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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στη διατριβή αυτή παρουσιάζεται ένα σύστηµα ενοποιηµένης διαχείρισης ενός ετερογενούς 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου πρόσβασης. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η πρόκληση ήταν να 

σχεδιαστεί ένα σύστηµα διαχείρισης το οποίο θα διαχειρίζεται αποτελεσµατικά ένα 

ετερογενές δίκτυο πρόσβασης, δηλαδή ένα δίκτυο πρόσβασης που αποτελείται από στοιχεία 

δικτύου τα οποία προέρχονται από διαφορετικούς κατασκευαστές και χρησιµοποιούν 

διαφορετικές µεταξύ τους τεχνολογίες. 

Για το σχεδιασµό και την υλοποίηση του συστήµατος υιοθετήθηκαν οι τεχνολογίες CORBA 

και Java και ακολουθήθηκαν τα διεθνή τηλεπικοινωνιακά πρότυπα OSI και TMN, 

προκειµένου να καθοριστούν οι λειτουργικές περιοχές διαχείρισης που θα υλοποιηθούν από 

το προτεινόµενο σύστηµα. 
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ABSTRACT 
 

In this thesis, a system used for the unified management of a heterogeneous 

telecommunication access network is presented. In this case, the challenge was the design of 

a network management system which will effectively manage a heterogeneous access 

network, that is to say, an access network composed by network elements emanated from 

different vendors and use different technologies.  

For the design and the implementation of the system we adopted the CORBA and Java 

technologies and we followed the OSI and TMN international telecommunication standards, 

in order to determine the management function areas that will be implemented by the 

proposed system. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Γενικά  

Στην εποχή µας, οι υπολογιστές και τα δίκτυα υπολογιστών εξαπλώνονται µε γοργούς 

ρυθµούς και αυξάνεται συνεχώς όχι µόνο το µέγεθός τους αλλά και η πολυπλοκότητά τους. 

Η χρήση των δικτυακών εφαρµογών είναι τόσο κοινή στις επιχειρήσεις όσο οι προσωπικοί 

υπολογιστές στη δεκαετία του ’80. 

Προκειµένου να ικανοποιηθούν οι τεράστιες απαιτήσεις για γρήγορη πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, οι παροχείς υπηρεσιών έχουν αρχίσει να χρησιµοποιούν τεχνολογίες DSL καθώς 

και καλωδιακά ή ασύρµατα δίκτυα. 

Αυτές οι γρήγορες αλλαγές κάνουν επιτακτική την ανάγκη της διαχείρισης µίας µεγάλης 

ποικιλίας δικτυακών τεχνολογιών και υπηρεσιών. 

Μία άλλη τάση την οποία επιλέγουν οι παροχείς υπηρεσιών δικτύων ευρείας ζώνης είναι οι 

Ψηφιακές Υπηρεσίες Video. Εκτός από τη µετάδοση τηλεόρασης µέσω δικτύων, οι παροχείς 

υπηρεσιών µπορούν να υποστηρίξουν και νέες υπηρεσίες όπως το «Video κατά Απαίτηση 

(VoD – Video on Demand)». 

Επιπλέον, τα ασύρµατα συστήµατα τρίτης γενιάς (3G) θα παρέχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ 

πεδίο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οι οποίες θα υποστηρίζονται από σταθερά 

τηλεπικοινωνιακά δίκτυα αλλά και από κινητά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ένα πεδίο από 

διάφορους τύπους φορητών τερµατικών θα περικλείεται σε αυτές τις υπηρεσίες και θα 

συνδέει τους χρήστες µε επίγεια ή µε δορυφορικά δίκτυα και τα τερµατικά αυτά θα 

προορίζονται για κινητή ή σταθερή χρήση. 
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Αυτές οι προκλήσεις γίνονται ακόµα µεγαλύτερες εξαιτίας της απαίτησης για αποδεκτή 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και απαιτούν αποτελεσµατικά συστήµατα 

διαχείρισης τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τη διαχείριση των σύγχρονων 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 

Οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί, στην προσπάθειά τους να προσφέρουν ποικίλες υπηρεσίες 

στους πελάτες τους (π.χ. µεταφορά data, εικόνας, κ.τ.λ.) στη µέγιστη δυνατή ποιότητα  αλλά 

και την παροχή των υπηρεσιών στο µικρότερο δυνατό χρόνο, προβαίνουν σε σηµαντικές 

επενδύσεις αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού των δικτύων πρόσβασης. 

Η βιοµηχανία των τηλεπικοινωνιών αναπτύσσεται πολύ γρήγορα. Με τις ανερχόµενες νέες 

τεχνολογίες, την απελευθέρωση της αγοράς και τις αυξηµένες απαιτήσεις των πελατών, οι 

εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουν µπροστά τους ένα ευρύ πεδίο ευκαιριών και προκλήσεων. 

Καθώς οι µεγάλοι οργανισµοί ενοποιούν τα δίκτυα και τα συστήµατά τους, είναι απαραίτητο 

να συγχωνεύσουν νέες τεχνολογίες και συστήµατα. 

Τα τελευταία χρόνια πολλή εργασία στον τοµέα των κατανεµηµένων τηλεπικοινωνιακών 

συστηµάτων έχει στηριχτεί στο ότι τα τηλεπικοινωνιακά πρότυπα, οι διεπιφάνειες και τα 

προϊόντα θα πρέπει να λειτουργήσουν σε µια σφαιρική ανοικτή αγορά για τις υπηρεσίες και 

το λογισµικό τηλεπικοινωνιών. Η αυξανόµενη ανταγωνιστικότητα αυτής της σφαιρικής 

αγοράς έχει ως αποτέλεσµα να µειωθεί το κόστος και να αυξηθεί η ποιότητα υπηρεσίας στον 

πελάτη. Μια περιοχή που είναι σηµαντική για τη µείωση του κόστους και την ικανοποίηση 

των πελατών από πλευράς παρεχόµενων υπηρεσιών είναι αυτή της διαχείρισης. Αυτό 

καλύπτει τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών στοιχείων µε σκοπό την αποδοτική χρήση 

τους, τη διαχείριση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς στον πελάτη και τη συνένωση αυτών 

των δραστηριοτήτων για να µεγιστοποιηθεί η αποτελεσµατικότητα και των δύο. 
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Η αυξανόµενη πολυπλοκότητα των υποδοµών τηλεπικοινωνιών και ιδιαίτερα η εισαγωγή της 

ευρυζωνικής µεταφοράς και οι τεχνολογίες µεταγωγής απαιτούν τη χρήση περίπλοκων 

συστηµάτων διαχείρισης. Αυτά τα συστήµατα διαχείρισης είναι σηµαντικά για την καλύτερη 

και πιο αποτελεσµατική εκµετάλλευση των δυνατοτήτων των τηλεπικοινωνιακών 

συστηµάτων και για την υποστήριξη της επέκτασης των περίπλοκων υπηρεσιών 

τηλεπικοινωνιών προς τους χρήστες µε εγγυηµένη ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 

1.2 ∆ιάρθρωση της ∆ιατριβής 

Στη διατριβή αυτή παρουσιάζεται ένα σύστηµα ενοποιηµένης διαχείρισης ενός ετερογενούς 

δικτύου πρόσβασης. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η πρόκληση ήταν να σχεδιαστεί ένα 

σύστηµα διαχείρισης το οποίο θα διαχειρίζεται αποτελεσµατικά ένα ετερογενές δίκτυο 

πρόσβασης, δηλαδή ένα δίκτυο πρόσβασης που αποτελείται από στοιχεία δικτύου τα οποία 

προέρχονται από διαφορετικούς κατασκευαστές και χρησιµοποιούν διαφορετικές µεταξύ 

τους τεχνολογίες. 

Η διάρθρωση του περιεχοµένου αυτής της διατριβής έχει ως εξής: 

Στο Κεφάλαιο 1 ορίζεται η έννοια της διαχείρισης και αναλύεται η χρησιµότητά της. Επίσης, 

αναφέρονται κάποιες αρχιτεκτονικές διαχείρισης καθώς και οι τεχνολογίες που 

χρησιµοποιούνται σήµερα πάνω σε αυτόν τον τοµέα. 

Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται λόγος για τα ετερογενή τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και περιγράφεται 

το δίκτυο πρόσβασης που διαχειρίζεται το σύστηµα διαχείρισης που περιγράφουµε. 

Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται το πρότυπο OSI. Αναλύονται τα επίπεδά του καθώς και οι 

λειτουργικές περιοχές διαχείρισης που ορίζονται από το πρότυπο αυτό. Επιπλέον, αναλύεται 
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το πλαίσιο εργασίας TMN, λόγω του ότι ο σχεδιασµός ενός συστήµατος διαχείρισης δικτύων 

ακολουθεί σχεδόν κατά γράµµα τους κανόνες που ορίζονται από αυτό το πλαίσιο εργασίας.  

Στο Κεφάλαιο 4 συζητείται η λειτουργικότητα των διαχειριστών στοιχείων δικτύων. Γίνεται 

λόγος για το µοντέλο τους, την αρχιτεκτονική τους, τη λειτουργικότητά τους και τις 

υπηρεσίες που παρέχουν στους χρήστες τους. 

Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται ανάλυση των προδιαγραφών λειτουργίας του συστήµατος 

διαχείρισης στο οποίο αναφέρεται η διατριβή. 

Στο Κεφάλαιο 6 περιγράφονται οι τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση 

του συστήµατος διαχείρισης δικτύων που παρουσιάζουµε.  

Στο Κεφάλαιο 7 περιγράφεται η δοµή, ο σχεδιασµός και ο τρόπος υλοποίησης του 

συστήµατος ενοποιηµένης διαχείρισης ετερογενούς δικτύου πρόσβασης.  

Στο Κεφάλαιο 8 συγκεντρώνονται τα συµπεράσµατα και οι καινοτοµίες που προέκυψαν από 

τον σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης. Επίσης 

αναφέρεται η πιθανή µελλοντική εργασία και οι επεκτάσεις. 

Στο Παράρτηµα Α’ παρουσιάζονται κάποιες τυποποιήσεις της ITU που χρησιµοποιήθηκαν 

για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση του συστήµατος. 

Στο Παράρτηµα Β’ γίνεται λόγος για την αρχιτεκτονική της τεχνολογίας CORBA, η οποία 

χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίηση του συστήµατος. 

 

1.3 Ορισµός της ∆ιαχείρισης 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν διάφοροι ορισµοί της διαχείρισης δικτύων. Οι 

περισσότεροι από αυτούς τους ορισµούς παράγονται από τους οργανισµούς τυποποίησης, οι 

οποίοι χρησιµοποιούν συγκεκριµένη ορολογία και στοχεύουν µε τους ορισµούς τους σε 
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συγκεκριµένα πεδία της εφαρµογής. Για αυτόν τον λόγο, αυτοί οι ορισµοί δεν είναι 

κατάλληλοι για αυτήν την διατριβή. Εποµένως αυτή η παράγραφος αρχίζει µε έναν ορισµό 

της διαχείρισης δικτύων. 

Με την έννοια «∆ιαχείριση ∆ικτύων» εννοούµε την διαδικασία της αρχικοποίησης, του 

ελέγχου και της τροποποίησης της λειτουργίας των βασικών λειτουργιών των δικτύων [1]. 

Οι βασικές λειτουργίες ενός δικτύου είναι εκείνες οι λειτουργίες που υποστηρίζουν άµεσα 

τις απαιτήσεις των χρηστών του δικτύου. Επιτρέπουν παραδείγµατος χάριν στους χρήστες να 

έχουν πρόσβαση στο δίκτυο και φροντίζουν την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των χρηστών. 

Κατά τη διάρκεια της φάσης του σχεδιασµού, οι βασικές λειτουργίες πρέπει να εφαρµοστούν 

και να πραγµατοποιηθούν από το σχεδιαστή.  Ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί να γίνει αυτό, 

εξαρτάται µεταξύ των άλλων από τις ικανότητες και την εµπειρία του σχεδιαστή. 

Η διαχείριση είναι απαραίτητη προκειµένου να θέσει σε λειτουργία αλλά και να διατηρήσει 

στην κατάσταση αυτή τα συστατικά των δικτύων που εκτελούν τις βασικές λειτουργίες. 

Αυτό υπονοεί ότι η διαχείριση πρέπει πρώτα να αρχικοποιήσει τα διάφορα συστατικά των 

δικτύων (διαχείριση διάρθρωσης). Αφού η διαδικασία αυτή τελειώσει χωρίς σφάλµατα, το 

δίκτυο µπαίνει σε λειτουργία και εκεί ξεκινά η λειτουργική φάση του δικτύου. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της φάσης, η διαχείριση ελέγχει τα διάφορα συστατικά του δικτύου 

προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κανένα σφάλµα. Σε περίπτωση αποτυχιών, τα 

δυσλειτουργώντα συστατικά του δικτύου θα προσδιοριστούν, θα αποµονωθούν και θα 

επισκευαστούν (διαχείριση βλαβών). Εάν τα συστατικά του δικτύου δε µπορέσουν να 

επισκευαστούν, θα αντικατασταθούν από νέα συστατικά δικτύου, τα οποία πρέπει επίσης να 

αρχικοποιηθούν. Νέα συστατικά δικτύου µπορεί επίσης να προστεθούν για να επιτρέψουν τη 

σύνδεση νέων χρηστών, για να αυξήσουν την απόδοση του συνολικού δικτύου ή για να 

προσθέσουν επιπλέον λειτουργικότητα στο δίκτυο. Η προσθήκη νέων συστατικών δικτύων 
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υπονοεί συνήθως την εκ νέου διαµόρφωση του δικτύου. Ο έλεγχος του δικτύου είναι επίσης 

χρήσιµος για να ανιχνεύσει τις αλλαγές στη ροή κυκλοφορίας. Μόλις ανιχνευθούν τέτοιες 

αλλαγές, οι παράµετροι δικτύων µπορούν να τροποποιηθούν για να βελτιστοποιήσουν την 

απόδοση του δικτύου (διαχείριση επίδοσης). 

Για να καταστεί δυνατή η εκτέλεση ενεργειών διαχείρισης κατά τη διάρκεια της 

λειτουργικής φάσης, ο σχεδιαστής πρέπει να καθορίσει διάφορες λειτουργίες διαχείρισης. 

Αυτές οι λειτουργίες πρέπει να προστεθούν στον σχεδιασµό του συστήµατος διαχείρισης και 

να εφαρµοστούν µαζί µε τις βασικές λειτουργίες. 

 

1.4 Χρησιµότητα της ∆ιαχείρισης 

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουµε ότι η βιβλιογραφία συνήθως εστιάζει στο «ποίες 

λειτουργίες διαχείρισης µπορούν να αναγνωριστούν» και οι λειτουργίες αυτές δηµοσιεύονται 

λαµβάνοντας υπόψη την ερώτηση «γιατί πρέπει να εκτελεστούν λειτουργίες διαχείρισης». 

[2] 

Μείωση Κόστους 

Οι χρήστες θέλουν προφανώς το καλύτερο δυνατό δίκτυο στη χαµηλότερη δυνατή τιµή. 

Ένας τρόπος να ικανοποιηθεί αυτή η απαίτηση είναι να µοιραστεί το κόστος του σχεδιασµού 

σε έναν µεγάλο αριθµό χρηστών. Αυτό υπονοεί ότι το σχέδιο δεν πρέπει να προσαρµοστεί 

στις συγκεκριµένες απαιτήσεις µιας ενιαίας οµάδας χρηστών, αλλά πρέπει να είναι αρκετά 

γενικό ώστε να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις πολλών πιθανών χρηστών. Έτσι, ο 

σχεδιασµός πρέπει να είναι πολλαπλών σκοπών, το οποίο σηµαίνει ότι είναι πιο 

αποτελεσµατικό να χρησιµοποιηθούν τεχνικές µαζικής παραγωγής. 
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Ένας τρόπος µε τον οποίο µπορεί ο σχεδιαστής να χειριστεί τις απαιτήσεις πολλών οµάδων 

χρηστών είναι να παραµετροποιήσει τον σχεδιασµό ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις 

αυτές. Για να είναι δυνατή η λειτουργικότητα του δικτύου, οι παράµετροι πρέπει να 

αρχικοποιούνται κάθε φορά µε βάση τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη. Για αυτή την 

αρχικοποίηση είναι υπεύθυνο το σύστηµα διαχείρισης. 

Έλλειψη Εµπειρίας 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας στον τοµέα των δικτύων είναι πολύ γρήγορη. Σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα τόσο οι δυνατότητες κάλυψης των δικτύων όσο και η χρήση τους έχουν αυξηθεί 

αρκετά. Κατά συνέπεια ο σχεδιαστής θα βρεθεί αντιµέτωπος µε διάφορα προβλήµατα. 

Επειδή η εµπειρία του σχεδιαστή είναι περιορισµένη, είναι µη ρεαλιστικό να αναµένεται ότι 

θα είναι πάντα πιθανό να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις για κάθε πρόβληµα κατά τη διάρκεια 

της φάσης σχεδιασµού. Για µερικά προβλήµατα µπορεί εποµένως να είναι µια καλή ιδέα να 

αναβληθεί η αναζήτηση των λύσεων έως ότου αρχίσει η λειτουργική φάση. Η επίλυση 

τέτοιων προβληµάτων είναι ευθύνη των συστηµάτων διαχείρισης. Το πλεονέκτηµα αυτής της 

προσέγγισης είναι ότι µπορεί να αναµένεται ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργικής φάσης η 

πρόσθετη εµπειρία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη έτσι ώστε να δοθεί λύση σε αυτά τα 

προβλήµατα. 

∆ιαχείριση Βλαβών 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργικής φάσης ενός δικτύου οι βλάβες µπορούν να εµφανιστούν 

ξαφνικά. Οι βλάβες αυτές είναι καταστάσεις στις οποίες τα συστατικά δικτύων δεν 

συµπεριφέρονται σύµφωνα µε τον τρόπο που έχει προσδιοριστεί. Ως αποτέλεσµα των 

βλαβών, τα δίκτυα δεν µπορούν πλέον να παρέχουν την απαραίτητη υπηρεσία ενώ υπάρχει 

κίνδυνος ακόµα και να εµφανιστεί µία πλήρης διακοπή της λειτουργίας του δικτύου. Τα 
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περιστατικά των βλαβών µπορεί να οφείλονται στην παλαιότητα των συστατικών των 

δικτύων (υλικό), καθώς επίσης και στα ανθρώπινα σφάλµατα (π.χ. κάποιος που σπάζει 

τυχαία ένα καλώδιο). Η πιθανότητα εµφάνισης βλαβών εξαρτάται από [3]: 

 

 Την ποιότητα των συστατικών των δικτύων: Για µια δεδοµένη τιµή, τα συστατικά από 

ορισµένους κατασκευαστές θα έχουν τις χαµηλότερες πιθανότητες βλαβών σε σχέση µε 

τα συστατικά από άλλους κατασκευαστές. Ακόµα κανένας κατασκευαστής δεν είναι σε 

θέση να εγγυηθεί ότι τα συστατικά δικτύων που παρέχει δεν θα αποτύχουν ποτέ. 

Κανένας κατασκευαστής εποµένως δεν θα είναι σε θέση να ικανοποιήσει εντελώς όλες 

τις απαιτήσεις των χρηστών [4]. 

 Τον τρόπο εργασίας: Σε πολλές περιπτώσεις τα ανθρώπινα σφάλµατα είναι αποτέλεσµα 

µη εξοικείωσης µε συγκεκριµένες συνθήκες ή µη εφαρµογής των κανόνων σωστής 

λειτουργίας του συστήµατος [5]. 

 

Αφού δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν όλες οι βλάβες και αφού οι βλάβες µπορεί να 

προκαλέσουν και άλλες παρενέργειες, η λειτουργία του δικτύου πρέπει να ελέγχεται κατά τη 

διάρκεια της χρήσης του µε τη βοήθεια ενός συστήµατος διαχείρισης. Αυτός ο έλεγχος 

περιλαµβάνει την πρόβλεψη των βλαβών, την ανίχνευση των ήδη υπαρχόντων βλαβών, τη 

µείωση των συνεπειών από µία βλάβη και τη διόρθωσή τους. Για να προβλέψει και να 

ανιχνεύσει τις βλάβες, ένα σύστηµα διαχείρισης θα πρέπει να: 

 

 Παρακολουθεί την συµπεριφορά των στοιχείων του δικτύου. 

 Συγκρίνει τη συµπεριφορά αυτή µε προηγούµενες ή/και αναµενόµενες συµπεριφορές. 

 Σηµατοδοτεί την µη αναµενόµενη συµπεριφορά. 



Σύστηµα Ενοποιηµένης ∆ιαχείρισης Ετερογενούς ∆ικτύου Πρόσβασης                                              

 

 

                                                                                                                                                22  

Για να µειώσει τις συνέπειες των βλαβών και να επιτρέψει διόρθωση, το σύστηµα 

διαχείρισης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την κατάσταση του δικτύου [6]. Αυτό 

µπορεί να γίνεται  αλλάζοντας τις παραµέτρους του δικτύου, π.χ. τις εισόδους ενός πίνακα. 

Ευελιξία 

Ο σχεδιασµός δικτύων περιγράφεται συνήθως ως µία «από επάνω προς τα κάτω» 

διαδικασία. Το χαρακτηριστικό για τέτοιες διαδικασίες είναι ο σηµαντικός ρόλος των 

απαιτήσεων των χρηστών. Το σχέδιο αρχίζει συνήθως µε τον καθορισµό των απαιτήσεων 

των χρηστών και πολλές αποφάσεις σχεδιασµού ακολουθούν αυτές τις απαιτήσεις. Έτσι, το 

αποτέλεσµα της διαδικασίας σχεδιασµού (το δίκτυο) πρώτιστα καθορίζεται από τις 

απαιτήσεις χρηστών. Ο κίνδυνος στη διαδικασία σχεδιασµού κατ' αυτό τον τρόπο είναι ότι 

µπορεί να θεωρηθεί η δυναµική φύση των απαιτήσεων των χρηστών ως κάτι το στατικό. Στο 

χρήστη οι απαιτήσεις αλλάζουν συχνά και γι αυτό το λόγο δεν πρέπει να θεωρηθούν ως 

στατικές οντότητες [7]. 

Αντί της παραγγελίας ενός νέου δικτύου κάθε φορά που αλλάζουν οι απαιτήσεις των 

χρηστών, είναι καλύτερο να υπάρχει εξ’ αρχής µερική ευελιξία στο δίκτυο. Χάρη σε αυτή 

την ευελιξία ο σχεδιαστής δικτύων θα είναι σε θέση να αντιδράσει όταν κατά τη διάρκεια της 

λειτουργικής φάσης προκύψουν αλλαγές στις απαιτήσεις των χρηστών [8]. Ο σχεδιαστής του 

δικτύου πρέπει να προβλέψει αυτή τη δυνατότητα και να προσθέσει διάφορες διαχειριστικές 

λειτουργίες στο σχεδιασµό του δικτύου. Τα διαχειριστικά ζητήµατα πρέπει να εξεταστούν 

κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασµού. 
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1.5 ∆ιαχείριση ∆ικτύου - Έλεγχος ∆ικτύου 

Η λειτουργία ελέγχου που αντιµετωπίζει τη διακύµανση του φορτίου κυκλοφορίας και 

παρέχει ικανοποιητική ποιότητα υπηρεσιών σε ένα ευρυζωνικό δίκτυο, αναφέρεται γενικά 

ως έλεγχος δικτύων [9]. Ο έλεγχος δικτύων απαιτεί δυνατότητες λήψης απόφασης για την 

εκτέλεση των στοιχειωδών εργασιών ανάθεσης και ελέγχου στοιχείων του δικτύου σε 

πραγµατικό χρόνο. Η διαχείριση δικτύων ως πλατφόρµα για την εκτέλεση των στοιχειωδών 

εργασιών, όπως η διαµόρφωση υπηρεσιών και ο έλεγχος επίδοσης, απαιτεί τη συγκέντρωση 

και την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Κατ' αυτό τον τρόπο, οι στοιχειώδεις εργασίες σε 

κάθε «δικτυακή γειτονιά» των διαδεδοµένων δικτύων µπορούν να εκτελεσθούν από έναν 

µικρό αριθµό ανθρώπων – χειριστών [10]. Για δίκτυα µε κυκλώµατα µεταγωγής, όπου το 

απαραίτητο εύρος ζώνης συχνοτήτων καθορίζεται αυστηρά για κάθε κλήση, ο έλεγχος της 

κυκλοφορίας απαιτεί µόνο τις λειτουργίες ελέγχου µονάδων κλήσης όπως η αποδοχή και η 

απόρριψη κλήσης. Τα εικονικά κυκλώµατα του ATM (VCs), εντούτοις, µπορούν να 

υποστούν κατά τη διάρκεια ζωής τους µια µείωση της ποιότητας υπηρεσιών που παρέχουν 

όπως και µια αύξηση στην πιθανότητα απώλειας στοιχείων ή µια καθυστέρηση µεταφορών, 

οφειλόµενη στη συµφόρηση των στοιχείων. Σε αντίθεση µε το συµβατικό τηλέφωνο και 

άλλα κυκλώµατα µεταγωγής δικτύων, προκειµένου να εγγυηθεί η απαραίτητη ποιότητα 

υπηρεσιών για δίκτυα ΑΤΜ, είναι σηµαντικό να περιληφθεί ο έλεγχος επιπέδων στοιχείων 

εκτός από τον έλεγχο επιπέδων κλήσης στο σύνολο των λειτουργιών ελέγχου δικτύων [11]. 

Έχουµε εξαγάγει τις ακόλουθες επτά λειτουργίες ως πιθανές στοιχειώδεις εργασίες ελέγχου 

δικτύων για τα δίκτυα ΑΤΜ: Ο έλεγχος αποδοχής, η δροµολόγηση, ο έλεγχος διαµόρφωσης 

και ο έλεγχος υπερφόρτωσης ως έλεγχος λειτουργιών επιπέδων κλήσης και διαχείριση 

σχεδιασµού και προσωρινών χώρων, αστυνόµευση και έλεγχος ροής ως λειτουργίες ελέγχου 

επιπέδων στοιχείων [12]. Η παραβολή των λειτουργιών ελέγχου δικτύων µε τις 
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διαχειριστικές λειτουργικές περιοχές δικτύων φανερώνει τις οµοιότητές τους, δηλαδή το 

µέρος της αλγοριθµικής στοιχειώδους εργασίας των διαδικασιών του ελέγχου δικτύων που 

είναι επίσης ένα µέρος της διαχείρισης δικτύων. 

Εποµένως, ο έλεγχος δικτύων δεν είναι ανεξάρτητος από τις γενικές διαχειριστικές 

λειτουργίες δικτύων, αλλά υποστηρίζεται από αυτές. Για αυτό το λόγο, ο έλεγχος δικτύων 

και η διαχείριση δικτύων πρέπει να ενσωµατωθούν στενά στην αρχιτεκτονική των δικτύων. 

Η βασική διαφορά µεταξύ της διαχείρισης του δικτύου και του ελέγχου του δικτύου είναι  η 

κλίµακα του χρόνου των λειτουργιών: Οι λειτουργίες ελέγχου εκτελούνται µε χρόνο 

απάντησης της τάξης των microseconds [13]. 

Έτσι, ο έλεγχος του δικτύου απαιτεί αποκεντρωµένες λύσεις που µπορούν να επηρεάσουν το 

δίκτυο σε πραγµατικό χρόνο. 

Σε αντίθεση µε τα προαναφερθέντα, ένα σύστηµα διαχείρισης δικτύων περιλαµβάνει 

συνήθως την αλληλεπίδραση ενός ανθρώπου (διαχειριστή δικτύων) µε το δίκτυο µέσω ενός 

συνόλου πρωτοκόλλων διαχείρισης και εποµένως µπορεί να λειτουργήσει σε πολύ πιο αργές 

χρονικές κλίµακες (της τάξης των δευτερολέπτων). Αυτό έχει επιπτώσεις στο ποιες 

ποσότητες µπορούν να µετρηθούν και να ελεγχθούν σε ένα δίκτυο. Παραδείγµατος χάριν, τα 

συστήµατα διαχείρισης δικτύων µπορούν να ελέγξουν τις αργά µεταβαλλόµενες µεταβλητές 

δικτύων ή να λάβουν τις στατιστικές πληροφορίες για τις γρήγορα µεταβαλλόµενες 

µεταβλητές όπως οι χρονικοί µέσοι όροι, η διαφορά κ.τ.λ. Αφ' ετέρου, είναι σε θέση να 

εκτελέσουν τις διαδικασίες ελέγχου που έχουν επιπτώσεις στη µακρο-συµπεριφορά του 

δικτύου. Η µικρο-συµπεριφορά µπορεί να επηρεαστεί µόνο από τους αποκεντρωµένους, σε 

πραγµατικό χρόνο, αλγορίθµους ελέγχου που λειτουργούν κοντά στα στοιχεία δικτύων. Ο 

διαχειριστής δικτύων µπορεί να τροποποιήσει την τοπολογία του δικτύου µε το να 

ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί τις συνδέσεις (links), να αλλάζει τις εικονικές διαδροµές 
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µονοπατιών, να δεσµεύει το εύρος ζώνης συχνοτήτων στα εικονικά µονοπάτια, κ.τ.λ. Μπορεί 

επίσης να αλλάξει τη συµπεριφορά του αλγορίθµου σχεδιασµού µε την αλλαγή των 

παραµέτρων που καθορίζουν την πολιτική σχεδιασµού [14]. Εντούτοις, ο διαχειριστής του 

δικτύου µπορεί να ελέγξει στον πραγµατικό χρόνο το χειρισµό µεµονωµένων µόνο 

στοιχείων. Αυτό µπορεί  να ολοκληρωθεί από έναν αλγόριθµο σχεδιασµού σε πραγµατικό 

χρόνο [15]. 

 

1.6 Αρχιτεκτονικές ∆ιαχείρισης ∆ικτύων 

Υπάρχουν τρεις βασικές προσεγγίσεις για τα σύστηµα διαχείρισης δικτύων: η 

συγκεντρωτική, η ιεραρχική και η κατανεµηµένη [16]. Αυτή την περίοδο, τα περισσότερα 

σύστηµα διαχείρισης δικτύων είναι συγκεντρωτικά. ∆ηλαδή, υπάρχει µια ενιαία µονάδα 

διαχείρισης που συλλέγει τις πληροφορίες και ελέγχει ολόκληρο το δίκτυο. Αυτός ο 

τερµατικός σταθµός είναι ένα ενιαίο σηµείο αποτυχίας και εάν παρουσιάσει βλάβη, 

ολόκληρο το δίκτυο θα µπορούσε να µείνει χωρίς διαχείριση. Σε περίπτωση που ο κεντρικός 

αυτός σταθµός δεν παρουσιάσει βλάβη, αλλά µια βλάβη χωρίσει το δίκτυο, το άλλο µέρος 

του δικτύου αφήνεται χωρίς οποιαδήποτε λειτουργία διαχείρισης. Επίσης, ένα 

συγκεντρωτικό σύστηµα διαχείρισης δικτύων µπορεί εύκολα να επεκταθεί όταν αυξάνεται το 

µέγεθος ή η πολυπλοκότητα του δικτύου. 

Μια παραλλαγή των συγκεντρωτικών συστηµάτων διαχείρισης δικτύων είναι η προσέγγιση 

πλατφορµών (Εικόνα 1-b) [17], στην οποία ένας ενιαίος διαχειριστής είναι διαιρεµένος σε 

δύο µέρη: την πλατφόρµα διαχείρισης και την εφαρµογή διαχείρισης. Η πλατφόρµα 

διαχείρισης ενδιαφέρεται κυρίως για τη συλλογή πληροφοριών και τους απλούς 

υπολογισµούς, ενώ η εφαρµογή διαχείρισης χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες που προσφέρονται 
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από την πλατφόρµα διαχείρισης και οι οποίες χρησιµεύουν στο χειρισµό της λήψης 

αποφάσεων καθώς και σε υψηλότερες λειτουργίες. Το πλεονέκτηµα αυτής της προσέγγισης 

είναι ότι οι εφαρµογές δεν χρειάζεται να «ανησυχούν» για την πολυπλοκότητα και την 

ετερογένεια των πρωτοκόλλων που χρησιµοποιούνται. Το µειονέκτηµα είναι ότι έχει 

µικρότερη επεκτασιµότητα από την συγκεντρωτική αρχιτεκτονική. Η ιεραρχική 

αρχιτεκτονική χρησιµοποιεί την έννοια «του διαχειριστή των διαχειριστών (MOM – 

Manager Of Managers)» και του διαχειριστή ανά δικτυακή περιοχή [18]. Κάθε διαχειριστής 

δικτυακών περιοχών είναι αρµόδιος µόνο για τη διαχείριση της δικτυακής περιοχής του, και 

δεν έχει καµία πληροφορία για άλλες δικτυακές περιοχές. Ο «διαχειριστής των 

διαχειριστών» χειρίζεται πληροφορίες υψηλότερου επιπέδου και αιτήµατα από τους 

διαχειριστές δικτυακών περιοχών. Σε αυτήν την αρχιτεκτονική, δεν υπάρχει καµία άµεση 

επικοινωνία µεταξύ των διαχειριστών δικτυακών γειτονιών. Αυτή η αρχιτεκτονική είναι 

αρκετά εξελίξιµη και µε την προσθήκη ενός ακόµα επιπέδου «διαχειριστή των διαχειριστών» 

µπορεί να επιτευχθεί µια πολλαπλάσια ιεραρχία επιπέδων. 

Η κατανεµηµένη προσέγγιση (Εικόνα 1-d) είναι µια οµότιµη αρχιτεκτονική. Υπάρχουν 

πολλαπλοί  διαχειριστές και κάθε ένας είναι αρµόδιος για µια δικτυακή περιοχή και 

επικοινωνούν ο ένας µε τον άλλον σε ένα οµότιµο σύστηµα διαχείρισης. Όταν απαιτούνται 

πληροφορίες από µια δικτυακή περιοχή, ο αντίστοιχος διαχειριστής έρχεται σε επαφή µε το 

σύστηµα και οι πληροφορίες ανακτώνται. Με την κατανοµή της διαχείρισης πέρα από 

διάφορους τερµατικούς σταθµούς σε όλο το δίκτυο, η διαχειριστική αξιοπιστία, η 

απρόσκοπτη λειτουργία και η απόδοση των δικτύων αυξάνονται, ενώ το κόστος διαχείρισης 

δικτύων µειώνεται. Αυτή η προσέγγιση έχει γίνει αποδεκτή και από ∆ιεθνή Οργανισµό 

Τυποποίησης (ISO). Το µοντέλο διαχείρισης για τα δίκτυα ΑΤΜ, που έχει γίνει αποδεκτό 

από το ΑΤΜ Forum, είναι επίσης βασισµένο σε αυτήν την προσπέλαση.  
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Η Εικόνα 1 δείχνει τις προαναφερθείσες προσεγγίσεις διαχείρισης δικτύων. 

 

Εικόνα 1: Προσεγγίσεις ∆ιαχείρισης ∆ικτύου 

 

Ένας συνδυασµός των ιεραρχικών και κατανεµηµένων αρχιτεκτονικών, που είναι γνωστός 

ως «αρχιτεκτονική δικτύων», µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί (Εικόνα 2). Αυτή η  
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αρχιτεκτονική χρησιµοποιεί τις έννοιες τόσο του διαχειριστή ανά δικτυακή περιοχή όσο και 

του διαχειριστή των διαχειριστών, αλλά αντί ενός καθαρά οµότιµου συστήµατος διαχείρισης 

ή µιας ιεραρχικής δοµής, οι διαχειριστές οργανώνονται σε ένα σχέδιο δικτύου. Αυτή η 

προσπέλαση έχει την επεκτασιµότητα και των δύο συστηµάτων και παρέχει καλύτερη 

λειτουργία σε διαφορετικά περιβάλλοντα [19]. 

Η Εικόνα 2 δείχνει τον συνδυασµό αυτών των αρχιτεκτονικών. 

 

 

Εικόνα 2: Συνδυασµός Αρχιτεκτονικών ∆ιαχείρισης ∆ικτύου 
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1.7 Σηµερινές Τεχνολογίες 

Σήµερα υπάρχουν δύο κοινότητες που διαµορφώνουν τα πρότυπα της διαχείρισης δικτύων: 

Το IETF, το οποίο συντηρεί τα πρότυπα του πρωτοκόλλου SNMP, που χρησιµοποιούνται 

ευρέως στο ∆ιαδίκτυο και το ISO/ITU µε τη Χ.700 σειρά συστάσεων και το πρωτόκολλο 

CMIP [20]. 

Το πρότυπο SNMP είναι ευρέως αποδεκτό, έχει µεγάλη εγκατεστηµένη βάση χρηστών και 

συχνά θεωρείται το «de facto» πρότυπο για τη διαχείριση δικτύων. Η κύρια περιοχή 

εφαρµογών του είναι η διαχείριση υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών (κυρίως τοπικών 

δικτύων – LANs) τα οποία υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα UDP/IP. Από την άλλη, οι 

συστάσεις Χ.700 προσφέρουν πιο ισχυρή διαχείριση χρησιµοποιώντας ένα 

αντικειµενοστραφές µοντέλο και πιο προχωρηµένες µεθόδους προσπέλασης της MIB π.χ. µε 

φιλτράρισµα. Το πρότυπο ΟSI δηµιουργήθηκε το 1992 και σήµερα έχει αρχίσει να γίνεται 

ευρέως αποδεκτό. Αναµένεται να αυξηθεί η αποδοχή του σαν µέρος του προτύπου 

ITU/TMN λόγω του ότι στοχεύει σε διαχείριση µεγάλων και ετερογενών τηλεπικοινωνιακών 

δικτύων. ∆ηλαδή, παρατηρούµε ότι τα συστήµατα που βασίζονται στο SNMP στοχεύουν 

κυρίως στον χώρο των υπολογιστών ενώ τα συστήµατα που βασίζονται στο ISO/ITU 

στοχεύουν κυρίως στον χώρο των τηλεπικοινωνιών [21]. 

Από το 1992, όταν το πρότυπο ISO/ITU οριστικοποιήθηκε, έχει υπάρξει ένας πόλεµος 

πρωτοκόλλων µεταξύ των δύο κοινοτήτων, σχετικά µε το ποιο πρωτόκολλο διαχείρισης είναι 

ανώτερο. Σήµερα, µπορούµε τελικά να συµφωνήσουµε ότι τα πρότυπα ISO είναι ισχυρότερα 

εννοιολογικά, αλλά το SNMP είναι τo «de facto» πρότυπο. Αυτό που είναι σηµαντικό να 

σηµειώσει κανείς, είναι ότι όλα τα προβλήµατα διαχείρισης µπορούν να λυθούν και από τα 

δύο πρωτόκολλα. Το βασικό µοντέλο διαχειριστών/πρακτόρων ή πελατών/εξυπηρετητών 
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είναι το ίδιο πράγµα και στις δύο περιπτώσεις και οι µόνες διαφορές εντοπίζονται στην 

µοντελοποίηση των στοιχείων του δικτύου και στις υπηρεσίες του πρωτοκόλλου [22]. 

Τα πρότυπα OSI είναι πιο ισχυρά, αλλά το νέο πρωτόκολλο SNMPv2 αναµένεται να 

διορθώσει τις περισσότερες από τις ανεπάρκειες του πρόωρου SNMP (εις βάρος της 

πολυπλοκότητας όµως). 

Η σηµαντικότερη ανησυχία είναι το πώς τα πρότυπα διαχείρισης χρησιµοποιούνται για να 

λύσουν τα προβλήµατα διαχείρισης δικτύων. Στην κοινότητα του ∆ιαδικτύου, αυτή την 

περίοδο, οι πιο διαδεδοµένες αρχιτεκτονικές διαχείρισης ακολουθούν το µοντέλο «από 

σηµείο σε σηµείο» ή «διαχείρισης στοιχείων» [23]. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, η µια 

εφαρµογή διαχείρισης επιτηρεί και ελέγχει διάφορα συστατικά που περιλαµβάνονται σε ένα 

τοπικό δίκτυο (τερµατικοί σταθµοί, κεντρικοί υπολογιστές, δροµολογητές, κ.τ.λ.). Ο 

διαχειριστής διαχειρίζεται κάθε συστατικό χωριστά, δηλαδή, για κάθε στοιχειώδη εργασία 

διαχείρισης, ο διαχειριστής εκτελεί τις στοιχειώδεις διαδικασίες σε ένα συστατικό, κατόπιν 

προχωρά σε άλλο κ.ο.κ. Η βασική ανεπάρκεια αυτού του µοντέλου είναι ότι ο διαχειριστής 

δε µπορεί να καθιερώσει µια σαφή στρατηγική για το συνολικό δίκτυο δεδοµένου ότι η 

προσοχή του στρέφεται στα µεµονωµένα συστατικά δικτύων. Παραδείγµατος χάριν, 

προκειµένου να ελεγχθεί η δροµολόγηση δικτύων, ο διαχειριστής πρέπει να επισκεφτεί κάθε 

µεµονωµένο συστατικό και να κάνει τις αλλαγές στη MIB του. Θα ήταν πολύ ευκολότερο, 

εντούτοις, εάν ο διαχειριστής µε µια απλή λειτουργία από το σταθµό διαχείρισής του ήταν σε 

θέση να εκτελέσει αυτήν την στοιχειώδη εργασία ελέγχου σε όλα τα συστατικά ταυτόχρονα 

(µια δυνατότητα κάλυψης που αναφέρεται γενικά ως «από σηµείο σε πολλά σηµεία»). 

Η «από σηµείο σε σηµείο» διαχείριση έχει χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά στο ∆ιαδίκτυο 

για διάφορους λόγους: οι χαρακτηριστικές δικτυακές περιοχές όπου η διαχείριση SNMP 

εφαρµόζεται είναι συνήθως µικροµεσαίου ή µεσαίου µεγέθους LANs. Το γεγονός ότι η IP 
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είναι ένα χωρίς σύνδεση πρωτόκολλο έχει συµβάλλει επίσης στη διευκόλυνση της 

διαχείρισης των διαθέσιµων υπηρεσιών. Όλες οι υπηρεσίες ∆ιαδικτύου χτίζονται στο 

στρώµα µεταφοράς και εποµένως, η διαχείριση αυτών των υπηρεσιών περιλαµβάνει µόνο τα 

δύο σηµεία τέλους του µονοπατιού επικοινωνίας, δεδοµένου ότι όλοι οι ενδιάµεσοι κόµβοι 

(δροµολογητές) επεξεργάζονται µόνο µέχρι το στρώµα δικτύων. Επιπλέον, οι προδιαγραφές 

των MIB είναι προσανατολισµένες προς τη διαχείριση των τοπικών συσκευών πρωτοκόλλου 

και δεν υποστηρίζουν το δίκτυο ή ευρείες διαδικασίες διαχείρισης. Κατά συνέπεια, οι 

περισσότερες πλατφόρµες διαχείρισης που είναι διαθέσιµες εµπορικά σήµερα, 

προσαρµόζονται στο «από σηµείο σε σηµείο» µοντέλο διαχείρισης [24]. 

Όσο η ταχύτητα των συνδέσεων γίνεται µεγαλύτερη από 1 Gbit/s, γίνεται δυσκολότερο να 

ακολουθηθούν οι αλλαγές των δικτύων λόγω της µετατόπισης στο προϊόν «εύρους ζώνης» 

και «συχνοτήτων/καθυστέρησης». Αυτή η µετατόπιση οφείλεται στην αύξηση της 

χωρητικότητας των συνδέσεων οπτικών ινών και στο φυσικό περιορισµό που επιβάλλεται 

από την πεπερασµένη ταχύτητα του φωτός. Η επίπτωση στη διαχείριση δικτύων είναι ότι οι 

αλλαγές δικτύων εµφανίζονται πολύ γρηγορότερα από ότι το σύστηµα διαχείρισης είναι σε 

θέση να µεταφέρει αυτές τις πληροφορίες στο σταθµό διαχείρισης. Ένα άλλο ζήτηµα αφορά 

τα προβλήµατα σχετικά µε την ολοκλήρωση ενός πάντα αυξανόµενου αριθµού υπηρεσιών 

(βίντεο, φωνή, στοιχεία, πολλαπλής διανοµής, κ.τ.λ.) µε τη διαφορετική απαίτηση ποιότητας 

της υπηρεσίας και το µεγάλο αριθµό χρηστών που αυτά τα δίκτυα θα υποστηρίξουν. Τα 

µελλοντικά ενσωµατωµένα δίκτυα θα περιέχουν έναν πολύ µεγάλο αριθµό φυσικών και 

λογικών οντοτήτων, υπηρεσιών και χρηστών που ρυθµίζονται και ελέγχονται. Το σταθερό 

δίκτυο θα παρουσιάσει τεράστια πολυπλοκότητα από αυτή την άποψη και αυτό θα ενισχυθεί 

από την επέκταση των κινητών δικτύων. Κατά συνέπεια, το σύστηµα διαχείρισης δικτύων 

βρίσκεται αντιµέτωπο µε µια «έκρηξη» πληροφοριών στην οποία το χρονικό διάστηµα  
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γίνεται πολύ µεγάλο για να συσχετιστεί και να ελεγχθεί µέσα σε ένα αποδεκτό χρονικό 

πλαίσιο. Εποµένως, προσδοκάται ότι θα εξετάζουµε µια ευρύτερη ποικιλία των 

προβληµάτων διαχείρισης δικτύων που απαιτούν τις πλέον καινοτόµες λύσεις. 

Από αυτή την άποψη, η «από σηµείο σε σηµείο» διαχείριση που έχει αποδώσει αρκετά καλά 

για το διαδίκτυο δεν επαρκεί για τα µελλοντικά ευρυζωνικά δίκτυα [25]. Ο βασικός 

περιορισµός προέρχεται από τη σύνθετη συλλογή στοιχειωδών εργασιών πληροφοριών που 

ανατίθεται στο διαχειριστή δικτύων. Θεωρούµε ότι η «από σηµείο σε πολλά σηµεία» 

διαχείριση θα είναι µια βασική έννοια στην εξέταση των σύνθετων προβληµάτων 

διαχείρισης των δικτύων ΑΤΜ. Θα επιτρέπει στον διαχειριστή να ελέγξει µε µερικές µόνο 

διαδικασίες ένα πολύ µεγάλο αριθµό στοιχείων δικτύων. Κατά συνέπεια, µπορεί να θεωρηθεί 

ως τεχνική αφαίρεσης που προσανατολίζεται προς το κρύψιµο της πολυπλοκότητας. 

Η Εικόνα 3 απεικονίζει τις δύο προσεγγίσεις: Στην «από σηµείο σε σηµείο» διαχείριση, ο 

διαχειριστής στηρίζεται στις «από σηµείο σε σηµείο» διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα 

στους πράκτορες για να φέρει εις πέρας τη στοιχειώδη εργασία διαχείρισης [26]. 

 

 

Εικόνα 3: «Από Σηµείο σε Σηµείο» και «Από Σηµείο σε Πολλά Σηµεία» ∆ιαχείριση 
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Μία διεπιφάνεια σε αυτές τις διαδικασίες παρέχεται από το στοιχειώδες στρώµα διαδικασιών 

διαχείρισης. Οι υπηρεσίες αυτού του στρώµατος χρησιµοποιούνται άµεσα από το 

διαχειριστή για να επιτηρήσουν και να ελέγξουν τις µεµονωµένες συσκευές. Μπορεί να 

θεωρηθεί ως µία διεπιφάνεια προγραµµατισµού εφαρµογής (API) στις ενισχυτικές υπηρεσίες 

πρωτοκόλλου διαχείρισης όπως get, set, κ.τ.λ. Στην «από σηµείο σε πολλά σηµεία» 

διαχείριση, εντούτοις, εισάγεται ένα ενδιάµεσο στρώµα (η παρατήρηση και ο έλεγχος 

δικτύων - NOC). Ο σκοπός αυτού του στρώµατος είναι να κατασκευαστούν οι όψεις του 

δικτύου για τον έλεγχο των σκοπών και να παρασχεθούν οι υψηλού επιπέδου διεπιφάνειες 

ελέγχου επιπέδων δικτύων. Οι όψεις δικτύων κατασκευάζονται µε την επεξεργασία των 

πληροφοριών από περισσότερους από έναν πράκτορες δικτύων κάθε φορά. 

Παραδείγµατος χάριν, ο διαχειριστής µπορεί να θέλει να κατασκευάσει µια όψη του δικτύου 

που εµφανίζει την πιθανότητα µπλοκαρίσµατος για µια συγκεκριµένη υπηρεσία σε 

διαφορετικές θέσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, το στρώµα NOC θα προσδιορίσει διάφορους 

πράκτορες στους οποίους οι πληροφορίες µπλοκαρίσµατος καταχωρούνται και έτσι 

ανακτώνται αυτές οι πληροφορίες, επεξεργάζονται, και παρουσιάζονται σε έναν χάρτη του 

φυσικού δικτύου. 

Κατόπιν, ο διαχειριστής θα λάβει µια σφαιρική άποψη του µπλοκαρίσµατος στο δίκτυο και 

θα προσδιορίσει αµέσως τα πιθανά σηµεία στα οποία εµφανίζεται το πρόβληµα. Αυτός ο 

τρόπος λειτουργίας είναι σηµαντικά αποδοτικότερος από ότι η διαδοχική πλοήγηση σε MIBs 

και η συλλογή τις πληροφορίες µε απλές διαδικασίες [27]. Οµοίως, το στρώµα NOC παρέχει 

µία υψηλού επιπέδου διεπιφάνεια ελέγχου, η οποίο επιτρέπει τον έλεγχο πολλών στοιχείων 

του δικτύου ταυτόχρονα. Παραδείγµατος χάριν, αυτοί οι υψηλού επιπέδου έλεγχοι µπορούν 

να είναι πολύ χρήσιµοι στη διαµόρφωση των «δίπλα – δίπλα» υπηρεσιών που χρειάζεται να 

παρασχεθούν από ένα µεγάλο αριθµό συστατικών [28]. 
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Πράγµατι, τα εµπορικά προϊόντα διαχείρισης δικτύων που χρησιµοποιούνται σε δίκτυα ΑΤΜ 

φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν την παρατήρηση ότι η «από σηµείο σε πολλά σηµεία» 

διαχείριση είναι µια προϋπόθεση σε αυτό τον τύπο εφαρµογών. Στον εξοπλισµό ATM από 

τη Fore Systems (ένας κατασκευαστής υλικού ATM) δόθηκε αρχικά µία απλή MIB που 

επέτρεπε τις βασικές διαδικασίες ελέγχου στους πίνακες διακοπτών [29]. Χρησιµοποιώντας 

οποιοδήποτε από τα εµπορικά διαθέσιµα συστήµατα διαχείρισης δικτύων για ∆ιαδίκτυο (τα 

οποία υποστηρίζουν µόνο «από σηµείο σε σηµείο» διαχείριση), ήταν µια εξαιρετικά 

δύσκολη στοιχειώδης εργασία να διαµορφωθούν οι «δίπλα – δίπλα» εικονικές υπηρεσίες 

κυκλωµάτων (PVC). Ο διαχειριστής έπρεπε να επισκεφτεί κάθε διακόπτη ανεξάρτητα και να 

κάνει τις κατάλληλες αλλαγές στους πίνακες δροµολόγησης. Όσο περισσότεροι ήταν οι 

διακόπτες τόσο πιο δύσκολο ήταν να γίνει αυτή η στοιχειώδης εργασία. Αυτό έχει 

απλοποιηθεί σηµαντικά στις πιο πρόσφατες εκδόσεις του συστήµατος διαχείρισης δικτύων 

της εταιρείας. Ο διαχειριστής είναι τώρα ικανός να διαµορφώσει ένα PVC «δίπλα – δίπλα» 

απλά µε το να διαλέξει τον κόµβο πηγής και προορισµού. Μια στοιχειώδης εργασία που 

συνήθως χρειαζόταν αρκετό χρόνο και πολλή προσπάθεια από το διαχειριστή για να 

ολοκληρωθεί, τώρα ολοκληρώνεται σε ένα δευτερόλεπτο χρησιµοποιώντας το «από σηµείο 

σε πολλά σηµεία» µοντέλο διαχείρισης. 

Η «από σηµείο σε πολλά σηµεία» διαχείριση δεν απαιτεί ένα νέο πρωτόκολλο διαχείρισης ή 

µια νέα αρχιτεκτονική πρακτόρων. Μπορεί να θεωρηθεί ως στρώµα λογισµικού που 

χρησιµοποιεί την ισχύ της αφαίρεσης για να επιλύσει τα σύνθετα προβλήµατα διαχείρισης. 

Άλλοι ερευνητές έχουν προσδιορίσει επίσης την ανάγκη για ισχυρότερες τεχνικές αφαίρεσης 

προκειµένου να ρυθµιστούν τα σύνθετα σύστηµα διαχείρισης και πρότειναν ένα περιβάλλον 

που επιτρέπει στο διαχειριστή να πλοηγηθεί µέσα στο δίκτυο και να εκτελέσει τις υψηλού 

επιπέδου διαδικασίες ελέγχου. Σε αυτό το περιβάλλον, το δίκτυο διαχειρίζεται µέσω της 
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ανταλλαγής και της επεξεργασίας των πληροφοριών πολυµέσων. Ακριβώς, δεδοµένου ότι τα 

µεγάλα δίκτυα θα επιτρέπουν στους χρήστες να επικοινωνήσουν αποτελεσµατικότερα και 

φυσικά µέσω των πολυµέσων, οι ίδιες πρόοδοι µπορούν να γίνουν στη διαχείριση και τον 

έλεγχο δικτύων µε το να εκµεταλλευτούν το αυξανόµενο εύρος ζώνης συχνοτήτων και την 

υπολογιστική ισχύ. Από αυτό το παράδειγµα φαίνεται ότι το «από σηµείο σε πολλά σηµεία» 

µοντέλο διαχείρισης στρέφεται περισσότερο στις δυνατότητες παρουσίασης. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του µοντέλου αυτού είναι τα ακόλουθα [30]: 

 

 Ο διαχειριστής µπορεί ενεργά να πλοηγηθεί µέσα στο δίκτυο και να παρατηρήσει 

άµεσα την κατάσταση του συστήµατος διαχείρισης σε πολύ αφαιρετικό επίπεδο. Οι 

πληροφορίες είναι δοµηµένες έτσι ώστε ο διαχειριστής να καθοδηγείται αυτόµατα 

µέσω της ιεραρχίας των καταστάσεων των δικτύων. Ο διαχειριστής µπορεί να έχει 

πρόσβαση σε οποιοδήποτε κοµµάτι των πληροφοριών οποιαδήποτε στιγµή. 

 Οι ενέργειες ελέγχου επηρεάζονται άµεσα µέσω των εντολών µε ένα σηµασιολογικό 

επίπεδο που ταιριάζει πολύ µε τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. 

 Η διεπιφάνεια των χρηστών µε το δίκτυο αντιπροσωπεύει φυσικά το σύστηµα 

διαχείρισης που ρυθµίζεται και επιτρέπει στις διαδικασίες διαχείρισης να είναι 

αποτελεσµατικές γρήγορες και εύκολες. 

 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα κατεύθυνση στη διαχείριση δικτύων είναι αυτή της «διαχείρισης µε 

αντιπροσώπευση (MBD – Management By Delegation)». Το MBD χειρίζεται την 

πολυπλοκότητα µε το να αναθέτει τις στοιχειώδεις εργασίες διαχείρισης άµεσα στους 

πράκτορες και µε αυτό τον τρόπο να µειώνει το ποσό πληροφοριών που χρειάζεται να 

ανταλλαχθεί µεταξύ του διαχειριστή και των πρακτόρων. ∆εν πρέπει να θεωρηθεί ως 
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εναλλακτική λύση στο συγκεντρωτικό παράδειγµα διαχείρισης που έχουµε περιγράψει µέχρι 

τώρα, αλλά µάλλον ως επέκταση. Αυτό καθιστά τις συγκεντρωτικές εφαρµογές διαχείρισης 

πιο εξελίξιµες όσον αφορά το µέγεθος δικτύων µε τη µείωση του ποσού πληροφοριών που 

πρέπει να ανταλλαχθεί. Αποκεντρώνει επίσης τις «στερεότυπες» στοιχειώδεις εργασίες και 

επιτρέπει στο διαχειριστή να στρέψει την προσοχή του στα προβλήµατα που δε µπορούν να 

λυθούν αυτόµατα και απαιτούν την ανθρώπινη παρέµβαση. 

Συνοψίζοντας, µπορούµε να κάνουµε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: Από τη µια πλευρά, η 

διαχείριση δικτύων στα δίκτυα ΑΤΜ κινείται προς τις περισσότερο αποκεντρωµένες λύσεις 

για να περιορίσει τις πληροφορίες που φθάνουν στο σύστηµα διαχείρισης και την προσοχή 

που ο διαχειριστής πρέπει να δώσει στους µεµονωµένους πράκτορες. Από την άλλη πλευρά, 

οι σταθµοί διαχείρισης αποµακρύνονται από την ανεπαρκή «από σηµείο προς σηµείο» 

αρχιτεκτονική και δείχνουν τα παραδείγµατα διαχείρισης από την ενσωµάτωση των 

εργαλείων παρατήρησης στοιχείων και των υψηλότερου επιπέδου διεπιφανειών ελέγχου που 

κρύβουν το µεγάλο αριθµό στοιχείων δικτύων. 
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2 ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ 
 

2.1 Γενικά 

Ένα δίκτυο είναι µια συλλογή από διασυνδεµένους υπολογιστικούς πόρους. Είναι η ένωση 

των πόρων αυτών και της υποδοµής που τους συνδέει. Τα δίκτυα υπάρχουν µε βασικό σκοπό 

να επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των πόρων αυτών, αλλά αυτή η απλοϊκή 

άποψη υποβιβάζει αρκετά την ισχύ, τη χρησιµότητα και τη σηµασία των δικτύων στο 

σύγχρονο υπολογισµό. Τα δίκτυα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να µεταφέρουν τα 

προγράµµατα και τα έγγραφα, για να συνδέουν θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσµο και έτσι 

να µπορούν να λειτουργήσουν µαζί, για να ανταλλάξουν πληροφορίες και ιδέες µεταξύ 

χρηστών µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, για να κάνουν εµπόριο, για να χτίσουν 

παράλληλα κατανεµηµένα συστήµατα µε την απαιτούµενη  ισχύ ώστε να λυθούν τα 

σύγχρονα και δύσκολα προβλήµατα υπολογισµού. Για τους λόγους αυτούς οι υποδοµές 

αυτών των δικτύων είναι ζωτικής σηµασίας διότι οι πληροφορίες πρέπει να µεταβιβάζονται 

µε αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία. Συχνά οι διαδικασίες ενός οργανισµού είναι έτσι 

δοµηµένες που δε θα µπορούσαν να υπάρξουν χωρίς τα δίκτυα. Για να εξασφαλιστεί ή 

απρόσκοπτη λειτουργία ενός δικτύου, ένα είδος επιτήρησης και ελέγχου ή διαχείρισης είναι 

απαραίτητο, αρχικά για να κρατηθεί το δίκτυο σε σταθερή κατάσταση, αλλά και για να 

εξασφαλιστεί ότι το δίκτυο λειτουργεί αποτελεσµατικά και χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά. 

∆ιαφορετικά, οι υπολογιστικοί πόροι του δικτύου καταναλώνονται άσκοπα, οδηγώντας σε 

αυξανόµενο κόστος και σε µειωµένη παραγωγικότητα. Η διαχείριση ενός σύγχρονου δικτύου 

δεν είναι µια απλή στοιχειώδης εργασία. Τα σύγχρονα δίκτυα αποτελούνται από µεγάλους 

αριθµούς σύνθετων συσκευών. Αυτές παράγονται από διαφορετικούς κατασκευαστές, 
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βασίζονται σε διαφορετική τεχνολογία, και ρυθµίζονται µε διαφορετικούς τρόπους και από  

διαφορετικά εργαλεία. Οι διάφοροι οργανισµοί δεν είναι πρόθυµοι να «δεθούν» σε µια λύση. 

Οι πιέσεις της αγοράς που συνδυάζονται µε την ταχύτητα της τεχνολογίας υπαγορεύουν ότι 

τα στοιχεία δικτύων θα αγοραστούν µε τέτοια επιλογή των προµηθευτών ώστε τα δίκτυα 

στον κόσµο να είναι σήµερα ετερογενή. Το πρωταρχικό παράδειγµα αυτής της ετερογένειας 

πρέπει να είναι το διαδίκτυο. Αρχικά, οι περισσότεροι υπολογιστές ήταν αυτόνοµοι, µη 

συνδεδεµένοι µε άλλα σύστηµα. Κατόπιν τα τοπικά δίκτυα (LANs) συνέδεσαν τα σύστηµα 

µέσω των sites. Αυτά τα LANs συνδέθηκαν µαζί µε τα δίκτυα ευρείας περιοχής (WANs) και 

η τελευταία πρόοδος αυτής της τάσης είναι η σύνδεση των εκατοµµυρίων συστηµάτων 

υπολογιστών σε ολόκληρο κόσµο σε ένα µεγάλο, ιδιαίτερα δυναµικό και διαφορετικό 

«δίκτυο των δικτύων» [40]. 

Στο παρελθόν, τα δίκτυα κατασκευάζονταν και υποστηρίζονταν από έναν κατασκευαστή και 

βασίζονταν συχνά σε ιδιόκτητη τεχνολογία. Αυτό δεν ήταν πρόβληµα, δεδοµένου ότι αυτό 

το οµοιογενές περιβάλλον θα χρησιµοποιούταν σε ολόκληρο τον οργανισµό και η 

ολοκλήρωση πέρα από εκείνο το επίπεδο συνήθως δεν απαιτήθηκε. Η διαχείριση ενός 

τέτοιου οµοιογενούς δικτύου απλοποιήθηκε εξαιτίας του γεγονότος ότι το περιβάλλον 

βασίστηκε σε µια ενιαία τεχνολογία συστηµάτων δικτύων. Τα σύγχρονα δίκτυα είναι 

ετερογενή και βασίζονται σε πολλές διαφορετικές τεχνολογίες που είναι σε θέση να 

αλληλεπιδράσουν µέσω των καλά καθορισµένων ανοικτών προτύπων. Οι διάφοροι 

οργανισµοί θέλουν να είναι σε θέση να επιλέξουν ποιους προµηθευτές θα χρησιµοποιήσουν 

και να έχουν τη δυνατότητα τα συστατικά από τους διαφορετικούς προµηθευτές να 

εργαστούν µαζί. Η ευρεία διάδοση της χρήσης του ∆ιαδικτύου έχει επιταχύνει περαιτέρω την 

ανάπτυξη προδιαγραφών και την υιοθέτηση των ανοικτών προτύπων, αφού οι διάφοροι 

οργανισµοί επιθυµούν τώρα να ενσωµατώσουν όλα τα συστήµατα στα δίκτυα τους. Αυτό 
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είναι ένα πρόβληµα για τη διαχείριση δικτύων, δεδοµένου ότι µερικά µέρη του δικτύου 

διαχειρίζονται από ένα σύστηµα διαχείρισης, ενώ κάποια άλλα µέρη διαχειρίζονται από άλλο 

σύστηµα διαχείρισης. 

Επιπρόσθετα, καθώς  νέες και πιο προηγµένες τεχνολογίες διαχείρισης δικτύων γίνονται 

διαθέσιµες, οι διάφοροι οργανισµοί επιθυµούν να υιοθετήσουν αυτές τις τεχνολογίες και να 

επωφεληθούν από τα πλεονεκτήµατά τους. 

Εντούτοις, ένας οργανισµός δεν θα θελήσει να χάσει την επένδυσή του στην υπάρχουσα 

τεχνολογία. Συχνά, αυτό σηµαίνει όταν ο οργανισµός βασίζεται σε ένα ετερογενές δίκτυο 

υλοποιηµένο µε διαφορετικές τεχνολογίες, που ρυθµίζονται µε διαφορετικούς τρόπους από 

διαφορετικά εργαλεία [41]. Οι διαχειριστές δικτύων επιθυµούν συχνά τον ίδιο τύπο 

πληροφοριών για τα συστήµατα και τα δίκτυα και δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το ποια 

τεχνολογία χρησιµοποιείται για να πάρουν αυτές τις πληροφορίες. Εποµένως, αυτή η 

κατάσταση θα απλοποιούταν από την κατοχή ενός ενιαίου εργαλείου που παρουσιάζει τις 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση σε µια κοινή µορφή που είναι 

ανεξάρτητη από τα πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύων που χρησιµοποιούνται. Οπότε, µια 

ολοκληρωµένη λύση διαχείρισης δικτύων πρέπει να προσπαθήσει να κρύψει τις περιπλοκές 

που εισάγονται από την ετερογένεια του δικτύου. 

Οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί, προκειµένου να παράσχουν περισσότερες και καλύτερες 

υπηρεσίες στους χρήστες τους, χρησιµοποιούν τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τα οποία 

αποτελούνται από πολλά ετερογενή στοιχεία δικτύου τα οποία διασυνδέονται µεταξύ τους 

ώστε να δηµιουργηθεί ένα συνολικό δίκτυο πρόσβασης (access network) το οποίο θα είναι 

ικανό να δώσει τις υπηρεσίες αυτές. 

Το δίκτυο πρόσβασης είναι ένα µέρος του τηλεπικοινωνιακού δικτύου που συνδέει τους 

κόµβους πρόσβασης µε τους µεµονωµένους συνδροµητές. Απλούστερα, είναι η τελευταία 
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σύνδεση σε ένα δίκτυο µεταξύ των εγκαταστάσεων πελατών και του πρώτου σηµείου της 

σύνδεσης στην υποδοµή δικτύων, στο δίκτυο κορµού. Λέγοντας οπτικό δίκτυο πρόσβασης 

εννοούµε ότι µέρος του δικτύου πρόσβασης χρησιµοποιεί οπτικές ίνες. Η χρήση των οπτικών 

ινών προσφέρει µεγαλύτερο εύρος ζώνης συχνοτήτων για το δίκτυο πρόσβασης [42]. 

 

2.2 ∆ίκτυα Πρόσβασης 

Οι τηλεπικοινωνίες είναι σήµερα ίσως το γρηγορότερα εξελισσόµενο πεδίο της επιστήµης. 

Προσφέρει συνεχώς νέες προκλήσεις και ευκαιρίες στους αρµόδιους για το σχεδιασµό 

δικτύων τηλεπικοινωνιών. Το µέρος των συνδροµητών του δικτύου τηλεπικοινωνιών ή του 

δικτύου που συνδέει τους συνδροµητές µε το δίκτυο πρόσβασης το οποίο βασίζεται στο 

παραδοσιακό απλό συνεστραµµένο ζευγάρι χαλκού γίνεται τώρα όλο και περισσότερο 

σύνθετο. Στο σενάριο αυτό, είναι επιτακτικό για τον αρµόδιο για το σχεδιασµό δικτύων 

πρόσβασης να είναι εξοικειωµένος και µε τις παραδοσιακές και νέες τεχνολογίες, τις δοµές 

και τις µεθόδους όπως επίσης και το σχεδιασµό τους αφού αυτά θα έχουν ένα βαθύ 

µακροπρόθεσµο αντίκτυπο στο πώς το δίκτυο διαµορφώνεται και ικανοποιεί τους 

επιθυµητούς στόχους. Η βασική ιδέα των τηλεπικοινωνιών είναι η ανταλλαγή των 

πληροφοριών. Οι πληροφορίες µπορούν να περιλαµβάνουν φωνή, κείµενο, στοιχεία, εικόνα 

και κινούµενη εικόνα (video). Ένα δίκτυο τηλεπικοινωνιών είναι εποµένως ένα σύστηµα που 

µπορεί να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες στους διάφορους τελικούς χρήστες του. Από την 

προοπτική των τελικών χρηστών, το δίκτυο έχει µερικές βασικές στοιχειώδεις αρµοδιότητες: 

 

• Να κάνει δυνατή τη διασύνδεση µεταξύ των τελικών χρηστών του. 
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• Να διευκολύνει την ανταλλαγή των πληροφοριών σε µια µορφή που θα είναι 

κατάλληλη για τα τερµατικά τους. 

• Να στέλνει και να λαµβάνει σήµατα από/προς τους τελικούς του χρήστες µε σκοπό 

να διευκολύνει, να διατηρεί και να τερµατίζει τις συνδέσεις. 

• Να παρέχει επιπρόσθετες υπηρεσίες όπως η αφύπνιση ή υπηρεσίες χρέωσης κ.τ.λ. 

 

Είναι πολύ σηµαντικό για τους αρµόδιους για το σχεδιασµό δικτύων να στρέφουν την 

προσοχή τους στην τεχνική εξέλιξη των συστηµάτων τηλεπικοινωνιών [47]. Αυτό πρέπει να 

γίνεται για να επιτρέπεται στις αποδεδειγµένα καινοτόµες τεχνολογίες να παρέχουν υψηλής 

ποιότητας τηλεφωνική υπηρεσία και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των νέων υπηρεσιών 

τηλεπικοινωνιών. Εξ’ αιτίας της ενδεχόµενης ανάπτυξης αυτών των τεχνολογιών καθώς και 

της αυξανόµενης ζήτησης για τις νέες υπηρεσίες εκτός από την τηλεφωνία, τα δίκτυα 

τηλεπικοινωνιών έχουν αλλάξει από εν µέρει αναλογικά σε πλήρως ψηφιακά. 

Τα πρότυπα ζήτησης και κυκλοφορίας θα αλλάξουν γρηγορότερα στο µέλλον από ότι 

σήµερα. Για να αντιµετωπιστεί αυτό, η µια σηµαντική ιδιότητα που ένα δίκτυο πρέπει να 

έχει είναι η ευελιξία. Η ευελιξία, µε απλά λόγια, υπονοεί το να παρέχεται κάθε φορά το 

απαιτούµενο εύρος ζώνης συχνοτήτων. Εάν το απαιτούµενο εύρος ζώνης συχνοτήτων µπορεί 

να παρασχεθεί τότε το δίκτυο γίνεται ικανό να παράσχει µια ποικιλία υπηρεσιών και µάλιστα 

µε µεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα. 

 

2.2.1 ∆οµή ενός ∆ικτύου Πρόσβασης 

Εάν είστε παροχέας υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και µόλις αποκτήσατε την άδειά σας για να 

παρέχετε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε µια περιοχή, θα έχετε ήδη εγκαταστήσει τον 
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πρώτο σας µεταγωγέα. Είναι λογικό ότι δεν θα θέλατε να δηµιουργήσετε ένα περιεκτικό 

δίκτυο πρόσβασης εκτός αν είστε βέβαιοι για τη ζήτηση που θα έχει. Θέλετε να έχετε το 

ελάχιστο δυνατό κόστος στην αρχή. Ποια είναι η ελάχιστη απαίτηση µεταξύ του εξοπλισµού 

χρηστών και του µεταγωγέα σας; Το µόνο που χρειάζεστε είναι να συνδέσετε τον εξοπλισµό 

εγκαταστάσεων πελατών  µε το µεταγωγέα σας µε ένα ζεύγος αγωγών χαλκού. 

Εν τούτοις, η ανωτέρω οργάνωση δίνει µια λύση η οποία όµως στην πράξη θα σας 

δηµιουργούσε µερικά προβλήµατα. Τα προβλήµατα που θα δηµιουργούσε η οργάνωση αυτή 

είναι πολλά για να αναφερθούν. Μερικοί από τους τοµείς στους οποίους θα δηµιουργούνταν 

τα προβλήµατα αυτά είναι ο προγραµµατισµός, η κατασκευή και η συντήρηση του δικτύου. 

Για να µην αναφέρουµε το αυξανόµενο κόστος και το χρόνο πραγµατοποίησης της εργασίας. 

Ο αρµόδιος για το σχεδιασµό ενός τέτοιου δικτύου δεν έχει πολλές επιλογές. Στην 

πραγµατικότητα δεν παίζει µεγάλο ρόλο σε ένα τέτοιο δίκτυο. ∆εδοµένου ότι κάθε ζεύγος 

καλωδίων τοποθετείται όταν υπάρξει ζήτηση, δεν εξασφαλίζεται η ανάπτυξη του δικτύου 

στο µέλλον. ∆εν υπάρχει καµία ευελιξία στο δίκτυο. Εάν ένας άλλος νέος πελάτης δίπλα από 

έναν ήδη υπάρχοντα ζητήσει µια σύνδεση τότε ένα άλλο ζεύγος καλωδίων πρέπει να 

τοποθετηθεί από το µεταγωγέα στον πελάτη. Όλο αυτό οδηγεί στην επανειληµµένη εργασία 

και αυξάνει το κόστος υλικού και εργασίας. Εάν βάλουµε τα ελαφρώς µεγαλύτερα καλώδια, 

όπως τα καλώδια 10 ή 20 ζευγαριών, αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα σε οποιονδήποτε κοντινό 

συνδροµητή να µπορεί να δοθεί η υπηρεσία πολύ γρηγορότερα µε το να δεσµευτούν κάποια 

από τα εφεδρικά ζεύγη καλωδίων. Το καλώδιο πολλών ζευγών ολοκληρώνεται σε ένα 

κιβώτιο που καλείται  σηµείο διανοµής (DP). 

Αυτό καθιστά την κατάσταση λίγο ευκολότερη. Οποιαδήποτε από τα 20 ζεύγη καλωδίων 

που πηγαίνουν προς το DP1 ή τα 10 ζεύγη καλωδίων που πηγαίνουν στο DP2 µπορούν να 

δοθούν σε οποιοιδήποτε από τους πελάτες σε ορισµένες περιοχές αυτών των DPs. 
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Τοποθετώντας και διαχειρίζοντας ένα καλώδιο 20 ή 10 ζευγών από το µεταγωγέα προς το 

DP µπορεί να είναι λίγο ευκολότερο από το να ελεγχθούν τα µεµονωµένα ζεύγη σε αυτά τα 

τµήµατα. Αυτό είναι σίγουρα µια βελτίωση πέρα από την κατάσταση που είχαµε πριν. 

Εντούτοις, θεωρήστε µια περίπτωση όπου εάν όλα τα 10 ζευγών καλώδια που πηγαίνουν στο 

DP2 εξαντληθούν και υπάρχουν περισσότεροι συνδροµητές σε αυτήν την περιοχή ενώ αφ' 

ετέρου το καλώδιο των 20 ζευγών που πηγαίνει στο DP1 ακόµα έχει τα µισά από τα ζεύγη 

του αχρησιµοποίητα. Αυτή η κατάσταση δεν είναι ασυνήθιστη δηλαδή το ότι τα ζευγάρια 

είναι διαθέσιµα αλλά όχι στις θέσεις όπου απαιτούνται. Πώς µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τα πρόσθετα ζευγάρια της DP2 περιοχής για τους πελάτες στην περιοχή 

DP1; Με τον τρόπο που οµαδοποιήσαµε διάφορους συνδροµητές σε DPs µπορούµε και να 

οµαδοποιήσουµε διάφορα DPs και να τα εξυπηρετήσουµε µε ένα κοινό καλώδιο. Πρέπει να 

ιδρύσουµε ένα άλλο σηµείο, ένα σηµείο σύνδεσης, µέχρι το οποίο θα φέρουµε ένα ακόµα 

µεγαλύτερο καλώδιο από αυτό που φέραµε στο DP και εξυπηρετούµε διάφορα DPs από 

εκείνο το σηµείο. 

Τώρα υπάρχει ένα µεγαλύτερο καλώδιο που πηγαίνει στο διαγώνιο σηµείο σύνδεσης (CCP). 

Αυτό το CCP παρέχει την δυνατότητα κάλυψης της σύνδεσης οποιωνδήποτε από τα ζεύγη 

αυτού του καλωδίου µε οποιαδήποτε από τα DPs, στην περιοχή του, προσφέροντας κατά 

συνέπεια µεγάλη ευελιξία στη διαχείριση του ζεύγους. Για αυτόν τον λόγο ένα CCP καλείται 

επίσης και «σηµείο ευελιξίας». Η εισαγωγή ενός CCP µπορεί να πει κανείς ότι είναι µια 

επαναστατική αλλαγή στο δίκτυο πρόσβασης. Μία άλλη κοινή ονοµασία για αυτό το 

διαγώνιο σηµείο σύνδεσης (CCP) είναι «καµπίνα». Ένα αστικό δίκτυο θα είχε διάφορες 

καµπίνες και κάθε µία θα εξυπηρετούσε διάφορα DPs. Η περιοχή των καµπίνων µπορεί να 

έχει εκατοντάδες πελάτες ενώ οι περιοχές των DP θα είχαν δεκάδες πελατών. 
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Τώρα θα µπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι έχουµε τα µεγάλα καλώδια που πηγαίνουν από 

το µεταγωγέα µέχρι τις καµπίνες. Θα µπορούσαµε παραδείγµατος χάριν να έχουµε ένα 

καλώδιο 1200 ζευγών που πηγαίνει στη µία καµπίνα και ένα καλώδιο 800 ζευγών που 

πηγαίνει στην άλλη. Εάν έχουµε εξαντλήσει όλα τα ζεύγη του ενός καλωδίου θα ήταν πιθανό 

να χρησιµοποιήσουµε τα ζεύγη του άλλου για τους πελάτες της εξαντληµένης περιοχής; 

Αυτό είναι άλλη µια περίπτωση ζευγών που είναι διαθέσιµα στο δίκτυο αλλά όχι στη σωστή 

θέση. Για να καταστήσουµε ένα µεγαλύτερο µέρος του καλωδίου κοινό σε πολύ 

περισσότερους συνδροµητές θα µπορούσαµε να προσθέσουµε  ένα επιπλέον διαγώνιο 

σηµείο σύνδεσης. Μετά όµως πόσα διαγώνια σηµεία σύνδεσης µπορούµε να έχουµε µεταξύ 

του µεταγωγέα και του DP; Θεωρητικά όσα θέλει ο σχεδιαστής του δικτύου αλλά σύµφωνα 

µε τα διεθνή πρότυπα µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέχρι δύο τέτοια σηµεία διαγώνιας 

σύνδεσης. 

Η ανωτέρω δοµή έχει όλα τα στοιχεία ενός πραγµατικού δικτύου πρόσβασης. Το πρώτο CCP 

από το µεταγωγέα καλείται και αρχικό σηµείο διαγώνιας σύνδεσης (PCP) ή καµπίνα και το 

καλώδιο που συνδέει το PCP µε το µεταγωγέα είναι γνωστό ως αρχικό καλώδιο. Το δίκτυο 

όλων των καµπίνων και των αρχικών καλωδίων αναφέρεται ως αρχικό δίκτυο. Το δεύτερο 

CCP είναι γνωστό ως δευτεροβάθµιο σηµείο διαγώνιας σύνδεσης (SCP) ή στυλοβάτης και τα 

καλώδια που συνδέουν τους στυλοβάτες µε την καµπίνα είναι γνωστά ως δευτεροβάθµια 

καλώδια. Τα καλώδια που συνδέουν DPs µε το SCP είναι γνωστά ως καλώδια διανοµής και 

µαζί τα καλώδια διανοµής, τα DPs και όλη τη σχετική υποδοµή αποτελούν το δίκτυο 

διανοµής.  

Άρα ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της χρήσης καµπίνων (και ενδεχοµένως στυλοβατών) στο 

δίκτυο αντί της χρήσης των άµεσων ζευγαριών από το µεταγωγέα προς τους πελάτες; 
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Σίγουρα δεν έχουµε υποστεί το πρόσθετο κόστος των καµπίνων και των στυλοβατών χωρίς 

λόγο. Μερικοί από τους λόγους αυτούς είναι οι παρακάτω: 

 

• Αυτά τα σηµεία ευελιξίας διαιρούν το δίκτυο µεταξύ του µεταγωγέα και των DPs σε 

τµήµατα. Το γεγονός αυτό δίνει την ευελιξία του προγραµµατισµού και της 

κατασκευής των διαφορετικών µερών του δικτύου πρόσβασης σε διαφορετικούς 

χρόνους και από διαφορετικούς αρµόδιους για το σχεδιασµό. 

• Οποιοδήποτε ζεύγος του αρχικού καλωδίου µπορεί να βραχυκυκλωθεί µε 

οποιοδήποτε ζεύγος οποιουδήποτε από τα καλώδια διανοµής στην ίδια καµπίνα 

πράγµα που καθιστά έτσι ένα µεγάλο µέρος του καλωδίου κοινό σε έναν µεγαλύτερο 

αριθµό συνδροµητών Σε δύο δίκτυα CCP, η ίδια ευελιξία είναι διαθέσιµη και στα 

δύο σηµεία ευελιξίας. 

• Ο προγραµµατισµός του δικτύου περιλαµβάνει τώρα την παροχή των ζευγών 

καλωδίων µε ελαστικότητα. Τα µεγαλύτερα καλώδια εξασφαλίζουν τη 

διαθεσιµότητα αρκετών εφεδρικών ζευγαριών κατά τη διάρκεια της περιόδου 

προγραµµατισµού για να παρέχουν την υπηρεσία όταν αυτό είναι απαραίτητο. 

• Η κατασκευή των εγκαταστάσεων διευκολύνεται επειδή βάζουµε τα µεγάλα 

καλώδια αντί της τοποθέτησης του ενός ζευγαριού κάθε φορά. Αυτό σώζει το 

κόστος και το χρόνο εργασίας κατασκευής. 

• Η συντήρηση γίνεται ευκολότερη αφού οι καµπίνες και οι στυλοβάτες παρέχουν 

ικανοποιητικά σηµεία δοκιµής για τη δοκιµή των διαφορετικών µερών των 

εγκαταστάσεων. Μόλις εντοπιστεί η βλάβη, µόνο το επηρεασθέν ζευγάρι καλωδίων 

(αρχικό, δευτεροβάθµιο ή διανοµής) θα αντικατασταθεί. 
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• Το κόστος του δικτύου ελαχιστοποιείται καθώς τα ζεύγη χρησιµοποιούνται 

αποτελεσµατικότερα. Το κόστος προσπάθειας και εργασίας για την κατασκευή και 

τη συντήρηση µειώνεται. Το κόστος καλωδίων µειώνεται όσο το ανά ζεύγος κόστος 

στο µεγαλύτερο καλώδιο είναι λιγότερο από το κόστος των απλών ζευγών καλωδίων 

ή το κόστος ανά ζεύγος στα µικρά καλώδια. 

• Ο χρόνος που απαιτείται για να κατασκευαστεί και να διατηρηθεί το εύκαµπτο 

δίκτυο είναι πολύ λιγότερος από αυτόν των άκαµπτων δικτύων χωρίς σηµεία 

ευελιξίας. 

 

2.2.2 Περιγραφή του ∆ικτύου Πρόσβασης 

Το δίκτυο πρόσβασης (access network) που θα διαχειρίζεται από το σύστηµά µας, είναι το 

δίκτυο το οποίο παρεµβάλλεται ανάµεσα στο ζευκτικό δίκτυο (ή δίκτυο κορµού) ή κόµβο 

µεταγωγής και τον συνδροµητή και γενικά αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία όπως 

φαίνεται και στην Εικόνα 4: 

 

• ONU και OLT. 

• Τους οπτικούς δακτυλίους SDH (STM-1). 

• Tους διπλαγωγούς χαλκού (Cu) προς τους συνδροµητές και τα συστήµατα HDSL. 
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Εικόνα 4: ∆ίκτυο Πρόσβασης 
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Η σελίδα αυτή είναι σκόπιµα λευκή 
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3 ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
 

3.1 Το Πρότυπο OSI 

Σε αυτό το τµήµα της διατριβής εξετάζουµε την προσέγγιση ISO/ITU-T OSI Systems 

Management (OSI-SM), στη διαχείριση δικτύων που είναι αυτήν την περίοδο η βασική 

τεχνολογία του TMN, το οποίο επίσης παρουσιάζεται σε αυτό το κεφάλαιο. Αυτό είναι µια 

επισκόπηση που εξηγεί τους λόγους ύπαρξης για τις διάφορες αρχιτεκτονικές αποφάσεις και 

τις συνδέει µε τις σχετικές απαιτήσεις. Υποτίθεται ότι υπάρχει µια βασική κατανόηση των 

αρχών των δικτύων και ιδιαίτερα του έβδοµου επιπέδου του OSI. 

Το OSI-SM ήταν το τελευταίο σύνολο του επιπέδου εφαρµογής OSI που εξετάστηκε και γι 

αυτό το λόγο έτυχε ιδιαίτερης προσοχής [48]. Η σχετική προσπάθεια τυποποίησης διήρκεσε 

σχεδόν µια δεκαετία και ήταν η πρώτη εφαρµογή OSI που υιοθέτησε πλήρως 

αντικειµενοστραφείς αρχές προδιαγραφών και πρόσβασης πληροφοριών. Ο κατάλογος OSI 

ήταν µια άλλη εφαρµογή OSI που είχε υιοθετήσει παρόµοιες έννοιες αλλά έλειπαν από αυτό 

οι αρχές του αληθινού αντικειµενοστραφούς  προσανατολισµού. ∆ιάφορα σεµινάρια και 

δηµοσιεύσεις όπως επίσης και πολλά βιβλία έχουν εξετάσει το OSI-SM. 

 

3.1.1 Τα Επίπεδα του OSI 

Το µοντέλο OSI (Open System Interconnection) καθορίζει ένα πλαίσιο δικτύωσης για τα 

πρωτόκολλα, σε επτά επίπεδα. Ο έλεγχος περνάει από το ένα επίπεδο στο επόµενο, 

ξεκινώντας από το επίπεδο εφαρµογής σε έναν σταθµό εργασίας και προχωράει προς το 

κατώτατο στρώµα µέσω του καναλιού επικοινωνίας και έτσι φτάνει στον επόµενο σταθµό 

και ακολουθεί πάλι την ίδια ιεραρχία. Στην Εικόνα 5 φαίνονται τα επτά επίπεδα του OSI. 
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Εικόνα 5: Τα Επίπεδα του OSI 

 

3.1.1.1 Φυσικό Επίπεδο 

Αυτό το επίπεδο µεταβιβάζει το ρεύµα δυαδικών ψηφίων - ηλεκτρικούς παλµούς, το φως ή 

το ραδιοσήµα µέσω του δικτύου στο ηλεκτρικό και µηχανικό επίπεδο. Παρέχει το υλικό που 

χρησιµοποιείται για την αποστολή και τη λήψη δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένου και του 

καθορισµού των καλωδίων, των καρτών και των φυσικών πτυχών. Το Fast Ethernet, το 

RS232, και το ATM είναι πρωτόκολλα µε στοιχεία από το φυσικό επίπεδο. 
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3.1.1.2 Επίπεδο Σύνδεσης ∆εδοµένων 

Σε αυτό το επίπεδο, τα πακέτα δεδοµένων κωδικοποιούνται και αποκωδικοποιούνται σε 

δυαδικά ψηφία. Εφοδιάζει τη γνώση και τη διαχείριση πρωτοκόλλου µεταφορών και 

χειρίζεται τα σφάλµατα του φυσικού επιπέδου, τον έλεγχο ροής και το συγχρονισµό των 

πλαισίων. Το επίπεδο σύνδεσης δεδοµένων είναι διαιρεµένο σε δύο υποεπίπεδα: Το 

υποεπίπεδο ελέγχου πρόσβασης (MAC) και το υποεπίπεδο  ελέγχου λογικών συνδέσεων 

(LLC). Το υποεπίπεδο MAC ελέγχει το πώς ένας υπολογιστής στο δίκτυο αποκτά πρόσβαση 

στα δεδοµένα και το δικαίωµα της µετάδοσης. Το υποεπίπεδο LLC ελέγχει το συγχρονισµό 

των πλαισίων, τον έλεγχο ροής και τον έλεγχο σφαλµάτων. 

 

3.1.1.3 Επίπεδο ∆ικτύου 

Αυτό το επίπεδο παρέχει τεχνολογίες µεταγωγής και δροµολόγησης και δηµιουργεί λογικά 

µονοπάτια γνωστά ως εικονικά κυκλώµατα για τη µετάδοση δεδοµένων από κόµβο σε 

κόµβο. Η δροµολόγηση και η προώθηση είναι λειτουργίες αυτού του επιπέδου όπως και η 

διευθυνσιοδότηση, η διαδικτύωση ο χειρισµός των λαθών, ο έλεγχος της συµφόρησης και η 

ακολουθία των πακέτων. 

 

3.1.1.4 Επίπεδο Μεταφοράς 

Αυτό το επίπεδο παρέχει διαφανή µεταφορά δεδοµένων µεταξύ των τελικών συστηµάτων 

και είναι υπεύθυνο για την τελική επίλυση των σφαλµάτων και τον έλεγχο της ροής. Επίσης, 

διασφαλίζει την πλήρη µεταφορά των δεδοµένων. 
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3.1.1.5 Επίπεδο Συνόδου 

Αυτό το επίπεδο καθιερώνει, διαχειρίζεται και ολοκληρώνει τις συνδέσεις µεταξύ των 

εφαρµογών. Το επίπεδο συνόδου ιδρύει, συντονίζει, και ολοκληρώνει τις συνοµιλίες, τις 

ανταλλαγές, και τους διαλόγους µεταξύ των εφαρµογών σε κάθε άκρο. Εξετάζει τη σύνοδο 

και το συντονισµό της σύνδεσης. 

 

3.1.1.6 Επίπεδο Παρουσίασης 

Αυτό το επίπεδο παρέχει ανεξαρτησία από τις διαφορές στην αναπαράσταση των δεδοµένων 

(π.χ. κρυπτογράφηση) µε το να τα µεταφράζει από µορφή εφαρµογής σε µορφή δικτύων και 

αντίστροφα. Το επίπεδο παρουσίασης εργάζεται για να µετασχηµατίσει τα στοιχεία στη 

µορφή που το επίπεδο εφαρµογής µπορεί να αποδεχθεί. Αυτό το επίπεδο σχηµατοποιεί και 

κρυπτογραφεί τα δεδοµένα που στέλνονται πέρα από ένα δίκτυο, παρέχοντας ανεξαρτησία 

από προβλήµατα συµβατότητας. Καλείται µερικές φορές και επίπεδο σύνταξης. 

 

3.1.1.7 Επίπεδο Εφαρµογής 

Αυτό το επίπεδο υποστηρίζει τις διαδικασίες της εφαρµογής και των τελικών χρηστών. 

Προσδιορίζονται οι συνεργάτες επικοινωνίας και η ποιότητα των υπηρεσιών, εξετάζεται η 

πιστοποίηση ταυτότητας και η ιδιωτικότητα χρηστών και προσδιορίζονται οποιοιδήποτε 

περιορισµοί στη σύνταξη δεδοµένων. Όλα σε αυτό το επίπεδο είναι οριζόµενα από τις 

εφαρµογές. Αυτό το επίπεδο παρέχει τις υπηρεσίες εφαρµογής για τις µεταφορές αρχείων, το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και άλλες υπηρεσίες λογισµικού δικτύων. Το Telnet και το FTP 

είναι εφαρµογές που υπάρχουν εξ’ ολοκλήρου στο επίπεδο εφαρµογής. Οι τοποθετηµένες 

στη σειρά αρχιτεκτονικές εφαρµογής είναι µέρος αυτού του στρώµατος. 
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3.1.2 Λειτουργικές Περιοχές ∆ιαχείρισης 

Η τυποποίηση OSI-SM ακολούθησε µια «από επάνω προς τα κάτω» προσπέλαση, µε 

διάφορες λειτουργικές περιοχές που προσδιορίστηκαν πρώτα [33, 34]. Ο λόγος για τον 

προσδιορισµό τους δεν ήταν να περιγραφούν εξαντλητικά όλοι οι σχετικοί τύποι 

δραστηριότητας διαχείρισης αλλά µάλλον να ερευνηθούν οι βασικές απαιτήσεις τους και να 

εξεταστούν µέσω της γενικής υποδοµής διαχείρισης. Οι προσδιορισµένες περιοχές ήταν: 

διαχείριση βλαβών, διαµόρφωσης, λογιστικής, απόδοσης και ασφάλειας και αναφέρονται 

συλλογικά ως FCAPS από τα αρχικά τους. Οι γενικές απαιτήσεις τους υποστηρίζονται από 

τις λειτουργίες διαχείρισης συστηµάτων (SMF) [49]. Οι ίδιες λειτουργικές περιοχές 

διαχείρισης έχουν υιοθετηθεί επίσης από το TMN. Παρουσιάζουµε εδώ τις χαρακτηριστικές 

δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα σε κάθε λειτουργική περιοχή, προσδιορίζουµε τις 

γενικές απαιτήσεις τους και εµφανίζουµε λίστα των σχετικών SMFs. 

 

3.1.2.1 ∆ιαχείριση Βλαβών 

Η διαχείριση βλαβών εξετάζει την παραγωγή συγκεκριµένων ειδοποιήσεων σφάλµατος 

(συναγερµοί), την αναγραφή των ειδοποιήσεων σφάλµατος στην πηγή και τη δοκιµή των 

πόρων των δικτύων προκειµένου να επισηµανθούν και να προσδιοριστούν οι βλάβες [43]. 

Τα συστήµατα διαχείρισης βλαβών πρέπει να αναλάβουν τις δραστηριότητες επιτήρησης 

συναγερµών (ανάλυση, φιλτράρισµα και συσχετισµός), να εκτελέσουν τη δοκιµή των πόρων 

του δικτύου και να παρέχουν τις λειτουργίες εντοπισµού και διορθώσεων των βλαβών. Οι 

βασικές απαιτήσεις είναι βασισµένες σε γεγονότα (events) [57], σε ένα καθορισµένο µε 

σαφήνεια γενικό σύνολο συναγερµών και σε ένα πλαίσιο δοκιµών [50, 56].  
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3.1.2.2 ∆ιαχείριση ∆ιάρθρωσης 

Η διαχείριση διάρθρωσης εξετάζει τις δραστηριότητες έναρξης, εγκαταστάσεως και 

παροχής. Επιτρέπει τη συλλογή των πληροφοριών διάρθρωσης και κατάστασης όταν αυτές 

ζητηθούν, παρέχει  δυνατότητες καταλόγου και υποστηρίζει την ανακοίνωση των αλλαγών 

της διάρθρωσης µέσω των σχετικών γεγονότων (events). Οι βασικές απαιτήσεις είναι 

βασισµένες σε γεγονότα (events) [57], στον έλεγχος της αλλαγής καταστάσεων, στη γενική 

κατάσταση των πόρων και στην αναπαράσταση των σχέσεων, στον προγραµµατισµό, στη 

χρονική διαχείριση, στη διανοµή λογισµικού και στις δυνατότητες ανίχνευσης των 

συστηµάτων [51].  

 

3.1.2.3 Λογιστική ∆ιαχείριση 

Η λογιστική διαχείριση εξετάζει τη συλλογή των λογιστικών πληροφοριών και την 

επεξεργασία τους για σκοπούς χρέωσης και τιµολόγησης. Επιτρέπει να τεθούν όρια 

λογιστικής και να συνδυαστούν τα κόστη όταν χρησιµοποιούνται πολλαπλοί πόροι στα 

πλαίσια µιας υπηρεσίας. Οι βασικές απαιτήσεις είναι βασισµένες σε γεγονότα (events) [57], 

στην ιδιαίτερη αναγραφή και σε ένα γενικό πλαίσιο µέτρησης χρήσης [52].  

 

3.1.2.4 ∆ιαχείριση Επίδοσης 

Η διαχείριση επίδοσης εξετάζει τη διαθεσιµότητα των πληροφοριών προκειµένου να 

καθοριστεί το φορτίο δικτύων και των συστηµάτων κάτω από φυσικούς και τεχνητούς 

όρους. Υποστηρίζει επίσης την περιοδική συλλογή των πληροφοριών επίδοσης προκειµένου 

να παρασχεθούν οι στατιστικές και να επιτρέψει δραστηριότητες δυναµικού 

προγραµµατισµού χωρητικότητας. Η διαχείριση επίδοσης χρειάζεται να έχει πρόσβαση σε 



Σύστηµα Ενοποιηµένης ∆ιαχείρισης Ετερογενούς ∆ικτύου Πρόσβασης                                              

 

 

                                                                                                                                                61  

µια µεγάλη ποσότητα πληροφοριών των δικτύων και ένα σηµαντικό ζήτηµα είναι να 

παρασχεθούν αυτές µε το ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο στο διαχειριζόµενο δίκτυο. Οι βασικές 

απαιτήσεις είναι η δυνατότητα να µετατραπούν οι ακατέργαστες πληροφορίες κυκλοφορίας 

σε ποσοστά κυκλοφορίας, η περιοδική και περιληπτική παρουσίαση ποικίλων πληροφοριών 

επίδοσης για τον προσδιορισµό των τάσεων και τον δυναµικό προγραµµατισµό 

χωρητικότητας και ο περιοδικός σχεδιασµός της συλλογής πληροφοριών και η δυνατότητα 

να καθοριστεί ο χρόνος απάντησης µεταξύ των κόµβων δικτύων. Τα σχετικά SMFs είναι 

βασισµένα σε γεγονότα (events) [54, 57]. 

 

3.1.2.5 ∆ιαχείριση Ασφάλειας 

Η διαχείριση ασφάλειας ενδιαφέρεται για δύο πτυχές της ασφάλειας των συστηµάτων. Η 

διαχείριση της ασφάλειας απαιτεί τη δυνατότητα να επιτηρηθεί και να ελεγχθεί η 

διαθεσιµότητα των δυνατοτήτων ασφάλειας και να αναφερθούν οι απειλές ή οι παραβιάσεις 

ασφάλειας. Η ασφάλεια της διαχείρισης απαιτεί τη δυνατότητα να επικυρωθούν οι 

διαχειριστικοί χρήστες και οι εφαρµογές, να εγγυηθεί η εµπιστευτικότητα και η ακεραιότητα 

των ανταλλαγών διαχείρισης και να αποτραπεί η αναρµόδια πρόσβαση στις πληροφορίες 

διαχείρισης. Οι υπηρεσίες πιστοποίησης ταυτότητας, ακεραιότητας και εµπιστευτικότητας 

είναι κοινές σε όλο το OSI. Οι βασικές απαιτήσεις της διαχείρισης OSI είναι η υποστήριξη 

για τους συναγερµούς ασφάλειας,  οι δυνατότητες για τη διαδροµή του ελέγχου ασφάλειας 

και η παροχή του ελέγχου πρόσβασης. Τα σχετικά SMFs είναι βασισµένα σε γεγονότα 

(events) [57]. 
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3.1.3 Το Μοντέλο ∆ιαχειριστή – Πράκτορα 

Η διαχείριση OSI έχει εισαγάγει το µοντέλο διαχειριστή-πράκτορα. Μια απλουστευµένη 

έκδοση αυτού του µοντέλου έχει υιοθετηθεί επίσης από το SNMP που χρησιµοποιείται στο 

∆ιαδίκτυο. Σύµφωνα µε το πρότυπο OSI, τα στοιχεία συµπεριφοράς διαµορφώνονται από τα 

διαχειριζόµενα αντικείµενα στα διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης. Τα διαχειριζόµενα 

αντικείµενα περικλείουν τους πόρους του δικτύου και προσφέρουν µία διεπιφάνεια 

πρόσβασης στα όρια του αντικειµένου. Οι πτυχές της διαχείρισης οντοτήτων όπως τα 

στοιχεία δικτύων και οι κατανεµηµένες εφαρµογές, διαµορφώνονται µέσω «των τοµέων» 

των διαχειριζόµενων αντικειµένων, που φαίνονται συλλογικά µέσα από µία διαχειριστική 

διεπιφάνεια [69]. 

Το τελευταίο καθορίζεται µέσω της επίσηµης προδιαγραφής των σχετικών διαχειριζόµενων 

αντικειµένων και του συνδεµένου µηχανισµού πρόσβασης, δηλαδή την υπηρεσία 

διαχειριστικής πρόσβασης και την ενισχυτική σωρό πρωτοκόλλου [58]. Οι διεπιφάνειες 

διαχείρισης µπορούν να θεωρηθούν ως «εξαγόµενα» από τις εφαρµογές σε ρόλους 

πρακτόρων και «εισαγόµενα» από τις εφαρµογές σε ρόλους διαχειριστών. Οι εφαρµογές 

διαχείρισης προσπελαύνουν τα διαχειριζόµενα αντικείµενα µέσω των διεπιφανειών 

προκειµένου να εφαρµοστούν οι διαχειριστικές πολιτικές. Οι κατανεµηµένες πτυχές είναι 

«ορθογώνιες» στις διαχειριστικές αλληλεπιδράσεις και υποστηρίζονται από άλλες έννοιες. 

Η διαχείριση OSI είναι πρώτιστα ένα πλαίσιο επικοινωνιών. Η τυποποίηση έχει επιπτώσεις 

στον τρόπο µε τον οποίο οι πληροφορίες διαχείρισης διαµορφώνονται και φέρονται στο 

σύστηµα, αφήνοντας σκόπιµα απροσδιόριστες τις πτυχές της εσωτερικής δοµής τους. Το 

µοντέλο διαχειριστή-πράκτορα φαίνεται στην Εικόνα 6. 
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Εικόνα 6: Το Μοντέλο ∆ιαχειριστή – Πράκτορα 

 

Σηµειωτέον ότι οι εφαρµογές διαχειριστών και πρακτόρων περιέχουν άλλα εσωτερικά 

αντικείµενα που υποστηρίζουν την υλοποίηση της σχετικής λειτουργικότητας. Αυτά δεν 

είναι ορατά εξωτερικά, και έτσι απεικονίζονται µε τις διακεκοµµένες γραµµές στο 

προηγούµενο σχήµα. 

Η υπηρεσία πρόσβασης διαχείρισης και το πρωτόκολλο µεταφέρουν τις παραµέτρους των 

διαδικασιών στα διαχειριζόµενα αντικείµενα και επιστρέφουν τα σχετικά αποτελέσµατα, 

έτσι µπορεί να περιγραφεί αόριστα ως πρωτόκολλο «αποµακρυσµένης εκτέλεσης µεθόδου»  
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(στα αντικειµενοστραφή συστήµατα η διαδικασία ενός αντικειµένου καλείται «µέθοδος»). 

Οι σχετικές παράµετροι και τα αποτελέσµατα είναι υπερσύνολο εκείνων που είναι διαθέσιµα 

στο όριο των διαχειριζόµενων αντικειµένων, επιτρέποντας την «αποαναφορά» ενός 

αντικειµένου µε βάση το όνοµα και την επιλογή διαφόρων αντικειµένων για να εκτελέσουν 

µια λειτουργία. Στην πραγµατικότητα, ο πράκτορας προσφέρει µια αντικειµενοστραφή (σαν 

βάση δεδοµένων) δυνατότητα που έχει το αποτέλεσµα ότι µια λειτουργία πέρα από το δίκτυο 

µπορεί να οδηγήσει σε πολλές λειτουργίες στα διαχειριζόµενα αντικείµενα µέσα στον 

πράκτορα. Στην άλλη κατεύθυνση, οι ειδοποιήσεις που εκπέµπονται από τα διαχειριζόµενα 

αντικείµενα διακρίνονται εσωτερικά µέσα στον πράκτορα µε βάση κριτήρια που 

προετοιµάζονται από τις εφαρµογές διαχείρισης. Αυτός ο µηχανισµός εξαφανίζει τις 

ανεπιθύµητες ειδοποιήσεις στην πηγή και προωθεί τις χρήσιµες ειδοποιήσεις κατευθείαν 

στους ενδιαφερόµενους διαχειριστές. 

Οι ανωτέρω δυνατότητες οδηγούν σε λιγότερη κυκλοφορία διαχείρισης και αυξάνουν την 

επικαιρότητα των ανακτηµένων πληροφοριών διαχείρισης. Αυτές είναι οι βασικές 

απαιτήσεις στα περισσότερα περιβάλλοντα διαχείρισης και ιδιαίτερα στις αρχιτεκτονικές 

απαιτήσεις για το TMN [60]. Στην πραγµατικότητα, το µοντέλο διαχειριστή-πράκτορα 

σχεδιάστηκε µε σκοπό την υποστήριξη τέτοιων δυνατοτήτων. Ένας πράκτορας OSI ενεργεί 

ως εξυπηρετητής ονοµασίας, ως «έµπορος», ως εξυπηρετητής ανακοίνωσης και ως 

εξυπηρετητής πρόσβασης αντικειµένου όσον αφορά τα διαχειριζόµενα αντικείµενα. Όλες 

αυτές οι δυνατότητες συνδέονται στενά µε τα συνδεµένα διαχειριζόµενα αντικείµενα µέσα 

στον ίδιο κόµβο δικτύων. Οι ρόλοι του διαχειριστή και του πράκτορα δεν είναι σταθεροί και 

οι εφαρµογές διαχείρισης µπορούν να ενεργήσουν και µε τους δύο ρόλους. 

Αυτή είναι η περίπτωση των ιεραρχικών αρχιτεκτονικών διαχείρισης όπως το TMN. Στα 

ιεραρχικά µοντέλα διαχείρισης, τα διαχειριζόµενα αντικείµενα υπάρχουν επίσης στην πτυχή  



Σύστηµα Ενοποιηµένης ∆ιαχείρισης Ετερογενούς ∆ικτύου Πρόσβασης                                              

 

 

                                                                                                                                                66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιµα λευκή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σύστηµα Ενοποιηµένης ∆ιαχείρισης Ετερογενούς ∆ικτύου Πρόσβασης                                              

 

 

                                                                                                                                                67  

του πράκτορα των εφαρµογών διαχείρισης, προσφέροντας τις όψεις του διαχειριζόµενου 

δικτύου, τις απαιτούµενες υπηρεσίες και τις εφαρµογές στα υψηλότερα επίπεδα αφαίρεσης. 

Η διαχειριστική λειτουργία µπορεί να οργανωθεί στα εξής διαφορετικά στρώµατα της 

διαχειριστικής ευθύνης: στοιχείο, δίκτυο, υπηρεσία και επιχειρησιακή διαχείριση, σύµφωνα 

µε το µοντέλο TMN. Οι εφαρµογές διαχείρισης µπορούν να ενεργήσουν στους διπλούς 

ρόλους διαχειριστή-πράκτόρα, είτε στις οµότιµες είτε στις ιεραρχικές σχέσεις. Η Εικόνα 7 

δείχνει τρεις τύπους οργάνωσης διαχείρισης: την κεντρική, την επίπεδη και την ιεραρχική.  

 

 

Εικόνα 7: Μοντέλα Οργάνωσης ∆ιαχείρισης 

 

Το ιεραρχικό µοντέλο εξηγείται καλύτερα από TMN που χρησιµοποιεί το OSI-SM ως 

βασική τεχνολογία του. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι στα επίπεδα και στα ιεραρχικά µοντέλα 

οι εφαρµογές διαχείρισης είναι υβριδικές, υποθέτοντας τους ρόλους διαχειριστή και 

πράκτορα. 
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3.1.4 Το Μοντέλο Πληροφορίας ∆ιαχείρισης 

Το µοντέλο πληροφορίας διαχείρισης (MIM – Management Information Model) του OSI-SM 

[76] χρησιµοποιεί αντικειµενοστραφείς αρχές.  

Μια βάση πληροφοριών διαχείρισης (MIB – Management Information Base) του OSI 

καθορίζει ένα σύνολο κλάσεων διαχειριζόµενων αντικειµένων (MOC – Managed Object 

Classes) και ένα σχήµα που καθορίζει τις πιθανές σχέσεις περιεχοµένου µεταξύ των 

«στιγµιοτύπων» αυτών των κλάσεων [61]. Μπορούν να υπάρξουν πολλοί τύποι σχέσεων 

µεταξύ των κλάσεων και των στιγµιοτύπων τους αλλά το περιεχόµενο αντιµετωπίζεται ως 

αρχική σχέση και χρησιµοποιείται για να παραγάγει τα µοναδικά ονόµατα. Η µικρότερη 

επαναχρησιµοποιήσιµη οντότητα των προδιαγραφών διαχείρισης δεν είναι η κλάση 

αντικειµένου, όπως στην περίπτωση άλλων αντικειµενοστραφών πλαισίων εργασίας, αλλά η 

συσκευασία. Οι κλάσεις αντικειµένων χαρακτηρίζονται από µια ή περισσότερες 

υποχρεωτικές συσκευασίες ενώ µπορούν προαιρετικά να περιλάβουν και άλλες. Έτσι, ένα 

στιγµιότυπο µιας κλάσης πρέπει πάντα να περιέχει τις υποχρεωτικές συσκευασίες ενώ 

µπορεί να περιέχει και άλλες. Το τελευταίο εξαρτάται από τους όρους που καθορίζονται στις 

προδιαγραφές της κλάσης. Οι λειτουργίες διαχείρισης  µπορεί να ζητήσουν την υπό όρους 

ύπαρξη άλλων συσκευασιών όταν δηµιουργούν ένα στιγµιότυπο διαχειριζόµενου 

αντικειµένου. 

Μια συσκευασία είναι µια συλλογή των ιδιοτήτων, των ενεργειών, των ειδοποιήσεων και της 

συνδεδεµένης συµπεριφοράς. Οι ιδιότητες έχουν συνδεδεµένα συντακτικά τα οποία 

προσδιορίζονται από το πρότυπο ASN.1  και µπορεί να είναι αυθαίρετης πολυπλοκότητας. 

Έχουν καθοριστεί διάφοροι γενικοί τύποι ιδιοτήτων, όπως αντίθετος, µετρητής, ευαισθησία 

και ανώτατο σηµείο ανοχής. Οι τύποι που εξαρτώνται από τους πόρους µπορούν να 

παραχθούν από αυτούς. Το γεγονός ότι οι ιδιότητες µπορούν να είναι αυθαίρετης σύνταξης 
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παρέχει τη χρήσιµη ευελιξία αλλά επιβαρύνει µε το κόστος της πρόσθετης πολυπλοκότητας. 

Παραδείγµατος χάριν, επιτρέπει τον καθορισµό των σύνθετων ιδιοτήτων όπως η ευαισθησία, 

της οποίας η σύνταξη περιλαµβάνει τα πεδία για να δείξει εάν η ευαισθησία είναι αυτή την 

περίοδο ενεργή ή όχι και την τρέχουσα σύγκριση τιµών της. 

Οι κλάσεις διαχειριζόµενων αντικειµένων και οι συσκευασίες αντικειµένου του OSI µπορεί 

να έχουν συσχετίσει τις ενέργειες που αποδέχονται ορίσµατα και επιστρέφουν 

αποτελέσµατα. Τα αυθαίρετα συντακτικά ASN.1 µπορεί να χρησιµοποιηθούν για τα 

ορίσµατα και τα αποτελέσµατα, µε έναν παρόµοιο τρόπο στις ιδιότητες, παρέχοντας ένα 

πλήρως εύκαµπτο παράδειγµα εκτέλεσης «αποµακρυσµένης µεθόδου». Οι εξαιρέσεις µε τις 

MOC-καθορισµένες πληροφορίες σφάλµατος µπορούν να παραχθούν ως αποτέλεσµα µιας 

ενέργειας. Το ίδιο πράγµα είναι επίσης πιθανό ως αποτέλεσµα ενεργειών στις ιδιότητες, 

κάτω από όρους που δηλώνουν ένα σφάλµα για το οποίο οι ειδικές πληροφορίες πρέπει να 

παραχθούν. Οι κλάσεις και οι συσκευασίες αντικειµένου µπορούν επίσης να έχουν συνδέσει 

τις ανακοινώσεις που προσδιορίζουν τους όρους κάτω από τους οποίους εκπέµπονται και τη 

σύνταξή τους. Τα τελευταία µπορούν να είναι πάλι ενός αυθαίρετου τύπου ASN.1. Από τη 

συµπεριφορά, δηλαδή από τη σηµασιολογία των κλάσεων, των συσκευασιών, των ιδιοτήτων, 

των ενεργειών, των ειδοποιήσεων και του τρόπου που σχετίζονται όπως και τη σχέση τους, η 

οντότητα διαµορφώνεται από την κλάση. 

Η διαχείριση OSI ακολουθεί ένα πλήρως αντικειµενοστραφές παράδειγµα και κάνει χρήση 

εννοιών όπως η κληρονοµικότητα. 

Οι κλάσεις των διαχειριζόµενων αντικειµένων µπορούν να «ειδικευτούν» µέσω των υπο-

κλάσεων που κληρονοµούν από αυτές και έτσι να επεκτείνουν τα χαρακτηριστικά των υπερ-

κλάσεων τους. Η χρήση της κληρονοµικότητας και των συσκευασιών δίνει τη δυνατότητα 

επαναχρησιµοποίησης και επέκτασης των προδιαγραφών. Μπορεί επίσης να οδηγήσει στην 
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ικανότητα επαναχρησιµοποίησης λογισµικού. Σαν παράδειγµα της κληρονοµικότητας [62], 

µια κλάση οντοτήτων πρωτοκόλλου µεταφοράς (tpProtocolEntity) µπορεί να κληρονοµήσει 

από µια αφηρηµένη κλάση οντοτήτων πρωτοκόλλου (protocolEntity) που διαµορφώνει τη 

γενική ιδιοκτησία των οντοτήτων πρωτοκόλλου, π.χ. την κατάσταση λειτουργίας, το σηµείο 

πρόσβασης υπηρεσιών µέσω των οποίων οι υπηρεσίες µπορούν να προσεγγιστούν κ.τ.λ. Με 

τον όρο «αφηρηµένη κλάση» εννοείται µία κλάση που δε «στιγµιοτυποποιείται» ποτέ αλλά 

εξυπηρετεί τους σκοπούς της κληρονοµικότητας µόνο. Με τον ίδιο τρόπο, µια αφηρηµένη 

κλάση σύνδεσης µπορεί να διαµορφώσει τη γενική ιδιοκτησία των οντοτήτων τύπου 

σύνδεσης όπως τα τοπικά και αποµακρυσµένα σηµεία πρόσβασης υπηρεσίας, την 

κατάσταση σύνδεσης, να εκπέµψει τις ειδοποιήσεις δηµιουργίας και διαγραφής κ.τ.λ. Η 

ιεραρχία της κληρονοµικότητας για εκείνες τις κλάσεις φαίνεται στο αριστερό µέρος της 

Εικόνα 8, χρησιµοποιώντας την τεχνική OMT (Object Modeling Technique). 

 

Εικόνα 8: Η Ιεραρχία Κλάσεων του OSI 
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Η σελίδα αυτή είναι σκόπιµα λευκή 
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι υπό όρους συσκευασίες επιτρέπουν τη δυναµική (δηλαδή στο 

χρόνο εκτέλεσης) ειδίκευση ενός αντικειµένου ενώ η κληρονοµικότητα επιτρέπει µόνο τη 

στατική (δηλαδή στο χρόνο µεταγλώττισης) ειδίκευση µέσω των νέων κλάσεων. 

Προκειµένου να επιτευχθεί η ίδια επίδραση µε την κληρονοµικότητα αντί των συσκευασιών, 

οι υπό όρους συσκευασίες θα απαιτούσαν τον καθορισµό των δεύτερων πρόσθετων 

κλάσεων. Οποιεσδήποτε απαιτήσεις για περαιτέρω δηµιουργία υπο-κλάσεων θα 

καθιστούσαν τη συνδυαστική «έκρηξη» ακόµα χειρότερη. 

Η προδιαγραφή των διαχειρίσιµων οντοτήτων µέσω των γενικών κλάσεων που 

χρησιµοποιούνται µόνο για τους σκοπούς κληρονοµικότητας και επαναχρησιµοποίησης 

µπορεί να οδηγήσει σε γενικές λειτουργίες διαχείρισης στις εφαρµογές διαχειριστή µέσω του 

πολυµορφισµού, πέρα από µία διεπιφάνεια διαχείρισης. Παραδείγµατος χάριν, είναι πιθανό 

να παρασχεθεί µια γενική εφαρµογή παρακολούθησης συνδέσεων που αναπτύσσεται µε τη 

γνώση της γενικής κλάσης σύνδεσης µόνο. Αυτή µπορεί να ελέγξει τις συνδέσεις στα 

διαφορετικά πλαίσια, π.χ. X.25, ATM, κ.τ.λ. αγνοώντας την ειδίκευση ενός ιδιαίτερου 

πλαισίου. Με αυτό τον τρόπο, η επαναχρησιµοποίηση επεκτείνεται στη διαχείριση των 

λειτουργιών καθώς επίσης και των κλάσεων διαχειριζόµενων αντικειµένων και των 

υλοποιήσεών τους. 

Στην διαχείριση OSI, µία παραγόµενη κλάση µπορεί να επεκτείνει µία κλάση-γονέα µέσω 

της προσθήκης νέων ιδιοτήτων, ενεργειών και ειδοποιήσεων, µέσω της επέκτασης ή του 

περιορισµού του πεδίου τιµών και µέσω της προσθήκης ορισµάτων στις ενέργειες και τις 

ειδοποιήσεις. Επιτρέπεται επίσης η πολλαπλή κληρονοµικότητα και έχει χρησιµοποιηθεί 

εκτενώς από τους σχεδιαστές πληροφοριακών µοντέλων σε πρότυπους σχηµατισµούς. 

Παρά τη φαινοµενικά πολύπλοκη διαµόρφωση που είναι πιθανή µέσω της πολλαπλής 

κληρονοµικότητας, τέτοια µοντέλα µπορούν να αντιστοιχιστούν εύκολα σε περιβάλλοντα 
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αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. Μια ιδιαίτερα σηµαντική πτυχή πίσω από τη χρήση 

των αντικειµενοστραφών προδιαγραφών στη διαχείριση OSI, είναι ότι µπορούν να 

οδηγήσουν στην αλλοµορφική συµπεριφορά των αντικειµένων. Ο αλλοµορφισµός είναι 

παρόµοιος µε τον πολυµορφισµό αλλά έχει αντίστροφη επίδραση: στον πολυµορφισµό µια 

λειτουργία διαχείρισης ξέρει τη σηµασιολογία µιας κλάσης-πατέρα σε έναν κλάδο 

κληρονοµικότητας και εκτελεί µια λειτουργία σε ένα αντικείµενο το οποίο αποκρίνεται ως 

κλάση-παιδί. Στον αλλοµορφισµό αυτό το αντικείµενο πρέπει να αποκριθεί όπως η κλάση-

πατέρας, κρύβοντας εντελώς το γεγονός ότι ανήκει στην κλάση-παιδί. Παραδείγµατος χάριν, 

µια πολυµορφική εφαρµογή παρακολούθησης συνδέσεων µπορεί να προγραµµατιστεί για να 

ξέρει τη σηµασιολογία της κλάσης σύνδεσης και µόνο τη σύνταξη των συγκεκριµένων 

παραγόµενων κλάσεων µέσω των µετα-δεδοµένων. 

Όταν στέλνει ένα «διάβασε όλες στις ιδιότητες» σε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο σύνδεσης, 

π.χ. x25Vc, atmVcc, κ.τ.λ., θέλει να ανακτήσει όλες τις ιδιότητες αυτού του αντικειµένου, 

παρά το γεγονός ότι δεν καταλαβαίνει τη σηµασιολογία των συγκεκριµένων ιδιοτήτων -  

«φύλλων». Στον αλλοµορφισµό, ένα σύστηµα διαχείρισης που προγραµµατίζεται για να 

ξέρει µια κλάση x25ProtocolEntity πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί τα διαφορετικά 

στιγµιότυπα µιας παραγόµενης κλάσης x25ProtocolEntity2 χωρίς τη γνώση αυτής της 

επέκτασης. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διαδικασίες πρέπει να εκτελεσθούν στο 

x25ProtocolEntity2 σαν ήταν ο πατέρας x25ProtocolEntity, δεδοµένου ότι η παραγόµενη 

κλάση µπορεί να έχει αλλάξει τις σειρές των τιµών, να έχει προσθέσει νέες ιδιότητες, 

ορίσµατα στις ενέργειες, κ.τ.λ. 

Ο πολυµορφισµός είναι µια ιδιότητα που υποστηρίζεται αυτόµατα από τα 

αντικειµενοστραφή περιβάλλοντα προγραµµατισµού ενώ ο αλλοµορφισµός δεν 

υποστηρίζεται αυτόµατα και πρέπει να υποστηριχθεί ρητά από τις υποδοµές διαχείρισης. Η 
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αλλοµορφική συµπεριφορά µπορεί να επιβληθεί µε την αποστολή ενός µηνύµατος σε ένα 

αντικείµενο και µε το πέρασµα σε αυτό της κλάσης αντικειµένου ως πρόσθετη παράµετρο, 

ζητώντας ουσιαστικά από το αντικείµενο να συµπεριφερθεί σαν ήταν µια περίπτωση εκείνης 

της κλάσης. Όταν καµία κλάση δεν γίνεται διαθέσιµη στο όριο του αντικειµένου, το 

αντικείµενο συµπεριφέρεται ως πραγµατική κλάση, δηλαδή όπως η κλάση φύλλων στον 

κλάδο κληρονοµικότητας. Η αλλοµορφική συµπεριφορά είναι πολύ σηµαντική δεδοµένου 

ότι επιτρέπει την ελεγχόµενη µετάβαση των συστηµάτων διαχείρισης στις νεώτερες εκδόσεις 

µέσω της κληρονοµικότητας, ενώ επιτρέπει τη διατήρηση της συµβατότητας µε τις 

προηγούµενες εκδόσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στα περιβάλλοντα διαχείρισης 

δεδοµένου ότι οι απαιτήσεις και η κατανόηση του προβλήµατος αναµένεται να 

συσχετίζονται συνεχώς. Ο αλλοµορφισµός κρύβει τις επεκτάσεις στον πράκτόρα του 

µοντέλου διαχειριστής-πράκτόρας. Οι επεκτάσεις στη διαχείριση των συστηµάτων πρέπει να 

κρυφτούν µε το να προγραµµατιστούν έτσι ώστε να είναι σε θέση εκ των προτέρων να 

επανέλθουν στο βασικό µοντέλο πληροφοριών εάν αυτό υποστηρίζεται µέσω µίας 

διεπιφάνειας διαχείρισης. Αυτό όµως απαιτεί πρόσθετη προσπάθεια και αυξάνει την 

πολυπλοκότητα του συστήµατος. 

Η «ρίζα» της ιεραρχίας κληρονοµικότητας του OSI είναι η κορυφαία κλάση που περιέχει 

όλες τις ιδιότητες, αυτο-περιγράφοντας µια περίπτωση αντικειµένου. Αυτές οι ιδιότητες είναι 

το objectClass των οποίων η αξία είναι η πραγµατική ή η πιο παιδί-κλάση, οι συσκευασίες 

στις οποίες περιέχεται η λίστα των υπό όρους παρουσών συσκευασιών σε εκείνη την 

περίπτωση, τα αλλόµορφα τα οποία περιέχουν έναν κατάλογο κλάσεων των οποίων τα 

αντικείµενα µπορούν να συµπεριφερθούν έτσι και το nameBinding το οποίο δείχνει το πού 

βρίσκεται αυτή η περίπτωση αντικειµένου µέσα στο δέντρο ονοµασίας. Παραδείγµατος 

χάριν, στην περίπτωση της κλάσης x25ProtocolEntity2 που αναφέραµε πριν, το objectClass 
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θα είχε την τιµή x25ProtocolEntity2 και τα αλλόµορφα θα είχαν την τιµή { 

x25ProtocolEntity }1. Όταν µια περίπτωση αντικειµένου δηµιουργείται από µια λειτουργία 

διαχείρισης, οι υπό όρους συσκευασίες µπορεί να απαιτηθεί να είναι παρούσες µε το να 

αρχικοποιήσουν ανάλογα την τιµή των ιδιοτήτων των συσκευασιών, οι οποίες έχουν 

ιδιότητες  του τύπου «θέσε κατά τη δηµιουργία». 

Οι κλάσεις των διαχειριζόµενων αντικειµένων και όλες οι πτυχές τους όπως οι συσκευασίες, 

οι ιδιότητες, οι ενέργειες, οι ειδοποιήσεις, οι παράµετροι των εξαιρέσεων και η συµπεριφορά 

προσδιορίζονται τυπικά σε µια γλώσσα που είναι γνωστή ως «Οδηγίες για τον Καθορισµό 

των ∆ιαχειριζόµενων Αντικειµένων (GDMO - Guidelines for the Definition of Managed 

Objects)». Το GDMO είναι µια επίσηµη αντικειµενοστραφής γλώσσα προδιαγραφής 

πληροφοριών που αποτελείται από ένα σύνολο προτύπων. Ακολουθεί µια αποσπασµατική 

προσέγγιση, µε τα χωριστά πρότυπα που χρησιµοποιούνται για τις διαφορετικές πτυχές µιας 

κλάσης αντικειµένου δηλαδή πρότυπα κλάσης, συσκευασίας, ιδιοτήτων, ενέργειας, 

ειδοποίησης, παραµέτρου και συµπεριφοράς. Το GDMO προσδιορίζει τυπικά µόνο τις 

συντακτικές πτυχές των κλάσεων των διαχειριζόµενων αντικειµένων. Οι σηµασιολογικές 

πτυχές, δηλαδή το περιεχόµενο των προτύπων συµπεριφοράς, εκφράζονται στη φυσική 

γλώσσα. Η διαµόρφωση της συµπεριφοράς του διαχειριζόµενου αντικειµένου είναι ένα 

ερευνητικό θέµα που προσέλκυσε ιδιαίτερη προσοχή. 

Πρόσφατα, η χρήση των επίσηµων τεχνικών προδιαγραφών όπως η «Γλώσσα Καθορισµού 

Συστηµάτων (SDL – System Definition Language)» εξετάστηκε από το ITU-T προκειµένου 

να µειωθεί η πιθανότητα των ασαφειών και των παρερµηνειών και για να αυξηθεί ο βαθµός 

αυτοµατισµού του κώδικα. 

Τα διαχειριζόµενα αντικείµενα του OSI-SM ονοµάζονται µέσω ενός µηχανισµού 

δανειζόµενο από τον κατάλογο OSI. Οι κλάσεις των διαχειριζόµενων αντικειµένων έχουν 
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πολλές σχέσεις αλλά το περιεχόµενο τους αντιµετωπίζεται ως µία αρχική σχέση που παράγει 

τα µοναδικά ονόµατα. Οι περιπτώσεις κλάσεων διαχειριζόµενων αντικειµένων µπορεί να 

θεωρηθεί ότι λογικά περιέχουν άλλα αντικείµενα. Υπό αυτή τη µορφή, το πλήρες σύνολο 

περιπτώσεων διαχειριζόµενων αντικειµένων το οποίο είναι διαθέσιµο µέσω µίας 

διεπιφάνειας διαχείρισης οργανώνεται σε ένα δέντρο πληροφοριών διαχείρισης (MIT – 

Management Information Tree). Αυτό απαιτεί ότι µια ιδιότητα κάθε αντικειµένου 

συµπεριφέρεται όπως  η ιδιότητα ονοµασίας. Η ιδιότητα και η τιµή της διαµορφώνουν ένα 

«Σχετικό ∆ιακριτό Όνοµα (RDN – Relative Distinguished Name)», π.χ. connectionId=123.  

Αυτό πρέπει να είναι µοναδικό για όλες τις περιπτώσεις αντικειµένου στο πρώτο επίπεδο 

κάτω από ένα αντικείµενο. Εάν αυτές οι περιπτώσεις αντικειµένων ανήκουν στην ίδια κλάση 

τότε είναι η τιµή της ονοµαζόµενης ιδιότητας αυτή που τα διακρίνει, δηλαδή το «κλειδί». 

Το σχήµα περιεχοµένου καθορίζεται από τα πρότυπα GDMO που προσδιορίζουν τις 

επιτρεπόµενες κλάσεις σε µια ανώτερη/κατώτερη σχέση και προσδιορίζουν τις ονοµαζόµενες 

ιδιότητες. Οι συσχετισµοί ονόµατος και οι ονοµαζόµενες ιδιότητες καθορίζονται 

χαρακτηριστικά για τις κλάσεις στο πρώτο επίπεδο της ιεραρχίας κληρονοµικότητας, αµέσως 

κάτω από την κορυφή, έτσι ώστε να κληρονοµούνται από συγκεκριµένες παραγόµενες 

κλάσεις. Ένα όνοµα διαχειριζόµενου αντικειµένου, που είναι γνωστό επίσης ως «Τοπικό 

∆ιακριτό Όνοµα (LDN – Local Distinguished Name)», αποτελείται από την ακολουθία όλων 

των σχετικών ονοµάτων που αρχίζουν µετά από τη ρίζα του δέντρου και προς το 

συγκεκριµένο αντικείµενο, π.χ. { subsystemId=network, protocolEntityId=x25, 

connectionId=123 }. 

Τα ονόµατα της διαχείρισης OSI ανατίθενται στα αντικείµενα κατά το χρόνο δηµιουργίας 

τους και διαρκούν όσο και η διάρκεια ζωής του αντικειµένου. Ένα διαχειριζόµενο 
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αντικείµενο OSI έχει ακριβώς ένα όνοµα, δηλαδή η αρχιτεκτονική ονοµασίας δεν επιτρέπει 

τα πολλαπλά ονόµατα. 

 

3.1.5 Γενική Λειτουργικότητα ∆ιαχείρισης 

Μια βασική πτυχή του πλαισίου εργασίας OSI-SM είναι ότι ακολουθεί µια προσπέλαση 

«µεγάλων κοινών παρονοµαστών» στην τυποποίηση της διαχείρισης, µε συνέπεια ένα 

µεγάλο σύνολο κοινών προδιαγραφών αντικειµένων που πρέπει να υποστηριχθούν συνολικά 

[45].  

Εξετάζονται διάφορες γενικές λειτουργίες διαχείρισης προκειµένου να παρασχεθεί ένα 

καθορισµένο µε σαφήνεια πλαίσιο για τις κοινές στοιχειώδεις εργασίες και για να επιτύχουν 

την ικανότητα επαναχρησιµοποίησης και τη γενικότητα. Αυτές οι προδιαγραφές προέρχονται 

από τις πέντε λειτουργικές περιοχές (FCAPS) και είναι συλλογικά γνωστές ως λειτουργίες 

διαχείρισης συστήµατος (SMFs) [46]. 

Μπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε τις λειτουργίες αυτές σε τέσσερις διαφορετικές 

κατηγορίες: 

 

1) Αυτές που παρέχουν τους γενικούς ορισµούς των διαχειριζόµενων ιδιοτήτων, των 

ειδοποιήσεων και των ενεργειών µόνο. Αυτές είναι οι λειτουργίες διαχείρισης 

αντικειµένων, διαχείρισης κατάστασης, διαχείρισης σχέσεων και αναφοράς βλαβών. 

2) Αυτές που παρέχουν ορισµούς συστηµάτων οι οποίοι συµπληρώνουν την πρόσβαση 

υπηρεσιών διαχείρισης παρέχοντας έναν ελεγµένο µηχανισµό ο οποίος 

συναλλάσσεται µε τις ειδοποιήσεις. Αυτές είναι οι λειτουργίες αναφοράς γεγονότων 

και ελέγχου αρχείου. 
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3) Αυτές που παρέχουν διάφορους ορισµούς που χρησιµοποιούνται για να 

υποστηρίξουν το ίδιο το σύστηµα διαχείρισης. Μπορούµε να εντάξουµε εδώ τις 

λειτουργίες που είναι σχετικές µε την ασφάλεια, δηλαδή τις λειτουργίες ελέγχου 

πρόσβασης, αναφοράς συναγερµών ασφαλείας και ίχνος ελέγχου ασφαλείας. 

4) Αυτές που παρέχουν γενικούς ορισµούς για τις κλάσεις διαχειριζόµενων 

αντικειµένων που χρησιµοποιούνται για κοινές εργασίες διαχείρισης. 

 

Αρχίζοντας από την τρίτη κατηγορία πρώτα, η σχετική λειτουργικότητα είναι σηµαντική για 

την ασφάλεια της διαχείρισης. Οι λειτουργίες αυτές υποστηρίζουν την ελεγχόµενη 

πρόσβαση στις πληροφορίες διαχείρισης, υποστηρίζουν την παραγωγή των συναγερµών 

ασφάλειας όταν ανιχνεύονται οι σχετικές παραβιάσεις και παρέχουν το πλαίσιο και το 

µηχανισµό για την πρόσβαση στα ίχνη του ελέγχου ασφάλειας. 

Οι λειτουργίες της δεύτερης κατηγορίας είναι εξαιρετικά σηµαντικές δεδοµένου ότι 

παρέχουν τα µέσα για διαχείριση οδηγούµενη από γεγονότα (event – driven) σε 

αντιδιαστολή µε την βασισµένη σε περιοδικούς ελέγχους (polling based) διαχείριση. 

Αναφέρουµε αυτούς τους ορισµούς συστήµατος δεδοµένου ότι καθιστούν πιθανή την 

εξέταση των ειδοποιήσεων που εκπέµπονται από τα διαχειριζόµενα αντικείµενα και τον 

έλεγχο της διαβίβασής τους στους διαχειριστές µέσω του αρχικού CMIS. Υπό αυτήν τη 

µορφή, συµπληρώνουν την πρόσβαση υπηρεσιών διαχείρισης συστηµάτων OSI. Στις 

λειτουργικές περιοχές διαχείρισης, οι δυνατότητες καταγραφής και αναφοράς γεγονότων  

προσδιορίστηκε ως σηµαντική απαίτηση και στις πέντε λειτουργικές περιοχές. 

Οι λειτουργίες της πρώτης κατηγορίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Η διαχείριση 

αντικειµένου παρέχει τρεις γενικές ειδοποιήσεις σχετικές µε τη διαχείριση διάρθρωσης που 

όλα τα διαχειριζόµενα αντικείµενα του OSI πρέπει να υποστηρίξουν, δηλαδή τη δηµιουργία 
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αντικειµένου, τη διαγραφή αντικειµένου και την αλλαγή τιµής των ιδιοτήτων. Η διαχείριση 

κατάστασης παρέχει διάφορες γενικές ιδιότητες κατάστασης (διοικητική, λειτουργική, 

κατάσταση χρήσης κ.τ.λ.) και µια ειδοποίηση αλλαγής κατάστασης. Ορίζει επίσης τους 

πίνακες µετάβασης καταστάσεων σύµφωνα µε ένα καθορισµένο µε σαφήνεια µοντέλο 

καταστάσεων. Η διαχείριση σχέσεων καθορίζει ένα µοντέλο σχέσεων που βασίζεται στις 

ιδιότητες δεικτών δηλαδή αυτών των οποίων η τιµή είναι το διακριτό όνοµα ενός άλλου 

αντικειµένου. Οι σχέσεις µπορούν επίσης να αντιπροσωπευθούν από χωριστά αντικείµενα, 

όπως προτείνονται από το πιο πρόσφατο γενικό µοντέλο σχέσης. Τελικά, η αναφορά των 

συναγερµών παρέχει ένα σύνολο γενικών ανακοινώσεων συναγερµών που καλύπτουν τις 

απαιτήσεις για όλους τους πιθανούς τύπους συναγερµών: της ποιότητας της υπηρεσίας, των 

επικοινωνιών, του εξοπλισµού, του περιβαλλοντικού συναγερµού και του συναγερµού 

σφάλµατος επεξεργασίας. 

Άλλες προδιαγραφές MIB πρέπει να χρησιµοποιήσουν τους ανωτέρω ορισµούς για να 

µοντελοποιήσουν τις έννοιες του αντικειµένου, της κατάστασης, των συναγερµών και των 

σχέσεων. Η γενική διαµόρφωση και οι διαχειριστές καταστάσεων ή συναγερµών µπορούν να 

γραφτούν µε ένα τρόπο που τους καθιστά ανεξάρτητους από τη σηµασιολογία µιας 

συγκεκριµένης MIB. Παραδείγµατος χάριν, µία εφαρµογή παρακολούθησης διάρθρωσης θα 

µπορούσε να είναι µια εφαρµογή που συνδέεται µε τα διαχειριζόµενα στοιχεία και ζητά όλες 

τις δηµιουργίες αντικειµένων, τη διαγραφή, την τιµή των ιδιοτήτων και τις ειδοποιήσεις 

αλλαγής κατάστασης, προκειµένου να παρουσιαστούν οι αλλαγές στο χειριστή της 

εφαρµογής. Μια τέτοια εφαρµογή µπορεί να γραφτεί µία φορά και για να 

επαναχρησιµοποιηθεί χρειάζεται µόνο να καθοριστούν οι προδιαγραφές των στοιχείων της 

MIB, προκειµένου να είναι σε θέση να παρουσιάσει σηµαντικές πληροφορίες για τα 

αντικείµενα που εκπέµπουν εκείνες τις ειδοποιήσεις [67]. Οι πλατφόρµες διαχείρισης OSI 
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παρέχουν, χαρακτηριστικά, ένα σύνολο γενικών εφαρµογών που είναι βασισµένες σε αυτές 

τις κοινές προδιαγραφές. 

Οι σχετικές προδιαγραφές GDMO/ASN.1 στην πρώτη και δεύτερη κατηγορία SMFs 

µεταγλωττίζονται µαζί στον «Καθορισµό των Πληροφοριών ∆ιαχείρισης (DMI – Definition 

of Management Information)», ο οποίος προσδιορίζει επίσης την ιδιοκτησία των γενικών 

ιδιοτήτων αρίθµησης, µετρητών και ευαισθησιών. Τελικά, οι λειτουργίες της τέταρτης 

κατηγορίας αποτελούν την πλειοψηφία των SMFs και παρέχουν έναν εξυπηρετητή γενικής 

λειτουργίας. Στη συνέχεια περιγράφουµε τις σηµαντικότερες λειτουργίες λεπτοµερέστερα 

και τις υπόλοιπες εν συντοµία. 

Τα αντικείµενα µετρικής παρακολούθησης επιτρέπουν την παρατήρηση µετρητών και 

µετρούν ιδιότητες άλλων διαχειριζόµενων αντικειµένων και την πιθανή µετατροπή τους σε 

έναν παραγόµενο µετρητή, ο οποίος µπορεί να είναι στατιστικά οµαλός. Αυτοί οι µετρητές 

έχουν συνδέσει τις ιδιότητες ευαισθησιών και ανώτατων ορίων οι οποίες υποστηρίζουν τις 

πλήρως οδηγούµενες από γεγονότα δυνατότητες διαχείρισης απόδοσης, που στέλνουν τον 

περιοδικό έλεγχο συνολικά σε ένα διαχειριζόµενο στοιχείο.  

Οι πολλαπλές µετρικές εισόδου παρέχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν τις διαφορετικές 

ιδιότητες προκειµένου να παραχθεί ένα ποσοστό σύγκρισης, π.χ. για το σφάλµα των 

προβληµατικών έναντι των σωστών πακέτων. Τα αντικείµενα περιληπτικής παρουσίασης της 

πληροφορίας επιτρέπουν σε έναν διαχειριστή να ζητήσει από διάφορες ιδιότητες από 

διαφορετικά αντικείµενα ενός αποµακρυσµένου συστήµατος να αναφερθούν περιοδικά, 

ενδεχοµένως µετά από µερική στατιστική οµαλοποίηση. Αυτές οι ιδιότητες µπορούν να 

προσδιοριστούν χρησιµοποιώντας εµβέλεια και φιλτράρισµα ενώ οι ενδιάµεσες 

παρατηρήσεις µπορούν να αποθηκευθούν. Αυτή η δυνατότητα είναι σηµαντική για τη 
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συλλογή των ιστορικών στοιχείων επίδοσης για τον προγραµµατισµό χωρητικότητας και 

χρησιµοποιείται µαζί µε την αναγραφή.  

Η µέτρηση λογιστικής παρέχει τα γενικά αντικείµενα για να υποστηρίξει τη συλλογή 

στοιχείων για τη χρησιµοποίηση των διαχειριζόµενων στοιχείων. Η διαχείριση δοκιµής 

καθορίζει τα γενικά αντικείµενα δοκιµής για να παρέχει και τις σύγχρονες και τις 

ασύγχρονες εξεταστικές δυνατότητες. Ο στόχος είναι να διαµορφωθούν οι γενικές πτυχές της 

δοκιµής έτσι ώστε να είναι χωρισµένες από τις συγκεκριµένες πτυχές. ∆ιάφορα 

συγκεκριµένα διαγνωστικά εξεταστικά αντικείµενα έχουν προσδιοριστεί χρησιµοποιώντας 

το προηγούµενο πλαίσιο, δηλαδή συνδετικότητα, ακεραιότητα στοιχείων, ηχώ, στοιχείο 

συµπεριφοράς, ανάδρασης και δοκιµές ακεραιότητας πρωτοκόλλου. Το σχέδιο της 

διαχείρισης παρέχει τα γενικά αντικείµενα χρονοπρογραµµατιστών που θα µπορούσαν να 

σχεδιάσουν τις δραστηριότητες άλλων διαχειριζόµενων αντικειµένων που υποστηρίζουν το 

σχεδιασµό ενεργειών σε καθηµερινή, εβδοµαδιαία, µηνιαία ή περιοδική βάση. 

Η παρακολούθηση του χρόνου απάντησης υποστηρίζει τη διαχείριση επίδοσης, επιτρέποντας 

τη µέτρηση του χρόνου επεξεργασίας πρωτοκόλλου και της λανθάνουσας κατάστασης 

δικτύων µεταξύ των κόµβων δικτύων. Η διαχείριση λογισµικού επιτρέπει την παράδοση, 

εγκατάσταση, απεγκατάσταση, αφαίρεση και αρχειοθέτηση του λογισµικού µε έναν 

κατανεµηµένο τρόπο. 

Η διαχείριση της «γνώσης διαχείρισης» παρέχει τους µηχανισµούς για τη δυναµική 

απόκτηση της κοινής γνώσης διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένης της γνώσης ρεπερτορίου 

(ποιες διαχειριζόµενες κλάσεις αντικειµένου, υπό όρους συσκευασίες και συσχετισµούς 

ονόµατος υποστηρίζει ένα σύστηµα), γνώση στιγµιοτύπου (τα ονόµατα των διαθέσιµων 

διαχειρίσιµων στιγµιοτύπων αντικειµένων) και γνώση καθορισµού (οι επίσηµες 

προδιαγραφές της MIB σε GDMO). Αυτή η γνώση παρέχεται και µέσω των διαχειριζόµενων 
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αντικειµένων και µέσω των αντικειµένων του καταλόγου OSI. Αυτά τα αντικείµενα 

καταλόγου υποστηρίζουν επίσης τις σφαιρικές δυνατότητες ονοµασίας και κατανοµής. 

 

3.2 Το Πλαίσιο Εργασίας TΜΝ  

Το ΤΜΝ παρέχει ένα πλαίσιο εργασίας για την επίτευξη διασύνδεσης και επικοινωνίας 

µεταξύ ετερογενών δικτύων επικοινωνιών. Το ΤΜΝ [73] αναπτύχθηκε από τον οργανισµό 

ITU σαν µία υποδοµή που θα µπορεί να παρέχει διαχείριση αλλά και ανάπτυξη των 

παρεχόµενων υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας. 

Με τον όρο διαχείριση εννοούµε την υποστήριξη για τον προγραµµατισµό, την παροχή, την 

εγκατάσταση, τη λειτουργία καθώς και τη συντήρηση και διαχείριση αυτών των δικτύων. Το 

TMN αντιστοιχεί στο σχέδιο διαχείρισης του ολοκληρωµένου ευρείας ζώνης ψηφιακού 

δικτύου υπηρεσιών του ITU-Τ (ISDN) µοντέλου αναφοράς. Είναι ένα ακέραιο µέρος για τη 

λειτουργία του δικτύου και των υπηρεσιών και συµπληρώνει το σχεδιασµό του ελέγχου και 

των χρηστών του ISDN. 

Το TMN είναι ένα λογικά χωριστό δίκτυο, που βρίσκεται πάνω από το δίκτυο 

τηλεπικοινωνιών το οποίο διαχειριζόµαστε. Περιλαµβάνει διάφορες εφαρµογές διαχείρισης, 

οι οποίες είναι φυσικά τοποθετηµένες «έξω» από το υπο διαχείριση δίκτυο. Αυτές 

επικοινωνούν µεταξύ τους και έχουν πρόσβαση επίσης στα στοιχεία δικτύων µε σκοπό την 

παρακολούθηση και τον έλεγχό τους. Οι διαχειριστικές πτυχές των στοιχείων δικτύων 

θεωρούνται ως τµήµα του TMN. Μια βασική πτυχή του µοντέλου TMN είναι η 

κατανεµηµένη ιεραρχική φύση του. Οι εφαρµογές διαχείρισης οργανώνονται σε στρώµατα 

ευθύνης διαχείρισης, µε κάθε στρώµα να περιλαµβάνει ενδεχοµένως πολλές κατανεµηµένες 

εφαρµογές διαχείρισης. Τα υψηλότερα στρώµατα χτίζονται στη λειτουργία που παρέχεται 
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από τα χαµηλότερα στρώµατα και προσφέρουν ενθυλάκωση και αφαίρεση. Το TMN 

προτείνει τον ιεραρχικό χωρισµό της ευθύνης διαχείρισης στα στρώµατα στοιχείων, δικτύων, 

υπηρεσιών και επιχειρησιακής διαχείρισης. 

Μια βασική απαίτηση για το TMN είναι το ότι είναι «ανοιχτό». Αυτό επιτρέπει σε έναν 

χειριστή δικτύων να αγοράσει τα στοιχεία δικτύων και τις εφαρµογές διαχείρισης από 

διάφορους προµηθευτές και να τις τοποθετήσει όλες µαζί σε ένα TMN. Αυτό απαιτεί µια 

συµφωνηθείσα αρχιτεκτονική, µε καθορισµένες µε σαφήνεια διεπιφάνειες για τα 

διαχειριζόµενα στοιχεία και τις εφαρµογές διαχείρισης. Οι πρόσθετες βασικές απαιτήσεις 

περιλαµβάνουν: την έγκαιρη αντίδραση στα γεγονότα δικτύων, την ελαχιστοποίηση του 

φορτίου που προκαλείται από τη διαχειριστική κυκλοφορία,  την επιθυµητή εξέλιξη στις νέες 

παραγωγές της διαχειριστικής λειτουργίας, τη δυνατότητα να αντιµετωπιστούν τα πολύ 

µεγάλα µεγέθη των διαχειριζόµενων οντοτήτων και τη δυνατότητα να αντιµετωπιστούν τα 

προβλήµατα που προκαλούνται από την ευρεία γεωγραφική κατανοµή των σχετικών 

εφαρµογών. Επιπλέον, η καλή απόδοση είναι επιθυµητή αν και το TMN δεν έχει αυστηρές 

πραγµατικές χρονικές απαιτήσεις. 

Το TMN άρχισε να δηµιουργείται από το ITU-T στη µέση της δεκαετίας του '80 και µια 

βασική απόφαση ήταν να υιοθετηθούν οι αναδυόµενες αντικειµενοστραφείς έννοιες για τη 

διαµόρφωση πληροφοριών διαχείρισης. Η αντικειµενοστραφής έννοια είναι ένα µεγάλο 

επίτευγµα της τεχνολογίας της πληροφορικής που υποστηρίζει την ικανότητα 

επαναχρησιµοποίησης, επεκτασιµότητας, γενικότητας και ακεραιότητας του συστήµατος. Το 

TMN χρειάζεται µια κατανεµηµένη τεχνολογία πρόσβασης αντικειµένου ως βάση των 

διεπιφανειών του που πρέπει επίσης να ικανοποιήσουν τις βασικές απαιτήσεις που 

προσδιορίζονται ανωτέρω. Η απόφαση στο χρόνο ήταν να υιοθετηθεί η καινούργια 
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διαχείριση συστηµάτων OSI ως βάση για την αρχιτεκτονική πληροφοριών του TMN και για 

την κατανεµηµένη πρόσβαση αντικειµένου στις τυποποιηµένες διεπιφάνειες. 

Το συνδυασµένο πλαίσιο OSI/TMN είναι κυρίως µια έννοια επικοινωνιών, µε συνέπεια τις 

καθορισµένες µε σαφήνεια µορφές των διαλειτουργικών µηνυµάτων αλλά και µε 

απροσδιόριστες πτυχές σχετικά µε την εσωτερική δοµή των εφαρµογών. 

Το πλαίσιο TMN φαίνεται να είναι πολύ σύνθετο. Επιπλέον, το OSI-SM έχει γίνει αντιληπτό 

ευρέως ως τεχνολογία δύσκολη να εφαρµοστεί, που σπαταλά πολλούς πόρους και 

ενδεχοµένως µε φτωχή απόδοση. Αυτό αναγνωρίζεται σιωπηρά στην αρχιτεκτονική TMN 

που περιλαµβάνει τις ελαφρές διεπιφάνειες οι οποίες µπορούν να υποστηριχθούν από τα 

«λιγότερο ικανά» στοιχεία δικτύων. Αυτές οι ελαφρές διεπιφάνειες χρειάζονται για να 

αντιµετωπιστεί ειδικά µέσω των εφαρµογών µεσολάβησης η πολυπλοκότητα του γενικού 

πλαισίου. Εν περιλήψει, η γενική αντίληψη για το TMN στις αρχές της δεκαετίας '90 ήταν 

επίσης σύνθετη και φιλόδοξη, µε τη δυνατότητα πραγµατοποίησης, τη δυνατότητα 

υλοποίησης, την απόδοση και την ενδεχόµενη επέκτασή του να αµφισβητούνται. Επιπλέον, 

παρά το γεγονός ότι το TMN ήταν προορισµένο για να είναι ένα µεγάλης κλίµακας 

κατανεµηµένο σύστηµα, δεν υπήρξε καµία αρχιτεκτονική παροχή για την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων της κατανοµής από την άποψη της ανεξαρτησίας από τη θέση. 

 

3.2.1 Η Ιεραρχία του ΤΜΝ 

Η αρχιτεκτονική του ΤΜΝ είναι ένα µοντέλο αναφοράς για την ιεραρχική προσέγγιση της 

διαχείρισης τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Ο ρόλος του είναι να διαχωρίζει τις λειτουργικές 

περιοχές διαχείρισης σε επίπεδα. Το πλεονέκτηµα αυτής της αρχιτεκτονικής είναι ότι  
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αναγνωρίζει πέντε λειτουργικά επίπεδα στη διαχείριση τηλεπικοινωνιακών δικτύων (όπως 

φαίνεται και στην Εικόνα 9): 

 

• Business Management Layer (BML) 

• Service Management Layer (SML) 

• Network Management Layer (NML) 

• Element Management Layer (EML) 

• Network Element Layer (NEL) 

 

 

Εικόνα 9: Ιεραρχία Επιπέδων του ΤΜΝ 
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3.2.2 Κύκλοι Ζωής των Επιπέδων του TMN 

Πολλοί παροχείς επανεξετάζουν τις επιχειρηµατικές διεργασίες τους. Μια κοινή προσέγγιση 

είναι να προσδιοριστεί ένα σύνολο κύκλων ζωής σχετικών µε τις υπηρεσίες. Γενικά, ο 

ουσιαστικός κύκλος ζωής είναι ο κύκλος ζωής της διαχείρισης υπηρεσιών, από τον αρχικό 

προσδιορισµό και τον καθορισµό µιας υπηρεσίας, µέσω του προγραµµατισµού και της 

ανάπτυξης, της επέκτασης, της τρέχουσας λειτουργίας και τελικά της παροχής αυτής της 

υπηρεσίας, καθώς αυτό θα οδηγήσει τους άλλους κύκλους ζωής. Ενώ µπορούν να υπάρξουν 

πολλοί συνδυασµοί, όπως µια ιδιαίτερη επιχείρηση διαχωρίζει και ονοµάζει τις ιδιαίτερες 

διαδικασίες και τις µεθόδους τις, ο συνολικός κύκλος ζωής περιέχει γενικά πολλά από τα ίδια 

βήµατα. 

Κάθε βήµα σε έναν κύκλο ζωής υπηρεσιών έχει συνέπειες σε όλο το πλαίσιο διαχείρισης 

(TMN), µε τις επακόλουθες δραστηριότητες που απαιτούνται στα επίπεδα διαχείρισης 

υπηρεσιών (φροντίδα πελατών), δικτύων και στοιχείων επίπεδα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι 

πολλά από τα βήµατα δεν είναι αυτήν την περίοδο θέµα για τυποποίηση, καθώς 

αντιπροσωπεύουν ουσιαστικές ανταγωνιστικές διαφοροποιήσεις για τον προµηθευτή. 

Εντούτοις, προκειµένου να είναι σε θέση να προµηθεύσουν την οικονοµικώς αποδοτικότερη 

διαχείριση συστηµάτων παρά να αναπτυχθεί το ιδιόκτητο λογισµικό, οι προµηθευτές 

συνειδητοποιούν ότι απαιτείται κοινή προσπέλαση. Αυτή η κοινή προσπέλαση µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί στα συστήµατα διαχείρισης στο περιβάλλον τους, καθώς επίσης και µεταξύ 

των συστηµάτων διαχείρισης των συνεργατών τους και των πελατών. Και οι προµηθευτές 

εξοπλισµού και λογισµικού, επίσης αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πλεονέκτηµα στη δυνατότητα 

να ενσωµατωθούν εύκολα τα προϊόντα σε αυτό το περιβάλλον. 
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3.2.2.1 Ο Κύκλος Ζωής της Φροντίδας Πελατών 

Οι διαδικασίες φροντίδας των πελατών διαµορφώνουν έναν κύκλο ζωής που οδηγείται από 

την παροχή ενός συγκεκριµένου στιγµιοτύπου µιας υπηρεσίας πελατών. Είναι πιθανό να 

υπάρξουν πολλοί πελάτες, πολλές διαφορετικές υπηρεσίες και µια δυναµική ανάγκη να 

προστεθούν, να διαγραφούν ή να αλλάξουν κάποιες υπηρεσίες. Αυτό υπονοεί την ανάγκη να 

υποστηριχθούν τα υψηλά ποσοστά συναλλαγής µεταξύ των πελατών και των προµηθευτών 

υπηρεσίας (αλλά όχι απαραιτήτως σε κάθε σύστηµα διαχείρισης κάθε µεµονωµένου πελάτη). 

Υπονοεί επίσης τον σχετικά χαµηλό όγκο δεδοµένων ανά συναλλαγή, την υψηλή 

ακεραιότητα των συναλλαγών και τα χαµηλά επίπεδα χειρωνακτικής επέµβασης για να 

µειωθεί το κόστος. 

Στην Εικόνα 10 φαίνεται ο κύκλος αυτός. 

 

 

Εικόνα 10: Ο Κύκλος Ζωής της Φροντίδας Πελατών 
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3.2.2.2 Ο Κύκλος Ζωής της ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών 

Οι διαδικασίες διαχείρισης υπηρεσιών στη µέση του γενικού µοντέλου διαδικασίας 

διαµορφώνουν έναν µακρύτερο κύκλο ζωής που οδηγείται από την εισαγωγή, την 

τροποποίηση και την απόσυρση των διαφορετικών προϊόντων υπηρεσιών (ή των «κλάσεων» 

της υπηρεσίας). Αυτός ο κύκλος ζωής περιλαµβάνει τη δηµιουργία των συγκεκριµένης 

πολιτικών, των κανόνων, της διαδικασίας και των προτύπων δεδοµένων που 

χρησιµοποιούνται για να διαµορφώσουν και να επιλέξουν τα προϊόντα υπηρεσιών [70, 71] 

που η διαδικασία φροντίδας πελατών µπορεί να χρησιµοποιήσει. 

Ενώ υπάρχουν πολλοί συνδυασµοί για το πώς µία συγκεκριµένη εταιρία διαχωρίζει και 

ονοµάζει τις διεργασίες και τις µεθόδους τις, ο συνολικός κύκλος ζωής θα περιέχει πολλά 

ίδια βήµατα. Στην Εικόνα 11 φαίνεται ο κύκλος αυτός. 

 

 

Εικόνα 11: Ο Κύκλος Ζωής της ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών 
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3.2.2.3 Ο Κύκλος Ζωής της ∆ιαχείρισης ∆ικτύου 

Η διαχείριση δικτύων πρέπει να αποκριθεί και να υποστηρίξει και τον κύκλο ζωής της 

διαδικασίας φροντίδας πελατών και τον κύκλο ζωής της διαχείρισης υπηρεσιών. Εκτός από 

την απόκριση σε αυτούς τους δύο κύκλους ζωής, η οικοδόµηση της υποδοµής δικτύων 

εισάγει πρόσθετους κύκλους ζωής περιλαµβάνοντας τον κύκλο του προγραµµατισµού και 

της οικοδόµησης του δικτύου για την επέκταση της χωρητικότητας, που έχει µια σχετικά 

µεγάλη περιοδικότητα και του κύκλου της εξέλιξης τεχνολογίας, που περιλαµβάνει την 

αλλαγή της τεχνολογίας ενώ εξασφαλίζει τη συνοχή των υπηρεσιών. Ενώ πολλές από τις 

διαδικασίες προγραµµατισµού µπορούν να είναι κατά ένα µεγάλο µέρος χειρωνακτικές, 

µερικά από τα βήµατα είναι υποκείµενα στον αυτοµατισµό επειδή περιλαµβάνουν τη 

δηµιουργία µεγάλου όγκου δεδοµένων. Αυτό πρέπει να είναι εσωτερικά συνεπές και πρέπει 

να εισαχθεί στο λειτουργικό δίκτυο σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα, που διατηρεί ένα 

υψηλό βαθµό ακεραιότητας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι διαδικασίες ελέγχου και 

συντήρησης µπορούν να περιλάβουν την επεξεργασία µεγάλου όγκου µικρών συναλλαγών. 

Η ολοκλήρωση των συστηµάτων διαχείρισης δικτύων στο περιβάλλον του προµηθευτή είναι 

ένα από τα βασικά ζητήµατα που η βιοµηχανία χρειάζεται να εξετάσει. Μέχρι σήµερα, η «σε 

πραγµατικό χρόνο» λειτουργική διαχείριση περιορίστηκε στο στρώµα διαχείρισης στοιχείων, 

δηλαδή λίγο-πολύ αυτόνοµα κιβώτια συναγερµών και διαµόρφωσης, µε πολλή ιδιόκτητη 

εσωτερική ανάπτυξη από τον διαχειριστή δικτύων στις σηµαντικές πτυχές ώστε να  

«κολλήσει» τις σηµαντικές έννοιες (π.χ. έλεγχος συναγερµών) από κοινού. Εντούτοις, 

πηγαίνοντας στο επίπεδο διαχείρισης δικτύου, τα συστήµατα διαχείρισης δικτύων πρέπει να 

υποστηρίξουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες του χειριστή δικτύων. Τα προβλήµατα 

διαλειτουργικότητας προκύπτουν επειδή οι διαδικασίες διαχείρισης δικτύων είναι σύνθετες 

και όλοι αυτοί οι κύκλοι ζωής πρέπει να επιλυθούν, να ενσωµατωθούν, και να 
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υποστηριχθούν. Τα προβλήµατα διασύνδεσης ή/και υποστήριξης προκύπτουν στις 

ακόλουθες περιοχές: 

 

 Προβλήµατα στην υποστήριξη του κύκλου ζωής. Τα συστήµατα διαχείρισης δικτύων 

αναµένεται να υποστηρίζουν µόνο τη λειτουργική φάση της διαχείρισης δικτύων. 

 Προβλήµατα συνεργασίας µεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών δικτύων και εξοπλισµών 

από διαφορετικούς κατασκευαστές. 

 Προβλήµατα συνεργασίας µεταξύ άλλων επιπέδων του ΤΜΝ. Για παράδειγµα, η 

τοπολογία του δικτύου (φυσική θέση των στοιχείων δικτύου, διαχείριση καλωδίων και 

λογική σύνδεση) δεν υποστηρίζεται και η σύνδεση προς τη διαχείριση υπηρεσιών δεν 

υπάρχει. 

 Κατακερµατισµός, ιδιοκτησία και υποστήριξη για τα δεδοµένα των δικτύων. 

Συστήµατα διαφορετικών κατασκευαστών αναµένεται να φτιαχτούν ανάλογα µε τον 

ιδιοκτήτη συγκεκριµένων δεδοµένων και µε το ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά. 

∆ιαφορετικοί χειριστές διαλέγουν να διαχειρίζονται τα δεδοµένα µε διαφορετικούς 

τρόπους στο περιβάλλον τους και πολλά από τα συστήµατά τους κάνουν παρόµοιες 

παραδοχές για την τοποθεσία και την ιδιοκτησία. 

 

Στην Εικόνα 12 φαίνεται ο κύκλος αυτός. 
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Εικόνα 12: Ο Κύκλος Ζωής της ∆ιαχείρισης ∆ικτύου 

 

3.2.3 ∆ιεπιφάνειες του TMN 

Το TMN είναι ένα χωριστό δίκτυο που συνδέεται µε τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών µέσω των 

τυποποιηµένων διεπιφανειών, αποκαλούµενων Q-διεπιφάνειες (πρώτιστα Q3) [74] µετά από 

µία σειρά συστάσεων από την ITU-Τ. Οι πληροφορίες για τον έλεγχο και την επίβλεψη 

µεταφέρονται πέρα από µία Q-διεπιφάνεια.  

Μία Χ-διεπιφάνεια µεταξύ διασυνδεµένων TMNs επιτρέπει τη µεταφορά του ίδιου τύπου 

πληροφοριών µε αυτήν που µεταφέρεται µέσα στο TMN: εκθέσεις θέσης, στατιστικές, 

στοιχεία χρέωσης, εκθέσεις προβληµάτων και συναγερµοί. Οι πληροφορίες στη Χ-

διεπιφάνεια περιλαµβάνουν επίσης τις εντολές που ενεργοποιούν και αποσυνδέουν τις 

παραµέτρους υπηρεσιών ή δικτύων και υπηρεσιών αλλαγών. Η ιδέα είναι να δοθεί η 

δυνατότητα σε έναν χειριστή, να διαχειριστεί δικτυακούς πόρους στα δίκτυα άλλων 

χειριστών µέσω της Χ-διεπιφάνειας. 
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Η Εικόνα 13 δείχνει τις διεπιφάνειες µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων διαχείρισης. 

 

 

Εικόνα 13: ∆ιεπιφάνειες Μεταξύ ∆ιαφορετικών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 

 

Στο µοντέλο ΤΜΝ, συγκεκριµένες διεπιφάνειες µεταξύ δύο στοιχείων του ΤΜΝ 

επικοινωνούν µεταξύ τους. Ο Πίνακας 1 δείχνει αυτές τις διεπιφάνειες. 

TMN 
∆ιεπιφάνειες 

Περιγραφή 

Q Η Q διεπιφάνεια υπάρχει µεταξύ δύο λειτουργικών οµάδων του TMN 
που είναι µέσα στην ίδια ΤΜΝ δικτυακή περιοχή. Το Qx φέρνει τις 
πληροφορίες που µοιράζονται µεταξύ του MD και των NEs που 
υποστηρίζει. Η Qx διεπιφάνεια υπάρχει µεταξύ του ΝΕ και MD, QΑ και 
MD, και MD και MD. Η Q3 διεπιφάνεια είναι OS διεπιφάνεια. 
Οποιοδήποτε λειτουργικό συστατικό που διασυνδέεται άµεσα στο OS 
χρησιµοποιεί την Q3 διεπιφάνεια. Με άλλα λόγια, η Q3 διεπιφάνεια 
είναι µεταξύ του ΝΕ και του OS, του QA και του OS, του MD και του 
OS και του OS και του OS. 

F Η F διεπιφάνεια υπάρχει µεταξύ ενός WS και ενός OS και µεταξύ ενός 
WS και ενός MD. 

X Η Χ διεπιφάνεια υπάρχει µεταξύ δύο ΤΜΝ OSs σε δύο διαφορετικές 
περιοχές ή µεταξύ ενός TMN OS και ενός άλλου OS σε ένα µη ΤΜΝ 
δίκτυο. 

Πίνακας 1: ∆ιεπιφάνειες ΤΜΝ 
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∆ύο ακόµη σηµεία αναφοράς, το g και το m, βρίσκονται εκτός του πεδίου του ΤΜΝ. Είναι 

µεταξύ µη-ΤΜΝ οντοτήτων και του µη-ΤΜΝ τµήµατος των WSF και QAF. 

Στην Εικόνα 14 , κάθε γραµµή αναπαριστά µία διεπιφάνεια µεταξύ δύο τµηµάτων του TMN. 

 

 

Εικόνα 14: ∆ιεπιφάνεια Μεταξύ Τµηµάτων του TMN 

 

3.2.3.1 Οι ∆ιεπιφάνειες Q 

Υπάρχουν δύο κλάσεις από διεπιφάνειες Q: Η Q3 και η Qx [59]. Η Εικόνα 15 δείχνει ποια 

περιοχή λειτουργιών επικοινωνεί µε ποια Q διεπιφάνεια. 

 

 

Εικόνα 15: Οι ∆ιεπιφάνειες Q 

 



Σύστηµα Ενοποιηµένης ∆ιαχείρισης Ετερογενούς ∆ικτύου Πρόσβασης                                              

 

 

                                                                                                                                                102  

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιµα λευκή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σύστηµα Ενοποιηµένης ∆ιαχείρισης Ετερογενούς ∆ικτύου Πρόσβασης                                              

 

 

                                                                                                                                                103  

3.2.3.1.1 Η ∆ιεπιφάνεια Q3 

Η διεπιφάνεια Q3 είναι η γραµµή ζωής για το σύστηµα λειτουργιών. Η Q3 είναι η µόνη 

διεπιφάνεια την οποία τα QΑs, τα MDs ή τα ΝΕs µπορούν να χρησιµοποιήσουν για να 

επικοινωνήσουν απευθείας µε το OS. Αν ένα QA ή ένα ΝΕ δε χρησιµοποιήσει τη 

διεπιφάνεια Q3 δε µπορεί να επικοινωνήσει απευθείας µε το OS και πρέπει να επικοινωνήσει 

µέσω ενός MD. 

 

3.2.3.1.2 Η ∆ιεπιφάνεια Qx 

Η διεπιφάνεια Qx πάντα λειτουργεί µε ένα MD. Ποτέ δεν παίρνει τη θέση µίας διεπιφάνειας 

Q3. Το ΜD µπορεί καταλάβει τη διαφορά µεταξύ τοπικής πληροφορίας διαχείρισης που 

παρέχεται από µία διεπιφάνεια Qx και πληροφορίας OS που παρέχεται από µία διεπιφάνεια 

Q3. 

 

3.2.4 ΤΟ Μοντέλο FCAPS του TMN 

Εκτός από τη δοµή του διαχωρισµού του ΤΜΝ σε επίπεδα, το ITU-Τ χωρίζει επίσης τη 

γενική λειτουργικότητα διαχείρισης που προσφέρεται από τα συστήµατα σε πέντε βασικές 

περιοχές: της βλάβης, της διάρθρωσης, της λογιστικής, της απόδοσης, και της ασφάλειας 

(FCAPS). Αυτή η κατηγοριοποίηση είναι λειτουργική και δεν περιγράφει τον επιχειρησιακό 

ρόλο ενός συστήµατος διαχείρισης µέσα στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών. Η ιδέα FCAPS 

προέρχεται άµεσα από τις συστάσεις ITU-Τ και περιγράφει τους πέντε διαφορετικούς τύπους 

πληροφοριών που αντιµετωπίζονται από τα συστήµατα διαχείρισης. Οι µερίδες κάθε µιας 

από τις λειτουργίες FCAPS θα εκτελεσθούν στα διαφορετικά επίπεδα της αρχιτεκτονικής 

TMN. Σαν παράδειγµα, η διαχείριση βλαβών στο EML είναι λεπτοµερής καταγραφή κάθε 



Σύστηµα Ενοποιηµένης ∆ιαχείρισης Ετερογενούς ∆ικτύου Πρόσβασης                                              

 

 

                                                                                                                                                104  

ιδιαίτερου συναγερµού ή γεγονότος. Τότε το EMS φιλτράρει τους συναγερµοί και τους 

διαβιβάζει σε ένα NMS που εκτελεί το συσχετισµό συναγερµών σε πολλαπλούς κόµβους και 

τις τεχνολογίες για να εκτελέσει την ανάλυση της αιτίας. 

Ο Πίνακας 2 δείχνει τη λειτουργικότητα του µοντέλου FCAPS. 

 

∆ιαχείριση 
Βλαβών 

∆ιαχείριση 
∆ιάρθρωσης 

Λογιστική 
∆ιαχείριση 

∆ιαχείριση 
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∆ιαχείριση 
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Χειρισµός των 
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Ξεκίνηµα 
συστήµατος 

Έλεγχος 
χρήσης 
υπηρεσιών 

Συλλογή 
δεδοµένων 

Έλεγχος 
πρόσβασης στα 
NEs 

Εντοπισµός 
προβλήµατος 

Τροφοδότηση του 
δικτύου 

Χρέωση για τις 
υπηρεσίες 

∆ηµιουργία 
αναφορών 

Ενεργοποίηση 
λειτουργιών των 
NEs 

∆ιόρθωση 
προβλήµατος 

Αυτόµατη 
αναζήτηση 

 Ανάλυση 
δεδοµένων 

Καταγραφή 
πρόσβασης 

Έλεγχος και 
αποδοχή 

Αντίγραφα 
ασφαλείας και 
επαναφορά 

   

Επαναφορά 
δικτύου 

Χειρισµός βάσης 
δεδοµένων 

   

Πίνακας 2: Η Λειτουργικότητα του Μοντέλου FCAPS 

 

3.3 ∆ιαφορές TMN – OSI 

Μια πρώτη διαφορά µεταξύ της διαχείρισης OSI και της ΤΜΝ είναι ότι το OSI έχει 

καθορίσει την ενιαία αρχιτεκτονική διαχείρισης ενώ το TMN καθόρισε τις πολλαπλές 

αρχιτεκτονικές στα διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης. Γενικά, αυτό µπορεί να είναι µια καλή 

ιδέα να καθοριστούν οι πολλαπλές αρχιτεκτονικές. Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθινό σε 

περίπτωση που κάθε αρχιτεκτονική διαµορφώνει ένα πρόσθετο, ορθογώνιο ζήτηµα. Η 

προσοχή πρέπει να εστιαστεί, εντούτοις, στο ότι η σχέση µεταξύ των διάφορων 
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αρχιτεκτονικών είναι εύκολο να κατανοηθεί. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα της 

λειτουργικής και φυσικής αρχιτεκτονικής του TMN, αυτό είναι γεγονός. 

Μια δεύτερη διαφορά µεταξύ διαχείρισης TMN και OSI είναι ότι το TMN καθορίζει µια 

δοµή για τα πολλαπλά επίπεδα ευθύνης διαχείρισης που υπάρχουν στα πραγµατικά δίκτυα. Η 

διαχείριση OSI δεν παρέχει τέτοια δοµή. Η δοµή TMN είναι γνωστή ως «Λογική 

Αρχιτεκτονική Επιπέδων». Το πλεονέκτηµα µιας τέτοιας δοµής είναι ότι η κατανόηση και η 

διάκριση των διάφορων ευθυνών διαχείρισης γίνονται ευκολότερες.  

Μια τρίτη διαφορά µεταξύ διαχείρισης TMN και OSI είναι ότι, σε αντιδιαστολή µε το OSI, 

το TMN προτείνει έναν εννοιολογικό χωρισµό µεταξύ του δικτύου που διαχειρίζεται (το 

δίκτυο τηλεπικοινωνιών) και του δικτύου που µεταφέρει τις πληροφορίες διαχείρισης (το 

δίκτυο επικοινωνίας στοιχείων, DCN – Data Communication Network). 

Ο διαχωρισµός του δικτύου διαχείρισης από το δίκτυο τηλεπικοινωνιών αποτρέπει τα πιθανά 

προβλήµατα µε τη διαχείριση βλαβών: ακόµα και στην περίπτωση µιας αποτυχίας στο 

δίκτυο τηλεπικοινωνιών, η διαχείριση θα είναι ακόµα σε θέση να έχει πρόσβαση στα 

αποτυχόντα συστατικά. Το TMN έχει έτσι καλύτερες δυνατότητες διαχείρισης κάλυψης 

βλαβών από το OSI και το SNMP ∆υστυχώς, το χωριστό δίκτυο διαχείρισης απαιτεί 

πρόσθετο εξοπλισµό και µετάδοση δεδοµένων. Το κόστος είναι έτσι υψηλότερο. Εντούτοις, 

οι αποτυχίες µπορούν επίσης να πραγµατοποιηθούν στο δίκτυο διαχείρισης και εποµένως θα 

είναι απαραίτητο να διαχειριστεί και το δίκτυο διαχείρισης (meta - διαχείριση) και το 

γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα την εισαγωγή επιπρόσθετου κόστους. 

Υπάρχει επίσης ένας άλλος λόγος να εισαχθεί ένα χωριστό δίκτυο για τη διαχείριση. Τα 

δίκτυα τηλεπικοινωνιών, όπως αυτό για την τηλεφωνία, παρέχουν έναν ισόχρονο τύπο 

υπηρεσίας. Τέτοιος τύπος υπηρεσίας δεν αντιστοιχεί στον ασύγχρονο τύπο υπηρεσίας που 
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απαιτείται για να µεταφέρει τις πληροφορίες διαχείρισης. Ένα χωριστό δίκτυο διαχείρισης 

πρέπει έτσι να εισαχθεί για να διαχειριστεί το τηλεφωνικό δίκτυο.  

Σε αντιδιαστολή µε το TMN, το OSI και το SNMP στοχεύουν ιδιαίτερα στη διαχείριση των 

δικτύων µετάδοσης δεδοµένων. Ο τύπος υπηρεσίας που παρέχεται από τέτοια δίκτυα είναι 

συνήθως όπως ο τύπος υπηρεσίας που απαιτείται για την ανταλλαγή των πληροφοριών 

διαχείρισης. Όπως µε τα δίκτυα µετάδοσης δεδοµένων έτσι και στην περίπτωση του OSI και 

του SNMP, µια σοβαρή εκτίµηση είναι απαραίτητη εάν τα πλεονεκτήµατα ενός DCN 

ξεπερνούν το κόστος του. 
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4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
 

4.1 Γενικά 

Ένας ∆ιαχειριστής Στοιχείων ∆ικτύου (Element Management System - EMS) διαχειρίζεται 

ένα ή περισσότερα συγκεκριµένου τύπου στοιχεία τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Στην ουσία 

ένα EMS διαχειρίζεται τις λειτουργίες και τις δυνατότητες αλλά δε διαχειρίζεται την κίνηση 

(traffic) µεταξύ διαφορετικών στοιχείων δικτύου µέσα στο δίκτυο. Για να είναι δυνατή η 

διαχείριση της κίνησης (traffic) µεταξύ στοιχείων του δικτύου, ο EMS επικοινωνεί µε 

ανωτέρου επιπέδου σύστηµα διαχείρισης δικτύου, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 16.  

 

 

Εικόνα 16: ∆ιαχειριστής Στοιχείων ∆ικτύου 
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Η σελίδα αυτή είναι σκόπιµα λευκή 
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Ένα EMS αντιστοιχεί σε µία οµάδα στοιχείων δικτύου του ίδιου τύπου ή σε συστήµατα 

στοιχείων δικτύου όπως DCSs (Digital Cross-connect Systems), οπτικούς δακτυλίους, 

ADMs κ.τ.λ. Ο ρόλος του EMS είναι να ελέγχει και να διαχειρίζεται όλες τις όψεις µίας 

περιοχής του δικτύου και να εγγυάται την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων των συσκευών 

του δικτύου. Το EMS είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι στην διαχείριση τηλεπικοινωνιακών 

δικτύων. Μόνο το EMS είναι εκτεθειµένο στο προς διαχείριση περιεχόµενο ενός στοιχείου 

του δικτύου. Στην ουσία είναι ο «µεσάζοντας» µεταξύ αυτής της πληροφορίας και του 

συνολικού συστήµατος διαχείρισης. 

 

4.2 Ο Ρόλος του ∆ιαχειριστή Στοιχείων ∆ικτύου  στην Ιεραρχία 

TMN 

Ένα EMS πρέπει, σύµφωνα µε το µοντέλο ΤΜΝ, να επικοινωνεί µε τα στοιχεία δικτύου τα 

οποία ελέγχει χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο CMIP (Common Management Information 

Protocol). Επειδή όµως πολλά στοιχεία δικτύου χρησιµοποιούν άλλα πρωτόκολλα (π.χ. 

SNMP), ένα αποτελεσµατικό EMS πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιήσει το πρωτόκολλο που 

χρησιµοποιεί και το στοιχείο δικτύου. Επίσης, ένα ΕΜS πρέπει να επικοινωνεί µε άλλα 

υψηλότερου επιπέδου συστήµατα διαχείρισης χρησιµοποιώντας πρωτόκολλα τα οποία είναι 

πιο συµφέροντα από άποψη κόστους υλοποίησης. Έτσι, ο διαχωρισµός των επιπέδων του 

ΤΜΝ επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας όποιο πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι το πλέον 

κατάλληλο. 
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4.3 Το Μοντέλο ενός ∆ιαχειριστή Στοιχείων ∆ικτύου 

Το µοντέλο TMN - FCAPS είναι µία χρήσιµη κατασκευή και χρησιµοποιείται συχνά. Είναι, 

εντούτοις, επίσης πολύ χρήσιµο να γίνει κατανοητή η λειτουργική συµβολή και η 

οικονοµική αξία των Element Management Systems.  

Οι παροχείς υπηρεσιών (SPs – Service Providers) σκέφτονται από την άποψη της εργασίας 

(και του σχετικού κόστους και χρόνου) που πρέπει να επενδυθεί για να παρέχουν την 

υπηρεσία στους πελάτες τους. Ένα καλό παράδειγµα αυτού είναι µια µελέτη του 1997 από το 

Tele Management Forum. Αυτή η µελέτη, που βασίστηκε σε συνεντεύξεις µε προµηθευτές 

υπηρεσίας, προσδιόρισε διάφορες υψηλού επιπέδου διαδικασίες και ενισχυτικές 

υποδιεργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν από κάθε στρώµα της αρχιτεκτονικής TMN. Οι 

υψηλού επιπέδου διεργασίες που καθορίζονται από το Tele Management Forum και τις 

οποίες το EML (Element Management Layer) πρέπει να παρέχει είναι οι εξής: 

  

- Παροχή υπηρεσιών.  

- Ανάπτυξη και σχεδιασµός του δικτύου. 

- ∆ιαχείριση καταλόγου απογραφής (inventory) του δικτύου. 

- Παροχή δικτύου. 

- Εξασφάλιση των υπηρεσιών. 

- Συντήρηση και επαναφορά του δικτύου. 

- Επίβλεψη και έλεγχος του δικτύου. 

 

Είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητό ότι ένα EMS υλοποιεί τη σύνδεση στο NML (Network 

Management Layer) για τις στοιχειώδεις εργασίες όπως η ενσωµατωµένη διαχείριση βλαβών 

και ροή µέσω παροχής. Το EMS, επίσης, συχνά παρέχει τα στοιχεία προγραµµατισµού και 
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ανάλυσης άµεσα στις υψηλότερου επιπέδου εφαρµογές SML (Service Management Layer) 

και BML (Business Management Layer) µέσω των διεπιφανειών µεταφοράς µαζικών 

δεδοµένων. Το NML έχει βασικά τρεις αρχικές λειτουργίες: 

 

- Ολοκληρωµένη διαχείριση βλαβών και αιτιολογική ανάλυση των δικτύων που 

προέρχονται από πολλούς κατασκευαστές και µε διαφορετικές τεχνολογίες. 

- Ολοκληρωµένη, «σε µία οθόνη», παροχή υπηρεσιών δικτύων που προέρχονται 

από πολλούς κατασκευαστές και µε διαφορετικές τεχνολογίες. 

- Επίπεδο ολοκλήρωσης µεταξύ του EML και του SML. 

 

Αυτός ο ρόλος είναι το να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες από τα EMSs και µετά να 

ολοκληρωθούν, να συσχετιστούν και να συνοψιστούν σε πολλές περιπτώσεις οι πληροφορίες 

αυτές, έτσι ώστε να περάσουν οι σχετικές πληροφορίες στα συστήµατα διαχείρισης 

υπηρεσιών (SMSs – Service Management Systems). Εκείνες οι πληροφορίες αφορούν γενικά 

τα χαρακτηριστικά των τεχνολογιών δικτύων που περιλαµβάνονται αλλά πρέπει να 

περιγράψουν µια «δίπλα – δίπλα» όψη που είναι συνεπής στις (πολλαπλές) τεχνολογίες που 

απαιτούνται συνήθως για να υποστηρίξουν µια συγκεκριµένη υπηρεσία πελατών. Στην 

αντίστροφη κατεύθυνση, το NML λαµβάνει τις πληροφορίες από το SML, τις επεξεργάζεται 

και περνά τις σχετικές εντολές και τα στοιχεία στο κατάλληλο EMS. Τότε, το EMS στέλνει 

τις συγκεκριµένες εντολές στο ΝΕ. 

Τα EMSs, µε τις ανοιχτές και καθορισµένες διεπιφάνειες, παρέχουν τη βάση που απαιτείται 

από τους προµηθευτές υπηρεσιών για να επεκτείνουν τις υψηλού επιπέδου διεργασίες που 

έχουν οριστεί από το Tele Management Forum µέσω των εφαρµογών του TMN, των 
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υπηρεσιών και του BML. Τα EMSs προσφέρουν επίσης σηµαντική βοήθεια µέσω των 

µειωµένων σε κόστος και χρόνο, διεργασιών που παρέχουν.  

 

4.4 Λειτουργικότητα ∆ιαχειριστών Στοιχείων ∆ικτύου 

Ο ανταγωνισµός οδηγεί τους προµηθευτές υπηρεσιών στην ελαχιστοποίηση του κόστους των 

εργασιών των δικτύων. Συγχρόνως, η πολυπλοκότητα των νέων υπηρεσιών αυξάνεται 

σχεδόν εκθετικά. Οι προµηθευτές υπηρεσιών πρέπει εποµένως να κάνουν περισσότερα 

πράγµατα µε λιγότερο κόστος. Μια από τις σηµαντικότερες θυσίες είναι ο αριθµός πλήρως 

εκπαιδευµένων τεχνικών διαθέσιµων για να κάνει διάφορες εργασίες. Αυτό περιπλέκεται 

περαιτέρω από τους ακόλουθους παράγοντες: 

 

 Υπάρχει µία µεγάλη ποικιλία στοιχείων δικτύων από διαφορετικούς κατασκευαστές. 

 Τα στοιχεία δικτύων αναπτύσσονται γρήγορα. 

 Υπάρχει µία µείωση των εκπαιδευµένων τεχνικών τηλεπικοινωνιών. 

 Το κόστος της εργασίας πρέπει να είναι χαµηλό και την ίδια στιγµή να παρέχονται 

υψηλού επιπέδου και καινοτόµες υπηρεσίες. 

 

Οι παροχείς υπηρεσιών ξέρουν ότι πρέπει να στείλουν τους τεχνικούς τους για εκπαίδευση 

στους προµηθευτές των ΝΕs. Υπάρχουν πολλές, λιγότερο έντονες δραστηριότητες 

υποστήριξης που, εν τούτοις, απαιτούν έναν µεγάλο αριθµό ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να 

έχουν τη γνώση των NEs και των EMSs. Εποµένως, οι παροχείς υπηρεσιών έχουν µια πιο 

διαισθητική διαδικασία διαχείρισης συστηµάτων χωρίς υψηλά γενικά έξοδα κατάρτισης.  
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Η ικανοποίηση αυτών των προκλήσεων απαιτεί τη χρήση των εργαλείων - διαδικασιών µε τη 

µέγιστη δυνατή αποδοτικότητα και την ευελιξία όσον αφορά την ολοκλήρωση των 

στοιχειωδών εργασιών. Εποµένως, ένα EMS πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

  

- Ευκολία στη χρήση: τυπικά απαιτείται η χρήση ενός γραφικού περιβάλλοντος το 

οποίο είναι προσανατολισµένο στις εργασίες και το οποίο επιτρέπει να 

εκτελούνται λειτουργίες στον µικρότερο δυνατό χρόνο. 

- Βοήθεια εξαρτώµενη από το περιβάλλον εργασίας: Επιτρέπει στους τεχνικούς να 

εκτελούν εργασίες οι οποίες δεν είναι συχνές ή δεν έχουν εκπαιδευτεί γι αυτές. 

- Ενιαίο περιβάλλον εργασίας: ∆ίνει τη δυνατότητα σε έναν χρήστη ο οποίος 

δουλεύει στο NML, στο SML ή στο BML να ανοίγει ένα «παράθυρο» απευθείας 

σε ένα EMS και από το ΕΜS να ανοίγει απευθείας µία διεπιφάνεια µε το ΝΕ που 

θέλει να διαχειριστεί. 

- Πλατφόρµα εργασιών χαµηλού κόστους: Αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του 

συνολικού κόστους απόκτησης και λειτουργίας πλατφορµών στις οποίες θα 

εκτελείται το EMS. Μία τέτοια πλατφόρµα είναι τα Windows (NT, 2000, XP) και 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις απόδοσης, επεκτασιµότητας και ορθής λειτουργίας των 

τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. 

- Αποµακρυσµένη πρόσβαση: Επιτρέπει στους χειριστές του συστήµατος να 

προσπελαύνουν τις πληροφορίες διαχείρισης και να τις ελέγχουν από 

οποιαδήποτε τοποθεσία. Αυτό διευκολύνει τη χρήση µίας κατανεµηµένης οµάδας 

εργασίας η οποία µπορεί να αντεπεξέλθει αµέσως σε περίπτωση βλάβης. 
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4.5 Αρχιτεκτονική ∆ιαχειριστών Στοιχείων ∆ικτύου 

Η αρχιτεκτονική ενός EMS πρέπει να ικανοποιεί κάποιες από τις ακόλουθες βασικές 

απαιτήσεις: 

 

- Πρέπει να παρέχει το σωστό επίπεδο λειτουργικότητας διαχείρισης, ανάλογα µε 

τη συσκευή που διαχειρίζεται και το περιβάλλον διαχείρισης. 

- Πρέπει να είναι επεκτάσιµη έτσι ώστε να ακολουθεί τις απαιτήσεις και την 

πολυπλοκότητα του δικτύου. 

- Πρέπει να είναι κατανεµηµένη έτσι ώστε να είναι κλιµακωτή και να παρέχει 

υψηλό επίπεδο διαθεσιµότητας. 

 

Η τεχνολογία των βάσεων δεδοµένων είναι ένα κρίσιµο σηµείο για κάθε αξιόπιστο EMS. Η 

Εικόνα 17 δείχνει ένα παράδειγµα λογισµικού για διαχειριστή στοιχείων δικτύου, το οποίο 

ικανοποιεί τις παραπάνω απαιτήσεις. Οι διεπιφάνειες πελάτη – εξυπηρετητή και η 

αποµακρυσµένη κλήση συνάρτησης (RPC – Remote Procedure Call) τώρα υλοποιούνται 

µέσω της CORBA, του DCOM, των Java/Web servers ή άλλων διεπιφανειών. 
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Εικόνα 17: Παράδειγµα ενός ∆ιαχειριστή Στοιχείων ∆ικτύου 

 

4.6 Υπηρεσίες ∆ιαχειριστών Στοιχείων ∆ικτύου 

Η παροχή υπηρεσιών είναι η γενική διαδικασία της διαθεσιµότητας των υπηρεσιών στους 

συνδροµητές ή στους χρήστες του δικτύου τηλεπικοινωνιών. Αυτή η διαδικασία είναι 

πολύπλευρη και καλύπτει εκείνες τις στοιχειώδεις εργασίες που αφορούν την εγκατάσταση 

του εξοπλισµού, του προγραµµατισµού της χωρητικότητας, της παροχή χωρητικότητας και 

της αναβάθµισης και προστασίας της ακεραιότητας των βάσεων δεδοµένων του ΝΕ. Τα  
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EMSs είναι βασικοί ενεργοποιητές των εφαρµογών στο NML, το SML, και το BML για να 

εκτελέσουν τις υψηλού επιπέδου διαδικασίες που ορίστηκαν από το Tele Management 

Forum. Τα παρακάτω συνδέουν τρεις από αυτές τις υψηλού επιπέδου διαδικασίες για να 

υποστηριχτούν από τις λειτουργίες παροχής υπηρεσιών του EMS: 

  

 Σχεδιασµός και ανάπτυξη του δικτύου. 

 ∆ιαχείριση του καταλόγου. 

 Παροχή του δικτύου. 

 

Αυτές οι υψηλού επιπέδου διεργασίες επιτυγχάνονται από τα παρακάτω τµήµατα 

υποστήριξης ενός EMS: 

 

- Υποστήριξη διαχείρισης καταλόγου: περιλαµβάνει τη συντήρηση µίας εγγραφής 

µε όλoυς τους πόρους των NΕs τα οποία είναι εγκατεστηµένα στο δίκτυο µε 

σκοπό να υποστηριχτεί η παροχή υπηρεσιών. Περιέχει συλλογή τοποθεσιών, 

ποσοτήτων εξοπλισµού, εκδόσεις, σειριακούς αριθµούς, ηµεροµηνίες 

εγκατάστασης κ.τ.λ. 

- Υποστήριξη διαχείρισης διάρθρωσης: περιλαµβάνει τον ολικό έλεγχο των πόρων 

του υποδικτύου, τις τοπολογίες και τους πλεονασµούς. Περιέχει την εγκατάσταση 

και την ενεργοποίηση του νέου υλικού. Μπορεί να περιέχει την ανάθεση των 

πόρων σε περιοχές υπηρεσιών και τον κατακερµατισµό του φυσικού υποδικτύου 

σε VPNs (Virtual Private Networks) για κοινή χρήση. 

- Υποστήριξη παροχής: περιλαµβάνει τη δηµιουργία συγκεκριµένων συνδέσεων ή 

την ενεργοποίηση δυνατοτήτων του υποδικτύου και την ανάθεση αυτών σε έναν 
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συγκεκριµένο συνδροµητή για κάποια χρονική περίοδο. Οι συνδέσεις και οι 

δυνατότητες µπορούν να ληφθούν υπόψη ή να καθοριστούν από ένα επίπεδο 

ποιότητας υπηρεσιών το οποίο θα είναι εγγυηµένο για τον συνδροµητή. 

- Υποστήριξη χρήσης υπηρεσιών: περιλαµβάνει τη µέτρηση της χρήσης των πόρων 

του υποδικτύου από διάφορους συνδροµητές. Αυτό είναι η βάση για τη χρέωση 

και εφαρµόζεται µόνο στα NEs που παρέχουν κάποια χρεώσιµη λειτουργία. 

 

4.6.1 Αρµοδιότητες ∆ιαχειριστών Στοιχείων ∆ικτύου 

Τα επόµενα είναι παραδείγµατα συγκεκριµένων εργασιών για τις οποίες υπεύθυνο είναι ένα 

EMS: 

Εγκατάσταση ενός ΝΕ. 

-  Φόρτωση των πινάκων και των παραµέτρων για την εγκατάσταση ενός νέου ΝΕ.  

-  Αυτοανακάλυψη του εξοπλισµού του ΝΕ και  εγγραφή του στη βάση δεδοµένων 

του  ΕΜS. 

-   Κατασκευή της γραφικής απεικόνισης του ΝΕ βασισµένη στην αυτοανακάλυψη. 

- ∆ηµιουργία και έλεγχος συνδέσεων µε υψηλότερου επιπέδου συστήµατα 

διαχείρισης. 

Παροχή και σχεδιασµός χωρητικότητας. 

- Αυτοανακάλυψη στοιχείων κυκλωµάτων όπως cross-connectors για ήδη υπάρχον 

εξοπλισµό.  

- Είσοδος νέων κοµµατιών κυκλωµάτων είτε από το γραφικό περιβάλλον του EMS 

είτε από τα υψηλότερου επιπέδου συστήµατα διαχείρισης δικτύων. 
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- Παροχή πληροφοριών για το ΝΕ, όπως σειριακός αριθµός και αχρησιµοποίητος 

εξοπλισµός. 

- Παροχή πληροφοριών για τη διαθέσιµη χωρητικότητα των στοιχείων του 

κυκλώµατος 

Αναβάθµιση ενός ΝΕ. 

- Αυτοανακάλυψη νέου εξοπλισµού. 

- «Κατέβασµα» νέας έκδοσης λογισµικού.  

- «Κατέβασµα» διορθώσεων για το λογισµικό. 

- Συντήρηση της ταύτισης µεταξύ των εκδόσεων υλικού και λογισµικού για το ΕΜS 

και το ΝΕ 

Προστασία της ακεραιότητας της βάσης δεδοµένων των ΝΕs και του EMS. 

- Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά της βάσης δεδοµένων των NEs.  

- Έλεγχος για απώλεια σύνδεσης µεταξύ ΝΕ και EMS. Αν χαθεί η σύνδεση και µετά 

επανέλθει, το EMS συγχρονίζει τη βάση δεδοµένων του µε την κατάσταση του ΝΕ.  

- Για να εξασφαλιστεί η συνεχής λειτουργική ακεραιότητα, το ΕΜS περιοδικά 

συγχρονίζει τη βάση δεδοµένων του µε το ΝΕ χρησιµοποιώντας την τεχνική της 

αυτοανακάλυψης. 
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5 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

 

5.1 Γενικά 

Προκειµένου να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες για παροχή ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών στους χρήστες, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα αποτελούνται από ετερογενή 

στοιχεία δικτύου τα οποία διασυνδέονται µεταξύ τους και δηµιουργούν ένα δίκτυο 

πρόσβασης. Ανάλογα µε το είδος κάθε στοιχείου του δικτύου χρησιµοποιούνται και τα 

αντίστοιχα EMSs. Έτσι, είναι επιτακτική η ανάγκη χρήσης συστηµάτων διαχείρισης 

ετερογενών δικτύων πρόσβασης. Κάνοντας χρήση ενός τέτοιου συστήµατος επιτυγχάνουµε 

καλύτερη, ευκολότερη και πιο οικονοµική διαχείριση του δικτύου πρόσβασης καθώς και 

αυξηµένη ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους συνδροµητές του δικτύου. 

Ένας λογικός ορισµός της «διαχείρισης δικτύου» είναι ο εξής: λογισµικό που 

χρησιµοποιείται µέσα σε ένα επιχειρηµατικό περιβάλλον και το οποίο επιτρέπει στον 

οργανισµό που το χρησιµοποιεί να επιβλέπει, διαχειρίζεται, ελέγχει, εξασφαλίζει και να 

διαµορφώνει πολύπλοκα δίκτυα. Σήµερα, τέτοια δίκτυα µπορεί να περιέχουν µια ποικιλία 

τοπολογιών, πρωτοκόλλων και συσκευών οι οποίες είναι κατανεµηµένες σε διάφορες 

λειτουργίες του οργανισµού. 

Παραδοσιακά, τα συστήµατα διαχείρισης δικτύων είχαν ένα καθαρό διαχωρισµό µεταξύ 

παρακολούθησης βλαβών (για το αν κάτι λειτουργεί ή όχι) και επίδοσης (η οποία µετράει το 

πόσο καλά λειτουργεί κάτι). Η άµεση ανάγκη µίας εργασιακής οµάδας είναι αρχικά το αν 

µία συσκευή του δικτύου λειτουργεί ή όχι, αλλά όσο οι ανάγκες ωριµάζουν η επόµενη 

ανάγκη είναι το πώς αποδίδει το σύστηµα. Αυτές οι απαιτήσεις δηµιουργούν µία σύγκρουση 

µεταξύ παρακολούθησης του δικτύου και εργαλείων διαχείρισης επίδοσης. 
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Τρεις σηµαντικοί λόγοι για να ξοδευτούν χρήµατα, κόπος και χρόνος για τη διαχείριση 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων είναι οι εξής: 

 

 Ο ρόλος του δικτύου σαν ένα πλεονέκτηµα των επιχειρήσεων εξυπηρετεί τα 

ενδιαφέροντα της επιχείρησης. 

 Ο ρόλος του δικτύου σαν ένας εταιρικός πόρος εξυπηρετεί τις ανάγκες των υπαλλήλων 

και των πελατών. 

 Η γρήγορη ανάπτυξη των δικτύων. 

 

Η Εικόνα 18 δείχνει, σχηµατικά, τη δοµή ενός συστήµατος διαχείρισης δικτύου. 

 

 

Εικόνα 18: Σύστηµα ∆ιαχείρισης ∆ικτύου 
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5.2 Βασικές Αρχές του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Το σύστηµα ενοποιηµένης διαχείρισης ετερογενούς δικτύου πρόσβασης που παρουσιάζουµε 

σε αυτή τη διατριβή θα υποστηρίζει τα παρακάτω, σε επίπεδο διαχείρισης στοιχείων δικτύου 

µε δυνατότητες απεικόνισης και διαχείρισης δικτύου καθώς και λειτουργίες διαχείρισης 

υπηρεσιών: 

 

• λειτουργίες διαχείρισης και ροές ενεργειών σύµφωνες µε τις συστάσεις της ITU 

Μ3010, M3400, G902 για το TMN και του ETSI 300 376-1, ETSI 300 681. 

• παροχή ολοκληρωµένης διαχείρισης, τόσο για όλο το δίκτυο όσο και για κάθε ένα 

στοιχείο του δικτύου ξεχωριστά. 

• ∆ιαχείριση όλου του δικτύου, ανεξαρτήτως του µεγέθους του. 

• φιλικότητα παραθυρικού περιβάλλοντος προς τον χρήστη. 

 

5.3 ∆ιεργασίες, Λειτουργίες και Περιοχές ∆εδοµένων 

Οι οµάδες λειτουργιών και οι περιοχές δεδοµένων είναι αυτές που αναγνωρίζεται ότι 

ανήκουν στο επίπεδο διαχείρισης δικτύου αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και από 

διεργασίες άλλων επιπέδων όταν αυτό απαιτείται. Για παράδειγµα, οι λειτουργίες της 

διάρθρωσης του δικτύου µπορούν να χρησιµοποιηθούν απευθείας από τη διεργασία παροχής 

υπηρεσιών. Αυτοί οι συσχετισµοί είναι σηµαντικοί για µία ολοκληρωµένη εικόνα των 

απαιτήσεων που µπαίνουν σε κάθε λειτουργία. 

Η Εικόνα 19 δείχνει την υψηλού επιπέδου δοµή των διεργασιών της διαχείρισης δικτύων, τις 

υποστηριζόµενες οµάδες λειτουργιών και τις οµάδες δεδοµένων από τις οποίες αυτές  
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εξαρτώνται. Αυτές οι διεργασίες έχουν ήδη αναγνωριστεί στο χαµηλότερο επίπεδο του 

ΤΜΝ. 

 

 

Εικόνα 19: ∆ιεργασίες ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης ∆ικτύου 

 

Στις επόµενες παραγράφους παρουσιάζουµε αναλυτικότερα τις διεργασίες αυτές. 

 

5.3.1 Σχεδιασµός και Ανάπτυξη του ∆ικτύου 

Αυτή η διεργασία είναι αρµόδια για τον ορισµό των κανόνων για τον σχεδιασµό του δικτύου, 

την εγκατάσταση και τη συντήρηση, την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών και τη στρατηγική  
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των προµηθειών, την ανάπτυξη και την αποδοχή νέων τύπων δικτύων και την περιγραφή 

νέων κανόνων για τη διάρθρωση των δικτύων για λειτουργική χρήση. 

Επίσης, αυτή η διεργασία είναι υπεύθυνη για το σχεδιασµό των δυνατοτήτων του δικτύου 

έτσι ώστε αυτές να ικανοποιούν κάποιες καθορισµένες υπηρεσίες ή τις ανάγκες για 

επιθυµητό κόστος και για την εξασφάλιση ότι το δίκτυο µπορεί να εγκατασταθεί κατάλληλα, 

να παρακολουθηθεί, να ελεγχθεί και να χρεωθούν οι υπηρεσίες του. 

Αυτή η διεργασία είναι υπεύθυνη και για την εξασφάλιση ότι θα υπάρχει διαθέσιµη αρκετή 

χωρητικότητα δικτύου ώστε να ικανοποιηθούν οι µελλοντικές ανάγκες. Βασισµένες στην 

απαιτούµενη χωρητικότητα του δικτύου, οι παραγγελίες διανέµονται στους προµηθευτές ή 

σε άλλους χειριστές δικτύων (ΟΝΟs) για προετοιµασία του χώρου και οι εντολές 

εγκατάστασης διανέµονται στη διαχείριση απογραφής του δικτύου ή σε έναν τρίτο 

κατασκευαστή δικτύων (εντολές εργασίας). Ένα σχέδιο της λογικής διάρθρωσης του δικτύου 

παρέχεται στην παροχή του δικτύου. 

 

5.3.1.1 Αρµοδιότητες της ∆ιεργασίας 

Οι αρµοδιότητες αυτής της διεργασίας είναι οι παρακάτω: 

 

- Ανάπτυξη και υλοποίηση διεργασιών. 

- Καθορισµός συµφωνιών πλαισίου εργασίας µε τους προµηθευτές. 

- Ανάπτυξη νέων δικτύων και αρχιτεκτονικών και καθορισµός των δυνατοτήτων 

του δικτύου µε βάση τη δικτυακή τεχνολογία και αρχιτεκτονική. 

- Σχεδιασµός της απαιτούµενης χωρητικότητας του δικτύου. 
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- Σχεδιασµός της µεταβολής της χωρητικότητας του δικτύου (περιλαµβάνει την 

καταστροφή των παρωχηµένων δικτύων) 

- ∆ιανοµή των παραγγελιών στους προµηθευτές και τους ΟΝΟs. 

- Σχεδιασµός της λογικής διάρθρωσης του δικτύου. 

- Σχεδιασµός των απαιτούµενων φυσικών εγκαταστάσεων. 

 

Στην Εικόνα 20 φαίνονται αναλυτικότερα οι αρµοδιότητες αυτές. 

 

 

Εικόνα 20: Λειτουργικές Περιοχές ∆ιεργασίας Σχεδιασµού/Ανάπτυξης του ∆ικτύου 
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5.3.2 Παροχή του ∆ικτύου 

Αυτή η διεργασία είναι υπεύθυνη για τη διάρθρωση του δικτύου έτσι ώστε να εξασφαλιστεί 

ότι η χωρητικότητα του δικτύου είναι έτοιµη για την παροχή υπηρεσιών. Υπολογίζει την 

παροχή του δικτύου, όπως απαιτείται, για να ικανοποιηθούν συγκεκριµένες απαιτήσεις 

υπηρεσιών και τις απαιτούµενες αλλαγές διάρθρωσης για να αντιµετωπιστούν προβλήµατα 

του δικτύου. Αυτή η διεργασία πρέπει να αναθέσει και να διαχειριστεί αναγνωριστικά για 

τους παρεχόµενους πόρους και να τα κάνει διαθέσιµα σε άλλες διεργασίες. 

Σηµειωτέον ότι η συνηθισµένη παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών (ειδικά των απλών) 

µπορεί να µην εµπλέκει την παροχή του δικτύου αλλά να ελέγχεται απευθείας από την 

παροχή υπηρεσιών για ένα προκαθορισµένο σύνολο υπηρεσιών. 

 

5.3.2.1 Αρµοδιότητες της ∆ιεργασίας 

Οι αρµοδιότητες αυτής της διεργασίας είναι οι παρακάτω: 

 

- Επαναδιάρθρωση του δικτύου. 

- ∆ιαχείριση των λογικών υποδικτύων. 

- Απόδοση των αναγνωριστικών. 

- Έλεγχος του δικτύου ώστε να εξασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιµότητα. 

 

Στην Εικόνα 21 φαίνονται αναλυτικότερα οι αρµοδιότητες αυτές. 
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Εικόνα 21: Λειτουργικές Περιοχές ∆ιεργασίας Παροχής ∆ικτύου 

 

5.3.3 ∆ιαχείριση Απογραφής του ∆ικτύου 

Αυτή η διεργασία είναι υπεύθυνη για ό,τι έχει να κάνει µε το φυσικό εξοπλισµό και τη 

διαχείρισή του. Αυτή η διεργασία εµπλέκεται στην εγκατάσταση και την αποδοχή του 

εξοπλισµού, στη φυσική διάρθρωση του δικτύου αλλά επίσης χειρίζεται τα προβληµατικά 

σηµεία του δικτύου και τη διαδικασία επισκευής τους. Οι αναβαθµίσεις υλικού και 

λογισµικού είναι επίσης αρµοδιότητα αυτής της διεργασίας. 

 

5.3.3.1 Αρµοδιότητες της ∆ιεργασίας 

Οι αρµοδιότητες αυτής της διεργασίας είναι οι παρακάτω: 
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- Εγκατάσταση και διαχείριση του φυσικού δικτύου. 

- Εκτέλεση εργασίας στο δίκτυο. 

- ∆ιαχείριση της διεργασίας επισκευής. 

- Αρµοδιότητες συγχρονισµού της διαχείρισης απογραφής µε το πραγµατικό 

δίκτυο. 

 

Στην Εικόνα 22 φαίνονται αναλυτικότερα οι αρµοδιότητες αυτές. 

 

 

Εικόνα 22: Λειτουργικές Περιοχές ∆ιεργασίας ∆ιαχείρισης Απογραφής ∆ικτύου 
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5.3.4 Συντήρηση και Αποκατάσταση του ∆ικτύου 

Αυτή η διεργασία είναι αρµόδια για τη συντήρηση της λειτουργικής ποιότητας του δικτύου, 

σε συνδυασµό µε τον απαιτούµενο στόχο για την επίδοση του δικτύου. Οι δραστηριότητες 

της συντήρησης του δικτύου µπορεί να είναι προληπτικές ή διορθωτικές. Η διορθωτική 

συντήρηση µπορεί να ασχολείται µε την αντίδραση στις βλάβες ή µε τις ενδείξεις ότι το 

πρόβληµα µπορεί να εµφανιστεί (προληπτική).  

Αυτή η διεργασία αρχικοποιεί τις δοκιµές, πραγµατοποιεί αναλύσεις για να καθορίσει την 

αιτία και τις επιδράσεις των προβληµάτων και ειδοποιεί τη διαχείριση υπηρεσιών για πιθανές 

παρενέργειες στην ποιότητα. Η διεργασία αυτή µπορεί να στείλει αιτήµατα για διορθωτικές 

εργασίες. 

 

5.3.4.1 Αρµοδιότητες της ∆ιεργασίας 

Οι αρµοδιότητες αυτής της διεργασίας είναι οι παρακάτω: 

 

- Ανάλυση των προβληµάτων (συµπεριλαµβανοµένων των δοκιµών). 

- Συντήρηση της ποιότητας του δικτύου και αποκατάστασή της. 

- Συντήρηση ιστορικών δεδοµένων για τα προβλήµατα και την επίδοση του 

δικτύου. 

 

Στην  Εικόνα 23 φαίνονται αναλυτικότερα οι αρµοδιότητες αυτές. 
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Εικόνα 23: Λειτουργικές Περιοχές ∆ιεργασίας Συντήρησης/Αποκατάστασης ∆ικτύου 

 

5.3.5 ∆ιαχείριση ∆εδοµένων του ∆ικτύου 

Αυτή η διεργασία είναι αρµόδια για τη συλλογή χρήσιµών πληροφοριών και γεγονότων για 

σκοπούς επίδοσης του δικτύου, ανάλυσης της κυκλοφορίας και βελτιστοποίησης. Επίσης, 

αυτά τα δεδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν είσοδοι για τη χρέωση των υπηρεσιών 

στο SML. 

Η διεργασία πρέπει να παρέχει αρκετή σχετική πληροφορία για να ελεγχθεί η συµφωνία/µη 

συµφωνία των SLAs (Service Level Agreements) τα οποία δεν είναι γνωστά στο NML. Αυτή 

η διεργασία πρέπει να εξασφαλίσει ότι ακολουθούνται οι στόχοι της επίδοσης του δικτύου 

και ότι παρέχονται ειδοποιήσεις όταν δεν ακολουθούνται. Αυτό περιλαµβάνει πληροφορίες 

χωρητικότητας του δικτύου, χρησιµοποίησης και κίνησης. Σε µερικές περιπτώσεις, οι  
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αλλαγές στην κίνηση µπορεί να ενεργοποιήσουν αλλαγές στο δίκτυο (µέσω της διεργασίας 

παροχής δικτύου) µε σκοπό τον έλεγχο της κίνησης. Μειωµένα επίπεδα χωρητικότητας 

δικτύου µπορεί να επιφέρουν αιτήσεις προς τη διεργασία σχεδιασµού και ανάπτυξης του 

δικτύου για επιπλέον πόρους. 

 

5.3.5.1 Αρµοδιότητες της ∆ιεργασίας 

Οι αρµοδιότητες αυτής της διεργασίας είναι οι παρακάτω: 

 

- Συγκέντρωση, συσχετισµός και µορφοποίηση της χρήσης δεδοµένων και 

γεγονότων. 

- Καθορισµός της επίδοσης του δικτύου µε όρους χωρητικότητας, χρήσης και 

κίνησης. 

- Παροχή ειδοποιήσεων για την υποβάθµιση της επίδοσης. 

- Υλοποίηση λειτουργιών ελέγχου κίνησης. 

 

Στην Εικόνα 24 φαίνονται αναλυτικότερα οι αρµοδιότητες αυτές. 
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Εικόνα 24: Λειτουργικές Περιοχές ∆ιεργασίας ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων ∆ικτύου 

 

5.4 Λειτουργικότητα του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Το σύστηµα διαχείρισης που παρουσιάζεται σε αυτή τη διατριβή θα υλοποιεί τις παρακάτω 

λειτουργίες: 

 

• ∆ιαχείριση βλαβών (fault management). 

• ∆ιαχείριση επίδοσης (performance management). 

• ∆ιαχείριση διάρθρωσης (configuration management). 

• ∆ιαχείριση ασφάλειας (security management). 

• Λογιστική διαχείριση (accounting management). 
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Ακόµα, πρέπει να περιλαµβάνει και τα ακόλουθα: 

• ∆ιαχείριση λογισµικού και δεδοµένων (software management) 

• ∆ιαχείριση ενεργοποίησης υπηρεσιών (service activation management) 

• ∆ιαχείριση παροχής κυκλωµάτων (circuit provisioning management) 

 

Όταν οι παραπάνω λειτουργίες αφορούν πολυσύνθετες µονάδες, όπως π.χ. OLT και ONU, 

τότε αναφέρονται ξεχωριστά σε όλες τις επιµέρους λειτουργικές µονάδες που εµπεριέχονται 

σ’ αυτές, π.χ. ADM, διατάξεις τροφοδοσίας, κ.τ.λ. 

Στις επόµενες παραγράφους γίνεται αναφορά σε µετρήσεις και παραµέτρους που αφορούν 

στα στοιχεία του δικτύου πρόσβασης. Το σύστηµα διαχείρισης πρέπει να υποστηρίζει την 

αντίστοιχη λειτουργικότητα στο βαθµό που αυτή είναι διαθέσιµη από τον αντίστοιχο 

εξοπλισµό του δικτύου. 

 

5.4.1 ∆ιαχείριση Βλαβών 

Το σύστηµα θα επιτηρεί το δίκτυο, από το οποίο θα λαµβάνει συναγερµούς (alarms), οι 

οποίοι θα εµφανίζονται στον χρήστη και θα τον ενηµερώνουν για την κατάσταση του 

δικτύου. Το σύστηµα θα αξιολογεί την βαρύτητά τους και θα τα αποθηκεύει σε κυκλικά 

αρχεία καταγραφής (log files). 

Το σύστηµα θα διαχειρίζεται τις βλάβες που εκδηλώνονται στα παρακάτω στοιχεία δικτύου: 

 

• OLT 

• ONU 

• ∆ακτυλίους SDH (οπτικές ίνες και SDH (STM-1)) 
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• Συστήµατα PDH 

• Συστήµατα HDSL 

 

Όσον αφορά τα τµήµατα του χαλκού ο χρήστης θα βλέπει τις βλάβες που προέρχονται από 

τις παραβιάσεις των κατωφλίων µετρήσεων επίδοσης. 

Το σύστηµα θα ταξινοµεί τους διάφορους συναγερµούς για κάθε στοιχείο του δικτύου 

ξεχωριστά. 

Κατ’ αντιστοιχία µε τους συναγερµούς, θα γίνεται η ίδια διαχείριση και για τα διάφορα 

γεγονότα (events) που δηµιουργούνται, που θα περιλαµβάνει όµως και πρόσθεση ή αφαίρεση 

κάποιου στοιχείου του δικτύου. 

Όσον αφορά στην απεικόνιση των βλαβών, θα ακολουθείται η τυποποίηση κατά ITU-

TX.733, όσον αφορά την κρισιµότητα των βλαβών µε τα αντίστοιχα χρώµατα. 

Τέλος, όσον αφορά τα τµήµατα Καλωδίων Οπτικών Ινών (ΚΟΙ) το σύστηµα θα παρέχει τη 

δυνατότητα συνεργασίας µε το σύστηµα Επιτήρησης και ∆ιαχείρισης Οπτικών Καλωδίων, 

τουλάχιστον µε τη διαθεσιµότητα χώρου στις ONU κατάλληλου για τοποθέτηση παθητικών 

στοιχείων που απαιτούνται για την επιτήρηση των ΚΟΙ (Wave Division Multiplexers – 

WDM, Patch Cords – PC). 

Η διαχείριση βλαβών του συστήµατος διαχείρισης αφορά τα παρακάτω: 

 

• Εντοπισµός του προβλήµατος και της περιοχής που εµφανίζεται το πρόβληµα. 

• ∆ιάγνωση της αιτίας, αναφορά και προσπάθεια διόρθωσης. 

 

Οι λειτουργίες που θα υλοποιούνται στη διεπιφάνεια µεταξύ των στοιχείων δικτύου και των 

χρηστών είναι: 
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• Εποπτεία Συναγερµών (Alarm Surveillance) 

• Εντοπισµός Βλαβών Στοιχείων ∆ικτύου (NE Fault Localization) 

• ∆ιόρθωση Βλαβών (Fault Correction) 

• ∆ιεξαγωγή ∆ιαγνωστικών ∆οκιµών σε γραµµές συνδροµητών (Subscriber Line 

Testing) 

 

Παρακάτω περιγράφονται οι κατηγορίες λειτουργιών της διαχείρισης βλαβών και τα σύνολα 

λειτουργιών που αυτές περιλαµβάνουν. 

 

5.4.1.1 ∆ιαχείριση Συναγερµών 

Η εποπτεία συναγερµών προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα παρακολούθησης των 

στοιχείων δικτύου σε πραγµατικό χρόνο. Όταν συµβεί µια βλάβη, µια ειδοποίηση 

(συναγερµός) θα παρέχεται από το στοιχείο δικτύου. 

Τα στοιχεία δικτύου θα έχουν επαρκή νοηµοσύνη ώστε να πραγµατοποιείται η λειτουργία 

της επίβλεψης κυρίως σε αυτά και να διαβιβάζουν µηνύµατα βλαβών στους χρήστες. 

Η εποπτεία συναγερµών σχετίζεται µε τον τρόπο και τις προϋποθέσεις εµφάνισης των 

συναγερµών και των γεγονότων στον χρήστη. Γενικά, στους συναγερµούς που θα 

αναφέρονται θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι παρακάτω παράµετροι : 

 

• Ταυτότητα στοιχείου δικτύου (κωδικός αναγνώρισης, φυσική θέση, τύπος, 

χρονολογία κατασκευής κ.τ.λ.). 

• Ταυτότητα συναγερµού.  

• Τύπος συναγερµού. 
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• Είδος προβλήµατος και κατωφλίου που ξεπεράστηκε.  

• Βαρύτητα συναγερµού. 

• Κατηγορία συναγερµού. 

• Κατάσταση συναγερµού (ON ή OFF).  

• Χρόνος ανίχνευσης συναγερµού.  

• Χρόνος λήψης συναγερµού.  

• Χρόνος αναγνώρισης συναγερµού.  

• Στοιχεία χρήστη που αναγνώρισε το συναγερµό.  

 

Το ποιες από τις παραπάνω παραµέτρους θα εµφανίζονται στην οθόνη θα εξαρτάται από τις 

επιµέρους λειτουργίες που θα περιλαµβάνονται στην απεικόνιση. 

Κάθε χρήστης θα επιβλέπει σε πραγµατικό χρόνο όλα τα συνδεδεµένα στοιχεία δικτύου. Η 

επίβλεψη θα αφορά τους συναγερµούς των: 

 

• Στοιχείων δικτύου. 

• Ζεύξεων επικοινωνίας µε τα στοιχεία δικτύου. 

 

Κάθε αναγγελία βλάβης θα εµφανίζεται αµέσως στον χρήστη του συστήµατος σε κατάλληλα 

διαµορφωµένο «βασικό παράθυρο», συνοδευόµενη από ακουστικό σήµα. 

Κατάλληλοι χειρισµοί στα σύµβολα απεικόνισης που χρησιµοποιούνται στο «βασικό 

παράθυρο», θα δίνουν τη δυνατότητα της αναλυτικής παρουσίασης, όλων των πληροφοριών 

των σχετικών µε κάθε συναγερµό. Η ανάλυση αυτή θα γίνεται σε διάφορα διαδοχικά επίπεδα 

λεπτοµέρειας, µε χρήση κατάλληλων παραθύρων ή/και πινάκων. 

Ο χρήστης του συστήµατος θα µπορεί να : 
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• Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το «βασικό παράθυρο» επίβλεψης πραγµατικού χρόνου. 

• Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την επίβλεψη ενός ή περισσότερων στοιχείων του 

δικτύου. 

• Επιλέγει τους τύπους των συναγερµών που θα εµφανίζονται στο «βασικό παράθυρο». 

• Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ακουστικό σήµα αναγγελίας βλαβών. 

• Αναγνωρίζει τους συναγερµούς. 

 

Τέλος όσον αφορά τις ONU θα πρέπει το σύστηµα να έχει την δυνατότητα να δέχεται 

µηνύµατα, όσον αφορά στα εξής: 

 

• Κατάσταση της µπαταρίας. 

• Ανοιχτή / Κλειστή πόρτα. 

• Προστασία από υπερφόρτωση. 

• Αποσύνδεση λόγω χαµηλής τάσης. 

• Υψηλή / Χαµηλή  θερµοκρασία. 

 

Η λειτουργία φιλτραρίσµατος των συναγερµών θα εφαρµόζεται τόσο στα στοιχεία δικτύου 

(από τους χρήστες του συστήµατος), όσο και στο τερµατικό κάθε χρήστη . Τα φίλτρα θα 

εφαρµόζονται στις παραµέτρους των συναγερµών. 

Ο καθορισµός φίλτρων στα στοιχεία δικτύου θα έχει σαν στόχο: 

 

• Τον περιορισµό του πλήθους των αναφορών συναγερµών που αποθηκεύονται στο 

ίδιο το στοιχείο δικτύου. 
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• Τον περιορισµό του φορτίου στις ζεύξεις επικοινωνίας µεταξύ των στοιχείων δικτύου 

και του χρήστη. 

• Τον περιορισµό του όγκου της πληροφορίας που δροµολογείται στο διαχειριστή και 

στους χρήστες. 

• Την πλήρη αποκοπή της αποστολής αναφορών βλαβών από τα στοιχεία δικτύου 

στους χρήστες. 

 

Ο καθορισµός φίλτρων στο χρήστη θα έχει σαν στόχο: 

 

• Τον περιορισµό των αναφορών συναγερµών που εµφανίζονται στον κάθε χρήστη. 

• Τον περιορισµό του όγκου της πληροφορίας που δροµολογείται στους χρήστες. 

• Το διαχωρισµό των πληροφοριών που θα εµφανίζονται στους χρήστες, στην 

περίπτωση που κάποιοι χρήστες έχουν την αρµοδιότητα της επίβλεψης µιας 

κατηγορίας συναγερµών ή ενός τµήµατος του δικτύου. 

 

Από πλευράς χρήστη, ένας συναγερµός θα θεωρείται ενεργός όταν στην αναφορά 

συναγερµών αναφέρεται ενεργοποιηµένος (ON). Αντίθετα, ένας συναγερµός θα θεωρείται 

µη ενεργός όταν στην αναφορά συναγερµών η κατάσταση αλλάξει από ΟΝ σε OFF 

(απενεργοποιηµένος συναγερµός) ή αν ο χρήστης, µέσω κατάλληλης εντολής απαλοιφής 

(Alarm Clear) στην εφαρµογή, τον απαλείψει. 

Ο χρήστης θα µπορεί να ζητά κατάλογο (λίστα) των ενεργών συναγερµών καθορίζοντας ένα 

συνδυασµό από ορισµένα κριτήρια επιλογής. Σαν κριτήρια επιλογής θα µπορούν να 

χρησιµοποιούνται, (µεταξύ άλλων ή τουλάχιστον) τα εξής : 

 



Σύστηµα Ενοποιηµένης ∆ιαχείρισης Ετερογενούς ∆ικτύου Πρόσβασης                                              

 

 

                                                                                                                                                151  

• Η ταυτότητα του στοιχείου δικτύου. 

• Το στοιχείο δικτύου που προκάλεσε το συναγερµό. 

• Η σοβαρότητα του συναγερµού. 

• Η κατηγορία του συναγερµού. 

• Η κατάσταση του συναγερµού από πλευράς αναγνώρισης. 

 

Για τους ενεργούς συναγερµούς θα εξασφαλίζεται η λειτουργία της αναγνώρισης και της 

απαλοιφής. 

Η ταυτότητα του χειριστή που αναγνώρισε τον συναγερµό ή πραγµατοποίησε την απαλοιφή, 

καθώς επίσης και η ηµεροµηνία και η ώρα αναγνώρισης θα καταγράφονται. 

Θα δηµιουργούνται ιστορικά αρχεία συναγερµών στα οποία θα καταγράφονται αυτόµατα 

ορισµένα συµβάντα από αυτά που συµβαίνουν στα διαχειριζόµενα στοιχεία δικτύου. Θα 

καταγράφονται: 

 

• Οι αναφορές συναγερµών (ενεργοποίηση και απαλοιφή συναγερµών). 

• Οι αναγνωρίσεις συναγερµών.  

 

Οι συναγερµοί που έχουν αποθηκευθεί, θα µπορεί να ανακτώνται από τα ιστορικά αρχεία 

των συναγερµών χρησιµοποιώντας τα παρακάτω κριτήρια επιλογής : 

 

• Προέλευση συναγερµών. 

• Σοβαρότητα συναγερµών. 

• Χρόνος συναγερµών. 
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Η ανάκτηση των ιστορικών αρχείων θα µπορεί να γίνεται στις οθόνες των σταθµών εργασίας 

ή / και σε εκτυπωτή. 

Το πλήθος των γεγονότων και ο χρόνος αποθήκευσή τους στα ιστορικά αρχεία θα 

περιορίζεται από τη χωρητικότητα του σκληρού δίσκου του χρήστη. Με δεδοµένη τη 

δυνατότητα και των στοιχείων δικτύου να αποθηκεύουν τα συµβάντα που συµβαίνουν στα 

ίδια τα στοιχεία, ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα :  

 

• Πρόσβασης στα αρχεία συναγερµών που είναι αποθηκευµένα στα ίδια τα Στοιχεία 

∆ικτύου. 

• Αδειάσµατος των αρχείων αυτών. 

 

5.4.2 ∆ιαχείριση Επίδοσης 

Η διαχείριση επίδοσης περιλαµβάνει την συλλογή, επεξεργασία και δηµιουργία αναφορών 

των πληροφοριών που αφορούν στην λειτουργία του συστήµατος. 

 

5.4.2.1 ∆εδοµένα Επίδοσης 

Η συλλογή των δεδοµένων θα γίνεται σε καθορισµένα σηµεία µέτρησης και θα γίνεται µε τα 

πρότυπα τυποποίησης της ITU-T, G.821, G.826. Ο Πίνακας 3 δείχνει αυτά τα δεδοµένα: 

                          

Συντόµευση Επεξήγηση 
TMP Total Measuring Period 
BBE/EFS Error – Free Seconds 
ES Errored Seconds 
SES Severely Errored Seconds 
UT Unavailable Time 
EC Error Counter 1: Number of alignment or code errors 
CRC/EC2 Error Counter 2: Number of CRC errors 
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LOF Seconds with Loss of Frame alignment 
AIS Seconds with Alarm Indication Signal 
LOS Seconds with Loss of  Signal - KDS 

Πίνακας 3: ∆εδοµένα Επίδοσης 

 

Ο χρόνος καθώς και η περίοδος µέτρησης θα καθορίζεται από το χρήστη οποιουδήποτε 

στοιχείου του δικτύου και θα κυµαίνεται από λίγα λεπτά έως και µέρες. Οι µετρήσεις που 

αφορούν στην ποιότητα των στοιχείων του δικτύου θα είναι προσιτές και επεξεργάσιµες από 

το χρήστη. 

Οι µετρήσεις θα αποθηκεύονται σε αρχεία, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση του 

ιστορικού κάθε στοιχείου του δικτύου. Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να επιλέγει τον 

αριθµό των αρχείων που θα αποθηκεύονται στο σύστηµα. 

 

5.4.2.2 Είδη Μετρήσεων 

Το σύστηµα θα ελέγχει και θα µετράει τις επιδόσεις του συστήµατος και θα καθορίζει τα 

κατώφλια (thresholds) αυτών των µετρήσεων όσον αφορά: 

 

- την µετάδοση δεδοµένων σε συνδέσεις ISDN. 

- την µετάδοση δεδοµένων σε συνδέσεις PSTN. 

- την µετάδοση δεδοµένων στο δίκτυο της HellasPac. 

- την µετάδοση δεδοµένων στο δίκτυο της HellasCom. 

- την ποιότητα των γραµµών του χάλκινου δικτύου  

 

Γενικότερα, στη διαχείριση επίδοσης του συστήµατος διαχείρισης θα περιλαµβάνονται 

λειτουργίες προκειµένου : 
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- να συλλέγει στατιστικά στοιχεία. 

- να διατηρεί και να εξετάζει ηµερολόγια της κατάστασης του συστήµατος στο 

παρελθόν. 

- να καθορίζει την επίδοση του συστήµατος κάτω από κανονικές ή τεχνητές 

συνθήκες. 

- να αλλάζει τους τρόπους λειτουργίας του συστήµατος µε σκοπό τη διεξαγωγή 

δοκιµών. 

 

5.4.3 ∆ιαχείριση ∆ιάρθρωσης 

 

5.4.3.1 ∆ιαχείριση Στοιχείων του ∆ικτύου 

Η διαχείριση των στοιχείων του δικτύου περιλαµβάνει: 

∆ιαχείριση γενικών παραµέτρων: Όταν λέµε γενικές παράµετροι εννοούµε τον καθορισµό 

της ηµεροµηνίας και της ώρας από το σταθµό εργασίας (workstation) για επιλεγµένα 

στοιχεία δικτύου, τη θέση κάποιου στοιχείου σε κατάσταση «συντήρησης» για την 

απενεργοποίηση των συναγερµών και την αρχικοποίηση (reset) των στοιχείων του δικτύου. 

∆ιαχείριση ειδικών παραµέτρων: Οι ειδικές παράµετροι είναι ο χειρισµός των cross 

connections, ο χειρισµός για τη διεπιφάνεια V5.x και το κλείδωµα/ξεκλείδωµα των 

συνδροµητών. 

Παράµετροι Ελέγχου: Οι παράµετροι ελέγχου είναι ο έλεγχος των βρόχων (loops) και ο 

έλεγχος των συνδέσεων. 
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5.4.3.2 ∆ιαχείριση ∆ικτύου 

Αντίστοιχα µε τη διάρθρωση των στοιχείων του δικτύου, θα πρέπει να γίνεται και 

διάρθρωση, όσον αφορά το δίκτυο πρόσβασης σαν οντότητα. Ποιο συγκεκριµένα, θα πρέπει 

να υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες: 

 

- Εισαγωγή / ∆ιαγραφή χαρτών υποβάθρου. 

- ∆ηµιουργία / ∆ιαγραφή υποδικτύων και σταθµών. 

- Απεικόνιση των στοιχείων του δικτύου, πάνω στον χάρτη του υποβάθρου. 

- ∆ηµιουργία / διαγραφή των συνδέσεων µεταξύ στοιχείων του δικτύου (όσον 

αφορά στην γραφική τους αναπαράσταση στο χάρτη). 

 

Όλα τα στοιχεία τα οποία δηµιουργούνται στον χάρτη του δικτύου, θα προστίθενται 

αυτόµατα στη βάση. Οι αλλαγές που έχει υποστεί το δίκτυο, θα ανιχνεύονται αυτόµατα από 

το σύστηµα. 

Σε περιπτώσεις όπου τα στοιχεία του δικτύου, έχουν παραµέτρους περισσότερες από αυτές 

που εικονίζονται στη διαχείριση διάρθρωσης, θα πρέπει οι παράµετροι αυτοί να 

αποθηκεύονται σε αρχεία από τα οποία θα «φορτώνονται» στο σύστηµα. Αντίστοιχα 

δεδοµένα που υπάρχουν στα στοιχεία για διαγνωστικούς λόγους, θα πρέπει να εξάγονται σε 

αρχεία ASCII. Επίσης θα πρέπει σε κάθε χρονική στιγµή, ο διαχειριστής του δικτύου, να 

µπορεί να πραγµατοποιεί απογραφή, ώστε να βλέπει το είδος των στοιχείων, τον σειριακό 

αριθµό (serial number) κ.τ.λ. 

Κατ’ αντιστοιχία µε τους συναγερµούς, θα γίνεται η ίδια διαχείριση και για τα διάφορα 

γεγονότα (events) που δηµιουργούνται, από την πρόσθεση ή αφαίρεση κάποιου στοιχείου 

του δικτύου. 
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Το σύστηµα θα υποστηρίζει διαδικασίες αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς όσον 

αφορά: 

 

- Την βάση δεδοµένων. 

- Τα δεδοµένα των στοιχείων του δικτύου. 

- Συγκεκριµένων αρχείων, όπως αρχεία που αφορούν στο λογισµικό των στοιχείων 

ή αυτά που αφορούν στα αρχεία διαµόρφωσης τους. 

 

5.4.4 ∆ιαχείριση Ασφάλειας 

Η ασφάλεια του συστήµατος, αφορά στην πρόσβαση των χρηστών στην εφαρµογή και στο 

καθορισµό των δικαιωµάτων κάθε χρήστη. Οι λειτουργίες της διαχείρισης ασφάλειας, θα 

περιλαµβάνουν και την προστασία της πρόσβασης των χρηστών στα στοιχεία του δικτύου 

και αντίστροφα, δηλαδή, η πρόσβαση από το τοπικό τερµατικό ελέγχου (Local Craft 

Terminal) θα είναι ελεγχόµενη και όπου αυτό είναι δυνατό µετά από εξουσιοδότηση από το 

σύστηµα διαχείρισης. 

Την ασφάλεια του συστήµατος, θα την εκτελεί ένας διαχειριστής (administrator), ο οποίος θα 

είναι εξουσιοδοτηµένος να δηµιουργεί χρήστες και να τους δίνει ή να αφαιρεί δικαιώµατα. 

Η διαχείριση ασφάλειας είναι απαραίτητο µέρος της διαχείρισης στοιχείων δικτύου 

πρόσβασης. Ο διαχειριστής θα πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια των εφαρµογών 

διαχείρισης και των στοιχείων δικτύου πρόσβασης, καθώς επίσης θα πρέπει να καλύπτει 

όλες τις περιπτώσεις χρηστών. 

Ο διαχειριστής θα αξιοποιεί τους µηχανισµούς ασφάλειας του λειτουργικού συστήµατος 

(UNIX ή Windows NT) και τις δυνατότητες της βάσης δεδοµένων, δηλαδή: 
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- Πρόσβαση χρηστών και κωδικοί πρόσβασης (User login and password). 

- ∆ικαιώµατα χρηστών (User profile and domains). 

- Καταγραφή ∆ραστηριοτήτων των χρηστών (User activities log). 

 

Για την ασφάλεια του ίδιου του συστήµατος και των στοιχείων δικτύου, το σύστηµα πρέπει 

να παρέχει τις δυνατότητες που περιγράφονται παρακάτω. 

 

5.4.4.1 Πρόσβαση Χρηστών 

Ο κάθε χρήστης θα απαιτείται να εισάγει το µοναδικό όνοµα χρήστη και το συνθηµατικό 

(password) προκειµένου να του δοθεί πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις λειτουργίες. 

Ο διαχειριστής του συστήµατος µπορεί να εξαναγκάσει την αλλαγή όλων των συνθηµατικών 

ανά συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα και τη συµβατότητά τους µε συγκεκριµένους 

κανόνες ασφαλείας (π.χ. να είναι τουλάχιστον 6 χαρακτήρες).  

Κάθε είσοδος ή έξοδος των χειριστών στις εφαρµογές του συστήµατος, θα πρέπει να 

καταγράφεται σε κατάλληλο αρχείο (system log file).  

Πρέπει να προβλέπονται µηχανισµοί προστασίας του συστήµατος από την πρόσβαση µη 

εξουσιοδοτηµένων χρηστών.  

Οι ανεπιτυχείς προσπάθειες πρόσβασης επίσης καταγράφονται. Η ισχύς ενός ονόµατος 

χρήστη πρέπει να µπορεί να ακυρώνεται µετά από ένα συγκεκριµένο πλήθος αποτυχηµένων 

προσπαθειών εισαγωγής του κωδικού πρόσβασης.  

Για την προστασία από την πρόσβαση µη εξουσιοδοτηµένου ατόµου κατά την προσωρινή 

απουσία του εξουσιοδοτηµένου χειριστή, καθορίζονται δύο ανενεργές περίοδοι µετά τη λήξη 

των οποίων πραγµατοποιείται, αντίστοιχα: 
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- κλείδωµα οθόνης, µετά το οποίο πρέπει να επαναπληκτρολογηθεί ο κωδικός 

πρόσβασης. 

- τέλος συνόδου. 

 

5.4.4.2 ∆ικαιώµατα Χρηστών 

 

5.4.4.2.1 Προφίλ Χρήστη 

Το προφίλ του θα καθορίζει τις λειτουργίες στις οποίες ο συγκεκριµένος χρήστης θα 

επιτρέπεται να έχει πρόσβαση και τα δικαιώµατά του στην πρόσβαση αυτή (read and write ή 

µόνο read). 

Στο προφίλ των χρηστών θα περιλαµβάνονται λειτουργίες διαχείρισης βλαβών (π.χ. η 

αναγνώριση των βλαβών), λειτουργίες διαχείρισης διάρθρωσης (π.χ. καθορισµός κατωφλίων, 

διαχείριση λογισµικού και δεδοµένων, διαχείριση συγχρονισµού και προστασίας) και 

λειτουργίες διαχείρισης επίδοσης (π.χ. καθορισµός κατωφλίων µετρήσεων, επίβλεψη 

επίδοσης και διαχείριση δεδοµένων επίδοσης). 

 

5.4.4.2.2 Περιοχή 

Η περιοχή πρόσβασης του κάθε χρήστη θα αντιπροσωπεύει ένα σύνολο στοιχείων του 

δικτύου πρόσβασης, χωρίς µονοσήµαντη συσχέτιση (δηλαδή ένα στοιχείο θα µπορεί να 

ανήκει σε περισσότερα του ενός πεδία). 

Η περιοχή πρόσβασης κάθε χρήστη θα αφορά µία γεωγραφική περιοχή, µία οµάδα στοιχείων 

δικτύου, ένα σύνολο διαχειριζόµενων αντικειµένων, ένα σύνολο χαρακτηριστικών, κ.τ.λ. 
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5.4.4.2.3 ∆ικαιώµατα και Περιορισµοί Χρηστών 

Κάθε χρήστης θα ανήκει σε µία ή περισσότερες οµάδες χρηστών. Κάθε οµάδα χρηστών θα 

υπόκειται στους παρακάτω περιορισµούς:  

 

- λειτουργικοί περιορισµοί: πρόσβαση επιτρεπόµενη από ένα προφίλ χρήστη. 

- φυσικοί περιορισµοί: προσβάσεις σε µία περιοχή. 

- χρονικοί περιορισµοί: αφορούν το χρόνο και τη διάρκεια πρόσβασης χρηστών 

στο σύστηµα. 

 

Θα πρέπει να µπορούν να οριστούν τα ακόλουθα είδη χρηστών: 

 

- ∆ιαχειριστής συστήµατος (System Manager) για τη διαχείριση των στοιχείων 

δικτύου. 

- ∆ιαχειριστής συναγερµών. 

- ∆ιαχειριστής ποιότητας. 

- ∆ιαχειριστής διάρθρωσης. 

- Απλός χρήστης 

- Όποιο άλλο αποφασιστεί. 

 

Για την κάθε οµάδα χρηστών, θα καθορίζεται ξεχωριστά το δικαίωµα και ο τρόπος 

πρόσβασης στις διάφορες λειτουργίες: 

 

- Αναγνώριση συναγερµών. 

- Καθορισµός αναφορών συγχρονισµού. 
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- Καθορισµοί τρόπου προστασίας. 

- ∆ιαχείριση δεδοµένων. 

- Καθορισµός κατωφλίων συναγερµών. 

- Καθορισµός σοβαρότητας συναγερµών. 

- Καθορισµός µετρήσεων επίδοσης. 

 

Οι ενέργειες των χρηστών θα µπορεί να αφορούν τους παρακάτω φυσικούς πόρους: 

 

- Περιορισµένη γεωγραφική περιοχή. 

- Οµάδα στοιχείων δικτύου. 

- Οµάδα σηµείων τερµατισµού. 

- Οµάδα χαρακτηριστικών και διαχειριζόµενων αντικειµένων. 

 

5.4.4.2.4 Έλεγχος Εντολών των Χρηστών 

Το σύστηµα θα ελέγχει αυτόµατα τις εντολές που δίνονται από τους χρήστες. Κάθε εντολή 

θα ελέγχεται για εννοιολογικά (semantic) και συντακτικά (syntactic) λάθη και θα παράγεται 

(σε περίπτωση λαθών) σχετική αναφορά. 

 

5.4.4.2.5 Αποθήκευση Ενεργειών Χρήστη 

Το σύστηµα θα έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει όλες τις ενέργειες που γίνονται από 

οποιονδήποτε χρήστη σε αρχείο, στο οποίο µόνο ο διαχειριστής του συστήµατος θα µπορεί 

να έχει πρόσβαση ο οποίος και θα µπορεί να ορίζει κατάλληλα φίλτρα (reading, filtering and 

sorting facilities). 
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Στις αποθηκευόµενες πληροφορίες πρέπει να περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 

- Η ταυτότητα του χρήστη. 

- Η ηµεροµηνία και η ώρα. 

- Το είδος της ενέργειας. 

- Το αποτέλεσµα της ενέργειας π.χ. αλλαγή τιµών κατωφλίων (καταγράφοντας την 

κατάσταση πριν τόσο όσο και µετά την ενέργεια). 

 

5.4.4.3 Αρτιότητα Λειτουργίας του ∆ικτύου 

Θα εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του δικτύου ανεξάρτητα από την κατάσταση του 

συστήµατος διαχείρισης (π.χ. σε περιπτώσεις που το σύστηµα διαχείρισης βγαίνει εκτός 

λειτουργίας, να µην επηρεάζεται η λειτουργία του δικτύου). 

 

5.4.5 ∆ιαχείριση Λογισµικού και ∆εδοµένων 

 

5.4.5.1 Φόρτωση στο Στοιχείο ∆ικτύου Λογισµικού και ∆εδοµένων 

Οι χρήστες θα πρέπει να µπορούν να «φορτώνουν» στα επιβλεπόµενα στοιχεία δικτύου 

εναλλακτικά είτε το πρόγραµµα (κώδικας και αρχικά δεδοµένα), είτε µόνο τα δεδοµένα. Οι 

χρήστες θα µπορούν να λαµβάνουν από τα στοιχεία δικτύου αναφορές σχετικές µε τα εξής: 

 

α) Το επιτυχηµένο ή µη «φόρτωµα». 
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β) Τη συµβατότητα µεταξύ της υφιστάµενης έκδοσης του υλικού των στοιχείων δικτύου 

και της νέας έκδοσης του λογισµικού. 

 

5.4.5.2 Ανάκτηση ∆εδοµένων 

Όλα ή µέρος των δεδοµένων που είναι αποθηκευµένα στα στοιχεία δικτύου θα µπορεί να 

ανακτώνται από το χρήστη για να διαβάζονται οι ισχύουσες τιµές των παραµέτρων. 

 

5.4.5.3 Επαλήθευση Βάσης ∆εδοµένων 

Η λειτουργία αυτή έχει στόχο να ελέγχει τη συµβατότητα των δεδοµένων που υπάρχουν 

στην βάση του συστήµατος µε τα αντίστοιχα πραγµατικά δεδοµένα των στοιχείων δικτύου.  

Η λειτουργία αυτή πρέπει να πραγµατοποιείται µε ευθύνη του διαχειριστή και το σύστηµα 

θα πρέπει να δίνει ένδειξη για την ασυµβατότητα των δεδοµένων. Επίσης η λειτουργία αυτή 

πρέπει να είναι δυνατό να χρονοπρογραµµατίζεται. 

 

5.4.5.4 Επιβεβαίωση της Βάσης ∆εδοµένων 

Ο διαχειριστής ή / και οι χρήστες του συστήµατος, θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την 

ταύτιση των δεδοµένων µεταξύ του ειδώλου του κάθε στοιχείου του  δικτύου πρόσβασης 

(δηλαδή της απεικόνισης του στη βάση δεδοµένων) µε τα πραγµατικά δεδοµένα που κάθε 

στιγµή «αντιλαµβάνεται» το σύστηµα ότι έχουν τα διάφορα στοιχεία του δικτύου 

πρόσβασης. Για παράδειγµα, σε περιπτώσεις προσθαφαίρεσης κάποιου στοιχείου του 

δικτύου, θα είναι δυνατός ο έλεγχος για την ταύτιση ανάµεσα στα στοιχεία που είναι 

αποθηκευµένα στη βάση και στην πραγµατική εικόνα του δικτύου. 
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Ο διαχειριστής θα υποδεικνύει τις τυχόν διαφορές στα δεδοµένα µε κατάλληλους χειρισµούς 

συγχρονισµού της βάσης δεδοµένων. 

Η λειτουργία της επιβεβαίωσης θα µπορεί να γίνεται προγραµµατισµένα σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. 

 

5.4.5.5 Συγχρονισµός της Βάσης ∆εδοµένων 

Η λειτουργία αυτή θα εκτελείται (από τον χειριστή του συστήµατος) όταν διαπιστώνεται 

ασυµφωνία ανάµεσα στην εικόνα των δεδοµένων που έχει ο χρήστης και στην εικόνα των 

στοιχείων δικτύου. Ο συγχρονισµός της βάσης των δεδοµένων θα πρέπει να µπορεί να 

γίνεται για: 

 

- Το σύνολο της βάσης δεδοµένων µε αποστολή του συνόλου των παραµέτρων 

διάρθρωσης προς τους χρήστες (download), ή φόρτωση των παραµέτρων 

διάρθρωσης (uploading). 

- Επιλεγµένες αλλαγές σε συγκεκριµένες παραµέτρους διάρθρωσης ή 

συγκεκριµένα µέρη της βάσης δεδοµένων (π.χ. ενεργοί συναγερµοί, κ.τ.λ.). 

 

Η λειτουργία του συγχρονισµού της βάσης δεδοµένων θα πρέπει να εκτελείται σε µία σειρά 

από βήµατα τα οποία περιλαµβάνουν τα κατωτέρω: 

 

- Το σύστηµα θα πρέπει να υποδεικνύει στον χειριστή τις πιθανές ασυµβατότητες. 
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- Για κάθε ασυµβατότητα, ο χειριστής θα αποφασίζει ποια παράµετρος είναι 

κατάλληλη (π.χ. αυτή που είναι αποθηκευµένη στη βάση ή αυτή που «στέλνει» το 

δίκτυο). 

- Το σύστηµα θα πραγµατοποιεί τις κατάλληλες ενέργειες για την αποκατάσταση της 

ασυµβατότητας(get/set operations). 

 

5.4.5.6 Λειτουργίες Backup και Restore 

Ο διαχειριστής θα µπορεί να κρατάει αντίγραφο µέρους ή όλης της βάσης δεδοµένων των 

στοιχείου του δικτύου (backup). Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργία της µνήµης του 

εκάστοτε στοιχείου του δικτύου ο διαχειριστής θα φορτώνει το λογισµικό στο στοιχείο 

δικτύου για το οποίο συνέβη η απώλεια (restore). 

 

5.4.6 ∆ιαχείριση Παροχής Υπηρεσιών 

Αφορά την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών στους πελάτες. Θα πρέπει µε την συνεργασία 

του συστήµατος εξυπηρέτησης πελατών, να επιτρέπει την δηµιουργία και παρακολούθησή 

των υπηρεσιών αυτών. 

 

5.4.6.1 ∆ιαχείριση Ενεργοποίησης Υπηρεσιών 

Θα είναι υπεύθυνη για τα παρακάτω: 

 

- PSTN. 

- ISDN 64ΚB (1B+D), 2*64ΚB (2B+D). 
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- Μισθωµένες γραµµές 64ΚB, n*64ΚB, 2Mb. 

- Συνδιάσκεψη (Conference). 

- Υπηρεσίες HellasPac. 

- Υπηρεσίες HellasCom. 

 

Η διαχείριση υπηρεσιών υποστηρίζει τις παρακάτω διαδικασίες: 

 

- Εµφάνιση δεδοµένων σχετικά µε την υπηρεσία. 

- ∆ιαµόρφωση υπηρεσιών. 

- ∆ιαγραφή και τροποποίηση υπηρεσιών. 

- Συσχέτιση/αποσυσχέτιση µιας υπηρεσίας σε ένα πελάτη. 

- Εµφάνιση των συνδροµητών που απολαµβάνουν κάποια υπηρεσία. 

 

5.4.6.2 ∆ιαχείριση Παροχής Κυκλωµάτων  

Η διαχείριση κυκλωµάτων θα παρέχει µία ολοκληρωµένη διεπιφάνεια για διάρθρωση 

διαδροµών και σχετικών πόρων. Το σύστηµα θα διαχεiρίζεται τα εξής: 

 

- την εύρεση και διάθεση µονοπατιού µεταξύ διαφορετικών εγκαταστάσεων του ίδιου 

πελάτη ή και από πελάτη σε πελάτη λαµβάνοντας υπ’ όψιν την τρέχουσα κατάσταση 

του δικτύου. 

- την διάθεση του επιθυµητού εύρους ζώνης (64ΚB, n*64ΚB, κ.τ.λ.). 
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5.4.7 ∆ιαχείριση Ηµεροµηνίας και Ώρας 

Μέσω των διαχειριστών, θα είναι δυνατή η ρύθµιση της ηµεροµηνίας και της ώρας των 

στοιχείων του δικτύου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται και η χρονοσήµανση (time stamping) 

των αναφορών συναγερµών, γεγονότων και απόδοσης. 

Η ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας σε περισσότερα του ενός στοιχεία δικτύου, θα µπορεί να 

γίνεται µε κάποια διαδικασία διανοµής (broadcasting) προς όλα τα στοιχεία του δικτύου, 

εξασφαλίζοντας το συγχρονισµό των ρολογιών αυτών των στοιχείων. 
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6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

6.1 Γενικά 

Η έννοια του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού είναι ένα σηµαντικό επίτευγµα της 

εφαρµοσµένης µηχανικής λογισµικού στη δεκαετία του '80. Προτείνει µια νέα προσπέλαση 

για τον προσδιορισµό, το σχεδιασµό και την εφαρµογή των συστηµάτων λογισµικού που 

πηγαίνει ένα βήµα πιο πέρα από την δοµηµένη προσπέλαση του παρελθόντος και 

επιτυγχάνει νέα επίπεδα ικανότητας επαναχρησιµοποίησης, επεκτασιµότητας και 

γενικότητας του λογισµικού. 

Στην παραδοσιακή ή δοµηµένη µηχανική λογισµικού, τα προγράµµατα περιλαµβάνουν 

δεδοµένα και λογική τα οποία δυστυχώς επαναλαµβάνονται χωρίς λόγο. Οι σχεδιαστές 

λογισµικού και οι προγραµµατιστές σκέφτονται τα προγράµµατά τους µε όρους της 

απαιτούµενης λογικής πρώτα και των δοµών δεδοµένων ύστερα, µε σκοπό να παρέχουν τις 

απαιτήσεις αυτής της λογικής. Οι συσχετιζόµενες δοµές δεδοµένων είναι σφαιρικά 

διαθέσιµες και προσπελάσιµες από διαφορετικές διαδικασίες του προγράµµατος οι οποίες 

χειρίζονται αυτές τις δοµές. Η λογική του προγράµµατος αναπτύσσεται µε την τεχνική 

«βήµα προς βήµα βελτιστοποίηση» ενώ το βασικό τµήµα της δοµής είναι οι διαδικασίες. 

Μία τυπική γλώσσα προγραµµατισµού που υποστηρίζει αυτό το παράδειγµα είναι η Pascal. 

Μια εξέλιξη της δοµηµένης προσπέλασης έχει οδηγήσει στο τµηµατικό παράδειγµα. Ένα 

τµήµα εφαρµόζει µια αφαίρεση που γίνεται το βασικό κοµµάτι των σύνθετων 

προγραµµάτων. Ένα τµήµα έχει καθορίσει καλά τη λειτουργία του, π.χ. εφαρµόζει έναν 

αφηρηµένο τύπο στοιχείων όπως ένας συνδεδεµένος κατάλογος, και περιλαµβάνει και τις 

διαδικασίες και τα στοιχεία, µε έναν παρόµοιο τρόπο σε ένα τµηµατικό πρόγραµµα. Τα 
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δεδοµένα είναι κρυµµένα µέσα στο τµήµα έτσι ώστε να γίνονται αόρατα στις διαδικασίες 

άλλων τµηµάτων. Αυτή η αρχή είναι γνωστή ως «απόκρυψη των δεδοµένων» ή 

«ενθυλάκωση» και εγγυάται την εσωτερική συνέπεια και την ακεραιότητα του τµήµατος. Η 

λειτουργικότητα των τµηµάτων γίνεται διαθέσιµη σε άλλα τµήµατα µέσω των καθορισµένων 

µε σαφήνεια σηµείων εισόδου, που εφαρµόζονται ως «δηµόσιες» κλήσεις διαδικασίας. 

Ένα τµήµα µπορεί να θεωρηθεί ως µερική µορφή ενός αντικειµένου δεδοµένου ότι 

υποστηρίζει την ενθυλάκωση. Στην πραγµατικότητα, µερικοί αναφέρονται σε αυτήν την 

προσπέλαση ως «βασισµένη σε αντικείµενα». Ένα βασικό µειονέκτηµα είναι ότι ένα τµήµα 

µπορεί να έχει µόνο µια «παρουσία», δεδοµένου ότι περιέχει ένα ενιαίο αντίγραφο των 

ιδιωτικών στοιχείων του. Επιπλέον, µια λειτουργία τµηµάτων µπορεί να τροποποιηθεί ή να 

επεκταθεί χωρίς την κατοχή της πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα της. Υπό αυτήν τη µορφή, 

αυτή η προσπέλαση υποστηρίζει περιορισµένα ικανότητα επαναχρησιµοποίησης και 

επεκτασιµότητας. Οι γλώσσες προγραµµατισµού που υποστηρίζουν αυτό το παράδειγµα 

είναι η C, η Modula και η ADA. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η γλώσσα προγραµµατισµού C 

υποστηρίζει αυτό το παράδειγµα σιωπηρά µόνο, δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν κανένα ρητό 

γλωσσικό κατασκεύασµα για να υποστηρίξει τα τµήµατα. 

Η εξέλιξη του τµηµατικού πλαισίου εργασίας έχει οδηγήσει στο αντικειµενοστραφές 

παράδειγµα. Ένα αντικείµενο είναι παρόµοιο µε ένα τµήµα δεδοµένου ότι περιέχει κι αυτό 

τις διαδικασίες και τα στοιχεία που χρειάζονται, αλλά αυτά τα δύο συνδέονται στενά και 

αποτελούν ένα τύπο αντικειµένου ή µια κλάση αντικειµένου. Οι διαδικασίες ενός 

αντικειµένου είναι γνωστές ως µέθοδοι και τα στοιχεία της ως µεταβλητές. Πολλά 

στιγµιότυπα της ίδιας κλάσης µπορούν να υπάρξουν οποιαδήποτε στιγµή, µε τη βοήθεια των 

αντιγράφων των µεταβλητών περίπτωσης. Η πρόσβαση στα τελευταία επιτρέπεται µόνο 

µέσω των µεθόδων ενός αντικειµένου. Μερικές από αυτές είναι ιδιωτικές και δεν µπορούν 
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να προσπελαστούν από το εξωτερικό. Οι δηµόσιες µέθοδοι µπορούν να προσπελαστούν από 

άλλα αντικείµενα προκειµένου να εκτελεσθούν ορισµένες λειτουργίες. Μια µέθοδος µπορεί 

να αλλάξει την κατάσταση ενός αντικειµένου, να λειτουργήσει σε µερικές από τις 

µεταβλητές του ή να ενεργήσει σε άλλα αντικείµενα. Σε ένα αντικειµενοστραφές σύστηµα, 

όλες οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των περιπτώσεων αντικειµένου πραγµατοποιούνται µέσω 

των κλήσεων ή των µηνυµάτων των µεθόδων του. Αυτό το παράδειγµα παρέχει καλύτερη 

υποστήριξη για την ικανότητα επαναχρησιµοποίησης λογισµικού και την ακεραιότητα του 

συστήµατος. 

Η έννοια ενός αντικειµένου επεκτείνεται µέσω της κληρονοµικότητας και του 

πολυµορφισµού. Η κληρονοµικότητα επιτρέπει σε µια νέα κλάση, αποκαλούµενη 

«υποκλάση», να είναι µια επέκταση, µια τροποποίηση ή ακόµα και ένας περιορισµός της 

αρχικής κλάσης, αποκαλούµενη «υπερκλάση». Μια υποκλάση µπορεί να περιλάβει 

πρόσθετες µεθόδους οι οποίες δεν είναι παρούσες στην υπερκλάση (επέκταση), µπορεί να 

υπερισχύσει στις ήδη υπάρχουσες µεθόδους (τροποποίηση) ή µπορεί ακόµα και να 

αποτρέψει τις υπάρχουσες µεθόδους από την άσκηση της λειτουργίας τους (περιορισµός). 

Αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µπορούν να υποστηριχθούν χωρίς την πρόσβαση στον 

πηγαίο κώδικα της υπερκλάσης και παρέχουν άριστη υποστήριξη για την ικανότητα 

επαναχρησιµοποίησης και την επεκτασιµότητα του λογισµικού. 

Ο πολυµορφισµός (polymorphism - από τις ελληνικές λέξεις poly:πολύ και morphe: µορφή) 

είναι ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό που επιτρέπει σε κάποιον να µεταχειριστεί τις 

περιπτώσεις παραγόµενων κλάσεων ως περιπτώσεις γενικών υπερκλάσεων. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα που καταδεικνύει τη χρήση του πολυµορφισµού είναι αυτό ενός 

αντικειµένου διαχειριστών γραφικών παραθύρων που µεταχειρίζεται τα επιδειχθέντα 

αντικείµενα µε τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από την ιδιαιτερότητα του κάθε παραθύρου. Ο 
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διαχειριστής γραφικών παραθύρων είναι προγραµµατισµένος για να αλληλεπιδράσει µε τις 

περιπτώσεις µιας γενικής κλάσης, π.χ. displayableObject, που θα επέτρεπε στο γραφικό 

παράθυρο να κινηθεί, να µεταβληθεί το µέγεθός του κ.τ.λ. Μπορεί έπειτα να αλληλεπιδράσει 

µε τις περιπτώσεις ιδιαίτερων ειδικεύσεων αυτής της κλάσης και να προκαλέσει τη 

συνδεδεµένη συµπεριφορά χωρίς καν να ξέρει τι είναι αυτές οι σχετιζόµενες κλάσεις. 

Οι γλώσσες προγραµµατισµού που υποστηρίζουν το αντικειµενοστραφές παράδειγµα είναι η 

Smalltalk, η C++, η Objective C, η Eiffel και πρόσφατα η Java. Η πιο διαδεδοµένη από 

αυτές είναι η C++ λόγω του ότι είναι συµβατή µε τη C αλλά και πολύ αποτελεσµατική. 

Ο πολυµορφισµός στη C++ υποστηρίζεται από τις εικονικές µεθόδους που µπορούν να 

επαναπροσδιοριστούν στις παραγόµενες κλάσεις. Μια κλήση στην εικονική µέθοδο οδηγεί 

στην ενεργοποίηση της πιο γειτονικής υλοποίησης µεθόδου στην ιεραρχία 

κληρονοµικότητας εκείνου του στιγµιοτύπου, παρά το γεγονός ότι ο επισκέπτης «βλέπει» τα 

τελευταία ως περίπτωση γενικής υπερκλάσης. Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα 

επιτυγχάνει την πολύµορφη συµπεριφορά. Ο αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός πρέπει 

να βασιστεί σε ένα υγιές αντικειµενοστραφές σχέδιο. Το τελευταίο αποµακρύνεται από τον 

δοµηµένο και από τον τµηµατικό προγραµµατισµό που αναφέρθηκε πιο πριν και προτείνει 

µια νέα προσπέλαση στην αποσύνθεση των σύνθετων συστηµάτων.  

 

6.2 Προδιαγραφές Υλοποίησης του  Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Το λογισµικό που θα υλοποιεί την επεξεργασία δεδοµένων και την διεπιφάνεια µε τον 

χρήστη για το σύστηµα διαχείρισης που παρουσιάζεται σε αυτή τη διατριβή, θα βασίζεται σε 

τεχνικές αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού (object oriented programming) 
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Η εφαρµογή θα κατασκευαστεί µε τέτοιες τεχνικές και αρχιτεκτονική, ούτως ώστε να 

διασφαλίζεται η δυνατότητα µελλοντικής βελτίωσής της, δηλαδή νέα τµήµατα λογισµικού 

(modules) θα µπορούν να προστεθούν χωριστά στο σύστηµα. Η διαδικασία φόρτωσης νέων 

ή ανανεωµένων εκδόσεων τµηµάτων λογισµικού δεν θα πρέπει να προκαλεί διακοπή στο 

σύστηµα 

Η εφαρµογή θα τρέχει σε Windows NT ή UNIX (γραφικό περιβάλλον) και UNIX 

(εξυπηρετητές). 

Εφόσον η δοµή των δεδοµένων είναι αντικειµενοστραφής, δηλαδή υποστηρίζεται η 

κληρονοµικότητα (inheritance) κ.τ.λ., θα πρέπει να προτιµηθεί µια αντικειµενοστραφής 

βάση δεδοµένων (ODBMS), από µια σχεσιακή βάση (RDBMS). Όσον αφορά στην 

προστασία, η πλατφόρµα λογισµικού και τα δεδοµένα που προσπελαύνονται από το τµήµα 

της βάσης δεδοµένων µπορούν να αποθηκεύονται και να προστατεύονται µε τους παρακάτω 

τρόπους: 

 

• Back-up tapes για κάθε εγκατάσταση διαφόρων τµηµάτων της πλατφόρµας 

λογισµικού και καθηµερινά αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδοµένα που 

προσπελαύνονται από το τµήµα της βάσης δεδοµένων. 

• Χρήση mirror δίσκων και σχετικού λογισµικού για την προστασία όλων των 

πληροφοριών µε στατικό τρόπο. 

• Χρήση εφεδρικής πλατφόρµας υλικού µε σχετικό λογισµικό και mirrored δίσκων µε 

στατικό και δυναµικό τρόπο µε σκοπό την αυτόµατη επανεκκίνηση του συστήµατος 

σε περίπτωση προβλήµατος.  

 

Το λογισµικό επικοινωνίας θα βασίζεται στην οικογένεια πρωτοκόλλων TCP/IP. 
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Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων από υπάρχοντα αρχεία σε µορφή 

ASCII για επεξεργασία από πακέτα spreadsheet, όπως για παράδειγµα το Microsoft Excel. 

 

6.3 CORBA 

Κατά τη διάρκεια των ετών, οι χειριστές και οι προµηθευτές των δικτύων τηλεπικοινωνιών 

έχουν τυποποιήσει σταδιακά, έχουν αναπτύξει και έχουν επεκτείνει ένα περιεκτικό σύνολο 

διαχειριστικών στοιχειωδών εργασιών δικτύων για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και τον 

συνδεδεµένο εξοπλισµό. Το ITU-Τ έχει παραγάγει την περίπλοκη αρχιτεκτονική TMN  που 

είναι βασισµένη στο πρότυπο διαχείρισης συστηµάτων OSI, ενώ οι προµηθευτές εξέθεσαν 

ποικίλες ιδιόκτητες προσπάθειες. Το τοπίο της διαχείρισης τηλεπικοινωνιακών δικτύων 

αποτελείται από µια στερεά βάση των βασισµένων στο  TMN συστηµάτων, τα οποία 

προκαλούνται όλο και περισσότερο από τις νέες κατανεµηµένες αρχιτεκτονικές 

αντικειµένων, όπως η CORBA [75]. 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου µισού της δεκαετίας του '90, ένα ουσιαστικό ποσό 

προσπάθειας είχε επενδυθεί στον προσδιορισµό του πώς οι κατανεµηµένες τεχνολογίες 

αντικειµένων θα χρησιµοποιηθούν στη διαχείριση των δικτύων τηλεπικοινωνιών. 

Συγκεκριµένα,  η JIDM Τask Force έχει παραγάγει σηµαντικά αποτελέσµατα που 

εισήχθησαν στην ειδική οµάδα ενδιαφέροντος τηλεπικοινωνιών OMG. Στο µυαλό των 

συντακτών, η προσπέλαση JIDM, όσο σηµαντικό µπορεί να είναι αυτό, είναι υπαγόµενη σε 

συζήτηση σχετικά µε τις βασικές απαιτήσεις του TMN όπως η εξελιξιµότητα και άλλες 

αρχιτεκτονικές δυσκολίες που παρακινούν την ανάγκη για περαιτέρω βελτιστοποίηση. 

Ενώ το µοντέλο διαχειριστή-πράκτορα του TMN έχει υιοθετηθεί κυρίως για τη διαχείριση 

δικτύων, η κατάσταση είναι διαφορετική στο επίπεδο διαχείρισης υπηρεσιών, στο οποίο το 
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ποσό των πληροφοριών διαχείρισης δεν είναι της ίδιας κλίµακας όπως στα στοιχεία δικτύων. 

Σε αυτό το περιβάλλον, δεν υπάρχει καµία ανάγκη για τις οντότητες τύπου πράκτορα που 

παρέχουν τη βελτιστοποιηµένη πρόσβαση στα διαχειριζόµενα αντικείµενα και αντ' αυτού 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι γενικές κατανεµηµένες υπηρεσίες αντικειµένου όπως οι 

ανταλλαγές µηνυµάτων και η ονοµασία. 

 

6.3.1  Περιγραφή 

Το Object Management Group (OMG) έχει τυποποιήσει την Object Management 

Architecture (ΟΜΑ) και τώρα καθορίζει υψηλότερου επιπέδου αντικειµενοστραφείς 

υπηρεσίες και οντότητες κάνοντας τη συνολική αρχιτεκτονική όλο και πιο ολοκληρωµένη. 

Η κατανεµηµένη αρχιτεκτονική της CORBA βασίζεται σε ένα δίαυλο λογισµικού, τον 

Object Request Broker (ORB), ο οποίος παρέχει την απαιτούµενη υποδοµή επιτρέποντας την 

επικοινωνία µεταξύ κατανεµηµένων τµηµάτων λογισµικού. 

Οι βασικές πτυχές είναι: συνεχής χρήση του παραδείγµατος πελατών - εξυπηρετητών, η 

πραγµατική αντικειµενοστραφής υλοποίηση, η ανεξαρτησία από τη γλώσσα 

προγραµµατισµού και τα εµµέσως αποµακρυσµένα αντικείµενα, δηλαδή καµία διαφορά 

µεταξύ των τοπικών και αποµακρυσµένων αντικειµένων και η διαφάνεια πρόσβασης. 

Η τελευταία ιδιότητα είναι ιδιαίτερα ισχυρή για τους σχεδιαστές των συστηµάτων TMN. 

Μέσα στο πρότυπο επικοινωνίας OSI, ο προγραµµατιστής έχει (ακόµα και µε τα περίπλοκα 

στρώµατα λογισµικού µεταξύ της τοπικής αντιπροσώπευσης του διαχειριζόµενου 

αντικειµένου, και της απόµακρης) τη δυνατότητα να ασχοληθεί ρητά µε τις πτυχές 

επικοινωνίας ενώ σε ένα CORBA-βασισµένο περιβάλλον, ο προγραµµατιστής δεν διακρίνει, 

ακόµα και µετά από µερική απλή έναρξη, τις διαφορές µεταξύ των τοπικών και 
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αποµακρυσµένων αντικειµένων: το αποµακρυσµένο αντικείµενο εµφανίζεται και χειρίζεται 

µε τον ίδιο τρόπο όπως και ένα τοπικό στη γλώσσα προγραµµατισµού. 

Ένα πρόσθετο πλεονέκτηµα της CORBA, συγκρινόµενη µε την διαχείριση OSI, είναι η 

ευκολία χρήσης της. Ένας προγραµµατιστής OSI βρίσκεται αντιµέτωπος µε σχετικά ακριβά 

εργαλεία και σύνθετες διεπιφάνειες προγραµµατισµού εφαρµογής λογισµικού (APIs) όπως 

το χαµηλού επιπέδου XOM/XMP2 ή το πιο υψηλού επιπέδου TMN/C++, ενώ τα συστήµατα 

CORBA είναι συγκριτικά φτηνότερα και πιο εύκολο να µαθευτούν. Χαρακτηριστικά, οι 

ικανοί προγραµµατιστές C++ είναι σε θέση να προγραµµατίσουν απλά συστήµατα πελατών - 

εξυπηρετητών σε µισή ηµέρα χρησιµοποιώντας την CORBA. Αυτό δεν είναι, δυστυχώς, το 

ίδιο εύκολο χρησιµοποιώντας την τεχνολογία OSI/SM. Αυτές οι µετατοπίσεις στην 

τεχνολογία κατανοµής είναι τα βασικά κίνητρα που κάνουν την CORBA το πλέον ελκυστικό 

περιβάλλον για την ανάπτυξη νέων συστηµάτων TMN. 

Αυτό το σηµείο λήψης αποφάσεων, εντούτοις, κρύβει µερικές βασικές ερωτήσεις σχετικά µε 

την αρχιτεκτονική TMN. Η CORBA δεν έχει τις ισχυρές πτυχές πρόσβασης του CMIS/P 

όπως το φιλτράρισµα, ούτε παρέχει µια κατάλληλη αρχιτεκτονική για την αξιόπιστη 

διαχείριση τηλεπικοινωνιών π.χ. τη σκέψη της οικοδόµησης των οµάδων δεδοµένων όπως 

στο Event Forwarding Discriminator, µια ουσιαστική οντότητα για τη διάδοση ενός 

γεγονότος στο σύστηµα διαχείρισης τηλεπικοινωνιών για τις λειτουργίες των συστηµάτων 

διαχείρισης που υποστηρίζουν τη γενική λειτουργικότητα βλαβών, διαµόρφωσης, 

λογιστικής, απόδοσης και ασφάλειας (FCAPS). 

Εν περιλήψει, ο σχεδιαστής συστηµάτων TMN µπαίνει σε πειρασµό από την «άνεση» της 

αρχιτεκτονικής CORBA, αλλά δεν έχει καµία πραγµατική έγκυρη υποστήριξη σχετικά µε τη 

διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. 
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Ο πειρασµός µπορεί να είναι ισχυρός, εντούτοις, µερικές υλοποιήσεις µπορούν να 

προκύψουν και να λύσουν τα ιδιαίτερα τοπικά προβλήµατα διαχείρισης δικτύων που 

αφορούν στο κόστος των προτύπων ITU-Τ και στο κόστος της γενική διαλειτουργικότητα 

µεταξύ όλων των αρχιτεκτονικών διαχείρισης υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. 

Η CORBA είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη της βασισµένης στο TCP κατανοµής. Είναι µια 

τεχνολογία για τον κατανεµηµένο υπολογισµό αντικειµένου που καθορίζεται από την OMG, 

µια κοινοπραξία βιοµηχανιών λογισµικού και τηλεπικοινωνιών. Η CORBA επιτρέπει τις 

αντικειµενοστραφείς επικοινωνίες µεταξύ των εφαρµογών που κατανέµονται µέσα σε ένα 

δίκτυο. Έτσι λειτουργεί και η αρχιτεκτονική OSI/CMIP που αναφέρεται στα πρότυπα του 

TMN. Εντούτοις, αντίθετα από την CORBA, η OSI/CMIP δεν χρησιµοποιείται στη 

βιοµηχανία πληροφορικής και δεν φαίνεται ως η επικρατούσα τεχνολογία υπολογισµού. 

Ενώ το OSI/ITU-T ODP [72] είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο για τον καθορισµό και τη 

δηµιουργία κατανεµηµένων συστηµάτων, η CORBA µπορεί να φανεί ως πραγµατικό 

αντίστοιχό της. Η σχετική αρχιτεκτονική και οι προδιαγραφές της CORBA είναι το 

αποτέλεσµα εργασίας από την OMG και αντιπροσωπεύουν µια βιοµηχανική προσέγγιση 

προς τα ανοικτά κατανεµηµένα συστήµατα. ∆ιάφοροι προµηθευτές προσφέρουν πλατφόρµες 

CORBA που προσαρµόζονται στις σχετικές προδιαγραφές. Αυτοί παρέχουν την «οριζόντια 

ανοιχτότητα» µέσω πρότυπων APIs, µε συνέπεια τη φορητότητα της εφαρµογής στις 

πλατφόρµες και την «κάθετη ανοιχτότητα» µέσω των συµφωνηθέντων πρωτοκόλλων, µε 

συνέπεια τη διαλειτουργικότητα της εφαρµογής στις διάφορες πλατφόρµες. 

Το µοντέλο OMG CORBA φαίνεται στην Εικόνα 25.  
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Η σελίδα αυτή είναι σκόπιµα λευκή 
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Εικόνα 25: Το Μοντέλο OMG CORBA 

 

Το σχετικό παράδειγµα είναι ένα σύστηµα πελάτη - εξυπηρετητή, µε «διαφάνεια» κατανοµής 

που παρέχεται µέσω του ORB, ο οποίος έχει παρόµοια λειτουργία και στην πλατφόρµα 

ODP. Η µονάδα κατανοµής είναι το απλό αντικείµενο, σε αντιδιαστολή µε τον τοµέα 

αντικειµένου του OSI/SM. Τα αντικείµενα στους ρόλους πελατών και εξυπηρετητών 

επικοινωνούν µέσω του ORB. Τα ειδικά αντικείµενα εξυπηρετητών παρέχουν τις γενικές 

κοινές υπηρεσίες αντικειµένου, όπως η ονοµασία, η εξυπηρέτηση γεγονότος, οι συναλλαγές, 

η διαλειτουργικότητα κ.τ.λ. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της επίσηµης προδιαγραφής των 

διεπιφανειών εξυπηρετητών στη γλώσσα καθορισµού διεπιφανειών CORBA, την IDL, και 

µέσω των «ελλοχευόντων» πρωτοκόλλων. Η φορητότητα επιτυγχάνεται µέσω πρότυπων 

APIs για τα αντικείµενα στους ρόλους πελατών και εξυπηρετητών. Αυτά χαρτογραφούν την 

CORBA IDL επάνω στις διάφορες γλώσσες προγραµµατισµού, όπως η C, η C++, η 

Smalltalk, η Java κ.τ.λ. Το µοντέλο αντικειµένου CORBA, δηλαδή η γλώσσα IDL που 

καθορίζει την ιδιοκτησία των διεπιφανειών και εν συνεχεία των αντικειµένων και τα σχετικά  
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APIs έχουν εξεταστεί πρώτα, ενώ τα «ελλοχεύοντα» πρωτόκολλα µπορούν να 

αντικατασταθούν. 

Τα αντικείµενα CORBA µπορούν να οργανωθούν σε «δεξαµενές» που καλούνται 

εξυπηρετητές και αντιστοιχίζονται σε διεργασίες των λειτουργικών συστηµάτων. Αυτή η 

χρήση του όρου «εξυπηρετητής» είναι διαφορετική από τον ίδιο όρο που αναφέρεται σε ένα 

αντικείµενο στο ρόλο εξυπηρετητή: Τα αντικείµενα CORBA στους ρόλους πελατών και 

εξυπηρετητών µπορούν να οργανωθούν στους εξυπηρετητές που λειτουργούν δηλαδή στις 

διεργασίες του λειτουργικού συστήµατος. Τα αντικείµενα µέσα σε έναν εξυπηρετητή 

µπορούν να επικοινωνήσουν είτε άµεσα, εκµεταλλευόµενα τη γνώση ότι συνδυάζονται µέσα 

σε εκείνο τον εξυπηρετητή ή έµµεσα µέσω του ORB. Ένας εξυπηρετητής CORBA είναι 

στην πραγµατικότητα ισοδύναµος και µε την έννοια του τοµέα και του θύλακα στο ODP. Με 

άλλα λόγια, δεν υπάρχει καµία έννοια του τοµέα στην CORBA αλλά µόνο η έννοια του 

θύλακα. Ο ίδιος ο ORB είναι µία ειδική διεργασία (daemon) που τρέχει σε κάθε CORBA-

ικανό κόµβο δικτύων. Σηµειώστε ότι ο ORB όπως απεικονίζεται σε προηγούµενη εικόνα 

διαµορφώνει την ένωση όλων εκείνων των ORB daemons που τρέχουν σε διαφορετικούς 

κόµβους δικτύων. 

Όπως όλα τα πρότυπα OSI, το CMIP δεν έχει προωθηθεί πολύ από την αρχή της δεκαετίας 

του '90. Η CORBA, αφ' ετέρου, προσδιορίστηκε αργότερα και υπολογίζεται από τις 

νεώτερες γλώσσες προγραµµατισµού όπως τα µοτίβα της Java για το ∆ιαδίκτυο. Αυτό της 

δίνει ένα φυσικότερο ταίριασµα για τον κατανεµηµένο υπολογισµό γενικά από ότι το 

παλαιότερο CMIP. Ο Πίνακας 4 συνοψίζει τις διαφορές µεταξύ CORBA και CMIP για τον 

κατανεµηµένο υπολογισµό και τη διαχείριση. 
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 CORBA CMIP 

Σκοπός «∆ίαυλος αντικειµένων» για 
κατανεµηµένη, αντικειµενοστραφή 
επικοινωνία εφαρµογών. 

«Αγωγός αντικειµένων» για 
«από σηµείο σε σηµείο» 
αντικειµενοστραφή 
επικοινωνία εφαρµογών. 

Οργανισµός Object Management Group 
(OMG). Επίσης, η CORBA είναι η 
βάση της κατανεµηµένης 
επεξεργασίας αντικειµένων.  

ISO στο τέλος του ’80 και 
αρχές του ‘90.  

APIs Ορισµένο από την OMG. Ορισµένο από το NM Forum. 

Σύνδεση µε 
∆ιαδίκτυο 

Υποστήριξη Java Όχι 

Υποστήριξη 
Πραγµατικού 
Χρόνου 

Ενσωµατώσιµοι πυρήνες CORBA 
διαθέσιµοι. 

Οι προµηθευτές CMIP 
πράκτορες πραγµατικού 
χρόνου. 

Περιοχές Ανεξάρτητη από περιοχές Μόνο για τηλεπικοινωνίες 

Λειτουργίες 
∆ιαχείρισης 

Ναι και αναπτύσσονται ακόµη Ναι 

Πληροφοριακά 
Μοντέλα ΤΜΝ 

Χρειάζονται µεάφραση σε IDL. ∆ιαθέσιµα από το 
GDMO/ASN.1. 

Πίνακας 4: ∆ιαφορές CORBA – CMIP 

 

Η CORBA έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δηµοφιλής για την ενσωµάτωση της υποστήριξης 

διαχείρισης δικτύων στα βασισµένα σε υπολογιστή στοιχεία δικτύων τηλεπικοινωνιών. 

Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για αυτό: η αυξανόµενη χρήση της Java για την οικοδόµηση 

των εφαρµογών διαχείρισης και η ελκυστικότητας της CORBA IDL ως γλώσσα καθορισµού 

για τα διαχειριζόµενα αντικείµενα. Η υιοθέτηση της CORBA έχει διευκολυνθεί από την 

ανάπτυξη των συγκεκριµένων προτύπων διαχείρισης δικτύων. Τα στοιχεία δικτύων επίσης 

παρέχουν χαρακτηριστικά διάφορες διεπιφάνειες διαχείρισης δικτύων, 

συµπεριλαµβανοµένης µίας «µε το κλειδί στο χέρι», βασισµένη σε γραφικό περιβάλλον 

εφαρµογής. Τα στοιχεία δικτύων, επίσης, υποστηρίζουν πρότυπα πρωτοκόλλων που 

επιτρέπουν την ολοκλήρωση των συστηµάτων διαχείρισης στοιχείων τρίτων κατασκευαστών 
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και διαχείρισης δικτύων (EMS και NMS), συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που µπορεί να 

χρησιµοποιούνται ήδη. 

Τα παραδοσιακά πρότυπα διαχείρισης δικτύων είναι το Simple Network Management 

Protocol (SNMP) και το Common Management Information Protocol (CMIP). Το CMIP 

σχεδιάστηκε για να είναι κατάλληλο για µια ευρεία σειρά εφαρµογών, 

συµπεριλαµβανοµένων των πολύ µεγάλων µεταγωγών και των δικτύων που 

χρησιµοποιήθηκαν από τους παροχείς τηλεπικοινωνιών. Το SNMP, όπως το όνοµα υπονοεί, 

ήταν απλουστευµένο πρότυπο, το καταλληλότερο για τα µικρότερα επιχειρηµατικά δίκτυα 

που βασίστηκαν πρώτιστα σε Ethernet και σε τµηµατικές τεχνολογίες. 

Η CORBA έχει προκύψει ότι είναι η πλέον προτιµώµενη διεπιφάνεια διαχείρισης για τις νέες 

συσκευές και τις τεχνολογίες, όπως τα οπτικά δίκτυα, τα δίκτυα ATM, τα κυψελοειδή δίκτυα 

και οι υπηρεσίες Voice over IP. Η αντικειµενοστραφής CORBA IDL έχει αποδείξει ότι είναι 

ένας αποδοτικός τρόπος να διαµορφωθούν τα σύνθετα αντικείµενα που απαιτούνται από 

αυτή την κλάση των στοιχείων δικτύων. Τα µοντέλα πληροφοριών IDL µπορούν να είναι 

αποδοτικότερα και αναγνώσιµα από τα αντίτιµα SNMP ή CMIP τους. Λόγω της 

πολυπλοκότητας του, το CMIP έχει υιοθετηθεί µόνο από µερικούς από τους προµηθευτές 

παγκοσµίως. Το SNMP, αφ' ετέρου, στερείται αντικειµενοστραφούς προσανατολισµού και 

εξελιξιµότητας. 

Αναγνωρίζοντας τα οφέλη και τη ζήτηση για τις βασισµένες σε CORBA λύσεις διαχείρισης, 

τα πρότυπα JIDM έχουν υιοθετηθεί από την OMG, την OpenGroup και την 

TeleManagementForum (TMF), µια παγκόσµια οργάνωση που αντιπροσωπεύει τους 

προµηθευτές υπηρεσιών επικοινωνιών και τους προµηθευτές του αντίστοιχου εξοπλισµού 

και του λογισµικού. Οι διεπιφάνειες JIDM διευκολύνουν τη «µετανάστευση» σε CORBA µε 

τον προσδιορισµό της αλληλεπίδρασης της CORBA, του SNMP και του CMIP. Αυτό 
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επιτρέπει στις πρότυπες εµπορικές λύσεις να υποστηρίξουν ταυτόχρονα τα πολλαπλά 

πρωτόκολλα και να ενσωµατώσουν και τα νέα συστήµατα. Οι περισσότερες σηµαντικές 

πλατφόρµες EMS και NMS υποστηρίζουν CORBA και πολλές από αυτές µάλιστα ως την 

εγγενή διεπιφάνειά τους. 

Εκτός από τη χρήση της ως πρότυπο πρωτοκόλλου διαχείρισης, η CORBA χρησιµοποιείται 

επίσης για τη διαχείριση δικτύων λόγω της ολοκλήρωσής της µε την Java. Η Java 

χρησιµοποιείται ευρέως για την υλοποίηση των εφαρµογών διαχείρισης δικτύων και λόγω 

της ανεξαρτησίας της από την πλατφόρµα αλλά και λόγω της ενσωµάτωσης γραφικών 

εφαρµογών. Το κίνητρο για τη χρήση CORBA στη βασισµένη σε Java διαχείριση δικτύων 

είναι το ίδιο για το οποίο χρησιµοποιείται η Java σε γενικού σκοπού γραφικά περιβάλλοντα. 

Όταν η CORBA υποστηρίζεται ως διεπιφάνεια διαχείρισης δικτύων, µια βασισµένη σε Java 

εφαρµογή µπορεί να το εκµεταλλευθεί χωρίς την πρόσθετη υποστήριξη που απαιτείται από 

το στοιχείο δικτύου. Μερικοί άλλοι λόγοι για τους οποίους η CORBA χρησιµοποιείται για τη 

διαχείριση δικτύων είναι οι εξής: 

 

• Η CORBA είναι πρότυπο ευρείας βάσης, εφαρµόσιµο σε πολλές εφαρµογές. 

Συνεπώς, λόγω της φιλοσοφίας της CORBA, η κατάρτιση και η πείρα των 

προγραµµατιστών είναι πολύ ευκολότερο να έρθουν από ότι µε άλλα πρωτόκολλα 

διαχείρισης δικτύων. 

• Οι περισσότεροι προµηθευτές υπηρεσιών, οι προµηθευτές συστηµάτων διαχείρισης 

στοιχείων δικτύων και συστηµάτων διαχείρισης δικτύων χρησιµοποιούν ήδη CORBA 

για την επικοινωνία µεταξύ των εφαρµογών διαχείρισης στοιχείων, διαχείρισης 

δικτύων και υπηρεσιών. Η υποστήριξη CORBA από το στοιχείο δικτύου απλοποιεί 

τη γενική αρχιτεκτονική του υπό διαχείριση δικτύου, ελαχιστοποιεί την ανάγκη για 
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«πύλες (gateways)» και παρέχει πρόσθετη ευελιξία στους χρήστες του 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού. 

• Οι χρήστες στοιχείων δικτύων µπορούν εύκολα να δηµιουργήσουν δικές τους 

εφαρµογές διαχείρισης ή αρχεία εντολών της Java χρησιµοποιώντας τη γλώσσα IDL. 

Αντίθετα, δεν υπάρχει καµία πρότυπη γλωσσική χαρτογράφηση ή προγραµµατική 

διεπιφάνεια για το SNMP και CMIP. 

 

Η Εικόνα 26 δείχνει τη χρήση της CORBA σε εφαρµογές συστηµάτων διαχείρισης δικτύων. 

 

 

Εικόνα 26: Χρήση CORBA σε Συστήµατα ∆ιαχείρισης ∆ικτύων 
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Η σελίδα αυτή είναι σκόπιµα λευκή 
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6.3.2 Αναφορά και Όνοµα 

Στο πρότυπο OSI, κάθε στιγµιότυπο διαχειριζόµενου αντικειµένου προσδιορίζεται 

µεµονωµένα σε όλο το σύστηµα. Η δοµή MIB καθορίζει ένα δέντρο περιεχοµένου των 

στιγµιοτύπων των αντικειµένων. Κάθε κλάση αντικειµένου έχει τις ιδιότητες που 

χρησιµοποιούνται στην ονοµασία του στιγµιοτύπου. Το διακεκριµένο όνοµα (DN) είναι ένα 

όνοµα που χρησιµοποιείται σε ένα λογικό επίπεδο και αντιµετωπίζεται από τους υπεύθυνους 

για την ανάπτυξη του συστήµατος αλλά ταυτόχρονα και µια αναφορά που χρησιµοποιείται 

σε επίπεδο επικοινωνίας για να εντοπίσει τις οντότητες που περιλαµβάνονται σε µια 

αλληλεπίδραση. Κάθε πακέτο επικοινωνίας περιέχει ένα DN για να δείξει τον προορισµό του 

[77]. 

Στην CORBA, η ονοµατολογία και η διευθυνσιοδότηση είναι δύο χωριστά θέµατα. Για να 

έχει πρόσβαση σε ένα αντικείµενο εξυπηρετητή, ένα αντικείµενο πελάτη πρέπει πρώτα να 

αποκτήσει την αναφορά του. Και οι χρήστες και οι εφαρµογές αντικειµένων έχουν µια 

αδιαφανή έννοια των αναφορών αντικειµένου και είναι αποµονωµένοι από την πραγµατική 

αντιπροσώπευσή τους. ∆ύο εφαρµογές ORB µπορούν να διαφέρουν στις αντιπροσωπεύσεις 

αναφοράς αντικειµένων τους. Εντούτοις, όλοι περιλαµβάνουν τις πληροφορίες για τη 

διαµόρφωση του αντικειµένου (π.χ. το όνοµα του εξυπηρετητή που περιέχει το αντικείµενο, 

η IP διεύθυνση του υπολογιστή, η πόρτα κ.τ.λ.). Κατά συνέπεια, αυτή η αναφορά δεν είναι 

διαφανής από άποψη θέσης. 

Η CORBA καθορίζει µια κοινή υπηρεσία αντικειµένου, την υπηρεσία ονόµατος (COS), η 

οποία συνδέει ένα λογικό όνοµα µε µια αναφορά. Λαµβάνοντας υπόψη ένα λογικό όνοµα, 

ένας χρήστης µπορεί να πάρει την αναφορά µιας υπηρεσίας µέσω αυτής της υπηρεσίας 

ονόµατος. Το όνοµα που είναι καθαρά λογικό, είναι η µόνη ανεξάρτητη αναφορά θέσης που 

παρέχεται στην CORBA. Αυτός ο χωρισµός µεταξύ των ονοµάτων και των αναφορών σε 
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CORBA υπονοείται για να διατηρήσει µια δοµή που καταχωρεί την αντίστοιχη αναφορά 

κάθε λογικού ονόµατος. Αυτό είναι ο ρόλος της υπηρεσίας ονόµατος. 

 

6.3.3 ∆υναµική και Στατική ∆ροµολόγηση 

Η προηγούµενη διάκριση συνεπάγεται ένα διαφορετικό σχήµα διεθυνσιοδότησης µεταξύ των 

υπαρχόντων συστηµάτων TMN και της CORBA. Τα πρώτα χρησιµοποιούν ένα δυναµικό 

σχέδιο δροµολόγησης προκειµένου να βρεθεί το αντικείµενο στόχος, ενώ η CORBA 

χρησιµοποιεί τη στατική εξέταση. 

Η υποδοµή επικοινωνίας CMIP εντοπίζει δυναµικά τον προορισµό κάθε πακέτου 

χρησιµοποιώντας το περιεχόµενο του DN του. Μια τροποποίηση στη διαµόρφωση του 

συστήµατος δεν επηρεάζει αυτό το προσδιοριστικό, όσο το δέντρο περιεχοµένου παραµένει 

αµετάβλητο. Αυτό είναι ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα για τα συστήµατα TMN, 

όπου τα συστατικά έχουν µεγάλους κύκλους ζωής και είναι υπαγόµενα σε σποραδικές 

επανεκκινήσεις για λόγους συντήρησης (συντριβή, αναπροσαρµογή, επανασχηµατισµός 

κ.τ.λ.). 

Η CORBA χωρίζει τη διαδικασία επικοινωνίας σε δύο βήµατα:  

 

1. αρχικά αποκτήστε την αναφορά και  

2. έπειτα χρησιµοποιήστε την.  

 

Ενώ αυτό µπορεί να ενισχύσει την απόδοση, υπάρχει ένα σηµαντικό µειονέκτηµα: η 

αναφορά έχει µια περιορισµένη περίοδο ισχύος. Οποιαδήποτε τροποποίηση στη διαµόρφωση 
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αντικειµένου ακυρώνει την αναφορά. Οι αναφορές αντικειµένου της CORBA πρέπει 

εποµένως να θεωρηθούν ως «υπαινιγµοί» πρόσβασης.  

 

6.3.4 Ανακοινώσεις 

Η υπηρεσία γεγονότων της CORBA στερείται τις δυνατότητες κάλυψης φιλτραρίσµατος για 

να εκπληρώσει το ρόλο του TMN Εvent Forwarding Discriminator. Σε αυτήν την υπηρεσία, 

το φιλτράρισµα των γεγονότων εκτελείται µέσα στα κανάλια επικοινωνίας. 

Ο εξυπηρετητής ανακοίνωσης είναι αρµόδιος για τη διαχείριση του καναλιού ανακοίνωσης. 

Λαµβάνει τις εγγραφές από τους εκποµπούς και τους παραλήπτες των ανακοινώσεων και 

τους επιστρέφει την αναφορά του καναλιού ανακοίνωσης. Ο παραλήπτης δίνει µια έκφραση 

φίλτρων σε αυτό το κανάλι. Όταν ο εκποµπός, θέλει να διαδώσει µια ανακοίνωση, καλεί µια 

λειτουργία προώθησης στο κανάλι. Αυτό το κανάλι επεξεργάζεται τον κατάλογο 

παραληπτών που ζήτησε αυτή την ανακοίνωση και τους διαβιβάζει την ανακοίνωση εάν 

ταιριάζει µε το φίλτρο τους. 

Στην Εικόνα 27 φαίνεται η αρχιτεκτονική της υπηρεσίας ανακοινώσεων. 
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Εικόνα 27: Αρχιτεκτονική της Υπηρεσίας Ανακοινώσεων στην CORBA 

 

6.4 Java 

Η πλατφόρµα της Java είναι ένας εντελώς νέος τρόπος υπολογισµού, που βασίζεται στην 

ισχύ των δικτύων και της ιδέας ότι το ίδιο λογισµικό πρέπει να τρέξει σε πολλά διαφορετικά 

είδη υπολογιστών, καταναλωτικών συσκευών καθώς και άλλων συσκευών. 

Με την τεχνολογία της Java, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ίδια εφαρµογή από οποιοδήποτε 

είδος µηχανής: ένα PC, ένα υπολογιστή Macintosh, ένα υπολογιστή δικτύων ή ακόµα και 

από νέας τεχνολογίας συσκευές όπως τα εικονοτηλέφωνα µέσω ∆ιαδικτύου. 

Το βασισµένο στην τεχνολογία Java λογισµικό, εργάζεται ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο παντού, 

από τις µικρότερες συσκευές ως τους υπερυπολογιστές. Τα συστατικά της τεχνολογίας Java 

δεν ενδιαφέρονται για το ποιο είδος υπολογιστή, τηλέφωνο, λειτουργικό σύστηµα ή TV 

λειτουργούν. Εργάζονται ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο σε οποιοδήποτε είδος συµβατής 

συσκευής που υποστηρίζει την πλατφόρµα της Java. 
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Η τεχνολογία της Java θεωρείται ευρέως ως επαναστατική, επειδή σχεδιάστηκε για να 

επιτρέψει στους υπολογιστές και στις συσκευές να επικοινωνήσουν µεταξύ τους ευκολότερα 

παρά ποτέ. Τα προγράµµατα που γράφονται στη γλώσσα προγραµµατισµού της Java τρέχουν 

σε τόσα πολλά διαφορετικά είδη συστηµάτων εξαιτίας ενός συστατικού της πλατφόρµας, το 

οποίο είναι η εικονική µηχανή (virtual machine) της Java, ένα είδος µεταφραστή που 

µετατρέπει τις γενικές οδηγίες πλατφορµών της Java σε προσαρµοσµένες εντολές που 

κάνουν τις συσκευές να εκτελούν την εργασία τους. 

 

6.4.1 Java και TMN 

Η Java είναι χρήσιµη στις εφαρµογές TMN για την παροχή της ανεξαρτησίας από την 

πλατφόρµα. Τα applets της Java υποστηρίζουν εφαρµογές TMN όπως η διαχείριση βλαβών, 

η διαχείριση απόδοσης, και η διαχείριση υπηρεσιών. Μερικά από τα σηµαντικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Java είναι τα εξής: 

 

• Οι εφαρµογές πελάτη σε Java και τα αντικείµενα CORBA συνδυάζονται για τη 

δηµιουργία δυναµικών περιεχοµένων σε web σελίδες στο ∆ιαδίκτυο. 

• Οι συναγερµοί και οι ανακοινώσεις µεταξύ CORBA αντικειµένων και εφαρµογών 

πελάτη σε Java υλοποιούνται εύκολα. 

• Η Java είναι ευρέως διαδεδοµένη στην προγραµµατιστική κοινότητα. 

• Οι εφαρµογές πελάτη σε Java είναι ανεξάρτητες από την πλατφόρµα εκτέλεσης. 
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6.4.2 Πλεονεκτήµατα της Java 

Η χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού Java στην υλοποίηση του γραφικού περιβάλλοντος 

για ένα ετερογενές σύστηµα διαχείρισης δικτύου συγκεντρώνει αρκετά πλεονεκτήµατα. 

Μερικά από αυτά είναι: 

Ανεξαρτησία από την Πλατφόρµα 

Ένα από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Java είναι οι δυνατότητες 

κάλυψης πλατφορµών. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη µεταγλώττιση του κώδικα σε ένα 

ανεξάρτητο από πλατφόρµα κώδικα. Στο χρόνο εκτέλεσης, αυτός ο κώδικας ερµηνεύεται και 

εκτελείται από την εικονική µηχανή της Java (JVM), η οποία µεταφράζει το 

µεταγλωττισµένο κώδικα της Java  σε συγκεκριµένες οδηγίες για την πλατφόρµα. Αυτό δεν 

είναι µια νέα έννοια. Η αρχική υλοποίηση της Pascal χρησιµοποίησε µια παρόµοια 

προσπέλαση για να επιτύχει µερικό βαθµό ανεξαρτησίας πλατφορµών. Φυσικά, αυτό εισάγει 

την απαίτηση ότι ένα JVM είναι διαθέσιµο για την πλατφόρµα στην οποία σκοπεύει να 

τρέξει το λογισµικό, αλλά µε JVMs διαθέσιµα για τις περισσότερες δηµοφιλείς πλατφόρµες 

υπολογιστών, αυτό δεν θεωρείται πρόβληµα. Αυτό, σε συνδυασµό µε την τυποποιηµένη 

υποστήριξη βιβλιοθηκών «χρόνου εκτέλεσης» και τους καλά καθορισµένους αρχικούς 

τύπους δεδοµένων καθιστούν την αρχιτεκτονική προγραµµάτων της Java ιδιαίτερα 

ελκυστική. Μια τέτοια δυνατότητα κάλυψης θα ήταν βεβαίως χρήσιµη στη διαχείριση ενός 

ετερογενούς δικτύου γιατί το λογισµικό επιτρέπει τη διαχείριση διαφορετικών τύπων 

κόµβων δικτύων και από διαφορετικές πλατφόρµες. 
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Αντικειµενοστραφής  

Η Java είναι µια αντικειµενοστραφής γλώσσα προγραµµατισµού. Πολλά έχουν γραφτεί για 

τα πλεονεκτήµατα των αντικειµενοστραφών γλωσσών σε σχέση µε τις παραδοσιακές 

δοµηµένες γλώσσες. 

Ουσιαστικά, ο αντικειµενοστραφής χαρακτήρας της Java επιτρέπει στο σχεδιαστή της 

εφαρµογής να αποσυνθέσει ένα πρόβληµα στα διαχειριζόµενα αντικείµενα, τα οποία 

αντιπροσωπεύουν κάποιες οντότητες (αφηρηµένες ή  του πραγµατικού κόσµου). Τα 

αντικείµενα τοποθετούν τα δεδοµένα σε θύλακες σχετικούς µε εκείνο το αντικείµενο και τις 

διαδικασίες που είναι σε θέση να εκτελέσει. Οι αντικειµενοστραφείς εφαρµογές 

δηµιουργούνται µε τη σύνθεση αυτών των αντικειµένων για να επιτύχουν την επιθυµητή 

λειτουργία. 

Ο αντικειµενοστραφής σχεδιασµός και η υλοποίηση προάγει την ικανότητα 

επαναχρησιµοποίησης ενθαρρύνοντας τα αντικείµενα (και τις συνθέσεις των αντικειµένων) 

να αντιµετωπιστούν ως ανεξάρτητα συστατικά, χρησιµοποιήσιµα σε περισσότερα από ένα 

πλαίσια. Χρησιµοποιηµένες καλά, οι έννοιες του αντικειµενοστραφούς σχεδιασµού τείνουν 

να παράγουν συστήµατα που είναι πιο συντηρήσιµα και µε περισσότερες δυνατότητες 

επέκτασης, δεδοµένου ότι η εφαρµογή είναι ιδιαίτερα τµηµατική και τα αντικείµενα έχουν 

καθορίσει καλά τους ρόλους και τις διεπιφάνειές τους. 

Κατανεµηµένη 

Η Java περιλαµβάνει άριστη υποστήριξη για την οικοδόµηση κατανεµηµένων εφαρµογών. Η 

γλώσσα περιλαµβάνει την υποστήριξη βιβλιοθηκών για επικοινωνίες TCP/IP, για την 

αντιµετώπιση των επικοινωνιών µε άλλα προγράµµατα Java ή µε οποιοδήποτε άλλο 

σύστηµα που υποστηρίζει TCP/IP. Πέρα από αυτό, η Java παρέχει υψηλότερη υποστήριξη 
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επιπέδων για την οικοδόµηση ανοικτών, κατανεµηµένων συστηµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένης της αποµακρυσµένης κλήσης µεθόδου (RMI) και της κατανεµηµένης 

τεχνολογίας CORBA. Σχετική µε αυτά είναι η παροχή πακέτων JMX, τα οποία 

υποστηρίζουν την ανάπτυξη των συστηµάτων διαχείρισης δικτύων. 

Παράλληλη 

Η Java παρέχει ένα απλό και συνηθισµένο µηχανισµό για την υλοποίηση multithreaded 

εφαρµογών. 

Το multithreading επιτρέπει στα προγράµµατα να δηµιουργήσουν διάφορα χωριστά «νήµατα 

(threads)» εκτέλεσης, κάθε ένα από τα οποία εκτελεί τη στοιχειώδη εργασία του ταυτόχρονα 

µε τα υπόλοιπα. Σε ένα σύστηµα µε πολλαπλούς επεξεργαστές, τα νήµατα θα εκτελεστούν 

πραγµατικά παράλληλα. Σε ένα σύστηµα µε έναν µόνο έναν επεξεργαστή (ή σε ένα σύστηµα 

πολυεπεξεργαστών µε περισσότερα νήµατα από τους επεξεργαστές) η εκτέλεση 

µεταστρέφεται µεταξύ των νηµάτων για να δηµιουργήσει την ψευδαίσθηση της παράλληλης 

εκτέλεσης. Οι multithreaded εφαρµογές είναι πολύ ευκολότερο να υλοποιηθούν στη Java σε 

σχέση µε άλλες γλώσσες προγραµµατισµού, δεδοµένου ότι είναι ένα ακέραιο µέρος της 

γλωσσικής προδιαγραφής. Παρά την απαίτηση να µάθουν οι προγραµµατιστές αυτά τα 

multithreaded συστήµατα, µπορούν να χρησιµοποιήσουν την απλή και εύχρηστη υποστήριξη 

που παρέχει η Java . Αυτή η δυνατότητα θα είναι όφελος στην εφαρµογή του NMP, 

δεδοµένου ότι θα επιτρέψει σε πολλαπλάσιους υπολογιστές να διαχειριστούν ταυτόχρονα.  

Παραδείγµατος χάριν, εάν ο χρήστης εκτελεί κάποιες λειτουργίες διαχείρισης σε έναν 

υπολογιστή και περιµένει την απάντηση, θα ήταν σε θέση να συνεχίσει να διαχειρίζεται άλλα 

συστήµατα ταυτόχρονα. 
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6.5 SNMP 

Το «Απλό Πρωτόκολλο ∆ιαχείρισης ∆ικτύων (SNMP)» είναι ένα πρωτόκολλο επιπέδου 

εφαρµογής που διευκολύνει την ανταλλαγή των πληροφοριών διαχείρισης µεταξύ των 

συσκευών δικτύων. Είναι µέρος του TCP/IP πρωτοκόλλου. Το SNMP επιτρέπει στους 

διαχειριστές δικτύων να διαχειριστούν την απόδοση δικτύων, να βρουν και να λύσουν τα 

προβλήµατα δικτύων, και να σχεδιάσουν την αύξηση των δικτύων. 

Ένα διαχειριζόµενο δίκτυο SNMP αποτελείται από τρία κοµµάτια: τις διαχειριζόµενες 

συσκευές, τους πράκτορες και τα συστήµατα διαχείρισης δικτύων [64]. 

Μια διαχειριζόµενη συσκευή είναι ένας κόµβος δικτύου που περιέχει έναν πράκτορα SNMP 

και βρίσκεται σε ένα διαχειριζόµενο δίκτυο. Οι διαχειριζόµενες συσκευές συλλέγουν και 

καταχωρούν τις πληροφορίες διαχείρισης και καθιστούν αυτές τις πληροφορίες διαθέσιµες 

σε συστήµατα διαχείρισης δικτύων χρησιµοποιώντας το SNMP. Οι διαχειριζόµενες 

συσκευές, αποκαλούµενες µερικές φορές και στοιχεία δικτύων, µπορούν να είναι 

δροµολογητές και εξυπηρετητές πρόσβασης, µεταγωγείς και γέφυρες, hubs, εξυπηρετητές ή 

και εκτυπωτές. 

Ένας πράκτορας είναι ένα κοµµάτι λογισµικού διαχείρισης δικτύων που βρίσκεται σε µια 

διαχειριζόµενη συσκευή. Ένας πράκτορας έχει τοπική γνώση των πληροφοριών διαχείρισης 

και µεταφράζει αυτές τις πληροφορίες σε µια µορφή συµβατή µε το SNMP [65]. 

Ένα σύστηµα διαχείρισης δικτύων εκτελεί τις εφαρµογές που επιβλέπουν και ελέγχουν τις 

διαχειριζόµενες συσκευές. Τα συστήµατα διαχείρισης δικτύων παρέχουν την επεξεργασία 

και τους πόρους µνήµης που απαιτούνται για τη διαχείριση δικτύων. Ένα ή περισσότερα 

συστήµατα διαχείρισης δικτύων πρέπει να υπάρχουν σε οποιοδήποτε διαχειριζόµενο δίκτυο. 

Η Εικόνα 28 δείχνει την αλληλεπίδραση [66] µεταξύ αυτών των κοµµατιών. 
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Η σελίδα αυτή είναι σκόπιµα λευκή 
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Εικόνα 28: ∆ιαχειριζόµενο ∆ίκτυο SNMP 

 

6.5.1 Βάση Πληροφοριών ∆ιαχείρισης SNMP 

Μια «Βάση Πληροφοριών ∆ιαχείρισης (MIB)» είναι µια συλλογή πληροφοριών που 

οργανώνεται ιεραρχικά. Οι MIBs προσεγγίζονται χρησιµοποιώντας ένα πρωτόκολλο 

διαχείρισης δικτύων όπως το SNMP. Αποτελούνται από τα διαχειριζόµενα αντικείµενα και 

προσδιορίζονται από τα προσδιοριστικά αντικειµένου. 

Ένα διαχειριζόµενο αντικείµενο (µερικές φορές αποκαλούµενο και αντικείµενο MIB ή 

αντικείµενο ή MIB) είναι ένα οποιοδήποτε από τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά µιας 

διαχειριζόµενης συσκευής. Τα διαχειριζόµενα αντικείµενα αποτελούνται από ένα ή 

περισσότερα στιγµιότυπα αντικειµένου, τα οποία είναι ουσιαστικά µεταβλητές. 
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Υπάρχουν δύο τύποι διαχειριζόµενων αντικειµένων: τα κλιµακωτά και τα συνοπτικά. Τα 

κλιµακωτά αντικείµενα καθορίζουν µια ενιαία περίπτωση αντικειµένου. Τα συνοπτικά 

αντικείµενα καθορίζουν πολλαπλά σχετικά στιγµιότυπα αντικειµένων που οµαδοποιούνται 

στους πίνακες της MIB. 

Ένα παράδειγµα ενός διαχειριζόµενου αντικειµένου είναι το atInput, το οποίο είναι ένα 

κλιµακωτό αντικείµενο που περιέχει ένα ενιαίο στιγµιότυπο αντικειµένου, την ακέραια τιµή 

που δείχνει το συνολικό αριθµό AppleTalk  πακέτων εισόδου σε µια διεπιφάνεια ενός router. 

Ένα προσδιοριστικό αντικειµένου (ή ταυτότητα αντικειµένου) προσδιορίζει µεµονωµένα ένα 

διαχειριζόµενο αντικείµενο στην ιεραρχία της MIB. Η ιεραρχία της MIB µπορεί να 

απεικονιστεί ως δέντρο µε µια ανώνυµη ρίζα, τα επίπεδα του οποίου ανατίθενται από 

διαφορετικές οργανώσεις. 

Το υψηλότερου επιπέδου προσδιοριστικό ενός MIB αντικειµένου ανήκει σε διαφορετικούς 

οργανισµούς τυποποίησης, ενώ τα χαµηλότερου επιπέδου προσδιοριστικά αντικειµένων 

ανατίθενται από συσχετιζόµενους οργανισµούς. 

Οι κατασκευαστές ορίζουν ιδιωτικούς κλάδους που περιέχουν διαχειριζόµενα αντικείµενα 

για τα δικά τους προϊόντα. Οι ΜΙΒs που δεν έχουν τυποποιηθεί τοποθετούνται στον 

πειραµατικό κλάδο. 

Το διαχειριζόµενο αντικείµενο atInput µπορεί να αναγνωριστεί µοναδικά είτε από το 

µοναδικό όνοµα που έχει δοθεί στο αντικείµενο αυτό µέσα στη MIB (π.χ. iso.identified-

organization.dod.internet.private.enterprise.cisco.temporaryvariables.AppleTalk.atInput) είτε 

από το αντίστοιχο µοναδικό προσδιοριστικό αριθµό του (π.χ. 1.3.6.1.4.1.9.3.3.1) 
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6.6 Μοντελοποίηση του Συστήµατος 

Η µοντελοποίηση των πληροφοριών παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στα σύγχρονα συστήµατα 

διαχείρισης δικτύων. Τα πιο παλιά συστήµατα διαχείρισης δικτύων απαιτούσαν από το 

σύστηµα να είναι ενήµερο για τις δυνατότητες κάθε στοιχείου δικτύου που διαχειριζόταν 

[31]. Όταν υιοθετήθηκε νέος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός, τα συστήµατα διαχείρισης 

δικτύων έπρεπε να αλλάξουν. Το ποσοστό επέκτασης των στοιχείων δικτύων συχνά 

περιορίστηκε από την προσπάθεια που απαιτήθηκε για να ενηµερωθούν τα συστήµατα 

διαχείρισης. Έτσι, απαιτήθηκε ένας γενικότερος τρόπος για να αντιπροσωπευτούν οι 

δυνατότητες ενός στοιχείου δικτύου χωρίς να υπάρξει διασύνδέση άµεσα µε το εγγενές 

σύνολο εντολών του στοιχείου. Αυτή η ανάγκη για αφαίρεση έχει προκαλέσει τη δηµιουργία 

των διαχειριστικών µοντέλων πληροφοριών [32]. Ένα διαχειριστικό µοντέλο πληροφοριών 

είναι µια αφηρηµένη αντιπροσώπευση των συστατικών ενός διαχειριζόµενου δικτύου. Τα 

στοιχεία που φτιάχνουν ένα διαχειριστικό µοντέλο πληροφοριών αναφέρονται ως 

διαχειριζόµενα αντικείµενα. Αυτά τα αντικείµενα χρησιµοποιούνται για τις διαχειριστικές 

λειτουργίες, τον έλεγχο, την ανάλυση επίδοσης και την οργάνωση και τη διαχείριση των 

εικονικών κυκλωµάτων και των εικονικών µονοπατιών [44]. Σχεδόν όλα τα σύγχρονα 

συστήµατα διαχείρισης δικτύων χρησιµοποιούν αυτά τα αντικειµενοστραφή µοντέλα 

πληροφοριών [35]. 

Ένα µοντέλο του εξοπλισµού που τίθεται υπό διαχείριση περιγράφεται χρησιµοποιώντας µία 

γλώσσα µοντελοποίησης αντικειµένων. Η γλώσσα που χρησιµοποιείται συχνά έχει σχέση µε 

το πρωτόκολλο διαχείρισης που χρησιµοποιείται από το δίκτυο. Οι πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενες µέθοδοι περιέχουν [36]: 

 

• GDMO (Generic Definition of Managed Objects) – χρησιµοποιείται συχνά µε το ΤΜΝ. 
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• SNMP MIB – χρησιµοποιείται συχνά µε το SNMP. 

• CORBA IDL – χρησιµοποιείται συχνά σαν εναλλακτική προς τις παραπάνω. 

 

Οι εφαρµογές διαχείρισης έχουν, επίσης, βάσεις δεδοµένων. Το είδος των πληροφοριών που 

καταχωρείται εξαρτάται από τη φύση της εφαρµογής. Οι χαρακτηριστικές πληροφορίες που 

χρειάζεται να καταχωρηθούν περιλαµβάνουν τους συναγερµούς, την τοπολογία δικτύων και 

τα δεδοµένα επίδοσης. 

Υπάρχουν κοινές απαιτήσεις που πρέπει να υποστηριχθούν από όλα τα προϊόντα διαχείρισης 

στοιχείων που χρησιµοποιούνται από αυτές τις εφαρµογές. Αυτές οι απαιτήσεις επεκτείνουν 

πολλές από τις συνηθισµένες απαιτήσεις για τα συστήµατα διαχείρισης δικτύων, οι οποίες 

είναι: 

 

• Επίδοση. 

• Επεκτασιµότητα. 

• Αξιοπιστία. 

• ∆ιαθεσιµότητα. 

 

Εκτός από αυτές τις βασικές απαιτήσεις, τα σύγχρονα συστήµατα διαχείρισης δικτύων 

απαιτούν εκτενή υποστήριξη για τη µοντελοποίηση των δεδοµένων των διαχειριζόµενων 

αντικειµένων. 

Καθώς νέοι τύποι διαχειριζόµενων αντικειµένων προστίθενται στο δίκτυο, τα συστήµατα 

διαχείρισης πρέπει να είναι σε θέση να προσαρµόσουν τη βάση πληροφοριών τους σύµφωνα 

µε αυτά τα νέα αντικείµενα. ∆εδοµένου ότι τα δίκτυα αλλάζουν συνεχώς, τα µοντέλα που 

διαχειρίζονται τις πληροφορίες για το δίκτυο πρέπει να είναι δυναµικά επεκτάσιµα για να 



Σύστηµα Ενοποιηµένης ∆ιαχείρισης Ετερογενούς ∆ικτύου Πρόσβασης                                              

 

 

                                                                                                                                                202  

είναι οικονοµικώς αποδοτικά. Ιδανικά, χρησιµοποιούν ένα δυναµικό µοντέλο αντικειµένων 

για να συλλέξουν, να συσχετίσουν και να σχηµατοποιήσουν τα δεδοµένα χρήσης και τα 

γεγονότα στο δίκτυο. 

 

6.6.1 Μοντελοποίηση Στοιχείων ∆ικτύου 

Μια διαχειριζόµενη συσκευή είναι ένα κοµµάτι του εξοπλισµού δικτύων 

(συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού του) που βρίσκεται σε ένα διαχειριζόµενο δίκτυο 

[37]. Μέσα σε µια διαχειριζόµενη συσκευή µπορεί να υπάρχουν διάφορα άλλα αντικείµενα 

αποκαλούµενα επίσης διαχειριζόµενα αντικείµενα. Αυτά τα διαχειριζόµενα αντικείµενα είναι 

τα πραγµατικά κοµµάτια του υλικού µέσα στη διαχειριζόµενη συσκευή (π.χ., µια κάρτα 

διεπιφανειών δικτύων), και τα σύνολα παραµέτρων διαµόρφωσης για τα κοµµάτια του 

υλικού και του λογισµικού (π.χ., ένα πρωτόκολλο δροµολόγησης intradomain όπως το RIP). 

Αυτά τα διαχειριζόµενα αντικείµενα συλλέγονται σε µια MIB. Τελικά, σε κάθε 

διαχειριζόµενη συσκευή υπάρχει εγκατεστηµένος ένας διαχειριστικός πράκτορας δικτύων, 

µια διαδικασία που τρέχει στη διαχειριζόµενη συσκευή που επικοινωνεί µε την οντότητα 

διαχείρισης, και παίρνει τις τοπικές ενέργειες της διαχειριζόµενης συσκευής κάτω από την 

εντολή και τον έλεγχο της οντότητας διαχείρισης [38, 63]. 

Η πληροφορία διαχείρισης πρέπει να θεωρείται σαν µία συλλογή από διαχειριζόµενα 

αντικείµενα. Ένα διαχειριζόµενο αντικείµενο (Managed Object – ΜΟ) είναι µία αφηρηµένη 

µορφή ενός πόρου που αναπαριστά τις ιδιότητές του όπως αυτές φαίνονται στο σύστηµα 

διαχείρισης [39]. 

Ένα σύστηµα διαχείρισης δικτύων ανταλλάσσει δεδοµένα σχετικά µε τα διαχειριζόµενα 

αντικείµενα µε ένα διαχειριστή στοιχείων δικτύου. 
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Ένα διαχειριζόµενο αντικείµενο αντιπροσωπεύει πάντα ένα πραγµατικό στοιχείο δικτύου. 

Αυτό µπορεί να είναι ένα στοιχείο δικτύου στο χαµηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας TMN, 

δηλαδή στα στοιχεία δικτύων ή ένα πιο αφηρηµένο στοιχείο δικτύου στα υψηλότερα επίπεδα 

του TMN [53]. Οι ιδιότητες των στοιχείων δικτύων µπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται 

στενά µε τα αντίστοιχα διαχειριζόµενα αντικείµενα, δεδοµένου ότι συνδυάζονται στον ίδιο 

κόµβο δικτύων π.χ. σε ένα µεταγωγέα του ATM. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος 

πρόσβασης µεταξύ των αντικειµένων και των στοιχείων δικτύων είναι χαρακτηριστικά 

µικρός. Τα στοιχεία δικτύων στα υψηλότερα επίπεδα του TMN µπορούν επίσης να 

συνδεθούν στενά µε το διαχειριζόµενο αντικείµενο, π.χ. ένα αρχείο πελατών στο στρώµα 

διαχείρισης υπηρεσιών. Πιο χαρακτηριστικά, ένα στοιχείο δικτύου σε ένα υψηλότερο 

επίπεδο του TMN συνδέεται αόριστα µε το διαχειριζόµενο αντικείµενο µε την έννοια ότι 

χαρτογραφεί τα στοιχεία δικτύου επάνω στο χαµηλότερο επίπεδο του ΤΜΝ, µε ένα 

αναδροµικό τρόπο [55]. 

Ένα σηµαντικό θέµα είναι το πώς τα διαχειριζόµενα αντικείµενα θα παρουσιάζονται µε 

συνέπεια και ανανεωµένα, στην περίπτωση των m – get λειτουργιών. Υπάρχουν τρεις 

προσεγγίσεις για τη συντήρηση ενός διαχειριζόµενου αντικειµένου και τη συνέπεια των 

σχετιζόµενων µε αυτό πόρων του δικτύου: 

 

• «πρόσβαση κατόπιν αιτήµατος» - ο πόρος προσπελαύνεται µόνο κατόπιν αιτήµατος m - 

get. 

• «περιοδική προσωρινή αποθήκευση πληροφοριών» - ο πόρος προσπελαύνεται περιοδικά 

και οι ιδιότητές του ανανεώνονται. 

• «ανανέωση µέσω γεγονότων» - σε αυτή την περίπτωση ο πόρος στέλνει τις αλλαγές στο 

διαχειριζόµενο αντικείµενο ασύγχρονα και έτσι ανανεώνονται οι ιδιότητές του. 
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Η Εικόνα 29 δείχνει σχηµατικά τη λειτουργία ενός διαχειριζόµενου αντικειµένου. 

 

 

Εικόνα 29: ∆ιαχειριζόµενο Αντικείµενο 

 

Η πρώτη προσέγγιση έχει το πλεονέκτηµα της µειωµένης κυκλοφορίας διαχειριστικής 

πληροφορίας στην περίπτωση των αόριστα συνδεδεµένων στοιχείων δικτύου αλλά το κόστος 

είναι ο αυξανόµενος χρόνος απάντησης. Στην περίπτωση των στενά συνδεδεµένων στοιχείων 

δικτύων είναι η λογικότερη προσέγγιση. Η δεύτερη προσέγγιση έχει τα µειονεκτήµατα της 

αυξανόµενης κυκλοφορίας πληροφορίας µέσα στο δίκτυο και της ενδεχοµένως µειωµένης 

επικαιρότητας των πληροφοριών. Το µόνο πλεονέκτηµά του είναι ο γρήγορος χρόνος 

απάντησης δεδοµένου ότι το διαχειριζόµενο αντικείµενο είναι σε θέση να αποκριθεί αµέσως 

στο αίτηµα m - get. Η τρίτη προσέγγιση παράγει λιγότερη κυκλοφορία πληροφορίας από τη 

δεύτερη και διατηρεί το πλεονέκτηµα της γρήγορης απάντησης. Αφ' ετέρου, υφίσταται 

περισσότερη κυκλοφορία διαχειριστικής πληροφορίας από την πρώτη προσέγγιση. Όταν 

χρησιµοποιείται η δεύτερη και η τρίτη προσέγγιση, το πολυµορφικό get δεν χρειάζεται να 

επαναπροσδιοριστεί δεδοµένου ότι οι τιµές των ιδιοτήτων θα είναι ενηµερωµένες όταν 

λάβουν το αίτηµα για get. 
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Το µοντέλο πληροφοριών της CORBA «έµµεσα» καθορίζεται από τη γλώσσα καθορισµού 

διεπιφανειών (IDL), η οποία καθορίζει τις ιδιότητες των διεπιφανειών των αντικειµένων και 

στη συνέχεια τις ιδιότητες των ίδιων των αντικειµένων. Στο ODP, η IDL είναι µια 

υπολογιστική γλώσσα άποψης, δεδοµένου ότι καθορίζει τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

αντικειµένων µέσω των διεπιφανειών τους. Αφ' ετέρου, εν τη απουσία οποιασδήποτε 

επίσηµης γλώσσας µοντελοποίησης πληροφοριών που χρησιµοποιείται συγκεκριµένα στην 

CORBA, µπορούµε επίσης να µεταχειριστούµε την IDL ως γλώσσα µοντελοποίησης 

πληροφοριών. 

Το µοντέλο πληροφοριών CORBA είναι πλήρως αντικειµενοστραφές, περίπου όπως και το 

OSI/SM. Τα αντικείµενα χαρακτηρίζονται από τις διεπιφάνειες που υποστηρίζουν. Ενώ ένα 

αντικείµενο ODP µπορεί να υποστηρίξει πολλαπλές διεπιφάνειες που δεσµεύονται σε µία 

κοινή κατάσταση, το OMG IDL επιτρέπει µόνο µια ενιαία διεπιφάνεια ανά αντικείµενο. 

Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι το DCOM IDL επιτρέπει πολλαπλές διεπιφάνειες ανά 

αντικείµενο. Στην πραγµατικότητα, το µοντέλο OMG καθορίζει τα αντικείµενα µέσω της 

προδιαγραφής των σχετικών διεπιφανειών. Υπό αυτή τη µορφή, δεν υπάρχει καµία άµεση 

έννοια της κλάσης αντικειµένου. Οι διεπιφάνειες αντικειµένου µπορούν να εξειδικευτούν 

µέσω της κληρονοµικότητας, αφού επιτρέπεται η πολλαπλή κληρονοµικότητα. Η 

διεπιφάνεια της ρίζας στην ιεραρχία κληρονοµικότητας είναι τύπου αντικειµένου. Η τεχνική 

προδιαγραφών IDL είναι πιο «συµπαγής» από το «αποσπασµατικό» GDMO [78]. Η 

ελάχιστη επαναχρησιµοποιήσιµη οντότητα προδιαγραφών είναι ο καθορισµός διεπιφανειών 

σε αντιδιαστολή µε το µεµονωµένο πακέτο, τις ιδιότητες, την ενέργεια και την ανακοίνωση 

στο GDMO. Η IDL µπορεί να θεωρηθεί ισοδύναµη µε τον συνδυασµό GDMO/ASN.1 στη 

διαχείριση OSI, αν και λιγότερο ισχυρή και µε σηµαντικές διαφορές. 
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Ένα αντικείµενο OMG µπορεί να δεχτεί  οι λειτουργίες στο όριο αντικειµένου να έχουν τις 

ιδιότητες και τη συµπεριφορά του. Ένα τέτοιο αντικείµενο χρησιµοποιείται για να 

υλοποιηθεί ένα υπολογιστικό κατασκεύασµα. Σε ένα διαχειριστικό πλαίσιο, ένα αντικείµενο 

µπορεί να συµπεριφερθεί ως εύχρηστη οντότητα, µοντελοποιώντας ένα διαχειριζόµενο 

στοιχείο δικτύου. 

Τα αντικείµενα αποδέχονται τις αντικειµενοστραφείς διαδικασίες, οι οποίες είναι παρόµοιες 

µε τις ενέργειες του GDMO. Οι εξαιρέσεις µπορούν να καθοριστούν ως τµήµα µιας 

διεπιφάνειας και να συνδεθούν στις διαδικασίες. Τα τελευταία παίρνουν «µέσα» και «έξω» 

ορίσµατα, τα οποία µπορεί να είναι αυθαίρετων τύπων IDL. Τα αντικείµενα µπορεί, επίσης, 

να έχουν τις ιδιότητες των αυθαίρετων τύπων IDL. Οι ιδιότητες αποδέχονται get και set 

διαδικασίες ενώ εκείνα που προσδιορίζονται ως «µόνο ανάγνωσης» αποδέχονται µόνο get 

διαδικασίες. Οι ιδιότητες δεν µπορούν να προσδιοριστούν µε set by default, add ή remove 

διαδικασίες όπως στο GDMO. Επιπλέον, µόνο οι πρότυπες εξαιρέσεις µπορούν να δηλώσουν 

ότι εµφανίστηκε ένα σφάλµα κατά τη διάρκεια των get και set διαδικασιών. Αυτό είναι 

αντίθετο µε το GDMO, όπου τα αυθαίρετα, συγκεκριµένης κλάσης, σφάλµατα µπορούν να 

καθοριστούν για να διαµορφώσουν τις εξαιρέσεις για τις διαδικασίες ιδιοτήτων. Ο 

καθορισµός µιας ιδιότητας ως τµήµα µιας διεπιφάνειας αντικειµένου οδηγεί απλά στις 

µεθόδους που ονοµάζονται <attr>_get και <attr>_set και είναι µέρος εκείνης της 

διεπιφάνειας. 

Οι περιορισµοί αυτοί µπορούν να αφαιρεθούν αν αντί για τον ορισµό των ιδιοτήτων, ο 

σχεδιαστής ορίσει µεθόδους απευθείας  πρόσβασης. Σε αυτή την περίπτωση, οι µέθοδοι 

<attr>_setToDefault, <attr>_add και <attr>_remove µπορούν επίσης να οριστούν όταν όλες 

οι µέθοδοι πρόσβασης έχουν σχετιζόµενες εξαιρέσεις. 
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Μια βασική διαφορά µεταξύ των αντικειµένων OMG και GDMO είναι ότι τα πρώτα δεν 

επιτρέπουν τον πρόσφατο συσχετισµό της λειτουργίας στις διεπιφάνειες µέσω προαιρετικών 

κατασκευασµάτων παρόµοιων µε τα υπό όρους πακέτα GDMO. Ένας τύπος αντικειµένου 

OMG είναι µια απόλυτη ένδειξη των χαρακτηριστικών ενός στιγµιοτύπου εκείνου του 

τύπου. Μια πρόσθετη σηµαντική διαφορά είναι ότι στην IDL δεν είναι πιθανό να 

προσδιοριστούν οι τύποι γεγονότος που παράγονται από ένα αντικείµενο: τα γεγονότα 

διαµορφώνονται ως «διαδικασίες στην αντίθετη κατεύθυνση» [79]. 

Υπό αυτή τη µορφή, τα γεγονότα προσδιορίζονται µέσω των διαδικασιών στη διεπιφάνεια 

του αντικειµένου που τα λαµβάνει. Ένα διαχειριζόµενο OMG αντικείµενο χρειάζεται να 

προσδιορίσει µια χωριστή διεπιφάνεια που περιέχει όλα τα γεγονότα που µπορεί να παράγει 

[82]. Το τελευταίο χρειάζεται να υποστηριχθεί µε τη διευθέτηση των αντικειµένων που 

θέλουν να λάβουν εκείνα τα γεγονότα. Αυτή η οµότιµη µοντελοποίηση των γεγονότων 

εµφανίζεται στην Εικόνα 30. Η διεπιφάνεια Α µοντελοποιεί τις διαδικασίες που 

υποστηρίζονται από το αντικείµενο Α ενώ η διεπιφάνεια Β µοντελοποιεί τα γεγονότα που 

εκπέµπονται από το αντικείµενο Α και που παραλαµβάνονται από το αντικείµενο Β. Αυτή η 

διάσπαση στην προδιαγραφή των διαδικασιών και των γεγονότων είναι ένα βασικό 

µειονέκτηµα του µοντέλου. 

 

Εικόνα 30: Το Μοντέλο των Γεγονότων στην CORBA 
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Τα αντικείµενα OMG δεν παρέχουν µια ενσωµατωµένη λειτουργία για δηµιουργία 

στιγµιοτύπων των διεπιφανειών από τα αντικείµενα χρηστών ή διαχείρισης. Ο λόγος για 

αυτό είναι ότι το OMG υποστηρίζει µια προγραµµατιστική όψη των διεπιφανειών 

αντικειµένου και υπό αυτήν τη µορφή, µία create λειτουργία είναι χωρίς νόηµα προτού να 

υπάρξει η αντίστοιχη διεπιφάνεια. Ενώ τα αντικείµενα GDMO εµφανίζονται να αποδέχονται 

create διαδικασίες, στοχεύουν ουσιαστικά στον πράκτορα που τις διαχειρίζεται. Υπό αυτή τη 

µορφή, η δηµιουργία διεπιφανειών σε OMG µπορεί να υποστηριχθεί µόνο από τις 

υπάρχουσες διεπιφάνειες: τα αντικείµενα - κατασκευαστές µπορούν να καθοριστούν ώστε να 

επιτρέπουν στα αντικείµενα χρηστών να δηµιουργήσουν τις συγκεκριµένες διεπιφάνειες 

εφαρµογής. Αυτή η προσπέλαση δεν είναι εύκαµπτη δεδοµένου ότι µια συγκεκριµένη 

διεπιφάνεια - κατασκευαστής είναι απαραίτητη για κάθε διεπιφάνεια που µπορεί να 

δηµιουργηθεί δυναµικά [80]. 

Η διαγραφή των αντικειµένων είναι δυνατή µέσω των OMG υπηρεσιών κύκλου ζωής 

αντικειµένου [68]. Οι υπηρεσίες αυτές έχει προσδιορίσει µια διεπιφάνεια που παρέχει τις 

διαδικασίες µιας διαγραφής καθώς επίσης και copy/move διεργασίες. Οποιαδήποτε άλλη 

διεπιφάνεια που πρέπει να διαγραφεί, πρέπει να κληρονοµήσει από τη διεπιφάνεια κύκλου 

ζωής. Οι διαδικασίες copy/move εφαρµόζονται σε υλοποιήσεις αντικειµένων και 

εµφανίζονται να είναι πολύ ισχυρές δεδοµένου ότι υποστηρίζουν την επαναµετάθεση και την 

αντιγραφή. Το µειονέκτηµα είναι ότι δεν έχουν υποστηριχθεί ακόµα στην πράξη. Εν τη 

απουσία των εφαρµογών που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες κύκλου ζωής, η διαγραφή 

διεπιφανειών αντιµετωπίζεται αυτήν την περίοδο µέσω του καθορισµού των διεπιφανειών 

συγκεκριµένων διαδικασιών διαγραφής. Το πρόβληµα είναι ότι εάν ένα αντικείµενο 

λαµβάνει ένα αίτηµα διαγραφής µέσω της διεπιφάνειάς του και διαγράφεται, δεν υπάρχει 

καµία απάντηση στον χρήστη που εκτελεί τη διαγραφή. Αντ' αυτού, εµφανίζεται µια 
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εξαίρεση και ο χρήστης δεν ξέρει ποτέ εάν η διαγραφή ολοκληρώθηκε επιτυχώς ή αν κάτι 

άλλο πήγε στραβά ενώ το αντικείµενο σβηνόταν. 

Ενδεχοµένως οι νέες υλοποιήσεις της διεπιφάνειας υπηρεσίας κύκλου ζωής να λύσουν τέτοια 

προβλήµατα στο µέλλον. 

Ενώ το µοντέλο αντικειµένου OMG IDL έχει πολλές οµοιότητες µε το GDMO, µια 

χαρακτηριστική διαφορά έχει σχέση µε την ονοµασία. Τα αντικείµενα OMG µπορούν να 

προσδιοριστούν και να προσεγγιστούν µέσω των αναφορών αντικειµένου. Οι τελευταίες 

ανατίθενται στα αντικείµενα στο χρόνο δηµιουργίας τους και είναι «αδιαφανείς» τύποι, 

δηλαδή δεν έχουν καµία εσωτερική δοµή και υπό αυτήν τη µορφή, δεν αποκαλύπτουν 

οποιεσδήποτε πληροφορίες για το αντικείµενο. Οι αναφορές αντικειµένου είναι στην 

πραγµατικότητα παρόµοιες µε τους γλωσσικούς δείκτες προγραµµατισµού (pointers) και 

χρησιµοποιούνται στην «απο-αναφοροποίηση» ενός αντικειµένου εξυπηρετητή µέσα στο 

χώρο διευθύνσεων ενός χρήστη. Ενώ τα κατανεµηµένα αντικείµενα προσεγγίζονται 

αποτελεσµατικά µέσω των αναφορών, σε ένα αντικείµενο µπορούν να ανατεθούν ένα ή 

περισσότερα ονόµατα. Τα τελευταία είναι διαχωρισµένα από τα αντικείµενα, αντίθετα από 

το OSI/SM όπου ένα αντικείµενο έχει πάντα ένα όνοµα. Στην πραγµατικότητα, τα 

αντικείµενα OMG δεν χρειάζεται να έχουν ονόµατα επειδή µπορούν να προσπελαστούν 

µέσω της αναφοράς των διεπιφανειών τους. Επιπλέον, τα ονόµατα µπορούν να ανατεθούν 

στα αντικείµενα αλλά αυτή η χαρτογράφηση µπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγµή. Τα 

ονόµατα ανατίθενται στα αντικείµενα µέσω της υπηρεσίας ονόµατος, η οποία παρέχει ένα 

κατευθυνόµενο γράφο µε πολλές ρίζες για να ονοµάσει τα πλαίσια. Ένα σηµείο στο γράφο 

µπορεί να προσπελαστεί µέσω πολλών διαδροµών, το οποίο σηµαίνει ότι ένα αντικείµενο 

µπορεί να έχει πολλά ονόµατα. Αυτό είναι αντίθετο από το OSI, όπου υπάρχει ένα δέντρο 

ονοµασίας αντί ενός γράφου ονοµασίας και τα αντικείµενα έχουν ακριβώς ένα όνοµα [81]. Η 



Σύστηµα Ενοποιηµένης ∆ιαχείρισης Ετερογενούς ∆ικτύου Πρόσβασης                                              

 

 

                                                                                                                                                213  

υπηρεσία ονόµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αναθέσει ονόµατα στα αντικείµενα και 

για να µετατρέψει τα ονόµατα σε αναφορές αντικειµένων. 

Τελικά, ενώ η CORBA IDL υποστηρίζει την κληρονοµικότητα, δεν υποστηρίζει τον 

πολυµορφισµό µε την έννοια των αντικειµενοστραφών γλωσσών προγραµµατισµού ή του 

GDMO. ∆εν είναι εφικτό να επαναπροσδιοριστεί µια λειτουργία ή µια ιδιότητα σε µια 

παραγόµενη διεπιφάνεια και να κληθεί η συµπεριφορά της µέσω µιας αναφοράς στη 

διεπιφάνεια «γονέων» ενώ αυτό είναι δυνατό στο GDMO. Αυτό είναι ένας ιδιαίτερα 

σηµαντικός περιορισµός που δείχνει ότι η κληρονοµικότητα σε CORBA IDL είναι απλά µία 

έννοια της δηµιουργίας ιδιοτήτων. 
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7 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

7.1 Γενικά 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε το σχεδιασµό και τις µεθόδους υλοποίησης του 

συστήµατος ενοποιηµένης διαχείρισης ετερογενούς τηλεπικοινωνιακού δικτύου πρόσβασης. 

Το σύστηµα αυτό έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τρία διαφορετικά είδη στοιχείων 

δικτύου. Αυτά τα στοιχεία δικτύου αποτελούν το δίκτυο πρόσβασης που θέλουµε να 

διαχειριστούµε. 

Σε καθένα από αυτά τα διαφορετικά στοιχεία δικτύου αντιστοιχεί και ένας διαχειριστής 

στοιχείων δικτύου. Για να γίνει εφικτή η ενοποιηµένη διαχείριση του δικτύου πρόσβασης, το 

σύστηµά µας επικοινωνεί και µε τους τρεις αυτούς διαχειριστές. Ο τρόπος της επικοινωνίας 

και η υλοποίηση της περιγράφεται στις επόµενες παραγράφους αυτού του κεφαλαίου. 

 

7.2 Περιγραφή του Συστήµατος 

Το σύστηµα διαχείρισης ανήκει στο επίπεδο «∆ιαχείρισης ∆ικτύου» του ΤΜΝ πλαισίου 

εργασίας. Για να λειτουργήσει απαιτείται η συνεργασία του µε τους αντίστοιχους 

διαχειριστές στοιχείων δικτύου οι οποίοι βρίσκονται σε χαµηλότερα επίπεδα του ΤΜΝ. 

Συγκεκριµένα, οι διαχειριστές στοιχείων δικτύου ανήκουν στο επίπεδο «∆ιαχείρισης 

Στοιχείων» του ΤΜΝ. 

Λόγω του ότι το σύστηµα διαχείρισης δεν επικοινωνεί απευθείας µε τα στοιχεία που 

απαρτίζουν το υπο διαχείριση δίκτυο πρόσβασης, είναι φανερό ότι πρέπει να σχεδιαστεί ένας 

τρόπος επικοινωνίας µε τις οντότητες που διαχειρίζονται τα στοιχεία δικτύου, δηλαδή τους 

διαχειριστές στοιχείων δικτύου. Η πληροφορία που προέρχεται από τους διαχειριστές 
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στοιχείων δικτύου πρέπει να συσχετιστεί κατάλληλα ώστε να παραχθεί υψηλού επιπέδου 

πληροφορία την οποία θα χρησιµοποιήσει το σύστηµα διαχείρισης για να διαχειριστεί 

συνολικά το δίκτυο πρόσβασης. 

Ο χρήστης του συστήµατος διαχείρισης δηµιουργεί και ελέγχει µία τοπολογία του δικτύου 

πρόσβασης, βασισµένος σε πληροφορίες που προέρχονται από τους διαχειριστές των 

στοιχείων του δικτύου. Είναι ευθύνη του συστήµατος διαχείρισης να ανανεώνει συνεχώς 

αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται άµεσα µε τα στοιχεία που είναι εγκατεστηµένα 

στο δίκτυο πρόσβασης, αλλά είναι ευθύνη του χρήστη του συστήµατος η πρόσθεση ή η 

αφαίρεση στοιχείων δικτύου από την τοπολογία που έχει αρχικά δηµιουργήσει ο ίδιος. 

Η Εικόνα 31 παρουσιάζει την αρχιτεκτονική του συστήµατος διαχείρισης: 

 

 

Εικόνα 31: Αρχιτεκτονική του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

 

Το σύστηµα διαχείρισης αποτελείται από δύο ιεραρχικά δέντρα. 
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Το πρώτο από αυτά, ο Ενδιάµεσος Χώρος Αποθήκευσης, εξυπηρετεί δύο σκοπούς: Υλοποιεί 

και ελέγχει τη γέφυρα επικοινωνίας µεταξύ του δικτύου πρόσβασης και των διαχειριστών 

στοιχείων δικτύου λειτουργώντας ως µία διεπιφάνεια µεταξύ τους. Επιπλέον, κρατάει µία 

«εικόνα» των στοιχείων που αποτελούν το δίκτυο πρόσβασης. Αυτά τα στοιχεία δικτύου 

βρίσκονται στους διαχειριστές στοιχείων δικτύου. Η «εικόνα» αυτή συντηρείται και 

ανανεώνεται. Άρα, ο Ενδιάµεσος Χώρος Αποθήκευσης λειτουργεί ως µία «δεξαµενή 

διαθέσιµων πόρων» από τους οποίους ο χρήστης του συστήµατος διαχείρισης µπορεί να 

κατασκευάσει µία τοπολογία του δικτύου πρόσβασης. 

Το δεύτερο ιεραρχικό δέντρο, το ∆ίκτυο Πρόσβασης, αποτελείται απο λογικές οντότητες που 

αναπαριστούν ένα είδος οµαδοποίησης των διαφορετικών στοιχείων δικτύου. Επίσης, 

αποτελείται από πόρους οι οποίοι παρέχονται από τον Ενδιάµεσο Χώρο Αποθήκευσης. 

Αυτά τα δύο ιεραρχικά δέντρα συντηρούν σε µεγάλο βαθµό την ανεξαρτησία τους και 

εξασφαλίζουν αδιάκοπη λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης. Τα γεγονότα, οι αλλαγές 

καταστάσεων και οι συναγερµοί που αφορούν τα στοιχεία δικτύου τα οποία είναι 

εγκατεστηµένα στο δίκτυο πρόσβασης εκπέµπονται προς το σύστηµα διαχείρισης έτσι ώστε 

να απεικονίζεται µία ρεαλιστική όψη του δικτύου πρόσβασης. 

 

7.2.1 ∆οµή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Η υλοποίηση του συστήµατος διαχείρισης υποστηρίζει τρεις διαφορετικούς τύπους 

στοιχείων δικτύου. Τα αντικείµενα που θα χρησιµοποιηθούν για να υλοποιηθεί η 

αρχιτεκτονική του συστήµατος είναι αντικείµενα CORBA. 

Η Εικόνα 32 δείχνει τη συνολική δοµή του συστήµατος: 
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Εικόνα 32: ∆οµή του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

 

Το σύστηµα περιέχει τις παρακάτω οντότητες: Archiver, AS, NSChannel, Emitter, Relation 

Manager, ND και Resolver. Ο Archiver είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση στη βάση 

δεδοµένων των συναγερµών που παράγονται από τα στοιχεία του δικτύου. 

Ο AS είναι ένας εξυπηρετητής που τροφοδοτεί τον Archiver µε τους παραγόµενους 

συναγερµούς. Αυτοί οι συναγερµοί µεταδίδονται από τον Emitter προς τον AS µέσω του 

NSChannel του οποίο είναι ένα κανάλι επικοινωνίας. Επίσης, το γραφικό περιβάλλον του  
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συστήµατος διαχείρισης επικοινωνεί µε το NSChannel έτσι ώστε να απεικονίζονται στον 

χρήστη οι αλλαγές που προέρχονται από τα γεγονότα και τους συναγερµούς. 

Η σχέση µεταξύ του id που έχει ένα αντικείµενο στον διαχειριστή στοιχείων και του id του 

ίδιου αντικειµένου στο σύστηµα διαχείρισης καθορίζει σε ποιο αντικείµενο του συστήµατος 

διαχείρισης πρέπει να προωθηθεί ένα γεγονός ή ένας συναγερµός. Όταν δηµιουργείται ένα 

αντικείµενο, ένα ζεύγος από ids (τα δύο που αναφέραµε πιο πάνω) εισέρχεται στο RM. Όταν 

το ND ζητάει την πληροφορία, ο Resolver ψάχνει να τη βρει και παραδίδει την αντίστοιχη 

αναφορά αντικειµένου στο ND. Χρησιµοποιώντας αυτή την πληροφορία, το ND προωθεί 

κάθε γεγονός προς το σωστό αντικείµενο του συστήµατος διαχείρισης. Όταν διαγράφεται 

ένα αντικείµενο, η σχετική εγγραφή διαγράφεται και από το RM. Με αυτό τον τρόπο 

αποφεύγεται το φαινόµενο των πολλαπλών κλήσεων από το ND προς τον RM µε σκοπό να 

βρεθεί ποιο αντικείµενο αντιστοιχεί σε κάθε γεγονός ή συναγερµό και γίνεται µόνο µία 

κλήση από το ND στον RM. 

Τα αντικείµενα του Ενδιάµεσου Χώρου Αποθήκευσης που αναπαριστούν τους διαχειριστές 

στοιχείων, είναι «καταναλωτές» πάνω σε κανάλια επικοινωνίας στα οποία οι διαχειριστές 

στοιχείων παρέχουν συναγερµούς και γεγονότα. Καθένα από αυτά τα αντικείµενα είναι 

υπεύθυνο για την αντιστοίχηση των συναγερµών που λαµβάνονται από τους διαχειριστές 

στοιχείων σε συναγερµούς του συστήµατος διαχείρισης. Επίσης, απαιτείται και αντιστοίχηση 

των γεγονότων που λαµβάνονται από τους διαχειριστές στοιχείων σε γεγονότα του 

συστήµατος διαχείρισης. 

Επιπλέον, τα αντικείµενα του Ενδιάµεσου Χώρου Αποθήκευσης που αναπαριστούν τους 

διαχειριστές στοιχείων λαµβάνουν γεγονότα δηµιουργίας ή διαγραφής στοιχείων δικτύου 

από τους διαχειριστές στοιχείων. Αυτά τα γεγονότα επηρεάζουν µόνο τον Ενδιάµεσο Χώρο 
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Αποθήκευσης του συστήµατος διαχείρισης και δεν προωθούνται σε άλλα τµήµατα του 

συστήµατος. 

Κάθε µία από τις οντότητες που περιγράφηκαν πιο πάνω είναι ανεξάρτητοι εξυπηρετητές 

CORBA και η λειτουργία καθενός από αυτούς δεν επηρεάζει τη λειτουργία των άλλων. 

Χρησιµοποιώντας αυτή τη µέθοδο υλοποίησης εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του 

συστήµατος διαχείρισης  ακόµα και στην περίπτωση που παρουσιαστεί δυσλειτουργία σε µία 

από αυτές τις οντότητες. 

Επίσης, κάθε µία από τις προαναφερθείσες οντότητες του συστήµατος διαχείρισης µπορεί να 

εκτελεστεί σε διαφορετικό υπολογιστή µέσω ενός δικτύου υπολογιστών. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση της απόδοσης του συστήµατος διαχείρισης. 

Τέλος, το γραφικό περιβάλλον του συστήµατος διαχείρισης θα υλοποιηθεί σε γλώσσα 

προγραµµατισµού Java και θα υποστηρίζει όλες τις απαιτούµενες ενέργειες που µπορούν να 

γίνουν για ένα στοιχείο του δικτύου. Η επιλογή της συγκεκριµένης γλώσσας 

προγραµµατισµού παρέχει στο γραφικό περιβάλλον του συστήµατος διαχείρισης 

φορητότητα, εκτέλεση µέσω του ∆ιαδικτύου και ανεξαρτησία από την πλατφόρµα 

εκτέλεσης. Ο χρήστης του συστήµατος διαχείρισης δεν είναι αναγκασµένος να χρησιµοποιεί 

το σύστηµα διαχείρισης ευρισκόµενος σε µία συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. 

 

7.2.2 Αρχιτεκτονική του Ενδιάµεσου Χώρου Αποθήκευσης 

Τα δεδοµένα που αφορούν τη δηµιουργία ή τη διαγραφή στοιχείων δικτύου αποθηκεύονται 

στον Ενδιάµεσο Χώρο Αποθήκευσης ώστε αυτός να διατηρείται συνεχώς ενηµερωµένος. Ο 

χρήστης του συστήµατος διαχείρισης χρειάζεται να συγχρονίσει χειροκίνητα τον Ενδιάµεσο 
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Χώρο Αποθήκευσης µε τους διαχειριστές στοιχείων µόνο σε περίπτωση που θα χαθεί η 

επικοινωνία για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Στην Εικόνα 33 φαίνεται η αρχιτεκτονική του Ενδιάµεσου Χώρου Αποθήκευσης: 

Σύστηµα
∆ιαχείρισης

Ενδιάµεσος
Χώρος

Αποθήκευσης

∆ιαχειριστής
Στοιχείων 1

∆ιαχειριστής
Στοιχείων 2

∆ιαχειριστής
Στοιχείων 3

συν
αγε

ρµο
ί - γ

εγο
νότ

α

συναγερµοί -
γεγονότα

συναγερµοί - γεγονότα

ενέργειες
προσθήκης
διαγραφής

 

Εικόνα 33: Αρχιτεκτονική του Ενδιάµεσου Χώρου Αποθήκευσης 

 

Η ρίζα του δέντρου του Ενδιάµεσου Χώρου Αποθήκευσης ελέγχει την πρόσβαση σε κάθε 

«παιδί – φύλλο» του ιεραρχικού δέντρου το οποίο αναπαριστά µία οντότητα η οποία είναι 

αφιερωµένη σε έναν διαχειριστή στοιχείων δικτύου. 
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Ο Ενδιάµεσος Χώρος Αποθήκευσης παρέχει πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση των 

στοιχείων του δικτύου πρόσβασης, ανάλογα µε την κατάστασή τους στον αντίστοιχο 

διαχειριστή στοιχείων. Κάθε στοιχείο δικτύου στον Ενδιάµεσο Χώρο Αποθήκευσης έχει µία 

ιδιότητα η οποία ονοµάζεται «Κατάσταση Κύκλου Ζωής» και παίρνει τις ακόλουθες τιµές: 

 

• Προγραµµατισµένο: Το στοιχείο δικτύου υπάρχει µόνο στον διαχειριστή στοιχείων. 

• Σε Λειτουργία: Το στοιχείο δικτύου υπάρχει στο σύστηµα διαχείρισης και στον 

διαχειριστή στοιχείων. 

• Παροπλισµένο: Το στοιχείο δικτύου υπάρχει µόνο στο σύστηµα διαχείρισης. 

Η Εικόνα 34 δείχνει το διάγραµµα καταστάσεων της ιδιότητας αυτής: 

Προγραµµατισµένο

Προσθήκη

Επιτυχία

Σε Λειτουργία

Αποτυχία

∆ιαγραφή

∆ιαγραφή από ∆Σ

Παροπλισµένο

 

Εικόνα 34: ∆ιάγραµµα Καταστάσεων «Κατάστασης Κύκλου Ζωής» 
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Το γεγονός ότι το σύστηµα διαχείρισης δεν επικοινωνεί απευθείας µε τους διαχειριστές 

στοιχείων, δίνει τη δυνατότητα της διαχείρισης διαφορετικών τύπων διαχειριστών στοιχείων 

οι οποίοι παρέχονται από διαφορετικούς κατασκευαστές. Κατά συνέπεια, χρησιµοποιώντας 

αυτή την αρχιτεκτονική για το σύστηµα διαχείρισης µπορούµε να διαχειριστούµε ένα 

ετερογενές τηλεπικοινωνιακό δίκτυο πρόσβασης. 

Αυτό είναι ένα µεγάλο πλεονέκτηµα του συστήµατος διαχείρισης επειδή οι σύγχρονες 

τηλεπικοινωνιακές υποδοµές απαιτούν τη χρήση στοιχείων δικτύου τα οποία παρέχονται από 

διαφορετικούς κατασκευαστές, έτσι ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό επίπεδο ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες του δικτύου. 

 

7.2.3 Αρχιτεκτονική της Οντότητας Απογραφής του Συστήµατος 

Ο σκοπός της οντότητας απογραφής του συστήµατος διαχείρισης είναι η δηµιουργία και η 

συντήρηση µίας «δεξαµενής» µε δεδοµένα για τη συνδεσµολογία των υπηρεσιών που 

παρέχονται από το δίκτυο πρόσβασης για τους συνδροµητές αυτών των υπηρεσιών. 

Η Εικόνα 35 δείχνει την αρχιτεκτονική της οντότητας απογραφής: 
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Εικόνα 35: Αρχιτεκτονική της Οντότητας Απογραφής 

 

Όπως φαίνεται και στο σχήµα, τα δεδοµένα που αποτελούν την οντότητα απογραφής είναι τα 

ακόλουθα: 

 

• ∆εδοµένα που αφορούν τα στοιχεία των συνδροµητών των υπηρεσιών που 

παρέχονται από το δίκτυο πρόσβασης. 

• ∆εδοµένα που αφορούν τα ίχνη των χρηστών στο δίκτυο πρόσβασης, δηλαδή τον 

τρόπο σύνδεσης του εξοπλισµού των χρηστών στο δίκτυο πρόσβασης ώστε να γίνουν 

διαθέσιµες οι υπηρεσίες. 
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• ∆εδοµένα που αφορούν τα ίχνη σύνδεσης µε το υποδίκτυο, δηλαδή τον τρόπο µε τον 

οποίο συνδέεται το δίκτυο πρόσβασης µε το υπόλοιπο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο έτσι 

ώστε να γίνουν διαθέσιµες οι υπηρεσίες που παρέχονται από το συνολικό δίκτυο. 

 

7.3 Υλοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Στην Εικόνα 36 φαίνεται η ιεραρχία των αντικειµένων που έχουν µοντελοποιηθεί από το 

σύστηµα διαχείρισης: 
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Εικόνα 36: Ιεραρχία Αντικειµένων Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
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Η µοντελοποίηση αυτή αναπαριστά µε ακρίβεια κάθε δυνατή τοπολογία του δικτύου 

πρόσβασης. Έχουν µοντελοποιηθεί όλα στοιχεία δικτύου που µπορούν να εµφανιστούν στο 

δίκτυο πρόσβασης. Επιπλέον, χρησιµοποιούνται και κάποιες λογικές οντότητες οι οποίες δεν 

αντιστοιχούν σε στοιχεία του δικτύου αλλά βοηθούν στην οµαδοποίηση των στοιχείων του 

δικτύου π.χ. ανά γεωγραφική περιοχή. 

Τέλος, έχουν µοντελοποιηθεί και τα τερµατικά σηµεία (Τps) του δικτύου πρόσβασης τα 

οποία είναι «παιδιά» των στοιχείων του δικτύου. Αυτά τα τερµατικά σηµεία 

χρησιµοποιούνται από την Οντότητα Απογραφής του συστήµατος διαχείρισης για την 

παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς τους συνδροµητές του δικτύου. 

 

7.3.1 Υλοποίηση Αντικειµένου Στοιχείου ∆ικτύου 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, για την υλοποίηση των αντικειµένων που 

αναπαριστούν τα στοιχεία δικτύων χρησιµοποιήθηκε η τεχνολογία CORBA και η γλώσσας 

προγραµµατισµού Java.  Οι συναγερµοί και οι ειδοποιήσεις µεταξύ των αντικειµένων 

CORBA από την πλευρά του εξυπηρετητή και των αντίστοιχων αντικειµένων από την 

πλευρά του γραφικού περιβάλλοντος µπορούν να υλοποιηθούν εύκολα χρησιµοποιώντας τις 

δυνατότητες του EventService που προσφέρει η CORBA. 

Κάθε στοιχείο δικτύου αναπαρίσταται στο σύστηµα διαχείρισης από δύο αντικείµενα. Το ένα 

είναι υλοποιηµένο από την πλευρά του εξυπηρετητή και το άλλο από την πλευρά του 

γραφικού περιβάλλοντος. Αυτά τα δύο αντικείµενα επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω των IDL 

διεπιφανειών της CORBA. 

Στο σηµείο αυτό παρουσιάζουµε ένα παράδειγµα υλοποίησης µίας τέτοιας διεπιφάνειας IDL 

για ένα στοιχείο δικτύου (ένα subrack). 
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BO_Subrack 

 

Inheritance: 

BO_NetworkElement 

 

Type:  

11124 (underlying BO_SUBRACK_TYPE = 10124+1000) 

 

Exceptions:  

NEDoesNotExist 

 

Attributes: 

MAINTENACEMode  maintenanceMode (get/set) 

Unsigned long  pcmUlineTpCnt (get/set) 

Unsigned long pcmEmTpCnt (get/set) 

Unsigned long pstnTpCnt (get/set) 

MoidSeq siblingNe (get/set) 

 

Actions: 

BO_Subrack locateSibling()    

raises(NEDoesNotExist) 

 

Implementation: 

MAINTENACEMode _maintenanceMode 

CORBA::Ulong _UlineTpCnt 

CORBA::Ulong _EmTpCnt 

CORBA::Ulong _PstnTpCnt 

MoidSeq _siblingNe   

 

void  removeBO()  

raises(CannotRemove) 

void synchronise (synchFailedSeq& namesSeq)  

throw (CORBA::SystemException) 
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Οι µέθοδοι που δηλώνονται µέσα σε αυτή τη διεπιφάνεια IDL µπορούν να κληθούν από το 

αντικείµενο που αναπαριστά το ίδιο στοιχείο δικτύου από την πλευρά του γραφικού 

περιβάλλοντος του συστήµατος διαχείρισης. 

Στο σηµείο αυτό παρουσιάζουµε ένα παράδειγµα υλοποίησης του ίδιου αντικειµένου 

(subrack) από την πλευρά του γραφικού περιβάλλοντος. 

 

public class VBO_Subrack extends VBO_NetworkElement implements Constants{ 

private static Icon icon = makeIcon( App.class "images/tree_icon_subrack.gif"); 

public VBO_Subrack(String id, Short type, String caption, boolean hasChildren, Class 

remoteTargetClass, INetworkModel networkModel ) { 

      super(id, type, caption, hasChildren, remoteTargetClass, networkModel); 

try{ 

   addProperties(new AbstractVMOProperty[]{ 

new VMOProperty( 

                      FeatureFactory.createPropertyDescriptor("inhibitAllEvents", 

                 ChFxToolkit.iString("GUI_PROPS_inhibitAllEvents_DNAME"), 

                ChFxToolkit.iString("GUI_PROPS_inhibitAllEvents_DESCR"), 

                Boolean.class,this,null, 

                      true,false,true,false,false,true, 

                      null,null,"inhibitAllEvents", "inhibitAllEvents", null,null), 

                      this), 

                      new VMOProperty( 

   FeatureFactory.createPropertyDescriptor("inhibitAlarms", 

                      ChFxToolkit.iString("GUI_PROPS_inhibitAlarms_DNAME"), 

                      ChFxToolkit.iString("GUI_PROPS_inhibitAlarms_DESCR"), 

                      Boolean.class,this,null, 

                      true,false,true,false,false,true, 

                      null,null,"inhibitAlarms", "inhibitAlarms", null,null), 

                      this), 

      }); 
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      }catch(Exception e){ 

ChFxToolkit.debugPrintln("Error initializing properties of VBO_Subrack: " + e); 

                 try{ 

           addActions( new AbstractVMOAction[] { 

             new VMOAction( 

             FeatureFactory.createActionDescriptor( 

               "getFocusInformation", 

ChFxToolkit.iString("GUI_ACTIONS_getFocusInformation__DNAME"), 

ChFxToolkit.iString("GUI_ACTIONS_getFocusInformation_DESCR"), 

               ACTION_TYPE_SYNCH, 

               1, 

               "getFocusInformation", 

               this, 

               VBO_Subrack.class, 

               null, 

               null, 

               null, 

               null, 

               ElementManagerInvoker.class),this 

              ), 

              

new VMOAction( 

             FeatureFactory.createActionDescriptor( 

               "locateSibling", 

               ChFxToolkit.iString("GUI_ACTIONS_locateSibling__DNAME"), 

               ChFxToolkit.iString("GUI_ACTIONS_locateSibling_DESCR"), 

               ACTION_TYPE_SYNCH, 

               1, 

               "locateSibling", 

               this, 

               VBO_Subrack.class, 

               new ParameterDescriptor[ 0 ], 

               FeatureFactory.createParameterDescriptor(BO_Subrack.class), 

               null, 
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               null, 

               LocateSibling.class),this 

              ), 

 

new VMOAction( ActionsAnalyzer.getActDescription( "removeBO", 

ACTION_TYPE_SYNCH, this, VBO_Subrack.class ), this) 

             } ); 

     } 

     catch( Exception ex ) { 

ChFxToolkit.debugPrintln( "Error adding Actions at VBO_Subrack:"+ex ); 

     } 

 

    HWFunction hwfunction = new HWFunction(); 

    hwfunction.setValue( "Access" ); 

 

    try { 

      setAlways( "hwfunction", hwfunction ); 

    } 

    catch( Exception e ) { 

      System.err.println( 

        "VBO_Subrack: Error while setting the Hardware Function." ); 

    } 

 

  } 

 

    public Icon getIcon(){ 

     return icon; 

    } 

} 
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Το αντικείµενο αυτό υποστηρίζει όλες τις ιδιότητες και τις ενέργειες που υποστηρίζει και ο 

αντίστοιχος διαχειριστής στοιχείων για το συγκεκριµένο αντικείµενο. 

 

7.3.2 Υλοποίηση Βασικών Λειτουργιών 

Στο σηµείο αυτό περιγράφεται ο τρόπος υλοποίησης των βασικών λειτουργιών του 

συστήµατος διαχείρισης. 

 

7.3.2.1 ∆ηµιουργία Αντικειµένου ∆ιαχειριστή Στοιχείων 

Με την ενέργεια αυτή, ο χρήστης του συστήµατος διαχείρισης δηµιουργεί, στο Χώρο 

Ενδιάµεσης Αποθήκευσης, τα αντικείµενα καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έναν 

διαχειριστή στοιχείων. 

Ένα αντικείµενο που είναι υλοποιηµένο στο γραφικό περιβάλλον καλεί τη µέθοδο 

createEM() η οποία είναι υλοποιηµένη στον Access Manager το οποίο είναι έναν αντικείµενο 

«πατέρας» των αντικειµένων που αντιστοιχούν στους διαχειριστές στοιχείων. Στην Εικόνα 

37 φαίνεται η σχέση µεταξύ του Access Manager και των αντικειµένων διαχειριστών 

στοιχείων. 
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Εικόνα 37: Σχέση Μεταξύ Access Manager και ∆ιαχειριστών Στοιχείων ∆ικτύου 

 

Από την κλήση αυτή δηµιουργείται ένα αντικείµενο που αναπαριστά έναν διαχειριστή 

στοιχείων και στη συνέχεια καλούνται πάνω στο αντικείµενο αυτό οι µέθοδοι που φαίνονται 

στην Εικόνα 38. 
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Εικόνα 38: Ακολουθία Μεθόδων για τη ∆ηµιουργία ∆ιαχειριστή Στοιχείων ∆ικτύου 

 

Κάθε κλήση αρχίζει να εκτελείται αφού τελειώσει η προηγούµενή της. 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 38, πρώτα καλείται η createEM ( ) στον Access Manager και 

έτσι δηµιουργείται το αντικείµενο EM_Proxy. Μετά, πάνω σε αυτό το αντικείµενο 

καλούνται οι εξής µέθοδοι: 

 

• Η setParameters ( ) θέτει στο αντικείµενο EM_Proxy τις κατάλληλες παραµέτρους 

ώστε να µπορέσει να συνδεθεί µε τον αντίστοιχο διαχειριστή στοιχείων. 

• Η connect ( ) συνδέει το αντικείµενο EM_Proxy µε τον αντίστοιχο διαχειριστή 

στοιχείων. 
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• Η bind ( ) είναι το αποτέλεσµα της κλήσης της connect ( ). ∆εν καλείται απευθείας 

από το γραφικό περιβάλλον. Το αποτέλεσµά της είναι η σύνδεση του αντικειµένου 

EM_Proxy µε τον αντίστοιχο διαχειριστή στοιχείων. 

• Η synchronize ( ) προκαλεί την ανάκτηση των δεδοµένων από τον αντίστοιχο 

διαχειριστή στοιχείων. Τα δεδοµένα αυτά είναι στην ουσία οι πόροι που υπάρχουν 

στον διαχειριστή στοιχείων και µπορούν να εγκατασταθούν στο δίκτυο πρόσβασης. 

• Η searchEM ( ) είναι το αποτέλεσµα της κλήσης της synchronize ( ). ∆εν καλείται 

απευθείας από το γραφικό περιβάλλον. Το αποτέλεσµά της είναι η αποθήκευση των 

δεδοµένων που σχετίζονται µε τους πόρους του διαχειριστή στοιχείων στον Χώρο 

Ενδιάµεσης Αποθήκευσης. 

• Η showDiff ( ) ανακτά τα δεδοµένα που αποθήκευσε πριν η synchronize ( ) και τα 

παρουσιάζει στον χρήστη του συστήµατος µέσω του γραφικού περιβάλλοντος. 

 

7.3.2.2 Προσθήκη Στοιχείου ∆ικτύου στο Σύστηµα 

Με την ενέργεια αυτή, ο χρήστης του συστήµατος διαχείρισης δηµιουργεί ένα αντικείµενο το 

οποίο αναπαριστά ένα στοιχείο δικτύου. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη δηµιουργία 

αυτού του αντικειµένου είναι διαθέσιµες µέσω του αντικειµένου που αναπαριστά τον 

αντίστοιχο διαχειριστή στοιχείων. 

Στην Εικόνα 39 φαίνονται οι µέθοδοι που καλούνται για τη δηµιουργία αυτού του 

αντικειµένου. 
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Εικόνα 39: Ακολουθία Μεθόδων για τη ∆ηµιουργία Στοιχείου ∆ικτύου 

 

Στο σχήµα αυτό φαίνεται ο τρόπος δηµιουργίας ενός subrack το οποίο είναι ένα αντικείµενο 

«παιδί» µίας ONU. 

Οι µέθοδοι που καλούνται για τη δηµιουργία του αντικειµένου που αναπαριστά το subrack 

είναι οι εξής: 

 

• Η updateInstallationState ( ) καλείται πάνω στο αντικείµενο που αναπαριστά την 

ONU και ανανεώνει τα δεδοµένα του Ενδιάµεσου Χώρου Αποθήκευσης που 

σχετίζονται µε το συγκεκριµένο subrack, έτσι ώστε να φαίνεται ότι αυτό το στοιχείο 

δικτύου έχει προστεθεί στο σύστηµα διαχείρισης και δε µπορεί να προστεθεί για 

δεύτερη φορά. 

• Η create ( ) δηµιουργεί ένα νέο αντικείµενο που αναπαριστά το subrack που 

πρόκειται να προστεθεί. 
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• Η updateStates ( ) ανανεώνει τις ιδιότητες του αντικειµένου που δηµιουργήθηκε έτσι 

ώστε να δηλώνεται σε όλους τους χρήστες του συστήµατος ότι το subrack αυτό έχει 

τεθεί σε λειτουργία. 

• Η relMOs ( ) και η insert ( ) ανανεώνουν τα ids στον RM (η λειτουργία του έχει 

περιγραφεί πιο πάνω) έτσι ώστε να προωθούνται προς το αντικείµενο αυτό οι 

κατάλληλοι συναγερµοί και τα γεγονότα. 

 

Όπως στην περίπτωση της δηµιουργίας αντικειµένου διαχειριστή στοιχείων έτσι και τώρα, 

κάθε κλήση αρχίζει να εκτελείται αφού τελειώσει η προηγούµενή της. 

 

7.3.2.3 Προώθηση Συναγερµών και Γεγονότων 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγουµένως, οι συναγερµοί που προέρχονται από τους 

διαχειριστές στοιχείων αντιστοιχίζονται σε συναγερµούς που υποστηρίζονται από το 

σύστηµα διαχείρισης και προωθούνται στο ND και από εκεί στο κατάλληλο αντικείµενο του 

συστήµατος διαχείρισης. Το ίδιο ισχύει και για τα γεγονότα δηµιουργίας ή διαγραφής 

αντικειµένου και για τα γεγονότα που δηλώνουν αλλαγή κάποιας ιδιότητας ενός 

αντικειµένου που αναπαριστά ένα στοιχείο δικτύου. 

Όταν ένας διαχειριστής στοιχείων στέλνει ένα συναγερµό ο οποίος αφορά σε ένα στοιχείο 

δικτύου, το ND εξάγει το id που έχει το αντικείµενο αυτό στον διαχειριστή στοιχείων και το 

περνάει σαν «κλειδί» στο RM και παίρνει το id που έχει το αντικείµένο στο σύστηµα 

διαχείρισης. Εν συνεχεία περνάει αυτό το id στον Resolver ο οποίος επιστρέφει µία αναφορά 

στο ενδιαφερόµενο αντικείµενο του συστήµατος διαχείρισης και τελικά το ND παραδίδει τον 

συναγερµό στο αντικείµενο που αναπαριστά το στοιχείο δικτύου στο σύστηµα διαχείρισης. 
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Η Εικόνα 40 δείχνει τη διαδικασία προώθησης των συναγερµών και των γεγονότων που 

προέρχονται από τους διαχειριστές στοιχείων και προορίζονται για στοιχεία δικτύου του 

συστήµατος διαχείρισης. 

 

 

Εικόνα 40: Ακολουθία Μεθόδων για την Προώθηση Συναγερµών και Γεγονότων 

 

7.3.2.4 Εκτέλεση Γραφικού Περιβάλλοντος ∆ιαχειριστή Στοιχείων 

Με την ενέργεια αυτή, ο χρήστης του συστήµατος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα 

αντικείµενο που αναπαριστά ένα στοιχείο δικτύου και να εκτελέσει το γραφικό περιβάλλον 

του αντίστοιχου διαχειριστή στοιχείων µε συγκεκριµένες παραµέτρους έτσι ώστε το νέο 

γραφικό περιβάλλον να είναι εστιασµένο στο συγκεκριµένο στοιχείο δικτύου. Αυτό µπορεί  
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να γίνει επειδή ο χρήστης του συστήµατος θέλει να δει κάποιες πληροφορίες οι οποίες 

µπορεί να µην παρέχονται απο το σύστηµα διαχείρισης αλλά µόνο από τον διαχειριστή 

στοιχείων ή απλώς για να συγκρίνει τη συµπεριφορά του στοιχείου του δικτύου έτσι ώστε να 

εξασφαλίσει ότι αυτό λειτουργεί κανονικά. 

Στην Εικόνα 41 φαίνονται οι µέθοδοι που καλούνται για την εκτέλεση του γραφικού 

περιβάλλοντος του διαχειριστή στοιχείων. 

 

Εικόνα 41: Ακολουθία Μεθόδων για την Εκτέλεση Γραφικού Περιβάλλοντος 

∆ιαχειριστή Στοιχείων ∆ικτύου 

 

Οι µέθοδοι που καλούνται για την εκτέλεση του γραφικού περιβάλλοντος του διαχειριστή 

στοιχείων είναι οι εξής: 

 

• Η getFocusInformation ( ) καλείται από το γραφικό περιβάλλον του συστήµατος 

διαχείρισης πάνω σε ένα αντικείµενο που αναπαριστά ένα στοιχείο δικτύου. 
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• Η ίδια µέθοδος καλείται µέσω του Access Manager, πάνω στον αντικείµενο που 

αναπαριστά τον αντίστοιχο διαχειριστή στοιχείων έτσι ώστε να ανακτηθεί η 

πληροφορία του διαχειριστή στοιχείων για το συγκεκριµένο στοιχείο δικτύου. 

 

Κάνοντας χρήση αυτής της πληροφορίας, το γραφικό περιβάλλον του συστήµατος 

διαχείρισης εκτελεί µέσω µίας δέσµης ενεργειών (batch διαδικασίας) το γραφικό περιβάλλον 

του διαχειριστή στοιχείων το οποίο όµως είναι εστιασµένο στο συγκεκριµένο στοιχείο 

δικτύου. 

Από αυτό το σηµείο και έπειτα, ο χρήστης του συστήµατος διαχείρισης έχει στη διάθεσή του 

όχι µόνο τις ενέργειες που υποστηρίζονται για ένα στοιχείο δικτύου από το σύστηµα 

διαχείρισης αλλά και τις ενέργειες που υποστηρίζονται απο τον διαχειριστή στοιχείων για το 

συγκεκριµένο στοιχείο δικτύου. 

 

7.3.2.5 Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 

Η µοντελοποίηση της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από το σύστηµα διαχείρισης 

βασίζεται στις τυποποιήσεις της ITU. Τα SuAP και SeAP που φαίνονται στο παρακάτω 

σχήµα καθορίζουν τις υπηρεσίες που υποστηρίζει το δίκτυο πρόσβασης. Το SuAP 

(Subscriber Access Point) είναι το σηµείο µε το οποίο ο συνδροµητής συνδέεται µε το 

δίκτυο. Το SeAP (Service Access Point) είναι το σηµείο από το οποίο το δίκτυο πρόσβασης 

συνδέεται µε το υπόλοιπο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο για παροχή υπηρεσιών φωνής ή για 

παροχή υπηρεσιών δεδοµένων. Το SeAP µπορεί να είναι ένα nx64 Kbps (n=1 ως 30) κανάλι 

ενός 2Mbps port ή ένα ολόκληρο 2Mbps port. Η Εικόνα 42 δείχνει τον τρόπο 

µοντελοποίησης της υπηρεσίας. 
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Εικόνα 42: Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 

 

Στην ουσία αυτό που πρέπει να κάνει ο χρήστης του συστήµατος διαχείρισης για να δώσει 

µία υπηρεσία σε έναν συνδροµητή είναι να χρησιµοποιήσει την οντότητα απογραφής του 

συστήµατος διαχείρισης και µε τη βοήθεια αυτής να συνδέσει το ίχνος χρήστη στο δίκτυο 

πρόσβασης (το zTp στην παραπάνω εικόνα) µε το ίχνος σύνδεσης µε το υποδίκτυο (το aTp 

στην παραπάνω εικόνα). Εν συνεχεία, αρκεί να αναθέσει το ίχνος χρήστη στο δίκτυο 

πρόσβασης σε έναν συγκεκριµένο συνδροµητή ώστε η υπηρεσία αυτή να γίνει διαθέσιµη 

στον συνδροµητή αυτόν. 
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8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

8.1 Γενικά 

Οι νέες τεχνολογίες που εµφανίζονται σήµερα εισάγουν εξ’ ολοκλήρου νέα µέσα στο δίκτυο 

και ανοίγουν το δρόµο για ένα νέο σύνολο πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Στο 

µέλλον, οι χρήστες θα είναι σε θέση να συνδέουν στο δίκτυο απευθείας και να 

χρησιµοποιούν από έναν προσωπικό ψηφιακό σηµειωµατάριο (PDA) µέχρι µια ψηφιακή 

τηλεοπτική συσκευή (DVD) σε ένα αληθινά ανοικτό, πανταχού παρόν δίκτυο.  

Η εµφάνιση των γλωσσών όπως η Java, που µπορεί να υποστηρίξει τη φορητότητα του 

κώδικα ανοίγει, νέες δυνατότητες για τη διαχείριση. Ο αντίκτυπος αυτού του νέου 

παραδείγµατος στο TMN είναι µια εξ’ ολοκλήρου νέα περιοχή µε ενδιαφέρον για έρευνα, 

που δείχνει τα «προγραµµατίσιµα» στοιχεία δικτύων µε πολύ απλές εγγενείς διεπιφάνειες και 

ένα περιβάλλον που µπορούν να φιλοξενήσουν τις κινητές οντότητες λογισµικού. 

Τα οφέλη του TMN περιλαµβάνουν τη µείωση του χρόνου προσφοράς στην αγορά για τις 

νέες υπηρεσίες διαχωρίζοντας το µοντέλο διαχείρισης από τη φυσική λεπτοµέρεια των 

δικτυωµένων συσκευών. Αυτό σηµαίνει ότι οι νέες υπηρεσίες µπορούν να λειτουργήσουν 

χωρίς την επιρροή της µετατροπής του δικτύου. 

Το TMN καθιστά επίσης το δίκτυο πιο συµπαγές, επιτρέποντας στη διαχείριση δικτύων  να 

είναι κατανεµηµένη και µειώνοντας την κυκλοφορία της πληροφορίας διαχείρισης µέσα στο 

δίκτυο. Βοηθά τις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών να σώσουν τις υπάρχουσες επενδύσεις τους 

και να γίνονται ανταγωνιστικότερες. ∆ιευκολύνει την κοινή κατανόηση των λειτουργιών 

διαχείρισης δικτύων τηλεπικοινωνιών και των διεπιφανειών για τους σχεδιαστές, τους 

µηχανικούς συστηµάτων και τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη των εφαρµογών. 
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Με µια κοινή κατανόηση των λειτουργιών διαχείρισης και των διεπιφανειών δικτύων που 

καθιερώνονται, η επέκταση των πρόσθετων λειτουργιών διαχείρισης χωρίς την αλλαγή της 

βασικής αρχιτεκτονικής διαχείρισης δικτύων διευκολύνεται και αυτό είναι κέρδος σε χρόνο 

και χρήµατα για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. 

Οι διαφορές στην τεχνολογία και την αρχιτεκτονική δικτύων ελαχιστοποιούν την επίδραση 

στα υψηλότερα επίπεδα διαχείρισης, π.χ. η κατοχή νοηµοσύνης στο επίπεδο EML, θα 

µπορούσε να αποµονώσει το NML ή το SML από τις συγκεκριµένες διαφορές µεταξύ των 

προµηθευτών στοιχείων δικτύων. 

Τυποποιηµένες διεπιφάνειες µεταξύ των επιπέδων (π.χ., µοντέλα πληροφοριών, 

πρωτόκολλα, κ.τ.λ.) βοηθούν στην υποστήριξη ενός περιβάλλοντος πολλών προµηθευτών. 

Οι τυποποιηµένες διεπιφάνειες διευκολύνουν επίσης την ολοκλήρωση των λειτουργιών 

διαχείρισης δικτύων µεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών, όπου χρειάζεται. 

 

8.2 Πλεονεκτήµατα του Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Το σύστηµα διαχείρισης που παρουσιάστηκε σε αυτή τη διατριβή παρουσιάζει µερικά πολύ 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα και καινοτοµίες που προκύπτουν απο τον τρόπο σχεδιασµού και 

υλοποίησής του. 

Αυτά τα πλεονεκτήµατα και οι καινοτοµίες είναι τα εξής: 

 

• Το σύστηµα διαχείρισης προσφέρει ικανοποιητική αυτονοµία, υψηλή 

επεκτασιµότητα και ικανοποιητική ευελιξία εξαιτίας του ότι ακολουθεί την ιεραρχική 

προσέγγιση η οποία έχει περιγραφεί σε προηγούµενο κεφάλαιο. 
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• Η βασική καινοτοµία της διατριβής αυτής είναι ότι το σύστηµα διαχείρισης δεν 

επικοινωνεί απευθείας µε τους διαχειριστές στοιχείων και αυτό του δίνει τη 

δυνατότητα να διαχειριστεί διαφορετικούς τύπους στοιχείων δικτύων και 

διαχειριστών στοιχείων και µάλιστα µε τη µέγιστη απόδοση, λόγω του ότι το 

σύστηµά µας λαµβάνει την απαραίτητη µόνο πληροφορία από τους διαχειριστές 

στοιχείων και δεν επιβαρύνεται µε περιττή πληροφορία η οποία απλώς θα αύξανε την 

κίνηση (traffic) µέσα στο σύστηµα. Έτσι, χρησιµοποιώντας την προτεινόµενη 

αρχιτεκτονική, µπορούµε να διαχειριστούµε ένα ετερογενές δίκτυο πρόσβασης. Αυτό 

είναι σηµαντικό πλεονέκτηµα γιατί οι σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδοµές 

απαιτούν τη χρήση στοιχείων δικτύων που προέρχονται από διαφορετικούς 

κατασκευαστές και χρησιµοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες µε σκοπό να επιτευχθεί  

το καλύτερο δυνατό επίπεδο ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους 

συνδροµητές των δικτύων. Επιπλέον, το σύστηµα διαχείρισης δε χρειάζεται να 

ξοδεύει υπολογιστικούς πόρους προκειµένου να διατηρεί συνεχώς ανοιχτό ένα 

κανάλι επικοινωνίας µε τους διαχειριστές στοιχείων. Η αρµοδιότητα αυτή 

µεταφέρεται στον Ενδιάµεσο Χώρο Αποθήκευσης, όπως παρουσιάστηκε στο 

προηγούµενο κεφάλαιο. 

• Η δεύτερη καινοτοµία της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής είναι το γεγονός ότι η 

διαχείριση ασφάλειας του συστήµατος υλοποιείται µέσω του αντικειµένου το οποίο 

είναι η ρίζα της δενδρικής δοµής του Ενδιάµεσου Χώρου Αποθήκευσης, όπως αυτός 

παρουσιάστηκε πιο πάνω και δεν απαιτείται επιπλέον σχεδιασµός και υλοποίηση που 

θα επιβάρυνε τη συνολική απόδοση του συστήµατος διαχείρισης. Το αντικείµενο 

αυτό επικοινωνεί µε τους υποκείµενους διαχειριστές στοιχείων του δικτύου 

πρόσβασης και από εκεί ανακτά τις παραµέτρους ασφάλειας. Κάθε ενέργεια 
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διαχείρισης που εκτελείται από το χρήστη, περνά πρώτα από αυτό το αντικείµενο για 

να ελεγχθεί το κατά πόσο η ενέργεια αυτή είναι επιτρεπτή για το συγκεκριµένο 

χρήστη που την πραγµατοποίησε. 

• Η τρίτη καινοτοµία της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής είναι ότι η διαχείριση 

υπηρεσιών και η λογιστική διαχείριση υλοποιούνται από την Οντότητα Απογραφής 

του συστήµατος, χωρίς να απαιτείται επιπλέον σχεδιασµός και υλοποίηση. 

• Η τέταρτη καινοτοµία του συστήµατος που παρουσιάστηκε σε αυτή τη διατριβή είναι 

το γεγονός ότι, όπως είδαµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, τα δύο ιεραρχικά δέντρα 

του συστήµατος (η όψη του διαχειριζόµενου δικτύου πρόσβασης και ο Ενδιάµεσος 

Χώρος Αποθήκευσης) συντηρούν σε µεγάλο βαθµό την ανεξαρτησία τους και 

εξασφαλίζουν αδιάκοπη λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης.  

• Η πέµπτη καινοτοµία της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής είναι ότι ο Ενδιάµεσος 

Χώρος Αποθήκευσης δεν είναι απλώς µία βάση δεδοµένων αλλά ένας ανεξάρτητος 

εξυπηρετητής υλοποιηµένος µε τεχνολογία CORBA. Έτσι, η χρήση της 

«Κατάστασης Κύκλου Ζωής» δίνει στο σύστηµα την ευχέρεια να ξεπερνάει τους 

περιορισµούς που τίθενται από τη χρήση των παραδοσιακών βάσεων δεδοµένων και 

αφορούν στους τρόπους συντήρησης της συνέπειας (consistency) των 

αποθηκευµένων δεδοµένων διαχείρισης και στους τρόπους ανανέωσής τους µε 

ικανοποιητική υπολογιστική επίδοση. 

• Κάθε οντότητα του συστήµατος διαχείρισης είναι ένας ανεξάρτητος εξυπηρετητής 

CORBA και η λειτουργία του καθενός από αυτούς δεν επηρεάζει τη λειτουργία των 

άλλων. Χρησιµοποιώντας αυτή τη µέθοδο υλοποίησης εξασφαλίζεται η οµαλή 

λειτουργία του συστήµατος σε περίπτωση δυσλειτουργίας µίας οντότητάς του. 
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• Κάθε εξυπηρετητής του συστήµατος µπορεί να εκτελείται σε διαφορετικό 

υπολογιστή µέσα σε ένα δίκτυο υπολογιστών, χάρη στην υιοθέτηση των τεχνολογιών 

CORBA και Java. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της απόδοσης του 

συστήµατος διαχείρισης 

• Το γραφικό περιβάλλον του συστήµατος διαχείρισης έχει υλοποιηθεί 

χρησιµοποιώντας τη γλώσσα προγραµµατισµού Java. Η επιλογή της συγκεκριµένης 

γλώσσας προγραµµατισµού παρέχει µεταφερσιµότητα του γραφικού περιβάλλοντος 

σε διάφορες υπολογιστικές πλατφόρµες καθώς και εκτέλεση της εφαρµογής µέσω 

δικτύου, γεγονός που προσφέρει το σηµαντικό πλεονέκτηµα της αποµακρυσµένης 

διαχείρισης. 

 

8.3 Μελλοντική Εργασία 

Μία µελλοντική επέκταση που θα µπορούσε να γίνει πάνω στο σύστηµα διαχείρισης που 

προτείνεται σε αυτή τη διατριβή είναι η επέκτασή του ώστε να υποστηρίζονται περισσότεροι 

από τρεις διαχειριστές στοιχείων δικτύου. 

Μία άλλη επέκταση που µπορεί να εφαρµοστεί στο σύστηµα που προτείνεται σε αυτή 

διατριβή είναι η προσαρµογή της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής ώστε να είναι δυνατή η 

διαχείριση του δικτύου πρόσβασης και µέσω web σελίδων (π.χ. µέσω µία εταιρικής πύλης – 

portal) µε τη χρήση του πρωτοκόλλου HTTP. 

Επίσης, µία µελλοντική επέκταση του προτεινόµενου συστήµατος είναι η προσθήκη των 

κατάλληλων µετρητών που θα παρέχουν µετρήσεις σχετικές µε την τήρηση των SLAs 

(Service Level Agreements) για τις παρεχόµενες από το δίκτυο υπηρεσίες.  
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Τέλος, αυτό που θα µπορούσε να γίνει είναι ο σχεδιασµός και η υλοποίηση µηχανισµών 

φιλτραρίσµατος οι οποίοι θα τοποθετηθούν µεταξύ των διαχειριστών στοιχείων δικτύου και 

του Ενδιάµεσου Χώρου Αποθήκευσης, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα, σε κάποιες 

περιπτώσεις που είναι αναγκαία η µέγιστη δυνατή απόδοση του συστήµατος διαχείρισης, να 

τίθενται σε λειτουργία αυτοί οι µηχανισµοί µε παραµέτρους που θα θέτει ο χρήστης του 

συστήµατος και αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα τη µη επεξεργασία κάποιων συγκεκριµένων 

συναγερµών ή γεγονότων. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 
 

ADM Add Drop Multiplexer 
ATM Asynchronous Transfer Mode 
CT Craft Terminal 
DCN Data Communication Network 
DXC Digital Cross Connect 
ISDN Integrated Services Digital Network 
HC HellasCom 
HDSL High bit rate Digital Subscriber Line 
HP HellasPac 
LAΝ  Local Area Network 
LL Leased Line 
ONU Optical Network Unit 
OLT Optical Line Termination 
PDH Plesiochronous Digital Hierarchy 
PSTN Public Switch Telephone Network 
STM Synchronous Transfer Mode 
SDH Synchronous Digital Hierarchy 
ΚΟΙ Καλώδια Οπτικών Ινών 
Σ∆ Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
EMS Element Management System 
NMS Network Management System 
BPM  Business Process Model 
ITU  International Telecommunications Union 
ITU –T  ITU Telecommunications Sector 
NO  Network Operator 
SM  Service Management 
TOM  Telecom Operations Map 
UML  Unified Modeling Language 
VoD Video on Demand 
OSI Open Systems Interconnection 
VC Virtual Circuit 
MOM Manager Of Managers 
ISO International Standards Organization 
TMN Telecommunication Management Network 
IETF Internet Engineering Task Force 
CMIP Common Management Information Protocol 
IP Internet Protocol 
LAN Local Area Network 
WAN Wide Area Network 
MIB Management Information Base 
SNMP Simple Network Management Protocol 
API Application Programming Interface 
NOC Network Observation and Control 
PVC Private Virtual Circuit 
MBD Management By Delegation 
DP Distribution Point 
CCP Cross Connection Point 
PCP Primary Connection Point 
SCP Secondary Connection Point 
SM Systems Management 



Σύστηµα Ενοποιηµένης ∆ιαχείρισης Ετερογενούς ∆ικτύου Πρόσβασης                                              

 

 

                                                                                                                                                266  

MAC Media Access Control 
LLC Logical Link Control 
SMF System Management Functions 
MIM Management Information Model 
MOC Managed Object Classes 
OMT Object Modelling Technique 
GDMO Guidelines for the Definition of Managed Objects 
SDL System Definition Language 
LDN Local Distinguished Name 
BML Business Management Layer 
SML Service Management Layer 
NML Network Management Layer 
EML Element Management Layer 
NEL Network Element Layer 
OSS Operations Support System 
NMS Network Management System 
EMS Element Management System 
DCS Digital Cross-connect Systems 
SP Service Provider 
NE Network Element 
RPC Remote Procedure Call 
VPN Virtual Private Network 
ONO Other Network Operator 
SLA Service Level Agreements 
OMA Object Management Architecture 
ORB Object Request Broker 
IDL Interface Definition Language 
ODP Object Distributed Processing 
DN Distinguished Name 
COS Common Object Service 
JVM Java Virtual Machine 
RMI Remote Method Invocation 
MO Managed Object 
RIP Routing Intradomain Protocol 
SMS Service Management System 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’ 
 

Γενικά 

Στο παράρτηµα αυτό περιέχεται το σχέδιο τυποποίησης για το δίκτυο πρόσβασης όπως αυτό 

οριστικοποιήθηκε κατά την διάρκεια των εργασιών της συνόδου του Study Group 15 της 

ITU-T (21/6 – 2/7 1999). 

 

Access Network Transport Standardization Plan (ITU) 

 

Introduction 

In today's global communications world the traditional boundaries in network access between 

Telecommunication Network Operators, Private Network Providers, Cable TV Networks and 

Information Technologies cease to exist.  

Within the ITU-T, the study and development of Recommendations related to transport in the 

access network is being carried out in a number of different Study Groups, e.g. SG 9, 13, 15. 

Moreover, ITU-R and other standards bodies, forums and consortia are also active in this 

area. 

Recognizing that without a strong coordination effort there is the danger of duplication of 

work as well as the development of incompatible and non-interoperable standards, the WTSC 

96 designated Study Group 15 as Lead Study Group on Access Network Transport, with 

the mandate to: 
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• study the appropriate core Questions (Question 1, 2, 3 and 4/15) 

• define and maintain overall (standards) framework, in collaboration with other SGs 

and standards bodies) 

• coordinate, assign and prioritize the studies done by the Study Groups (recognizing 

their mandates) to ensure the development of consistent, complete and timely 

Recommendations. 

 

Scope 

The standardization area covered by Access Network Transport is defined in clause 2. The 

outcome of the Lead Study Group activities is twofold, consisting of a: 

 

• standardization plan 

• work plan 

 

The main purpose of the standardization plan is to identify: 

 

• Which standards exist 

• Topics/standards under study/development 

• Lack of standards 

• Possible duplication and/or overlap 

• Market needs  

• Priorities. 
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The presentation of the standardization plan consists of block diagrams, identifying the key 

elements of access network transport and notation of the relevant standards, a corresponding 

matrix table, including the various standards organizations, and a listing of the standards 

identified, including their titles and issue dates. 

Based on the findings of the standardization plan, the work plan will then reflect the 

agreement reached between the parties concerned on the necessary actions to remedy the 

deficiencies identified by the standardization plan. 

Apart from taking the Lead Study Group role within the ITU-T, Study Group 15 will also 

endeavour to cooperate with ITU-R and other relevant organizations, such as ETSI, ANSI 

T1, ISO/IEC, DAVIC etc. 

As the mandate of this Lead Study Group role implies, the standards area covered relates to 

transport, i.e. Circuit Layer (CL), Path Layer (PL) and Transmission Media Layer (TM) in 

terms of the general protocol reference model for the Access Network ITU-T 

Recommendation G.902, Fig. 2/G.902. The corresponding transport functions are defined in 

clause 2. 

 

Definitions 

The starting documents for the following definitions are G.902 (ITU-T) and DEG/TM-0004 

(ETSI - revised ETR 306). 

 

Access Network Transport 

An implementation comprising those entities (such as cable plant, transmission facilities, 

etc.) which provide the required transport bearer capabilities for the provision of 
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telecommunications services between a service node interface (SNI), which is an interface 

that provides customer access to a service node, and each of the associated interfaces 

between the user network(s) which are being grouped as XNI interfaces (this would include 

ISDN UNIs). 

The XNI interface, following the intent of GII project N.1, is defined as „the interface 

between the user domain and the network domain at which the access network transport 

functions apply“. 

An access network can be configured and managed through a Q3 interface which may be 

implemented at the q3 reference point. This reference point (q3) is the access point for 

management information, configuration control, performance monitoring and maintenance as 

defined in ITU-T Rec. M.3010. 

In principle there are no restrictions on the types and number of SNIs and XNIs which an 

Access Network may implement. The Access Network does not interpret (user) signalling 

and does not include Local Area Networks (LANs). 

The Access Network is bounded by the customer premises network interfaces (XNIs) on the 

customer side and the service node interfaces (SNIs) at the core network side. 

Further clarification of the interfaces and access configurations can be found in the ANT 

models. 

 

Functions of Access Network Transport 

The transport functions provide common transport bearer capabilities between different 

locations in the Access Network (AN) and the media adaptation for the relevant transmission 

media used. 
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Examples of transport functions are: 

 

- multiplexing function; 

- cross connect function including grooming, on demand connection and configuration; 

- management functions; 

- physical media function 

 

Access Network Transport Model 

A functional Access Network Transport and Operation Control Model is presented in Figure 

1. This model is based on the basic model presented in G.902 (ITU-T) and DEG/TM-0004 

(ETSI - revised ETR 306). The model includes those entities which provide the required 

transport bearer capabilities between a Service Node Interface (SNI) and each of the 

associated Customer Network Interfaces (XNIs). An Access Network may be configured and 

managed via a Q3 interface. 

Note: The boxes in next figure represent functions at the interfaces and do not necessarily 

imply actual equipment at the interface. 
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Η σελίδα αυτή είναι σκόπιµα λευκή 
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Transport
Function

U
S
E
R

P
O
R
T

S
E
R
V

P
O
R
T

EMS EMS EMS

NMS

QANT-L2

QANT-L1

XNI SNI
QX Depends on the
existing environment

Customer
Premises

Services

 

Εικόνα 43: Access Network Transport and Management Model 

 

The wide varieties of interfaces, architectures, applications, etc. for the ANT can be best 

understood through scenarios. Based on the scenario methodologies developed for GII, a 

series of seven scenarios have been developed for ANT:  

 

• Provision of Voice/Data/Video Service over existing infrastructure 

• Provision of Voice/Data/Video Services over Cable Networks using B-ISDN 

• The use of ADSL or VDSL to provide video/data bandwidth over copper pairs 

• Fibre Access Scenario 

• The use of Radio in the Local Loop 

• Access using satellites 

• Example of Internet Access 
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The scenarios, depicted in Annex 1, are used as references for correlation with the matrix of 

ANT-related standards (Annex 2) for quick retrieval of specific applications (XNI, CATV, 

etc.).  

 

Overview of Existing Standards and Activity 

In order determine the standardization needs for ANT, a matrix of ANT-related standards 

was developed from known public lists inputs from other ITU Study Groups, other standards 

development organizations (SDOs), Forums & consortia. The matrix is organized, as seen in 

the sample format of next table, by Standards body and then by designation. This enables 

quick location of specific standards. Each standard is categorized by marking its type 

according to the code in Figure 2 and further refined by identifying each scenario from 

Annex 1 associated with the particular standard. This structure enables a user of this plan a 

straight forward way to obtain a listing of standards relevant to a particular topic (e.g. user 

interface for CATV access). The matrix will be updated through liaison to ITU-T, ITU-R, 

and standards organizations outside the ITU. It is planned to eventually replace this manual 

method for presenting the matrix of standards with a web-based approach where a user could 

click on a portion of a scenario and immediately obtain a list of relevant standards (or 

discover that relevant standards did not exist). 

Organization of ANT Relevant Standards by Type and Scenario Reference 

Classification:  G= General; O= Overview; A= Architecture; Q= Network Management 

Access 

Medium: F= Fiber; C= COAX; P= Twisted pair; A= Wireless 
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Interface:  J= User/Access Network; H= Service Node/Access Network;  

B= Direct Server/Access Network; W= User/Wireless Access Network 

 

Stds. 
Body 

Number 
Title 

Scen.

Ref. 

Classification  Medium Interfaces Public. 
Date 

    G O A Q F C P A J H B W  

ITU G.1xx Equip. 
Transmissio
n  

              

„                 

„                 

ETSI ETS 300 101 Equip. 
transmission 

              

„                 

DAVIC                 

„                 

Πίνακας 5: Sample Format for Standards Matrix 

 

The following classes are used in “classification”: 

C: The document contains transmission related specifications. 

O: The document contains an overview over transmission related items specified in a set of 

.Recommendations or Standards. 

A: Documents containing reference models are classified as architectural.   

Q: Documents containing OAM requirements as Information models, management interfaces 

etc. 

 

Standardization Process 
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Coordination of Activities 

Contact persons within the ITU first and then other bodies will be established through liaison 

for specific issues/standards (GII, general ANT, B-ISDN/ISDN, wireless, CATV, etc.). A 

record of the contact persons will be maintained in a companion ANT Work Plan. 

Correspondence with these contacts will assist in developing and maintaining a list of ANT 

issues such as missing, conflicting or overlapping standards and tracking development of 

critical ANT-related standards. 

 

Identification of Issues 

 

Recommendations Under Review 

Q1/15 will continue examination of the standards included in Annex 2 for identification of 

overlaps and other issues. Q1/15 also plans to update Annex 2 with new and revised ITU-T 

ANT-related standards, particularly those identified as in the critical path for GII. This 

process will be established in the ANT Work Plan. 

 

New Recommendations 

Based on correspondence, Q1/15 will follow development of new ITU-T Recommendations 

to identify those which are related to ANT, providing guidance where appropriate. Q1/15 

will also assist in finding appropriate ITU-T Questions for development of “missing“ 

standards. 
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Identification of holes/overlaps/conflicts/ongoing activities 

Q1/15 has developed a preliminary list of missing standards and other issues related to ANT 

standardization from examination of Annex 2 and from liaisons within the ITU. These issues 

are presented here; (Copy of the table of "ANT issues identified" from ANT Work Plan) 

 

No. Issue Action Status 

1. The description of the boundaries for the access network 
transport continues to be an issue. Q.1/15 introduced the “XNI” 
to avoid the ambiguities of the term “UNI.” While not an 
immediate issue, the term “SNI” will also need to be used 
carefully 

 Resolved through 
liaison with SG 13 
and Q.1 experts 
contributions 

2. Discussions continue on where the XNI reference point should 
be shown relative to NT and ONU functions  

 Resolved through 
liaison with SG 13 
and Q.1 experts 
contributions 

3. There needs to be a review of the impact of new access 
technology, which can significantly increase access delay, on 
echo control. Voice applications are particularly sensitive to 
this issue.  

 ITU-T SG 12 has 
accepted 
responsibility for 
addressing this 
issue. 

4. Need Identification of power feeding interfaces required in the 
Access Network to ensure interoperability of power source and 
power consuming equipment and to support network 
management of the power portion of the Access Network.  

 SG 13 is addressing 
this issue. 

5. What standards are needed for dealing with new media for 
access (e.g. plastic fiber, 1Gbit copper, “siamese” cable)  

 (ITU-T SG 6, SG 
13, CENELEC, 
IEC, TIA)) 

6. CATV hybrid interfaces are part of the new ANT. Standards are 
needed for CATV interfaces/channel protocols and CATV 
frequency plan)  

 Resolved. These 
issues are already 
covered by SG 9 
Recommendations 

7. There are no standards dealing with timing for hybrid CATV 
access. There is a difficulty in locating the experts to fill this 
hole  

 Resolved (Currently 
SG9 docs. Do not 
cover timing critical 
communicative 
services.) 

8. What standards are needed to ensure that new applications over 
existing media (e.g., ADSL over copper pair) are compatible 
(e.g., cross-talk issues) with existing technologies (e.g., 
voiceband applications, N-ISDN). 

 Currently under 
study in ITU-T 
SG15 Q4, ETSI 
TM6, ANSI 
T1E1.4) 

9. Gap: For developing countries without sophisticated Network 
Management Systems, it would be helpful to define 
management functions for local switches  

 (ITU-T SG 4) 
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10. Gap: Analog, voiceband interface standard for in-house access 
to the telecommunications network via access network transport 
(ANT) technologies such as Fiber-to-the-home (FTTH), fixed 
wireless access (FWA), cable modem for CATV. 

Identification of 
the responsible 
SG in ITU-T. 

 

11. Gap: In the developing countries due to unreliable electricity 
supply, subscriber end equipment and wayside equipment may 
require power back up. 

Identification of 
possible 
standardization 
activities in the 
various groups 
resp. allocation of 
this issue to a 
standards body. 

 

12. Gap: Environment: The wayside equipment would require to 
perform within its specifications without airconditioning. The 
local environmental requirements shall be met. 

Identification of 
possible 
standardization 
activities in the 
various groups 
resp. allocation of 
this issue to a 
standards body. 

 

13. A possible Gap might be identified in the area of 
standardization of protection mechanisms for access networks. 

Contact 
CENELEC and 
IEC. 

CENELEC TC210 
deals with 
protection and 
restibility of 
systems and 
sevices. 

14. TMN-Documents reliable for Access Networks: There is a 
possible missing area in the Draft Standardization Plan 
regarding TMN-Recommendations or Standards 

 SG4 TMN-PMT 
(Project 
Management Team) 
is contacted via LS. 

15. Standardization activity in ITU-R WP8a on "Performance and 
availability requirements for fixed wireless access FWA" and 
freqency allocation for FWA 

Keep contact.  

16. ITU-R WP9B: A preliminary draft Recommendation for hybrid 
fiber radio (HFR) has been developed (F.1332).  

Keep informed.  

17. Ongoing TSAG studies on IP and telecommunication 
relationship require close contact to ISOC/IETF (Internet 
Engineering Task Force). 

Etablish contact 
to ISOC/IETF. 
Feedback to 
TSAG. 

 

18. Gap: The evolution of Telecommunication Management 
Network (TMN) presently defined for circuit switched 
Telecommunications Networks, Transport Networks and 
Signaling Networks, to manage IP Networks which will form 
an increasing part of GII. 

Keep informed Ongoing work in 
SG4 

19. Gap: Satellite in the Access Network: Recommendations are 
established for ISDN and PSPDN. There is a ongoing work on 
PSTN interfacing in ITU-T SG13/Q.22.  

Contact Mr. Levis 
 

Work in ITU-T 
SG13/Q.22 

Πίνακας 6: ANT Issues Identified 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
 

This appendix gives an overview of the Common Object Request Broker Architecture 

(CORBA). This is mainly derived from the CORBA specification. 

This appendix is structures as follows: section 1 introduces the Object Management Group 

and its architecture for distributed computing (CORBA), section 2 presents the CORBA 

architecture, section 3 introduces the Interface Definition Language, section 4 discusses the 

language bindings of CORBA, section 5 presents the Object Request Broker, section 6 deals 

with interoperability between ORBs, and section 7 discusses the additional requirements of 

an ORB for embedded systems. 

 

Introduction 

The Common Object Request Broker Architecture (CORBA) is a product of the Object 

Management Group (OMG), an international trade organization founded in 1989. Its 

members are the major and many smaller information system vendors, their users and 

academic institutions. Although the OMG is not a formal standards body its wide support 

causes its specifications to become de facto standards almost immediately. 

There are two paradigms central to the work of the OMG: 

 

• Object orientation 

• Distributed computing. 

 

These paradigms are also the heart of developments in the software industry at this moment. 

The OMG also aims at the further promotion of distributed object concepts. 
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The basic framework for all OMG specifications is the Object Management Architecture 

Reference Model (OMA RM). This framework stresses object orientation as the enabler of 

reusability, portability and interoperability. 

Specifications derived from this framework define functionality in terms of object-oriented 

interfaces. These interfaces hide the actual implementations and the specifications do not 

define implementation issues. 

The OMA RM defines the OMG Object Model (OMA OM) and the OMG Object 

Management Architecture. Together they form the basis for the Common Object Request 

Broker Architecture (CORBA).  

 

CORBA Architecture 

The key to understand the structure of the CORBA architecture is the so-called the Object 

Management Architecture Reference Model (OMA RM), which consists of the following 

five components: 

 

• Object Request Broker, which enables objects to transparently send and receive 

requests and responses in a distributed environment. It is the foundation for building 

applications from distributed objects and for interoperability between applications in 

hetero- and homogeneous environments.  

• Object Services, a collection of services (interfaces and objects) that support basic 

functions for using and implementing objects. Services are necessary to construct any 

distributed application and are always independent of application domains. For 

example, the Life Cycle Service defines conventions for creating, deleting, copying, 
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and moving objects; it does not prescribe how the objects are implemented in an 

application. 

• Common Facilities, a collection of services that many applications may share, but 

which are not as fundamental as the Object Services. For instance, a system 

management or electronic mail facility could be classified as a common facility. 

• Domain Interfaces. These are domain-specific interfaces for application domains such 

as Finance, Healthcare, Manufacturing, Telecom, Electronic Commerce, and 

Transportation. 

• Application Interfaces, which are products of a single vendor or in-house 

development group that controls their interfaces. Application Objects correspond to 

the traditional notion of applications, so they are not standardized by OMG. Instead, 

Application Interfaces constitute the uppermost layer of the Reference Model. 

 

Interface Definition Language 

The OMG Interface Definition Language (IDL) is the language used to specify the interfaces 

that client objects use to invoke operations on server objects. 

IDL is a purely declarative language. This means that it provides no implementation details. 

Clients are written in programming languages for which mappings from OMG IDL concepts 

have been defined. 

The mapping of an OMG IDL concept to a client language construct depends on the facilities 

available in the client language. For example, an OMG IDL exception might be mapped to a 

structure in a language that has no notion of exception, or to an exception in a language that 

does. 
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Binding with Programming Languages 

CORBA is independent of the programming language used to construct clients or object 

implementations. In order to use the ORB, it is necessary for programmers to know how to 

access ORB functionality from their programming languages. 

A complete language mapping allows a programmer to have access to all ORB functionality 

in a way that is convenient for the particular programming language. The supported language 

bindings include C, C++, Java, and Smalltalk. 

 

Object Request Broker 

 

Architecture 

An Object Request Broker (ORB) is the component that establishes the client/ server 

relationships between objects. Using an ORB, a client object can transparently invoke a 

method on a server object, which can be on the same machine or across a network. The ORB: 

 

• intercepts the call, 

• finds an object that can implement the request, 

• passes the parameters to that object, 

• invokes the operation on the object, 

• returns the results. 
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The client does not have to be aware of where the object is located, its programming 

language, its operating system, or any other system aspects that are not part of an object’s 

interface. The client/server roles are only used to coordinate the interactions between two 

objects. Objects on the ORB can acts as either client or server, depending on the instance of 

interaction. 

 

Object Adapters 

An Object Adapter allows an object implementation to access the services provided by the 

ORB. Services provided by the ORB through an Object Adapter often include: generation 

and interpretation of object references, method invocation, security of interactions, object and 

implementation activation and deactivation, mapping object references to implementations, 

and registration of implementations. 

The wide range of object granularities, lifetimes, policies, implementation styles, and other 

properties make it difficult for the ORB to provide a single interface that is convenient and 

efficient for all objects. Thus, through Object Adapters, it is possible for the ORB to target 

particular groups of object implementations that have similar requirements with interfaces 

tailored to them. 

 

Static Method Invocation 

The CORBA ORB supports two types of invocations: static and dynamic. The static 

interface is directly generated from the IDL specification in the form a stub and a skeleton by 

the IDL precompiler. A static interface can be used for programs that know at compile time 
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the details (e.g., argument and result types) of the operations they need to invoke. The static 

stub interface is bound to the client at compile time. 

 

Steps for Implementation of Applications 

The following steps must be followed to implement a client-server application using static 

method invocation: 

 

• Specify interfaces using IDL. 

• Automatically generate stub and skeleton 

• Add server implementation code to skeleton 

• Write an application object that uses the stub. 

• Compile the code 

• Instantiate the objects 

 

Inter – ORB Interoperability 

A client object can be initialized on a different ORB than a server object. For interoperability 

between ORBs produced by different vendors, an Inter- ORB Protocol has been specified. 

The CORBA standard specifies a General Inter-ORB Protocol (GIOP) that enables 

communication between ORBs independent of an underlying transport protocol. To be 

CORBA compliant, an ORB must include an Internet Inter-ORB Protocol (IIOP), which 

specifies how GIOP messages are exchanged using TCP/IP. 
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General Inter – ORB Protocol 

The General Inter-ORB Protocol (GIOP) element specifies a standard transfer syntax (low-

level data representation) and a set of message formats for communications between ORBs. 

The GIOP is specifically built for ORB to ORB interactions and is designed to work directly 

over any connection-oriented transport protocol that meets a minimal set of assumptions. It 

does not require or rely on the use of higher level RPC mechanisms. The protocol is simple, 

scalable and relatively easy to implement. It is designed to allow portable implementations 

with small memory footprints and reasonable performance, with minimal dependencies on 

supporting software other than the underlying transport protocol. 

 

Internet Inter – ORB Protocol 

The Internet Inter-ORB Protocol (IIOP) element specifies how GIOP messages are 

exchanged using TCP/IP connections. The IIOP specifies a standardized interoperability 

protocol for the Internet, providing off-the-shelf inter-operation with other compatible ORBs 

based on the most popular product- and vendor-neutral transport protocol. IIOP is mandatory 

since CORBA 2.0. 

 

MinimumCORBA 

The network elements Lucent Technologies develops are embedded systems. For these 

systems a fully compliant implementation of the CORBA standard is too large to meet size 

and performance requirements. Therefore, a number of companies, including Lucent 

Technologies, submitted a specification for a cut-down version of CORBA called 
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MinimumCORBA. The MinimumCORBA specification defines a profile (or subset) of 

CORBA. 

The main differences between CORBA and MinimumCORBA are: 

• MinimumCORBA does not support dynamic but only static invocation. 

• MinimumCORBA has a minimum object adapter. 

 


