]<=Zmogljivost(e) ; 
 
    MATHEMATICAL PROGRAM: 
       identifier   :  NajnizjiSkupniStrosek 
       objective    :  SkupniStrosek 
       direction    :  minimize 
       constraints  :  AllConstraints 
       variables    :  AllVariables 
       type         :  Automatic ; 
 
  ENDSECTION  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainInitialization 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainExecution 
    body       :   
      solve NajnizjiSkupniStrosek; 
      if (NajnizjiSkupniStrosek.ProgramStatus <> 'Optimal') then 
      empty PrometniTok, Zmogljivost, SkupniStrosek; 
      endif; 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainTermination 
    body       :   
      if ( CaseSaveAll( confirm:2 ) = 1 ) then 
          return 1; 
      else 
          return 0; 



6 
 

      endif ; 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
ENDMODEL Main_Matematicni program 2 ; 

Priloga 4: Matematični program 10 
 
MAIN MODEL Main_NonlinearProgram 
 
  DECLARATION SECTION  
 
    SET: 
       identifier   :  Povprasevanje 
       index        :  d ; 
 
    SET: 
       identifier   :  Povezava 
       index        :  e ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Proracun 
       range        :  nonnegative 
       definition   :  200   ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Prihodek 
       index domain :  (d) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  StrosekPovezave 
       index domain :  (e) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  KoeficentDelta 
       index domain :  (e,d) 
       range        :  binary ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  KoeficientEtha 
       index domain :  (d) 
       range        :  nonnegative 
       definition   :  sum[e, StrosekPovezave(e)*KoeficentDelta(e,d)] ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  PrometniTok 
       index domain :  (d) 
       range        :  [1, 1000) 
       default      :  1 ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  ZmogljivostPovezave 
       index domain :  (e) 
       range        :  [1, 2400) ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  OptimalniPrometniTok 
       range        :  free 
       definition   :  sum[d,Prihodek(d)*log(PrometniTok(d))] ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevProracuna 
       definition   :  sum[e, StrosekPovezave(e)*ZmogljivostPovezave(e)]=Proracun ; 
 
    CONSTRAINT: 
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       identifier   :  OmejitevZmogljivosti 
       index domain :  (e) 
       definition   :  
sum[d,KoeficentDelta(e,d)*PrometniTok(d)]=ZmogljivostPovezave(e) ; 
 
    MATHEMATICAL PROGRAM: 
       identifier   :  OptimalniPrihodki 
       objective    :  OptimalniPrometniTok 
       direction    :  maximize 
       constraints  :  AllConstraints 
       variables    :  AllVariables 
       type         :  Automatic ; 
 
  ENDSECTION  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainInitialization 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainExecution 
    body       :   
      solve OptimalniPrihodki; 
      if (OptimalniPrihodki.ProgramStatus <> 'Optimal') then 
      empty PrometniTok,ZmogljivostPovezave; 
      endif; 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainTermination 
    body       :   
      if ( CaseSaveAll( confirm:2 ) = 1 ) then 
          return 1; 
      else 
          return 0; 
      endif ; 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
ENDMODEL Main_NonlinearProgram ; 

Priloga 5: Matematični program 11 
 
MAIN MODEL Main_NelinearniProblemMejama 
 
  DECLARATION SECTION  
 
    SET: 
       identifier   :  Povprasevanje 
       index        :  d ; 
 
    SET: 
       identifier   :  Povezave 
       index        :  e ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Proracun 
       range        :  nonnegative 
       definition   :  300 ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  PricakovaniPrihodek 
       index domain :  (d) 
       range        :  nonnegative ; 
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    PARAMETER: 
       identifier   :  StrosekPovezave 
       index domain :  (e) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  KoeficientDelta 
       index domain :  (e,d) 
       range        :  binary ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  KoeficientEtha 
       index domain :  (d) 
       range        :  nonnegative 
       definition   :  sum[e, StrosekPovezave(e)*KoeficientDelta(e,d)] ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  SpodnjaMejaObsega 
       index domain :  (d) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  ZgornjaMejaObsega 
       index domain :  (d) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  PrometniTok 
       index domain :  (d) 
       range        :  (1, inf) 
       default      :  1 ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  ZmogljivostPovezave 
       index domain :  (e) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  OptimalniPrihodek 
       range        :  free 
       definition   :  sum[d,PricakovaniPrihodek(d)*log(PrometniTok(d))] ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevProracuna 
       definition   :  sum[e, StrosekPovezave(e)*ZmogljivostPovezave(e)]=Proracun ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevZmogljivosti 
       index domain :  (e) 
       definition   :  
sum[d,KoeficientDelta(e,d)*PrometniTok(d)]=ZmogljivostPovezave(e) ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevPrometnegaTokaS 
       index domain :  (d) 
       definition   :  PrometniTok(d)>=SpodnjaMejaObsega(d) ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevPrometnegaTokaZ 
       index domain :  (d) 
       definition   :  PrometniTok(d)<=ZgornjaMejaObsega(d) ; 
 
    MATHEMATICAL PROGRAM: 
       identifier   :  OptimalniSkupniPrihodek 
       objective    :  OptimalniPrihodek 
       direction    :  maximize 
       constraints  :  AllConstraints 
       variables    :  AllVariables 
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       type         :  Automatic ; 
 
  ENDSECTION  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainInitialization 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainExecution 
    body       :   
      solve OptimalniSkupniPrihodek; 
      if (OptimalniSkupniPrihodek.ProgramStatus <> 'Optimal') then 
      empty PrometniTok,ZmogljivostPovezave; 
      endif; 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainTermination 
    body       :   
      if ( CaseSaveAll( confirm:2 ) = 1 ) then 
          return 1; 
      else 
          return 0; 
      endif ; 
 
  ENDPROCEDURE  ; 

Priloga 6: Matematični program 17 
 
MAIN MODEL Main_zascita_poti_z_eno_q 
 
  DECLARATION SECTION  
 
    SET: 
       identifier   :  Povprasevanje 
       index        :  d ; 
 
    SET: 
       identifier   :  Pot 
       index        :  p ; 
 
    SET: 
       identifier   :  Povezave 
       index        :  e ; 
 
    SET: 
       identifier   :  ObhodnaPot 
       index        :  q ; 
 
    SET: 
       identifier   :  PovezavaZascita 
       index        :  l ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  PrometniTok 
       index domain :  (d,p) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  DelovnaZmogljivost 
       index domain :  (e) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    VARIABLE: 



10 
 

       identifier   :  ZascitniPrometniTok 
       index domain :  (e,q) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  ZascitnaZmogljivost 
       index domain :  (e) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  BinarnaSpremU 
       index domain :  (e,q) 
       range        :  binary ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  SkupniStrosek 
       range        :  free 
       definition   :  
sum[e,StrosekEnote(e)*(DelovnaZmogljivost(e)+ZascitnaZmogljivost(e))] ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  KoeficientDelta 
       index domain :  (e,d,p) 
       range        :  binary ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Obseg 
       index domain :  (d) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  StrosekEnote 
       index domain :  (e) 
       range        :  nonnegative ; 

definition   :  ((4*SteviloPovezavE)/100)*2 ; 
 

    PARAMETER: 
       identifier   :  KoeficientBeta 
       index domain :  (l,e,q) 
       range        :  binary ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  ZgornjaMejaDelovneZmog 
       index domain :  (e) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevObsega 
       index domain :  (d) 
       definition   :  sum[p,PrometniTok(d,p)]=Obseg(d) ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevZmogljivosti 
       index domain :  (e) 
       definition   :  sum[(d,p), 
KoeficientDelta(e,d,p)*PrometniTok(d,p)]<=DelovnaZmogljivost(e) ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevZmogljivostiZascite 
       index domain :  (e) 
       definition   :  sum[q, ZascitniPrometniTok(e,q)]=DelovnaZmogljivost(e) ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevZascitneZmogljivosti 
       index domain :  (e,l) 
       definition   :  
sum[q,KoeficientBeta(l,e,q)*ZascitniPrometniTok(e,q)]<=ZascitnaZmogljivost(e) ; 
 



11 
 

    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevEneZascitnePoti 
       index domain :  (e) 
       definition   :  sum[q,BinarnaSpremU(e,q)]=1 ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevZgMejeZascPromToka 
       index domain :  (e,q) 
       definition   :  
ZascitniPrometniTok(e,q)<=ZgornjaMejaDelovneZmog(e)*BinarnaSpremU(e,q) ; 
 
    MATHEMATICAL PROGRAM: 
       identifier   :  NajnizjiSkupniStrosek 
       objective    :  SkupniStrosek 
       direction    :  minimize 
       constraints  :  AllConstraints 
       variables    :  AllVariables 
       type         :  Automatic ; 
 
  ENDSECTION  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainInitialization 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainExecution 
    body       :   
      solve NajnizjiSkupniStrosek; 
      if (NajnizjiSkupniStrosek.ProgramStatus <> 'Optimal') then 
      empty PrometniTok, DelovnaZmogljivost, ZascitnaZmogljivost, SkupniStrosek; 
      endif 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainTermination 
    body       :   
      if ( CaseSaveAll( confirm:2 ) = 1 ) then 
          return 1; 
      else 
          return 0; 
      endif ; 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
ENDMODEL Main_zascita_poti_z_eno_q ; 

Priloga 7: Matematični program 18 
 
MAIN MODEL Main_zascita_povezav_HS 
 
  DECLARATION SECTION  
 
    SET: 
       identifier   :  Povprasevanje 
       index        :  d ; 
 
    SET: 
       identifier   :  Pot 
       index        :  p ; 
 
    SET: 
       identifier   :  Povezave 
       index        :  e ; 
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    SET: 
       identifier   :  ObhodnaPot 
       index        :  q ; 
 
    SET: 
       identifier   :  PovezavaZascita 
       index        :  l ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  PrometniTok 
       index domain :  (d,p) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  DelovnaZmogljivost 
       index domain :  (e) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  ZascitniPrometniTok 
       index domain :  (e,q) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  ZascitnaZmogljivost 
       index domain :  (l) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  BinarnaSpremU 
       index domain :  (e,q) 
       range        :  binary ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  SkupniStrosek 
       range        :  free 
       definition   :  
sum[(e),StrosekEnote(e)*DelovnaZmogljivost(e)]+sum[(l),SEnote(l)*ZascitnaZmogljivos
t(l)] ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Obseg 
       index domain :  (d) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  SteviloPovezavE 
       range        :  nonnegative 
       definition   :  12 ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  SteviloPovezavL 
       range        :  nonnegative 
       definition   :  12 ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  StrosekEnote 
       index domain :  (e) 
       range        :  nonnegative 
       definition   :  ((4*SteviloPovezavE)/100)*2 ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  SEnote 
       index domain :  (l) 
       range        :  nonnegative 
       definition   :  ((4*SteviloPovezavL)/100)*2 ; 
 
    PARAMETER: 
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       identifier   :  KoeficientDelta 
       index domain :  (e,d,p) 
       range        :  binary ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  ZgornjaMejaDelovneZmog 
       index domain :  (e) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  KoeficientBeta 
       index domain :  (l,e,q) 
       range        :  binary ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevObsega 
       index domain :  (d) 
       definition   :  sum[p,PrometniTok(d,p)]=Obseg(d) ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevZmogljivosti 
       index domain :  (e) 
       definition   :  sum[(d,p), 
KoeficientDelta(e,d,p)*PrometniTok(d,p)]<=DelovnaZmogljivost(e) ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevZmogljivostiZascite 
       index domain :  (e) 
       definition   :  sum[q, ZascitniPrometniTok(e,q)]=DelovnaZmogljivost(e) ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevZascitneZmogljivosti 
       index domain :  (l) 
       definition   :  
sum[(e,q),KoeficientBeta(l,e,q)*ZascitniPrometniTok(e,q)]<=ZascitnaZmogljivost(l) ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevEneZascitnePoti 
       index domain :  (e) 
       definition   :  sum[q,BinarnaSpremU(e,q)]=1 ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevZgMejeZascPromToka 
       index domain :  (e,q) 
       definition   :  
ZascitniPrometniTok(e,q)<=ZgornjaMejaDelovneZmog(e)*BinarnaSpremU(e,q) ; 
 
    MATHEMATICAL PROGRAM: 
       identifier   :  NajnizjiSkupniStrosek 
       objective    :  SkupniStrosek 
       direction    :  minimize 
       constraints  :  AllConstraints 
       variables    :  AllVariables 
       type         :  Automatic ; 
 
  ENDSECTION  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainInitialization 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainExecution 
    body       :   
      solve NajnizjiSkupniStrosek; 
      if (NajnizjiSkupniStrosek.ProgramStatus <> 'Optimal') then 
      empty PrometniTok, DelovnaZmogljivost, ZascitnaZmogljivost, SkupniStrosek; 
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      endif 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainTermination 
    body       :   
      if ( CaseSaveAll( confirm:2 ) = 1 ) then 
          return 1; 
      else 
          return 0; 
      endif ; 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
ENDMODEL Main_zascita_povezav_HS ; 

Priloga 8: Matematični program 22 
 
 
ENDMODEL Main_NelinearniProblemMejama ; 

 
MAIN MODEL Main_MIP_Path_Protection_Hot_Standby_s_stanji_S 
 
  DECLARATION SECTION  
 
    SET: 
       identifier   :  Povprasevanje 
       index        :  d ; 
 
    SET: 
       identifier   :  DelovnaPot 
       index        :  p ; 
 
    SET: 
       identifier   :  ZascitnaPot 
       index        :  q ; 
 
    SET: 
       identifier   :  Povezava 
       index        :  e ; 
 
    SET: 
       identifier   :  Stanje 
       index        :  s ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  KoeficientAlfa 
       index domain :  (e,s) 
       range        :  binary ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  StrosekEnote 
       index domain :  (e) 
       range        :  nonnegative 
       definition   :  ((4*SteviloPovezav)/100)*2 ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  KoeficientDelta 
       index domain :  (e,d,p,s) 
       range        :  binary ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  KoeficientBeta 
       index domain :  (e,d,p,q,s) 
       range        :  binary ; 
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    PARAMETER: 
       identifier   :  Obseg 
       index domain :  (d) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  SteviloPovezav 
       range        :  nonnegative 
       definition   :  39 ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  PrometniTok 
       index domain :  (d,p,q,s) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  ZmogljivostPovezave 
       index domain :  (e) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  SkupniStrosek 
       range        :  free 
       definition   :  sum[e,StrosekEnote(e)*ZmogljivostPovezave(e)]  ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  SpremenljivkaU 
       index domain :  (d,p,q) 
       range        :  binary ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevObsega 
       index domain :  (d,s) 
       definition   :  sum[(p,q),PrometniTok(d,p,q,s)]=Obseg(d) ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevZmoglivosti 
       index domain :  (e,s) 
       definition   :  sum[(d,p,q), 
(KoeficientDelta(e,d,p,s)+KoeficientBeta(e,d,p,q,s))*PrometniTok(d,p,q,s)]<=Zmoglji
vostPovezave(e)*KoeficientAlfa(e,s) ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevZascitnePoti 
       index domain :  (d,p) 
       definition   :  sum[q,SpremenljivkaU(d,p,q)]<=1 ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevD 
       index domain :  (d,p,q,s) 
       definition   :  PrometniTok(d,p,q,s)<=[Obseg(d)*SpremenljivkaU(d,p,q)] ; 
 
    MATHEMATICAL PROGRAM: 
       identifier   :  NajnizjiStrosekOmrezja 
       objective    :  SkupniStrosek 
       direction    :  minimize 
       constraints  :  AllConstraints 
       variables    :  AllVariables 
       type         :  Automatic ; 
 
  ENDSECTION  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainInitialization 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
  PROCEDURE 
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    identifier :  MainExecution 
    body       :   
      solve NajnizjiStrosekOmrezja; 
      if (NajnizjiStrosekOmrezja.ProgramStatus <> 'Optimal') then 
      empty SkupniStrosek,PrometniTok,ZmogljivostPovezave; 
      endif; 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainTermination 
    body       :   
      if ( CaseSaveAll( confirm:2 ) = 1 ) then 
          return 1; 
      else 
          return 0; 
      endif ; 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
ENDMODEL Main_MIP_Path_Protection_Hot_Standby_s_stanji_S ; 

Priloga 9: Matematični program 23 
 
MAIN MODEL Main_Matematicni_program_23_Restavracija 
 
  DECLARATION SECTION  
 
    SET: 
       identifier   :  Povprasevanje 
       index        :  d ; 
 
    SET: 
       identifier   :  Pot 
       index        :  p ; 
 
    SET: 
       identifier   :  Povezava 
       index        :  e ; 
 
    SET: 
       identifier   :  Stanje 
       index        :  s ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  Obseg 
       index domain :  (d) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  KoeficientAlfa 
       index domain :  (e,s) 
       range        :  binary ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  KoeficientDelta 
       index domain :  (e,d,p) 
       range        :  binary ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  ObsegVStanjuS 
       index domain :  (d,s) 
       definition   :  Obseg(d)*KoeficientObsega(d,s) ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  StrosekEnote 
       index domain :  (e) 
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       range        :  nonnegative 
       definition   :  (2*SteviloPovezav)/KoeficientOmega ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  KoeficientObsega 
       index domain :  (d,s) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  SteviloPovezav 
       definition   :  12 ; 
 
    PARAMETER: 
       identifier   :  KoeficientOmega 
       definition   :  100 ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  PrometniTok 
       index domain :  (d,p,s) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  Zmogljivost 
       index domain :  (e) 
       range        :  nonnegative ; 
 
    VARIABLE: 
       identifier   :  SkupniStrosek 
       range        :  free 
       definition   :  sum[e,StrosekEnote(e)*Zmogljivost(e)] ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevObsega 
       index domain :  (d,s) 
       definition   :  sum[p,PrometniTok(d,p,s)]=ObsegVStanjuS(d,s) ; 
 
    CONSTRAINT: 
       identifier   :  OmejitevZmogljivosti 
       index domain :  (e,s) 
       definition   :  sum[(d,p), 
KoeficientDelta(e,d,p)*PrometniTok(d,p,s)]<=KoeficientAlfa(e,s)*Zmogljivost(e) ; 
 
    MATHEMATICAL PROGRAM: 
       identifier   :  NajnizjiSkupniStrosek 
       objective    :  SkupniStrosek 
       direction    :  minimize 
       constraints  :  AllConstraints 
       variables    :  AllVariables 
       type         :  Automatic ; 
 
  ENDSECTION  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainInitialization 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
  PROCEDURE 
    identifier :  MainExecution 
    body       :   
      solve NajnizjiSkupniStrosek; 
      if (NajnizjiSkupniStrosek.ProgramStatus <> 'Optimal') then 
      empty PrometniTok, Zmogljivost, SkupniStrosek; 
      endif; 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
  PROCEDURE 
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    identifier :  MainTermination 
    body       :   
      if ( CaseSaveAll( confirm:2 ) = 1 ) then 
          return 1; 
      else 
          return 0; 
      endif ; 
 
  ENDPROCEDURE  ; 
 
ENDMODEL Main_ Matematicni_program_23_Restavracija; 
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Priloga 10: Algoritem 1 za dodeljevanje valovnih dolžin  

 



20 
 

Priloga 11: Algoritem 2 za dodeljevanje valovnih dolžin  

 


