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Апстракт — У овом раду најпре је представљен историјат и развој оптичких комуникационих система кроз генерације као 

и њихов преглед са припадајућим основним компонентама. Потом, описана је методологија избора ефикасног  формата 

модулације као кључни корак у дизајнирању оптичких система и њихових будућих надоградњи, што утиче не само на брзине 

и ефикасност преноса, већ и на укупне трошкове имплементације система. Дизајн система захтева детаљно знање о 

ефикасности модулационих формата, као и јасне спецификације недостатака које треба решити приликом предлагања нових 

решења.  Пасивне оптичке мреже (PON), посебно оне које се заснивају на Time Division Multiplexing-u (TDM) тренутно се 

примењују као оптимално решење које минимизира неопходне трошкове њихове имплементације. Упркос трендовима 

повећања пропусних опсега на преко 10 Gb/s применом стандарда као што су Ethernet (10G EPON) или (XG-PON), TDM 

засноване оптичке мреже не могу се носити будућим пропусним опсезима. Представљени проблем се може решити применом 

других техника мултиплексирања - Wavelength Division Multiplexing (WDM) – мултиплексирање поделом таласних дужина, 

па чак и комбиновањем двају техника (TDM и WDM) који су тема четвртог поглавља овог рада. 

Наредна поглавља дају технике оптимизације оптичких преносних система као што је физичка оптимизација мреже кроз 

стандарде дефинисане од стране релевантних институција као и кроз употребу сплитера чији дизајн је промењен да би се 

остварили планирани пропусни опсези. 

На крају, посебан нагласак је дат употреби еластичних оптичких мрежа као  обећавајућег технолошког решења за ефикасно 

коришћење оптичких мрежних ресурса. Оне поседују адаптабилне способности и могућност да флексибилно подржавају 

различите бинарне протоке чиме су изузетно атрактивна солуција за имплементацију од стране пружаоца услуга. 

Представљени су актуелни аспекти технологије еластичних оптичких мрежа - почевши од концепта и архитектуре, истражује 

се рутирање и алокација пропусног опсега, а затим се пореди агрегација саобраћаја у класичним WDM мрежама и еластичним 

оптичким мрежама. Присутан је велики број проблема које треба решити у ЕON мрежама а међу њима је проблем рутирања 

и доделе (алокације) пропусног опсега - RSA (Routing and Spectrum Allocation).  Детаљно су приказани и анализирани RSA 

алгоритми предложени за EON као и њихово поређење са више аспеката. 

Кључне речи – Оптички дизајн, комуникација путем оптичких влакана, хибридне TDM/WDM мреже, формати модулирања, 

еластичне оптичке мреже, RSA алгоритми.  

1 УВОД  

 

Уобичајене брзине преноса података путем оптичких канала данас се крећу у распону од 100 Mb/s до 100 Gb/s. 

Оне су постигнуте пројектовањем и коришћењем примопредајника од најједноставнијих до оних веома 

комплексних, који истовремено комбинују неколико техника, како би се у потпуности искористиле могућности 

преноса података. Нови сервиси, укључујући Internet Protocol Telephony (IPT), видео конференције, телевизију 

високе резолуције, Cloud и мобилне мреже 4. и 5. генерације, постепено заузимају расположиве опсеге у 

постојећим мрежама и гурају захтеве за додатним капацитетима изван свих очекивања.  Провајдери који 

планирају развој нових и проширење постојећих мрежа морају извршити неопходне инвестиционе процене. Ово 

су главни разлози због којих прибегавају примени нових решења у свету оптичких телекомуникација. Иако су 

мрежне технологије значајно и континуирано побољшаване током последњих 20 година, у постојећим мрежама, 

осим савремене опреме, наилазимо на стару инфраструктуру која је још увек у употреби због смањења трошкова 

надоградње и повратка уложених инвестиција у веома кратком року. Најједноставнији пример овога су оптички 

каблови инсталирани у прошлости који треба да се поново користе упркос чињеници постојања нових стандарда 

за оптичка влакна. Описано тренутно стање коришћених мрежа наводи на потребе примене нових техника за 

повећање капацитета и брзине преноса у пасивним оптичким мрежама којима се максимално користи постојећа 

инфраструктура и минимално улаже у неопходну опрему. 

 

2 ПАСИВНЕ ОПТИЧКЕ МРЕЖЕ – ОПТИМИЗАЦИЈА ПРЕНОСА МУЛТИПЛЕКСИРАЊЕМ 

 

Пасивне оптичке мреже су постале једно од решења проблема оптичког приступа до корисника (FTTH - Fiber To 

The Home). Њихова највећа предност је то што је мрежа заснована на потпуно пасивним компонентама, које не 

захтевају напајање, нити посебну опрему за инсталацију на лицу места. Такође, у њима се примењује додатни 

протокол (мултиплексирање) да би се сигнал успешно пренео до више корисника путем појединачног оптичког 



влакна. Мултиплексирање је процес у којем се више аналогних или дигиталних сигнала комбинује у један сигнал  

и  преноси  неким  преносним медијумом  до  жељеног  пријемника. три најчешће методе мултиплексирања су:  

 

• TDM (Time Division Multiplexing) – мултиплексирање поделом времена  (још називан и синхрони 

времески мултиплекс) 

• WDM (Wavelength Division Multiplexing) - мултиплексирање по таласним дужинама  

• TWDM (Тime and Wavelength Division  Multiplexing) – представља комбинацију прве две методе 

2.1  TDM-PON 

TDM  представља процес стварања комплексног сигнала по принципу временске расподеле капацитета преносног 

медијума, при чему долази до комбиновања вишеструких независних токова, претходно подељених према 

унапред дефинисаним секвенцама, у један ток података. Сваки улазни сигнал у мултиплексер, на пријемној 

страни, се поново враћа (демултиплексира) у првобитни облик захваљујући идентичној секвенци и тајмингу. 

Приликом оваквог типа мултиплексирања долази до промене временске карактеристике појединачних улазних 

сигнала док фреквентна карактеристика појединачних улазних сигнала остаје константна и за сваки улазни 

сигнал иста. Другим речима, овим типом мултиплексирања је могуће кроз један фреквентни опсег (канал) 

омогућити пренос већег броја различитих сигнала који имају исту носећу фреквенцију. 

2.2  WDM-PON 

Мултиплексирање по таласној дужини (WDM) је метод комбиновања више сигнала на бази ласерског 

електромагнетног таласа на различитим инфрацрвеним таласним дужинама за потребе трансмисије кроз фибер 

оптички медијум. Сваки ласер је модулисан од стране независног скупа сигнала. WDM је техника слична техници 

фреквенцијског мултиплексирања FDM (Freqency-Division Multiplexing). FDM се односи RF (Radio Frequency) 

део електромагнетног спектра, а WDM се односи на IR (Infra Red) део електромагнетног спектра. Сваки IR канал 

носи неколико RF сигнала комбинованих путем FDM или TDM технике. Сваки мултиплексирани IR канал (на 

некој таласној дужини) се демултиплексира и раздваја у оригиналне сигнале на пријемној страни оптичког линка. 

Коришћење FDM или TDM технике у сваком IR каналу у комбинацији са коришћењем WDM и неколико IR 

канала доводи до могућности да подаци различитих формата на различитим брзинама могу бити пренети 

истовремено путем једног оптичког влакна. 

 

 
 

Слика 1. Упрошћена шема функционисања WDМ 

 

2.2.1 Техника мултиплексирања и демултиплексирања 

 

Једноставна форма мултиплексирања и демултиплексирања  светлости  може  бити  изведена  коришћењем 

призме. На почетку, паралелни сноп полихроматске светлости погађа површину призме. Свака од таласних 

компонената се различито прелама и ствара ефекат „дуге“. На излазу из призме, свака   таласна   дужина   је   

раздвојена   одређеним   углом   од   других. Затим сочиво фокусира сваку таласну дужину на месту уласка 

светлости у влакно. Исте компоненте се користе и у обрнутом процесу којим се различите таласне дужине 

мултиплексирају у једно влакно. AWG (Arrayed Waveguide Gratings) уређај, назван и оптички   таласоводни   

рутер,   се   састоји   од   низа   канално   закривљених  таласовода  са  фиксном  разликом  у  дужини  линије  

између суседних канала.  Таласоводи на овом уређају могу бити повезани на отвор на улазу или излазу. По уласку 

светла кроз улазни отвор, оно се дифрактује и улази у низ таласовода. Разлика  у  оптичким  дужинама  сваког  

таласовода  проузрокује фазна кашњења на излазном отвору, где се спаја низ  влакана.  Резултат  процеса  је  да  

различите  таласне  дужине  имају максималну интерференцију на различитим местима, што се подудара на 

излазној страни. 



2.3 TWDM-PON 

Претходно поменуте технике мултиплексирања комбинују се у још једну која се зове Тime and Wavelength 

Division Multiplexing TWDM. Коришћење TWDM технике мултиплексирања у пасивним оптичким мрежама 

омогућава веће пропусне опсеге (до 40 Gb/s), оптималну флексибилност према кориснику и дељење ресурса. Оне 

подржавају конвергенцију више услуга и корисника на постојећој инфраструктури односно по истом влакну. На 

пример, оператери могу да поједноставе своје услуге коришћењем додељених таласних дужина за приступ 

пословним апликацијама које спадају у исту групу. Исто тако, коришћење ових мрежа омогућава оператерима 

флексибилност у корисничким искуствима, тако што ови могу да деле неискоришћени капацитет пропусног 

опсега. У том случају, оператер увек може гарантовати да ће сваки корисник имати гарантовани пропусни опсег 

од нпр. 1 1 Gb/s а додатни капацитет би им био омогућен у случајевима великих downloada или преноса података 

на или са cloud сервера. 

 

3 ПРЕПОРУКЕ (СТАНДАРДИ) ЗА ОПТИМИЗАЦИЈУ ОПТИЧКИХ ПРИСТУПНИХ  МРЕЖА 

 

 
 

Слика 2. Препоруке оптичких приступних мрежа 

 

3.1 APON/BPON 

APON је скраћеница за Asynchronous Transfer Mode (ATM) PON и користи Asynchronous Time Division тип 

мултиплексинга. Описан је у препоруци ITU-T института под ознаком G.983. Састоји се од преноса заснованог 

на ATM (Asynchronous Transfer Mode) ћелијама (ћелије су мали пакети података са фиксним величинама) 

стандардизованом брзином од 155.52 Mb/s у случају симетричног преноса или брзином downloada od 622.08 Mb/s 

у случају асиметричног преноса. С друге стране, за широкопојасни PON (BPON – Brodband PON) стандард који 

је наследник APON стандарда, предвиђене брзине су  622.04 Mb/s за симетричне преносе и download од 1244.16 

Mb/s за асиметричне. Максимални домет мреже засноване на овој технологији је до 20 км. 

3.2 GPON 

GPON стандард (Gigabit-capable Passive Optical Network – Гигабитна пасивна оптичка мрежа) представља 

еволуцију BPON стандарда. Осим гигабитних брзина, GPON подржава и ниже брзине преноса као што су 155.52 

Mb/s и 622.08 Mb/s због компатибилности са ранијим генерацијама PON. Уобичајене вредности брзина код GPON 

стандарда су  1,25 Gb/s за upload  и 2,5 Gb/s за download. 

3.3 EPON 

Институт за електротехнику и електронику (IEEE) развио је још један нови PON стандард – EPON (Ethernet   

Passive   Optical   Network) на основу Ethernet стандарда 802.3 EPON 802.3ah стандард специфицира сличну 

пасивну мрежу са опсегом до 20км. Он користи WDM технику мултиплексирања са истим оптичким 

фреквенцијама као GPON (са TDMA). Брзина података је симетрична и износи 1.25 Gb/s. EPON је потпуно 

компатибилан са другим Ethernet стандардима тако да није потребна конверзија или енкапсулација за повезивање 

на било који крај Ethernet мрежа.  

3.4 10G EPON и XG-PON 

10G EPON  је настао према препоруци Института за  електротехнику и електронику (IEEE - 802.3av) којом се 

проширује радна брзина EPON-a на 10 Gb/s, у симетричним системима са брзином downstreama (provider to 

customer) и upstreama  на 10 Gbps, односно у  асиметричној верзији од 10 Gb/s за download и 1 Gb/s за upload. Ова 

препорука дефинише типичне брзине по овом стандарду и њихове односе у асиметричном преносу, међутим, ако 

је задовољен максимални прихватљиви губитак унутар ODN-а, могуће је повећати вредност једног параметра  

(брзине) по цени другог. Основу   10G   EPON   мреже   чини   OLT   (Optical   Line   Terminal)  који  се  налази  у  

централној локацији  CO  (Central Office)  и  повезује  мрежу за  приступ  са  окосницом  мреже. Код корисника 

се налази мрежна јединица која обезбеђује интерфејсе за сервисе и конвертује сигнал из оптичког у електрични 

и обрнуто. Између OLT-a и ONU-a стоји дистрибутивна мрежа састављена од главног оптичког влакна FF (Feeder 



Fiber) између OLT-a и пасивног сплитера/комбајнера, PSC (Passive   Splitter   Combiner)   и   дистрибутивних   

оптичких влакана,   DF   (Distribution   Fiber),   која   повезује   сваку   корисничку ONU и PSC. 

 

Исто тако, ITU-T је објавио препоруку за 10 Гигабитне PON - XG-PON, што је уназад компатибилно са њиховим 

претходником, тј. GPON-ом. Табела  упоређује главне параметре 10G EPON и XG-PON мрежа. 

 
 10GEPON – IEEE 802.3av (2009) XG-PON – ITU-T G.987.1 (2010) 

  Варијације у типу преноса 

10G/10G симетрични 

 

10G/2.5G (XG-PON1) 

 
10G/10G (XG-PON2) 10G/1G асиметрични 

 

Брзине преноса на физичком слоју 10.3125 Gb/s 9.95328 Gb/s 

1.25 Gb/s 2.48832 Gb/s 

 

Расподела таласних дужина 

Downstream 1575-1580 nm Downstream 1575-1580 nm 

Upstream 1260-1280 nm или 1260-1360 nm Upstream 1260-1280 nm 

 

Класе атенуације (слабљења) сигнала 

 

PR10, PRX10 

 

Nominal 1 

Nominal 2 

PR20, PRX20 Extended 1 

PR30, PRX30 Extended 2 

Физички домет ≤10, ≤20 km ≤20 km (у перспективи: ≤40 km) 

Mултиплицирано слабљење на 

делитељима снопа дуж линка – Split Ratio 

1:16, 1:32 (разматрају се виши односи 1:64, 

1:128) 
1:64 (1:256 на логичком слоју) 

 

Табела 1. Поређење 10G   EPON и XG-PON стандарда 

4 ОПТИМИЗАЦИЈА ПРЕНОСА ПРИМЕНОМ ЕЛАСТИЧНИХ ОПТИЧКИХ МРЕЖА 

 

Еластична оптичка мрежа, EON (Elastic Optical Network) омогућава да се пропусни опсег додели путевима 

светлости у складу са саобраћајним захтевима (концепт bandwidth on demand). Увођењем концепта еластичности 

у оптички домен, постојеће fix-grid WDM мреже мигрирају ка flex-grid архитектурама које се сматрају 

потенцијалном солуцијом за оптичке транспортне мреже наредне генерације. Када је у питању дизајн, 

пројектовање, планирање и рад еластичних оптичких мрежа као централни проблем се намеће рутирање и 

алокација пропусног опсега, RSA (Routing and Spectrum Allocation). Routing се односи на проналазак расположиве 

физичке руте између два чвора, док Spectrum Allocation представља доделу адекватних фреквенцијиских слотова 

у околини централне учестаности, односно дела опсега на захтеваном путу светлости. Проблем RSA у 

еластичним оптичким мрежама представља еквивалент проблему RWA традиционалним (fixed grid) WDM 

оптичким мрежама. Проблем RSA је често потпроблем великог броја проблема у EON па је његово решавање у 

самом врху приоритета. Пошто алгоритми који се користе у касичним fix-grid мрежама не могу да се директно 

користе у EON мрежама, многа истраживања се окрећу ка овом проблему тј. налажењу квалитетних RSA решења. 

4.1 Концепт фреквенцијског слота 

Због бољег искоришћења ограниченог фреквенцијског опсега мора се смањити размак између канала 

мултиплексираних по таласним дужинама. Зато је стандардизована флексибилност WDM мрежа као и 

фреквенцијског слота (FS). Тако је цео оптички спектар подељен на слотове са ширином од 25, 12.5 или чак 6.25 

GHz. Ове ширине слота су најмањи опсег учестаности оптичког канала. У спецификацији, учестала је употреба 

термина slice за групу слотова који имају централну фреквенцију ƒc.  Део опсега који је додељен одређеном путу 

светлости (оптички канал) зависи од централне фреквенције, ширине слота 𝑓𝑠𝑙𝑜𝑡  једнака размаку између канала), 

најмањег и највећег индекса слота (𝑛𝑙и 𝑛ℎ) и од почетне и крајње фреквенције. Према ITU-T стандардизацији 

централна фреквенција и ширина пропусног опсега израчунавају се према једначинама: 

 

𝑓𝑐 = 193.1 + (
𝑛𝑙 + 𝑛ℎ

2
) 𝑓𝑠𝑙𝑜𝑡  

𝑓𝑤 = (𝑛ℎ − 𝑛𝑙 + 1)𝑓𝑐𝑠 

4.2 Проблем RSA у EON мрежама 

Избор погодног RSA алгоритма је од суштинског значаја за унапређење перформанси и управљање ресурсима 

EON мреже. Генерално се деле на статичке и динамичке алгоритме. Неки од њих прво решавају рутирање, затим 

доделу опсега а неки та два потпроблема решавају заједно. 

 

Статички RSA алгоритми: 

• Routing, Wavelength Assignment and Spectrum Allocation (RWSA) – код овог алгоритма база за доделу 

опсега је таласна дужина односно канал па се због тога често назива рутирање и додела канала. Таласна 

дужина пута светлости подразумева најниже индексирани слот (којим заправо почиње доступни опсег 

фреквенција). Постоје три варијанте рутирања алгоритма зависно од рутирања и додела опсега: похлепни 

(greedy RWSA) – захтеви се сортирају у зависности од функције у смислу растојања међу чворовима и 



захтеваног опсега, Kpaths-RWSA и SP-RWSA (Shortest Paths-RWSA) где је k = 1 а који обједињено 

решава проблем рутирања и доделе опсега 

• Adaptive Frequency Assignment- Collision Avoidance (AFA-CA) – овај алгоритам карактерише додела 

фреквенцијских слотова без могућности спектралног преклапања. Стартује се од захтева са највећим 

капацитетом (највећи потребан број FS) 

 

Динамички RSA алгоритми: 

• Light-Path Fragmentation Algorithm (LFA) – заснован је на раздвајању захтева већег капацитета на мање 

захтеве приликом чега им се додељују ресурси који су слободни због фрагментације. Тако су 

фрагментовани ресурси сведени на минимум, а максимално је искоришћен опсег. 

• Adaptive Unconstrained Routing- Exhaustive Spectrum Search (AUR-ESS) – обједињено се решавају 

проблеми рутирања и доделе опсега. 

• The Most Common Available Patterns (MCAP) – овај алгоритам се заснива на GMPLS протоколу. Избор 

руте подразумева максималан број расположивих ресурса (FS) који се додељују захтеву, али постоји 

ограничени број хопова (Hop Count- HC) чиме се спречава могућност избора дужих рута. Потом се 

додељују опсези поштујући ограничење преклапања спектра (Collision Aware-Spectrum Allocation-CA-

SA). 

• Fairness-aware dynamic spectrum allocation algorithm – у зависности од потребног броја FS саобраћајни 

захтеви се класификују у различите класе. Зато постоје два израза: нормализована вероватноћа 

блокирања и индекс равноправног опслуживања захтева (fairness index). Постоје два начина којим се ово 

омогућава: PADR (Progressive Allocation and Dynamic Reallocation) где се целокупан спектар дели на 

неколико спектралних блокова који се равноправно додељују свим захтевима и PSPADR (Partial Sharing 

Progressive Allocation and Dynamic Reallocation) где се целокупан спектар дели на два дела: један за 

доделу ресурса свакој класи и други који се дели између класа у случају недостатка ресурса. 

 

4.3 Поређење RSA алгоритама по квалитету 

У наредној табели приказани су RSA алгоритми према избору руте, додели опсега и грануларности (ширина дела 

опсега који се додељује – база). 

 
Алгоритам Избор руте Додела опсега База 

Greedy-RWSA BFS (Bread First Search), 

испитује суседне чворове 

Greedy-RWSA Таласна 

дужина 

KPaths-RWSA KSP (K-Shortest Paths) KPaths-RWSA Таласна 

дужина 

SP-RWSA KSP, (k=1) SP-RWSA Таласна 

дужина 

AFA-CA SP (Shortest Path) AFA-CA FS 

SPSR SP First-Fit (FF) Подносилац 

SM-RSA Bhandari algoritam SM-RSA Подносилац 

MI-RSA Dijkstra FF Подносилац 

MI-PRSA-FF Dijkstra FF Подносилац 

QPS Floyd-Warshal FF, Random FS 

QPF Floyd-Warshal FF, Random FS 

Рутирање 

засновано на 

сегменту 

Фиксно, Фиксно- 

Алтернативно, Адаптивно 

FF, Random, MR 

(Минимум Ресидуалминимални 

остатак FS) 

Спектрални 

сегмент 

LFA Фиксно, Фиксно- 

Алтернативно, Адаптивно 

FF, Random, MR 

(Минимум Ресидуалминимални 

остатак FS) 

Спектрални 

сегмент 

LFA KSP SP-FF FS 

AUR-ESS Dijkstra AUR-ESS (Exhaustive) FS 

MCAP HC-MCAP CA-SA FS 

PADR - FF Спектрални 

блок 

PSPADR - FF Спектрални 
блок 

FS-SFPS SFPS Фиксна сегментација Спектрални 

сегмент 

AS-SFPS SFPS Адаптивна 

сегментација 

Спектрални 

сегмент 

FLF - FLF Подносилац 

 

Табела 2. Поређење RSA алгоритама 

4.4 Поређење RSA алгоритама по квантитету 

Када су у питању статички алгоритми, у већини случајева главна функција им је исказана кроз минимизацију 

употребе спектра, другим речима, утичу на побољшање степена искоришћености спектралних ресурса (SRSAS) 



или минимизацију вероватноће блокирања (SRSAB). За разлику од њих, динамички алгоритми су углавном 

базирани на минимизацији вероватноће блокирања (DRSA). Чиниоци на основу којих се врши поређење 

појединих алгоритама узимајући у обзир наведене критеријумске функције приказани су кроз следеће изразе: 

 

𝑄𝑆𝑅𝑆𝐴𝐵 =
𝑉𝑒𝑟𝑜𝑣𝑎𝑡𝑛𝑜ćа𝐵𝑙𝑜𝑘𝑖𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎

𝑆𝑎𝑜𝑏𝑟𝑎ć𝑎𝑗 × |𝑁| × |𝐿| × |S|
 

𝑄𝑆𝑅𝑆𝐴𝑆 =
𝐼𝑠𝑘𝑜𝑟𝑖𝑠𝑐𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑆𝑝𝑒𝑘𝑡𝑟𝑎

𝑆𝑎𝑜𝑏𝑟𝑎ć𝑎𝑗 × |𝑁| × |𝐿| × |S|
 

𝑄𝐷𝑅𝑆𝐴 =
𝑉𝑒𝑟𝑜𝑣𝑎𝑡𝑛𝑜ćа𝐵𝑙𝑜𝑘𝑖𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎

𝑆𝑎𝑜𝑏𝑟𝑎ć𝑎𝑗 × |𝑁| × |𝐿| × |S|
 

5 ЗАКЉУЧАК 

У овом раду приказано је неколико  решења која се могу искористити за оптимизацију постојећих оптичких 

телекомуникационих мрежа и испуњавање будућих захтева за већим стопама преноса и капацитета. Међу 

предложеним решењима су: оптимизација TWD, WDM и   DWDM система и њихов максимални дозвољени 

распон канала; максимално искоришћење капацитета влакна, уједно минимизација трошкова по капацитету 

преноса. Рад је дао широк спектар препорука о томе како систематски дизајнирати оптичке мреже, било по 

начину  приступа, на основу топологије, броја канала, најефикасније модулације и највише могуће пропусности 

мреже. 

 

Дошло се до сазнања да увођење еластичности у оптички домен представља логичан правац и наставак у развоју 

данашњих оптичких транспортних мрежа. У поређењу са фиксном доделом опсега тј. технологијом фиксног 

грида, флексибилност има мноштво предности, као што су боља спектрална ефикасност, већи капацитет, 

побољшана енергетска ефикасност и др. Такође, у раду је обављена анализа алгоритама који се користе за 

решавање RSA проблема  карактеристичних за еластичне оптичке мреже. Разматране су обе категорије 

саобраћајних сценарија (статички и динамички алгоритми). Алгоритми су упоређени са неколико аспеката 

(сложености, вероватноће блокирања захтева, ефикасности искоришћења спектра) путем квантитативне и 

квалитативне анализе. Закључено је да са једне стране, база утиче на сложеност одабраног алгоритма, а са друге, 

утиче на већу или мању вероватноћу блокирања односно искоришћење спектра или неку другу перформансу. 
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