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در افزایش نمایی ترافیک داده های جهانی، نیاز
روشنی به توسعه روش های بنیادین متفاوت برای

کدنویسی، انتقال، و(پیش و پس) پردازش

اطالعات برای کاهش اثرات غیر خطی و تخمین

پارامترهای مهم شبکه وجود دارد. آموزش نسل

جدیدی از مهندسان با تخصص در ارتباطات نوری،

روش های علوم غیر خطی، پردازش سیگنال

دیجیتال (DSP)، و طراحی الگوریتم های قابل اجرا

از اهمیت باالیی برخوردار است.
از دیدگاه صنعت، طراحی الگوریتم های پردازش

عملی و قابل اجرا نیازمند دانش ASICs و شرایط

و محدودیت های دنیای واقعی است. پروژه چند
ملیتی و چند حوزه ایREAL-NET  شش فرصت

دکترا فراهم کرده است که نیمی از آموزش در
صنعت و در حوزه ای با رشد سریع صورت میگیرد.

راه حل هایی که در REAL-NET  بدست می آیند
راه را برای سرعت های بیشتر شبکه باز می کنند.

در این سند تحقیقی با موضوع تحقیقات
دانشجویان دکترا و موضوع پایان نامه آنها و

همچنین پیشرفت های بدست آمده آشنا می

شوید

REAL-NET
دکترای صنعتی اروپا

خروجی

انتشارات عصر: 8

ارائه کنفرانس: 6 

 رویدادهای آموزشی: 13

 فعالیت های امدادی: 7

کنسرسیوم



طراحی شبکه های شهری
کم هزینه

ESR1
M O H A M M A D  H O S S E I N I

موسسه، نهاد

A S T O N  U N I V E R S I T Y

Aston این پروژه تحقیقاتی توسط دانشگاه

University (Prof. Sergei Turitsyn) و شریک

صنعتی، Infinera (Dr. Joao Pedro) رهبری می

شود. هدف آن کاهش CAPEX شبکه های تجمیع

شهری با کمک فرستنده و گیرنده های پیشرفته

است.

ارتباط و تاثیر: شبکه های ارتباطی پیچیده هستند؛

داشتن الیه ها و بخش های مختلف باعث می شود

که توسعه آنها از نظر اقتصادی چالش برانگیز باشند.

بنابراین، ضروری است که استراتژی های مناسبی

برای مقابله با این مشکل در زمینه های مختلف، از

شبکه های محلی گرفته تا شهری تا بخش های اصلی

داشته باشد. هدف اولیه این است که با استفاده از

راه (P2MP) فرستنده و گیرنده نقطه به چند نقطه

حل های مقرون به صرفه در شبکه های شهری، که

به عنوان پل بین شبکه های محلی و شبکه های

.اصلی عمل می کنند ارایه شود

خالصه پیشرفت: در مرحله اول، چندین مدل برنامه

نویسی خطی گسسته برای استقرار فرستنده/گیرنده های

P2MP توسعه داده شده است. نتایج برای یک شبکه

مرجع نشان داد که خواسته های ترافیک داده شده با

حدود 30٪ هزینه کمتر در مقایسه با فرستنده و گیرنده

های سنتی قابل براورده شدن است. عالوه بر این،

سناریوهای مختلف شبکه های مقاوم در برابر حادثه از

جمله حفاظت از لینک و حفاظت از هاب، از طریق نسخه

های اصالح شده مدل های برنامه نویسی خطی گسسته

مورد بررسی قرار گرفته اند و کاهش هزینه قابل توجهی

را نشان داده اند. کاهش تعداد فرستنده ها منجر به رابط

های روتر کمتری می شود که به معنی هزینه کمتر در الیه

IP می شود.



روش های یادگیری ماشین
برای مقابله با اثرات غیر خطی

در سیستم های نوری
همدوس
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P E D R O  F R E I R E

موسسه، نهاد

A S T O N  U N I V E R S I T Y

با وجود تعداد گسترده ای از راه حل ها و مدل های

در نظر گرفته شده در ادبیات برای متعادل سازی

کانال غیر خطی، هیچ یک از متعادل کننده های

مبتنی بر NN مورد مطالعه تا کنون به یک راه حل

DSP عملی تبدیل نشده است. برای تبدیل شدن به

یک روش کاهش اختالل عملی، متعادل کننده های

مبتنی بر NN باید برخی از الزامات را برآورده کنند.

ابتدا طبیعی است که انتظار داشته باشیم

اکوالیزرهای مبتنی بر NN باید عملکرد بهتری

نسبت به روش های جایگزین موجود مانند

اکوالیزرهای ولترا یا DBP داشته باشند. همچنین

پیچیدگی محاسباتی NN-equalizers باید حداقل

قابل مقایسه با دیگر بلوک های DSP موجود باشد.

در نهایت، راه حل های مبتنی بر NN باید قابل

عمومیت باشند، به عبارت دیگر باید انعطاف پذیری

کافی برای کار رضایت بخش در سناریوهای انتقال

مختلف با انطباق پذیری و پیکربندی مجدد باال را

نشان دهند.

ا

این پایان نامه چگونگی ایجاد شبکه های عصبی

با عملکرد خوب و با تمرکز بر تأثیر پیچیدگی

محاسباتی بر عملکرد اکوالیزرهاو چگونگی

سازگارتر کردن آن ها با سناریوهای انتقال

مختلف بررسی خواهد کرد.

ارتباط و تاثیر: استقرار قریب الوقوع شبکه های

5G و اینترنت اشیا، همراه با خدماتی مانند

HDTV 4k/8k، الزامات سخت گیرانه تری را

برای شبکه های نوری زمینه ای تعریف می کنند.

اکنون اپراتورها و فروشندگان سیستم به دنبال

جایگزین هایی برای مقابله با این چالش ها

هستند و با ارزیابی راه حل هایی که اجازه

جایگزینی یا نصب حداقل تعداد عناصر شبکه را

می دهند، سرمایه گذاری های خود را به طور

همزمان به حداکثر برانند. نتایج ما نشان می دهد

یک راه حل فنی بسیار جذاب برای اپراتورها این

است که به دنبال کاهش پنالتی وارد شده توسط

اجزای فرستنده و انتقال فیبر باشند تا اجزا ارزان

تر ساخته شوند.



نتایج ما مربوط به تحقیقات مربوط به پیدا کردن

یک راه نسبتا عمومی و جدید است که توسط

ابزارهای هوش مصنوعی برای پردازش سیگنال

دیجیتال میتوان اختالالت مختلف انتقال نوری را

کاهش داد. طراحی پیشنهادی شبکه عصبی می

تواند در سراسر حوزه هایی از علم و فناوری مورد

استفاده قرار گیرد. ما معتقدیم که این موضوعات

می تواند نه تنها مورد توجه متخصصان ارتباطات

نوری بلکه برای جوامع علمی گسترده تر نیز باشد.

خالصه پیشرفت: ما تا به حال آثار متعددی را در

Complex-valued » .این مسیر منتشر کرده ایم

neural network design for mitigation of

signal distortions in optical links» نوع

بدیعی از اکوالیزرهای شبکه عصبی را نشان می

دهد که از نظر فیزیکی الهام گرفته شده و

دستاوردهای بزرگی در Q-factor سیستم با سطوح

پیچیدگی محاسباتی قابل مقایسه تولید می کند.

Performance versus complexity » کار

study of neural network equalizers in

coherent optical systems » با استفاده از

مشتق پیچیدگی محاسباتی در انواع شبکه های

عصبی و مطالعه بده بستان بین پیچیدگی

محاسباتی اکوالیزرها و عملکرد آن ها از نظر

کیفیت برابرسازی سیگنال، پیشرفت عمده ای در

Transfer Learning for " زمینه انجام داد. کار

Neural Networks-based Equalizers in

Coherent Optical Systems " برای اولین بار

نشان می دهد که تکنیک یادگیری انتقال می تواند

به کاهش تحریف سیگنال در ارتباطات همدوس

نوری اعمال شود، انعطاف پذیری، انطباق پذیری،

و عمومی بودن مورد نیاز که اکوالیزرهای مبتنی بر

شبکه عصبی برای پیاده سازی واقعی مورد نیاز

است را فراهم می کند.



پیاده سازی ساده و همزمان
SSFM پس انتشار با استفاد از

و سری ولترا
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 هدف این پروژه طراحی تکنیک های یکسان سازی

کانال با پیچیدگی پایین با استفاده از شبکه های

عصبی است که در محیط صنعتی به طور واقعی قابل

اجرا هستند. ما عمدتا بر یک نوع اعوجاج کانال به نام

Kerr nonlinearity تمرکز می کنیم ، که تأثیر غالب

در قدرت های باال است. کاهش مناسب اثرات کانال

، سرعت انتقال قابل دستیابی را افزایش می دهد. ما

سیستم های کارآمد و کم پیچیدگی را برای کاهش

اثرات کانال روی سیگنال های منتقل شده طراحی می

کنیم.

ارتباط و تأثیر: سیستم های انتقال فیبر نوری به

منظور دستیابی به نرخ انتقال باال به پردازش سریع

سیگنال ها متکی هستند. یکسان سازی کانال یک گام

کلیدی برای رمزگشایی موفقیت آمیز سیگنال است،

اما به دلیل محدودیت های قدرت محاسباتی سخت

افزاری همه اثرات جبران نمی شوند. اثرات خطی

مانند پراکندگی رنگی و پراکندگی حالت قطبش را می

توان به طور موثری با فناوری های موجود جبران کرد.

با این حال ، جبران اثرات غیر خطی پیچیدگی بیشتری را

به دنبال دارد که اپراتورهای شبکه را مجبور می کند تا با

قدرت انتقال کم و دور از قدرت انتقال باال کار کنند.

تکنیک های یادگیری ماشین برای کاهش غیر خطی به

دلیل پتانسیل باالیی که در کاهش پیچیدگی اکوالبز کردن  

در مقایسه با تکنیک های قبلی دارد، یک موضوع

تحقیقاتی در حال ظهور است. به همین دلیل، ما از

یادگیری ماشینی برای افزایش کیفیت سیگنال های

منتقل شده در حضور اعوجاج غیر خطی و در نتیجه

افزایش سرعت انتقال شبکه های فیبر نوری استفاده

می کنیم.

خالصه پیشرفت: تا اینجا ، ما توانستیم پیچیدگی

آموزشی یک تکنیک همسان سازی شبکه عصبی معروف

به نام یادگیری  دیجیتالی انتشار مجدد (LDBP) را کاهش

دهیم. ما یک اکوالیزر شبکه عصبی متحرک مبتنی بر

مدل با تعداد پارامترهای قابل آموزش در مقایسه با

LDBP پیشنهاد کردیم. کاهش تعداد پارامترهای قابل

آموزش کارآیی آموزش را افزایش می دهد و الزامات

آموزشی مدل را کاهش می دهد، به این معنی که برای

آموزش مدل به تحقق سیگنال کمتری نیاز است. مشکل

دیگری که ما در حال بررسی آن هستیم ، پارامترسازی

کامل گیرنده های منسجم با استفاده از شبکه های

عصبی، که باعث کاهش پیچیدگی قابل توجهی در

مقایسه با گیرنده های مبتنی بر پردازش سیگنال

دیجیتالی می شود.



کنسل کردن تداخل پی در
پی در زمان واقعی با

پیچیدگی پایین
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در این پروژه ، ما بر روی سخت افزار روشهای

کاهش اثرات غیر خطی در انتقال فیبر نوری

تمرکز می کنیم. اثر کر غیر خطی یک عامل

محدود کننده اصلی سرعت های قابل دستیابی

در فیبر نوری است. روشهای مختلفی برای

کاهش اثرات غیر خطی روی انتشار سیگنال ها

پیشنهاد شد، با این حال ، این روش ها کاهش

پیچیدگی باالیی را در پی دارد که امکان سنجی

آنها را در زندگی واقعی محدود می کند. هدف ما

بررسی تکنیک های پیاده سازی الگوریتم های

کاهش غیر خطی مبتنی بر یادگیری ماشین

است.

ارتباط و تأثیر: به طور کلی ، موفقیت تکنیک

های یادگیری ماشین بستگی به توانایی سخت

افزار برای عملکرد سریع دارد.

با الگوریتم بهینه سازی پیشنهادی خود ، اندازه این

الگوریتم های کاهش را از نظر ذخیره سازی مورد

نیاز کاهش می دهیم، عالوه بر این، تأخیر در نتیجه

گیری را کاهش می دهیم و این الگوریتم ها را برای

پیاده سازی در صنعت جذاب تر می کند.

خالصه پیشرفت: ما یک الگوریتم کاهش غیر خطی

مبتنی بر یادگیری ماشین کم پیچیده را برای کاهش

اثرات معرفی شده توسط کانال فیبر نوری پیشنهاد

کردیم. ما یک روش بهینه سازی کلی را برای کاهش

اندازه و زمان پردازش مورد نیاز الگوریتم یادگیری

ماشین پیشنهاد کردیم. ما الگوریتم های بهینه

سازی را برای معماری پیشنهادی به کار گرفتیم و تا

کنون توانسته ایم:

اندازه حافظه مورد نیاز را به میزان قابل توجهی  

کاهش دهیم

زمان تداخل را کاهش دهیم.

ما همچنین در حال گسترش الگوریتم برای کاهش

بیشتر تاخیر در اجرای سخت افزار هستیم.



مطالعات امنیتی بسیاری برای شبکه های نوری انجام

شده است، اما عمدتا بر الیه های باالیی تمرکز می کند

و الیه نوری را برای حمل و نقل ناامن می کند. ایمن

سازی الیه های فوقانی در باالی الیه نوری ناامن

امنیت شبکه را به خطر می اندازد.

خالصه پیشرفت: در حال حاضر ما در حال مطالعه

تکنیک های رمزنگاری هستیم که می توانند در الیه

نوری پیاده سازی شوند. ما می توانیم از الگوریتم های

رمزنگاری رمزهای جریان استاندارد مانند ChaCha یا

AES در حالت متقابل برای تولید PRNG با کیفیت باال

استفاده کنیم که به طور کلی کندتر از سرعت مورد نیاز

ارتباطات نوری است و ممکن است تاخیر نامطلوبی

در انتقال نوری ایجاد کند. گزینه دیگر می تواند

استفاده از PRNG غیر رمزنگاری باشد که می تواند

سریع باشد اما ممکن است توالی شبه تصادفی با

کیفیت باال ارائه ندهد. در طراحی ما ، ما پیشنهاد می

کنیم از یک PRNG عمومی برای رمزنگاری جریان به

دلیل سرعت باال استفاده شود و پس از آن با استفاده

از رمز دیگر از این مشکل جلوگیری کنیم. همچنین،

برای فعال کردن ارتباط P2MP ، مطالعه صفحه

سیگنال در حال انجام است، امکان سنجی و مقرون به

صرفه بودن آن نیز در حال بررسی است.

تکنیک های شبکه های
نوری پویا ، کارآمد و ایمن
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D E  C A T A L U N Y A

این پایان نامه در مورد پیشنهاد تکنیک های شبکه

های نوری ایمن و کارآمد است. این روشهای رمزنگاری

را که به طور خاص برای پیاده سازی آسان در الیه نوری

طراحی شده اند بررسی می کند  که در حال حاضر در

برابر تهدیدات امنیتی مختلف آسیب پذیر هستند. در

کنار آن، بر مطالعه تکنیک های انتقال داده های

مقرون به صرفه و کارآمد که پیاده سازی اتصاالت

نقطه به چند نقطه (P2MP) را امکان پذیر می کند

تمرکز می کند.

ارتباط و تأثیر: بسیاری از برنامه های کاربردی شبکه

امروزه می توانند بسیار مقرون به صرفه و کارآمد

باشند اگر اتصاالت نقطه به چند نقطه (P2MP) باشند.

متأسفانه، معماری شبکه امروزی با استفاده از

اتصاالت نقطه به نقطه (P2P) ساخته شده است که

برای چنین برنامه هایی گران و ناکارآمد است. همچنین

، شبکه های نوری در برابر بسیاری از حمالت امنیتی

آسیب پذیر هستند. استراق سمع ، حمالت زیرساختی

فیزیکی ، راه اندازی و رهگیری رایج ترین حمالتی است

که شبکه های نوری در معرض آن قرار می گیرند.

 



خالصه پیشرفت: همانطور که گفته شد ، این پایان نامه

بر روی روش هایی با پیچیدگی کم و قابل اجرا برای بهره

برداری و کاهش اثرات غیر خطی در سناریوهای مختلف

شبکه نوری متمرکز است. به عنوان مثال، ما استفاده از

فرمت های مدوالسیون مرتبه باال و نرخ نمادهای باال را

در شبکه های شهری نوری ترکیبی بدون فیلتر و با فیلتر

با فواصل کوتاه (کمتر از 200 کیلومتر) پیشنهاد کرده ایم،

بنابراین از رژیم های غیر خطی زیاد جلوگیری می شود.

توجه داشته باشید که همانطور که قالب مدوالسیون

باالتر، نرخ سمبل ، توان و فواصل طوالنی تر به عنوان

اثرات غیر خطی بیشتر است، به پارامترهای فیبر نیز

بستگی دارد. از سوی دیگر، برای مسافت های طوالنی

تر، یکی از گزینه های اجتناب از رژیم های غیر خطی باال،

استفاده از فناوری چندگانه پلکانی زیر حامل دیجیتالی

است. این به ما امکان می دهد تا حامل های فرعی

چندگانه را به صورت دیجیتالی تولید کنیم و سپس هر

یک با نرخ سمبل پایین تری نسبت به حامل واحد کار می

کنند و آنها را در برابر اثرات غیر خطی کمتر آسیب پذیر

می کند. به عنوان مثال ، به جای یک حامل واحد که در

Gbaud32 کار می کند ، می توانیم 4 حامل فرعی در

Gbaud8 تولید کنیم. این فناوری همچنین امکانات

زیادی را برای پیکربندی سیگنال نوری و تسهیل مدیریت

شبکه مانند تعدیل تعداد حامل های فرعی در یک زمان

معین برای مواجهه با ترافیک واقعی مورد نیاز، صرفه

جویی در مصرف برق باز می کند

روش های مقابله با اثرات غیر
خطی در شبکه های نوری

ESR6
D I O G O  S E Q U E I R A
موسسه، نهاد

U N I V E R S I T A T  P O L I T È C N I C A

D E  C A T A L U N Y A

هدف اصلی این پایان نامه، کشف روش های پیچیدگی

کم و قابل اجرا برای بهره برداری و کاهش غیر خطی در

سناریوهای شبکه نوری است. اینها سیستم های چند

کاربره ای هستند که دارای چندین فرستنده (Tx) و

گیرنده (Rx) هستند و طول قطعه فیبر (span) یکسانی

را به اشتراک می گذارند، بنابراین تعامالت نویز

سیگنال-غیر خطی متفاوتی را در هر قسمت از شبکه

ایجاد می کند.

ارتباط و تأثیر: اثرات غیر خطی در سیستم انتقال نوری

یکی از مهمترین مسائلی است که در سالهای اخیر

توسط جامعه تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفته است.

عمدتا ، تحقیق در این مبحث در مورد روش هایی از

جمله الگوریتم های یادگیری ماشین برای جبران اثرات

نویز غیر خطی با استفاده از بلوک های پردازش سیگنال

دیجیتال پیشرفته در Tx/Rx منسجم قابل برنامه ریزی

است. تأثیرات غیر خطی می تواند به کیفیت کلی

انتقال یک سیستم نوری آسیب رساند. حتی بیشتر،

امروزه که در آن استفاده از فرمت های مدوالسیون

مرتبه باال و نرخ سمبل باال، برای مواجهه با افزایش

ترافیک داده های ناهمگن نمایی، منجر به رژیم های غیر

خطی بیشتری می شود.
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