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Samenvatting 

Grids zijn netwerken die als doel hebben het verenigen en aanbieden van rekenkracht, 
opslagcapaciteit en diensten. Gebruikers kunnen taken voor uitvoering het gridnetwerk 
insturen; het grid zal dan instaan voor het bezorgen van de taak aan een geschikte resource, 
zodat deze verwerkt kan worden. Voor de gebruiker maakt het niet uit welke resource de 
taak voor zijn rekening neemt, waardoor anycast als routeringsmechanisme zeer geschikt 
lijkt. 
Deze scriptie gaat op zoek naar geschikte anycast algoritmes voor toepassing in optische 
gridnetwerken. De onderzochte en voorgestelde algoritmes zijn gebaseerd op het Ant 
Colony Optimization (ACO) principe, waarbij het efficiënte gedrag waarmee mieren op 
zoek gaan naar voedsel als inspiratiebron dient om pakketten te routeren. 
Aan de hand van simulaties door middel van een discrete event simulator worden de 
voorgestelde oplossingen vergeleken met bestaande algoritmes (zoals dat van Dijkstra). Er 
wordt aangetoond dat ACO-routering in staat is om een hogere performantie (aantal 
uitgevoerde jobs) te bereiken en voor een vorm van load balancing in het netwerk zorgt. 
Dit gaat ten koste van complexiteit van de routers en de padlengte van de jobs. Het 
dynamisch karakter van de ACO-algoritmes is een van de redenen voor de hoge prestaties: 
in elke knoop wordt het beste pad berekend, aan de hand van de informatie die op dat 
moment voorhanden is. 
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Abstract – Grid networks are networks which 

provide users with access to geographically dispersed 
resources. Clients may send jobs into the grid for 
execution; the grid will then take care of routing and 
scheduling. The client doesn’t care where the job is 
executed, as long as it is executed. This makes anycast 
routing an attractive forwarding paradigm for grid 
applications.  

We will propose several algorithms to route these 
jobs in optical grid networks. The algorithms are 
based on the idea of Ant Colony Optimization (ACO), 
which draws parallels between the behavior of ants 
gathering food, and the routing of packets inside a 
network. Simulation results show an increased 
performance of our algorithms over more classical 
unicast-based protocols. 

Keywords – Ant Colony Optimization, anycast 
routing, optical grid networks 

 

I. INTRODUCTION 
In this paragraph we will discuss the basic 

concepts that are used. Next, we will explain the 
algorithms that were developed. The following 
paragraph presents the results that were obtained by 
discrete event simulations. The article ends with a 
conclusion.  

 
In modern times the demand for more 

computational and storage resources is ever 
growing, while on the other hand vast resources 
remain underused. This leads to the development of 
grid networks. In grid networks, resources are 
shared amongst the clients. These resources are 
geographically dispersed. When a client sends a job 
into the network, he doesn’t care where the job is 
executed, as long as it is executed. One of the main 
advantages of grid networks is that they can handle 
peak loads, without the need of extra infrastructure. 

We will combine the idea of grid networks with 
the idea of transferring the data optically. Since the 
introduction of the internet, the demand for 
bandwidth keeps increasing and the network 
infrastructure cannot follow these conditions. 
Optical networks provide a solution to this problem 
by transferring the information as a beam of light 
over fibre. (D)WMD has made large bandwidths 
commonly available at an affordable cost. 

Since it is not important where the jobs are 
executed, as long as they are executed, we will use 

anycast routing, as supported by the new Ipv6 
standard. This routing paradigm will send the 
packets to one or more of the possible destinations, 
who will execute the task. 

Anycast routing can be solved in different ways, 
like Ant Colony Optimization, which is based on the 
behavior of an ant in a colony. By leaving 
pheromone trails, ants are able to  communicate the 
shortest way to the food. First ants will explore the 
environment. The ant that gets to food first, will 
return by following his pheromone trail. The 
subsequent ants will be attracted to this trail. Finally 
all ants will follow the shortest path to the food. 
This idea is translated to networks where an ant is a 
digital item that leaves information in the routers on 
its path. Using this information packets can be 
routed on the shortest path.  

 

II. ALGORITHMS 
In all of the algorithms foraging ants are sent to 

discover the network. In every router they can 
decide to choose the next link randomly or to follow 
the algorithm like jobs would do. Once they have 
found a resource they return over the reverse path, 
updating the routers on their way. 

Jobs can be routed in different ways, some of 
them using the information collected by the ants. 

The algorithms that were developed can be 
divided into two classes, depending on how the 
information of the resources is announced. 

A. Algorithms with global status update 
When a job arrives in a router, two steps have to 

be executed. First the router has to decide to which 
resource it will send the job. After that a link choice 
has to be made. These selection procedures can be 
settled in different ways. This is illustrated in figure 
1. 

The possibilities for resource selection are: 
• Dijkstra closest : the algorithm of Dijkstra is 

used to decide which resource is the closest. 
• Closest/Largest via router table : the router 

table is checked for the resource that has 
been visited most frequently by ants or the 
one with the most available processing units 
respectively. 

• Weighted closest/largest : the information 
used to choose is also extracted from the 



routing table, but the choice is more 
probabilistic. Every resource can be chosen, 
but with different chances. 

• Best link : this is both resource and link 
selection. The link with the biggest chance of 
getting to a resource is chosen, without first 
defining the resource.  

There are two ways to select the link: 
• Dijkstra : the algorithm of Dijkstra is used to 

pick the link that leads to the shortest path to 
the resource. 

• Weighted : a probabilistic way to decide 
which link to take based on the number of 
ants that traversed the link visiting the 
concerning resource. 

B. Algorithms with local status update 
All algorithms discussed in the previous paragraph 

can also be applied here. The only difference is that 
the status info of the resources is announced locally. 
Instead of announcing the info to all nodes in the 
network, only a certain neighborhood of the 
resource is notified.  

 

III. RESULTS 
The proposed algorithms were tested with a 

discrete event simulator. We examined the 
acceptance rate, the average number of hops a job 
travels, the link occupation, the size of the 
environment in algorithms with local update and the 
influence of the network topology on the acceptance 
rate. Following facts can be concluded. 

 
The ACO-algorithms have a bigger acceptance 

rate than the algorithm of Dijkstra (see figure 2). 
When the closest resource is chosen, more jobs can 
be handled than when the largest resource is 
selected.   

The algorithms with a weighted selection criterion 
perform better. This is due to the stochastic nature of 
these procedures.  

The algorithms where the information about the 
resources is updates locally have a higher 
acceptance rate than the ones where the information 
is announced locally.  

 

The paths followed by the ACO-algorithms count 
a larger number of hops than when Dijkstra is used. 
The selection criteria, like closest resource, is also a 
determining factor for the number of hops. 

 
The algorithm of Dijkstra only uses some of the 

links, namely the ones from the shortest paths, while 
in the ACO-algorithms all the links can be used. 

 
When the information from the resources is 

updated locally, there exist an optimum for the size 
of the environment in which this information is 
announced. This optimum depends on the network 
topology. 

 
The connectivity of the network is the 

deterministic factor. The more connected the 
network is, the more jobs that can be executed 
because there exist more paths to reach the 
resources.  

 

IV. CONCLUSION  
In spite of the ACO-algorithms following longer 

paths, the acceptance rate of these algorithms is 
higher. The higher performance is due to the 
dynamic character of these algorithms. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 

 

In een recent verleden deden gridnetwerken hun intrede in de onderzoekswereld. Deze 

netwerken kunnen aan de vraag naar grotere rekencapaciteit voldoen. Ze bevatten 

geografisch verspreide resources die de taken van de clients uitvoeren. Waar een job 

uitgevoerd wordt, is niet belangrijk, enkel dat hij uitgevoerd wordt. Anycast routering is dus 

aangewezen om de pakketten van de clients naar de resources te brengen. 

De vraag naar hogere bandbreedte leidde tot de introductie van optische netwerken waarbij 

de informatie over glasvezelkabels getransporteerd wordt. Om meerdere signalen over 

eenzelfde link te versturen wordt gebruik gemaakt van WDM (wavelength division 

multiplexing). 

In deze scriptie gaan we op zoek naar algoritmes om jobs te routeren in optische 

gridnetwerken. De basis van deze algoritmes ligt in het Ant Colony Optimization (ACO)-

algoritme, waarbij het gedrag van een mier in een mierenkolonie als inspiratiebron dient om 

pakketten te routeren. 

 

Dit hoofdstuk bespreekt elk van de belangrijkste concepten die verder in deze scriptie 

gebruikt zullen worden. Een eerste paragraaf handelt over gridnetwerken. Daarna worden 

de basisconcepten van optische netwerken besproken. Vervolgens gaan we in op het idee 

van anycast routering. Ant Colony Optimization wordt als laatste behandeld. Dit hoofdstuk 

wordt afgesloten met de doelstellingen van de scriptie.  
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1.1. Gridnetwerken 
 

Sinds enkele jaren is grid-computing een populair onderzoeksthema geworden. De grootste 

motivatie hiervoor ligt in het feit dat de vraag naar computationele en opslageenheden 

stijgt, terwijl tegelijk heel wat resources ongebruikt blijven. Gridnetwerken lossen dit 

probleem op door op een transparante manier resources aan te bieden. Hierbij wordt een 

abstractie gemaakt van de geografische locatie van de fysische resources.  

 

C. Kesselman en I. Foster [1] definieerden in 1998 voor het eerst een computationele grid 

als volgt: 

“A computational grid is a hardware and software infrastructure that provides dependable, 

consistent, pervasive and inexpensive access to high-end computational capabilities.” 

Foster [2] omschreef later gridnetwerken aan de hand van drie pijlers.  

Een grid is een systeem dat: 

- resources coördineert die niet onderhevig zijn aan een gecentraliseerde controle 

- gebruik makend van standaard, open, general-purpose protocols en interfaces 

- om zo een niet-triviale quality of service aan te bieden 

 

Een gridnetwerk verschilt op enkele vlakken van een cluster van computers. Zoals ook 

vermeld in de definitie van Foster gebeurt de controle in een grid niet gecentraliseerd. 

Verder is de apparatuur die gebruikt wordt in gridnetwerken heterogeen. Clusters zullen 

vaak gelijkaardige machines gebruiken. In gridnetwerken liggen de verwerkingseenheden 

ook geografisch verspreid, terwijl bij een cluster de volledige infrastructuur zich op een plek 

zal bevinden. Ten slotte is er nog het dynamische karakter van gridnetwerken. De topologie 

ligt niet vast en er kunnen op elk ogenblik knopen en links bijkomen of wegvallen.  

 

Op basis van hun applicatie kunnen gridnetwerken opgesplitst worden in drie klassen: 

computationele grids, data grids en service grids.  

Computationele grids kunnen meer processingmogelijkheden bieden dan elk van de 

machines die in het netwerk terug te vinden zijn. Deze categorie kan verder opgesplitst 

worden in supercomputing en high-throughput computing. Supercomputing zal trachten om de 

uitvoeringstijd van een taak in te korten door deze taak parallel op meerdere computers uit 

te voeren, terwijl high-throughput computing systemen speciaal ontworpen zijn om grote 

job batches uit te voeren. Cycle scavenging grids zijn speciale computationele grids. Ze laten 
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gebruikers toe om hun vrije CPU-tijd af te staan om zo bij te dragen tot wetenschappelijk 

onderzoek (vb. SETI@home, …).  

Data grids extraheren nieuwe informatie uit gedistribueerde databanken. Een bekend 

voorbeeld van dit soort grids is het LCG project, waarbij de data van de Large Hadron 

Collider in CERN verwerkt wordt.  

Service grids bieden diensten die niet aangeboden kunnen worden door één enkele 

machine. Diensten kunnen gaan van collaborative working (interactie tussen meerdere 

gebruikers en applicaties via een virtuele werkruimte) tot multimediagrids en ‘on demand’ 

grids (de hoeveelheid verwerkingsmogelijkheden van de jobs van een gebruiker dynamisch 

doen toenemen of dynamisch bepaalde infrastructuur selecteren om al dan niet virtuele 

experimenten uit te voeren). 

 

Een voorbeeld van een gridnetwerk is terug te vinden in figuur 1.1. De verschillende 

resources zijn geografisch verspreid. Clients die zich eender waar kunnen bevinden sturen 

jobs naar deze resources. De plaats waar deze jobs uitgevoerd worden is niet belangrijk, 

enkel het feit dat de taken uitgevoerd worden.  

 

 

 

 
Figuur 1.1. Gridnetwerk  [3] 
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Het grootste voordeel van gridnetwerken is dat ze in staat zijn om een piekbelasting op te 

vangen. Om lokaal elke mogelijke piekbelasting op te kunnen vangen, zou een te grote 

uitbreiding van infrastructuur nodig zijn om aan die vraag te voldoen, wat ook financieel 

meestal niet haalbaar is. In het netwerk bevinden zich machines die nog vrije capaciteit 

bezitten. Het spreekt voor zich dat het delen van deze capaciteit een goedkope oplossing 

voor het probleem is. Figuur 1.2 toont een grafiek van een mogelijke belasting 

(normaalverdeling). De vertikale lijnen zijn een grens voor wat de eigen infrastructuur 

aankan qua belasting. Wanneer de belasting te groot is (rechts van de lijn), is het systeem 

niet meer in staat om die zelf te verwerken. Wanneer we werken met een systeem 

uitgebeeld door lijn 1, dan hoeven we geen gebruik te maken van gridnetwerken. Het 

systeem kan immers het grootste gedeelte van de tijd de belasting aan (bijvoorbeeld 

99,999% van de tijd). Hebben we echter een systeem weergegeven door lijn 2, dan is het 

gebruik van een gridnetwerk bijzonder nuttig. Slechts 60% van de tijd kan de belasting 

door het systeem zelf uitgevoerd worden. De andere 40% (piekbelasting) wordt door de 

grid opgevangen. Systemen gemodelleerd door lijn 2, die lokaal slechts een beperkte 

capaciteit hebben, zijn meestal goedkoper qua infrastructuur. De goedkoopste manier om 

de resterende hoeveelheid belasting op te vangen is een gridnetwerk.    

 

In deze scriptie werd een abstractie gemaakt van het gridnetwerk. We werken met een 

algemeen grid waarbij jobs, die een niet verder gespecifieerde taak bevatten, dienen 

uitgevoerd te worden op een resource, zonder hierbij de functionaliteit van de resource te 

vermelden.  

kans

belasting

lijn 1 lijn 2 

 
 
 

Figuur 1.2. Belasting 
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1.2. Optische netwerken 
 

Sinds de komst van het internet blijft de vraag naar bandbreedte stijgen, terwijl de 

beschikbare netwerkinfrastructuur niet meer aan die eisen kan voldoen. Dit verklaart de 

opkomst van een nieuw soort netwerken: optische netwerken.  

Optische netwerken gebruiken glasvezelkabels om de informatie in de vorm van 

lichtstralen te transporteren. Deze bieden een hogere capaciteit en zijn goedkoper. Om 

meerdere signalen over eenzelfde link te versturen, wordt gebruik gemaakt van WDM 

(Wavelength Division Multiplexing), waarbij aan elk signaal een golflengte toegekend wordt 

[6]. Dit wordt geïllustreerd in figuur 1.3. λi is één bepaalde golflengte, wat ook 

overeenstemt met een kleur in het lichtspectrum. 

 

Over het algemeen wordt gebruik gemaakt van de standaarden SONET (Synchronous 

Optical NETwork) en SDH (Synchronous Digital Hierarchy) die gelijkaardig zijn. In figuur 

1.4 is een tabel terug te vinden met de meest gebruikte data rates. Binnen deze scriptie 

zullen we gebruik maken van STM-1 (in SDH), waarbij links informatie kunnen versturen 

aan 155,52 Mbps. 

 

Om het bursty internetverkeer over optische netwerken te kunnen routeren stelde Qiao 

OBS (Optical Burst Switching) voor [7]. In OBS wordt eerst een controlepakket verstuurd 

(om de nodige bandbreedte te reserveren en de switches op het pad te configureren),  

direct gevolgd door een data burst zonder te wachten op een bevestiging. Er wordt dus 

gebruik gemaakt van een eenwegs-reservatie-protocol, en geen tweewegs-reservatie- 

protocol zoals in ATM-netwerken. OBS verschilt ook van optische packet/cell switching 

doordat een burst uit één of meerdere pakketten kan bestaan en er slechts één 

controlepakket hiervoor nodig is, wat resulteert in minder overhead per dataeenheid. 

… … …

λ1 
λ2 

λn 

 
Figuur 1.3.Wavelength Division Multiplexing 
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Verder maakt OBS gebruik van out-of-band signaling en is er geen sterke koppeling in de 

tijd tussen de controlepakketten en de data. OBS biedt de mogelijkheid om zowel 

betrouwbaar (met behulp van acknowledgements) als onbetrouwbaar data te versturen. 

 

Een ander belangrijk punt binnen optische netwerken is de manier van schakelen. Er zijn 

twee uitersten: volledig elektrisch of volledig optisch. Wanneer elektrisch geschakeld wordt, 

wordt het optisch signaal in elke router omgezet in een elektrisch signaal. Aan de hand van 

dit elektrisch signaal wordt gerouteerd, waarna het terug omgezet wordt in een optisch 

signaal om over de volgende link te sturen. Wanneer men volledig optisch routeert, 

gebeuren deze omzettingen niet. Hierbij worden de signalen gerouteerd op basis van hun 

golflengte, waarbij informatiestromen in de router van golflengte kunnen wisselen. 

 

In de simulator werd een abstractie gemaakt van de optische netwerken. Wij hebben ervoor 

geopteerd om enkel de data rates op de links te modelleren zoals in een optisch netwerk. 

De andere concepten die in deze paragraaf aan bod kwamen, lieten we achterwege omdat 

de nadruk van dit afstudeerwerk op de algoritmes ligt. 

 

1.3. Anycast algoritmes 
 

De twee gekende types van routering zijn unicast en multicast. Bij unicastroutering 

communiceert één bron met één bestemming. Multicastroutering vindt plaats tussen één 

bron en meerdere bestemmingen. Bij gridnetwerken is het echter niet belangrijk waar een 

job uitgevoerd wordt, enkel dát hij uitgevoerd wordt. Aan deze eis kan worden voldaan 

Optical level Electrical Level Line rate (Mbps) SDH-equivalent 

OC-1 STS-1 51,840 - 
OC-3 STS-3 155,520 STM-1 
OC-12 STS-12 622,080 STM-4 
OC-48 STS-48 2.488,320 STM-16 
OC-192 STS-192 9.953,280 STM-64 
OC-768 STS-768 39.813,120 STM-256 

 
 

Figuur 1.4. SONET/SDH Digital Hierarchy 
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door anycast-routering. Anycastroutering zal de beste van meerdere mogelijke 

bestemmingen kiezen. De kwaliteit van een bepaalde bestemming wordt bepaald door het 

routeringsalgoritme. Dit kan bijvoorbeeld de afstand tot de bestemming zijn. 

Anycastdiensten worden algemeen gedefinieerd als een toestandsloze best effort levering 

van een anycast datagram aan minimaal 1 host, en liefst slechts 1 host, die de taak in het 

datagram kan uitvoeren [10]. 

Doordat pakketten naar meerdere bestemmingen gestuurd kunnen worden, kunnen 

anycastdiensten de netwerkload helpen uitbalanceren door het verkeer evenredig te 

verdelen over alle bestemmingen.  

 

Figuur 1.5 illustreert het principe van anycastroutering. S1 en S2 zijn twee servers die 

dezelfde diensten aanbieden (bvb. DNS-servers). Ze worden allebei aangeduid met het 

anycastadres 192.88.99.1. Wanneer een pakket naar dat adres gestuurd wordt, wil men dat 

dit in de dichtste server terechtkomt. Het pakket (waarbij S staat voor source en D voor 

destination) van 155.83.205.56 zal naar S1 verstuurd worden, terwijl dat van 167.94.12.6 in S2 

terecht zal komen. 

Er zijn twee mogelijkheden om anycastroutering aan te pakken: netwerklaag anycast en 

applicatielaag anycast. Netwerklaag anycast wordt toegepast op het niveau van de routers 

S1 

S2

192.88.99.1 

192.88.99.1

S: 155.83.205.56
D: 192.88.99.1

DATA 

S: 167.94.12.6 
D: 192.88.99.1 

DATA 

 
 

Figuur 1.5. Anycastroutering 
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en maakt enkel gebruik van de informatie die in de routeringstabellen terug te vinden is. Bij 

applicatielaag anycast worden aanvragen gestuurd naar een centraal punt, dat een 

bestemming selecteert en het pakket naar die bestemming doorstuurt. Het nadeel van deze 

laatste service is dat het gebruik maakt van een centraal systeem, dat betrouwbaar moet 

zijn, maar dit systeem kan wel extra informatie over de bestemmingen bevatten. Eenmaal 

de bestemming bepaald is, worden de pakketten unicast gerouteerd. 

In deze scriptie wordt gebruik gemaakt van netwerklaag anycast. De informatie zal dus 

terug te vinden zijn in de routers en niet in een centraal systeem. 

 

Anycast pakketten hebben geen eenduidige bestemming. Daarom werd een nieuwe 

adresstandaard geïntroduceerd in Ipv6 die anycastadressering ondersteunt [11]. Wij zullen 

echter geen gebruik maken van deze adressering. Alle verkeer dat gerouteerd wordt, maakt 

gebruik van dezelfde anycastdiensten en heeft dus hetzelfde bestemmingsadres.  

 

1.4. Ant Colony Optimization 
 

Vele zaken die we in de natuur terugvinden, dienen als basis van moderne 

wetenschappelijke concepten. Zo is het gedrag van mieren in een mierenkolonie de basis 

van een routeringsalgoritme [12-15]. Mieren slagen erin om op een gedistribueerde maar 

gecoördineerde manier voedsel te verzamelen; dit door middel van het stigmergieprincipe. 

Het stigmergieprincipe wordt gedefinieerd als een vorm van indirecte communicatie in een 

gedecentraliseerd systeem, waarbij de individuele eenheden communiceren door het 

aanpassen van de lokale omgeving. Mieren laten langzaam vaporiserende feromonensporen 

achter die andere mieren tot hetzelfde pad aantrekken. Deze laatsten deponeren op hun 

beurt ook feromonen, wat opnieuw andere mieren aantrekt. 

 

Figuur 1.6 illustreert het principe van Ant Colony Optimization (ACO). We beginnen met 

een netwerk waarin geen feromonensporen terug te vinden zijn (zie figuur 1.6 (A)). Mieren 

vertrekken vanuit het nest en zijn op zoek naar voedsel. In een eerste fase worden mieren 

over willekeurige paden gestuurd. Nergens zijn immers feromonensporen terug te vinden, 

waardoor mieren geen specifieke voorkeur voor een pad hebben. Op het gevolgde pad 

wordt een feromonenspoor achtergelaten. Wanneer een mier de voedselbron bereikt, kan 

hij door middel van dit spoor snel terugkeren naar zijn nest. Ook op de terugweg worden 

sporen nagelaten (zie figuur 1.6 (B en C)). 
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Aangezien de paden van het nest naar het voedsel niet allen even lang zijn en mieren over 

een korter pad sneller heen en terug kunnen lopen, zal het feromonenspoor op die paden 

sterker zijn dan op de langere paden. Mieren zullen dus geneigd zijn om de kortere paden 

te volgen. Het eindresultaat is een ‘mierenautosnelweg’ via het kortste pad (zie figuur 1.6 

(D)). 

Dit principe wordt vertaald naar een digitale omgeving, waarbij feromonensporen omgezet 

worden in informatie opgeslagen in de routers. Aan de hand van die informatie kunnen de 

digitale mieren en andere pakketten gerouteerd worden over het kortste pad. 

 

 

 

 
 
 

Figuur 1.6. Ant Colony Optimization 
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1.5. Doelstelling 
 

Het doel van deze scriptie is op zoek te gaan naar algoritmes om jobs op een efficiënte 

manier te routeren in optische gridnetwerken. Hierbij wordt uitgegaan van het gedrag van 

een mier binnen een mierenkolonie. De ontwikkelde algoritmes worden vergeleken met het 

gekende kortste-pad-algoritme van Dijkstra. 

 

Het volgende hoofdstuk geeft een overzicht van de algoritmes die bestudeerd worden. 

Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de implementatie van de simulator en de gebruikte modellen 

voor het netwerk, de resources, de clients, …. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de 

resultaten van de simulaties besproken. Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 een besluit 

geformuleerd. 
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Hoofdstuk 2: Algoritmes 
 

 

Het Ant Colony Optimization (ACO)-algoritme is niet eenduidig bepaald. Het basisidee dat 

mieren het netwerk verkennen en de informatie die ze verzameld hebben verspreiden, is in 

alle algoritmes aanwezig, maar verschillende implementaties zijn mogelijk. 

Dit hoofdstuk gaat dieper in op de verschillende algoritmes die in een volgend hoofdstuk 

onderling vergeleken zullen worden. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen 

algoritmes met globale update, waarin elke knoop een volledig beeld krijgt van het netwerk 

en algoritmes met lokale update waarin slechts een gedeelte van het netwerk zichtbaar is 

voor elke knoop. Deze algoritmes kunnen dan verder worden onderverdeeld op basis van 

de manier waarop de jobs, en ook de mieren, gerouteerd worden. Zo kan een router 

beslissen om de job altijd naar de dichtste resource te sturen, of naar de grootste (bekende) 

resource, of op de link waar het pakket de meeste kans heeft om een resource aan te 

treffen.  

 

2.1. Algoritmes met globale update 
 

In algoritmes met globale update heeft elke knoop een globaal beeld van het netwerk. Alle 

knopen en links van het netwerk zijn gekend. Veranderingen in het netwerk worden naar 

alle knopen gecommuniceerd.  

Merk hierbij de contradictie op met het ACO-idee, waarbij mieren het netwerk verkennen 

en ook zelf de verzamelde informatie verspreiden. Het is quasi ondenkbaar dat een mier 

hiervoor het volledige netwerk zal doorlopen. Het ACO-karakter van deze algoritmes ligt 

in het feit dat mieren in het netwerk op zoek zullen gaan naar alle mogelijke paden en dit 
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zullen meedelen aan de knopen die ze op hun weg tegenkwamen. Informatie over de 

knopen zelf, zoals hoeveel resources er nog beschikbaar zijn, wordt globaal verspreid. 

Er zijn drie soorten pakketten die door het netwerk reizen: verkenningsmieren, 

achterwaartse mieren en jobs. Verkenningsmieren zijn pakketten die reizen van een client 

naar een resource. Hun functie is om op zoek te gaan naar nieuwe resources en betere 

paden naar reeds ontdekte resources. Achterwaartse mieren moeten alle info die de 

verkenningsmieren verzameld hebben doorgeven aan de knopen op het pad van de 

verkenningsmier. Hierbij doorlopen ze het pad in omgekeerde volgorde en passen ze de  

routeringstabellen in de knopen aan. Jobs zijn pakketten die de opdrachten bevatten. Ze 

worden verstuurd vanuit de clients en moeten op zoek gaan naar een resource waar ze 

verwerkt kunnen worden. Er bestaan verschillende manieren om jobs te routeren. Allen 

maken ze gebruik van de routeringstabellen in de knopen.  

De routeringstabel houdt per resource en per link het aantal mieren bij die over die link 

gepasseerd zijn met als bestemming die resource. Dit verschilt van de klassieke 

routeringstabel die we kennen waarbij per bestemming de volgende knoop en de poort 

waarnaar het pakket gestuurd moet worden, bijgehouden wordt. Figuur 2.1 toont een 

klassieke routeringstabel (bvb. algoritme OSPF) van een netwerk met twee resources. Per 

resource wordt de volgende hop en de poort bijgehouden van het kortste pad. Op de 

figuur worden knopen aangeduid met hun ID in plaats van met een IP-adres. 

ResourceID PortID DestinationID 

1 1 13 
2 2 18 

 
 

Figuur 2.1. Klassieke routeringstabel (OSPF) 

ResourceID PortID DestinationID # Ants 
1 1 13 4647 
1 2 18 2386 
1 3 25 678 
2 1 13 45 
2 2 18 762 
2 3 25 178 

 
 

Figuur 2.2. Routeringstabel van ACO 
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Normaalgezien wordt ook nog de afstand tot de resource bijgehouden. Dit werd 

weggelaten in de figuur omdat dit niet van belang is voor de ACO-routeringstabel. Figuur 

2.2 is dezelfde routeringstabel maar nu voor de ACO-algoritmes, waarbij de knoop in 

kwestie drie poorten bevat. Deze bevat nu per resource en per poort een entry. Verder 

wordt ook nog een teller bijgehouden van het aantal mieren die over die link gepasseerd 

zijn. 

Naast de routeringstabel bevat elke knoop nog een tabel met de informatie over de 

resources. Per resource wordt de totale capaciteit en de hoeveelheid bezette rekeneenheden 

bijgehouden. Een voorbeeld van deze tabel is te zien in figuur 2.3. 

2.1.1. Verkenningsmieren 
 

Verkenningsmieren worden aangemaakt in een client en gaan op zoek naar een resource. 

Figuur 2.4 toont een mogelijke reisweg van een verkenningsmier. Op zijn pad van client 

naar resource zal de mier typisch enkele routers bezoeken. Deze moeten de link bepalen 

waarop de mier verder gestuurd zal worden. In een resource eindigt de levenscyclus van 

een verkenningsmier en wordt deze omgezet in een achterwaartse mier.  

 

Client 
verkenningsmier 

aanmaken 

Router 
verkenningsmier

verdersturen 

Router 
verkenningsmier 

verdersturen 

Router 
verkenningsmier

verdersturen 

Router 
verkenningsmier 

verdersturen 

Resource 
verkenningsmier 
    achterwaartse 

mier 

Client

 
 
 

Figuur 2.4. Reisweg van een verkenningsmier 

→ 

Resource Total Capacity Occupied

1 100000 5000

2 100000 80000
 

 
Figuur 2.3. Resource tabel 
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In elke client worden nieuwe verkenningsmieren gegenereerd. Eenmaal de mier 

aangemaakt is, zal deze de nodige informatie over de client verzamelen. Vervolgens komt 

hij terecht in de router van de client, die zal bepalen over welke link het pakket verstuurd 

zal worden. Verkenningsmieren die op hun reisweg een client tegenkomen, zullen deze 

negeren en enkel de router hiervan bezoeken.  

In een router wordt beslist over welke link de mier zijn reis zal verder zetten. In figuur 2.5 

toont een overzicht van wat er precies in een router gebeurt. 

Als de mier aankomt in de router zal die eerst nagaan of de routeringstabel niet leeg is. 

Routeringstabellen kunnen slechts opgevuld worden door achterwaartse mieren. Knopen 

 
 

Routeringstabel 
leeg? 

ja nee

Kies een 
willekeurige link 

Bepaal link mbv 
algoritme (zie job)

Kies een willekeurige 
waarde p0 

p0 < threshold? ja 
nee

Informatie bijhouden

Verstuur mier
 

 
Figuur 2.5. Verkenningsmier in router 
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die nog niet bezocht zijn zullen dus geen informatie in de tabel bevatten. Indien de 

routeringstabel leeg is, moet de router een willekeurige link kiezen waarover hij het pakket 

zal sturen, waarbij de zonet bezochte link genegeerd dient te worden. 

Bevat de routeringstabel wel informatie over de resources en de mogelijke paden naar die 

resources, dan kan de router beslissen om op basis van deze informatie het pakket te 

routeren. Indien enkel de routeringstabel in rekening zou worden gebracht, wordt een 

foutief beeld van het netwerk gecreëerd. Mieren zullen dan immers altijd over hetzelfde pad 

gestuurd worden, namelijk het pad dat het eerst ontdekt werd.  Zo zouden er een aantal 

paden, die misschien beter of korter zijn, nooit ontdekt worden. Daarom werken we met 

een randomwaarde (p0), die we gaan vergelijken met een grens (threshold). Een waarde 

kleiner dan de grens zorgt ervoor dat de router in de routeringstabel zal kijken om een link 

te bepalen in plaats van er willekeurig één te kiezen. Paragraaf 2.1.5. beschrijft de algoritmes 

die gehanteerd worden om die link te bepalen aan de hand van de routeringstabel. 

Deze grens (threshold) kan beschouwd worden als een parameter en bepaalt de 

ontdekkingszin van de mieren. Is deze grens hoog, dan zullen meer mieren de 

routeringstabel volgen en worden minder nieuwe paden ontdekt. Een lage grens zorgt 

ervoor dat verkenningsmieren vaker over een willekeurige link verstuurd worden waardoor 

de kans om nieuwe paden te ontdekken groter wordt. 

 

Nu bepaald is over welke link het pakket verstuurd zal worden, kan de router de nodige 

informatie meegeven aan de mier.  

Volgende informatie wordt bijgehouden: 

• de knoop waarnaar gestuurd wordt 

• de link waarover het pakket zal reizen 

• het tijdstip waarop het pakket verstuurd wordt 

• de poort waaruit het pakket zal vertrekken 

Deze informatie moet bijgehouden worden om het mogelijk te maken het omgekeerde pad 

te construeren. Achterwaartse mieren worden op basis van deze informatie gerouteerd. 

Pas als deze informatie opgeslagen is, kan de mier verstuurd worden naar de volgende 

knoop. 

  

Bij elke hop die de verkenningsmier maakt, herhaalt dit proces zich, net zo lang tot de 

resource bereikt is. 
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2.1.2. Achterwaartse mieren 
 

Een verkenningsmier die aankomt in een resource, heeft zijn eindpunt bereikt. Eerst zal de 

mier alle nodige informatie over de resource inzamelen, zoals de identiteit van de resource 

en het aantal vrije rekeneenheden. Vervolgens wordt de verkenningsmier omgezet in een 

achterwaartse mier. Hierbij blijft de informatie die de mier op haar pad verzameld heeft 

behouden. Enkel het type van de mier wordt aangepast omdat mieren op de terugweg 

anders moeten handelen dan mieren op de heenweg. De achterwaartse mier zal nu het pad 

van de verkenningsmier in omgekeerde volgorde doorlopen. Figuur 2.6 toont de weg van 

de achterwaartse mier, die ontstaan is uit de verkenningsmier, die het pad van figuur 2.4 

volgde. 

 

Wanneer een achterwaartse mier aankomt in een router, zal deze eerst nagaan of de 

resource die hij bezocht heeft, al aanwezig is in de routeringstabel. Is dit het geval dan moet 

enkel de teller die het aantal mieren naar die resource over die link telt, aangepast worden. 

Is dit niet het geval dan moet een nieuw routerveld aangemaakt worden voor deze 

resource. Hierbij moeten alle tellers van de links op 0 geplaatst worden, behalve de teller 

van de laatst bezochte link. 

Eenmaal de routeringstabel aangepast is, zal nagegaan worden wat de volgende link is op 

het pad van de mier en zal het pakketje over die link verstuurd worden. 

 

Client 
vernietiging 
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Router 
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mier 
verdersturen 

Router 
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mier 
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Router 
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Router 
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mier 
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Figuur 2.6. Reisweg van een achterwaartse mier 

→ 
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Wanneer de achterwaartse mier aankomt in de router van de client waarin hij aangemaakt 

werd, wordt hij vernietigd. Hij heeft immers zijn taak volbracht. 

2.1.3. Jobs 
 

Jobs vertrekken vanuit de clients, die elk verbonden zijn met een router. Vanaf hier 

worden de jobs gerouteerd doorheen het netwerk. Dit wordt verder uitgebreid besproken. 

 

Wanneer een job in een resource aankomt, zal nagegaan worden of de job daar uitvoerbaar 

is. Indien de resource de job niet kan uitvoeren, zal deze job gedropt worden. In het andere 

geval wordt de job zonder meer uitgevoerd.   

Figuur 2.7 toont wat er gebeurt met een job die in een router aankomt. Vooraleer de job 

verder verstuurd kan worden, moet deze twee stappen doorlopen. Eerst zal de router een 

resource selecteren. Vervolgens wordt een link geselecteerd waarlangs deze resource bereikt 

kan worden. Zowel de selectie van de resource als die van de link kan op verschillende 

 JOB 

 
 

SELECTIE 
RESOURCE 

 
SELECTIE 

LINK 

Dijkstra (dichtste)

Dichtste/grootste via routeringstabel 

Gewogen dichtste/grootste

Beste link

verstuur 

Gewogen via aantal mieren

Dijkstra

 
 

Figuur 2.7. Job in router 
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manieren gebeuren. Via het algoritme van Dijkstra kan de dichtste resource bepaald 

worden. Men kan ook de dichtste of de grootste resource bepalen aan de hand van de 

routeringstabel. De selectie van een resource kan gebeuren aan de hand van een weging 

volgens de afstand tot de resources of de beschikbare capaciteit van de resources. De 

router kan ook onmiddellijk de beste link bepalen. 

Eenmaal men weet naar welke resource men de job wil versturen, zijn er twee 

mogelijkheden om een link te bepalen. Met het algoritme van Dijkstra kan de beste link 

bepaald worden om zo snel mogelijk de resource in kwestie te bereiken. Men kan ook een 

weging uitvoeren aan de hand van het aantal mieren die over die links gereisd hebben.  

Hieronder wordt dieper ingegaan op elk van deze algoritmes. Het algoritme van Dijkstra 

wordt in appendix A besproken. 

 

2.1.4. Resourceselectie 
 

a. Dichtste resource via routeringstabel 

 

De router bepaalt de dichtste resource aan de hand van de routeringstabel. Zoals te lezen 

valt in [13] is de dichtste resource de resource van waar het grootste aantal mieren 

terugkeren. Figuur 2.8 toont dat op dit pad het grootste aantal mieren gereisd zullen 

hebben.  

De getallen zijn een tijdsaanduiding. Op ieder tijdstip wordt een nieuwe verkenningsmier 

gestuurd op zowel het bovenste als het onderste pad. De mieren op het bovenste pad 

bereiken de resource al na twee tijdseenheden, terwijl die van het onderste pad er 3 
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Figuur 2.8. Bepalen van dichtste resource 
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tijdseenheden over doen. De achterwaartse mieren reizen over hetzelfde pad terug. De 

mieren van resource 1 zullen dus weer sneller op hun bestemming zijn dan de mieren van 

resource 2. In eenzelfde tijdsspanne zullen dus meer mieren het bovenste pad volledig 

(d.w.z. heen en terug) doorlopen. 

In iedere router wordt voor elke resource het aantal mieren dat over de verschillende links 

kwam, opgeteld. Het grootste getal duidt de dichtste resource aan. Kijken we naar de 

voorbeeldtabel in figuur 2.9, die gebaseerd is op de tabel uit figuur 2.2, dan zien we dat 

resource 1 de dichtste resource is. Merk op dat er geen verband is tussen deze tabel en het 

netwerk uit figuur 2.8. 

b. Grootste resource via routeringstabel 

 

In plaats van telkens de dichtste resource te kiezen kan men er voor opteren om een job te 

sturen naar de resource die nog het meest rekeneenheden beschikbaar heeft. Dit kan 

bepaald worden aan de hand van de resourcetabel die bij de routeringstabel hoort. Voor 

elke resource moet de hoeveelheid bezette rekeneenheden afgetrokken worden van de 

totale capaciteit van de resource. De job zal dan verstuurd worden naar de resource die nog 

het meest tijdseenheden vrij heeft. Als we kijken naar de voorbeeldtabel van figuur 2.10 

(gebaseerd op de tabel uit figuur 2.3), dan zou hier voor resource 1 gekozen worden. 

 

 

 

 

ResourceID PortID DestinationID # Ants  
1 1 13 4647  
1 2 18 2386 Totaal 

1 3 25 678 7711 
2 1 13 45  
2 2 18 762 Totaal 

2 3 25 178 985 
 
 

Figuur 2.9. Bepalen van dichtste resource via routeringstabel 
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c. Weging 

 

In de voorgaande algoritmes werd een resource gekozen aan de hand van een criterium, 

waarbij de keuze eenduidig bepaald was. Men kan echter een extra niveau van onzekerheid 

invoeren. Voor elke resource wordt de kans bepaald dat die resource gekozen wordt aan de 

hand van de grootte van de resources of de afstand tot die resources. Elke resource (ook de 

verste en/of de kleinste) kan nu gekozen worden, maar de kans dat een resource gekozen 

wordt, is afhankelijk van het vooropgestelde criterium.  

Bij een weging ten opzichte van de afstand tot de resources, zal men per resource het aantal  

hops bepalen tot die resource. Dit is reeds gekend wegens het globale karakter van deze 

algoritmes. Nu wordt het eenheidsinterval verdeeld op basis van deze afstanden. De 

resources met de kortste afstand dienen een groter deel van het interval te omvatten dan 

resources verder verwijderd van de knoop in kwestie. Vandaar dat de maat voor de 

verdeling het omgekeerde van het aantal hops is. Verder moeten deze getallen genormeerd 

worden om een volledig eenheidsinterval op te vullen. Figuur 2.11 illustreert dit.  

 

Resource Total Capacity Occupied Free 

1 100000 5000 95000 

2 100000 80000 20000 
 

Figuur 2.10. Bepalen van grootste resource via routeringstabel 

Resource # Hops (#Hops)-1 Genormeerd 

1 3 0,3333333 0,625 

2 5 0,2 0,375 
 
 

 
Resource 1 Resource 2 

0 1 random

Figuur 2.11. Weging met behulp van aantal hops 
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Vervolgens wordt een willekeurig getal gekozen. Dit getal zet men eveneens uit op het 

eenheidsinterval. Het deelinterval waarin deze waarde valt, bepaalt de resource waarnaar 

men wil sturen. Op figuur 2.11 wordt voor resource 1 gekozen. Dit is de dichtste resource, 

maar resource 2 kon eveneens gekozen worden, weliswaar met een kleinere kans.  

Een weging met behulp van het aantal vrije rekeneenheden gebeurt op analoge wijze. 

Aangezien de kans om een resource met veel vrije rekeneenheden te verkrijgen, groter 

moet zijn dan de kans voor een resource met minder vrije rekeneenheden, moet men de 

getallen per resource hier niet omkeren. Figuur 2.12 illustreert dit. Weerom wordt de 

gekozen resource bepaald door middel van een willekeurig getal dat eveneens op het 

eenheidsinterval uitgezet wordt. In het voorbeeld kiest men voor resource 2, wat niet de 

resource is met de grootste hoeveelheid beschikbare rekencapaciteit.  

d. Beste link 

 

Dit algoritme werkt anders dan de voorgaande. In plaats van eerst de resource te bepalen 

en dan voor de beste link naar deze resource te kiezen, wordt hier de beste link gekozen 

onafhankelijk van de resources. 

Ook dit gebeurt aan de hand van de routeringstabel. Per link houdt men tellers bij van het 

aantal mieren die over die link gepasseerd zijn. Men zal dus alle aantallen die in de 

routeringstabel bij dezelfde link horen, optellen. Dit is te zien in figuur 2.13. Hier werd 

gebruik gemaakt van de voorbeeldtabel van figuur 2.2. 

Resource Vrij Genormeerd 

1 95000 0,826 

2 20000 0,174 
 

 
Resource 1 Resource 2 

0 1 random

Figuur 2.12. Weging met behulp van aantal beschikbare rekeneenheden 
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Om te bepalen naar welke poort het pakket gestuurd zal worden, gaat men te werk zoals in 

2.1.5(a) verder uitgelegd wordt. Vanuit het aantal mieren per link zal men de kans om die 

link te bezoeken, berekenen. Hier wordt weerom de laatst bezochte link verwaarloosd. Die 

kansen worden uitgezet op een eenheidsinterval zoals in figuur 2.11 en 2.12. Door een 

willekeurig getal te kiezen en dit ook weer te geven op het interval, wordt de volgende link 

bepaald waarover de job gestuurd zal worden. 

 

2.1.5. Linkselectie 
 

Nadat met behulp van een van de algoritmes uit paragraaf 2.1.4 een resource gekozen 

werd, is er nog een vrijheidsgraad, namelijk welke weg de job zal volgen naar deze resource. 

Ook dit wordt bepaald aan de hand van de routeringstabel. 

 

a. Selectie van link via weging  

 

Indien we de link kiezen via een weging, wordt het willekeurig karakter geïntroduceerd dat 

ook terug te vinden is in het ACO-algoritme. Voor elke poort berekenen we de kans dat de 
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Figuur 2.13. Bepalen van beste link 
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resource via deze link het snelst bereikt wordt. De laatst bezochte link wordt hierbij 

genegeerd.  

Voor elke poort berekenen we volgende probabiliteit: 

 

waarbij ‘k’ de index is van de poort langswaar de job de router binnenkwam en waarbij 

’aantal’ het aantal mieren aanduidt die over die link passeerden. Figuur 2.14 toont deze 

berekeningen voor de tabel uit figuur 2.2, waarbij reeds voor resource 1 gekozen werd. Hier 

werd k=2 gesteld. De job kwam dus de router binnen via poort 2. 

 

Vervolgens gaan we deze probabiliteiten uitzetten op een eenheidsinterval. Elke poort 

krijgt een gedeelte van het interval, dat overeenstemt met de kans tot het bereiken van de 

resource via die poort (zie figuur 2.15). Nu kiezen we een willekeurig getal binnen dit 

eenheidsinterval en zetten we dit uit op het interval. De poort die bij het deelinterval hoort 

waarin dit getal terecht komt, is de poort waarover de job verder verstuurd zal worden. Dit 

is ook te zien op figuur 2.15. Hier zal de job dus verstuurd worden via poort 1. Merk op 

dat men de meeste kans heeft om het kortste pad naar de desbetreffende resource te 

nemen. Als in figuur 2.8 beide resources samen zouden vallen, zouden er meest mieren 

over het kortste pad reizen. Aangezien pi bepaald wordt aan de hand van dit aantal mieren 
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Figuur 2.14. Berekening probabiliteiten 
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is dus de kans van het kortste pad het grootst en neemt die poort het grootste deel van het 

interval in. 

 

b. Dijkstra  

 

Men kan ook de link bepalen met behulp van het algoritme van Dijkstra. Hierbij kiest men 

voor de link op het kortste pad naar de gekozen resource. Dit wordt besproken in 

appendix A . 

 

2.2. Algoritmes met lokale update 
 

In deze algoritmes heeft elke knoop slechts een lokaal beeld van het netwerk. Een knoop 

bevat enkel informatie afkomstig van knopen die binnen een bepaalde afstand van de 

knoop in kwestie liggen. 

Ook hier reizen drie soorten pakketten door het netwerk: verkenningsmieren, 

achterwaartse mieren en jobs. 

Verkenningsmieren gedragen zich hetzelfde als de verkenningsmieren in de algoritmes met 

globale update. Ze reizen van een client naar een resource en gaan op zoek naar een korter 

of nieuw pad tussen een client en een resource. 

Er zijn wel enkele verschillen bij achterwaartse mieren en jobs. 

2.2.1. Achterwaartse mieren 
 

Achterwaartse mieren zijn pakketjes die de informatie, die de verkenningsmieren verzameld 

hebben, in het netwerk verspreiden. Aangezien deze algoritmes werken met een lokale 

update, moet deze informatie slechts binnen een bepaalde straal meegedeeld worden.  

 
 

poort 1 poort 3 

0 1random 

 
Figuur 2.15. Bepalen van poort 
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De mieren zullen slechts een bepaald aantal hops overbruggen en niet het volledige pad 

van de resource naar de client doorlopen zoals bij de algoritmes met globale update. Het 

gedeelte van het netwerk waarin de informatie van de resource verspreid wordt, noemen 

we de omgeving van de resource. Knopen die niet in de omgeving van de resource liggen 

weten niets af van het bestaan van die resource. 

De omgeving van een resource wordt bepaald door een getal n, dat het aantal hops uitdrukt 

die een achterwaartse mier kan overbruggen. Figuur 2.16 toont de omgeving van een 

resource (R) waarbij voor n=2 werd gekozen. Enkel de knopen die op minder dan 3 hops 

van resource verwijderd liggen, behoren tot de omgeving. 

 

2.2.2. Jobs 
 

De informatie over de gewijzigde resourcestatus wordt hier slechts lokaal verspreid in een 

gebied met een straal van n hops, dit in tegenstelling tot globale update waar de 

statusinformatie aan alle knopen meegedeeld wordt. Doordat achterwaartse mieren slechts 

R

omgeving 

 
 

Figuur 2.16. Omgeving bij lokale update 
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in de omgeving van een resource reizen, hebben knopen verder dan n hops verwijderd van 

de resource geen weet van die resource.  

Clients die in geen enkele omgeving van een resource liggen, zijn niet op de hoogte van het 

bestaan van resources. Hier zal men de job over een willekeurige link sturen, hopend dat de 

job nu in de omgeving komt van een resource. Dit wordt geïllustreerd in figuur 2.17, 

waarbij voor n=1 werd gekozen. De client (C) ligt niet in de buurt van een van de resources 

(R1, R2 of R3). Deze client zal dus de job op een willekeurige link sturen en hopen dat 

deze in de buurt van een resource terechtkomt. Dit is mogelijk via link 1 en 2. Als de job 

over link 3 of 4 gestuurd wordt, zal in de volgende router opnieuw een willekeurige link 

gekozen moeten worden, waarbij men opnieuw hoopt om in de omgeving van een resource 

terecht te komen. 

Als men op zoek is naar de dichtste resource, ligt de client ofwel in de buurt van de 

resource, ofwel kan de client in een beperkt aantal hops in de buurt raken van de resource. 

Merk op dat in het worst case scenario niet altijd de dichtste resource bereikt zal worden. 

Het kan immers zijn dat een client die geen weet heeft van resources de job de verkeerde 

kant opstuurt, waardoor de job terechtkomt in de buurt van een resource die niet de 

dichtste resource is. We bekomen dus een suboptimale oplossing. Stel dat in figuur 2.17 de 

job over link 4 gestuurd wordt, dan komt hij automatisch terecht in het gebied van R3, wat 

niet de dichtste resource is.  

C

R1 

R2

R3 

1
2 3

4

 
Figuur 2.17. Lokale update 
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Kiest men voor de grootste resource, dan is de resource die uiteindelijk gekozen wordt, 

ook hier vaak suboptimaal. Als de client in de buurt ligt van een of meerdere resources, dan 

zal de job naar de grootste van deze resources verstuurd worden. Komt de job op zijn 

reisweg echter in de buurt van een grotere resource, dan kan van bestemming gewisseld 

worden. Eenmaal de job in de omgeving van een resource komt, worden de geïsoleerde 

resources – dit zijn resources die enkel bereikt kunnen worden via knopen die in geen 

enkele omgeving van een resource liggen – quasi geëlimineerd. Stel dat R3 op figuur 2.17 

de grootste resource is. Tenzij een job over link 4 gestuurd wordt, is de kans dat de job 

effectief in R3 verwerkt zal worden, miniem. Stuurt men de job over link 1, dan wordt hij 

verwerkt in R1. Stuurt men de job over link 2 dan zal in het eindpunt hiervan de grootste 

van R1 en R2 gekozen worden. Jobs reizen dus enkel naar de grootste ‘zichtbare’ resource. 

 

Het grote voordeel van algoritmes met lokale update is schaalbaarheid. Grote netwerken 

zullen het algoritme niet onnodig vertragen, omdat de informatie niet naar alle knopen 

gecommuniceerd dient te worden.   
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Hoofdstuk 3: Simulator 
 

 

Het modelleren van een systeem om de algoritmes die in het vorige hoofdstuk besproken 

werden, te testen, kan op verschillende manieren gebeuren, waar simulatie er één van is. 

Simulatie is een techniek waarbij een model van een reëel of voorgesteld systeem gebouwd 

wordt, zodanig dat het gedrag van dit systeem onder specifieke condities bestudeerd kan 

worden.  

Een simulatie zorgt ervoor dat het systeem niet in de werkelijkheid gebouwd dient te 

worden, wat het testen van het systeem goedkoper kan maken. Verder zijn simulaties veel 

flexibeler. Aanpassingen aan het systeem kunnen snel geïmplementeerd worden zonder het 

volledige systeem opnieuw te moeten bouwen. Men kan ook focussen op wat belangrijk is 

en bepaalde details achterwege laten. Simulaties zijn nuttig omdat ze de tijdschaal kunnen 

veranderen. De invloed van bepaalde parameters kan ook op een eenvoudige manier 

nagegaan worden. 

Simulaties kunnen onderverdeeld worden op basis van hun statisch (zoals Monte Carlo) of 

dynamisch karakter. Statische simulaties modelleren een bepaald ogenblik in de tijd, terwijl 

dynamische veranderingen in de tijd nagaan. Verder kunnen simulaties discreet of continu 

zijn, afhankelijk van de ogenblikken waarop de toestandsvariabelen aangepast worden. 

Tenslotte kan een simulatiemodel deterministisch of stochastisch zijn. Deterministische 

modellen bevatten geen randomvariabelen, wat bij stochastische modellen wel het geval is.  

Om de algoritmes uit hoofdstuk 2 te testen, werd gebruik gemaakt van een dynamisch, 

discreet en stochastisch simulatiemodel, dat aangeduid wordt met de term ‘discrete event 

simulator’. Deze simulator is geïnteresseerd in het verloop van de toestand in de tijd. De 

tijd wordt gezien als een discreet gegeven dat geïncrementeerd wordt telkens wanneer er 

zich een nieuwe gebeurtenis voordoet. Verder wordt gebruik gemaakt van 

randomvariabelen om het geheel te simuleren. 
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Dit hoofdstuk gaat dieper in op de implementatie van de simulator en de gebruikte 

modellen voor het netwerk, de resources, de clients, …. We werken met een discrete event 

simulator die ontwikkeld is in JAVA (zie 3.1). Figuur 3.1 geeft een overzicht van de 

verschillende klassen en de samenwerking tussen deze klassen. Op de figuur zijn enkel de 

essentiële variabelen weergegeven.  De Discrete Event Simulator is de belangrijkste 

klasse. Deze klasse is de eigenlijke simulator. Ze bevat een klok (clock), een lijst van knopen 

(nodes), lijst van links (links) en een lijst met events (eventlist). AGEvents zijn events 

aangepast aan de noden van de simulaties. De belangrijkste variabelen binnen deze klasse 

zijn een tijdsaanduiding (time), een mier (ant), een job (job) en een doel (target). Objecten uit 

de Job-klasse zijn opdrachten die in het netwerk uitgevoerd dienen te worden. Ants zijn 

kleine pakketjes die informatie over mogelijke paden bevatten. Verschillende types mieren 

zijn mogelijk, zoals verkenningsmieren en achterwaartse mieren. Verder bevat een ant nog 

informatie over de resource die hij bezocht (resource) en over het pad naar die resource 

(path). Een pad bestaat uit verscheidene Hops. De klasse Node duidt de knopen aan van 

het netwerk. De belangrijkste structuren in die klasse zijn een lijst van alle poorten van die 

knoop (ports) en een routeringstabel (routertable). Een routeringstabel bestaat uit meerdere 

RTResources die elk een lijst van RTPorts bevatten. 

Dit hoofdstuk gaat dieper in op de belangrijkste klassen en de implementatiedetails van het 

netwerk. 



 

 30 

 
 

Figuur 3.1. Klassediagram van de simulator 
 

 
Figuur 3.1. Klassediagram van de simulator 
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3.1. Discrete Event Simulator 
 

Wat een discrete event simulator typeert, is de notie van tijd. Tijd is geen continuüm, maar 

wordt op discrete tijdstippen geïncrementeerd. De klok wordt enkel aangepast als er 

effectief iets gebeurt in de simulator. Deze gebeurtenissen worden events genoemd. De 

simulator bevat een gesorteerde structuur om alle events bij te houden, waarbij de events 

gesorteerd worden op basis van hun tijdstip.  

 

Dit wordt geïllustreerd in figuur 3.2. Event x dat plaats moet vinden op tijdstip 689 wordt 

gegenereerd en komt terecht in de eventlist tussen event 2 en event 3. 

In een continue lus wordt het vroegste event van de eventlist verwijderd en uitgevoerd. Bij 

de uitvoering van een event kan een ander event gegenereerd worden, bijvoorbeeld 

wanneer een job naar een andere knoop gestuurd wordt. Het tijdstip van dit nieuwe event 

moet groter zijn dan het tijdstip van het event dat verwerkt wordt.  

Events kunnen dus enkel gegenereerd worden vóór de simulatie of tijdens de uitvoering 

van een event, waarbij het event dat gegenereerd wordt zich in de toekomst afspeelt. Dit 

wordt geïllustreerd in figuur 3.3. Event 1 tot en met event 5 werden aangemaakt vóór de 

simulatie. Event 6 werd gegenereerd door event 2 en event 7 door event 3. 

 

Het grote voordeel van een discrete event simulator is dat de werkelijke simulatietijd korter 

is dan de gesimuleerde tijd. Dit is te zien op figuur 3.3. Na event 7 loopt de simulator reeds 

200 tijdseenheden terwijl al 903 tijdseenheden gesimuleerd werden. Events worden immers 

continu verwerkt in plaats van slechts op de werkelijke tijdstippen.  

 

467 Event 2 
876 Event 3 
903 Event 4 

5347 Event 5 

689 Event x 

467Event 2 
689Event x 
876Event 3 
903Event 4 

5347Event 5 

 
 

Figuur 3.2. Eventlist in DES 
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De gesimuleerde tijd wordt aangeduid met een interne klok. Verder bevat de discrete event 

simulator nog de configuratie van het netwerk waarin gesimuleerd wordt. Deze configuratie 

bestaat uit een lijst van knopen en een lijst van links. 

 

3.2. Ant 
 

Objecten uit de klasse ‘Ant’ zijn mieren die het netwerk verkennen. Zoals in het vorige 

hoofdstuk besproken werd, zijn mieren pakketjes die bij het verkennen van het netwerk de 

nodige informatie over hun pad en de knopen die ze bezochten, bijhouden.   

Volgende informatie wordt bijgehouden: 

• Een ID 

Dit identificeert de mier op unieke wijze. 

• Het type  

Er zijn verschillende soorten mieren: verkenningsmieren, achterwaartse mieren en 

mieren die jobs begeleiden. Verkenningsmieren en achterwaartse mieren werden in 

een vorig hoofdstuk reeds besproken. Mieren die jobs begeleiden duiden enkel aan 

dat het om een job gaat. Als een pakket in een router aankomt, zal men eerst 

nagaan wat het type van de mier is en op basis hiervan de gepaste acties 

ondernemen. 

• Het pad 

Het pad bestaat uit een lijst van hops. Een hop bevat een link, het eindpunt van die 

link en de poort waarover de mier verstuurd werd, samen met een tijdsaanduiding. 
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Figuur 3.3. Discrete Event Simulator 
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Wanneer een mier uit een client vertrekt is het pad nog leeg. Op de heenweg naar 

de resource wordt het pad gevormd. Eenmaal de verkenningsmier omgezet is in 

een achterwaartse mier wordt het pad gebruikt om dit in omgekeerde volgorde te 

doorlopen en zo de nodige informatie in de bezochte routers te verspreiden. Bij 

mieren die jobs begeleiden heeft het pad geen specifieke functie. 

• Bron en doel 

Dit zijn twee knopen die de oorsprong en de bestemming van de mier aanduiden.  

• Informatie over de resource  

Bij generatie van een mier is deze informatie nog onbekend. Slechts wanneer de 

mier een resource bereikt en omgezet wordt in een achterwaartse mier, worden 

deze variabelen opgevuld. De identiteit van de resource en de totale capaciteit van 

de resource worden bijgehouden. Merk op dat de hoeveelheid bezette 

rekeneenheden niet door mieren gecommuniceerd wordt, maar globaal wanneer 

een job een resource bereikt. 

 

Bij initialisatie van het netwerk wordt in elke client precies één verkenningsmier 

gegenereerd. Deze mier gaat op zoek naar een resource, wordt daar omgezet in een 

achterwaartse mier, die vervolgens terugkeert naar de client waar hij ontstaan is. Na 

vernietiging van de mier wordt onmiddellijk een nieuwe mier gecreëerd die dezelfde taak 

heeft als zijn voorganger. Zo reizen er continu een aantal mieren door het netwerk, die als 

doel hebben het netwerk te verkennen. 

 

Mieren zijn kleine entiteiten die slechts de informatie die ze echt nodig hebben zullen 

bijhouden. Enkel de informatie over het pad kan een zekere omvang aannemen, maar die 

wordt beperkt doordat mieren, net zoals jobs een bepaalde levensduur hebben. Als ze te 

lang door het netwerk reizen, worden ze vernietigd. Het pad kan dus slechts een vooraf 

bepaald aantal hops bevatten, dat afhankelijk is van de levensduur van de pakketten. Verder 

reizen er maximaal n mieren tegelijk door het netwerk, waarbij n het aantal clients aanduidt. 

De bandbreedte door de mieren gebruikt zal dus maximum gelijk zijn aan n keer de grootte 

van een mier. Deze bandbreedte is veel kleiner dan de bandbreedte die jobs opeisen. Jobs 

kunnen namelijk willekeurig groot zijn. De capaciteit van de links is voldoende zodat een 

klein gedeelte gebruikt kan worden door mieren. Mieren zorgen voor een overhead in de 

routering, maar deze overhead is aanvaardbaar. 
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Een vaste bandbreedte voor mieren kan geïmplementeerd worden door deze 

controlepakketten out of band te versturen. We werken immers in een optisch netwerk en 

indien mieren een aparte golflengte toegekend krijgen, zal er geen interferentie optreden 

met het ‘normale’ verkeer dat over de overige golflengtes reist. 

 

3.3. Job 
 

Jobs zijn pakketten die het eigenlijke werk bevatten. Ze worden gecreëerd in een client en 

moeten in het netwerk gerouteerd worden naar een resource die ze kan uitvoeren. Ze 

worden getypeerd door twee eigenschappen: hun grootte uitgedrukt in bytes en hun 

levensduur.  

De grootte van een job is variabel en onbeperkt. Meestal zal een job een groter aantal bytes 

bevatten dan een mier, waardoor deze parameter de netwerkbelasting kan bepalen. Grote 

jobs zullen het netwerk zwaarder belasten dan kleine.  

Verder hebben jobs een bepaalde levensduur. Ze kunnen slechts voor een beperkte tijd in 

het netwerk vertoeven. De resultaten die na dit tijdstip verkregen worden, zijn meestal 

nutteloos. Verder is de kans om nog een resource te vinden binnen een aanvaardbare tijd 

miniem.  

 

3.4. Netwerk 
 

Het netwerk bestaat uit een verzameling van routers die met elkaar verbonden zijn door 

links. Jobs moeten aan de hand van de informatie in de routers over de links reizen om in 

een resource uitgevoerd te kunnen worden. 

Wanneer een job door het netwerk reist, duurt het een bepaalde tijd om een link te 

overbruggen (propagatietijd) en een bepaalde tijd om een job te versturen (de 

transmissietijd). We maken gebruik van een optisch netwerk waarbij links kunnen versturen 

aan de snelheid van het licht. De propagatietijd is dus miniem, en kan quasi verwaarloosd 

worden.  De transmissietijd echter is afhankelijk van de grootte van het pakket. Dit wordt 

geïllustreerd aan de hand van figuur 3.4. Pakketten reizen in een netwerk van knoop A naar 

knoop B. De propagatietijd is de tijd nodig om 1 byte van het ene eindpunt van een link 

naar het andere te brengen. De transmissietijd wordt gezien vanuit 1 bepaald punt in het 

netwerk en is de tijd die verstrijkt vanaf het passeren van het begin van de job tot het 
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passeren van het eind van de job. Een job van een zekere grootte kan zich dus op meerdere 

links tegelijk bevinden.  

Aangezien er gebruik gemaakt wordt van een optisch netwerk, reist de informatie met een 

snelheid van 300 000 km/s over de links. Verder wordt gebruik gemaakt van een 

Synchronous Digital Hierarchy (SDH), waarbij geopteerd werd voor STM-1-links. 

Pakketten worden dus verstuurd aan een snelheid van 155,52 Mbps. Stel dat we een pakket 

hebben van 100 MB dat we over een link van lengte 300 km willen sturen. Een byte zal er 

1/1000ste van een seconde over doen om de link te overbruggen (propagatietijd). De tijd 

nodig om het volledige pakket te versturen is gelijk aan (100 * 8) Mb /155,52 Mbps = 5,14 

seconden (transmissietijd). 

De propagatietijd is dus verwaarloosbaar ten opzichte van de transmissietijd. 

 

3.5. Node 
 

Er zijn drie types knopen: clients, routers en resources. Dit wordt aangeduid met de 

variabele type. Elk van deze types zal de pakketten anders behandelen. In deze klasse 

worden ook de algoritmes die in hoofdstuk 2 besproken werden, geïmplementeerd. Verder 

bevat de klasse Node tellers om het aantal uitgevoerde en gedropte jobs te tellen. Figuur 

3.5 toont een netwerk met 2 clients, 2 resources en 5 routers. Hierop is te zien dat een 

client en een resource ook een router omvatten.  

Elke knoop heeft een routeringstabel die bestaat uit een lijst van objecten van de klasse 

RTResource. Deze objecten bestaan uit een aanduiding van de resource, de totale capaciteit 

van die resource, het aantal bezette rekeneenheden en een lijst van objecten van de klasse 

RTPort. Wanneer informatie – d.i. het aantal bezette rekeneenheden - van een resource 

verspreid wordt, zal dit in deze objecten aangepast worden. Per resource die ontdekt werd, 

A B

Transmissietijd 

Propagatie- 
tijd 

Figuur 3.4. Versturen van een job 
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is er één zo een object in de routeringstabel. Per poort bevat een RTResource een object 

van RTPort waarin de index van de poort, de bestemming van de poort en het aantal 

mieren die langs deze weg reisden bijgehouden wordt. De opmaak van een routeringstabel 

wordt geïllustreerd in het linkergedeelte van figuur 3.6. In plaats van een aparte 

resourcetabel bij te houden met de informatie van de resources, wordt deze informatie hier 

opgeslagen in de RTResources. Verder bevat een RTResource nog een tabel met de 

RTPorts. Omzetting naar de vorm van figuur 2.2 en 2.3 is heel eenvoudig. Een entry is een 

RTPort waarbij ook een aanduiding van de resource waartoe deze RTPort behoort, 

bijgehouden wordt. De resourcetabel kan geconstrueerd worden door uit elke RTResource 

de nodige informatie – d.i. alles behalve de lijst van RTPorts – te extraheren en samen te 

plaatsen in een tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

C

R R

client 

client 

resource resource 

 
 

Figuur 3.5. Knopen in een netwerk 
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Nu wordt verder ingegaan op de functies van elk van de soorten knopen.  

3.4.1. Client 
 

De belangrijkste functie van een client is de generatie van pakketten. Dit kan op 

verschillende manieren gebeuren. Zo kunnen jobs deterministisch (d.w.z. op regelmatige 

tijdstippen) verstuurd worden, of in bursts (meerdere jobs kort na elkaar met grote 

tussenpauzes). In de ontwikkelde simulator werd gebruik gemaakt van de Poissonproces, 

waarbij jobs gegenereerd worden met een tussentijd (interarrival time – IAT) die een 

exponentiële distributie met gemiddelde λ aanneemt: 

 
 

 

 ROUTERTABLE 

 

Resource 1 Capacity 1 Occupied 1 
 

Port Destination # ants

1 7 8642
2 12 9234
3 20 675

 

Resource 2 Capacity 2 Occupied 2 
 

Port Destination # ants

1 15 573
2 19 892
3 23 9821

 

Resource 3 Capacity 3 Occupied 3 
 

Port Destination # ants

1 5 7325
2 15 356
3 20 8932
4 25 12578

… 

Resourcetable 
 

Resource Capacity Occupied 

Resource 1 Capacity 1 Occupied 1
Resource 2 Capacity 2 Occupied 2
Resource 3 Capacity 3 Occupied 3

 

Routertable 
 
ResourceID PortID DestinationID # Ants

Resource 1 1 7 8642
Resource 1 2 12 9234
Resource 1 3 20 675
Resource 2 1 15 573
Resource 2 2 19 892
Resource 2 3 23 9821
Resource 3 1 5 7325
Resource 3 2 15 356
Resource 3 3 20 8932
Resource 3 4 25 12578

 

 
 

Figuur 3.6. Implementatie van de routeringstabel 
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Het aantal jobs n dat gegenereerd wordt in een bepaald tijdsinterval, wordt aangegeven met 

de Poissondistributie: 

 
Wanneer een pakket de client verlaat, zal het een transmissietijd duren vooraleer het pakket 

zich volledig in het netwerk bevindt, m.a.w. vooraleer de laatste byte de client verlaten 

heeft. Ondertussen kan het pakket zich al op meerdere links bevinden, aangezien de 

propagatietijd veel korter is dan de transmissietijd. 

Indien de parameter λ vast wordt genomen, zal voor een bepaalde pakketgrootte de tijd (T) 

om dat pakket te versturen de gemiddelde interarrivaltijd (IAT) overtreffen. Wanneer de 

IAT kleiner is dan T, dan zal het volgende pakket gedropt worden omdat de link bezet is.  

Een client dient als vertrekpunt voor verkenningsmieren en voor jobs. Tevens is het een 

eindpunt voor achterwaartse mieren. De client is verbonden met een router die de 

routering van de pakketten afhandelt. Wanneer een pakket passeert in een router van een 

andere client, dan zal het gewoon verder gerouteerd worden en laat het de client links 

liggen. 

 

3.4.2. Router 
 

De router is het belangrijkste type knoop. Hij beslist hoe jobs gerouteerd zullen worden 

om een resource te bereiken. Sommige van deze knopen zijn verbonden met een client of 

een resource.  

Hun functie is om de binnenkomende pakketten op gepaste wijze te routeren, zoals 

beschreven in hoofdstuk 2. Voor verkenningsmieren zal men de uitgangspoort bepalen met 

een zekere willekeur. Achterwaartse mieren worden gerouteerd aan de hand van de 

waarden die opgeslagen zijn in het pad van de mier. Jobs worden volgens de 

routeringstabel gerouteerd. 

 Ook hier zal de tijd tussen het vertrek van de eerste byte en het vertrek van de laatste byte 

gelijk zijn aan de transmissietijd. 

In een router kunnen jobs gedropt worden; dit om twee redenen. Ofwel is de link waarover 

de job gerouteerd dient te worden bezet, ofwel bevindt de job zich niet meer voor de eerste 

maal in de router en heeft hij alle wegen die uit de router vertrekken al doorlopen. In het 
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tweede geval heeft de job al enkele cyclussen afgelegd en is de kans miniem dat hij nu wel 

een resource zou bereiken. 

 

3.4.5. Resource 
 

Een resource is een knoop waar jobs verwerkt kunnen worden. Een resource dient dus als 

eindpunt van jobs. Tevens is het een eindpunt van verkenningsmieren en een vertrekpunt 

van achterwaartse mieren. 

Naast de gewone informatie over een knoop, wordt in een resource bijgehouden wat de 

totale capaciteit van de resource is en hoeveel van die rekeneenheden al bezet zijn. Dit is 

ook de informatie die verspreid wordt, hetzij globaal (zie 2.1), hetzij lokaal (zie 2.2). 

Knopen die deze informatie krijgen, zullen dit in hun routeringstabel in de objecten van het 

type RTResource aanpassen. 

Het aantal beschikbare rekeneenheden wordt berekend door van de totale capaciteit van 

een resource het aantal bezette rekeneenheden af te trekken. Deze waarde wordt gebruikt 

in de algoritmes waarbij de grootste resource gekozen wordt, al dan niet gewogen.  

Wanneer een job aankomt in de router van een resource zal in de resource nagegaan 

worden of er nog voldoende vrije rekeneenheden beschikbaar zijn. Indien dit niet het geval 

is, wordt de job gedropt. Is dit wel het geval, dan moet men eerst een transmissietijd 

wachten tot de job volledig aangekomen is. De verwerking van de job neemt een aantal 

tijdseenheden in beslag dat in ons model wegens eenvoud evenredig is met de grootte van 

de job. Een resource kan slechts één job tegelijk verwerken, maar indien gewenst is het 

mogelijk om hier parallellisme te introduceren.   
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3.6. Link 
 

Links vormen de verbindingen tussen knopen. Ze worden gekarakteriseerd door volgende 

eigenschappen: 

• Uniek ID 

• Beginknoop 

• Eindknoop 

• Lengte 

Dit is een mogelijke parameter, die hier een vaste waarde aanneemt. Deze 

parameter zou wel van belang zijn indien met de transmissietijd rekening 

dient gehouden te worden. Door het gebruik van optische netwerken, 

konden wij dit verwaarlozen. 

• Status  

Een link kan bezet of vrij zijn. Als de link bezet is, kan er geen nieuwe job 

op de link gestuurd worden en wordt hij gedropt.  

Mieren krijgen een aparte golflengte en blokkeringen op dit controlekanaal 

worden verwaarloosd. 

 

Links die grenzen aan een resource kregen een oneindige capaciteit. Dit zijn immers de 

drukst bezette links. Het zijn de poorten naar het netwerk. In een realistisch netwerk 

zouden deze links speciaal gedimensioneerd worden om alle belasting aan te kunnen. 
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Hoofdstuk 4: Resultaten 
 

 

Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van de simulaties. De verschillende algoritmes die 

in hoofdstuk 2 aan bod kwamen, worden onderling vergeleken. Tenzij anders vermeld 

wordt voor alle simulaties gebruik gemaakt van het standaard Europese netwerk, dat ook te 

zien is in figuur 4.1. Dit netwerk telt 28 knopen en 41 links. De routers in Glasgow, Oslo, 

Brussel, Zagreb en Barcelona zijn verbonden met een client en die in Warsaw, Parijs, 

München, Milaan en Athene met een resource.  

 
 

Figuur 4.1. Europees netwerk 
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De belangrijkste parameter om de algoritmes onderling te vergelijken is het aantal jobs dat 

uitgevoerd kan worden. In een eerste paragraaf wordt gekeken naar de acceptance rate in 

functie van de belasting op het netwerk. Eenmaal we weten hoeveel jobs er uitgevoerd 

kunnen worden in het netwerk, zullen we nagaan hoeveel hops een job moet overbruggen 

om een resource te bereiken. Clients willen immers dat hun jobs op tijd uitgevoerd worden. 

Men wil ook niet dat de jobs eerst wat ronddwalen in het netwerk vooraleer een resource te 

bereiken, daar dit een onnodige linkbelasting met zich meebrengt. In een volgende 

paragraaf onderzoeken we de linkbezetting. Hoe langer jobs in een netwerk ronddwalen, 

hoe meer hops deze overbruggen en hoe meer links voor een gedeelte van de tijd bezet 

zullen zijn. Aan de hand van de linkbezetting kunnen we ook nagaan of de belasting in het 

netwerk gebalanceerd is of niet.  

In hoofdstuk 2 werd een onderscheid gemaakt tussen algoritmes met globale update en 

algoritmes met lokale update. Een onderlinge vergelijking van deze algoritmes gebeurt in 

paragraaf 4.1. In paragraaf 4.4 zullen we aantonen dat er bij de algoritmes met lokale update 

een optimale grootte van de omgeving bestaat. 

In elk van de besproken algoritmes die in dit hoofdstuk onderling vergeleken zullen 

worden, is de acceptance rate afhankelijk van de netwerktopologie. Dit wordt geïllustreerd 

in paragraaf 4.5. 

Zoals in 3.4.2 reeds aangehaald werd, kunnen jobs op twee plaatsen gedropt worden, nl. in 

het netwerk omdat een link bezet is of in een resource die nog een andere job aan het 

uitvoeren is. Deze verdeling van drops is afhankelijk van de parameters van de resources en 

de links. Wij hebben ervoor gezorgd dat in onze simulaties de meeste jobs in het netwerk 

gedropt worden. We onderzoeken immers routeringsalgoritmes. De kwaliteit van deze 

algoritmes kunnen we enkel afleiden uit het netwerk.  

Figuur 4.2 toont een staafdiagram met het aantal van elk van deze drops voor het algoritme 

waar de dichtste resource gekozen wordt aan de hand van de routeringstabel en de link via 

een weging. Hieruit kunnen we besluiten dat in onze simulaties drops in het netwerk – dus 

omdat een link bezet is – de overhand hebben. 
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4.1. Vergelijking van de algoritmes aan de hand van het 
aantal uitgevoerde jobs 
 

In deze paragraaf worden de algoritmes uit hoofdstuk 2 onderling vergeleken. Het aantal 

uitgevoerde jobs (of acceptance rate) is hierbij een belangrijke eigenschap. Iedere client wil 

namelijk dat er zoveel mogelijk van de gegenereerde jobs uitgevoerd worden. Hoe meer 

jobs uitgevoerd kunnen worden, hoe beter het algoritme presteert.  

Figuur 4.3 toont de acceptance rates voor de algoritmes waarbij routers een resource 

bepalen aan de hand van de routeringstabel. De grafiek toont ook het aantal uigevoerde 

jobs voor het ‘beste link’-algoritme. Bij de ‘Dijkstra’-algoritmes wordt de beste link gekozen 

met behulp van het algoritme van Dijkstra, terwijl bij de andere een weging uitgevoerd 

wordt. Merk op dat de dichtste resource bij ‘Dijkstra - dichtste’ bepaald wordt met behulp 

van Dijkstra en niet aan de hand van het aantal mieren dat gepasseerd is. 

 
Figuur 4.2. Soorten drops 
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Op de figuur is te zien dat ‘dichtste resource’ beter presteert dan ‘grootste resource’. 

 

 
 

Figuur 4.3. Vergelijking 1 
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Op de figuur is te zien dat ‘Dichtste Resource’ beter presteert dan ‘Grootste Resource’. 

Doordat de meeste jobs in het netwerk verloren gaan zullen er meer drops plaatsvinden als 

men op zoek is naar de resource met de meeste capaciteit. Bij het algoritme van Dijkstra 

werkt de dichtste resource enkel beter voor kleine jobs. Wanneer jobs echter te groot 

worden is het voordeliger om op zoek te gaan naar de resource met het meest beschikbare 

rekeneenheden. Wanneer jobs te groot worden kunnen ze niet langer na elkaar over 

hetzelfde pad gestuurd worden. Kiezen we voor de grootste resource, dan kan een ander 

pad gekozen worden, wat een vorm van load balancing met zich meebrengt. 

Op de figuur is duidelijk te zien dat algoritmes gebaseerd op ‘ant colony optimization’ beter 

presteren dan het gekende algoritme van Dijkstra. Het algoritme waarin elke router voor de 

beste link opteert, heeft een gelijkaardige acceptance rate als ‘Dichtste Resource’, wat het 

beste van de vergeleken algoritmes is. 

Een detailbeeld van de vorige grafiek is te zien in figuur 4.4. Voor grote jobs presteert het 

algoritme van Dijkstra waarbij de grootste resource gekozen wordt, beter dan wanneer 

mieren de routering bepalen. De jobs zullen immers niet onnodig ronddwalen en gedropt 

worden omdat een link bezet is, of omdat hun levensduur overschreden is. 

 

 

 
Figuur 4.4. Vergelijking 1 (detail) 
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In figuur 4.5 worden de selectiecriteria van de resource onderling vergeleken. Bij ‘Dichtste 

resource (Dijkstra)’ gebeurt de selectie van de resource aan de hand van het aantal hops dat 

berekend werd met behulp van het algoritme van Dijkstra. Bij ‘Algoritme van Dijkstra’ 

worden zowel de resource als de link bepaald met dit algoritme.  

 

Ook hier zien we dat de algoritmes gebaseerd op het gedrag van mierenkolonies beter 

presteren dan het algoritme van Dijkstra. 

Verder is op de figuur te zien dat het selectiecriterium om de dichtste resource te bepalen 

niet echt een overwegende factor is. De drie grafieken waarbij geopteerd wordt voor de 

dichtste resource en waarbij de link via een weging bepaald wordt, liggen zeer dicht bij 

elkaar. De kans is immers groot dat veelal dezelfde resource gekozen wordt. Als het 

algoritme van Dijkstra gebruikt wordt om de dichtste resource te bepalen, is de acceptance 

rate net iets hoger dan wanneer de resource op een andere manier bepaald wordt. Elke 

client zal immers altijd dezelfde (dichtste) resource kiezen. Voor grote jobs is dit voordeel 

om telkens echt de dichtste resource te bepalen, niet meer van toepassing. Het kan 

voordeliger zijn om een job te sturen naar de op één na dichtste resource wanneer de 

dichtste aan het rekenen is. 

Als in een router gekozen wordt voor de resource met het meest beschikbare 

rekeneenheden, is de manier waarop die resource bepaald wordt wel van belang. Wanneer 

een weging uitgevoerd wordt, zullen er veel meer jobs in een resource uitgevoerd worden.  

Doordat bij een gewogen keuze niet altijd dezelfde resource gekozen wordt, zal er geen 

resource – nl. de resource die op dat ogenblik het meest beschikbare capaciteit heeft - 

overbelast worden en jobs moeten droppen. We zien dat dit algoritme zelfs bijna even goed 

presteert als de algoritmes die de dichtste resource kiezen. 
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Figuur 4.5. Vergelijking 2 
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Figuur 4.6 toont een vergelijking tussen de verschillende criteria voor linkselectie. Hierbij 

werd gekozen om een gewogen resourceselectie uit te voeren.  

 

Zoals we bij alle grafieken in deze paragraaf kunnen opmerken, presteren ook hier de 

ACO-algoritmes beter dan het algoritme van Dijkstra.  

De grafiek toont dat er meer jobs uitgevoerd worden wanneer er voor de dichtste resource 

geopteerd wordt, onafhankelijk van het linkselectiecriterium. Dit brengt immers minder 

drops in het netwerk met zich mee. 

Het belangrijkste dat we uit figuur 4.6 kunnen afleiden is dat een gewogen linkselectie een 

hogere acceptance rate heeft dan een linkselectie met behulp van het algoritme van 

Dijkstra. Deze gewogen selectie is immer dynamischer. Bij linkselectie met het algoritme 

van Dijkstra wordt de resource bepaald in de client en ligt die vast tot de job de resource in 

kwestie bereikt of het pakket gedropt wordt. In elke router wordt de routeringstabel van 

Dijkstra geraadpleegd om de volgende link te bepalen. 

Wanneer de linkselectie anders gebeurt, wordt in elke router opnieuw een resource bepaald 

en vervolgens aan de hand van die resource een link. Deze linkkeuze is bovendien nog 

probabilistisch van aard, want er wordt een weging uitgevoerd.  

We zien ook dat het verschil bij grootste resourceselectie veel groter is dan dat bij dichtste 

resourceselectie. Wanneer vanuit meerdere clients tegelijk de grootste resource bepaald 

wordt, zullen alle jobs naar dezelfde resource gerouteerd worden. De paden naar die 

resource liggen vast, wat het aantal drops wegens bezette links zal doen toenemen. Bij 

bepaling van de dichtste resource zullen niet alle clients de jobs naar dezelfde resource 

versturen. Het verkeer is hier dus meer verspreid, wat ook resulteert in minder drops in het 

netwerk.  
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Figuur 4.6. Vergelijking 3 
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Op figuur 4.7 worden algoritmes met globale update vergeleken met die met lokale update. 

In alle algoritmes gebeurt de resourceselectie aan de hand van een weging, alsook de 

linkselectie. De informatie over de resource – d.i. de beschikbare rekencapaciteit – wordt 

ofwel globaal verspreid ofwel slechts in een beperkte omgeving. Bij de algoritmes met 

lokale update werd gekozen voor een omgeving met een straal van 3 hops (zie 4.4). 

 

Weerom presteren de ACO-algoritmes beter dan het algoritme van Dijkstra.  

We zien ook dat de algoritmes met lokale update een hogere acceptance rate hebben dan 

die met globale update. Doordat de resourceselectie gebeurt met behulp van een weging, is 

de resource die een router bepaalt, niet altijd echt de dichtste resource. Door de informatie 

over resources slechts lokaal te verspreiden zal de resource die een router bepaalt, zich 

zeker al in die omgeving bevinden (maximaal 3 hops verwijderd), indien de router in een 

omgeving ligt. Lokale update zal er dus voor zorgen dat er dichtere resources gekozen 

worden. 

Bij ‘grootste resource’ is dit analoog. Een router zal een resource kiezen die binnen een 

omgeving ligt, als dit mogelijk is. Hier verkrijgen we dus een combinatie van de twee 

criteria, waarbij een resource wordt gekozen met het meest beschikbare rekeneenheden en 

die op een beperkte afstand van de client of router ligt. Bij kleine jobs zal dit zelfs beter 

presteren dan ‘dichtste resource’ omdat er telkens gestuurd wordt naar de resource die de 

job kan verwerken. Wanneer jobs echter te groot worden, zullen alle resources binnen het 

bereik aan het rekenen zijn en wordt de job gedropt in de resource. Hier is het dus 

voordeliger om gewoon naar de dichtste resource te reizen. 
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Figuur 4.7. Vergelijking 4 
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4.2. Gemiddeld aantal hops 
 

Wanneer een job vertrekt vanuit een client weet hij nog niet welke resource hij zal bereiken 

en welk pad hij hierbij zal volgen. In elke router kan immers een andere resource en een 

andere link gekozen worden. Daarom is het aantal hops dat een job er over doet om een 

resource te bereiken van groot belang. Men wil dat jobs zo snel mogelijk (en op tijd) 

uitgevoerd worden en niet blijven ronddwalen in het netwerk.  

Figuur 4.8 toont voor een aantal algoritmes het gemiddeld aantal hops in functie van de 

jobgrootte. Een blik op het netwerk kan ons vertellen dat die gemiddelden tussen 2 en 3 

hops zouden moeten liggen, wat ook te zien is in de grafiek.  De algoritmes die onderling 

vergeleken werden, kwamen in de vorige paragraaf ook reeds aan bod. 

‘Dijkstra Dichtst’ ligt heel wat lager dan de andere algoritmes. De client zal immers de 

dichtste resource selecteren en de job volgt het kortste pad naar deze resource. ‘Dijkstra 

Grootst’ toont het zelfde globaal verloop maar ligt hoger. 

Op de grafiek is ook te zien dat de algoritmes van Dijkstra een kleiner gemiddeld aantal 

hops hebben wanneer de jobgrootte toeneemt, terwijl bij algoritmes gebaseerd op ant 

colony optimization het gemiddeld aantal hops toeneemt. De afname bij de algoritmes van 

Dijkstra is te wijten aan een groter aantal jobs die verloren gaan in het netwerk en de 

resource nooit bereiken. Er wordt enkel rekening gehouden met de jobs die een resource 

bereiken. Grote jobs die op langere paden reizen, hebben meer kans dat een link bezet is en 

dat ze gedropt worden. Bij de andere algoritmes neemt dit getal toe omdat deze dynamisch 

zijn. Indien een router merkt dat een job niet uitgevoerd kan worden op een resource, dan 

kiest hij voor een andere resource, wat het pad van de job langer maakt.  

De algoritmes met lokale update lopen quasi evenwijdig, alsook de algoritmes met globale 

update. De grafieken waarbij men de dichtste resource kiest, liggen telkens onder die van 

de grootste resource, wat evident is. 

 

Naast het gemiddeld aantal hops werd bij elk algoritme het aantal hops dat iedere job reist, 

geteld. Wanneer we het aantal jobs die slechts 1 hop overbruggen uitzetten in een grafiek 

merken we iets eigenaardig. Bij algoritmes waarbij de resource met het meest beschikbare 

rekeneenheden gekozen wordt, reizen kleine jobs langer dan grote jobs. Dit is te zien op 

figuur 4.9 (normaal), waarbij de client de grootste resource bepaalt en jobs gerouteerd 

worden volgens het algoritme van Dijkstra. De grafiek bereikt een maximum rond een  
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Figuur 4.8. Vergelijking gemiddeld aantal hops 
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jobgrootte van 1000 bytes. Wanneer het gemiddelde van de interarrivaltijd verdrievoudigd 

wordt, zal ook dit maximum verschuiven (figuur 4.9 (grotere IAT)). 

Kijken we naar de netwerktopologie, dan zien we enkel de jobs die vertrekken uit Brussel 

in 1 hop een resource (Parijs) kunnen bereiken. In Brussel wordt dus een andere resource 

gekozen dan Parijs. Als de totale capaciteit van Parijs vergroot wordt, waardoor Brussel dit 

als de grootste resource zal beschouwen, dan verandert de grafiek drastisch (figuur 4.10). 

Nu verkrijgen we het beeld dat we eerst verwachtten. Een groot aantal kleine jobs bereikt 

een resource in 1 hop, terwijl grotere jobs langer onderweg zijn.  

Hieruit blijkt dat het verschijnsel een gevolg is van de netwerktopologie. 

 
Figuur 4.9. Aantal jobs met 1 hop 

 
 

Figuur 4.10. Aantal jobs met 1 hop (capaciteit Parijs groot) 
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4.3. Linkbezetting 
 

Jobs reizen door het netwerk van de clients naar de resources. Hierbij kunnen ze 

verschillende paden volgen, naargelang de keuze van het algoritme. Het is duidelijk dat 

sommige links meer gebruikt zullen worden dan andere. Zo worden de links die dicht bij 

een client of een resource liggen frequenter gebruikt dan een link tussen twee ‘zelfstandige’ 

routers. Bepaalde links worden ook helemaal niet gebruikt. Figuur 4.11 toont voor een 

aantal algoritmes het aantal niet-gebruikte links wanneer jobs van 2000 bytes het netwerk 

ingestuurd worden. Ter herinnering, het netwerk bevat in totaal 41 links.   

Bij ‘Dijkstra Dichtst’ bepaalt de client door middel van het algoritme van Dijkstra de 

dichtste resource en worden de jobs ook aan de hand van dit algoritme naar deze resource 

gerouteerd. ‘Dijkstra Grootst’ is analoog, maar de client kiest hier voor de resource met de 

grootste hoeveelheid beschikbare rekencapaciteit. De resterende algoritmes werden in 

hoofdstuk 2 besproken. De selectie van de link gebeurt hier door middel van een weging 

ten opzichte van het aantal mieren. De grootste of dichtste resource wordt bepaald aan de 

hand van de routeringstabel. 

We zien dat de algoritmes die gebruik maken van de theorie van Dijkstra, slechts een 

gedeelte van het netwerk gebruiken. De paden van de clients naar de resources werden 

immers vooraf bepaald en zijn dus statisch. Links die op geen enkel pad tussen een client 

 
Figuur 4.11. Aantal ongebruikte links 
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en een resource liggen blijven dus ongebruikt. ‘Dijkstra Dichtst’ zal een groter aantal links 

niet gebruiken dan ‘Dijkstra Grootst’ omdat een client meer voor dezelfde resource zal 

opteren. Bij ‘Dijkstra Grootst’ wordt een job naar 1 van de vijf resources gestuurd, namelijk 

die met het meest beschikbare rekeneenheden. 

Algoritmes gebaseerd op ‘ant colony optimization’ maken meer gebruik van het volledige 

netwerk. Dit is een gevolg van het dynamisch karakter van de algoritmes. Wanneer de info 

van de resources lokaal geüpdated wordt, zullen net iets meer links ongebruikt blijven, 

omdat een job eenmaal in een omgeving van een resource de omgeving niet meer verlaat.  

‘Beste Link’ zal het grootste aantal links in het netwerk gebruiken. In dit algoritme wordt 

geen resource gekozen en kan een job in een router quasi alle richtingen uit.  

 

Figuur 4.12 geeft een cumulatief beeld van de linkbezetting weer. De x-as toont het 

percentage van de tijd dat de links bezet zijn. De y-as geeft een aanduiding van het aantal 

links die dat percentage van de tijd bezet zijn. De posities van eerste waarden van de 

grafieken zijn af te leiden uit figuur 4.11. Bij de meeste algoritmes ligt dit aantal hoger dan 

de waarden van de vorige grafiek, omdat een aantal links slechts sporadisch gebruikt wordt. 

De algoritmes van Dijkstra hebben een groter aantal weinig gebruikte links, maar de links 

die men gebruikt, worden veel efficiënter benut. 

Op de figuur is ook te zien dat de lokale algoritmes de links intensiever gebruikt worden. 

Het ‘Beste Link’-algoritme gebruikt het grootste deel van het netwerk, maar de links 

worden niet zo frequent gebruikt. 
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Figuur 4.12. Linkbezetting 
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4.4. Grootte van omgeving bij algoritmes met lokale 
update 
 

Bij algoritmes met lokale update wordt de informatie over de resources slechts in de 

omgeving van die resources verspreid (zie 2.2). De straal van deze omgeving is een 

parameter, die een maximum bereikt. Figuur 4.13 illustreert dit. Hierbij werd telkens voor 

de resource met het meest resterende rekeneenheden gekozen en hebben jobs een grootte 

van 2000 bytes. Uit de figuur kunnen we besluiten dat de optimale omgeving hier een straal 

heeft van 3 hops. 

 

We kunnen aantonen dat dit optimum afhankelijk is van de netwerktopologie. Figuur 4.14. 

toont twee netwerken die een uitbreiding van het basisnetwerk dat in figuur 4.1 te zien is. 

‘Uitbreiding 1’ werd verkregen door op elke link een nieuwe knoop te plaatsen. Hierdoor 

wordt het aantal links verdubbeld. De afstand tussen een client en een resource wordt 

groter, maar het aantal paden die een job kan volgen van client naar resource blijft gelijk. 

Bij ‘uitbreiding 2’ werd op elke link van ‘uitbreiding 1’ een nieuwe knoop geplaatst. 

 

 
Figuur 4.13. Straal van de omgeving bij algoritmes met lokale update 
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De gemiddelde afstand tussen de clients en de resources wordt weergegeven in figuur 4.15. 

We zien dat de gemiddelde afstand verdubbeld bij elke uitbreiding, wat logisch is want we 

verdubbelen elke link.  

 

 
 

 
 

Figuur 4.14. Uitgebreide netwerken 

Uitbreiding 2

Uitbreiding 1
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Op figuur 4.16 is het verschil te zien tussen de drie topologieën. De optimale 

omgevinggrootte is afhankelijk van het gemiddeld aantal hops tussen clients en resources. 

Als dit aantal verdubbelt, is het optimum in de grafiek ook quasi verdubbeld. Dit is te zien 

op figuur 4.17 waar door middel van lineaire regressie en verband gezocht werd tussen de 

grootte van het netwerk en de optimale grootte van een omgeving. 

 

 

Basisnetwerk 
 

 Warsaw Parijs Munchen Milaan Athene 
Glasgow 4 3 4 5 7 
Oslo 2 6 3 4 5 
Brussel 4 1 2 3 5 
Zagreb 3 5 2 2 2 
Barcelona 6 2 4 3 5 
   Gemiddelde 3,68 

 
Uitbreiding 1 

 
 Warsaw ParijsMunchen Milaan Athene 
Glasgow 8 6 8 10 14 
Oslo 4 12 6 8 10 
Brussel 8 2 4 6 10 
Zagreb 6 10 4 4 4 
Barcelona 12 4 8 6 10 
   Gemiddelde 7,36 

 
Uitbreiding 2 

 
 Warsaw ParijsMunchen Milaan Athene 
Glasgow 16 12 16 20 28 
Oslo 8 24 12 16 20 
Brussel 16 4 8 12 20 
Zagreb 12 20 8 8 8 
Barcelona 24 8 16 12 20 
   Gemiddelde 14,72 

 
 

Figuur 4.15. Gemiddelde afstand (in hops) tussen clients en resources 
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Figuur 4.17. Verband tussen netwerkgrootte en grootte van omgeving 

 
Figuur 4.16. Invloed van netwerkgrootte op optimale grootte omgeving 



 

 62

4.5. Afhankelijkheid van netwerktopologie 
 

Het aantal uitgevoerde jobs is afhankelijk van de netwerkconfiguratie. Op figuur 4.18 zijn 

twee andere netwerktopologieën te zien. De bovenste wordt aangeduid met de naam ‘Ring’ 

en bevat minder links dan het netwerk uit figuur 4.1. Het onderste netwerk bevat meer 

verbindingen tussen de knopen en krijgt de naam ‘Triangular’. Het netwerk uit figuur 4.1 

wordt het ‘Basisnetwerk’ genoemd.  

Figuur 4.19 toont een vergelijking tussen deze drie topologieën. In het algoritme dat 

gebruikt werd zal een router altijd kiezen voor de dichtste resource door middel van de 

routeringstabel en gebeurt de linkselectie via een weging. Naarmate de connectiviteit 

 
 

 
 

Figuur 4.18. Netwerktopologieën 
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toeneemt, zullen er ook meer jobs uitgevoerd worden. De jobs hebben immers meer 

mogelijkheden om een resource te bereiken. 

 

 
Figuur 4.19. Aantal uitgevoerde jobs 
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Hoofdstuk 5: Conclusie 
 

 

Het doel van deze scriptie was op zoek te gaan naar efficiënte algoritmes voor het routeren 

van jobs in optische gridnetwerken, gebaseerd op het gedrag van mieren in een 

mierenkolonie. Aan de hand van de resultaten van de discrete event simulaties kunnen we 

volgende zaken besluiten: 

 

• De ACO-algoritmes presteren beter als het aankomt op het aantal jobs dat 

uitgevoerd kan worden. Wanneer er binnen deze algoritmes telkens voor de 

dichtste resource gekozen wordt, is dit aantal hoger dan wanneer de resource 

met het meest beschikbare capaciteit gekozen wordt. Het algoritme waarbij de 

beste link gekozen wordt, presteert hier ook voortreffelijk. 

Kijken we enkel naar de manier waarop een resource bepaald wordt, dan zien 

we dat een gewogen selectie een hogere acceptance rate heeft dan wanneer men 

enkel kijkt naar de informatie die de mieren in de router achterlieten. Het 

algoritme waarbij Dijkstra gebruikt wordt om de dichtste resource te bepalen, 

heeft een nog hogere prestatiegraad dan de voorgaande. 

Bij linkselectie heeft een weging de overhand boven het algoritme van Dijkstra. 

De belangrijkste reden hiervoor is het dynamisch karakter ervan. 

De algoritmes waarbij de informatie over de resources lokaal worden upgedated 

presteren beter dan die met een globale update. Een extra voordeel van deze 

algoritmes is dat ze schaalbaar zijn. 

 

• Bij het algoritme van Dijkstra moeten jobs een kleiner aantal hops overbruggen 

dan bij de ACO-algoritmes. Dit aantal daalt wanneer in deze laatste algoritmes 
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voor de dichtste resource geopteerd wordt. Een lokale update van de informatie 

van de resource heeft ook een positief effect op de lengte van het pad van de 

jobs. 

 

• De ACO-algoritmes maken efficiënter gebruik van het volledige netwerk, 

terwijl bij het algoritme van Dijkstra slechts een aantal links, namelijk die op de 

paden, benut worden. 

 

• Voor de algoritmes met lokale update bestaat er een optimale grootte van de 

omgeving. Dit optimum is afhankelijk van de netwerktopologie. 

 

• De acceptance rate is afhankelijk van de netwerktopologie. Hoe groter de 

connectiviteit, hoe meer jobs er uitgevoerd kunnen worden wanneer de 

routering gebeurt aan de hand van de ACO-algoritmes. 

 

 

De toekomst 

 

Men dient zich af te vragen wat er in de toekomst nog verder onderzocht kan worden i.v.m 

het onderwerp van dit afstudeerwerk. 

Eerst en vooral kan men op zoek gaan naar andere, misschien nog betere algoritmes, die al 

dan niet gebaseerd zijn op ACO. Zoals we hierboven reeds konden afleiden, moeten deze 

algoritmes dynamisch zijn en zich kunnen aanpassen aan een veranderende 

netwerkconfiguratie.  

Men kan ook de abstracties waarvan gebruik gemaakt werd in de simulator wegwerken. Zo 

is het feit dat de statusinformatie van de resources onmiddellijk verspreid wordt een 

onrealistische situatie. Een zekere delay afhankelijk van de afstand tot de resource zou 

bijdragen tot een realistischer beeld. Zoals reeds in 1.2 aangehaald werden heel wat 

concepten i.v.m optische netwerken achterwege gelaten. Een introductie van deze zaken 

geeft aanleiding tot een gedetailleerder model van het netwerk.  

Verder zou men nog een testbed kunnen ontwikkelen om de algoritmes te testen in plaats 

van gebruik te maken van een simulator. Dit geeft meer betrouwbare resultaten, maar heeft 

een hogere kostprijs als keerzijde. 
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Appendix A: Het algoritme van Dijkstra 
 
Het algoritme van Dijkstra is een van de belangrijkste algoritmes uit de grafentheorie. Het 

bepaalt het kortste pad vanuit een gegeven knoop naar alle andere knopen van het netwerk. 

Hier werd verondersteld dat alle links gelijk zijn en een lengte 1 hebben. 

Bij de initialisatie van de simulator wordt voor elke client met behulp van het algoritme van 

Dijkstra het kortste pad berekend naar alle resources. De gevonden informatie wordt 

opgeslagen in routeringstabellen in alle routers die op het pad liggen tussen de client en de 

resource. 

Figuur A.1 toont een netwerk met 6 knopen en 8 links. Men is op zoek naar de kortste 

paden van de beginknoop b  naar alle andere knopen. 

 

 

Het algoritme gaat als volgt. Alle knopen van het graaf G worden aangeduid met de 

verzameling V(G). De beginknoop van waaruit we de afstand naar de andere knopen 

wensen te berekenen, noemen we b. 

 

b

1

2

3

4

5 

1

1

A = {b } 
X = {1,2} 

0 

 
 

Figuur A.1. Initialisatie 

∞

∞ 

∞
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 Het algoritme verdeelt alle knopen in drie verzamelingen: 

• knopen waarvan de kortste afstand tot de beginknoop berekend werd (A) 

• knopen waarvan er wel al een pad bekend is vanuit de beginknoop, maar niet 

noodzakelijk het kortste (X) 

• de overige knopen (V(G)-A-X) 

Verder wordt een lijst d(v) bijgehouden die op het eind van het algoritme voor elke knoop 

de lengte van het kortste pad tot de beginknoop bevat. 

 

Bij initialisatie van het algoritme geldt: 

• A bevat enkel de beginknoop b 

• X bevat alle knopen die direct verbonden zijn met b 

• d[b] = 0, waarbij d[b] het element aanduidt uit de lijst d(v) dat overeenstemt 

met de beginknoop 

• voor alle elementen g van X geldt: d[g] = 1 

• voor alle andere knopen g geldt: d[g] = ∞ 

Op figuur A.1 is de initialisatiefase net afgelopen. De labels d(v) worden weergegeven bij de 

knopen. 

 

Het algoritme herhaalt nu de volgende stappen tot X leeg is (op dat moment zijn er geen 

bereikbare punten meer vanuit de beginknoop). 

1. Kies uit X de knoop x met de minimale waarde d[x]. Dit is de eindwaarde van d[x] 

voor die knoop. d[x] heeft de waarde van de lengte van het kortste pad naar x 

vanuit de beginknoop b dat we tot nu toe gezien hebben. Ieder ander pad naar x 

moet over x  lopen en is dus langer, omdat alle links een positieve lengte hebben, 

nl. 1. 

2. Omdat d[x] definitief is, verplaatsen we x van X naar A. Voor alle knopen z die 

bereikbaar zijn vanuit x en die nog niet in A zitten doen we het volgende: 

a. Zit z nog niet in X, dan voegen we het punt aan X toe. Onze eerste 

schatting voor de afstand is dan d[z]=d[x]+1. 

b. Zit z wel al in X, dan passen we de schatting in d[z] aan. De nieuwe waarde 

is het minimum van de lengte van het nieuw gevonden pad naar z en de 

lengte van het kortste pad naar z dat we al gevonden hadden. 
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Op figuur A.2 is hetzelfde netwerk als figuur A.1 te zien wanneer het algoritme aan het 

uitvoeren is. Eerst werd knoop 1 toegevoegd aan A. Nu werd knoop 2 net toegevoegd. 

Knoop 3 en 4 worden elementen van verzameling X. De labels met afstanden zijn ook 

aangepast. 

 

Hieronder wordt het algoritme, dat hierboven beschreven werd, weergegeven in 

pseudocode: 

 

 

b

1

2

3

4

5

1

1 2

2

A = {b, 1, 2 } 
X = {3, 4} 

0

 
 

Figuur A.2. Algoritme van Dijkstra 

n = number of nodes; 
d(v)=new d[n]; 
for all x in V(G): d[x]=infinity; 
A = {b}; 
X = {z|z connected to b}; 
d[b]=0; 
for all x in X: d[x]=1; 
while not X=empty{ 
 y: (y in X) and (d[y]=min{y' in X|d[y']}); 
 A = A union {y}; 
 X = X minus {y}; 
 for all z: (z connected to y) and not(z in A){ 
  if not(z in X) then{ 
   X = X union {z}; 
   d[z] = d[y]+1; 
  } 
  else{ 
   d[z] = min{d[z],d[y]+1} 
  } 
 } 
} 

∞
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Bij de algoritmes waar voor de dichtste resource gekozen wordt, zal men het kleinste label 

zoeken. De resource met het meest beschikbare rekeneenheden wordt op dezelfde manier 

bepaald als in hoofdstuk 2. Wanneer linkselectie gebeurt door middel van het algoritme van 

Dijkstra, wordt in de routeringstabellen aan de hand van de client en de in de client 

bepaalde resource bepaald wat de volgende hop is. 
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Appendix B: CD-ROM 
 

Op de bijgevoegde CD-ROM zijn volgende zaken te vinden: 

 

• De code van het simulator en de geïmplementeerde algoritmes, als een 

Netbeans-project. 

 

• Een aantal van de referentiepapers in pdf-formaat 

 

• Alle figuren die in deze scriptie terug te vinden zijn 

 

• Een elektronische versie van dit afstudeerwerk (pdf-formaat) 
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