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Περίληψη 
 

Ο σκοπός  της διατριβής είναι η διερεύνηση λύσεων για την παροχή υπηρεσιών ΙΡ 
στα σύγχρονα δίκτυα κορµού. Οι σύγχρονες υλοποιήσεις στηρίζουν τη λειτουργία 
τους σε µία εκτεταµένη στοίβα πρωτοκόλλων. Κάτι τέτοιο έχει σαν αποτέλεσµα πέρα 
από τη σπατάλη σε εύρος ζώνης, την δυσκολία στη διαχείριση των υβριδικών 
δικτύων κορµού λόγων των περίπλοκων µηχανισµών ελέγχου που απαιτούνται. Η 
λύση στο πρόβληµα αυτό, η οποία εξετάζεται στα πλαίσια της διατριβής υιοθετεί το 
µοντέλο λειτουργίας IP over WDM το οποίο αναµένεται να αποτελέσει και την 
επιλογή των τηλεπικοινωνιακών οργανισµών για µελλοντικές υλοποιήσεις. 
Συγκεκριµένα προτείνει µια αρχιτεκτονική για ενιαία διαχείριση τεχνολογιών 
δικτύων κορµού επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον κυρίως στα προβλήµατα της 
διαµόρφωσης και διασφάλισης ποιότητας υπηρεσίας. Η λύση κινείται σε δύο άξονες. 
Πρώτος είναι η εισαγωγή ενός επιπλέον επιπέδου διαχείρισης το οποίο αποµονώνει 
την παροχή υπηρεσιών από τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της κάθε τεχνολογίας 
δικτύου η οποία χρησιµοποιείται. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται ένα µοντέλο 
πληροφορίας το οποίο µπορεί να αναπαραστήσει µε γενικότητα τα στοιχεία του 
δικτύου. Ο δεύτερος άξονας είναι η χρήση του επιπέδου διαχείρισης για 
υποκατάσταση των µηχανισµών σηµατοδοσίας, όταν αυτοί δεν είναι διαθέσιµοι. 
Τέλος αναφορικά µε το γενικό πρόβληµα το οποίο εξετάζεται, αυτό της παροχής ΙΡ 
υπηρεσιών στον τελικό χρήστη, προτείνεται ένα πλαίσιο λειτουργίας µέσα από το 
οποίο οι προτεινόµενοι µηχανισµοί διαχείρισης κορµού µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για την παροχή υπηρεσιών κάνοντας χρήση τεχνολογίας του MPLS. 





 
 
 
 

Abstract 
 
The aim of this thesis is the investigation of solutions for the problem of IP service 
provisioning in the modern core networks. Current implementations are based on the 
usage of an extended stack of protocols. This besides the obvious waste of bandwidth 
results in complicated network management. The solution that is proposed in the 
current thesis is based on the IP over WDM model, which is expected to prevail in the 
future core network implementations. The current thesis proposes a novel architecture 
for an integrated management of all underlying transport technologies, with special 
emphasis in the areas of network configuration and quality of service. The proposed 
solution is composed of two elements. The first one is the usage of a new layer in the 
network management architecture that aims at isolating the service provisioning from 
the specifics of the underlying technologies. In order to accomplish this the thesis 
proposes a general object model that can be used to depict the network elements in 
different technologies. The second element is the usage of the management plane to 
substitute the control mechanisms, in the cases where the latter are not available. Last 
with regard to the general problem that is addressed, the one of IP service 
provisioning, the current thesis uses the aforementioned architecture for managing 
core networks to propose a general framework based on usage on MPLS for service 
provisioning to the end user. 
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Εισαγωγή  

13 

Κεφάλαιο 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Πρόλογος 

Η διαχείριση δικτύων είναι µία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές µε τις οποίες 
µπορεί να ασχοληθεί κανείς, συνδυάζοντας γνωστικά αντικείµενα από όλο σχεδόν το 
φάσµα της επιστήµης των δικτύων επικοινωνιών. Είναι ο τοµέας µέσα από τον οποίο 
πρέπει να περάσει κάθε νέα εξέλιξη στις τηλεπικοινωνίες, είτε αυτή αφορά κάποιο 
νέο µηχανισµό για αύξηση του ρυθµού µετάδοσης στο φυσικό επίπεδο, είτε κάποια 
νέα µέθοδο προστασίας στο επίπεδο µεταφοράς, προκειµένου να αξιοποιηθεί σωστά 
και να επιφέρει την αναµενόµενη βελτίωση στις υπηρεσίες που απολαµβάνει ο 
τελικός χρήστης,  
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει σηµειωθεί αλµατώδης πρόοδος, µε την 
ενσωµάτωση πολλών τέτοιων εξελίξεων στα σύγχρονα δίκτυα, από τους 
τηλεπικοινωνιακούς φορείς. Η πρόοδος αυτή, δεν είναι πουθενά τόσο έκδηλη, όσο 
στη περιοχή των δικτύων κορµού, όπου η υιοθέτηση µιας σειράς νέων τεχνολογιών, 
όπως τα ATM, SDH και WDM, έχει πολλαπλασιάσει το διαθέσιµο εύρος ζώνης. 
Όπως όµως έχει αποδειχθεί στην πράξη από την πρόσφατη κρίση την οποία διέρχεται 
ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, οι νέες µέθοδοι για αύξηση του ρυθµού µετάδοσης 
από µόνες τους δεν µεταφράζονται πάντα σε έσοδα για τους πάροχους οι οποίοι θα 
σπεύσουν να τις υιοθετήσουν. Αν το ζητούµενο από την αγορά, είναι η υλοποίηση 
ενός ολοκληρωµένου πλαισίου παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών στους πελάτες, τότε 
η εισαγωγή τεχνολογιών για αύξηση του εύρους ζώνης στο εσωτερικό του δικτύου 
κορµού από µόνη της αποτελεί µόνο µια συνιστώσα της λύσης. Το δεύτερο σκέλος το 
οποίο είναι και αυτό στο οποίο επικεντρώνεται η διατριβή, αποτελούν οι κατάλληλοι 
µηχανισµοί διαχείρισης, οι οποίοι θα επιτρέπουν την σωστή αξιοποίηση των 
καινούργιων υποδοµών των δικτύων κορµού, µε τελικό σκοπό την καλύτερη παροχή 
υπηρεσιών στον τελικό χρήστη. Ειδικότερα το σηµείο στο οποίο προσπαθεί να 
εστιάσει την προσοχή της, είναι ο τρόπος µε τον οποίο οι διαφορετικές τεχνολογίες 
κορµού µπορούν να ενοποιηθούν κάτω από µία ενιαία αρχιτεκτονική διαχείρισης για 
την παροχή υπηρεσιών IP.  
Όπως φαίνεται και στην πράξη, λόγω των πολλών διαφορετικών υποδοµών στα 
δίκτυα κορµού, το πρόβληµα αυτό µπορεί να αναλυθεί σε µια σειρά υποπεριπτώσεων 
για κάθε διαφορετικό συνδυασµό τεχνολογιών. Η συγκεκριµένη διατριβή θα εστιάσει 
στο πρόβληµα της παροχής υπηρεσιών IP πάνω από οπτικά δίκτυα πολυπλεξίας 
µήκους κύµατος µε το σκεπτικό ότι αυτό το µοντέλο λειτουργίας, είναι που θα 
επικρατήσει τελικά στις σύγχρονες υλοποιήσεις δικτύων κορµού. 

1.2 ∆ιατύπωση Προβλήµατος 

Οι υλοποιήσεις στα σύγχρονα δίκτυα κορµού χρησιµοποιούν µια πλειάδα 
διαφορετικών τεχνολογιών για τη µεταφορά ΙΡ δεδοµένων. Μία τυπική στοίβα 
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πρωτοκόλλων αποτελείται από ένα ετερογενές σύνολο τεχνολογιών όπως 
IP/ATM/SDH/WDM. Κάθε ένα από τα επίπεδα της στοίβας, έχει επιλεχθεί για να 
επιτελεί και µια ξεχωριστή λειτουργία. Για παράδειγµα το ΑΤΜ επιλέγεται για τον 
έλεγχο τον οποίο προσφέρει στη διασφάλιση χαρακτηριστικών ποιότητας υπηρεσίας 
ενώ το SDH για τους µηχανισµούς προστασίας. Η χρήση µιας τόσο εκτεταµένης 
στοίβας αναπόφευκτα εισάγει όµως αλληλοεπικαλύψεις µεταξύ των επιπέδων, οι 
οποίες µε τη σειρά τους οδηγούν σε µη βέλτιστη χρήση των πόρων του δικτύου. Κάτι 
τέτοιο ισχύει κατά κόρο στον τοµέα της διαχείρισης, όπου κάθε πρωτόκολλο 
λειτουργεί ξεχωριστά από τα υπόλοιπα, εισάγοντας τους δικούς του ανεξάρτητους 
µηχανισµούς. Το αποτέλεσµα είναι πολύπλοκες διαδικασίες για την παροχή 
υπηρεσιών και υψηλοί χρόνοι εγκατάστασης νέων συνδέσεων.  
Στην προσπάθεια για καλύτερη αξιοποίηση των παρεχόµενων πόρων οι 
τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί προσανατολίζονται σε χρήση πιο απλών µοντέλων για 
τη µεταφορά κίνησης IP πάνω από τα δίκτυα κορµού. Η λύση η οποία φαίνεται να 
κερδίζει έδαφος στηρίζεται στο απλοποιηµένο µοντέλο στοίβας IP over WDM. Η 
απουσία των ενδιάµεσων πρωτοκόλλων από τη µια οδηγεί σε βέλτιστες λύσεις, όµως 
παράλληλα στερεί την αρχιτεκτονική από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες τις οποίες αυτά 
προσφέρουν, όπως για παράδειγµα η υλοποίηση µηχανισµών διασφάλισης ποιότητας 
υπηρεσίας. Το κενό αυτό καλούνται να καλύψουν οι µηχανισµοί διαχείρισης. Ο 
σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να περιγράψει αυτούς τους µηχανισµούς και 
µεθοδολογίες οι οποίες υλοποιούνται από το επίπεδο διαχείρισης για την παροχή ΙΡ 
υπηρεσιών πάνω από τα σύγχρονα δίκτυα κορµού. 

1.3 Μεθοδολογία 

Το πρόβληµα της διαχείρισης δικτύων δεν είναι κάτι καινούργιο. Τηλεπικοινωνιακοί 
οργανισµοί όπως η ITU έχουν εξετάσει τα θέµατα τα οποία σχετίζονται µε αυτήν, εδώ 
και αρκετά χρόνια στην προδιαγραφή TMN. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα τα οποία 
προέκυψαν, το πρόβληµα της διαχείρισης διαιρείται σε ένα αριθµό από επιµέρους 
ενότητες. Κάθε µία από αυτές θα αποτελέσει και ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της 
διατριβής. Η τρόπος µε τον οποίο η διατριβή θα δοµηθεί είναι ο ακόλουθος: 
 
Κεφάλαιο 2 «Τεχνολογίες ∆ικτύων Μεταφοράς». 
Ο χαρακτήρας της ενότητας αυτής είναι εισαγωγικός. Σκοπός της είναι να περιγράψει 
τις αρχές λειτουργίας των πρωτοκόλλων του δικτύου κορµού, µε τα οποία θα 
ασχοληθούν οι επόµενες ενότητες. Βάρος δίνεται κυρίως στην τεχνολογία MPLS η 
οποία θα αποτελέσει τον κορµό της προτεινόµενης λύσης. 
 
Κεφάλαιο 3 «Αρχιτεκτονικές ∆ικτύων Κορµού για Μεταφορά ΙΡ υπηρεσιών» 
Το κεφάλαιο αυτό αναλύει τις αρχιτεκτονικές οι οποίες συνδυάζουν τις τεχνολογίες 
του προηγούµενου κεφαλαίου. ∆ίνεται βαρύτητα στα µοντέλα τα οποία ακολουθούν 
οι σύγχρονες υλοποιήσεις και τα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζονται σε αυτές. 
Τέλος εξετάζεται το µοντέλο IP over WDM πάνω στο οποίο θα εστιαστούν τα 
επόµενα κεφάλαια. 
 
Κεφάλαιο 4 «Ενοποιηµένη Αρχιτεκτονική ∆ιαχείρισης ∆ικτύων Κορµού» 
Στο τέταρτο κεφάλαιο της διατριβής γίνεται παράθεση τον αρχών λειτουργίας της 
προτεινόµενης αρχιτεκτονικής. Γίνεται ένας πρώτος διαχωρισµός του συστήµατος σε 
οντότητες σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική του TMN, και περιγράφεται η 
λειτουργικότητα η οποία πρέπει να παρέχεται τελικά. 
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Κεφάλαιο 5 «Αρχιτεκτονική Συστήµατος ∆ιάρθρωσης» 
Η διάρθρωση είναι ο πρώτος τοµέας τον οποίο καλύπτει η προτεινόµενη 
αρχιτεκτονική. Το κεφάλαιο εστιάζει σε δύο θεµατικές ενότητες. Πρώτα στον τρόπο 
αναπαράστασης του δικτύου από το σύστηµα και κατόπιν στην υλοποίηση των 
απαιτούµενων µηχανισµών για την δηµιουργία συνδέσεων. 
 
Κεφάλαιο 6 «Αρχιτεκτονική Συστήµατος ∆ιαχείρισης Παροχής Υπηρεσιών» 
Αν το προηγούµενο κεφάλαιο περιγράφει τρόπους µε τους οποίους δηµιουργούνται οι 
συνδέσεις στο εσωτερικό του δικτύου κορµού, το έκτο κεφάλαιο εστιάζει την 
προσοχή του στους µηχανισµούς οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση σε αυτές. Έτσι 
προτείνονται τρόποι µε τους οποίους οι πελάτες έχουν πρόσβαση στις παρεχόµενες 
υπηρεσίες, δίνοντας ειδικό βάρος σε θέµατα ασφάλειας της αρχιτεκτονικής. 
 
Κεφάλαιο 7 «Αρχιτεκτονική Συστήµατος Επίδοσης» 
Στο έβδοµο κεφάλαιο, περιγράφεται η αρχιτεκτονική του συστήµατος επίδοσης. Η 
περιγραφή περιστρέφεται γύρω από τους τρόπους µε τους οποίους το σύστηµα 
συλλέγει µετρήσεις για τις παραµέτρους ποιότητας υπηρεσίας του δικτύου. 
 
Κεφάλαιο 8 «∆ιεξαγωγή Πειραµάτων – Συµπεράσµατα» 
 
Η υλοποίηση της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής διαχείρισης χρησιµοποιήθηκε σε 
υπάρχον εµπορικό δίκτυο κορµού. Η ενότητα αυτή περιγράφει τα πειράµατα τα οποία 
διεξάχθηκαν. Τέλος αναφέρονται τα συµπεράσµατα της διατριβής. Παραθέτονται µια 
σειρά από ανοιχτά προβλήµατα τα οποία µπορεί να αποτελέσουν µελλοντικές 
επεκτάσεις της αρχιτεκτονικής. 
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Κεφάλαιο 2 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 

2.1 Εισαγωγή 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα δοθούν συνοπτικά περιγραφές, για υπάρχουσες τεχνολογίες 
δικτύων µεταφοράς, οι οποίες απασχόλησαν τη συγκεκριµένη διατριβή. Ο ρόλος του 
κεφαλαίου είναι εισαγωγικός και για αυτό το λόγο οι περιγραφές δεν θα καλύψουν τις 
τεχνολογίες σε όλο τους το εύρος, αλλά θα περιοριστούν απλά σε µια διατύπωση των 
αρχών λειτουργίας. 
Κοινό σηµείο αναφοράς για όλες αυτές τις περιγραφές θα είναι οι µηχανισµοί οι 
οποίοι υλοποιούνται για τη µεταφορά δεδοµένων ΙΡ, αναλύοντας την αξιοποίηση των 
πόρων του συστήµατος για κάθε µία τεχνολογία ξεχωριστά. Με τον τρόπο αυτό, το 
κεφάλαιο θα προσπαθήσει να καταδείξει τα µειονεκτήµατα τα οποία χαρακτηρίζουν 
την κάθε τεχνολογία, αναφορικά µε το πρόβληµα της µεταφοράς ευρυζωνικών 
υπηρεσιών βασισµένων στο ΙΡ, το οποίο απασχολεί τη διατριβή. 
Σκοπός του κεφαλαίου είναι µέσα από την παράθεση των διαφορετικών τεχνολογιών, 
να δοθεί µια ολοκληρωµένη εικόνα για τις σύγχρονες τάσεις στις υλοποιήσεις 
δικτύων κορµού, οι οποίες θα αποτελέσουν το αντικείµενο µελέτης των επόµενων 
κεφαλαίων της διατριβής. Η ανάλυση θα σταθεί κυρίως στο MPLS το οποίο θα 
αποτελέσει αναπόσπαστο κοµµάτι της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής. 
 
Συγκεκριµένα στις επιµέρους ενότητες αυτού του κεφαλαίου, θα περιγραφούν οι 
παρακάτω τεχνολογίες δικτύου: 
 

• ΑΤΜ 
• SONET / SDH 
• Gigabit Ethernet 

 
Το κύριο βάρος της περιγραφής θα πέσει στους µηχανισµούς και στην 
αποτελεσµατικότητα µε την οποία το κάθε ένα από αυτά µπορεί να µεταφέρει 
υπηρεσίες ΙΡ. 

 

2.2 Τεχνολογία ΑΤΜ 
 
Η τεχνολογία ΑΤΜ είναι σχετικά πρόσφατη. Η προσπάθεια προτυποποίησης της 
άρχισε από τα τέλη της δεκαετίας του 80, ενώ τα πρώτα εµπορικά προϊόντα κάνουν 
την εµφάνισή τους µετά το 1990. Οι φιλοδοξίες του νέου πρωτοκόλλου ήταν από την 
αρχή υψηλές. Ο αρχικός στόχος ήταν η πλήρης επικράτηση του ATM ώστε σταδιακά 
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να αντικαταστήσει το ΙΡ στα υπάρχοντα δίκτυα, κάτι το οποίο δεν επιτεύχθηκε και 
µάλλον δεν θα επιτευχθεί στο µέλλον. 
Το πρότυπο ΑΤΜ αναπτύχθηκε από τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς προκειµένου 
να αντιµετωπιστούν οι αδυναµίες των ΙΡ δικτύων [1]. Κάτι τέτοιο είναι φανερό εξ’ 
αρχής, από τον τρόπο σχεδίασης ο οποίος ακολουθήθηκε. Έτσι το ΑΤΜ είναι 
επικεντρωµένο στην παροχή εγγυηµένης ποιότητας υπηρεσίας στους πελάτες, σε 
αντίθεση µε το ΙΡ το οποίο εστιάζει την προσοχή του, στην όσο το δυνατό 
αποδοτικότερη χρήση των πόρων του δικτύου. Η επιλογή αυτή είναι εύλογη µια και 
τα έσοδα των τηλεπικοινωνιακών οργανισµών, οι οποίοι είχαν το πρώτο λόγο στη 
σχεδίαση του νέου πρωτοκόλλου, προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών 
εγγυηµένης ποιότητας όπως η µεταφορά φωνής. Μέχρι στιγµής έχουν γίνει αρκετές 
επενδύσεις σε αγορές εξοπλισµού ΑΤΜ κυρίως για τα δίκτυα κορµού και πρόσβασης. 
Είναι λογικό ότι οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί θα προσπαθήσουν να κάνουν 
χρήση της υπάρχουσας υποδοµής για την υλοποίηση υπηρεσιών ΙΡ.  
Οι επόµενες παράγραφοι θα περιγράψουν τις αρχές λειτουργίας του ΑΤΜ καθώς και 
τους µηχανισµούς µεταφοράς δεδοµένων ΙΡ. 

2.3 Αρχές Λειτουργίας ΑΤΜ 
 
Το ΑΤΜ είναι κατά βάση, ένα συνδεσιστρεφές σύστηµα που κάνει χρήση της 
τεχνικής ταχείας µεταγωγής πακέτου (fast packet switched). Τα δεδοµένα 
οµαδοποιούνται σε κελιά και έχουν σταθερό µέγεθος 53 bytes [Σχήµα 2-1]. Από αυτά 
τα πέντε πρώτα αποτελούν την επικεφαλίδα (header) ενώ τα υπόλοιπα 48 περιέχουν 
την ωφέλιµη για το χρήστη πληροφορία (payload).  
Η επικεφαλίδα του κελιού επιτελεί τρεις ρόλους. Κατά πρώτο λόγο, χρησιµεύει για 
την δροµολόγηση της κίνησης στο εσωτερικό του δικτύου ΑΤΜ. Ειδικότερα για το 
σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται τα πεδία VPI / VCI. ∆εύτερον, χαρακτηρίζει τον τύπο 
του πακέτου (εάν είναι user cell, control cell, ή management cell) µέσω του πεδίου 
PTI (Payload Type Information) [15] και τρίτον, προσφέρει ανίχνευση (και σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις διόρθωση) λαθών που µπορεί να συµβούν στην 
επικεφαλίδα κατά τη µετάδοση µε χρήση του πεδίου HEC (πρόκειται για έναν CRC-8 
έλεγχο των υπόλοιπων οκτάδων της επικεφαλίδας). 
 

 

GFC VPI<7:4>

VPI<3:0> VCI<15:12>

VCI<11:4>

VCI<3:0> PTI CLP 

HEC

Cell Payload

  7            6             5             4             3            2             1             0 

53 bytes

1 

2 
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5 

6 

53 

. 

. 

. 

 
Σχήµα 2-1 

 



Τεχνολογίες ∆ικτύων Κορµού 

19 

Bασικός ρόλος του στρώµατος ΑΤΜ, είναι η δροµολόγηση των ΑΤΜ πακέτων 
ανάλογα µε το πεδίο διεύθυνσης VPI/VCI της επικεφαλίδας τους. Ένα συγκεκριµένο 
VPI είναι δυνατό να περιέχει ένα µεγάλο αριθµό από VCIs, ενώ µια κλήση ανάµεσα 
σε δύο εµπλεκόµενα µέρη µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα από ένα VPIs. Η 
δροµολόγηση των cells εκτελείται από τους µεταγωγείς ΑΤΜ και βασίζεται στα πεδία 
VCI και VPI. Συγκεκριµένα, ένας ATM µεταγωγέας περιέχει έναν αριθµό εισόδων 
και εξόδων. Ο ρόλος του µεταγωγέα είναι η µεταφορά των πακέτων που εισέρχονται 
από τις πόρτες εισόδου σε κάποια (ή κάποιες) από τις πόρτες εξόδου. Αυτό µπορεί να 
γίνει είτε χρησιµοποιώντας µόνο το VPI (όλα τα VCIs µέσα στο VPI δε 
µεταβάλλονται και προωθούνται προς την ίδια έξοδο, αυτό ονοµάζεται και VPI 
switching) είτε µε ταυτόχρονη χρήση του VPI και του VCI (δροµολογώντας έτσι 
VCIs στο εσωτερικό ενός VPI σε διαφορετικά output ports, ονοµάζεται VPI/VCI 
switching). 
Εκτός από τις λειτουργίες µεταγωγής, το ΑΤΜ επίπεδο λαµβάνει ένα πλαίσιο 48 
bytes (payload) από το ανώτερο επίπεδο και τοποθετεί σε αυτό την κατάλληλη 
επικεφαλίδα (µε τις επιθυµητές τιµές διεύθυνσης) αποστέλλοντας το έτοιµο ΑΤΜ cell 
στο physical layer προς µετάδοση. Στην αντίθετη κατεύθυνση, µετά την εξαγωγή του 
header από το λαµβανόµενο πακέτο, προωθεί το payload στο υψηλότερο επίπεδο 
(AAL) για περαιτέρω επεξεργασία.. 
Το ΑΤΜ σήµερα χρησιµοποιείται ως τεχνολογία υλοποίησης δικτύων κορµού τόσο 
σε επίπεδο δικτύων ευρείας περιοχής, όσο και σε επίπεδο µητροπολιτικών δικτύων. 
Παράλληλα, χρησιµοποιείται για την υλοποίηση τοπικών δικτύων υπολογιστών σε 
συνδυασµό ή και ανταγωνιστικά, µε τα λεγόµενα “legacy LANs” τύπου TCP/IP ή 
Token Ring, κυρίως σε περιβάλλοντα µε απαιτήσεις υψηλής ευκρίνειας video στον 
τελικό χρήστη. Επίσης το ΑΤΜ χρησιµοποιείται συχνά από την πολλά υποσχόµενη 
τεχνολογία MPLS (Multi-Protocol Label Switching). Ο λόγος είναι ότι η έννοια της 
ετικέτας που χρησιµοποιεί το MPLS συµβαδίζει απόλυτα µε τις ετικέτες VPI/VCI 
που υπάρχουν στα πακέτα του ΑΤΜ. Στο MPLS το ΙΡ να αναλαµβάνει τον τρόπο 
δροµολόγησης των πακέτων και το ΑΤΜ επικεντρώνεται στην ταχεία µεταγωγή τους 
µέσα στο δίκτυο κορµού.  
Το ΑΤΜ Forum έχει καθορίσει µία σειρά από επίπεδα στην προδιαγραφή του 
πρωτοκόλλου, τα οποία χρησιµεύουν στη µεταφορά κίνησης προερχόµενης από άλλα 
πρωτόκολλα όπως το ΙΡ. Ειδικότερα το επίπεδο AAL (ATM Adaptation Layer) είναι 
υπεύθυνο για να αποµονώνει το δίκτυο ΑΤΜ από τα χαρακτηριστικά των 
υψηλότερων στρωµάτων όπως το επίπεδο δικτύου. Από αυτή την άποψη το AAL 
µπορεί να παραλληλιστεί µε το Data Link Layer της στοίβας πρωτοκόλλων OSI. 
Η προδιαγραφή ΑΤΜ καθορίζει µια σειρά από παραλλαγές για το AAL. Το AAL5 [2] 
είναι το κυριότερο στρώµα προσαρµογής για µεταφορά δεδοµένων. Υποστηρίζει 
µεταφορά connection – oriented και connectionless κίνησης και χρησιµοποιείται για 
τη µεταφορά δεδοµένων ΙΡ. Όµως η όλη διαδικασία προσαρµογής των ΙΡ δεδοµένων 
στα χαρακτηριστικά του ATM εισάγει νέες απώλειες για το δίκτυο. Συγκεκριµένα: 
 

• Η ενθυλάκωση των δεδοµένων ΙΡ, [3] επιφέρει απώλεια 5 bytes ανά  48 λόγω 
της επικεφαλίδας στα κελιά του ATM.  

• Το υπόστρώµα CS του AAL5 εισάγει 8 bytes ανά PDU (πλαίσιο κίνησης). Τα 
δεδοµένα αυτά περιέχουν κατάλληλο CRC για τον εντοπισµό σφαλµάτων σε 
ολόκληρο το PDU. 

• Το στρώµα προσαρµογής AAL5 σε περίπτωση που το τελευταίο τµήµα του 
πλαισίου, έχει λιγότερα από 48 bytes δεδοµένων γεµίζει το κελί 
δηµιουργώντας το απαιτούµενο padding. 
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• Τέλος υπάρχει και αντίστοιχη επιβάρυνση, ανάλογα µε τη µέθοδο 
ενθυλάκωσης των πακέτων, LLC/SNAP ή VC multiplexing. ΄Έτσι για την 
επικεφαλίδα του Logical Link Control / SubNetwork Access Protocol 
εισάγονται 8 επιπλέον bytes. 

2.4 Συστήµατα Σύγχρονης Ιεραρχίας (SDH/SONET) 
 
Η εισαγωγή στην αγορά των δικτύων µονότροπων οπτικών ινών έφερε µια 
πραγµατική επανάσταση στα δίκτυα κορµού. Η νέα τεχνολογία υιοθετήθηκε γρήγορα 
τόσο από τους κατασκευαστές εξοπλισµού όσο και από  τους τηλεπικοινωνιακούς 
οργανισµούς. Όµως η έλλειψη προτύπων αναπόφευκτα οδήγησε σε κλειστές 
αρχιτεκτονικές και ασυµβατότητες µεταξύ εξοπλισµών διαφορετικών 
κατασκευαστών.  
Το πρόβληµα της έλλειψης προτύπων στον τοµέα αυτό προσπάθησε να λύσει η 
οικογένεια διεπαφών SDH / SONET (Synchronous Digital Hierarchy/ Synchronous 
Optical NETwork) για τα οπτικά δίκτυα των τηλεπικοινωνιακών οργανισµών η οποία 
προτάθηκε από την εταιρεία Bellcore. Οι προδιαγραφές των τεχνολογιών SDH και 
SONET οριστικοποιήθηκαν το 1989 από τους οργανισµούς CCITT και ANSI 
αντίστοιχα. 
Η τεχνολογία SDH είναι βασισµένη στην αρχή λειτουργίας TDM (Time Division 
Multiplexing). Η πολυπλεξία στο πεδίο του χρόνου είναι προσανατολισµένη στις 
ανάγκες της φωνητικής τηλεφωνίας. Σύµφωνα µε αυτήν ο δίαυλος µετάδοσης 
χωρίζεται σε ένα αριθµό χρονικών σχισµών. Κάθε τέτοια αλληλουχία χρονικών 
στιγµών αποτελεί ένα κανάλι µετάδοσης για το SDH.  
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Σχήµα 2-2 Πλαίσιο SONET 

 
Τα δεδοµένα στο πρωτόκολλο SDH / SONET οµαδοποιούνται σε πλαίσια µετάδοσης 
[5]. Κάθε πλαίσιο SONET [Σχήµα 2-2] έχει µέγεθος 810 bytes και αναπαριστάται σαν 
ένας δισδιάστατος πίνακας µε διαστάσεις, 9 γραµµές επί 90 στήλες. Τα περιεχόµενα 
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του πλαισίου αναλύονται σε φορτίο κίνησης και σε δεδοµένα επιβάρυνσης τα οποία 
χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση του δικτύου. 
Μια από τις αρχιτεκτονικές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς, για τη 
µετάδοση IP δεδοµένων πάνω από SDH είναι το PoS. Η τεχνολογία [4] αυτή παρέχει 
µηχανισµούς πλαισίωσης, οι οποίοι επιτρέπουν στα ΙΡ δεδοµένα, να µεταφερθούν 
µέσα σε πλαίσια SDH. Για την υλοποίηση τους γίνεται χρήση µιας απλοποιηµένης 
παραλλαγής του πρωτοκόλλου PPP, [6] µε στοιχεία από τον τρόπο πλαισίωσης του 
HDLC. Οι απώλειες σε εύρος ζώνης για την περίπτωση αυτή, οφείλονται σε δύο 
παράγοντες. Πρώτα προέρχονται από τις επικεφαλίδες µεγέθους 7 bytes, οι οποίες 
εισάγονται από το HDLC και από την επιβάρυνση την οποία εισάγει το ίδιο το SDH. 
Έτσι για τον πρώτο ρυθµό STM-1 οι απώλειες, σε συνάρτηση µε το µέγεθος πακέτου 
του ΙΡ απεικονίζονται στο παρακάτω σχήµα [Σχήµα 2-3].  
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Σχήµα 2-3 Απώλειες για δίκτυα PoS 

 
Σε σύγκριση µε αντίστοιχη υλοποίηση ATM, η αποδοτικότητα του δικτύου πέφτει 
στο 80% για πακέτα µήκους 300 bytes σε σχέση µε το 96% του PoS. 

2.5 Τεχνολογία Gigabit Ethernet 
 
Η τεχνολογία Ethernet αναπτύχθηκε στα µέσα της δεκαετίας του 70. Η λειτουργία της 
στηρίχθηκε στην αρχιτεκτονική CSMA / CD και γνώρισε γρήγορη εξάπλωση στον 
χώρο των δικτύων LAN. Το Gigabit Ethernet είναι µια µετεξέλιξη της τεχνολογίας 
Ethernet η οποία υποστηρίζει υψηλότερους ρυθµούς µετάδοσης της τάξης των Gb / 
sec. Η προδιαγραφή 802.3z [7] η οποία καθορίζει τις λεπτοµέρειες υλοποίησης του 
πρωτοκόλλου εγκρίθηκε το 1996. Σκοπός της νέας τεχνολογίας είναι η κάλυψη, πέρα 
από τα παραδοσιακά LAN στα οποία το Ethernet ήδη κυριαρχεί, των δικτύων 
κορµού.  
Οι ταχύτητες οι οποίες προσφέρονται είναι τη τάξης των 1000 Mbs ενώ έχει 
τελειώσει η προτυποποίηση για ρυθµούς 10 Gbs. Σε παραλλαγές του προτύπου 
Ethernet οι οποίες λειτουργούν σε χαµηλότερους ρυθµούς κίνησης (π.χ. 10 Base - T ή 
100Base – T) γίνεται κυρίως χρήση της λειτουργίας half duplex. Αυτό σηµαίνει ότι το 
εύρος ζώνης εκτός από το να µοιράζεται µεταξύ των πηγών κίνησης, µοιράζεται και 
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µεταξύ των δύο κατευθύνσεων µετάδοσης. Για να ελεγχθεί η πρόσβαση στο κοινό 
µέσο χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος CSMA-CD. Αυτό όµως επιφέρει κάποιους 
περιορισµούς στο µέγεθος του χρονικής σχισµής εκποµπής. Αν π.χ. για το Gb 
Ethernet γινόταν χρήση του µεγέθους σχισµής των 512 bits τότε το µέγεθος του 
δικτύου θα έπρεπε να περιοριστεί στα δέκα µέτρα. Για αυτό το λόγο το µέγεθος της 
σχισµής έχει αυξηθεί στα 4096 bits για το 802.3z. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται µέγιστο 
µήκος δικτύου µόνο στα 100 µέτρα γι’ αυτό η χρήση της λειτουργία full-duplex είναι 
προτιµότερη για τα δίκτυα Gb Ethernet. Με αυτό τον τρόπο όταν το Gigabit Ethernet 
(1000Base-X) [8] χρησιµοποιείται σε λειτουργία full-duplex λειτουργεί απλά σαν 
µέθοδος πλαισιοποίησης των ΙΡ δεδοµένων µια και ο αλγόριθµος CSMS-CD µένει 
ανενεργός σε ζεύξεις µεταξύ πηγών. 
Όσο αφορά την συνεργασία µε το πρωτόκολλο ΙΡ, το νέο πρότυπο µεταφέρει κίνηση 
ΙΡ µε την ίδια ευκολία που έχουν οι παραλλαγές του Ethernet στους χαµηλότερους 
ρυθµούς λειτουργίας των 10Mbs και 100Mbs. Η αποδοτικότητα όµως δεν είναι 
αντίστοιχη µε αυτή των προηγουµένων περιπτώσεων. Κάτι τέτοιο οφείλεται σε δύο 
παράγοντες. 
 

• Η επικεφαλίδα του GbEther εισάγει απώλεια των 38 bytes ανά πακέτο. 
• Το GbEther χρησιµοποιεί κωδικοποίηση 8Β/10Β κάτι το οποίο αυτοµάτως 

σηµαίνει απώλειες εύρους ζώνης της τάξης του 20%. 
 

2.5.1 Χρήσεις τεχνολογίας Ethernet σε δίκτυα µεταφοράς 

Οι περισσότεροι χρησιµοποιούν την τεχνολογία Gigabit Ethernet σε δίκτυα MAN και 
WAN, µε τον ίδιο τρόπο που χρησιµοποιούν τεχνολογίες όπως το ATM και Frame 
Relay. ∆ηλαδή για να υλοποιήσουν συνδέσεις υψηλής ταχύτητας από σηµείο σε 
σηµείο, οι οποίες θα ενώνουν κάποιες γεωγραφικά αποµακρυσµένες τοποθεσίες. Το 
πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις υπάρχουσες λύσεις είναι η απλότητα στην υλοποίηση 
από τη µεριά του χρήστη µια και οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ήδη υποδοµή 
Ethernet στα υπάρχοντα δίκτυα LAN. Έτσι είναι εύκολο να συνδέσουν τις δικτυακές 
υποδοµές τους, σε κάποιον τηλεπικοινωνιακό οργανισµό ο οποίος παρέχει υπηρεσίες 
δικτύου σε επίπεδο 2, βασισµένες σε Ethernet.  
Το ζήτηµα το οποίο ανακύπτει από τη χρήση του Gigabit Ethernet στα δίκτυα κορµού 
είναι αυτό της ασφάλειας δεδοµένων. Αντίστοιχο πρόβληµα δεν υφίσταται στις 
τεχνολογίες ATM και Frame Relay λόγω της συνδεσιστρεφής φύσης τους. Λύση στο 
πρόβληµα, σε επίπεδο τοπικού δικτύου δίνεται µέσα από την εφαρµογή µηχανισµών 
VLAN και ειδικότερα των πρωτοκόλλων trunk. Τα πρωτόκολλα αυτά, έχουν τη 
δυνατότητα παροχής διασυνδεσιµότητας Layer 2 (Data Link Layer), σε συσκευές οι 
οποίες είναι αποµακρυσµένες µεταξύ τους. 
Αυτό το µοντέλο λειτουργίας για το Gigabit Ethernet µπορεί να βρει εφαρµογή 
κυρίως σε µικρά δίκτυα (Campus Networks). Ο λόγος είναι οι περιορισµοί 
λειτουργίας που επιβάλλουν τα πρωτόκολλα VLAN. Ειδικότερα τα πρωτόκολλα 
αποφυγής βρόγχου Spanning Tree δίνουν ιδιαίτερα µεγάλους χρόνους σύγκλισης για 
εκτεταµένες τοπολογίες, ενώ υπάρχει και ο περιορισµός του µέγιστου αριθµού των 
4096 VLAN ανά δίκτυο, ο οποίος µπορεί να µην είναι αποδεκτός από τους πάροχους. 
Έτσι στην πράξη έχει διαπιστωθεί ότι είναι δύσκολο να εφαρµοστεί µία λύση σε 
ΜΑΝ δίκτυα η οποία να είναι στηριγµένη αποκλειστικά στο πρωτόκολλο Ethernet. 
Αυτό το οποίο επιδιώκουν οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί είναι να χρησιµοποιούν 
το Ethernet µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που χρησιµοποιείται το ΑΤΜ στα δίκτυα 
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µεταφοράς δηλαδή στο να δηµιουργούν συνδέσεις από σηµείο σε σηµείο και όχι στην 
υλοποίηση κατανεµηµένων LAN τα οποία εκτείνονται διάµεσου του κορµού.  
Η λύση που εφαρµόζεται στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι ο συνδυασµός των 
VLANs µε µηχανισµούς του επιπέδου δικτύου όπως το MPLS το οποίο θα εξεταστεί  
στην συνέχεια. Έτσι από τη µεριά του πελάτη δηµιουργείται ένα ξεχωριστό VLAN 
για κάθε ΙΡ υποδίκτυο το οποίο θέλει να συνδέσει στο δίκτυο κορµού. Σε αντίθεση µε 
την προηγούµενη πρακτική, κάθε ένα από αυτά τα VLAN δεν επεκτείνεται στο 
δίκτυο κορµού λόγω των περιορισµών που προκύπτουν από την κλίµακα του δικτύου. 
Έτσι από τη µεριά του παροχέα δικτύου, συνδέονται µε κάποιο δροµολογητή ο 
οποίος δίνει δυνατότητες φιλτραρίσµατος της κίνησης πριν την προωθήσει στο δίκτυο 
κορµού. Με την συγκεκριµένη αρχιτεκτονική η χρήση των VLAN περιορίζονται από 
τη µεριά του πελάτη, στο να υλοποιούν συνδέσεις µε το δίκτυο κορµού 
εκµεταλλευόµενοι την ταχύτητα του Gb Ethernet.  

2.6 Μεταγωγή Πολλαπλών Πρωτοκόλλων µε χρήση Ετικέτας  
 
Η τεχνολογία MPLS προέκυψε σαν µετεξέλιξη κλειστών λύσεων όπως το MLS και 
Tag Switching,  οι οποίες είχαν σα σκοπό τη λύση των προβληµάτων στα δίκτυα 
µεταφοράς τα οποία ήταν βασισµένα στην τεχνολογία ΙΡ. Τα προβλήµατα αυτά ήταν 
απόρροια της ίδιας της φύσης του πρωτοκόλλου ΙΡ η οποία είναι βασισµένη στη 
λογική της προώθησης πακέτου. Ενώ, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, η χρήση του 
ΙΡ οδηγεί σε µεγάλο βαθµό αξιοποίησης της υπάρχουσας υποδοµής δικτύου κάτι 
τέτοιο δεν γίνεται δίχως το ανάλογο κόστος για τον παροχέα του δικτύου. Το κόστος 
µπορεί να επικεντρωθεί στους παρακάτω τοµείς: 
 

• Έλλειψη άµεσου ελέγχου πάνω στη διαδικασία δροµολόγησης της 
κίνησης. Οι κατανεµηµένοι αλγόριθµοι δροµολόγησης στο ΙΡ (OSFP, IS-IS, 
RIPv1-2, EIGRP κ.τ.λ.π.) είναι επικεντρωµένοι στο να βρίσκουν το βέλτιστο 
µονοπάτι µεταξύ δύο κόµβων του δικτύου. Συχνά το κριτήριο το οποίο 
χαρακτηρίζει την απόσταση είναι απλό (π.χ. αριθµός hops στο RIP), αλλά 
ακόµα και στην περίπτωση που συνδυάζει παραπάνω από µία παράµετρο (π.χ. 
στο OSFP ο χρήστης µπορεί επιπρόσθετα να καθορίσει το εύρος ζώνης σαν 
παράµετρο της σύνδεσης) ο χρήστης µπορεί µόνο έµµεσα να επηρεάσει τη 
δροµολόγηση των πακέτων αλλάζοντας τις παραµέτρους κίνησης σε κάθε 
interface του κόµβου. Αυτό σηµαίνει αδυναµία υλοποίησης µηχανισµών 
traffic engineering στο επίπεδο του IP. 

• Αδυναµία διασφάλισης ενός επιπέδου ποιότητας υπηρεσίας. Η τεχνολογία 
IP δεν έχει τους κατάλληλους µηχανισµούς διασφάλισης QoS και αυτό 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην φιλοσοφία προώθησης πακέτου την οποία 
χρησιµοποιεί. Αποτέλεσµα είναι να υπάρχει µεγάλη δυσκολία στη δέσµευση 
των αναγκαίων πόρων µέσα στο δίκτυο, µε τους υπάρχοντες µηχανισµούς για 
διασφάλιση ποιότητας (RSVP + DiffServ) [9].  

• Χαµηλές επιδόσεις των IP δροµολογητών. Η αλµατώδης αύξηση του όγκου 
των διακινούµενων δεδοµένων, έχει σαν αποτέλεσµα, φαινόµενα συµφόρησης 
είναι όλο και πιο συχνά στα δίκτυα κορµού. Το νέο στοιχείο που έχει 
προκύψει σε σχέση µε παρόµοια φαινόµενα που συνήθως παρατηρούνται στα 
δίκτυα µεταφοράς είναι ότι το πρόβληµα δεν εντοπίζεται  πλέον στο 
διαθέσιµο εύρος ζώνης. Πράγµατι µε την εισαγωγή ανώτερων ρυθµών στην 
ιεραρχία SDH και περισσότερο µε την εισαγωγή των τεχνολογιών DWDM, 
υπάρχει διαθέσιµο και φτηνό εύρος ζώνης στα σύγχρονα δίκτυα. Από τις 
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εξελίξεις φάνηκε η υπερεπάρκεια σε bandwidth δεν έλυσε το πρόβληµα 
επίδοσης των δικτύων, αλλά απλά το µετακύλυσε σε άλλο τοµέα και 
συγκεκριµένα στην έλλειψη υπολογιστικής ισχύος στους δροµολογητές. Έτσι 
αν η έλλειψη bandwidth χαρακτηρίζει κατά κύριο λόγο τις ακµές του δικτύου 
(links και interfaces) το πρόβληµα εντοπίζεται τώρα και στους κόµβους των 
δικτύων IP. Η έλλειψη υπολογιστικής ισχύος αναδεικνύεται σαν πρόβληµα 
στον εξοπλισµό επιπέδου 3 της στοίβας των πρωτοκόλλων και ειδικότερα 
στην τεχνολογία IP λόγω της φιλοσοφίας προώθησης πακέτου που 
χρησιµοποιεί. 

• Μέγεθος των πινάκων δροµολόγησης των ΙΡ πακέτων. Μία παράµετρος 
του προβλήµατος επίδοσης στους IP κόµβους εντοπίζεται στους πίνακες 
δροµολόγησης των πακέτων. Η αλµατώδης αύξηση του αριθµού των δικτύων 
που είναι συνδεδεµένα µε το Internet οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση του 
µεγέθους των πινάκων δροµολόγησης  στους κόµβους ΙΡ. Ειδικότερα το 
πρόβληµα αυτό εντοπίζεται στους BGP κόµβους [10] των δικτύων κορµού οι 
οποίοι πρέπει να έχουν γνώση των υπόλοιπων υποδικτύων. Κάτι τέτοιο οδηγεί 
σε αλµατώδη αύξηση του µεγέθους των πινάκων δροµολόγησης. Ένα τυπικό 
µέγεθος πίνακα δροµολόγησης σε κόµβο κορµού, µπορεί να αριθµεί µέχρι τις 
50.000 εγγραφές.  Βέβαια, έχουν γίνει προσπάθειες για να µειωθεί ο ρυθµός 
αύξησης του αριθµού των εγγραφών, µια και κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε 
σοβαρά προβλήµατα επίδοσης για το δίκτυο. Συγκεκριµένα το classless 
routing επιτρέπει στα σύγχρονα πρωτόκολλα δροµολόγησης να συνοψίζουν 
περισσότερες από µία διαδροµές σε µία εγγραφή του πίνακα δροµολόγησης. 
Βέβαια πάντα υπάρχει η προφανής λύση  της υλοποίησης µεγάλων τµηµάτων 
των αλγορίθµων δροµολόγησης στο hardware του κόµβου µε χρήση ειδικών 
ASIC (Application Specific Integrated Circuit), αλλά κάτι τέτοιο προς το 
παρόν δεν µπορεί να αποτελέσει γενική λύση λόγω του κόστους υλοποίησης. 

 
2.6.1 Σύγκριση λύσεων Layer 2 και Layer 3 

Μία πρώτη προσέγγιση για την αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων, ήρθαν να 
δώσουν λύσεις οι οποίες συνδυάζουν την τεχνολογία στρώµατος 3 ΙΡ µε τεχνολογίες 
στρώµατος 2 όπως το ΑΤΜ όπως IP over ATM. Τα πρωτόκολλα επιπέδου 2 έχουν το 
πλεονέκτηµα της απλότητας, αναφορικά µε την διακίνηση των δεδοµένων, σε σχέση 
µε το IP, πράγµα το οποίο επιτρέπει την εύκολη υλοποίηση των αλγορίθµων που 
χρησιµοποιούν, σε hardware. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τα διαφοροποιεί σε 
σχέση µε το IP είναι ο χώρος των διευθύνσεων. Σε αντίθεση µε τα πρωτόκολλα 
επιπέδου 3, εδώ δεν υπάρχει η φιλοδοξία για δηµιουργία διευθυνσιοδότησης η οποία 
θα καλύπτει όλες τις συσκευές στο διαδίκτυο. Οι διευθύνσεις απαιτείται να είναι 
µοναδικές, µόνο µέσα στον ίδιο κόµβο και επιπλέον δεν έχει οριστεί κάποια ιεραρχία 
σε αυτές. Αποτέλεσµα είναι ένας «επίπεδος» χώρος διευθύνσεων µε τον οποίο 
πρακτικά θα ήταν αδύνατο για ένα µοναδικό δίκτυο επιπέδου 2, να καλύψει όλες τις 
συσκευές στο διαδίκτυο. Ο λόγος είναι ότι κάτι τέτοιο θα σήµαινε πως οι µεταγωγείς 
κίνησης θα έπρεπε να ξέρουν όλες τις υπάρχουσες διευθύνσεις, πράγµα αδύνατο. 
Οπότε είναι δεδοµένο ότι κάθε δίκτυο επιπέδου 2 θα πρέπει να καλύπτει ένα 
συγκεκριµένο κοµµάτι του διαδικτύου. Μέσα σε αυτό το περιορισµένο κοµµάτι, η 
µεταγωγή των πακέτων είναι εύκολη υπόθεση, µια και ο µεταγωγέας το µόνο που έχει 
να κάνει, είναι να αντιστοιχίζει την διεύθυνση προορισµού µε την κατάλληλη 
εγγραφή στον πίνακα µεταγωγής. Αντίθετα επειδή το πρωτόκολλο IP πρέπει να 
καλύψει όλες τις συσκευές του διαδικτύου υπάρχει κάποια ιεραρχία στο χώρο των 
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διευθύνσεων. Θεωρητικά τα επίπεδα της ιεραρχίας είναι 2 (διεύθυνση δικτύου και 
κόµβου) αλλά στην πράξη µε τη χρήση των subnetwork masks  µπορεί να επεκταθεί. 
Το αποτέλεσµα όπως έχει ήδη εξηγηθεί  νωρίτερα είναι υψηλό υπολογιστικό φορτίο 
στους κόµβους του IP. Λύση στους περιορισµούς των τεχνολογιών µπορεί να δώσει ο 
από κοινού συνδυασµός στο σχεδιασµό του δικτύου. 
 
2.6.2 Τεχνολογίες µεταγωγής στο στρώµα 3 (Layer 3 Switching) 

Σαν ενδιάµεσο στάδιο στην ανάπτυξη του MPLS, υλοποιήθηκαν µία σειρά από 
τεχνολογίες οι οποίες είχαν σα σκοπό να συνδυάσουν τα πλεονεκτήµατα των 
µηχανισµών µεταγωγής, του επιπέδου 2, µε τη δροµολόγηση των πρωτοκόλλων ΙΡ 
του επιπέδου 3. Μία πρώτη προσέγγιση για την επίλυση των προβληµάτων που 
προέκυψαν από τα δίκτυα IP over ATM, προήλθε από την εταιρεία CISCO, µε την 
τεχνολογία MLS (Multi Label Switching) [12].  
Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση που ακολουθήθηκε, ένα τυπικό campus δίκτυο 
χωρίζεται σε τρία κοµµάτια: 
 

• Τµήµα Εφαρµογών. Το τµήµα του δικτύου που συνδέει τον υπολογιστή του 
χρήστη στο δίκτυο (LAN). Ο ρόλος του είναι να περιορίζει τα collision 
domains. 

• Τµήµα Πρόσβασης. Το τµήµα αυτό οµαδοποιεί τις ροές οι οποίες προέρχονται 
από το προηγούµενο στρώµα και τις προωθεί για δροµολόγηση στον κορµό 
του δικτύου. Αποτελείται κυρίως από µεταγωγείς κίνησης, πράγµα το οποίο 
περιορίζει τα collision domains. Η σύνδεση µε το επόµενο τµήµα του δικτύου 
επιτυγχάνεται µε χρήση δροµολογητών. 

• Τµήµα κορµού. Το κεντρικό κοµµάτι του δικτύου το οποίο έχει σα σκοπό να 
προωθήσει όσο το δυνατό ταχύτερα πακέτα µεταξύ των κοµµατιών 
πρόσβασης. Γι’ αυτό το λόγο η τάση είναι να αποτελείται κυρίως από 
µεταγωγείς κίνησης (ΑΤΜ ή Gigabit Ethernet). 

 
Είναι προφανές ότι σε ένα τέτοιο δίκτυο φαινόµενα συµφόρησης συµβαίνουν στους 
κόµβους που έχουν επιφορτιστεί µε το βαρύτερο υπολογιστικό έργο και αυτοί είναι οι 
ΙΡ κόµβοι. Ακόµα και αν σχεδιαστεί µία «επίπεδη» αρχιτεκτονική δικτύου µε όσο το 
δυνατό συχνότερη χρήση µεταγωγέων κίνησης η χρήση των δροµολογητών IP θα 
είναι πάντα απαραίτητη για την επικοινωνία µεταξύ των κοµµατιών πρόσβασης και 
του κορµού. Ο λόγος είναι ότι ο µόνος τρόπος για διασύνδέση διαφορετικών collision 
domains είναι η χρήση των υπηρεσιών δροµολόγησης ενός ανώτερου κοµµατιού της 
στοίβας πρωτοκόλλων.  
Η λύση είναι ο περιορισµός όσο το δυνατό περισσότερο της επεξεργασίας των 
πακέτων στο ΙΡ επίπεδο. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται ο συνδυασµός των 
χαρακτηριστικών δροµολόγησης του επιπέδου δικτύου (Layer 3 - Network Layer) της 
µε τις δυνατότητες µεταγωγής του δεύτερου επίπέδου της στοίβας πρωτοκόλλων. Το 
αποτέλεσµα ήταν ο συνδυασµός στην ίδια συσκευή, χαρακτηριστικών ΙΡ και Layer 2 
(ΑΤΜ ή Ethernet). Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του συστήµατος ο ρόλος του 
«µεταγωγέα» επιπέδου 3 είναι ο εξής. 
Για κάθε νέο ΙΡ προορισµό συµπεριφέρεται σαν κανονικός ΙΡ δροµολογητής. ∆ηλαδή 
όταν το καινούργιο πακέτο φτάσει στο interface εισόδου, ο αλγόριθµος 
δροµολόγησης ( π.χ. OSFP) τρέχει προκειµένου να υπολογίσει ποιος θα είναι ο 
επόµενος κόµβος. Ταυτόχρονα δηµιουργεί συσχέτιση στη βάση δεδοµένων την οποία 
κρατάει ανάµεσα στον ΙΡ προορισµό και το κύκλωµα µεταγωγής που χρησιµοποίησε. 
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Έτσι για κάθε επόµενο πακέτο για τον ίδιο προορισµό δεν χρειάζεται επεξεργασία και 
δροµολόγηση στο επίπεδο IP µια και ο κόµβος αναλαµβάνει αυτόµατα την προώθηση 
του πακέτου χρησιµοποιώντας µηχανισµούς επιπέδου 2 (επίπεδο σύζευξης δεδοµένων 
– Data link layer). Ο µηχανισµός µπορεί εύκολα να γενικευτεί για πολλές τεχνολογίες 
επιπέδου 2. Οι πρώτες υλοποιήσεις αφορούσαν: 
 

• Εξοπλισµός ΑΤΜ. Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο κόµβος έχει δυνατότητες 
µεταγωγής κυκλώµατος ΑΤΜ. Για κάθε νέο προορισµό IP δηµιουργεί ένα 
καινούργιο νοητό κύκλωµα και αντιστοιχίζει την IP διεύθυνση προορισµού 
στην ετικέτα VP/VC των κελιών. 

• Εξοπλισµός Ethernet. Στο 802.3 δεν υπάρχει το αντίστοιχο της ετικέτας του 
ΑΤΜ αφού δεν υπάρχει η έννοια της σύνδεσης. Γι’ αυτό το λόγο εναλλακτικά 
ο κόµβος χρησιµοποιεί τις ετικέτες που προσθέτουν τα πρωτόκολλα 802.1q 
και ISL (Inter Switch Layer) για να υποδηλώσουν συµµετοχή της ροής µεταξύ 
δύο κόµβων σε κάποιο trunk. H άλλη λύση είναι η χρήση ειδικής ετικέτας, η 
οποία θα παρεµβάλλεται µεταξύ ΙΡ και Ethernet επικεφαλίδας. 

 
Συνοψίζοντας η εφαρµογή της µεταγωγής δεδοµένων στο επίπεδο 3 (Layer 3 
switching) απαιτεί τη δηµιουργία ενός νέου τύπου κόµβων οι οποίοι θα είναι σε θέση 
να συνδυάσουν λειτουργίες (όπως δροµολόγηση ΙΡ και µεταγωγή κυκλώµατος ΑΤΜ/ 
δηµιουργία trunks στο Ethernet) των επιπέδων σύζευξης δεδοµένων και δικτύου της 
στοίβας πρωτοκόλλων. Οι κόµβοι αυτοί θα χρησιµοποιούνται µέσα στο δίκτυο 
κορµού (core nodes) και στις συνδέσεις µε τα δίκτυα πρόσβασης (ingress nodes). 
 
2.6.3 Τεχνολογία MPLS (MultiProtocol Label Switching) 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως τα δίκτυα ΑΤΜ, λόγω του ότι στηρίζονται στη 
µεταγωγή κυκλώµατος, µπορούν να χειριστούν πολύ καλά θέµατα που αφορούν 
ποιότητα υπηρεσίας. Σε αντίθεση µε τα δίκτυα ΙΡ όπου κάτι τέτοιο είναι δύσκολο, 
αφού λόγω του µηχανισµού δροµολόγησης πακέτου τον οποίο υλοποιούν, δεν 
υπάρχουν περιθώρια άµεσης επέµβασης του χρήστη, στον τρόπο προώθησης των 
δεδοµένων. Κατά καιρούς έχουν γίνει προσπάθειες υλοποίησης µηχανισµών και 
µεθόδων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσίας (RSVP, DiffServ, IntServ) αλλά χωρίς να 
γνωρίσουν ιδιαίτερη επιτυχία κυρίως λόγω της έλλειψης άµεσου ελέγχου στη 
διαδικασία δροµολόγησης.  
Το MPLS στοχεύει στο να εισάγει την έννοια της σύνδεσης στο δίκτυο IP [13]. Για 
να το επιτύχει αυτό έχει προτείνει την γενίκευση του µηχανισµού δροµολόγησης των 
µεθόδων µεταγωγής επιπέδου 3, µε ένα νέο σχήµα δροµολόγησης στηριγµένο στη 
χρήση ετικετών. Οι ετικέτες αυτές κατ’ αντιστοιχία µε το πεδίο VPI/VCI του ΑΤΜ 
χαρακτηρίζουν ροές δεδοµένων, καθορίζοντας έτσι µονοπάτια δροµολόγησης και 
επίπεδα παρεχοµένων υπηρεσιών. Η χρήση των ετικετών και κατ’ επέκταση η 
δηµιουργία των ροών αρχίζει στα άκρα του δικτύου. Οι κόµβοι στα σηµεία 
πρόσβασης του δικτύου είναι υπεύθυνοι για να αναγνωρίζουν τις υπάρχουσες ροές 
µέσα στο δίκτυο και να αναθέτουν στα πακέτα της κάθε µιας την αντίστοιχη ετικέτα. 
Η ετικέτα αυτή έχει όλη την απαραίτητη πληροφορία για την δροµολόγηση του 
πακέτου. Έτσι µέσα στους κόµβους του δικτύου κορµού δεν επιτελούνται 
υπολογιστικά επιβαρηµένες λειτουργίες όπως στην περίπτωση της δροµολόγησης ΙΡ, 
µια και τα πακέτα κάνοντας χρήση των ετικετών προωθούνται στο κατάλληλο σηµείο 
εξόδου µε αποκλειστική χρήση µηχανισµών µεταγωγής του δευτέρου επιπέδου.  
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Σύµφωνα µε τον µηχανισµό αυτό, η ανάλυση, η κατηγοριοποίηση και το φιλτράρισµα 
της εισερχόµενης κίνησης γίνεται µόνο στα σηµεία πρόσβασης. Στα σηµεία εξόδου 
της κίνησης, οι ετικέτες αφαιρούνται, και τα πακέτα προωθούνται στον τελικό 
προορισµό τους. Για την ανάθεση των ετικετών χρησιµοποιούνται τα κλασικά 
πρωτόκολλα δροµολόγησης των δικτύων ΙΡ (RIP, OSPF, BGP κτλ.).  
Σύµφωνα µε την προδιαγραφή MPLS το πρωτόκολλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
πάνω από µία σειρά πρωτοκόλλων επιπέδου σύζευξης δεδοµένων (Data link layer). 
Ανάλογα µε τον τύπο που πρωτοκόλλου, υπάρχουν δύο τρόποι εφαρµογής της 
προδιαγραφής 
 

• Ο πρώτος αφορά πρωτόκολλα επιπέδου 2 τα οποία διαθέτουν µηχανισµό ο 
οποίος µπορεί να χρησιµοποιηθεί από το MPLS για τη µεταφορά των 
ετικετών. Τέτοια είναι τα πρωτόκολλα ΑΤΜ και Frame Relay όπου η 
ετικέτα αντιστοιχίζεται µε τα πεδία VC/VP και DLCI αντίστοιχα. 

• Ο δεύτερος βρίσκει εφαρµογή σε πρωτόκολλα στα οποία δεν υπάρχει κάτι 
το αντίστοιχο της ετικέτας για να χαρακτηρίζει ροές, όπως το Ethernet. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις για να µπορεί να χρησιµοποιηθεί το MPLS (Frame 
based MPLS) εισάγεται µια ετικέτα ανάµεσα στις επικεφαλίδες των 
στρωµάτων σύζευξης δεδοµένων και δικτύου (shim header) για να 
χρησιµεύσει στη µεταγωγή του πακέτου. 

 
2.6.4 Μηχανισµός Προώθησης Πακέτων στο MPLS 

Η διαδικασία της προώθησης των πακέτων στο MPLS µπορεί να χωριστεί στα εξής 
βήµατα: 
 
Βήµα 1. 
 
Σε πρώτο στάδιο σε επίπεδο 3 (δικτύου) τρέχουν οι αλγόριθµοι δροµολόγησης ΙΡ 
(OSFP, IS-IS κ.τ.λ.π.) για την δηµιουργία των πινάκων δροµολόγησης στους κόµβους 
του δικτύου. Έχοντας υπολογίσει τα µονοπάτια του δικτύου χρησιµοποιώντας του 
αλγορίθµους του τρίτου επιπέδου το σύστηµα είναι έτοιµο να περάσει στο επόµενο 
στάδιο το οποίο είναι η κατασκευή των «τούνελ» στο MPLS. 
 
Βήµα 2. 
 
Μπορούν να εντοπιστούν δύο υποπεριπτώσεις στην κατασκευή των τούνελ. Η πρώτη 
αφορά την αυτοµατοποιηµένη κατασκευή τους βάση των περιεχοµένων  στους 
πίνακες δροµολόγησης. Οι κόµβοι οι οποίοι βρίσκονται στα σηµεία πρόσβασης του 
δικτύου δηµιουργούν τούνελ προς όλους τους υπάρχοντες προορισµούς στο δίκτυο. 
Σε αυτήν την περίπτωση η προώθηση γίνεται από τα ίδια µονοπάτια όπως στην 
περίπτωση του απλού ΙΡ µε τη διαφορά ότι η δροµολόγηση του πακέτου γίνεται µόνο 
στους ακραίους κόµβους.  
Στη δεύτερη περίπτωση ο χρήστης είναι σε θέση να καθορίσει πλήρως την διαδροµή 
που θα ακολουθήσουν τα πακέτα για να φτάσουν στον προορισµό τους. Έτσι 
καθορίζοντας τους ενδιάµεσους κόµβους των µονοπατιών, είναι σε θέση να 
υλοποιήσει µηχανισµούς traffic engineering. 
 
Βήµα 3. 
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Όταν γίνει εισαγωγή κάποιου πακέτου στο δίκτυο, στο σηµείο εισόδου, αποτιµούνται 
οι ανάγκες που έχει, όσο αφορά την ποιότητα υπηρεσίας και το εύρος ζώνης. 
Ανάλογα µε την πολιτική δροµολόγησης θα αποφασισθεί, η αντίστοιχη ετικέτα 
προστίθεται σε αυτό, και προωθείται στο δίκτυο, προς τον τελικό του προορισµό. 
 
Βήµα 4. 
 
Οι κόµβοι του δικτύου κορµού, διαβάζουν την ετικέτα σε κάθε πακέτο και ανάλογα 
µε τους πίνακες δροµολόγησης τους, την αντικαθιστούν µε µια νέα, προωθώντας το 
πακέτο. 
 
Βήµα 5. 
 
Μόλις το πακέτο φτάσει στην έξοδο του δικτύου, η ετικέτα αφαιρείται και το πακέτο 
προωθείται στον τελικό του προορισµό 
 
2.6.5 ∆ιαδικασία ∆ηµιουργίας του MPLS τούνελ 

Η δηµιουργία του τούνελ αφορά τον τρόπο µε τον οποίο οι ετικέτες µοιράζονται 
στους κόµβους του δικτύου. Οι ετικέτες αυτές όπως έχει αναφερθεί προηγουµένως, 
χρησιµεύουν για την προώθηση των πακέτων στους εσωτερικούς κόµβους του 
δικτύου αντικαθιστώντας έτσι στο ρόλο της προώθησης, τους πίνακες δροµολόγησης 
των routing πρωτοκόλλων. Κάθε ετικέτα αντιστοιχίζει σε µία διαφορετική διαµέριση 
του χώρου δροµολόγησης. Κάθε µία από αυτές τις κατατµήσεις ονοµάζεται FEC 
(Forwarding Equivalence Class) ή Ισοδύναµη Κλάση  Προώθησης και περιγράφει ένα 
σύνολο πακέτων µε κοινά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχουν ενιαίο τρόπο 
δροµολόγησης µέσα στο δίκτυο. Για παράδειγµα ένα FEC µπορεί να υποδηλώσει ένα 
συγκεκριµένο ζευγάρι IP διευθύνσεων αφετηρίας και προορισµού µε συγκεκριµένες 
απαιτήσεις για το επίπεδο υπηρεσιών.  
Έτσι το πρώτο στάδιο στη δηµιουργία ενός MPLS τούνελ, είναι ο καθορισµός των 
χαρακτηριστικών που περιγράφονται στο αντίστοιχο FEC. Στη συνέχεια ο ακραίος 
κόµβος πρέπει να αναλάβει την ενηµέρωση των υπόλοιπων κόµβων που συµµετέχουν 
στο τούνελ για τη χρήση των κατάλληλων ετικετών. Η ανάθεση / µεταφορά των 
ετικετών γίνεται µε τη χρήση κατάλληλου πρωτοκόλλου σηµατοδοσίας όπως LDP 
(Label Distribution Protocol) και RSVP (Resource Reservation Protocol). Η 
διαδικασία ανάθεσης είναι σειριακή όπως φαίνεται στο σχήµα [ 
Σχήµα 2-4].  
 

• Ο αρχικός κόµβος αναλαµβάνει να ενηµερώσει τον επόµενο για το ποια 
ετικέτα θα πρέπει να συσχετίσει µε το συγκεκριµένο τούνελ.  

• Η διαδικασία επαναλαµβάνεται αναδροµικά από κάθε µέλος του τούνελ. Έτσι 
όταν γίνει λήψης µία ετικέτα που χαρακτηρίζει τα πακέτα εισόδου, 
αντιστοιχίζεται σε αυτή µία καινούργια µε την οποία αντικαθίσταται η αρχική 
Ο λόγος για τον οποίο δε χρησιµοποιείται η ίδια ετικέτα σε όλο το µονοπάτι 
είναι ότι είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί η µοναδικότητα της τιµής της 
ετικέτας σε όλο το δίκτυο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται σοβαρά 
προβλήµατα στο διαχωρισµό των τούνελ. Αντίθετα µε της τεχνική της 
αλλαγής των είναι απαραίτητη η µοναδικότητα των ετικετών µόνο µέσα στον 
ίδιο κόµβο. 
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Σχήµα 2-4 ∆ηµιουργία MPLS σύνδεσης 

 
• Όταν ενηµερωθεί ο κόµβος εξόδου αρχίζει η αντίστροφη διαδικασία κατά την 

οποία κάθε κόµβος επιβεβαιώνει στον προηγούµενο του, την συµµετοχή στο 
τούνελ. Όταν τα µηνύµατα επιβεβαίωσης φτάσουν στον αρχικό κόµβο το 
τούνελ είναι έτοιµο. 

 
2.6.6 Περιγραφή Ετικέτας MPLS 

Κάθε MPLS επικεφαλίδα αποτελείται από τέσσερα πεδία, τα οποία είναι τα 
παρακάτω [Σχήµα 2-5]: 
 

• Ετικέτα (Label), που φέρει την τιµή της ετικέτας, η οποία έχει ανατεθεί στο 
πακέτο. Με βάση αυτή την πληροφορία, ο κόµβος αποφασίζει τον τρόπο και 
την κατεύθυνση προώθησης του πακέτου.  

• Πειραµατικό (Exp), που είναι προς το παρόν δεσµευµένο για πειραµατικούς 
λόγους. Αρχικά το πεδίο αυτό επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί ως δείκτης της 
κλάσης υπηρεσίας στην οποία ανήκει το συγκεκριµένο πακέτο. Με τον τρόπο 
αυτό δίνεται η δυνατότητα χρήσης διαφορετικών υπηρεσιών για την ίδια 
Ετικέτα. 

• S, που δηλώνει τη τελευταία MPLS επικεφαλίδα στη στοίβα επικεφαλίδων. 
• Ο Εναποµένων Χρόνος Ζωής, (Time To Live, TTL), έχει σα σκοπό να 

παρεµποδίζει την ατέρµονη ανακύκλωση ενός πακέτου µέσα στο δίκτυο 
MPLS, όπως ακριβώς συµβαίνει και µε το αντίστοιχο πεδίο στο πρωτόκολλο 
IP. Κάθε φορά που ένα πακέτο περνά από ένα κόµβο MPLS, η τιµή του TTL 
µειώνεται κατά ένα. 

 
Η εισαγωγή επικεφαλίδων MPLS αυξάνει το συνολικό µέγεθος ενός πακέτου, 
γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε µήκος πακέτου µη αποδεκτό για µετάδοση. Σε 
µια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να γίνει διαµερισµός του πακέτου σε µικρότερα, τα 
οποία θα φέρουν κοινή Ετικέτα. 
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Επικεφαλίδα Στρώµατος Ζεύξης ∆εδοµένων
(Layer 2)

Επικεφαλίδα Στρώµατος ∆ικτύου
(Layer 3)32 bits . . . 32 bits

Στοίβα Ετικετών
(Label Stack)

TTL
(8 bits)S 

(1
 b

it)Ετικέτα - Label
(20 bits)

Exp
(3 bits)

Επικεφαλίδα Επικεφαλίδα MPLSMPLS  
Σχήµα 2-5 ∆οµή MPLS label 

 
2.6.7 Αρχιτεκτονική MPLS κόµβων 

Όπως έχει αναφερθεί, µέσα σε ένα MPLS δίκτυο η προώθηση των πακέτων γίνεται 
βάση κατάλληλης ετικέτας. Οι συσκευές οι οποίες είναι σε θέση να κάνουν µεταγωγή 
των πακέτων βάση του πεδίου ετικέτας ονοµάζονται LSR (Label Switched Routers). 
Για να γίνει διαχωρισµός µεταξύ των ακραίων κόµβων οι οποίοι δεν περιορίζονται 
µόνο στην προώθηση των πακέτων έχει εισαχθεί ο όρος LER (Label Edge Routers). 
Το MPLS µονοπάτι σύµφωνα µε την ονοµατολογία την οποία χρησιµοποιεί το 
πρωτόκολλο ονοµάζεται LSP (Label Switched Path).  
Για να υλοποιηθούν οι λειτουργίες που ορίζονται στο MPLS είναι αναγκαίο οι κόµβοι 
πέρα από τις δοµές που σχετίζονται µε την ΙΡ δροµολόγηση να διατηρούν πίνακες οι 
οποίοι θα χρησιµεύουν για την µεταγωγή των πακέτων [14]. Συγκεκριµένα κάθε 
κόµβος LSR διατηρεί έναν πίνακα που περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τις ετικέτες. 
Ο πίνακας ονοµάζεται LIB (Label Information Base) και περιέχει συσχετίσεις µεταξύ 
εισερχοµένων και εξερχόµενων ετικετών. Πιο συγκεκριµένα κάθε ετικέτα 
χρησιµοποιώντας τον πίνακα συσχετίσεων ILM (Incoming Label Map) 
αντιστοιχίζεται σε ένα σύνολο από NHLFEs (Next Hop Label Forwarding Entries) οι 
οποίες περιέχουν πληροφορία για τον επόµενο κόµβο και την επεξεργασία που πρέπει 
να γίνει στο εισερχόµενο πακέτο. Σύµφωνα µε το RFC 3031 από αυτές τις πολλαπλές 
εγγραφές, το πρωτόκολλο επιλέγει µία. Το γεγονός ότι υποστηρίζονται πολλαπλά  
NHLFEs κάνει δυνατή την υλοποίηση multicast µηχανισµών στο MPLS. Μετά την 
επιλογή κατάλληλου NHLFE η νέα ετικέτα εφαρµόζεται στο πακέτο πριν την 
προώθηση του στον επόµενο LSR. 
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Κεφάλαιο 3 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΟΡΜΟΥ ΓΙΑ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΡ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

3.1 Εισαγωγή 
 
Η υπάρχουσα τάση στον τοµέα των δικτύων επικοινωνιών υπαγορεύει µια συνεχή 
αύξηση του όγκου των διακινούµενων δεδοµένων. Αν µέχρι πρότινος, για το 
µεγαλύτερο ποσοστό της κίνησης αυτής ευθύνονταν οι υπηρεσίες φωνητικής 
τηλεφωνίας, το σκηνικό αυτό έχει ανατραπεί δραµατικά, µε την ανάδειξη της 
µεταφοράς δεδοµένων ως κύριας εφαρµογής για τα σύγχρονα δίκτυα κορµού. Η 
αλµατώδη αυτή αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξάπλωση του Internet και 
στη εισαγωγή νέων ευρυζωνικών υπηρεσιών, πρόδροµοι των οποίων είναι το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και το WWW (World Wide Web). Παρόλο που για τους 
τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς η µεταφορά φωνής εξακολουθεί να παραµένει η 
κύρια πηγή εσόδων, (κυρίως λόγω της αδυναµίας εύρεσης ενός κοινώς αποδεκτού 
µοντέλου τιµολόγησης best-effort υπηρεσιών) έχει γίνει φανερό ότι η αγορά 
προσανατολίζεται σε αρχιτεκτονικές οι οποίες είναι καλύτερα προσαρµοσµένες στις 
ανάγκες των υπηρεσιών δεδοµένων. Το κοινό χαρακτηριστικό των νέων υπηρεσιών, 
είναι ότι βασίζονται στην τεχνολογία IP, για τη µεταφορά τους στο δίκτυο. Έτσι 
καθίσταται πλέον σαφές ότι σε αυτό το πλαίσιο θα υπάρχει σύγκλιση των 
διαφορετικών τύπων υπηρεσιών, όπου οι φωνητικές υπηρεσίες, µέσα από τις 
τεχνολογίες IP telephony θα είναι απλά µια ακόµα παραλλαγή ευρυζωνικής 
υπηρεσίας δεδοµένων. 
Η πρόκληση η οποία διαµορφώνεται για τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς είναι, 
το πως θα µεταφέρουν όσο το δυνατό πιο αποδοτικά δεδοµένα IP µέσα από τα 
υπάρχοντα δίκτυα κορµού που διαθέτουν. Η απαίτηση για µεταφορά της κίνησης IP 
δεν είναι κάτι καινούργιο. Έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς διάφορες µεθοδολογίες 
και αρχιτεκτονικές για την αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδοµής. Το πρόβληµα είναι 
το ότι µε το δεδοµένο ότι τα περισσότερα δίκτυα µεταφοράς (MAN – WAN) είναι 
χτισµένα µε βάση τις ανάγκες υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, δεν γίνεται 
συνήθως αποδοτική χρήση των πόρων του δικτύου. Το κεφάλαιο αυτό θα αναλύσει 
τις υπάρχουσες αρχιτεκτονικές, περιγράφοντας τα προβλήµατα της κάθε µιας, µε 
κοινό σηµείο αναφοράς τη µεταφορά δεδοµένων ΙΡ.  
Έτσι αν η προηγούµενη ενότητα αναφέρθηκε σε µεµονωµένες τεχνολογίες, η 
παρούσα θα περιγράψει τις αρχιτεκτονικές στις οποίες αυτές συνδυάζονται, για την 
υλοποίηση των σύγχρονων δικτύων µεταφοράς. Πάλι ειδικό βάρος θα δοθεί στην 
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αρχιτεκτονική IP over WDM η οποία είναι η πιο πολλά υποσχόµενη, και έτσι θα 
αποτελέσει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, στα επόµενα κεφάλαια της διατριβής. 

3.2 Υπάρχουσες Αρχιτεκτονικές ∆ικτύων Μεταφοράς 
 
Η ιδανική λύση για την µεταφορά της νέας γενιάς ευρυζωνικών υπηρεσιών θα ήταν η 
υλοποίηση από την αρχή καινούργιων δικτύων µεταφοράς. Με δεδοµένο όµως το 
υπερβολικά υψηλό κόστος των επενδύσεων οι οποίες έχουν ήδη γίνει και πρέπει να 
αποσβεστούν, κάτι τέτοιο είναι µάλλον ασύµφορο για τους τηλεπικοινωνιακούς 
οργανισµούς. Το πιο πιθανό είναι, ότι η αναβάθµιση του εξοπλισµού θα γίνει 
σταδιακά, µέσα σε ένα αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
Έτσι η χρήση της υπάρχουσας δικτυακής υποδοµής για µεταφορά δεδοµένων IP είναι 
η µόνη εναλλακτική λύση η οποία φαίνεται να είναι προς το παρόν διαθέσιµη. Αυτό 
σηµαίνει ουσιαστικά ότι οι κίνηση που προέρχεται από τις εφαρµογές IP, πρέπει να 
περάσει από µια δικτυακή υποδοµή η οποία είναι σχεδιασµένη εξ’ αρχής µε βάση τις 
ανάγκες µεταφοράς φωνητικών υπηρεσιών. Όσο αφορά τα δίκτυα κορµού, η υποδοµή 
αυτή περιλαµβάνει κατά κύριο λόγο στοιχεία δικτύου SDH/SONET [5], τα οποία δεν 
είναι συµβατά µε την τεχνολογία IP. Έτσι, για να περάσει κίνηση ΙΡ, ο εξοπλισµός 
SDH πρέπει να περιοριστεί στην υλοποίηση των λειτουργιών του δεύτερου επιπέδου 
της στοίβας πρωτοκόλλων. Με τον τρόπο αυτό ο ρόλος των υποδοµών του δικτύου 
κορµού, περιορίζεται απλά στην υλοποίηση γρήγορων ζεύξεων µεταξύ των 
δροµολογητών και γίνεται έτσι διαφανής για τα ανώτερα επίπεδα.  
 
3.2.1 Επικαλυπτόµενο Μοντέλο  

Η πρακτική η οποία αναφέρθηκε προηγουµένως, αποτελεί εφαρµογή της 
αρχιτεκτονικής του επικαλυπτόµενου µοντέλου δικτύου (overlay model). Σύµφωνα 
µε το µοντέλο αυτό [2], το στρώµα IP είναι ανεξάρτητο από το υπάρχον δίκτυο 
µεταφοράς (στην προηγούµενη περίπτωση SDH). Κάτω από αυτήν την οπτική, το 
επίπεδο ΙΡ θα µπορούσε να χαρακτηριστεί σαν πελάτης του δικτύου µεταφοράς. Έτσι 
αν υποθετικά ορισµένοι IP κόµβοι συνδέονται περιµετρικά σε ένα δίκτυο το οποίο 
υλοποιεί το επικαλυπτόµενο µοντέλο δικτύωσης, τότε στο επίπεδο IP οι κόµβοι 
εµφανίζονται σαν να είναι γειτονικοί και να του ενώνει ένας πλήρως συνδεδεµένος 
γράφος (full mesh connectivity). 
Η άγνοια την οποία το κάθε δίκτυο έχει για τα υπόλοιπα, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 
είναι αδύνατο να υπάρχει ανάµεσα τους, κάποιου τύπου συνεργασία ή χρήση κοινών 
οντοτήτων. Αυτό µε τη σειρά του συνεπάγεται ότι διεργασίες, όπως για παράδειγµα η 
σηµατοδοσία, πρέπει να είναι διακριτές για κάθε στρώµα χωρίς καµία επικοινωνία 
µεταξύ τους, µε ότι συνεπάγεται αυτό για την απόδοση του συστήµατος. 
Το κυριότερο πρόβληµα το οποίο εντοπίζεται στην συγκεκριµένη αρχιτεκτονική, έχει 
να κάνει µε τον µηχανισµό µε τον οποίο οι δροµολογητές του ΙΡ εγκαθιστούν νέες 
µεταξύ τους συνδέσεις. Σύµφωνα µε τις αρχές λειτουργίας του επικαλυπτόµενου 
µοντέλου, δεν υπάρχει απευθείας επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών στρωµάτων. Έτσι 
δεν υπάρχει τρόπος οι δροµολογητές ΙΡ, να δώσουν την κατάλληλη εντολή στο 
κατώτερο επίπεδο (στο SDH στην συγκεκριµένη περίπτωση), για να υλοποιήσει τις 
απαιτούµενες ζεύξεις, από τις οποίες θα απαρτίζεται η νέα σύνδεση. 
Ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο η αρχιτεκτονική αντιµετωπίζει αυτό το 
πρόβληµα, το επικαλυπτόµενο µοντέλο χωρίζεται σε δύο παραλλαγές.  
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3.2.1.1 Παραλλαγή Στατικού Μοντέλου 
 
Σύµφωνα µε αυτή την πρώτη παραλλαγή, οι απαιτούµενες συνδέσεις µεταξύ των 
κόµβων πελατών IP υλοποιούνται στατικά από κάποιο διαχειριστικό σύστηµα (NMS 
Network management system). Το µοντέλο αυτό έχει πολλές οµοιότητες µε το 
µηχανισµό εγκατάστασης συνδέσεων PVC (permanent virtual circuit) και στα δίκτυα 
ATM. 

3.2.1.2 Παραλλαγή Ελεγχόµενου Μοντέλου 
 
Σε αυτήν την παραλλαγή του µοντέλου επικάλυψης, οι κόµβοι IP έχουν τη 
δυνατότητα να εγκαταστήσουν αυτόµατα κάποια νέα σύνδεση, µε οποιοδήποτε από 
τους υπόλοιπους κόµβους. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλης 
διεπαφής για τη σηµατοδοσία του καναλιού που θα συνδέσει τους κόµβους. Η 
σηµατοδοσία µπορεί να είναι βασισµένη στη διεπαφή UNI (User to Network 
Interface) [7], όπως στην περίπτωση του IP over ATM. Κατά τη διαπραγµάτευση 
µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων, δεν υπάρχει ανταλλαγή πληροφορίας 
δροµολόγησης. Η διεπαφή UNI αποµονώνει το κάθε στρώµα από τα ειδικά 
χαρακτηριστικά του άλλου, κάτι το οποίο είναι σύµφωνο µε τις αρχές λειτουργίας του 
επικαλυπτόµενου µοντέλου. 
Συνοψίζοντας, η ουσιαστική διαφορά µε την προηγούµενη περίπτωση είναι ότι οι 
συσκευές IP οι οποίες συνδέονται περιµετρικά του δικτύου, έχουν τη δυνατότητα µε 
κατάλληλη σηµατοδοσία να ζητήσουν την εγκατάσταση κάποιας νέας σύνδεσης από 
το δίκτυο µεταφοράς.  

3.2.1.3 Υλοποιήσεις βασισµένες στο επικαλυπτόµενο µοντέλο 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι υποδοµές στα σύγχρονα δίκτυα µεταφοράς είναι 
υλοποιηµένες έχοντας λάβει υπόψη τους, κυρίως τις ανάγκες των  υπηρεσιών 
φωνητικής τηλεφωνίας. Συγκεκριµένα οι πιο δηµοφιλείς υλοποιήσεις, χρησιµοποιούν 
τις τεχνολογίες SONET/SDH. Οι διαφορές στη φιλοσοφία, για παράδειγµα ανάµεσα 
σε SONET και IP, περιορίζουν αρκετά τις εναλλακτικές λύσεις που είναι διαθέσιµες 
για την σχεδίαση αυτών των δικτύων. Η µόνη αρχιτεκτονική η οποία µπορεί να 
εφαρµοστεί άµεσα για να καλύψει τις ανάγκες µεταφοράς δεδοµένων είναι η 
αρχιτεκτονική επικάλυψης. Ο λόγος είναι η απλότητα στην υλοποίηση, παράλληλα µε 
το γεγονός ότι δεν απαιτείται κάποια επικοινωνία η συνεργασία µεταξύ των διαφόρων 
πρωτοκόλλων στη στοίβα µεταφοράς. Ιδιαίτερα δηµοφιλής είναι η στατική 
παραλλαγή του µοντέλου, στην οποία το κάθε στρώµα δεν έχει καν επίγνωση για την 
υποδοµή, τις υπηρεσίες της οποίας χρησιµοποιεί.  
Αυτή η πρακτική οδήγησε στην επέκταση της στοίβας των πρωτοκόλλων που τυπικά 
χρησιµοποιούνται στα δίκτυα µεταφοράς. Οι σχεδιαστές δικτύων χρησιµοποιούν 
παραπάνω του ενός διαφορετικά πρωτόκολλα, για να εκµεταλλευτούν τις ειδικές 
δυνατότητες τις οποίες παρέχει το κάθε ένα από αυτά. Έτσι µια τυπική υλοποίηση 
δικτύου κορµού, για τη µεταφορά δεδοµένων IP στο επικαλυπτόµενο µοντέλο, φτάνει 
να περιέχει τα ακόλουθα στρωµατά. 
 
Επίπεδο IP: Το επίπεδο IP πάντα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
επικαλυπτόµενου µοντέλου υλοποιείται στους ακραίους κόµβους του δικτύου οι 
οποίοι τροφοδοτούν το δίκτυο µε δεδοµένα, τα οποία προέρχονται από το δίκτυο 
πρόσβασης. Η προσήλωση του IP στη φιλοσοφία της µεταγωγής πακέτου και 
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εξυπηρέτηση κίνησης best-effort περιόρισε το ρόλο του, κυρίως στην υλοποίηση του 
τελευταίου κοµµατιού, της διασύνδεσης µε τα δίκτυα των πελατών. 
Επίπεδο ATM: Το επίπεδο ΑΤΜ χρησιµοποιείται στα δίκτυα κορµού, για τις 
εκτεταµένες δυνατότητες ελέγχου που παρέχει (traffic engineering). Ο 
τηλεπικοινωνιακός οργανισµός µπορεί σύµφωνα µε τις παραµέτρους κίνησης που 
έχουν συµφωνηθεί µε το χρήστη στο SLA, να επιβάλει περιορισµούς στην 
εισερχόµενη κίνηση ή και να διασφαλίσει κάποιες παραµέτρους ποιότητας υπηρεσίας 
(π.χ. Effective bandwidth, end-to-end delay). Οι προδιαγραφές του ΑΤΜ έχουν ήδη 
καθορίσει τις κατάλληλες διεπαφές (AAL5) για τη µεταφορά IP κίνησης σε ΑΤΜ 
δίκτυα. Η αρχιτεκτονική που ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση, για την 
επικοινωνία µεταξύ των δύο στρωµάτων, είναι και πάλι βασισµένη στην ιδέα του 
επικαλυπτόµενου µοντέλου. Έτσι οι κόµβοι του ΙΡ βρίσκονται σύµφωνα αυτό, στα 
άκρα του δικτύου, χωρίς να έχουν επίγνωση της παρουσίας του επιπέδου ΑΤΜ. Το 
αποτέλεσµα είναι ότι στην πράξη οι ΙΡ κόµβοι βλέπουν το δίκτυο κορµού ΑΤΜ, σαν 
ένα σύνολο από ζεύξεις (point to point links) από σηµείο σε σηµείο.  
Επίπεδο SONET/SDH: Το επίπεδο SDH χρησιµοποιείται υποχρεωτικά µια και 
υποδοµή των τηλεπικοινωνιακών οργανισµών είναι βασισµένη πάνω σε αυτό. 
Επιπρόσθετα όµως προσφέρει σηµαντικά χαρακτηριστικά τα οποία το καθιστούν 
αναπόσπαστο κοµµάτι της αρχιτεκτονικής. Αυτά είναι οι λειτουργίες προστασίας 
(protection) που παρέχει, για την αντιµετώπιση βλαβών στο δίκτυο APS (Automatic 
Protection Switching). Ο χρόνος αποκατάστασης των 50ms (απαίτηση που 
προέρχεται από τις υπηρεσίες µεταφοράς φωνής) είναι κάτι παραπάνω από 
ικανοποιητικός για τη µεταφορά δεδοµένων. Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση 
έχουν οριστεί διεπαφές ανάµεσα σε SDH και ΑΤΜ (για παράδειγµα ATM πάνω από 
STM-1) οι οποίες είναι σύµφωνες µε το επικαλυπτόµενο µοντέλο. 
Επίπεδο Gigabit Ethernet: Η τεχνολογία Gigabit Ethernet δεν χρησιµοποιείται σε 
συνδυασµό µε τις προαναφερθείσες, αλλά προωθείται από τις εταιρείες κατασκευής 
εξοπλισµού σαν µια εναλλακτική των ATM και SDH. Το πλεονέκτηµα που 
προσφέρει είναι το µειωµένο κόστος εξοπλισµού σε σχέση µε τις άλλες λύσεις. 
Επίπεδο WDM/DWDM: Παρ’ όλο που η προδιαγραφή του SDH προσδιορίζει και το 
στρώµα του φυσικού επιπέδου τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας διαχωρισµού 
µήκους κύµατος έχουν στρέψει τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς στην 
υιοθέτηση της για την υλοποίηση δικτύων κορµού. Με το δεδοµένο ότι αφορά το 
φυσικό επίπεδο, η υποδοµή WDM είναι διαφανής για τα παραπάνω στρώµατα, 
πράγµα το οποίο έρχεται σε συµφωνία µε το επικαλυπτόµενο µοντέλο, το οποίο 
εξετάζεται σε αυτή την παράγραφο. Η χρήση του WDM σαν κατώτερο στρώµα της 
αρχιτεκτονικής περιορίζει το ρόλο του SDH, απλά στην παροχή πλαισιοποίησης της 
κίνησης (παροχής framming) και στη υλοποίηση των µηχανισµών προστασίας του 
δικτύου. 

3.3 Παραλλαγές της στοίβας πρωτοκόλλων 
 
Η παραπάνω περιγραφή αφορά το χειρότερο δυνατό σενάριο, σύµφωνα µε το οποίο η 
στοίβα απαρτίζεται από τέσσερα διακριτά επίπεδα. Αφού έχει ακολουθηθεί το 
επικαλυπτόµενο µοντέλο κάτι τέτοιο σηµαίνει τέσσερα διαφορετικά συστήµατα 
διαχείρισης, τα οποία θα είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους. Αποτέλεσµα είναι να αυξάνει 
την πολυπλοκότητα του συστήµατος και ο φόρτος εργασίας για το διαχειριστή του. 
Μία πρώτη λύση για τη µείωση της πολυπλοκότητας θα ήταν ο περιορισµός του 
αριθµού των απαιτούµενων επιπέδων. Οι επόµενες παράγραφοι θα εξετάσουν 
παραλλαγές της συγκεκριµένης υλοποίησης, οι οποίες βασίζονται σε αυτό το 
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σκεπτικό. Το κοινό σε αυτές τις παραλλαγές, είναι η χρήση του ΙΡ για το ρόλο του 
επιπέδου δικτύου και του WDM για το φυσικό επίπεδο. 
 
3.3.1 POS – Πακέτο πάνω από SDH/SONET 

Για να µειωθεί το µέγεθος της στοίβας και το κόστος που συνεπάγεται κάτι τέτοιο για 
τις επιδόσεις του συστήµατος, έχουν γίνει κατά καιρούς προσπάθειες για σύµπτυξη, 
µε εξάλειψη ενός ή παραπάνω από τα στρωµάτων που περιγράφηκαν στην 
προηγούµενη παράγραφο. Μία τέτοια προσπάθεια αφορά και η µεταφορά  των 
πακέτων του IP κατ’ ευθείαν πάνω από δίκτυα SDH χωρίς τη διαµεσολάβηση του 
ΑΤΜ. Με αυτό τον τρόπο το επιπρόσθετο κόστος των 5 bytes σε κάθε κελί το οποίο 
συνεπάγεται η χρήση του ΑΤΜ αποφεύγεται.  
Σύµφωνα µε την προδιαγραφή αυτή το στρώµα ΙΡ βλέπει το υποδίκτυο SDH σαν ένα 
σύνολο από ζεύξεις, οι οποίες διασύνδεουν τους IP κόµβους, κάτι το οποίο 
εξακολουθεί να συµβαδίζει µε το επικαλυπτόµενο µοντέλο. Για να περάσει η κίνηση, 
τα δεδοµένα ΙΡ ενθυλακώνονται σε HDLC (παραλλαγή του πρωτοκόλλου ΡΡΡ) 
πλαίσια πριν προωθηθούν στο δίκτυο SDH. Στη συνέχεια τα HDLC πλαίσια µε τη 
σειρά τους προωθούνται στο δίκτυο SDH. Με αυτό τον τρόπο το IP αποµονώνεται 
από τις απαιτήσεις του SDH. 
Η τεχνολογία SDH χρησιµοποιείται σήµερα κατά κόρο για τη µεταφορά κίνησης 
πάνω από οπτικές υποδοµές. Το παρακάτω σχήµα παρουσιάζει τη χρήση του SDH για 
µεταφορά ΙΡ δεδοµένων πάνω από κορµό WDM [Σχήµα 3-1] 
 

OLA

WDM mux

IP router

IP router

SDH ADM

STM16 transponder

 
Σχήµα 3-1 POS - IP over SDH 

 
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για τη χρήση του SDH σα «µέσο µεταφοράς» των ΙΡ 
δεδοµένων. Ο πρώτος είναι η χρήση καναλιού κατάλληλης χωριτικότητας π.χ. ενός 
VC4 ή αλληλουχίας καναλιών για τη µεταφορά ΙΡ δεδοµένων χωρίς να υπάρχει 
διαχωρισµός ανάµεσα σε κίνηση που ανήκει σε διαφορετικές υπηρεσίες. Σε αυτή την 
περίπτωση το SDH χρησιµοποιείται απλά σαν ένας γρήγορος δίαυλος, ο οποίος 
αντιµετωπίζει µε τον ίδιο τρόπο όλες τις µορφές κίνησης. Πέρα από αυτήν την 
αντιµετώπιση, είναι δυνατό να γίνει διαχωρισµός των καναλιών βάση της κίνησης 
που µεταφέρει το κάθε ένα. Για παράδειγµα µία σύνδεση STM16 µπορεί να 
απαρτίζεται από 16 ξεχωριστά κανάλια και κάθε ένα από αυτά να µεταφέρει µια 
διαφορετική υπηρεσία. Στη συνέχεια ο κόµβος SDH µπορεί να διαλέξει διαφορετική 
δροµολόγηση για κάθε ένα από αυτά, ανάλογα µε την υπηρεσία που µεταφέρει. 
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3.3.2 IP over Gigabit Ethernet 

Οι καινούργιες προδιαγραφές Gigabit Ethernet  έχουν σα σκοπό να προσφέρουν 
αναβάθµιση του παρεχόµενου εύρους σε δίκτυα LAN όπου το Ethernet ήδη 
κυριαρχεί, αλλά κυρίως να προωθήσουν το µοντέλο λειτουργίας του, στους 
υπόλοιπους τύπους δικτύων όπως MAN και ίσως WAN. Αυτοί οι τύποι δικτύων όπως 
αναφέρθηκε προηγουµένως, κυριαρχούνται προς το παρόν από υλοποιήσεις 
βασισµένες σε πρωτόκολλο SDH. Τα πλεονεκτήµατα της χρήσης της τεχνολογίας 
Gigabit Ethernet εντοπίζονται κυρίως στη µείωση του κόστους της υποδοµής του 
δικτύου, µε δεδοµένο ότι µια και µια τυπική κάρτα Gb Ethernet στοιχίζει έως και 
πέντε φορές λιγότερο από αντίστοιχο εξοπλισµό SDH. Στα θετικά της επίσης 
συγκαταλέγεται και το γεγονός ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία, οι 
διαχειριστές δικτύου έχουν ήδη κάποια εξοικείωση µε τεχνολογίες Ethernet, πράγµα 
το οποίο συνεπάγεται µειωµένο κόστος εκπαίδευσης προσωπικού για τους 
τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς.  
Τέλος η συγκεκριµένη τεχνολογία θα συνεχίσει να εξελίσσεται για να εκµεταλλεύεται 
νέες εξελίξεις στο φυσικό επίπεδο. Ήδη παράλληλα µε την παρουσίαση των πρώτων 
προϊόντων OC-192 τα οποία αποτελούν θεωρητικά ανταγωνιστική τεχνολογία σε 
δίκτυα MAN, έχει ήδη τελειώσει η προτυποποίηση επεκτάσεων του Gb Ethernet για 
ταχύτητες 10Gbits/sec. 
Το ακόλουθο σχήµα [Σχήµα 3-2] αναπαριστά ένα τυπικό σενάριο χρήσης τεχνολογίας 
Gigabit Ethernet σε ΙΡ δίκτυo. Σύµφωνα µε αυτό το παράδειγµα, οι κάρτες Gb 
Ethernet είναι ιδανικές για να οδηγήσουν την κίνηση που προέρχεται από τους 
δροµολογητές ΙΡ, µέσα στο WDM δίκτυο κορµού. Με τον τρόπο αυτό ο ρόλος της 
τεχνολογίας Gb Ethernet περιορίζεται απλά στο να παρέχει πλαισιοποίηση στα IP 
δεδοµένα. 
Μια άλλη λύση η οποία επίσης απεικονίζεται στο σχήµα [Σχήµα 3-2], θα ήταν η 
παρεµβολή ενός µεταγωγέα κίνησης µεταξύ του πελάτη και του δικτύου κορµού. Ο 
µεταγωγέας χρησιµοποιείται για να συνδυάζει τις πολλαπλές ροές Fast Ethernet, οι 
οποίες προέρχονται από τους δροµολογητές – πελάτες, σε εξόδους Gigabit Ethernet 
προς το δίκτυο κορµού. 
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Σχήµα 3-2 Σενάριο χρήσης GbEthernet σε οπτικό δίκτυο κορµού 
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3.3.3 IP over ATM 

Στο ίδιο πνεύµα κινούνται οι λύσεις, οι οποίες στηρίζονται αποκλειστικά στον 
συνδυασµό των IP και ATM πρωτοκόλλων. Αυτές οι εναλλακτικές εκµεταλλεύονται 
επεκτάσεις της προδιαγραφής ΑΤΜ, οι οποίες επιτρέπουν την µεταφορά κίνησης 
χωρίς τη διαµεσολάβηση του επιπέδου SDH, κατ΄ ευθείαν πάνω από οπτική ίνα 
(ATM over dark fibber). Μία τέτοια αρχιτεκτονική η οποία επιτυγχάνει την µεταφορά 
ΙΡ κίνησης µε τη χρήση µόνο του ΑΤΜ σαν στρώµα µεταφοράς, δίνεται µέσα από 
την προδιαγραφή UTOPIA 
Σε σχέση µε τις λύσεις οι οποίες είναι βασισµένες στο SDH (POS) η αποκλειστική 
χρήση του ΑΤΜ για τη µεταφορά ΙΡ δεδοµένων έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 
 

• Χαµηλότερη απώλεια εύρους ζώνης λόγω κωδικοποιήσεων στο φυσικό 
επίπεδο.  

• Ευκολότερη και οικονοµικότερη υλοποίηση του απαιτούµενου εξοπλισµού 
µια και το ΑΤΜ από τη φύση του είναι ασύγχρονο και έτσι δεν έχει τις 
αυστηρές απαιτήσεις χρονισµού του SDH. 

 
Από την άλλη στα µειονεκτήµατα της λύσης IP over ATM πρέπει να αναφερθούν τα 
παρακάτω:  
 

• Στο επίπεδο µεταφοράς η απώλεια εύρους ζώνης δε διαφέρει σηµαντικά από 
την αντίστοιχη στο SDH. 

• Η τεχνολογία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµα από τους τηλεπικοινωνιακούς 
οργανισµούς οι οποίοι έχουν κάνει κατά το παρελθόν σηµαντικές επενδύσεις 
σε υποδοµές SDH. 

• Οι προσφερόµενοι ρυθµοί είναι σχετικά µικροί. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι 
έχουν γίνει οι προδιαγραφές ρυθµών µεταφοράς 155 Mbit/s και 622 Mbit/s για 
ATM over dark fibber (το ATMForum εξετάζει την προτυποποίηση για 
ρυθµούς 2488 Mbit/s) ενώ ήδη υπάρχουν προϊόντα SDH για ρυθµούς 10 
Gbit/s (OC-192). 

 
3.3.4 Συµπεράσµατα Χρήσης Επικαλυπτόµενου µοντέλου 

Όπως είναι φανερό οι η διακίνηση ΙΡ πακέτων πάνω από τα υπάρχοντα δίκτυα 
µεταφοράς προϋποθέτει την υλοποίηση µια αρκετά εκτεταµένης στοίβας 
πρωτοκόλλων, παραλλαγές της οποίας φαίνονται παρακάτω: 
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Σχήµα 3-3 Παραλλαγές στοίβας πρωτοκόλλων 

 
Το µέγεθος της στοίβας έχει σαν άµεσο αποτέλεσµα τα παρακάτω: 
 
• Υψηλό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης. Η ταυτόχρονη χρήση 

πολλαπλών διαφορετικών τεχνολογιών από το σύστηµα, αυξάνει την 
πολυπλοκότητα, καθώς και το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης του 
εξοπλισµού. 

• Αλληλοεπικαλύψεις µεταξύ των πρωτοκόλλων. Είναι συνηθισµένο, οι ίδιοι 
µηχανισµοί να υλοποιούνται παραπάνω από µία φορές από διαφορετικά 
πρωτόκολλα στη στοίβα. Για παράδειγµα οι µηχανισµοί οι πεδίου ελέγχου του ΙΡ 
όπως υλοποιούνται από τα πρωτόκολλα δροµολόγησης OSFP, IS-IS 
προσφέρονται µέσα από το µηχανισµό ΡΝΝΙ στο ΑΤΜ. Αυτό είναι επίπτωση του 
γεγονότος ότι κάθε πρωτόκολλο αναπτύχθηκε ξεχωριστά από τα υπόλοιπα, 
(συχνά ως ανταγωνιστικό προϊόν) µε αποτέλεσµα συχνά να µην είναι διακριτοί 
ρόλοι του κάθε ενός µέσα στο δίκτυο µεταφοράς. 

• Περιορισµένες επιδόσεις. Κάθε διαφορετικό πρωτόκολλο εισάγει καινούργια 
απώλεια εύρους ζώνης µε αποτέλεσµα συνολικές απώλειες της τάξης του 25% για 
την υλοποίηση της πλήρους στοίβας IP/ATM/SDH/WDM. 
Έτσι, αν οι κόµβοι του IP του πελάτη, χρησιµοποιούν για τη διασύνδεση τους τις 
υπηρεσίες ενός δικτύου µε χρήση µιας παραλλαγής του επικαλυπτόµενου 
µοντέλου (π.χ ΙΡ over ATM) τότε πρέπει η τοπολογία του κορµού να είναι 
«διαφανής» γι’ αυτούς. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, ο κάθε ΙΡ κόµβος 
εµφανίζεται να είναι απ’ ευθείας συνδεδεµένος µε τους υπόλοιπους του ΙΡ 
υποδικτύου. Αυτή η επιλογή συνεπάγεται N2 συνδέσεις [Σχήµα 3-4]στο ΑΤΜ 
επίπεδο, αλλά παράλληλα εισάγει και ένα πρόσθετο βάρος στα πρωτόκολλα 
δροµολόγησης του ΙΡ. Πράγµατι στο πρωτόκολλο δροµολόγησης OSFP 
εµφανίζονται Ν2 (όπου Ν ο αριθµός των ΙΡ κόµβων που είναι συνδεδεµένοι στο 
ΑΤΜ δίκτυο) σχέσεις γειτνίασης. Έτσι σε µια αλλαγή τοπολογίας θα 
ανταλλαχθούν Ν2 LSM µηνύµατα, µε Ν3 εγγραφές µεταξύ των ΙΡ κόµβων, 
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πράγµα που θα έχει αρνητική επίπτωση στην επίδοση του συστήµατος (Link State 
Storm). 
 

Νοητό Κύκλωµα ΑΤΜ  
Μηνύµατα LSM 

Αριθµός Συνδέσεων Ο(Ν2) 

Σχέσεις Γειτνίασης Ο(Ν2) 
 

Σχήµα 3-4 Εφαρµογή Επικαλυπτόµενου Μοντέλου 

 
• Πολύπλοκη ∆ιαχείριση. Τέλος, σχετικά µε το πρόβληµα το οποίο προσπαθεί να 

αντιµετωπίσει η διατριβή, η παροχή υπηρεσιών πάνω από τόσο πολύπλοκες 
υποδοµές είναι µια εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι κάθε επίπεδο έχει τους δικούς του ανεξάρτητους µηχανισµούς 
διαχείρισης. Προκειµένου ο χρήστης να επιτύχει το επιθυµητό αποτέλεσµα θα 
πρέπει να αλληλεπιδράσει ξεχωριστά µε κάθε ένα από αυτούς. Η πολυπλοκότητα 
αυτή φαίνεται για παράδειγµα, στην περίπτωση της εφαρµογής του 
επικαλυπτόµενου µοντέλου για την περίπτωση του ΙΡ over ATM. Αν υποτεθεί ότι 
ο χρήστης ενδιαφέρεται να υλοποιήσει ένα ολόκληρο υποδίκτυο ΙΡ και όχι απλά 
ένα σύνολο ζεύξεων από σηµείο σε σηµείο, τότε θα πρέπει να ακολουθήσει τα 
παρακάτω βήµατα: 

 
o Να κατασκευάζει ο ίδιος τις απαραίτητες συνδέσεις στο κατώτερο επίπεδο 

(ATM, Frame Relay), εγκαθιστώντας τα αντίστοιχα PVC. Η διαδικασία 
αυτή είναι κοµµάτι της διαχείρισης του ATM. 

o Η έλλειψη δυνατότητας broadcast στα δίκτυα ΑΤΜ και Frame Relay, 
συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτόµατης επιλογής DS 
(Designated Router) και BDS (Backup Designated Router) σε OSFP 
δίκτυα. Έτσι ο διαχειριστής πρέπει να καθορίσει DS και BSD µέσα από 
κάποιο ξεχωριστό διαχειριστικό σύστηµα για το ΙΡ. 

3.4 Οµότιµο µοντέλο 
 
Μια δεύτερη αρχιτεκτονική υλοποίησης δικτύων κορµού δίνεται µέσα από το 
οµότιµο µοντέλο. Σύµφωνα µε αυτό, όλοι οι κόµβοι του δικτύου έχουν ένα κοινό 
επίπεδο ελέγχου. Αυτό µπορεί να αποτελείται από τους µηχανισµούς ελέγχου και 
δροµολόγησης του πρωτοκόλλου IP, όπως οι OSFP και IS-IS. Κάθε κόµβος µέσα σε 
ένα τέτοιο δίκτυο πρέπει να έχει µία IP διεύθυνση καθώς και να είναι σε θέση να 
ερµηνεύει τα µηνύµατα ελέγχου των πρωτοκόλλων δροµολόγησης. Με αυτό τον 
τρόπο δηµιουργείται η απαίτηση, όλοι οι κόµβοι, ανεξάρτητα τεχνολογίας στην οποία 
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είναι υλοποιηµένοι, να υλοποιούν ταυτόχρονα χαρακτηριστικά τα οποία 
συσχετίζονται µε το επίπεδο ελέγχου του ΙΡ. Αν µία τέτοια παραδοχή είναι 
υλοποιήσιµη σε πρωτόκολλα όπως το ΑΤΜ  (η τεχνολογία MPLS σε τελική ανάλυση 
είναι η υλοποίηση µεταγωγέων κίνησης, οι οποίοι µπορούν να κάνουν χρήση του 
επιπέδου ελέγχου του ΙΡ), το ίδιο όµως δε συµβαίνει σε άλλα επίπεδα που βρίσκονται 
χαµηλότερα στη στοίβα και δεν είναι βασισµένα στην µεταγωγή πακέτου. Πιο 
συγκεκριµένα σηµαντικό πρόβληµα στην εφαρµογή του µοντέλου εντοπίζεται στο 
κατώτερο επίπεδο, αυτό του WDM. Ένα WDM δίκτυο είναι από τη φύση του 
συνδεσιστρεφές. Με την υπάρχουσα τεχνολογία είναι αδύνατο να υλοποιηθούν 
µηχανισµοί µεταγωγής και επεξεργασίας πακέτων σε οπτικό επίπεδο. Αυτό σηµαίνει 
ότι η χρήση του οµότιµου µοντέλου είναι, προς το παρόν τουλάχιστο, αδύνατο να 
εφαρµοστεί σε όλο το δίκτυο µεταφοράς. Έτσι τουλάχιστο για δίκτυα τα οποία 
κάνουν χρήση της τεχνολογίας WDM πρέπει να εφαρµόζεται από κοινού µε το 
επικαλυπτόµενο µοντέλο.  
 
3.4.1 Συµπεράσµατα Χρήσης Οµότιµου Μοντέλου 

Συµπερασµατικά στην περίπτωση χρήσης του οµότιµου µοντέλου π.χ. στην 
υλοποίηση του MPLS σε ΑΤΜ δίκτυα εντοπίζονται τα εξής χαρακτηριστικά σε 
σχέση µε την αντίστοιχη υλοποίηση που ακολουθεί το επικαλυπτόµενο µοντέλο 
(όπως ΙΡ over ATM).  
 
• Καλύτερη χρήση των πόρων του συστήµατος λόγω της υλοποίησης ενός ενιαίου 

επιπέδου ελέγχου, το οποίο αποτελείται στη συγκεκριµένη περίπτωση από τους 
µηχανισµούς δροµολόγησης του ΙΡ. 

• ∆εν υπάρχει η απαίτηση για ξεχωριστή UNI διεπαφή για την υλοποίηση 
καινούργιων υπηρεσιών στο επίπεδο του ΙΡ, όπως συµβαίνει µεταξύ ΙΡ και ΑΤΜ.. 

• Ελαχιστοποιείται ο φόρτος εργασίας για τον διαχειριστή του συστήµατος αφού 
απαιτείται η διαχείριση µόνο των ΙΡ µηχανισµών ελέγχου. 

• Για την πλήρη διασύνδεση των ΙΡ κόµβων, χρειάζονται όπως και στην περίπτωση 
του επικαλυπτόµενου µοντέλου Ν2 συνδέσεις στο εσωτερικό του δικτύου 
µεταφοράς [Σχήµα 3-5]. Η διαφορά εντοπίζεται αναφορικά µε τον φόρτο στο 
πρωτόκολλο δροµολόγησης του ΙΡ. Έτσι στην περίπτωση αυτή, ο κάθε κόµβος 
του δικτύου ΙΡ αρκεί να έχει σχέση γειτνίασης µε ένα κόµβο του δικτύου κορµού, 
µε αυτόν στον οποίο είναι απ’ ευθείας συνδεδεµένος. Το αποτέλεσµα είναι να 
απαιτούνται µόνο Ν σχέσεις γειτνίασης για το OSPF, πράγµα που έχει ιδιαίτερα 
ευεργετικές επιπτώσεις στους χρόνους σύγκλισης του πρωτοκόλλου. 
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Αριθµός Συνδέσεων Ο(Ν2) 

Σχέσεις Γειτνίασης Ο(Ν) 
Σύνδεσεις MPLS 

Μηνύµατα LSM  
Σχήµα 3-5 Υλοποίηση Οµότιµου Μοντέλου 

 

3.5 Επαυξηµένο µοντέλο 
 
Το επαυξηµένο µπορεί να θεωρηθεί σαν µία γενίκευση του οµότιµου µοντέλου. Η 
διαφορά µε την προηγούµενη περίπτωση είναι ότι εδώ µπορεί να συνυπάρχουν 
παραπάνω από µία οντότητες ελέγχου. Τα πρωτόκολλα δροµολόγησης όµως σε 
αντίθεση µε το επικαλυπτόµενο µοντέλο είναι σε θέση να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες µεταξύ τους. Έτσι ανταλλαγές πληροφορίας δροµολόγησης µπορούν να 
γίνουν π.χ. µεταξύ του επιπέδου ΙΡ και των κατώτερων στρωµάτων µέσα από 
κατάλληλες διεπαφές (PNNI ή BGP). Σύµφωνα µε αυτή την αρχή λειτουργίας, το 
επίπεδο ΙΡ δεν έχει επίγνωση όλης της τοπολογίας του δικτύου αλλά περιορίζεται 
στους προορισµούς ΙΡ µέσα σε αυτό. Έτσι, παρ’ όλους τους περιορισµούς λόγω της 
συνεργασίας µεταξύ πρωτοκόλλων δροµολόγησης διαφορετικών στρωµάτων, 
εξακολουθεί να είναι δυνατή η δυναµική δηµιουργία συνδέσεων οι οποίες 
υλοποιούνται µε χρήση πολλών διαφορετικών τεχνολογιών.  
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Αριθµός Συνδέσεων Ο(Ν2) 

Σχέσεις Γειτνίασης Ο(Ν) 
Νοητό Κύκλωµα  

Μηνύµατα LSM 

Πληροφορία ∆ροµολόγησης  
Σχήµα 3-6 Εφαρµογή Επαυξηµένου Μοντέλο 

 

3.5.1 Συµπεράσµατα Χρήσης Επαυξηµένου Μοντέλου 

Συµπερασµατικά, το επαυξηµένο βρίσκεται ανάµεσα στα δύο προαναφερθέντα 
µοντέλα συνδυάζοντας τα θετικά στοιχεία του κάθε ενός. Συγκεκριµένα: 
 
• Η ύπαρξη διαφορετικής οντότητας ελέγχου σε κάθε στρώµα του δικτύου σηµαίνει 

ότι δεν είναι ανάγκη οι κόµβοι του κάθε επιπέδου έχουν επίγνωση της πλήρους 
τοπολογίας των άλλων. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό στα οπτικά δίκτυα, τα οποία 
λόγω της πολυπλοκότητας τους έχουν µεγάλο αριθµό στοιχείων τα οποία τις 
περισσότερες φορές δεν έχουν ιδιαίτερη χρησιµότητα για το στρώµα IP. 

• Όπως και στην περίπτωση του οµότιµου µοντέλου για να υπάρχει πλήρης 
διασύνδεση µεταξύ των ΙΡ κόµβων χρειάζονται Ν2 συνδέσεις αλλά µόνο Ν 
σχέσεις γειτνίασης στο  OSFP επίπεδο [Σχήµα 3-6]. 

3.6 Μελλοντικές αρχιτεκτονικές δικτύων µεταφοράς – WDM 
 
Οι υπάρχουσες υλοποιήσεις δικτύων µεταφοράς οι οποίες περιγράφτηκαν σε 
προηγούµενες παραγράφους µειονεκτούν από άποψη απόδοσης, κυρίως λόγω της 
επεκταµένης στοίβας πρωτοκόλλων την οποία χρησιµοποιούν. Τα περισσότερα από 
τα πρωτοκόλλα αυτά, έχουν επικαλυπτόµενες αρµοδιότητες, κάτι το οποίο οδηγεί σε 
σπατάλη των πόρων του δικτύου. Επιπρόσθετα σχετικά µε το πρόβληµα το οποίο 
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αντιµετωπίζει η διατριβή, απλές λειτουργίες όπως η διάρθρωση του δικτύου, 
αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες, λόγω της απαίτησης για υποστήριξη 
παραπάνω από µιας πλατφόρµας διαχείρισης.  
Τόσο από άποψη αξιοποίησης των πόρων του δικτύου όσο και για την απλοποίηση 
των λειτουργιών διαχείρισης, η ιδανική  λύση θα ήταν ο περιορισµός της στοίβας 
πρωτοκόλλων σε δύο τµήµατα. Το WDM, στη βάση της στοίβας, το οποίο θα 
αναλάµβανε να διεκπεραιώσει την υλοποίηση του φυσικού επιπέδου και το 
πρωτόκολλο ΙΡ στο επίπεδο δικτύου. Μεταξύ αυτών των δύο θα πρέπει να 
παρεµβληθεί κάποιο ενδιάµεσο πρωτόκολλο όπως το GFP για την παροχή 
πλαισιοποίησης των δεδοµένων, αλλά κάτι τέτοιο δεν επιβαρύνει σηµαντικά την 
αρχιτεκτονική, µια και λειτουργίες όπως η πλαισιοποίηση δεν προσθέτουν σηµαντικό 
διαχειριστικό φόρτο. Μια τέτοια σχεδίαση αποτελεί τη βάση των αρχιτεκτονικών IP 
over WDM. Η ενότητα αυτή θα προσπαθήσει να περιγράψει τους τρόπους µε τους 
οποίους τα προηγούµενα µοντέλα βρίσκουν εφαρµογή στην περίπτωση του IP over 
WDM [2]. Οι υλοποιήσεις οι οποίες θα προκύψουν θα αποτελέσουν βάση για την 
αρχιτεκτονική η οποία προτείνεται από τη συγκεκριµένη διατριβή. 
 
3.6.1 Περιγραφή µοντέλου IP over WDM 

Το µοντέλο IP over WDM το οποίο περιγράφηκε προηγουµένως, έχει σα σκοπό την 
διασύνδεση των δροµολογητών ΙΡ µέσα από ένα οπτικό δίκτυο µεταφοράς. Η 
διαφορά µε την υπάρχουσα πρακτική, στη χρήση φωτονικών δικτύων για την 
µεταφορά ΙΡ δεδοµένων, είναι ότι τα οπτικά δίκτυα σύµφωνα µε το µοντέλο IP over 
WDM δεν περιορίζονται απλά στο να δηµιουργούν στατικές ζεύξεις από σηµείο σε 
σηµείο. Έτσι ένα δίκτυο IP over WDM αποτελείται από ένα σύνολο 
διασυνδεδεµένων οπτικών υποδικτύων τα οποία είναι σε θέση να παρέχουν µε 
δυναµικό τρόπο οπτικά µονοπάτια για την µεταφορά ΙΡ δεδοµένων µεταξύ 
δροµολογητών. 
Το οπτικό επίπεδο είναι υπεύθυνο για τη διασύνδεση των κόµβων ΙΡ µε τη 
δηµιουργία των κατάλληλων οπτικών µονοπατιών. Σε ένα τέτοιο µοντέλο 
λειτουργίας, εντοπίζονται δύο τοπολογίες. Μια στατική, τοπολογία, η οποία 
αντιπροσωπεύει τις φυσικές οντότητες του δικτύου, όπως οι οπτικές ίνες οι οποίες 
υλοποιούν τις ζεύξεις και µια λογική, η οποία αναπαριστά τα οπτικά µονοπάτια τα 
οποία διασυνδέουν τους κόµβους ΙΡ.  
Ένα δίκτυο ΙΡ δεν είναι στατικό αλλά αντίθετα, είναι φτιαγµένο έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται σε αλλαγές της τοπολογίας. Έτσι και η λογική τοπολογία των 
οπτικών µονοπατιών πρέπει να είναι δυναµικά µεταβαλλόµενη, ώστε να 
ανταποκρίνεται στις αλλαγές του δικτύου, αλλά και σε καινούργιες αιτήσεις για 
παροχή υπηρεσιών από τους πελάτες. 
Σύµφωνα µε την λειτουργικότητα που περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο, 
στην αρχιτεκτονική IP over WDM το οπτικό επίπεδο συνεργάζεται µε το επίπεδο ΙΡ, 
παρέχοντας µε δυναµικό τρόπο οπτικά µονοπάτια, ώστε να είναι σε θέση να 
εξυπηρετεί της απαιτήσεις για παροχή υπηρεσιών στο χρήστη. Μία τέτοια άµεση 
συνεργασία µεταξύ του ΙΡ και του οπτικού επιπέδου προϋποθέτει την επίλύση µιας 
σειράς επιµέρους προβληµάτων τα οποία θα αναλυθούν παρακάτω: 
 
Μεταφορά ΙΡ κίνησης σε φωτονικά δίκτυα. Τα οπτικά δίκτυα είναι 
προσανατολισµένα στην παροχή συνδέσεων, σε αντίθεση µε το ΙΡ το οποίο 
χρησιµοποιεί το µοντέλο µεταγωγής πακέτου [14]. 
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∆ιαχείριση / Έλεγχος δικτύων IP over WDM. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως 
υπάρχει η ανάγκη συνεργασίας των επιπέδων ΙΡ και WDM, για την κατασκευή των 
κατάλληλων οπτικών µονοπατιών τα οποία θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του χρήστη. 
Κάτι τέτοιο απαιτεί υλοποίηση νέων µηχανισµών ελέγχου οι οποίοι θα διαχειρίζονται 
µε ενιαίο τρόπο και τα δύο επίπεδα [3]. Στο γενικότερο πλαίσιο της διαχείρισης 
µπορούν να ενταχθούν µηχανισµοί διαχείρισης της επίδοσης του δικτύου, καθώς και 
µηχανισµών αποκατάστασης σφαλµάτων.  
 
3.6.2 Μεταφορά ΙΡ κίνησης σε φωτονικά δίκτυα 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως µία µεγάλη πρόκληση που αντιµετωπίζουν οι 
αρχιτεκτονικές IΡ over WDM, είναι η προσαρµογή των φωτονικών δικτύων στο 
µοντέλο της µεταγωγής πακέτου που επιβάλλει η χρήση του ΙΡ. Η δυσκολία της 
υλοποίησης µεταγωγής πακέτου οφείλεται σε µια σειρά περιορισµούς που 
σχετίζονται µε το φυσικό επίπεδο σε οπτικά δίκτυα. Αναφορικά µπορούν να 
παρατεθούν τα ακόλουθα προβλήµατα: 
 
∆υσκολία υλοποίησης οπτικών αποµονωτών (buffers). Οι αποµονωτές είναι 
απαραίτητοι για τους αλγόριθµους προώθησης πακέτου, προκειµένου να 
εξασφαλίσουν το περιορισµό της πιθανότητας απώλειας δεδοµένων σε περίπτωση 
που παραπάνω από µία ροές κίνησης, επιχειρήσουν να κάνουν ταυτόχρονη χρήση της 
ίδιας ζεύξης. Υπάρχουσες υλοποιήσεις οπτικών αποµονωτών οι οποίες βασίζονται 
στη χρήση οπτικών ινών µεγάλου µήκους, µειονεκτούν λόγω της πολυπλοκότητας 
στην υλοποίηση αλλά κυρίως στην έλλειψη ακρίβειας στην επιβαλλόµενη 
καθυστέρηση. Κάτι τέτοιο οφείλεται σε µη γραµµικά φαινόµενα τα οποία 
αναπτύσσονται σε οπτικές ζεύξεις µεγάλου µήκους και δύσκολα ελέγχονται. 
Μία λύση η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε την χρήση 
αποµονωτών για την επίλυση του προβλήµατος της υπερχείλισης στους WDM 
κόµβους, είναι η µετατροπή µήκους κύµατος [12]. Όταν ένα πακέτο φτάσει σε ένα 
οπτικό κόµβο και το κανάλι εξόδου χρησιµοποιείται, θα είναι η δυνατή η προώθηση 
των δεδοµένων προς τον προορισµό τους µε οπτικό µονοπάτι το οποίο χρησιµοποιεί 
διαφορετικό µήκος κύµατος. Προς το παρόν βέβαια προγραµµατιζόµενες διατάξεις 
µετατροπής µήκους κύµατος δεν έχουν υλοποιηθεί ακόµα σε οπτικό επίπεδο για 
εµπορικά δίκτυα. 
 
∆υσκολία υλοποίησης οπτικών πυλών. Σε δίκτυα µεταγωγής πακέτου όπως το ΙΡ 
είναι απαραίτητη η επεξεργασία της επικεφαλίδας του πακέτου. Συγκεκριµένα κάθε 
κόµβος του δικτύου συγκρίνει την διεύθυνση προορισµού του πακέτου µε τις 
εγγραφές του πίνακα δροµολόγησης τον οποίο διατηρεί, προκειµένου να αποφασίσει 
για το επόµενο κόµβο στον οποίο θα προωθήσει το πακέτο (next hop). Κάτι τέτοιο 
προϋποθέτει τη χρήση πυλών XOR για τις οποίες δεν υπάρχει υλοποίηση 
αποκλειστικά µε οπτικά στοιχεία. 
 
Από τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι είναι πολύ δύσκολο µε τα υπάρχοντα µέσα, 
να γίνει µεταγωγή πακέτου εξ’ ολοκλήρου σε οπτικό επίπεδο. Έτσι µια είναι αδύνατο 
οι οπτικοί κόµβοι να συµπεριφερθούν σαν δροµολογητές, έχουν προταθεί οι 
ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις για τη µεταφορά ΙΡ κίνησης: 



Αρχιτεκτονικές ∆ικτύων Κορµού για Μεταφορά ΙΡ Υπηρεσιών 

46 

3.6.3 ∆ίκτυα Στατικών Οπτικών Μονοπατιών (SWRON) 

Αυτό το µοντέλο δικτύων αντιπροσωπεύει την απλούστερη προσέγγιση στο 
πρόβληµα της µεταφοράς κίνησης ΙΡ over WDM. Στα δίκτυα SWRON (IP over static 
wavelength-routed optical networks) τα οπτικά µονοπάτια τα οποία διασυνδέουν τους 
κόµβους ΙΡ, είναι προκαθορισµένα. Αυτό σηµαίνει ότι πριν το δίκτυο τεθεί  σε 
λειτουργία, ο διαχειριστής του συστήµατος, ανάλογα µε τις εκτιµήσεις του για το 
απαιτούµενο εύρος ζώνης, πρέπει να δηµιουργήσει  τα ανάλογα οπτικά µονοπάτια 
έτσι ώστε όλοι οι κόµβοι να συνδέονται µεταξύ τους µε το απαιτούµενο εύρος ζώνης. 
Κάτι τέτοιο έχει επίπτωση στην πολυπλοκότητα υλοποίησης του µοντέλου, µια και 
δεν προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ενιαίου µηχανισµού ελέγχου που θα αναλάβει το 
συντονισµό οπτικού και ΙΡ επιπέδου. 
Το µοντέλο SWRON είναι αυτό το κυριαρχεί στα υπάρχοντα δίκτυα όπου γίνεται 
χρήση του συνήθως σε συνδυασµό µε άλλα πρωτόκολλα όπως SDH, ATM. Είναι 
όµως αρκετά περιοριστικό για να χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια µιας γενικής 
αρχιτεκτονικής IP over WDM. Ο λόγος είναι η δυσκολία εφαρµογής του σε 
εκτεταµένες τοπολογίες, όπου η έλλειψη επιπέδου ελέγχου γίνεται πολύ σηµαντική, 
µια και ο αριθµός των οπτικών µονοπατιών που πρέπει να δηµιουργηθούν, αυξάνει 
εκθετικά σε σχέση µε τον αριθµό των κόµβων. 
 
3.6.4 ∆ίκτυα ∆υναµικά Προγραµµατιζόµενων Οπτικών Μονοπατιών  

(IROC) 

Το µοντέλο IROC (IP over reconfigurable optical cross-connects) βασίζεται στην 
δυναµική δηµιουργία / τερµατισµό οπτικών µονοπατιών ανάλογα µε τις απαιτήσεις 
των πελατών. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του 
συστήµατος σε σχέση µε το µοντέλο SWRON. Η δυνατότητα για δυναµική 
δηµιουργία οπτικών µονοπατιών πέρα από την απόδοση του δικτύου έχει πολύ 
σηµαντική επίπτωση σε τοµείς όπως η διαχείριση σφαλµάτων. Έτσι οι 
προγραµµατιζόµενοι οπτικοί κόµβοι, δίνουν τη δυνατότητα για υλοποίηση 
λειτουργιών προστασίας και ανάνηψης σφαλµάτων (protection / restoration). Με 
δεδοµένο ότι η χρήση πρωτοκόλλων, όπως το SDH, γίνεται κυρίως για τις 
δυνατότητες διαχείρισης σφαλµάτων που ήδη προσφέρει το µοντέλο IROC στο 
οπτικό επίπεδο, επιτυγχάνεται περαιτέρω µείωση της στοίβας [4]. Στην αγορά έχουν 
αρχίσει να κάνουν την εµφάνιση τους κάποια πρώτα µοντέλα προγραµµατιζόµενων 
οπτικών κόµβων OXC, πράγµα το οποίο αναµένεται να δώσει σηµαντική ώθηση στις 
υλοποιήσεις του µοντέλου IROC.  
 
3.6.5 Οπτικά ∆ίκτυα Μεταγωγής (IFOC) 

Το µοντέλο IFOC (IP over fast-switched optical core) επιτυγχάνει βελτίωση της 
απόδοσης του δικτύου, χάρη στους µικρότερους χρόνους µεταγωγής που προσφέρει 
σε σχέση µε το προηγούµενο µοντέλο. Ο απώτερος στόχος του IFOC είναι να 
µετεξελιχθεί σε καθαρά οπτικά δίκτυα µεταγωγής πακέτου όταν θα υπάρχουν οι 
κατάλληλες υποδοµές στο φυσικό επίπεδο. Οι κόµβοι ενός τέτοιου δικτύου 
ονοµάζονται OPS (Optical Packet Switches) [13] και θα έχουν τη δυνατότητα 
µεταγωγής σε επίπεδο πακέτου, σε σχέση µε τη µεταγωγή κυκλώµατος που ίσχυε στα 
προηγούµενα µοντέλα. Μια τέτοια υλοποίηση θα απαιτούσε χρόνους µεταγωγής της 
τάξης των nanosecond. Τέτοιοι χρόνοι είναι εφικτοί µόνο µε τη χρήση οπτικών 
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στοιχείων, κάτι που όπως αναλύθηκε προηγουµένως δεν είναι πραγµατοποιήσιµο µε 
την υπάρχουσα τεχνολογία.  
Μια λύση που βρίσκεται ανάµεσα στις αρχιτεκτονικές µεταγωγής πακέτου και 
κυκλώµατος, παρέχεται µε την τεχνολογία OBS (Optical Burst Switching). Η 
τεχνολογία OBS αρκείται σε µεγαλύτερους χρόνους, (ακόµα και της τάξης των 
millisecond ανάλογα µε την υλοποίηση) σε σχέση µε τη µεταγωγή πακέτου. Κάτι 
τέτοιο επιτυγχάνεται µε τη συνένωση πολλών πακέτων σε µεγαλύτερες µονάδες 
µεταγωγής, τις εκρήξεις πηγής. Η συνένωση αναλαµβάνεται συνήθως από τους ΙΡ 
κόµβους στα άκρα του οπτικού δικτύου. Σύµφωνα µε την τεχνολογία OBS η 
διαδικασία µεταφοράς των δεδοµένων απαρτίζεται από τα ακόλουθα βήµατα: 
 

• Συνένωση των πακέτων IP σε εκρήξεις πηγής. Αυτή η διαδικασία γίνεται 
από τους δροµολογητές  ΙΡ στα άκρα του οπτικού δικτύου. Ο λόγος είναι ότι 
απαιτεί επεξεργασία και αποθήκευση των δεδοµένων, κάτι που προς το παρόν 
γίνεται µε χρήση ηλεκτρονικών διατάξεων. Πριν από κάθε έκρηξη, 
προστίθεται κατάλληλη επικεφαλίδα η οποία θα χρησιµεύσει στο επόµενο 
βήµα για την µεταγωγή των δεδοµένων στους κόµβους του οπτικού δικτύου. 

 
• Μεταγωγή των εκρήξεων µεταξύ των οπτικών κόµβων. Το αποτέλεσµα 

του προηγούµενου βήµατος είναι η δηµιουργία εκρήξεων δηλαδή συνεχών 
ροών δεδοµένων µε µέγεθος της τάξης των millisecond. Κάτι τέτοιο 
συνεπάγεται χαλάρωση των απαιτήσεων, αναφορικά µε το χρόνο µεταγωγής, 
ο οποίος αυξάνει ανάλογα µε το µέγεθος της έκρηξης. Η αύξηση του 
απαιτούµενου χρόνου µεταγωγής είναι πολύ σηµαντική για την υλοποίηση 
των οπτικών κόµβων, µια και στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι δυνατό να 
υλοποιηθεί µε χρήση ηλεκτροπτικών στοιχείων, των οποίων η τεχνολογία 
κατασκευής είναι γνωστή. 

 
• Έξοδος από το οπτικό δίκτυο. Στο τελικό στάδιο τα δεδοµένα φτάνουν στο 

ΙΡ κόµβο εξόδου ο οποίος αφαιρεί την επικεφαλίδα πριν προωθήσει τα 
επιµέρους πακέτα στο διαδίκτυο. 

 
Από την ανάλυση των προηγούµενων µοντέλων διαφαίνεται µια τάση προς 
τεχνολογίες οι οποίες θα προσφέρουν ολοένα µικρότερους χρόνους µεταγωγής, µια 
και κάτι τέτοιο συνεπάγεται καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του δικτύου. Για να 
επιτευχθεί όµως αυτό, εκτός από τους περιορισµούς που αφορούν το φυσικό επίπεδο, 
απαιτείται η δηµιουργία κατάλληλων µηχανισµών ελέγχου για την διαχείριση των 
οπτικών και των ΙΡ στοιχείων. Αυτό το θέµα θα αποτελέσει το αντικείµενο της 
επόµενης παραγράφου. 

3.7 Επίπεδο Ελέγχου στην αρχιτεκτονική IP over WDM 
 
Ο σκοπός της αρχιτεκτονικής IP over WDM είναι η κατασκευή «έξυπνων» 
αυτόνοµων δικτύων, τα οποία θα παρέχουν υπηρεσίες ΙΡ από άκρο σε άκρο, 
χρησιµοποιώντας τον κορµό ενός οπτικού δικτύου [8]. Ακόµα και αν τα προβλήµατα 
µεταγωγής της κίνησης µέσα στον οπτικό κορµό επιλυθούν δεν υπάρχει κάποιος 
µηχανισµός που να συντονίζει τον τρόπο µε τον οποίο το επίπεδο ΙΡ έχει πρόσβαση 
στις υπηρεσίες που προσφέρει το WDM. Είναι έτσι φανερό ότι για να υλοποιηθούν 
αυτά τα οποία θέτει σα στόχο η αρχιτεκτονική IP over WDM, είναι απαραίτητη η 
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ύπαρξη κατάλληλων µηχανισµών ελέγχου οι οποίοι θα διαχειρίζονται τα οπτικά 
µονοπάτια [5].  
Η παράγραφος αυτή θα εξετάσει πως τα διάφορα µοντέλα υλοποίησης του επιπέδου 
ελέγχου (επικαλυπτόµενο, οµότιµο, επαυξηµένο) εφαρµόζονται στην αρχιτεκτονική 
IP over WDM. Η ανάλυση θα επικεντρωθεί γύρω από τρεις τοµείς: 
 

• CM (Configuration Management). Το CM αφορά το κοµµάτι του ελέγχου 
που αναλαµβάνει την υλοποίηση των υπηρεσιών που ζητά ο χρήστης. Το πιο 
σηµαντικό τµήµα στο οποίο και θα επικεντρωθεί η παρακάτω ανάλυση, είναι 
η δροµολόγηση των δεδοµένων. 

• FM (Fault Management). Το FM κοµµάτι περιγράφει την αντιµετώπιση 
σφαλµάτων από το σύστηµα. 

• PM (Performance Management). Το PM κοµµάτι περιγράφει το πώς 
γίνονται οι µετρήσεις επίδοσης οι οποίες απαιτούνται από τα SLA των 
διαφόρων υπηρεσιών.  

 
Η υλοποίηση αυτών των τριών ενοτήτων θα απασχολήσει το επόµενο κεφάλαιο της 
διατριβής. 

3.7.1 ∆ροµολόγηση από άκρο σε άκρο σε δίκτυα IP over WDM 

Ένας από τους κύριους σκοπούς του επιπέδου ελέγχου σε ένα δίκτυο, είναι να 
καθοδηγεί τη δροµολόγηση των δεδοµένων µέσα σε αυτό. Η δροµολόγηση ξεχωριστά 
σε κάθε ένα από τα επίπεδα ΙΡ και WDM ακολουθεί εντελώς ανεξάρτητες αρχές 
λειτουργίας. Συγκεκριµένα όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενες παραγράφους, τα 
οπτικά δίκτυα είναι προσανατολισµένα στην µεταγωγή κυκλώµατος µε την παροχή 
οπτικών µονοπατιών, σε αντίθεση µε το ΙΡ το οποίο στηρίζεται στην προώθηση 
πακέτου. Προκειµένου να υλοποιηθεί µία από τις βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής 
IP over WDM, για παροχή υπηρεσιών ΙΡ από άκρο σε άκρο, χρειάζεται να βρεθούν 
τρόποι για ενιαίο έλεγχο της δροµολόγησης των πακέτων στα δύο επίπεδα. Οι 
επόµενες παράγραφοι θα εξετάσουν τις εναλλακτικές που υπάρχουν στο πρόβληµα 
αυτό. 
 
3.7.2 Επικαλυπτόµενη δροµολόγηση 

Αυτού του είδους η δροµολόγηση αποτελεί εφαρµογή του επικαλυπτόµενου µοντέλου 
ελέγχου. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, οι µηχανισµοί ελέγχου του WDM και 
του ΙΡ είναι εντελώς ανεξάρτητοι. Έτσι οι δροµολογητές δεν έχουν επίγνωση της 
παρουσίας του οπτικού δικτύου, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται η ψευδαίσθηση ότι 
είναι πλήρως συνδεδεµένοι µεταξύ τους µε ζεύξεις από σηµείο σε σηµείο. 
Για την υλοποίηση ενός τέτοιου µηχανισµού, ειδικότερα σε περίπτωση στην οποία το 
οπτικό δίκτυο υποστηρίζει δυναµικά την κατασκευή µονοπατιών, πρέπει να υπάρχει 
µια στοιχειώδης επικοινωνία µεταξύ των µηχανισµών ελέγχου των δύο επιπέδων. 
Αυτό το οποίο γίνεται στην πράξη, είναι ότι οι µηχανισµοί ελέγχου στο WDM 
διατηρούν µια υποτυπώδη βάση δεδοµένων µε τις διευθύνσεις των ΙΡ δροµολογητών 
που συνδέονται απευθείας µε το οπτικό δίκτυο. Οι εγγραφές σε αυτή τη βάση 
περιέχουν πληροφορία, σχετικά µε το σε ποιον οπτικό κόµβο και ειδικότερα σε πόρτα 
είναι συνδεδεµένος ο κάθε δροµολογητής. Έτσι το επίπεδο ελέγχου είναι εύκολο να 
απαντήσει σε χρήσιµα για κατασκευή οπτικών µονοπατιών ερωτήµατα, όπως για το 
συσχετισµό πόρτας εξόδου και ζητούµενης IP διεύθυνσης προορισµού.  
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Το επικαλυπτόµενο µοντέλο και ο τρόπος δροµολόγησης [11] που συνεπάγεται η 
χρήση του, αποτελούν τις πιο πρακτικές εναλλακτικές λύσεις για την υλοποίηση της 
αρχιτεκτονικής IP over WDM. Μακροπρόθεσµα όµως αναµένεται να ανακύψουν 
κάποια προβλήµατα λόγω την απαίτησης για υποστήριξη δύο ανεξάρτητων 
µηχανισµών ελέγχου. Τα προβλήµατα εντοπίζονται στον τρόπο συνεργασίας µεταξύ 
τους. Συγκεκριµένα µπορούν να εντοπιστούν τα εξής θέµατα: 
 

• Κάθε οπτικό µονοπάτι από άκρο του οπτικού δικτύου πρέπει να µεταφράζεται 
σε ζεύξη µεταξύ γειτονικών κόµβων στο επίπεδο ΙΡ. 

• Τα επίπεδα ελέγχου ΙΡ και WDM έχουν ασύµβατους µεταξύ τους τρόπους 
διευθυνσιοδότησης και αντίστοιχα ανεξάρτητα πρωτόκολλα σηµατοδοσίας 
και δροµολόγησης.  

 
Τα προβλήµατα αυτά, έχουν αντιµετωπιστεί και σε άλλες αρχιτεκτονικές δικτύων 
κορµού όπου εφαρµόζεται το επικαλυπτόµενο µοντέλο, όπως στο IP over ATM. Για 
τα οπτικά δίκτυα έχουν αρχίσει να σχεδιάζονται µηχανισµοί όπως το WDM - ARL 
(WDM Address Resolution Protocol) και το NHRP (Next Hop Resolution Protocol) 
οι βοηθούν στην επίλυση τους. 
 
3.7.3 ∆ροµολόγηση ανά τοµέα 

Ο τύπος δροµολόγησης αυτός υιοθετείται από δίκτυα τα οποία έχουν προσαρµοστεί 
στο επαυξηµένο µοντέλο ελέγχου. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό οι τοµείς ΙΡ και 
WDM εξακολουθούν να είναι ανεξάρτητοι αλλά υπάρχει µία γέφυρα επικοινωνίας 
µεταξύ των δύο επιπέδων ελέγχου. Η επικοινωνία αυτή υλοποιείται µε ένα 
πρωτόκολλο, όπως το BGP το οποίο έχει σα σκοπό να µεταφέρει πληροφορία 
δροµολόγησης µεταξύ διαφορετικών δικτύων. Στην περίπτωση του IP over WDM, οι 
δροµολογητές ΙΡ «αναγγέλλουν» τους προορισµούς του δικτύου ΙΡ στους κόµβους 
του WDM και λαµβάνουν πληροφορίες για εξωτερικά ΙΡ δίκτυα. Εδώ θα πρέπει να 
τονιστεί ότι το BGP δεν «διαφηµίζει» προορισµούς µέσα στο οπτικό δίκτυο.  
Έτσι όταν µία ΙΡ διεύθυνση προορισµού λαµβάνεται µέσω του BGP από ένα κόµβο 
OXC τότε ο κόµβος αυτός είναι υπεύθυνος για φυλάει τη συσχέτιση µεταξύ 
εξωτερικής ΙΡ διεύθυνσης και διεύθυνσης του κόµβου OXC που οδηγεί σε αυτήν.  
 
3.7.4 Ενιαία ∆ροµολόγηση 

 Η ενιαία δροµολόγηση µπορεί να εφαρµοστεί στην περίπτωση του οµότιµου 
µοντέλου. Σύµφωνα µε αυτό υπάρχει µια ενιαία οντότητα ελέγχου η οποία έχει την 
ευθύνη της διαχείρισης και του ΙΡ και του WDM κοµµατιού. Μία υλοποίηση αυτού 
του τρόπου δροµολόγησης µπορεί να στηριχθεί σε πρωτόκολλα δροµολόγησης όπως 
το OSFP και το IS-IS. Ήδη η IETF µελετά επεκτάσεις των πρωτοκόλλων αυτών ώστε 
να είναι σε θέση να λάβουν υπόψη τους τα ειδικά χαρακτηριστικά των οπτικών 
δικτύων. Η διευθυνσιοδότηση στην ενιαία δροµολόγηση είναι στηριγµένη στο ΙΡ 
όπως και στην προηγούµενη περίπτωση. 
Με αυτόν το τρόπο τόσο οι δροµολογητές ΙΡ, όσο και οι οπτικοί κόµβοι OXC, 
αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο από το επίπεδο ελέγχου και  έτσι κάθε ένας από 
αυτούς διαθέτει την ίδια πληροφορία για την αναπαράσταση ολόκληρου του δικτύου. 
Εδώ προκύπτει ένα πρόβληµα το οποίο έχει να κάνει µε το γεγονός ότι ο αριθµός των 
ζεύξεων σε ένα οπτικό δίκτυο είναι αρκετά µεγάλος, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο 
αριθµό σε ένα τυπικό ΙΡ δίκτυο. Κάτι τέτοιο σηµαίνει επιπρόσθετο φόρτο για 
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πρωτόκολλα σηµατοδοσίας. Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται µε πρωτόκολλα 
όπως το LMP (Link Management Protocol) [9] τα οποία υποστηρίζουν οµαδοποίηση 
των ζεύξεων του δικτύου. 
 
3.7.5 Σύγκριση εναλλακτικών σχηµάτων ελέγχου 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζουν οι διάφορες εναλλακτικές 
µέθοδοι δροµολόγησης στο µοντέλο του IP over WDM, είναι η εφαρµογή τους σε 
εκτεταµένες τοπολογίες. Πράγµατι η δηµιουργία ενός πλήρως συνδεδεµένου ΙΡ 
δικτύου πάνω από ένα οπτικό δίκτυο κορµού (στην περίπτωση που δεν υποστηρίζεται 
η µεταγωγή πακέτου) περιορίζεται από τον αριθµό οπτικών µονοπατιών που 
υποστηρίζει το δίκτυο κορµού. Αν αυτός ο αριθµός δεν είναι επαρκής τότε ο τρόπος 
αντιµετώπισης  του προβλήµατος ποικίλει ανάλογα µε το µοντέλο δροµολόγησης. 
Τη µικρότερη ευελιξία από τις εναλλακτικές την έχει το επικαλυπτόµενο µοντέλο. Ο 
µόνος τρόπος για να αντιµετωπιστεί η έλλειψη ικανού αριθµού οπτικών µονοπατιών 
είναι η δηµιουργία multi-hop συνδέσεων µεταξύ των δροµολογητών όπως φαίνεται 
στο σχήµα [Σχήµα 3-7 ] .  
 

 

CE1 

CE2 

CE3 

λ1 λ2 

OXC1 

OXC2 

OXC3 

OXC4 

λ4 

 
Σχήµα 3-7 Επικαλυπτόµενη δροµολόγηση 

 
Έστω ότι δεν είναι δυνατό να υπάρχουν απευθείας ζεύξεις µεταξύ όλων των ΙΡ 
κόµβων. Συγκεκριµένα υπάρχει απαίτηση για σύνδεση CE1 µε CE3 και CE2 µε CE3 
µε δεδοµένο ότι ήδη ένα κανάλι είναι κατειληµµένο για τη σύνδεση OXC3 και OXC4 
και ότι κάθε ίνα µπορεί να εξυπηρετεί δύο µόνο µήκη κύµατος.  
Όπως είναι φανερό η εξυπηρέτηση αυτών των απαιτήσεων δεν είναι δυνατή µε 
δεδοµένο ότι η ζεύξη OXC2 – OXC3 έχει χώρο για να εξυπηρετήσει µόνο ένα µήκος 
κύµατος. Αφού η δηµιουργία οπτικού µονοπατιού µεταξύ OXC1 – OXC3 είναι 
αδύνατη, η µόνη λύση είναι δηµιουργία σύνδεσης µέσω του κόµβου CE2 ώστε να 
επαναχρησιµοποιηθεί το µήκος κύµατος λ2.  
Έτσι η κίνηση που προέρχεται από τον κόµβο CE1 µε κατεύθυνση τον CE2 
ακολουθεί τα εξής βήµατα: 
 

1. Εισαγωγή σε πόρτα εισόδου του OXC1µε προορισµό τον κόµβο CE2 
2. Έξοδος µέσω του οπτικού µονοπατιού λ1 
3. Είσοδος στον κόµβο OXC2 
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4. Έξοδος προς τον ΙΡ κόµβο CE2 µε µετατροπή του σήµατος σε ηλεκτρικό 
5. Είσοδος στον κόµβο ΟXC2 µε προορισµό τον κόµβο CE3 
6. Έξοδος µέσω του οπτικού µονοπατιού λ2 
7. Είσοδος στον κόµβο OXC3 
8. Έξοδος προς τον ΙΡ κόµβο CE3 µε µετατροπή του σήµατος σε ηλεκτρικό 

 
∆ηλαδή κάποιοι κόµβοι επικοινωνούν µεταξύ τους µε συνδέσεις στις οποίες 
παρεµβάλλονται και άλλοι ΙΡ κόµβοι (multi-hop connections).  
 
Όσο αφορά τα άλλα δύο µοντέλα, το ενιαίο και το επικαλυπτόµενο, το γεγονός ότι 
υπάρχει ανταλλαγή πληροφορίας µεταξύ του ΙΡ και του οπτικού δίνει µια παραπάνω 
ευελιξία. Αντίστοιχο αποτέλεσµα µε την προηγούµενη περίπτωση επιτυγχάνεται µε 
τη χρήση του label stacking. Έτσι µπορούν να εντοπιστούν δύο επίπεδα, τα IP MPLS 
[10] πάνω από το WDM MPλS για τη µεταφορά των δεδοµένων. 
 

 

CE1 

CE3 λ1 

λ2 

OXC1 

OXC2 

OXC3 

λ4 

OXC4 

 
Σχήµα 3-8 ∆ροµολόγηση στο επαυξηµένο µοντέλο 

 
Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήµα [Σχήµα 3-8] όταν κίνηση από τον κόµβο CE1 
εισέρχεται στο δίκτυο ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα: 
 

1. Από το δίκτυο ΙΡ σε κάθε πακέτο µπαίνει κατάλληλη ετικέτα η οποία δηλώνει 
σαν τελικό προορισµό τον κόµβο CE3. 

2. Ο κόµβος OXC1 αντιλαµβάνεται την ετικέτα. Επειδή δεν υπάρχει όµως µήκος 
κύµατος που να τον συνδέει µε τον OXC3 προωθεί τα πακέτα στον OXC2 
µέσω του καναλιού λ1. Με αυτό τον τρόπο δηµιουργείται µια ιεραρχία από 
ετικέτες. Η ετικέτα του ΙΡ που υποδηλώνει τον τελικό προορισµό και η 
ετικέτα του MPλS (το µήκος κύµατος) που υποδηλώνει το επόµενο κόµβο 
προώθησης. 

3. Τα δεδοµένα φτάνουν στον κόµβο OXC2. Η µετατροπή του σήµατος σε 
ηλεκτρικό που γίνεται, ισοδυναµεί µε τη εξαγωγή της ετικέτας λ2 από τη 
στοίβα. 

4. Η διαφορά µε το προηγούµενο σενάριο είναι ότι ο κόµβος OXC2 έχει γνώση 
του ΙΡ δικτύου που συνδέεται µε τον οπτικό δακτύλιο. Έτσι εξετάζει την ΙΡ-
MPLS ετικέτα και προωθεί το πακέτο στον κόµβο OXC3 µέσα από το κανάλι 
λ2. Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται η προώθηση των πακέτων έξω από το 
οπτικό δίκτυο για να δροµολογηθούν τα πακέτα στον τελικό προορισµό. 

5. Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση είσοδος στον κόµβο OXC3 
6. Έξοδος προς τον ΙΡ κόµβο CE3 µε µετατροπή του σήµατος σε ηλεκτρικό 
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3.8 ∆ιαχείριση Σφαλµάτων στο µοντέλο IP over WDM 
 
Στις σύγχρονες υλοποιήσεις WDM δικτύων κάθε ένα από τα κανάλια έχει τη 
δυνατότητα µεταφοράς αρκετών Gb κίνησης. Αν ληφθεί υπ’ όψη ότι ένα τυπικό 
δίκτυο είναι σε θέση να  χρησιµοποιήσει κατά µέσο όρο 32 κανάλια ανά ίνα τότε 
γίνεται προφανές ότι κάθε σφάλµα στο επίπεδο WDM έχει σαν αποτέλεσµα την 
απώλεια εκατοντάδων Gb κίνησης, κάτι το οποίο θα είχε σοβαρές οικονοµικές 
συνέπειες για τον τηλεπικοινωνιακό παροχέα. 
Είναι σαφές ότι η επιβιωσιµότητα του δικτύου ανάγεται σε θέµα υψηλής σηµασίας 
για την αρχιτεκτονική IP over WDM. Η διαχείριση σφαλµάτων χωρίζεται σε δύο 
µεγάλες ενότητες, τον εντοπισµό του σφάλµατος και την διαδικασία ανάνηψης. 
 
3.8.1 Εντοπισµός Σφάλµατος 

Ό εντοπισµός του πρωταρχικού αίτιου του σφάλµατος αποτελεί ένα από τα πιο 
σηµαντικά και δύσκολα κοµµάτια του επιπέδου ελέγχου. Ειδικότερα για την 
αρχιτεκτονική IP over WDM σε αντίθεση µε τη δροµολόγηση, ο εντοπισµός του 
σφάλµατος γίνεται µε ξεχωριστούς µηχανισµούς στο οπτικό και το ΙΡ επίπεδο. 
Το WDM επίπεδο είναι αυτό το οποίο συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Για 
την παρακολούθηση του απαιτείται η παρακολούθηση µίας σειράς από µετρήσεις, οι 
οποίες περιγράφουν χαρακτηριστικά του οπτικού σήµατος, όπως ο οπτικός 
σηµατοθορυβικός λόγος (optical SNR). Το πρόβληµα είναι η αντιστοίχιση αυτών των 
µετρήσεων σε µεγέθη τα οποία έχουν νόηµα για το ΙΡ όπως η πιθανότητα απωλειών 
για τα πακέτα δεδοµένων. 
 
3.8.2 ∆ιαδικασία Ανάνηψης 

Η διαδικασία ανάνηψης µπορεί να χωριστεί σε δύο κοµµάτια, την προστασία, η οποία 
έχει προληπτικό χαρακτήρα και την ανάνηψη, η οποία χρησιµεύει σε περίπτωση που 
οι µηχανισµοί προστασίας αποτύχουν. 
Ανάλογοι µηχανισµοί και µεθοδολογίες έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν για δίκτυα 
τύπου SDH. Το επιπρόσθετο χαρακτηριστικό στην περίπτωση του IP over WDM 
είναι ότι χρειάζεται συντονισµός µεταξύ του ΙΡ και του οπτικού επιπέδου. 
Συγκεκριµένα αν υπάρχει πρόβληµα σε κάποια οπτική ζεύξη τότε θα δηµιουργηθούν 
προβλήµατα σε ένα µεγάλο αριθµό συνδέσεων ΙΡ που χρησιµοποιούν την ζεύξη αυτή. 
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος δεν έχει νόηµα να προχωρήσουν παράλληλα 
µε το WDM, οι διαδικασίες και στο ΙΡ επίπεδο. Αντίθετα όπως θα περιγραφεί και στα 
επόµενα κεφάλαια της διατριβής, το πρόβληµα πρέπει πρώτα να αντιµετωπιστεί στο 
οπτικό επίπεδο µε δηµιουργία εναλλακτικού οπτικού µονοπατιού και µόνο αν αυτή η 
διαδικασία αποτύχει θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για αποκατάστασης της κάθε µιας 
από τις ΙΡ συνδέσεις ξεχωριστά. 
 
3.8.3 ∆ιαχείριση Επίδοσης ∆ικτύου 

Ο προσανατολισµός ενός δικτύου IP over WDM είναι η παροχή υπηρεσιών ΙΡ στον 
πελάτη. Συνήθως οι υπηρεσίες αυτές περιγράφονται από κάποιο Service Level 
Agreement (SLA) το οποίο καθορίζει τις απαιτούµενες παραµέτρους ποιότητας 
υπηρεσίας. 
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Οι παράµετροι αυτοί όπως η χρονική διακύµανση της καθυστέρησης (jitter) έχουν 
νόηµα κυρίως για το επίπεδο ΙΡ. Η αρχιτεκτονική πρέπει να µεταφράσει τα µεγέθη 
αυτά σε κάτι το οποίο έχει νόηµα για το WDM κοµµάτι του δικτύου. 

3.9 ∆υνατότητες υλοποιήσεις IP over WDM στα ήδη 
υπάρχοντα δίκτυα 

 
Από την σκοπιά του τηλεπικοινωνιακού οργανισµού, ένα από τα κύρια κριτήρια για 
την επιλογή της κατάλληλης υλοποίησης είναι η απαίτηση για συνεργασία του 
επιπέδου ελέγχου µε τα ήδη υπάρχοντα συστήµατα διαχείρισης. Η χρήση της 
διαχείρισης σηµαίνει ότι τα στοιχεία του δικτύου δεν ελέγχονται µέσα από κάποια 
πρωτόκολλα σηµατοδοσίας αλλά από ένα κεντρικό σύστηµα το οποίο έχει υπό την 
εποπτεία του το δίκτυο. Αυτός ο συνδυασµός διαχείρισης και ελέγχου στα δίκτυα IP 
over  WDM είναι το αντικείµενο των επόµενων κεφαλαίων της διατριβής. 
Ο λόγος για τη χρήση του είναι ότι  στην αρχή τουλάχιστο δεν υπάρχουν υλοποιήσεις 
για όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα σηµατοδοσίας. Έτσι κάποιες από τις λειτουργίες 
του επιπέδου ελέγχου θα συνεχίσουν να φέρνονται σε πέρας από το επίπεδο 
διαχείρισης. Για παράδειγµα στα υπάρχοντα οπτικά δίκτυα διαδικασίες όπως η 
δροµολόγηση γίνονται µέσω της διαχείρισης, µε την άµεση παρέµβαση του 
διαχειριστή και όχι του επιπέδου ελέγχου. Κάτι τέτοιο θα συνεχίζει να υφίσταται µε 
δεδοµένο το γεγονός ότι η προτυποποίηση των επεκτάσεων του OSFP / IS - IS για το 
IP over WDM δεν έχει τελειώσει ακόµα [3]. 
 
Ο συνδυασµός των δύο µεθόδων, της διαχείρισης και της σηµατοδοσίας µπορεί να 
εφαρµοστεί µε δύο τρόπους. Η διαφοροποίηση βρίσκεται στο πως αντιµετωπίζει η 
κάθε µια την ενοποίηση διαχείρισης και σηµατοδοσίας στην περίπτωση πολλαπλών 
ανοµοιογενών δικτύων. 
Η πρώτη προσέγγιση είναι βασισµένη στη διαχείριση, η οποία έχει τον κεντρικό 
έλεγχο του συστήµατος, ενώ κάθε υποδίκτυο ελέγχεται από τη δικιά του 
σηµατοδοσία. Επικοινωνία µεταξύ των δύο επιτυγχάνεται µέσα από µια σειρά 
επίπεδα µεσολάβησης / προσαρµογής (adaptation layers) που παρεµβάλλονται µεταξύ 
διαχείρισης και σηµατοδοσίας [Σχήµα 3-9] ένα για κάθε διαφορετικό υποδίκτυο. 
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Σχήµα 3-9 Χρήση διαχείρισης και ελέγχου 
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Η προσέγγιση αυτή µπορεί να είναι εφικτή και σχετικά απλή για µικρά σχετικά 
δίκτυα αλλά ο αριθµός των µεσολαβητών  που απαιτούνται κάνουν δύσκολη την 
εφαρµογή της σε µεγαλύτερη κλίµακα. 
Σύµφωνα µε τη δεύτερη προσέγγιση αντί για πολλαπλούς µεσολαβητές, πάνω από το 
επίπεδο της σηµατοδοσίας παρεµβάλλεται ένα µοναδικό επίπεδο προσαρµογής το 
οποίο αντί να δίνει πρόσβαση κατ’ ευθείαν στο επίπεδο διαχείρισης όπως στην 
προηγούµενη περίπτωση ενοποιεί την πρόσβαση στα διαφορετικά πρωτόκολλα 
σηµατοδοσίας χρησιµοποιώντας ένα κοινό µοντέλο [6]. Αφού έχει επιτευχθεί η 
ενοποίηση των διαφορετικών σηµατοδοσιών, απαιτείται πλέον η υλοποίηση µόνο 
ενός επιπέδου προσαρµογής µε το σύστηµα διαχείρισης πράγµα το οποίο έχει θετικές 
επιπτώσεις στο βαθµό πολυπλοκότητας του µοντέλου. 
Η τελευταία εναλλακτική λύση παρουσιάζει το πιο µεγάλο ενδιαφέρον λόγω της 
προσαρµοστικότητας της στις απαιτήσεις του χρήστη και είναι αυτή γύρω από την 
οποία θα κινηθεί το επόµενο κοµµάτι της διατριβής. 
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Κεφάλαιο 4 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΟΡΜΟΥ 

 

4.1 Εισαγωγή 
 

Τα προηγούµενα κεφάλαια κατέστησαν σαφές ότι η αγορά βαδίζει σε λύσεις οι 
οποίες είναι προσανατολισµένες στο µοντέλο λειτουργίας IP over WDM για τα 
σύγχρονα δίκτυα κορµού. Είναι δεδοµένο ότι σε ένα τέτοιο δίκτυο, η καλύτερη 
απόδοση επιτυγχάνεται µε χρήση του οµότιµου µοντέλου λειτουργίας. Κάτι τέτοιο 
άλλωστε επιβεβαιώνεται και από τις επερχόµενα πρότυπα λειτουργίας για τα δίκτυα 
κορµού, όπως το GMPLS, [19] το οποίο σχεδιάζει ο οργανισµός IETF. Σύµφωνα µε 
αυτά, όλοι κόµβοι ενός δικτύου IP over WDM µοιράζονται ένα κοινό επίπεδο 
ελέγχου. Κάτι τέτοιο επιτρέπει την δηµιουργία απλών διαδικασιών για παροχή 
ευρυζωνικών υπηρεσιών, οι οποίες  θα στηρίζουν τη λειτουργία τους στους 
υπάρχοντες µηχανισµούς σηµατοδοσίας του IP. Ενώ είναι σίγουρο ότι αυτό το 
µοντέλο λειτουργίας θα επικρατήσει στη αγορά, όπως φάνηκε από την προηγούµενη 
παράγραφο, υπάρχουν ακόµα σηµαντικά προβλήµατα τα οποία πρέπει να επιλυθούν, 
πριν την τελική εφαρµογή του. Αυτά συνοψίζονται στην αδυναµία των OXC κόµβων 
να υλοποιήσουν πολλές από τις απαραίτητες λειτουργίες σε οπτικό επίπεδο, αλλά 
κυρίως στη έλλειψη αποδεκτών προτύπων για τον ενιαίο έλεγχο οπτικών και IP 
κόµβων.  
Στην πράξη οι περισσότερες υποδοµές WDM οι οποίες είναι ήδη εγκατεστηµένες, 
ανήκουν στις κατηγορίες SWRON και IROC. Αυτό σηµαίνει ότι στην καλύτερη 
περίπτωση, τα δίκτυα απλά παρέχουν τη δυνατότητα στο χρήστη να προγραµµατίσει 
µέσα από κατάλληλες διεπαφές διαχείρισης, τα επιθυµητά οπτικά µονοπάτια. Σε κάθε 
περίπτωση οι µηχανισµοί αυτοί είναι πλήρως ανεξάρτητοι από τους µηχανισµούς 
ελέγχου του IP. Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι τα υπάρχοντα WDM δίκτυα δεν είναι 
συµβατά µε το µοντέλο του GMPLS, αφού αυτό και στηρίζεται σε επεκτάσεις 
µηχανισµών σηµατοδοσίας, όπως OSPF, οι οποίοι προήλθαν από το χώρο του IP. 
Επιπρόσθετα, το πρόβληµα δεν περιορίζεται µόνο στις αρχιτεκτονικές ΙΡ over WDM, 
αλλά επεκτείνεται και σε άλλες τεχνολογίες δικτύων κορµού, όπως το SDH. Έτσι και 
σε αυτές τις περιπτώσεις, παρ’ όλο που το µοντέλο του GMPLS µπορεί να επεκταθεί 
σε συστήµατα TDM ο έλεγχος στα υπάρχοντα δίκτυα εξακολουθεί να γίνεται µέσα 
από κλειστά συστήµατα διαχείρισης. 
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, τόσο η έλλειψη κοινών µηχανισµών ελέγχου, όσο και οι 
ασυµβατότητες ανάµεσα στις διαχειριστικές επαφές τις οποίες παρέχουν οι διάφορες 
τεχνολογίες δικτύων, αποκλείει προς το παρόν τουλάχιστο τη χρήση του οµότιµου 
µοντέλου για τα δίκτυα µεταφοράς. Η µόνη εναλλακτική η οποία είναι άµεσα 
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διαθέσιµη είναι η χρήση του επικαλυπτόµενου [15]. Αυτό σηµαίνει ότι ουσιαστικά 
κάθε στρώµα της στοίβας, είναι µία αυτόνοµη οντότητα µε τους δικούς της 
ανεξάρτητους µηχανισµούς ελέγχου. Η ύπαρξη αυτού του συνόλου ετερογενών 
πρωτοκόλλων και µηχανισµών ελέγχου οι οποίοι πρέπει να συγχρονιστούν µεταξύ 
τους δηµιουργεί µια πρόκληση όσο αφορά τον τρόπο της διαχείρισης των 
παρεχοµένων υπηρεσιών. 
Αυτή ακριβώς την πρόκληση προσπαθεί να αντιµετωπίσει η αρχιτεκτονική 
Ενοποιηµένης ∆ιαχείρισης δικτύων Κορµού Ε∆Κ, η οποία προτείνεται στη 
συγκεκριµένη διατριβή, δηµιουργώντας µία ενιαία πλατφόρµα η οποία πρέπει να 
είναι σε θέση να διαχειριστεί και να παρέχει ΙΡ υπηρεσίες πάνω από τις υπάρχουσες 
υποδοµές ετερογενών δικτύων. 

4.2 Σκοπός της Αρχιτεκτονικής Ε∆Κ 
 

Η υπάρχουσα  πρακτική για τη διαχείριση των δικτύων µεταφοράς κυρίως σε σχέση 
µε τα οπτικά δίκτυα, στα οποία επικεντρώνεται η διατριβή, απαιτεί τη χρήση 
παραπάνω του ενός  ανεξάρτητα διαχειριστικά συστήµατα. Κάτι τέτοιο οδηγεί σε 
υπερβολικά πολύπλοκες διαδικασίες και µεγάλους χρόνους εγκατάστασης νέων 
συνδέσεων. Για παράδειγµα η διαδικασία εγκατάστασης νέας σύνδεσης σε κλασσικά 
OTN (Optical Transport Networks) δίκτυα απαιτεί συχνά από το διαχειριστή, να 
προχωρήσει στη διαµόρφωση (configuration) ξεχωριστά του κάθε ενός από τους 
κόµβους του µονοπατιού. Κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση µε τα αµιγώς ΙΡ δίκτυα 
όπου οι περισσότερες διαδικασίες εγκατάστασης νέων συνδέσεων αυτοµατοποιούνται 
µέσα από το επίπεδο ελέγχου. 
Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική στοχεύει στο να προσφέρει µια ολοκληρωµένη 
πλατφόρµα διαχείρισης δικτύων η οποία θα είναι ικανή να δώσει την ευκολία 
διαχείρισης συγκρίσιµης µε αυτή του ΙΡ, για όλο το φάσµα των υποδοµών στα δίκτυα 
µεταφοράς. 
Σκοπός της είναι η δηµιουργία συστηµάτων τα οποία έχοντας τις απαιτήσεις του 
χρήστη για το ΙΡ επίπεδο εκπεφρασµένες µέσα από κάποιο SLA (Service Level 
Agreement), θα είναι σε θέση να υλοποιήσουν και να διαχειριστούν τις αντίστοιχες 
υπηρεσίες σε οποιαδήποτε υβριδικά δίκτυα µεταφοράς (ATM, SDH, WDM).  
Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει η απαίτηση για υποστήριξη από το σύστηµα δικτυακών 
λύσεων, οι οποίες στηρίζονται σε πολλαπλές τεχνολογίες µε εξοπλισµό ο οποίος 
προέρχεται από διαφορετικούς κατασκευαστές. Έτσι πρέπει να υποστηρίζεται η 
παροχή υπηρεσιών ΙΡ πάνω από τα υπάρχοντα υβριδικά δίκτυα  IP over ATM over 
SDH over WDM αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει η απαιτούµενη επεκτασιµότητα και 
γενικότητα στο προτεινόµενο µοντέλο για την υποστήριξη µελλοντικών δικτύων IP 
over DWDM.  
Η υποστήριξη υπηρεσιών IP στα υβριδικά δίκτυα τα οποία αναφέρθηκαν 
προηγουµένως εντάσσεται στο ευρύτερο πρόβληµα της υποστήριξης πρωτοκόλλων 
προώθησης πακέτου σε δίκτυα µεταγωγής κυκλώµατος. Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι 
λύσεις που µπορούν να δοθούν για µία τεχνολογία (π.χ. WDM) µπορούν να 
γενικευτούν εύκολα για τις υπόλοιπες. Γι’ αυτό, καθώς και για πρακτικούς λόγους 
που σχετίζονται µε την επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων, η διατριβή θα επικεντρωθεί 
σε υλοποίηση υπηρεσιών IP σε δίκτυα WDM Παράλληλα θα αναπτυχθούν οι 
κατάλληλοι µηχανισµοί για την γενίκευση της αρχιτεκτονικής στις υπόλοιπες 
τεχνολογίες οι οποίες αναφέρθηκαν. 
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WDM ∆ίκτυο 

Κορµού 

IP ∆ίκτυο 
Πρόσβασης 

Εγκαταστάσεις 
Πελάτη 

Εγκαταστάσεις 
Πελάτη 

LSR 
∆ροµολογητές

LSR 
∆ροµολογητές 

OADM 
Κόµβοι 

∆ΙΚΤΥΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

IP ∆ίκτυο 
Πρόσβασης 

 
Σχήµα 4-1 ∆ίκτυο  διαχειριζόµενο από την αρχιτεκτονική Ε∆Κ 

 
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί το ότι όπως άλλωστε φαίνεται και από το παραπάνω 
σχήµα [Σχήµα 4-1] το καινούργιο στοιχείο το οποίο εισάγει η αρχιτεκτονική, είναι ότι 
δεν περιορίζεται στον να διαχειρίζεται τον τρόπο µετάδοσης ΙΡ δεδοµένων πάνω από 
τα WDM ή SDH δίκτυα κορµού αλλά προσφέρει µια ολοκληρωµένη λύση 
διαχείρισης η οποία διαχειρίζεται εκτός από το δίκτυο κορµού και τα IP δίκτυα τα 
οποία χρησιµοποιούνται για πρόσβαση σε αυτό. 
Σε προηγούµενο κεφάλαιο αναφέρθηκαν διάφορες ερευνητικές προσπάθειες σε 
εξέλιξη οι οποίες προσεγγίζουν το ίδιο θέµα της παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών 
IP, πάνω από δίκτυα µεταφοράς από διαφορετικές, οπτικές γωνίες. Στην πλειοψηφία 
τους επικεντρώνονται στην  προτυποποίηση κοινών µηχανισµών σηµατοδοσίας, οι 
οποίοι θα ελέγχουν τόσο τα ΙΡ όσο και τα οπτικά δίκτυα µεταφοράς. Με αυτό τον 
τρόπο δηµιουργείται η τάση για µεταφορά της λογικής του δικτύου από το 
διαχειριστικό σύστηµα στους ίδιους τους κόµβους. Είναι σίγουρο ότι η χρήση του 
επιπέδου ελέγχου µακροπρόθεσµα θα οδηγήσει σε βέλτιστες υλοποιήσεις, αλλά η 
ανάπτυξη και προτυποποίηση των κατάλληλων µηχανισµών που απαιτεί κάτι τέτοιο, 
σίγουρα θα αργήσει. 
Το σύστηµα Ε∆Κ από την άλλη, επικεντρώνεται κυρίως στο επίπεδο διαχείρισης. Οι 
δύο προσεγγίσεις, του επιπέδου ελέγχου και του επιπέδου δεν είναι αµοιβαία 
αποκλειόµενες. Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική συνδυάζει τη χρήση σηµατοδοσίας, 
όπου οι αντίστοιχοι µηχανισµοί έχουν ήδη υλοποιηθεί, µε τη χρήση του επιπέδου 
διαχείρισης το οποίο έχει και τον κυρίαρχο ρόλο, συντονίζοντας τις επιµέρους 
οντότητες.  
Έτσι το Ε∆Κ µπορεί να θεωρηθεί σα µια µεσοπρόθεσµη λύση στο πρόβληµα της 
παροχής υπηρεσιών ΙΡ, η οποία είναι άµεσα υλοποιήσιµη, χρησιµοποιώντας 
υποδοµές σε λογισµικό και υλισµικό οι οποίες ήδη υπάρχουν στην αγορά. 
Παράλληλα όµως είναι αρκετά γενική και επεκτάσιµη ώστε να µπορεί να 
χρησιµοποιήσει νέους µηχανισµούς σηµατοδοσίας όταν αυτοί θα είναι έτοιµοι. 
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4.3 Ανάλυση επιµέρους Στόχων  
 
H κοινή πρακτική η οποία ισχύει στον τοµέα της διαχείρισης δικτύων χωρίζει τις 
αρχιτεκτονικές διαχείρισης στους παρακάτω τοµείς: ∆ιαχείριση Σφαλµάτων (fault), 
∆ιαµόρφωση (configuration), Χρέωση (accounting), ∆ιαχείριση Επίδοσης 
(performance), Ασφάλεια (security) FCAPS [4.11, 1]. Οι παραπάνω κατηγορίες 
εκτείνονται σε ένα εξαιρετικά ευρύ φάσµα το οποίο είναι δύσκολο να καλυφθεί 
ικανοποιητικά στα πλαίσια µιας διατριβής. Στόχος είναι η επικέντρωση  κυρίως στα 
προβλήµατα τα οποία συνδέονται µε την διαµόρφωση και παρακολούθηση επίδοσης 
δικτύου, τα οποία θα αποτελέσουν και το αντικείµενο του κορµού της προτεινόµενης 
αρχιτεκτονικής, καθώς και σε ένα µικρότερο βαθµό µε τη διαχείριση σφαλµάτων. Οι 
υπόλοιποι τοµείς, όπως η ασφάλεια και η χρέωση, θα εξεταστούν περιληπτικά σαν 
ξεχωριστές ενότητες. 
 
Έτσι σύµφωνα µε τα παραπάνω η προτεινόµενη αρχιτεκτονική φιλοδοξεί να 
επικεντρωθεί στα εξής επιµέρους προβλήµατα [Σχήµα 4-2]: 
 

Μονάδα 
PM Μονάδα 

FM
Μονάδα

CM

Υποσύστηµα 
Ενεργοποίησης

 OPERATOR Χρεώση και Ασφάλεια

∆ιαχείριση Επίδοσης

∆ιαχείριση Σφαλµάτων
∆ιαχείριση ∆ιαµόρφωσης

∆ιαχείριση Υπηρεσιών ΙΡ

 
Σχήµα 4-2 Μονάδες της Αρχιτεκτονικής Ε∆Κ 

 
∆ιαµόρφωση ∆ικτύου CM (Configuration Management) 
 
Αυτή η θεµατική ενότητα αφορά την διαχείριση συνδέσεων από άκρο σε άκρο µέσα 
στο διαχειριζόµενο δίκτυο. Το σύστηµα για να είναι σε θέση να προχωρήσει στην 
διαχείριση υπηρεσιών δηλαδή την κατασκευή, τον τερµατισµό, και τη µεταβολή των 
παραµέτρων της σύνδεσης, πρέπει µε τη σειρά του να έχει επιλύσει τα παρακάτω 
επιµέρους προβλήµατα: 
 

- Η κατασκευή µιας σύνδεσης προϋποθέτει πρώτα από όλα επίγνωση της 
τοπολογίας του συστήµατος. Για να είναι αυτό δυνατό, πρέπει να υπάρχουν οι 
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κατάλληλοι µηχανισµοί  ανακάλυψης τοπολογίας, (network discovery), οι 
οποίοι θα ενηµερώνουν το διαχειριστικό σύστηµα για τα στοιχεία του δικτύου. 
Η δυσκολία του προβλήµατος εστιάζεται κυρίως στο οπτικό επίπεδο µια και 
στο επίπεδο ΙΡ οι µηχανισµοί δροµολόγησης έχουν ταυτόχρονα υλοποιήσει τα 
κατάλληλα πρωτόκολλα για network discovery. Για παράδειγµα, το σύστηµα θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσει πληροφορία σχετικά µε τις πόρτες 
οπτικών κόµβων, οπτικές ίνες ανά στοιχείο δικτύου καθώς και αριθµό και 
χωρητικότητα των µηκών κύµατος. 

 
- Η γνώση της τοπολογίας από το διαχειριστικό σύστηµα κάνει δυνατή τη 

δροµολόγηση µέσα στο δίκτυο. Το διαχειριστικό σύστηµα πρέπει να είναι σε 
θέση να επιλέγει την κατάλληλη δροµολόγηση µέσα στο δίκτυο, λαµβάνοντας 
υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία υπεισέρχονται στην 
αρχιτεκτονική, λόγω της χρήσης των DWDM συστηµάτων. Αυτό σηµαίνει ότι 
η διαδικασία δροµολόγησης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκµεταλλεύεται 
τα πολλαπλά µήκη κύµατος ανά οπτική ίνα και τις δυνατότητες µετατροπής 
µήκους κύµατος οι µπορεί να υπάρχουν σε ορισµένους OXC κόµβους της 
τοπολογίας. 

 
- Τέλος µετά τον προγραµµατισµό της σύνδεσης χρειάζεται να υπάρχουν οι 

κατάλληλοι µηχανισµοί που θα αναλαµβάνουν την κατασκευή της, σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτοί οι µηχανισµοί θα αναλάβουν παράλληλα και 
την επικοινωνία µε τα στοιχεία δικτύου, τα οποία θα υλοποιήσουν τις νέες 
συνδέσεις, καθώς και τον µεταξύ τους συντονισµό. 

 
∆ιαχείριση Σφαλµάτων - FM (Fault Management) 

 
Όσο αυξάνει το παρεχόµενο εύρος ζώνης στα δίκτυα µεταφοράς τόσο πιο σηµαντική 
γίνεται η διαχείριση και αποκατάσταση σφαλµάτων στο διαχειριζόµενο δίκτυο.  
 

- Το επίπεδο του πρωτοκόλλου ΙΡ έχει τους δικούς του µηχανισµούς για την 
αποκατάσταση βλαβών. Συγκεκριµένα τα πρωτόκολλα δροµολόγησης ΙΡ είναι 
σε θέση να αντεπεξέλθουν σε περιπτώσεις βλάβης και σε συνδυασµό µε 
συναγερµούς που παράγονται από το SNMP, να ειδοποιήσουν το διαχειριστικό 
σύστηµα. Η αρχιτεκτονική πρέπει να εισάγει αντίστοιχους µηχανισµούς και για 
το επίπεδο του WDM.  

 
- Επιπρόσθετα το σύστηµα Ε∆Κ πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργαστεί 

σφάλµατα που προέρχονται σε διαφορετικά επίπεδα της στοίβας πρωτοκόλλων, 
και να συµπεραίνει από τους µεταξύ τους συσχετισµούς τα πρωτογενή αίτια της 
βλάβης [9]. 

 
∆ιαχείριση Επίδοσης δικτύου – ΡΜ (Performance managent) 
 
Ένας από τους στόχους της αρχιτεκτονικής Ε∆Κ είναι προσφορά εγγυηµένου 
επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες. Σκοπός του PM είναι να παρακολουθεί και να 
διασφαλίζει, σε επίπεδο σύνδεσης, τα παρεχόµενα επίπεδα ποιότητας. 

 
- Προκειµένου το σύστηµα να βγάζει συµπεράσµατα για τα επίπεδα της 

παρεχόµενης ποιότητας υπηρεσιών, θα πρέπει η ΡΜ διαδικασία να παίρνει ανά 
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τακτά διαστήµατα µετρήσεις σε σηµεία της τοπολογίας του δικτύου, τα 
αποτελέσµατα των οποίων θα προωθούνται στο σύστηµα διαχείρισης.  

 
- Ένα οπτικό δίκτυο έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί ένα µεγάλο αριθµό 

συνδέσεων. Η µέτρηση όλων των παραµέτρων ποιότητας υπηρεσίας ξεχωριστά 
για κάθε µία από αυτές είναι ασύµφορο, από άποψη σωστής αξιοποίησης των 
πόρων του συστήµατος. Για το λόγο αυτό η ∆ιαχείριση Επίδοσης θα πρέπει 
εκµεταλλεύεται τις µετρήσεις των κατωτέρων επιπέδων (WDM και ΙΡ επίπεδα) 
για να βγάζει συµπεράσµατα για τις παραµέτρους ποιότητας στο επίπεδο 
συνδέσεων. 

 
- Τέλος ο χρήστης χρειάζεται να είναι σε θέση να µπορεί να καθορίζει το 

ζητούµενο επίπεδο ποιότητας, για κάθε µία από τις συνδέσεις του συστήµατος. 
Αυτό γίνεται θέτοντας τιµές κατωφλίου για µια σειρά από επιµέρους µεγέθη. Η 
µεταβολή κάποιας παραµέτρου πέρα από την τιµή κατωφλίου, θα έχει σαν 
αποτέλεσµα την δηµιουργία συναγερµού για την ενηµέρωση του διαχειριστικού 
συστήµατος. 

 
Αναφορικά µε τους άλλους δύο τοµείς της διαχείρισης, η χρέωση και η ασφάλεια δεν 
αποτελούν µέρος του κορµού της αρχιτεκτονικής διαχείρισης αλλά αντιµετωπίζονται 
σαν ανεξάρτητες οντότητες για το σύστηµα. Αυτή η ευχέρεια είναι απόρροια της 
επιλογής για υποστήριξη µόνο συνδεσιστρεφών υπηρεσιών µέσα στο δίκτυο. Έτσι 
τόσο η ασφάλεια όσο και η χρέωση υλοποιούνται έξω από τον κορµό της 
αρχιτεκτονικής, από το υποσύστηµα ενεργοποίησης το οποίο θα εξεταστεί παρακάτω 
σε ξεχωριστή ενότητα. 

4.4 Αρχές Λειτουργίας Αρχιτεκτονικής Ε∆Κ 
 
Η αρχιτεκτονική Ε∆Κ δηµιουργήθηκε στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ερευνητικής 
προσπάθειας  WINMAN IST-1999-13305 (Information Society Technologies) η 
οποία είχε σα σκοπό το σχεδιασµό και υλοποίηση συστηµάτων διαχείρισης 
υπηρεσιών ΙΡ. Σύµφωνα µε το πλαίσιο δράσης αυτό, η ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής 
του Ε∆Κ κινήθηκε πάνω στις ακόλουθες αρχές.  
 

1. Επεκτασιµότητα: Η αρχιτεκτονική πρέπει να είναι ανοιχτή ώστε να µπορεί να 
εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσµα δικτυακών υποδοµών. Παράλληλα η λύση που θα 
δοθεί θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζεται µε µηχανισµούς ελέγχου οι 
οποίοι θα προκύψουν από µελλοντικές προτυποποιήσεις. 

 
2. Ενοποιηµένη διαχείριση: Το τελικό σύστηµα πρέπει να είναι σε θέση να 

προσφέρει  µια ενιαία πλατφόρµα διαχείρισης, η οποία να παρέχει υπηρεσίες 
ΙΡ από άκρο σε άκρο ανεξάρτητα από τα δίκτυα µεταφοράς που 
χρησιµοποιούνται.  

 
 
3. Παροχή υπηρεσιών εγγυηµένης ποιότητας: Η αρχιτεκτονική θα πρέπει να 

είναι σε θέση να προσφέρει εγγυηµένη ποιότητα υπηρεσιών για τις υπηρεσίες 
ΙΡ τις οποίες παρέχει. 
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4.5 Σενάριο Εφαρµογής του Συστήµατος (Use Case) 
 
Η αρχιτεκτονική που περιγράφεται είναι αρκετά γενική ώστε να µπορεί να 
αντιµετωπίσει πολλούς συνδυασµούς πρωτοκόλλων και τεχνολογιών µεταφοράς. 
Όµως η παρούσα διατριβή όπως προαναφέρθηκε θα επικεντρωθεί κυρίως σε δίκτυα 
IP over WDM. Ο λόγος για τη επιλογή αυτή είναι ότι η αγορά αναµένεται να κινηθεί 
προς την υιοθέτηση λύσεων οι οποίες απαιτούν τη µικρότερη δυνατή πολυπλοκότητα 
όσο αφορά τη στοίβα των πρωτοκόλλων που χρησιµοποιούν. Από αυτή την άποψη η 
τεχνολογία IP over WDM είναι η βέλτιστη λύση παρέχοντας την καλύτερη δυνατή 
εκµετάλλευση των πόρων του συστήµατος. 
 

 
Σχήµα 4-3 ∆ίκτυο Μεταφοράς 

 
Προκειµένου να γίνει καλύτερη περιγραφή της λύσης Ε∆Κ, θα εξεταστεί ένα σενάριο 
εφαρµογή της, βασισµένο σε οπτικά δίκτυα. Το σενάριο αυτό έχει σα σκοπό να 
οριοθετήσει τις αρµοδιότητες και τις ελάχιστες απαιτούµενες δυνατότητες του 
συστήµατος.  
Ένα τυπικό δίκτυο µεταφοράς όπως αυτά στα οποία σκοπεύει να διαχειριστεί η 
πλατφόρµα φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα [Σχήµα 4-3]. 
Το δίκτυο αυτό αποτελείται από ένα δακτύλιο WDM ο οποίος είναι και ο κορµός του 
δικτύου. Ο δακτύλιος απαρτίζεται µόνο από «καθαρά» οπτικά στοιχεία (OXC, 
OADM). Περιφερειακά του δακτυλίου υπάρχει ένας αριθµός IP υποδικτύων, µέσα 
από τα οποία θα περάσουν οι συνδέσεις MPLS προς τον πελάτη. Τα υποδίκτυα αυτά 
αποτελούνται από δροµολογητές LSR και µεταγωγείς κίνησης και παίζουν το ρόλο 

P

PE 

PE 

OADM 

CE 

CE 

P

IP ∆ίκτυο ∆ακτύλιος WDM 

MPLS Path Lightpath 

Gigabit Ethernet
100Mb Ethernet 

WDM LINK 



Ενοποιηµένη Αρχιτεκτονική ∆ιαχείρισης ∆ικτύων Κορµού 

63 

του δικτύου πρόσβασης. Συνδέονται στις tributary ports των κόµβων του δακτυλίου 
και τον τροφοδοτούν µε κίνηση. Η υλοποίηση των υποδικτύων πρόσβασης γίνεται µε 
χρήση των «κλασσικών» τεχνολογιών µεταφοράς όπως Ethernet και SDH πάνω από 
τις οποίες θα περάσει η κίνηση MPLS.  
Με αυτό τον τρόπο ορίζονται δύο διακριτά κοµµάτια στο δίκτυο, το αµιγώς οπτικό 
και το ΙΡ κοµµάτι. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η κίνηση η οποία περνάει από το 
δακτύλιο δεν είναι καθαρή κίνηση ΙΡ. Τα πακέτα ΙΡ στην συγκεκριµένη περίπτωση 
ενθυλακώνονται µέσα σε πλαίσια Gigabit Ethernet. Η χρήση του Ethernet γίνεται 
µόνο και µόνο για να υλοποιηθεί η πλαισιωποίηση (framing) των δεδοµένων. Το 
σύστηµα δεν κάνει χρήση καµίας από της υπόλοιπες υπηρεσίες της προδιαγραφής 
Gigabit Ethernet. Για το λόγο αυτό στη θέση του µπορούσε να είχε χρησιµοποιηθεί 
µια οποιαδήποτε τεχνολογία επιπέδου 2. Μακροπρόθεσµα, καλύτερη λύση για την 
πλαισιοποίηση των δεδοµένων θα µπορούσε να δοθεί µέσα από την προδιαγραφή 
GFP (Generic Framing Protocol) [8], όµως επειδή δεν υπάρχουν υλοποιήσεις της, 
επιλέχθηκε η λύση του Gigabit Ethernet επειδή έχει τον πιο φτηνό εξοπλισµό 
αναλογικά µε τις υπόλοιπες τεχνολογίες MAC.  
Από τη µεριά του πελάτη, τα υποδίκτυα ΙΡ παρέχουν µία σειρά από σηµεία 
πρόσβασης PE. Οι πελάτες στους οποίους παρέχει υπηρεσίες το σύστηµα, συνδέονται 
µε δίκτυο µέσα από αυτούς τους δροµολογητές ΡΕ. Οι κόµβοι του πελάτη που 
συνδέονται απευθείας µε το δίκτυο ονοµάζονται CE (Customer Edge) και είναι αυτοί 
οι οποίοι οριοθετούν την δικαιοδοσία του συστήµατος διαχείρισης. 
Αυτό σηµαίνει ότι οι κόµβοι CE δεν βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο της 
διαχειριστικής πλατφόρµας. Το δίκτυο ουσιαστικά έχει σα σύνορα τους κόµβους PE, 
(Provider Edge) οι οποίοι αποτελούν τα ΙΡ σηµεία διασύνδεσης µε τους πελάτες.  
Η κίνηση µέσω των ΡΕ κόµβων εισέρχονται στο ΙΡ δίκτυο του Ε∆Κ. Το ΙΡ δίκτυο 
χωρίζεται σε µία σειρά υποδικτύων τα οποία απαρτίζονται από P (Provider) κόµβους. 
Τα εισερχόµενα πακέτα αφού δροµολογηθούν από τα κατάλληλα LSP µέσα στα IP 
υποδίκτυα προωθούνται αν αυτό καταστεί αναγκαίο στον οπτικό δακτύλιο για να 
επαναπροωθηθούν προς τον τελικό κόµβο CE προορισµού. 
Ο ρόλος της πλατφόρµας διαχείρισης στο παραπάνω σενάριο όπως αυτό 
απεικονίζεται στο σχήµα [Σχήµα 4-4] αρχίζει πριν ακόµα ξεκινήσει η ροή δεδοµένων 
µέσα στο δίκτυο. 

WINMAN 
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Κατασκευή WDM
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Υποβολή Αίτησης για νέα Υπηρεσία Στο πρώτο βήµα ο παροχέας πρέπει να 
διαπραγµατευτεί µε τον πελάτη τις παραµέτρους της υπηρεσίας που θα του 
προσφερθούν. Λόγω εγγενών χαρακτηριστικών των τεχνολογιών MPLS και WDM 
[16] οι οποίες χρησιµοποιούνται στο δίκτυο, κάθε υπηρεσία που παρέχεται από το 
σύστηµα έχει ταυτόχρονα και τα χαρακτηριστικά VPN (Virtual Private Network). Η 
διαπραγµάτευση γίνεται άµεσα (on line) µέσα από το σύστηµα ενεργοποίησης ή off 
line. 
 
Κατασκευή Υπηρεσίας. Το διαχειριστικό σύστηµα έχει την πλήρη εικόνα τόσο του 
WDM όσο και του ΙΡ εξοπλισµού. Έχοντας σα δεδοµένο την τοπολογία του 
συστήµατος και τις απαιτήσεις σε πόρους του πελάτη, είναι σε θέση να αποφανθεί για 
το αν µπορεί να παρέχει τη ζητούµενη υπηρεσία. Στην περίπτωση που το σύστηµα 
αποφανθεί θετικά, τότε προχωράει στην υλοποίηση της. Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι το 
διαχειριστικό σύστηµα πρέπει στη συνέχεια, µέσω κατάλληλων διεπαφών να 
επικοινωνήσει µε τον αντίστοιχο εξοπλισµό δικτύου που θα υλοποιήσει την υπηρεσία 
αυτή. Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας το σύστηµα αποφασίζει αν είναι 
απαραίτητο να προχωρήσει στην κατασκευή κάποιας νέας MPLS ή WDM σύνδεσης. 
 
Κατασκευή MPLS / WDM σύνδεσης. Κάθε αίτηση για παροχή υπηρεσίας από άκρο 
σε άκρο έχει σα συνέπεια την κατασκευή των κατάλληλων MPLS και WDM 
συνδέσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της. 
 
Οι επόµενες παράγραφοι θα αναλύσουν τις διαδικασίες οι οποίες υλοποιούν κάθε ένα 
από τα επιµέρους βήµατα του σεναρίου αυτού. 

4.6 Περιγραφή Αρχιτεκτονικής Ε∆Κ 
 

Υπάρχουν δύο τάσεις αναφορικά µε την υλοποίηση των µηχανισµών παροχής 
υπηρεσιών ΙΡ.  
 
• Χρήση του επιπέδου ελέγχου  
• Χρήση επιπέδου διαχείρισης 
 
Οι δύο αυτές έννοιες (επίπεδο ελέγχου / επίπεδο διαχείρισης) έχουν εισαχθεί στο 
πρότυπο B-ISDN [2]. Οι µηχανισµοί ελέγχου έχουν τη δυνατότητα µπορεί να 
κατασκευάζουν νέες υπηρεσίες µέσω κατανεµηµένων πρωτοκόλλων σηµατοδοσίας.  
 
Η προσέγγιση του επιπέδου ελέγχου υιοθετείται µε επιτυχία στα δίκτυα ΙΡ καθώς και 
στα παραδοσιακά τηλεφωνικά δίκτυα. Παρόλο που τα πλεονεκτήµατα της 
συγκεκριµένης λύσης είναι προφανή, υπάρχουν σηµαντικές δυσκολίες στην 
υλοποίηση της οι οποίες οφείλονται στην πολυπλοκότητα των µηχανισµών 
σηµατοδοσίας οι οποίοι πρέπει να υλοποιηθούν. Η δυσκολία εντοπίζεται ιδιαίτερα 
στο γεγονός ότι αντίθετα µε την περίπτωση των «καθαρών» δικτύων ΙΡ όπου 
εµπλέκεται ένα επίπεδο ελέγχου (αυτό του ΙΡ) οι µηχανισµοί σηµατοδοσίας στην 
περίπτωση του IP over WDM απαιτούν την συνεργασία περισσοτέρων του ενός 
πρωτοκόλλων. Πέρα από τις δυσκολίες υλοποίησης το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι οι 
έλλειψη προτυποποίησης των διεπαφών µεταξύ των οπτικών και ΙΡ δικτύων πράγµα 
που κάνει την υλοποίηση κοινών µηχανισµών ελέγχου µια εξαιρετικά δύσκολη 
υπόθεση. 
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Η δεύτερη προσέγγιση, η χρήση µηχανισµών διαχείρισης προσφέρει µια πιο 
κεντρικοποιηµένη λύση [6] σε σχέση µε την προηγούµενη. Σε αυτή την περίπτωση η 
αρχιτεκτονική εκµεταλλεύεται τις διεπαφές τις οποίες παρέχει ο τηλεπικοινωνιακός 
εξοπλισµός για τον έλεγχο του δικτύου. Έτσι διαχειριστικές µονάδες οι οποίες είναι 
κατανεµηµένες στο δίκτυο, αντί να στηρίζονται σε πρωτόκολλα σηµατοδοσίας 
αλληλεπιδρούν απευθείας µε τα στοιχεία δικτύου µέσα από τις διεπαφές διαχείρισης. 
Η λύση αυτή είναι πιο κλειστή και δεν προσφέρει τόσο γρήγορους χρόνους 
απόκρισης όσο η εναλλακτική της σηµατοδοσίας, αλλά το πλεονέκτηµα της έγκειται 
στην ευκολία υλοποίησης µιας και είναι ανεξάρτητη από προτυποποιήσεις στα 
πρωτόκολλα ελέγχου. Γι’ αυτό το λόγο η µέθοδος της χρήσης των µηχανισµών 
διαχείρισης έχει υιοθετηθεί από τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς οι οποίοι κατά 
κανόνα διαχειρίζονται αυτόνοµα δίκτυα, για τα οποία δεν υπάρχουν ιδιαίτερες 
απαιτήσεις για αλληλεπίδραση µε δικτυακό εξοπλισµό άλλων παρόχων. 
Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι δύο προσεγγίσεις δεν αποτελούν ανταγωνιστικές λύσεις, 
αφού η χρήση της µιας δεν αποκλείει την ταυτόχρονη χρήση της άλλης. Αντίθετα 
µάλιστα µία αρχιτεκτονική διαχείρισης δικτύων IP over WDM µπορεί να βασιστεί 
στο συνδυασµό των δύο παραπάνω µοντέλων. Μία τέτοια υβριδική λύση είναι και 
αυτή η οποία προτείνεται στα πλαίσια αυτής της διατριβής.  
Συγκεκριµένα η αρχιτεκτονική Ε∆Κ συνδυάζει τη χρήση µηχανισµών σηµατοδοσίας 
[7] και διαχείρισης, µε τη σηµατοδοσία να έχει τον πρώτο ρόλο µέσα σε µεµονωµένα 
δίκτυα, όπως στην περίπτωση του ΙΡ [4]. Αντίθετα  η επικοινωνία µεταξύ των WDM 
και ΙΡ υλοποιείται λόγω έλλειψης αντίστοιχων προτύπων µε χρήση µηχανισµών 
διαχείρισης. 
Η επιλογή του συνδυασµού σηµατοδοσίας και διαχείρισης αυτόµατα περιορίζει τις 
επιλογές αναφορικά µε το µοντέλο ελέγχου του δικτύου.  
 

• Το οµότιµο µοντέλο απαιτεί πλήρη συνεργασία µεταξύ των δύο που σηµαίνει 
και ένα ενιαίο επίπεδο ελέγχου για όλο το δίκτυο. Η χρήση της διαχείρισης 
για την επικοινωνία WDM και ΙΡ αυτόµατα απορρίπτει αυτό το ενδεχόµενο 

 
• Το επαυξηµένο µοντέλο περιγράφει την ύπαρξη δύο διαφορετικών οντοτήτων 

ελέγχου για τα IP και WDM, κάτι που ισχύει στην συγκεκριµένη περίπτωσή, 
αλλά παράλληλα προϋποθέτει και την άµεση επικοινωνία µεταξύ τους µε 
ανταλλαγή µηνυµάτων δροµολόγησης. Αυτό είναι αδύνατο για το σύστηµα 
αφού σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική του οι µηχανισµοί διαχείρισης 
παρεµβάλλονται µεταξύ ΙΡ και WDM αποκλείοντας απευθείας επικοινωνία. 

 
Έτσι αναγκαστικά η πλήρης ανεξαρτησία µεταξύ των δύο επιπέδων υποδεικνύει ως 
µόνη εναλλακτική λύση τη χρήση του επικαλυπτόµενου µοντέλου για την 
αρχιτεκτονική Ε∆Κ. Ο ρόλος του συστήµατος θα είναι να διαχειρίζεται κάθε ένα από 
τα στρώµατα IP και WDM αλλά και να αποτελεί το συνδετικό κρίκο µεταξύ των 
ετερογενών τεχνολογιών, συντονίζοντας τα διαφορετικά υποδίκτυα µεταξύ τους.  

4.7 Περιγραφή ∆οµής Συστήµατος 
 
Όπως προαναφέρθηκε ο σκοπός της αρχιτεκτονικής Ε∆Κ είναι να προσφέρει ένα 
ολοκληρωµένο σύστηµα παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών ΙΡ πάνω από µία σειρά 
ετερογενών τεχνολογιών. Η παρούσα διατριβή θα επικεντρωθεί στην εφαρµογή της 
αρχιτεκτονικής σε δίκτυα WDM αλλά εύκολα µπορεί να γενικευτεί και για άλλες 
τεχνολογίες όπως SDH, ATM. 



Ενοποιηµένη Αρχιτεκτονική ∆ιαχείρισης ∆ικτύων Κορµού 

66 

Η ύπαρξη πολλών διαφορετικών τεχνολογιών µε κοινό παρανοµαστή την απαίτηση 
για υποστήριξη υπηρεσιών ΙΡ παραπέµπει σε µια ιεραρχία δύο επιπέδων µέσα στη 
αρχιτεκτονική.  
Το κατώτερο επίπεδο είναι αυτό το οποίο έχει εξάρτηση από την τεχνολογία δικτύου 
που χρησιµοποιείται. Αποτελείται από µία σειρά οντοτήτων διαχείρισης δικτύων – 
Network Management System (NMS) [5] κάθε µια από τις οποίες αναλαµβάνει τον 
έλεγχο µίας ξεχωριστής τεχνολογίας. Με αυτό τον τρόπο υπάρχουν πολλές 
διαφορετικές µονάδες NMS, µία για κάθε διαφορετική τεχνολογία την οποία θα 
πρέπει να υποστηρίζει το δίκτυο. Στην περίπτωση την οποία εξετάζει η συγκεκριµένη 
διατριβή, θα υπάρχουν δύο NMS για τα οπτικά και για τα καθαρά ΙΡ δίκτυα. Κάθε 
µια από τις δύο αυτές µονάδες, όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια, θα πρέπει να λάβει 
υπ’ όψιν της τις ιδιαιτερότητες των δικτύων τα οποία διαχειρίζεται. 
Πάνω από το επίπεδο των NMS υπάρχει το επίπεδο INMS που έχει σα σκοπό να 
ενοποιήσει τις µονάδες του κατωτέρου επιπέδου προσφέροντας υπηρεσίες από άκρο 
σε άκρο. Όταν µία αίτηση για παροχή υπηρεσίας καταφθάνει στο σύστηµα 
προωθείται πρώτα στο επίπεδο INMS. Ο ρόλος του είναι να συντονίσει τις 
διαφορετικές µονάδες NMS οι οποίες τελικά θα αναλάβουν της υλοποίηση της 
υπηρεσίας. Το επίπεδο INMS είναι ανεξάρτητο από τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά 
του δικτύου και γι’ αυτό το λόγο η ιδέα της χρήσης µιας κεντρικής οντότητας, η 
οποία θα ενοποιεί τις διαφορετικές τεχνολογίες επιπέδου δικτύου, µπορεί πολύ 
εύκολα να επεκταθεί συµπεριλαµβάνοντας καινούργια πρωτόκολλα µεταφοράς. 
Η διαστρωµάτωση των επιµέρους επιπέδων της αρχιτεκτονικής Ε∆Κ ακολουθεί το 
πρότυπο που ορίζεται από το µοντέλο του συστήµατος υποστήριξης διαχείρισης OSS 
(Operation Support System) [10] του MTMN. Το µοντέλο αυτό εντοπίζει τις 
παρακάτω ενότητες [Σχήµα 4-5]: 
 

• ∆ιαχείριση Πελατών: Σε αυτό το επίπεδο περιγράφεται το SLA το απεικονίζει 
το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται στο χρήστη. 

• ∆ιαχείριση Υπηρεσιών: Η διαχείριση των υπηρεσιών αναλαµβάνει τον έλεγχο 
από άκρο σε άκρο για κάθε µια υπηρεσία. 

• ∆ιαχείριση ∆ικτύων: 
• ∆ιαχείριση Στοιχείων ∆ικτύου: 
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 Μοντέλο TMN OSS 
(Σύστηµα υποστήριξης) 

∆ιαχείριση  
Πελατών 

(Business  
Management) 

∆ιαχείριση Στοιχείων ∆ικτύου 
(Element Management) 

∆ιαχείριση ∆ικτύου 
(Network Management) 

∆ιαχείριση  
Υπηρεσιών 

(Service Management) 

Control Plane ∆ιεπαφές 
∆ιαχείρισης 

Στοιχεία ∆ικτύου 

SMS 

IPEMS, WDMEMS, xEMS 

IPNMS, WDMNMS, xNMS 

INMS 

Σύστηµα 
Ε∆Κ 

 
Σχήµα 4-5 Αντιστοιχία µοντέλων Ε∆Κ – OSS MTMN 

 
Όπως φαίνεται από το σχήµα [Σχήµα 4-5] [11] η υλοποίηση των υπηρεσιών 
αναλαµβάνεται από το κατώτερο κοµµάτι της αρχιτεκτονικής, τις οντότητες EMS το 
οποίο είναι και αυτό το που επικοινωνεί τελικά µε τα στοιχεία του δικτύου. Ο ρόλος 
των υπολοίπων στρωµάτων τα οποία περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους είναι 
να προσφέρουν µία αφαίρεση του στρώµατος των EMS. Όσο πιο υψηλά βρίσκεται το 
σύστηµα στην ιεραρχία τόσο πιο συνοπτική εικόνα έχει για το δίκτυο και τις 
οντότητες τις οποίες το απαρτίζουν. Έτσι αν από τη  µια µεριά τα υποσυστήµατα 
EMS έχουν τη πλήρη εικόνα της τοπολογίας, το SMS το οποίο χρησιµοποιείται για 
διαχείριση των πελατών, βλέπει το δίκτυο απλά σαν ένα σύνολο από συνδέσεις από 
σηµείο σε σηµείο.  

4.8 Περιγραφή επιµέρους συστηµάτων 
 
Οι επόµενες παράγραφοι θα περιγράψουν το πως µεταβάλλεται η εικόνα του δικτύου 
για κάθε υποσύστηµα, ανάλογα µε το στρώµα της ιεραρχίας στο οποίο βρίσκεται 
αυτό καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο οι αναπαραστάσεις συνδυάζονται µεταξύ 
τους για να σχηµατίσουν την ολοκληρωµένη εικόνα του δικτύου. 
 
4.8.1 Περιγραφή INMS 

Το τελικό αποτέλεσµα της διαδικασίας παροχής υπηρεσίας του συστήµατος Ε∆Κ 
είναι η κατασκευή µιας MPLS σύνδεσης, η οποία θα συνδέει δύο ακραίους 
δροµολογητές ΡΕ. Έτσι για το INMS, το δίκτυο είναι ένα σύνολο από ακραίους 
κόµβους και ζεύξεις, οι οποίες υλοποιούν τις υπηρεσίες που ζητά ο πελάτης. Όπως 
έχει προαναφερθεί το υποσύστηµα INMS αποσκοπεί στο να ενοποιεί τα διαφορετικά 
δίκτυα τα οποία απαρτίζουν το σύστηµα. Η υλοποίηση του πρέπει να είναι 
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ανεξάρτητη από κάθε τεχνολογία δικτύου η οποία χρησιµοποιείται στα κατώτερα 
στρώµατα. Αυτό σηµαίνει δύο πράγµατα: 
 

• Η µοντελοποίηση της πληροφορίας για το δίκτυο και τα στοιχεία τα οποία το 
απαρτίζουν σε αυτό το επίπεδο θα είναι ανεξάρτητη της τεχνολογίας. 

 
• Ανάγκη για υποστήριξη κατάλληλης διεπαφής µε τα κατώτερα στρώµατα η 

οποία κάνοντας χρήση του παραπάνω µοντέλου, θα υλοποιεί την επικοινωνία 
INMS µε τα NMS. Εδώ υπάρχει ένας σηµαντικός περιορισµός. Όλες οι 
τεχνολογίες οι οποίες χρησιµοποιούνται στα πλαίσια του συστήµατος είναι 
συνδεσιστρεφείς -connection oriented- (WDM, SDH, ATM). Έτσι παρόλο 
που το σύστηµα προσφέρει υπηρεσίες ΙΡ (το οποίο δεν υποστηρίζει 
συνδέσεις), είναι αδύνατο να εφαρµοστεί ένα µοντέλο στο INMS το οποίο θα 
ήταν βασισµένο στην µεταγωγή πακέτου. Ο λόγος είναι ότι κάποια αίτηση για 
υπηρεσία µεταγωγής πακέτου δεν µπορεί να υλοποιηθεί σε αµιγώς οπτικά 
δίκτυα, αφού αυτά δεν υποστηρίζουν προς το παρόν την επεξεργασία 
πακέτων. Γι’ αυτό το λόγο το INMS πρέπει να περιοριστεί στην παροχή 
αποκλειστικά συνδεσιστρεφών υπηρεσιών [13]. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα 
ότι το σύστηµα δε θα παρέχει κλασσικές ΙΡ υπηρεσίες αλλά θα πρέπει να 
περιοριστεί σε MPLS συνδέσεις από άκρο σε άκρο του δικτύου, κάτι που 
όµως δεν είναι ιδιαίτερα περιοριστικό για τους πάροχους δικτύου.  

 
Οι κύριες λειτουργίες του επιπέδου INMS είναι οι ακόλουθες: 
 

• Το INMS είναι το πρώτο κοµµάτι του συστήµατος προς το οποίο 
απευθύνονται οι αιτήσεις για παροχή υπηρεσιών. Συγκεκριµένα το INMS 
πρέπει να εξυπηρετεί δύο οντότητες. Το GUI (Graphical User Interface) το 
οποίο αναλαµβάνει να παρουσιάσει στο χρήστη / διαχειριστή τα στοιχεία του 
δικτύου και το σύστηµα ενεργοποίησης το οποίο διαπραγµατεύεται σε υψηλό 
επίπεδο µε τους πελάτες την υλοποίηση νέων υπηρεσιών 

 
Οι αιτήσεις αυτές αφορούν ένα από  τα παρακάτω: 

o ∆ηµιουργία υπηρεσίας 
o Κατάργηση υπηρεσίας 
o Μεταβολή χαρακτηριστικών υπηρεσίας 
 

• Στην συνέχεια η κάθε αίτηση επεξεργάζεται από το σύστηµα, ώστε τελικά να 
µεταφραστεί σε µία σειρά από εντολές χαµηλότερου επιπέδου, οι οποίες θα 
είναι κατανοητές από τα NMS. Η διαδικασία αυτή στις περισσότερες 
περιπτώσεις είναι αρκετά πολύπλοκη µια και σχεδόν πάντα κάθε αίτηση 
ισοδυναµεί µε µία ολόκληρη ακολουθία κλίσεων στα NMS του χαµηλότερου 
επιπέδου. Αυτό σηµαίνει ότι επιπρόσθετα το INMS πρέπει να αναλάβει τον 
συντονισµό αυτών των µονάδων NMS. 

 
• Εκτός από την ροή πληροφορίας από το στρώµα INMS προς τα NMS η οποία 

σχετίζεται κυρίως µε διεργασίες υλοποίησης νέων υπηρεσιών, στο σύστηµα 
µπορεί να εντοπιστεί και µια αντίστροφη ροή. Αυτή έχει να κάνει µε 
διαχείριση σφαλµάτων τα οποία συµβαίνουν στα κατώτερα στρώµατα του 
δικτύου. Τα NMS δηµιουργούν τους αντίστοιχους συναγερµούς τους οποίος 
ερµηνεύει το INMS 
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• Παρόµοια µε την προηγούµενη, είναι η περίπτωση των µηχανισµών συλλογής 

στοιχείων για την επίδοση του συστήµατος, τους οποίους πρέπει να υλοποιεί 
το INMS. Εδώ το INMS σύµφωνα µε τις επιθυµίες του χρήστη εκδίδει προς 
τα κατώτερα στρώµατα εντολές για παρακολούθηση επίδοσης για ορισµένα 
στοιχεία δικτύου τα οποία τον αφορούν. Στη συνέχεια πληροφορία αυτή αφού 
συλλεχθεί από τα NMS, προωθείται στο INMS για περαιτέρω ανάλυση. 

 
• Το INMS έχει τη γενική εποπτεία των µηχανισµών αποκατάστασης βλαβών 

του δικτύου, οι οποίοι επεµβαίνουν σε περίπτωση που οι µηχανισµοί 
προστασίας αποτύχουν. Επειδή µία υπηρεσία µπορεί να χρησιµοποιεί 
παραπάνω από ένα υποδίκτυα, το INMS πρέπει να συντονίζει τις διαδικασίες 
αποκατάστασης στα αντίστοιχα NMS. 

 
• Τέλος όπως έχει αναφερθεί το σύστηµα βασίζεται στο επικαλυπτόµενο 

µοντέλο πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι κάθε NMS δεν έχει επίγνωση της 
τοπολογίας του δικτύου έξω από αυτό. Ο ρόλος του INMS είναι να διατηρεί 
µια εικόνα της ιεραρχίας των υποδικτύων τα οποία απαρτίζουν το σύστηµα. 
Με αυτό τον τρόπο διευκολύνει την δηµιουργία συνδέσεων από άκρο σε 
άκρο, οι οποίες διέρχονται από παραπάνω του ενός υποδίκτυα. Τέλος έχει υπό 
την εποπτεία του τις ζεύξεις µεταξύ των υποδικτύων, οι οποίες δεν εµπίπτουν 
στην δικαιοδοσία κάποιου συγκεκριµένου NMS. Παράδειγµα αυτής της 
περίπτωσης είναι ζεύξεις οι οποίες συνδέουν µεταξύ τους WDM µε IP δίκτυα. 

 
4.8.2 Περιγραφή ∆ιαχειριστικής Οντότητας WDMNMS 

Το υποσύστηµα INMS δεν έχει επίγνωση της υποδοµής που χρησιµοποιείται για τις 
συνδέσεις τις οποίες παρέχει στο χρήστη. Έτσι αν λόγω της τοπολογίας του δικτύου 
µια υπηρεσία χρειάζεται να κάνει χρήση οπτικού µονοπατιού, τότε η κατάλληλη 
οντότητα πρέπει να παρεµβληθεί µεταξύ οπτικού εξοπλισµού και INMS η οποία να 
µπορεί να αλληλεπιδρά µε στοιχεία οπτικών δικτύων. 
Αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος της οντότητας WDMNMS [12], δηλαδή να 
διαµεσολαβεί µεταξύ του INMS και των οπτικών δικτύων του συστήµατος. Έτσι όταν 
µία αίτηση για παροχή νέας υπηρεσίας φτάσει στο INMS αυτή µεταφράζεται σε µία 
σειρά εντολών οι οποίες θα απευθυνθούν στα αντίστοιχα NMS.  
Για να είναι δυνατή η επικοινωνία µε το INMS, το οποίο δε στηρίζεται στα 
χαρακτηριστικά κάποιας ορισµένης τεχνολογίας δικτύου, το WDMNMS υποστηρίζει 
κατάλληλη διεπαφή η οποία είναι ανεξάρτητη του οπτικού επιπέδου. Με αυτό τον 
τρόπο το WDMNMS προσφέρει ένα πρώτο επίπεδο αφαίρεσης για το δίκτυο. 
Ο εντολές οι οποίες λαµβάνονται από το WDMNMS στη συνέχεια επεξεργάζονται 
και µεταφράζονται, ώστε να γίνονται κατανοητές από τον συγκεκριµένο οπτικό 
εξοπλισµό που χρησιµοποιείται. Έτσι εντοπίζεται ένα δεύτερο επίπεδο αφαίρεσης 
στις διεπαφές που βρίσκονται στην έξοδο του WDMNMS προς τον οπτικό 
εξοπλισµό. Σε αυτό το βήµα οι εντολές του WDMNMS µεταφράζονται σε 
αντίστοιχες εντολές χαµηλότερου επιπέδου, οι οποίες θα είναι κατανοητές από τις 
συγκεκριµένες διεπαφές διαχείρισης του κάθε στοιχείου δικτύου. 
Έτσι συµπερασµατικά αν η διεπαφή µεταξύ INMS - WDMNS προσφέρει αφαίρεση 
από την τεχνολογία του συγκεκριµένου υποδικτύου, τότε η διεπαφή µεταξύ 
WDMNMS και στοιχείων δικτύου προσφέρει ένα επίπεδο αφαίρεσης από το τα 
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ειδικά χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου  τύπου εξοπλισµού ο οποίος 
χρησιµοποιείται. 
Οι λειτουργικότητα την οποία προσφέρει η µονάδα WDMNMS είναι η ακόλουθη: 
 

• Σε αντιστοιχία µε τον ρόλο του INMS, το WDMNMS ερµηνεύει της εντολές 
που τα ανώτερα επίπεδα διαχείρισης απευθύνουν σε αυτό και τις µεταφράζει 
σε κάτι που έχει νόηµα για το οπτικό επίπεδο. Αυτό σηµαίνει ότι: 

 
o Είναι σε θέση να ερµηνεύσει το µοντέλου πληροφορίας του INMS στο 

οποίο είναι βασισµένη η διεπαφή µεταξύ INMS – WDMNMS 
o Στη συνέχεια είναι σε θέση να µετατρέψει αυτή την πληροφορία που 

λαµβάνει από τα ανώτερα στρώµατα (INMS) σε κάτι το οποίο είναι 
συµβατό µε τις ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οπτικών δικτύων. 

 
• Χρησιµοποιώντας το δικό του µοντέλο πληροφορίας το WDMNMS πρέπει να 

παρέχει λειτουργικότητα η οποία χωρίζεται σε τρεις τοµείς 
 

∆ιαχείριση διάρθρωσης υπηρεσιών – CM (Configuration Management) 
 
• Κατασκευή και διαχείριση οπτικών µονοπατιών. Σε αυτήν την περίπτωση 

πρέπει το σύστηµα να λάβει υπ’ όψιν του χαρακτηριστικά οπτικών 
δικτύων όπως προστασία τα οποία δεν παρέχοντας συνήθως σε ΙΡ δίκτυα 

 
• ∆ροµολόγηση δεδοµένων στο οπτικό δίκτυο. Το πρόβληµα ονοµάζεται 

RWA (Route Wavelength Assignment) και έχει πολλά κοινά 
χαρακτηριστικά µε το πρόβληµα δροµολόγησης στο επίπεδο ΙΡ. Το 
WDMNS πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του ξανά τους περιορισµούς που 
υπάρχουν στα οπτικά δίκτυα όπως π.χ. η δυνατότητα δυναµικής 
µετατροπής του οπτικού σήµατος σε διαφορετικό µήκος κύµατος. 

 
∆ιαχείριση σφαλµάτων FM (Fault Management) 

 
• Παρακολούθηση των συναγερµών οι οποίοι προέρχονται από το οπτικό 

δίκτυο µε σκοπό την αποκάλυψη του πρωταρχικού αιτίου που τους 
προκαλεί. Συγκεκριµένα το WDMNMS αποτελεί το πρώτο σηµείο 
συλλογής συναγερµών οι οποίοι προέρχονται από τα οπτικά στοιχεία 
δικτύου. Ο ρόλος του είναι να τους εξετάζει και να προωθεί τα 
συµπεράσµατα που βγάζει στο ανώτερο επίπεδο (INMS). Το WDMNMS 
πρέπει να είναι σε θέση από την εξέταση των συναγερµών να συµπεράνει 
το κύριο αίτιο ώστε να µην σταλθεί περιττή πληροφορία στο INMS. 

 
• Τέλος όταν λαµβάνεται ένας συναγερµός το WDMNMS κάνει µια πρώτη 

προσπάθεια για αποκατάσταση της βλάβης σε τοπικό επίπεδο πριν 
προωθήσει τον αντίστοιχο συναγερµό στο INSM. 

 
Παρακολούθηση επίδοσης συστήµατος PM (Performance management) 
 
• Το WDMNMS δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να θέτει σηµεία µέτρησης 

επίδοσης του συστήµατος. Τα µεγέθη τα οποία µετρώνται έχουν σχέση µε 
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τα ειδικά χαρακτηριστικά του οπτικού εξοπλισµού όπως π.χ BER (Bit 
Error Rate), SNR (Signal to Noice Ration). 

 
• Παραγωγή κατάλληλων συναγερµών σε περίπτωση που κάποιο µέγεθος 

πέσει πέρα από µια αποδεκτή τιµή. 
 
4.8.3 Περιγραφή ∆ιαχειριστικής Οντότητας IPNMS 

Η λειτουργικότητα του IPNMS είναι παρόµοια µε αυτή που προσφέρει το 
WDMNMS, µόνο που εφαρµόζεται αποκλειστικά στο «καθαρά» ΙΡ κοµµάτι του 
δικτύου. Έχει σα σκοπό τη διαχείριση των υποδικτύων ΙΡ που απαρτίζουν το 
σύστηµα. Έτσι όπως και στη προηγούµενη περίπτωση των οπτικών δικτύων, 
µεταφράζει τις εντολές οι οποίες έρχονται µέσω της διεπαφής INMS - IPNMS σε κάτι 
που έχει νόηµα για τα δίκτυα IP.  
Το τελικό αποτέλεσµα της επεξεργασίας των δεδοµένων µέσα στο IPNMS είναι µία 
ακολουθία εντολών οι οποίες αποστέλλονται στον εξοπλισµό που διαχειρίζεται το 
IPNMS. Ο εξοπλισµός αυτός είναι κλασσικός εξοπλισµός ΙΡ, αποτελούµενος από 
δροµολογητές, LSR κόµβους, κ.τ.λ.π. Θα µπορούσε έτσι να ειπωθεί ότι το IPNMS 
διαχειρίζεται το σύνολο των τεχνολογιών δευτέρου επιπέδου, για τις οποίες υπάρχει 
ήδη έτοιµη λύση αναφορικά µε τον τρόπο µεταφοράς της κίνησης ΙΡ και εποµένως ο 
έλεγχος τους µπορεί να γίνει µε τη χρήση της σηµατοδοσίας. Τέτοιες τεχνολογίες 
περιλαµβάνουν πρωτόκολλα MAC όπως το Ethernet ή το PPP για τα οποία η λύση 
στο πρόβληµα της µεταφοράς ΙΡ κίνησης είναι τετριµµένη. 
Λόγω των περιορισµών που συνεπάγεται η χρήση του οπτικού WDM εξοπλισµού η 
αρχιτεκτονική του συστήµατος περιορίζεται µόνο σε συνδεσιστρεφείς υπηρεσίες. 
Αυτή η επιλογή αντικατοπτρίζεται στις απαιτήσεις του IPNMS το οποίο κατ’ 
επέκταση πρέπει να υποστηρίζει συνδέσεις στο επίπεδο του δικτύου ΙΡ. Επειδή το ΙΡ 
δεν υποστηρίζει από τη φύση του συνδέσεις, το IPNMS πρέπει να περιοριστεί σε 
δίκτυα τύπου MPLS. Η χρήση του MPLS δεν πρέπει να θεωρείται σοβαρός 
περιορισµός µια και προσφέρει χαρακτηριστικά όπως ασφάλεια και διασφάλιση 
ποιότητας υπηρεσίας τα οποία ενδιαφέρουν τους πελάτες τηλεπικοινωνιακών 
οργανισµών.  
 
Η λειτουργικότητα του παρέχεται από το IPNMS είναι η ακόλουθη: 
 

• Σε αντιστοιχία µε τον αντίστοιχο ρόλο του INMS το IPNMS ερµηνεύει της 
εντολές που τα ανώτερα επίπεδα διαχείρισης απευθύνουν σε αυτό και τις 
µεταφράζει, ώστε να γίνονται κατανοητές στο IP επίπεδο. Αυτό ουσιαστικά 
σηµαίνει ότι: 

 
o Είναι σε θέση να ερµηνεύσει το µοντέλου πληροφορίας του INMS στο 

οποίο είναι βασισµένη η διεπαφή µεταξύ INMS – IPNMS 
o Στη συνέχεια, µετατρέπει την πληροφορία που λαµβάνει από τα 

ανώτερα στρώµατα (INMS) σε κάτι το οποίο είναι συµβατό µε τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των IP δικτύων. 

 
• Κατόπιν, χρησιµοποιώντας το δικό του µοντέλο πληροφορίας, το IPNMS 

παρέχει λειτουργικότητα η οποία χωρίζεται σε τρεις τοµείς 
 

∆ιαχείριση διάρθρωσης υπηρεσιών – CM (Configuration Management) 
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• Κατασκευή και διαχείριση µονοπατιών MPLS. Η υλοποίηση των 

µονοπατιών στο MPLS γίνεται µε χρήση πρωτοκόλλων σηµατοδοσίας 
(RSVP-TE – CR-LDP). Το IPNMS αφού υπολογίσει το κατάλληλο 
µονοπάτι, το µόνο που χρειάζεται να κάνει είναι αρχικοποιήσει τις 
διαδικασίες σηµατοδοσίας οι οποίες θα προχωρήσουν στην κατασκευή 
του. 

 
• ∆ροµολόγηση δεδοµένων µε εφαρµογή αρχών traffic engineering. Το 

πρόβληµα της δροµολόγησης για το ΙΡ επιλύεται πλήρως από τα 
πρωτόκολλα δροµολόγησης OSPF, IS-IS [17, 18] και βασίζεται στους 
κλασσικούς αλγορίθµους Dikjstra. Πέρα όµως από τη χρήση αυτών των 
γνωστών πρωτοκόλλων δροµολόγησης, το IPNMS δίνει τη δυνατότητα 
στο διαχειριστή να επέµβει στη διαδικασία δροµολόγησης υλοποιώντας 
λειτουργίες οι οποίες σχετίζονται µε το traffic engineering. 

 
• Ανακάλυψη των χαρακτηριστικών του δικτυακού εξοπλισµού που 

απαρτίζει το IP δίκτυο. Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να 
αναθέσει τη δηµιουργία των µονοπατιών MPLS στα πρωτόκολλα 
δροµολόγησης, τότε δεν είναι απαραίτητη η πλήρης γνώση της τοπολογίας 
του δικτύου. Το ίδιο δε συµβαίνει όµως στην περίπτωση του traffic 
engineering όπου ο διαχειριστής ορίζει τους ενδιάµεσους κόµβους από 
τους οποίους θα διέλθει το κάθε LSP. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η 
υποστήριξη µηχανισµών ανακάλυψης της τοπολογίας. Τα δεδοµένα που 
θα προκύψουν από τη διαδικασία αυτή πρέπει να καταχωρηθούν σε 
κατάλληλη βάση δεδοµένων για µελλοντική χρήση από το σύστηµα.  

 
∆ιαχείριση σφαλµάτων FM (Fault Management) 

 
• Το IPNMS συλλέγει συναγερµούς οι οποίοι προέρχονται από τον ΙΡ 

εξοπλισµό δικτύου. Ο ρόλος του είναι να τους εξετάζει και να προωθεί τα 
συµπεράσµατα  στο ανώτερο επίπεδο (INMS) 

• Ειδικότερα το IPNMS πρέπει να είναι σε θέση από την εξέταση των 
συναγερµών να συµπεράνει το κύριο αίτιο ώστε να µην σταλθεί περιττή 
πληροφορία στο INMS. 

• Στη συνέχεια σαν αποτέλεσµα της λήψης συναγερµού, το IPNMS έχει την 
ευθύνη τοπικής αποκατάστασης της βλάβης στο MPLS δίκτυο, αν κάτι 
τέτοιο καταστεί δυνατό. 

 
Παρακολούθηση επίδοσης συστήµατος PM (Performance management) 
 
• Το IPNMS δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να θέτει σηµεία µέτρησης 

επίδοσης του συστήµατος.  
• Παραγωγή κατάλληλων συναγερµών σε περίπτωση που κάποιο µέγεθος 

πέσει πέρα από µια αποδεκτή τιµή 
• Προώθηση µετρήσεων στο επίπεδο INMS για περαιτέρω ανάλυση. Σε 

αυτήν την περίπτωση το IPNMS καλείται να υπολογίσει κατάλληλα 
αθροιστικά µεγέθη τα οποία χαρακτηρίζουν το δίκτυο συνολικά και όχι 
τον κάθε µεµονωµένο κόµβο του συστήµατος.  
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4.9 Μοντέλο Πληροφορίας 
 

Όπως έχει περιγραφεί  στις προηγούµενες παραγράφους, κάθε µία από τις 
διαχειριστικές µονάδες αποτελεί ένα επιπρόσθετο στάδιο αφαίρεσης της πληροφορίας 
που περιγράφει το δίκτυο. Η επιλογή αυτή έγινε για εξασφαλιστεί η επεκτασιµότητα 
του συστήµατος, µια και η υποστήριξη κάποιας νέας τεχνολογίας δικτύου θα 
υλοποιείται απλά, προσθέτοντας το αντίστοιχο NMS στο διαχειριστικό σύστηµα.  
Αυτό που διαφοροποιεί τις οντότητες που απαρτίζουν το σύστηµα µεταξύ τους, είναι 
η διαφορετική εικόνα που έχει η κάθε µια για το δίκτυο [14]. Η εικόνα της κάθε 
µονάδας διαφέρει ως προς τα παρακάτω: 
 

• Το εύρος του οπτικού πεδίου. Όσο πιο ψηλά βρίσκονται οι οντότητες στην 
ιεραρχία του συστήµατος, τόσο πιο ολοκληρωµένη εικόνα έχουν για τον 
δίκτυο. Έτσι το INMS έχει την εποπτεία όλου του δικτύου ενώ τα IPNMS, 
WDMNMS περιορίζονται στα δίκτυα IP και WDM κοµµάτια αντίστοιχα. 

 
• Η λεπτοµέρεια στην εικόνα του δικτύου. Τα διαχειριζόµενα δίκτυα 

αποτελούνται συχνά από ένα µεγάλο αριθµό στοιχείων πράγµα το οποίο θα 
µπορούσε να επιφέρει σηµαντικό φόρτο τόσο στο INMS, όσο και στον 
διαχειριστή του συστήµατος. Γι’ αυτό το λόγο, η λεπτοµέρεια µε την οποία 
αναπαριστάται το δίκτυο µειώνεται όσο ανεβαίνει κανείς στην ιεραρχία του 
συστήµατος 

 
Η ύπαρξη διαφορετικής εικόνας για κάθε NMS υποδηλώνει και την ύπαρξη ενός 
διαφορετικού µοντέλου πληροφορίας, δηλαδή ενός διαφορετικού τρόπου 
αναπαράστασης της πληροφορίας του δικτύου για κάθε ένα από τα INMS, 
WDMNMS, IPNMS. 
 
Η αναπαράσταση είναι βασισµένη στο µοντέλο G.805. Σύµφωνα µε αυτή την 
προσέγγιση, η πληροφορία δοµείται σε µια σειρά από επίπεδα. Η αρχιτεκτονική Ε∆Κ 
περιορίζεται σε δύο. Το ανώτερο επίπεδο είναι το INMS το οποίο έχει τη εποπτεία 
του δικτύου και κάτω από αυτό βρίσκονται το MPLS και WDM επίπεδο για τα IP και 
οπτικά δίκτυα αντίστοιχα. 
 
4.9.1 Κοινές κλάσεις (INMS) 

Για να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν µεταξύ τους µονάδες, οι οποίες είναι 
βασισµένες σε διαφορετικά µοντέλα, πρέπει να υπάρχει ένας κοινός παρανοµαστής 
µεταξύ των διαφορετικών αναπαραστάσεων δικτύου τις οποίες χρησιµοποιεί η κάθε 
µια. Αυτό το σύνολο κλάσεων δεν πρέπει να έχει εξάρτηση από κάποια συγκεκριµένη 
τεχνολογία, πράγµα το οποίο απαιτείται για να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από το 
INMS. Τα στοιχεία τα οποία απαρτίζουν το µοντέλο πληροφορίας του INMS είναι τα 
ακόλουθα: 
 

• Υπηρεσία ∆ιασύνδεσης CS (Connectivity Service) 
Η υπηρεσία διασύνδεσης είναι βασική υπηρεσία την οποία παρέχει το 
σύστηµα. Η λειτουργικότητα που προσφέρει είναι να συνδέει δύο κόµβους 
του δικτύου. Έχει νόηµα για όλα τα επίπεδα διαχείρισης (MPLS, INMS, 
WDM).  
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Αν και το σύστηµα έχει σχεδιαστεί να παρέχει υπηρεσίες ΙΡ από άκρο σε άκρο 
έγινε η επιλογή της υποστήριξης µόνο ενός βασικού τύπου υπηρεσίας ο 
οποίος είναι ο CS. Ο λόγος είναι ότι στο φυσικό επίπεδο δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποστήριξης υπηρεσιών προώθησης πακέτου και έτσι η 
αρχιτεκτονική περιορίζεται στο να παρέχει µόνο συνδέσεις από άκρο σε άκρο 
του δικτύου. 
 

• ∆ιαχειριστής στοιχείου δικτύου EMS (Element Management System) 
Οι διαχειριστές στοιχείων δικτύων αναπαριστούν κάθε στοιχείο, το οποίο 
ελέγχει το σύστηµα µέσα από τις διεπαφές διαχείρισης. Τέτοια στοιχεία 
µπορεί να είναι δροµολογητές ΙΡ, OCX κόµβοι ή ακόµα και να αποτελούν 
οµαδοποίηση περισσοτέρων του ενός στοιχείου, όπως υποδίκτυα. 
 

• Σηµείο Τερµατισµού TP (Termination Point) 
Τα σηµεία τερµατισµού αναπαριστούν άκρα µιας συνδεσµολογίας. Τα ίδια δε 
έχουν κάποια φυσική υπόσταση αλλά χρησιµεύουν για τη µοντελοποίηση 
άλλων κλάσεων: 
 

• Φυσικό Σηµείο Τερµατισµού PTP (Physical Termination Point) 
Τα φυσικά σηµεία τερµατισµού αποτελούν κλάσεις παιδιά των TPs. 
Χαρακτηρίζουν φυσικά σηµεία τερµατισµού, όπως µία πόρτα µιας Ethernet 
κάρτας. 
 

• Σηµείο Τερµατισµού Σύνδεσης CTP (Connection Termination Point) 
Τα σηµεία τερµατισµού συνδέσεων αποτελούν όπως και τα PTPs, κλάσεις 
παιδιά των TPs. Σε αντίθεση µε την προηγούµενη περίπτωση όµως δεν 
αναπαριστούν κάποια φυσική οντότητα αλλά ένα λογικό σηµείο τερµατισµού 
µιας σύνδεσης. Έτσι ένα PTP µπορεί να εµπεριέχει περισσότερα του ενός 
CTPs. 
 

• Υποδίκτυο (Subnetwork) 
Ένα σύνολο στοιχείων δικτύου τα οποία αντιπροσωπεύονται από ένα 
ξεχωριστό EMS σύστηµα. 
 

• Ζεύξη Τοπολογίας TP (Topological Link) 
Μία ζεύξη οριοθετείται µεταξύ δύο διαδοχικών PTPs. Οι ζεύξεις αποτελούν 
ουσιαστικά τις ακµές του γράφου που αναπαριστά το δίκτυο. 
 

• Σύνδεση ζεύξης LC (Link Connection) 
Αντιπροσωπεύει µία σύνδεση η οποία χρησιµοποιείται στην κατασκευή µίας 
νέας σύνδεσης υψηλότερου επιπέδου. Συγκεκριµένα µία σύνδεση στο IPNMS 
ή στο WDMNMS αναπαριστάται στο ανώτερο επίπεδο σαν µια απλή ζεύξη 
LC. Ο λόγος είναι ότι µια σύνδεση έχει επιπλέον πληροφορία, η οποία 
σχετίζεται µε το NMS από το οποίο προέρχεται. Αυτή η πληροφορία δεν έχει 
νόηµα για το INMS και έτσι οι συνδέσεις των κατωτέρων επιπέδων, 
απεικονίζονται σε αυτό το επίπεδο απλά σαν ζεύξεις.  
 

• Σύνδεση υποδικτύων SC (Subnetwork Connection) 



Ενοποιηµένη Αρχιτεκτονική ∆ιαχείρισης ∆ικτύων Κορµού 

75 

Μία σύνδεση υποδικτύων οριοθετείται µεταξύ δύο διαδοχικών CTPs. Ένα 
αντικείµενο SC αναπαριστά συνδέσεις οι οποίες εκτείνονται µόνο µέσα σε ένα 
υποδίκτυο. 

 
• Μονοπάτι R (Route) 

Το µονοπάτι παρέχει πληροφορία για τη δροµολόγηση της πληροφορίας µέσα 
στο σύστηµα. Αποτελείται από τα διαδοχικά σηµεία τερµατισµού τα οποία 
απαρτίζουν το µονοπάτι. Ένα µονοπάτι µπορεί να εµπεριέχει πολλαπλές 
συνδέσεις. 

 
• ∆ιαχειριζόµενο Στοιχείο ME (Managed Element) 

Το διαχειριζόµενο στοιχείο µπορεί να αναπαριστά κάθε στοιχείο δικτύου το 
οποίο είναι ορατό για το σύστηµα διαχείρισης. Το διαχειριζόµενο στοιχείο 
χρησιµεύει στο να περικλείει και να οµαδοποιεί αντικείµενα όπως PTPs. 
 

4.9.2 Κλάσεις IPNMS (MPLS) 

Κάθε ένα από τα NMS υλοποιεί το δικό του µοντέλο πληροφορίας. Το ίδιο ισχύει και 
στην περίπτωση του IPNMS. Το µοντέλο πληροφορίας πρέπει να είναι σε θέση να 
περιγράψει τα στοιχεία τα οποία διαχειρίζεται το συγκεκριµένο NMS. Στην 
περίπτωση αυτή, το IPNMS καλείται να διαχειριστεί ένα MPLS δίκτυο, έτσι οι 
οντότητες του µοντέλου πληροφορίας θα πρέπει να µπορούν να περιγράφουν τα 
στοιχεία του MPLS. Ταυτόχρονα για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας 
µεταξύ των NMS, όλες οι κλάσεις στο µοντέλο πληροφορίας πρέπει να στηρίζονται 
(δηλαδή να κληρονοµούν χαρακτηριστικά) από τις κλάσεις οι οποίες περιγράφηκαν 
στην προηγούµενη παράγραφο. 
 

• Υπηρεσία ∆ιασύνδεσης MPLS-CS  
Η υπηρεσία διασύνδεσης MPLS είναι µια εξειδίκευση της κλάσης CS. 
Αναπαριστά µία υπηρεσία η οποία κάνει χρήση του δικτύου MPLS.  Για το 
IPNMS η υπηρεσία διασύνδεσης αντιστοιχεί µε ένα LSP. 
 

• ∆ιαχειριστής στοιχείου δικτύου MPLS EMS  
O διαχειριστής στοιχείου αναπαριστά το υποδίκτυο MPLS το οποίο 
διαχειρίζεται το IPNMS. Από τη σκοπιά της υλοποίησης είναι το στοιχείο που 
εξάγει τις κατάλληλες διεπαφές διαχείρισης τις οποίες θα χρησιµοποιήσει το 
IPNMS για να ελέγξει το MPLS υποδίκτυο. 

 
• Φυσικό Σηµείο Τερµατισµού MPLS PTP (Physical Termination Point) 

Τα φυσικά σηµεία τερµατισµού αποτελούν κλάσεις παιδιά των TPs. 
Χαρακτηρίζουν φυσικά σηµεία τερµατισµού όπως η πόρτα µιας Ethernet 
κάρτας. Παράλληλα όµως υποστηρίζουν την υλοποίηση ιεραρχίας. 
Συγκεκριµένα υπάρχει η δυνατότητα ένα ΡΤΡ να εµπεριέχει µε τη σειρά του 
ένα σύνολο από ΡΤΡs όπως συµβαίνει στην περίπτωση ενός δροµολογητή ο 
οποίος απαρτίζεται από περισσότερες της µιας κάρτας.  
 

• Σηµείο Τερµατισµού Σύνδεσης MPLS CTP  
Τα σηµεία τερµατισµού συνδέσεων οριοθετούν τα άκρα µιας σύνδεσης στο 
MPLS υποδίκτυο. Αντιστοιχεί σε µία ξεχωριστή ετικέτα του δικτύου MPLS. 
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• Υποδίκτυο MPLS  

Το υποδίκτυο είναι µια οµαδοποίηση στοιχείων του MPLS. Το κοινό που 
έχουν αυτά τα στοιχεία µεταξύ τους, είναι ότι διαχειρίζονται από το ίδιο 
IPEMS. Έτσι ένα υποδίκτυο µπορεί να απαρτίζεται από ένα σύνολο κόµβων 
LSR (Label Switched Routers) οι οποίοι έχουν κοινές διεπαφές διαχείρισης. 
Τα υποδίκτυα MPLS είναι οι µόνες οντότητες για  τις οποίες έχει εκ των 
προτέρων επίγνωση το ανώτερο στρώµα του INMS. 

 
• Ζεύξη Τοπολογίας MPLS  

Μία MPLS ζεύξη οριοθετείται µεταξύ δύο διαδοχικών MPLS PTPs. Περιέχει 
πληροφορία που χαρακτηρίζει τη συγκεκριµένη ζεύξη, όπως το 
προσφερόµενο εύρος ζώνης. 
 

• MPLS σύνδεση ζεύξης (MPLS-LC) 
Μία σύνδεση απαρτίζεται από µία ακολουθία διαδοχικών ζεύξεων. Στην 
περίπτωση του MPLS οι ζεύξεις, εκτός από ζεύξεις τοπολογίας µπορεί µε τη 
σειρά τους να είναι συνδέσεις MPLS. Έτσι µια σύνδεση MPLS µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στη δηµιουργία µιας σύνδεσης υψηλότερου επίπεδου µέσω 
της χρήσης label stacking. Ένα τέτοιο στοιχείο χαρακτηρίζεται σαν σύνδεση 
ζεύξης MPLS. 

 

• MPLS Σύνδεση υποδικτύων SC 
Μία MPLS Subnetwork SC (σύνδεση υποδικτύων) οριοθετείται µεταξύ δύο 
διαδοχικών CTPs τα οποία ανήκουν στο ίδιο υποδίκτυο.  
 

• MPLS µονοπάτι 
Ένα µονοπάτι MPLS αντιπροσωπεύει την ακολουθία ετικετών οι οποίες 
χρησιµεύουν για την προώθηση των δεδοµένων από ένα κόµβο εισόδου στον 
κόµβο προορισµού. Ένα MPLS µονοπάτι µπορεί να εµπεριέχει παραπάνω από 
µία συνδέσεις 
 

• MPLS ∆ιαχειριζόµενο Στοιχείο ME 
Το διαχειριζόµενο στοιχείο αποτελεί αναπαράσταση των LSR οι οποίοι 
απαρτίζουν ένα MPLS δίκτυο. 
 

4.9.3 Κλάσεις WDMNMS (WDMNMS) 

Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, το µοντέλο πληροφορίας του WDMNS 
αποτελείται από ένα σύνολο κλάσεων οι οποίες κληρονοµούν τα χαρακτηριστικά των 
αντίστοιχων κλάσεων του INMS. Οι κλάσεις που εµπεριέχει είναι οι ακόλουθες 
 

• Υπηρεσία Οπτικής ∆ιασύνδεσης OCS (Optical Connectivity Service)  
Η οπτική υπηρεσία διασύνδεσης είναι µια εξειδίκευση της κλάσης CS. 
Αναπαριστά µία υπηρεσία η οποία κάνει χρήση του δικτύου WDM. Για το 
WDMNMS το OCS αναπαριστά ένα οπτικό µονοπάτι (lightpath), δηλαδή µια 
οπτική σύνδεση η οποία δεν τερµατίζεται σε κανένα ενδιάµεσο οπτικό κόµβο, 
αλλά χρησιµοποιεί σε όλη τη διαδροµή της το ίδιο µήκος κύµατος. Έτσι ένα 
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στοιχείο σύνδεσης OCS δεν πρέπει να περιλαµβάνει µετατροπή του οπτικού 
σήµατος σε ηλεκτρικό σε κάποιο ενδιάµεσο κόµβο της διαδροµής. 
 

• ∆ιαχειριστής στοιχείου δικτύου WDM EMS  
O διαχειριστής στοιχείου αναπαριστά το υποδίκτυο WDM το οποίο 
διαχειρίζεται το WDMNMS. Από τη σκοπιά της υλοποίησης είναι το στοιχείο 
που εξάγει τις κατάλληλες διεπαφές διαχείρισης τις οποίες θα χρησιµοποιήσει 
το WDMNMS για να ελέγξει το αντίστοιχο υποδίκτυο. 

 
• Φυσικό Σηµείο Τερµατισµού WDM PTP (Physical Termination Point) 

Τα φυσικά σηµεία τερµατισµού αποτελούν κλάσεις παιδιά των TPs. 
Χαρακτηρίζουν φυσικά σηµεία τερµατισµού όπως µία πόρτα ενός οπτικού 
πολυπλέκτη. Όπως στην προηγούµενη περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα ένα 
WDM PTP να εµπεριέχει ένα ή περισσότερα WDM-PTPs, υλοποιώντας µε 
αυτό τον τρόπο µια δεντρική δοµή ιεραρχίας. 
 

• Σηµείο Τερµατισµού Σύνδεσης WDM CTP  
Τα σηµεία τερµατισµού συνδέσεων οριοθετούν τα άκρα µιας σύνδεσης στο 
WDM υποδίκτυο. Το WDM-CTP χαρακτηρίζει το µήκος κύµατος που 
χρησιµοποιεί το αντίστοιχο lightpath. 
 

• Οπτικό Υποδίκτυο  
Το υποδίκτυο είναι µια οµαδοποίηση στοιχείων του WDM. Το κοινό που 
έχουν αυτά τα στοιχεία µεταξύ τους, είναι ότι διαχειρίζονται από το ίδιο 
WDMEMS. Έτσι ένα υποδίκτυο µπορεί να απαρτίζεται από ένα σύνολο 
οπτικών κόµβων (OCX, OADM) οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο δακτύλιο και 
έχουν κοινές διεπαφές διαχείρισης. Τα υποδίκτυα WDM είναι οι µόνες 
οπτικές οντότητες για  τις οποίες έχει εκ των προτέρων επίγνωση το ανώτερο 
στρώµα του INMS. 
 

• Οπτική Σύνδεση υποδικτύων (OChSNC) 
Μία WDM σύνδεση υποδικτύων οριοθετείται µεταξύ δύο διαδοχικών WDM - 
CTPs τα οποία ανήκουν στο ίδιο υποδίκτυο.  
 

• WDM µονοπάτι 
Ένα µονοπάτι WDM αντιπροσωπεύει την ακολουθία κόµβων από τους 
οποίους θα  προωθηθούν τα δεδοµένα για να φτάσουν τελικά στον κόµβο 
προορισµού τους. Ένα WDM µονοπάτι µπορεί να εµπεριέχει παραπάνω από 
µία συνδέσεις OCS. 
 

• Σηµείο Τερµατισµού Σύνδεσης (OChTP) 
Τα σηµεία τερµατισµού συνδέσεων οριοθετούν τα άκρα µιας σύνδεσης στο 
WDM υποδίκτυο. Αντιστοιχεί σε ένα ξεχωριστό µήκος κύµατος. 
 

• Ζεύξη Τοπολογίας WDM  
Μία WDM ζεύξη οριοθετείται µεταξύ δύο διαδοχικών οπτικών PTPs. 
Περιέχει πληροφορία που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριµένη ζεύξη όπως το 
προσφερόµενο εύρος ζώνης. 
 

• WDM σύνδεση ζεύξης (WDM-LC) 
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Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως το στοιχείο OCS αναπαριστά οπτικά 
µονοπάτια τα οποία χρησιµοποιούν το ίδιο µήκος κύµατος σε όλη τους τη 
διαδροµή. Σε περίπτωση που το δίκτυο δεν µπορεί να βρει ελεύθερο µήκος 
κύµατος για να εξυπηρετήσει µία καινούργια αίτηση τότε αυτή η σύνδεση θα 
υλοποιηθεί µε παραπάνω από ένα οπτικό µονοπάτι OCS. Τα διαδοχικά OCS 
συνδέονται µεταξύ τους µε ζεύξεις WDM-LC οι οποίες αναπαριστούν την 
µετατροπή σε άλλο µήκους κύµατος ή µετατροπές του οπτικού σήµατος σε 
ηλεκτρικό στα πλαίσια διαδικασίας αναγέννησης 3R. 
 

• WDM ∆ιαχειριζόµενο Στοιχείο ME 
Το διαχειριζόµενο στοιχείο αποτελεί αναπαράσταση των οπτικών κόµβων οι 
οποίοι απαρτίζουν ένα WDM δίκτυο. 

4.10 Αναπαραστάσεις του δικτύου 

Σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, κάθε NMS έχει ένα ξεχωριστό µοντέλο 
πληροφορίας. Η ιδέα αυτή προέρχεται από την πυραµίδα ιεραρχίας του µοντέλου 
ΤΜΝ. Σύµφωνα µε το µοντέλο του ΤΜΝ, κάθε στρώµα αλληλεπιδρά µε τον έξω 
κόσµο χρησιµοποιώντας ένα σύνολο από διεπαφές. Η διεπαφή Northbound ελέγχει 
την επικοινωνία µε τα ανώτερα και η Southbound µε τα κατώτερα στρώµατα της 
ιεραρχίας. Για την επικοινωνία µέσω του Northbound το σύστηµα πρέπει να 
χρησιµοποιήσει το µοντέλο πληροφορίας του ανώτερου στρώµατος. Αντίθετα για την 
επικοινωνία µέσω του Southbound επιβάλλει το δικό του µοντέλου στα κατώτερα 
στρώµατα. 
Μια ανάλογη τακτική ακολουθείται και µε την επικοινωνία µεταξύ των NMS στο 
Ε∆Κ. Έτσι κάθε διεπαφή χρησιµοποιεί ένα διαφορετικό µοντέλο, άρα και µια 
διαφορετική αναπαράσταση του δικτύου. Κάθε αναπαράσταση διαφέρει από τις 
άλλες ως προς τη λεπτοµέρεια µε την οποία αποδίδει τα χαρακτηριστικά του δικτύου 
και τα στοιχεία τεχνολογίας τα οποία εµπεριέχει. 
Σκοπός αυτής της παραγράφου είναι µε περιγράψει τους διαφορετικούς τρόπους 
αναπαράστασης του δικτύου για κάθε διεπαφή. Για την καλύτερη περιγραφή του 
µοντέλου πληροφορίας, θα χρησιµοποιηθεί το παράδειγµα δικτύου [Σχήµα 4-6] το 
οποίο παρουσιάστηκε σε προηγούµενη ενότητα, για την περιγραφή σεναρίου χρήσης 
της αρχιτεκτονικής. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από τρία µέρη, το WDM δίκτυο 
κορµού και δύο υποδίκτυα IP τα οποία συνδέονται σε αυτό. Τέλος το δίκτυο θα 
περιέχει µια υπηρεσία µεταξύ των κόµβων ΡΕ1 και ΡΕ2. 
 Κάθε µία από τις επόµενες παραγράφους θα περιγράφει τους διαφορετικούς τρόπους 
αναπαράστασης του δικτύου, µέσα από κάθε ένα από τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής 
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Σχήµα 4-6 ∆ίκτυο Ε∆Κ 

 
4.10.1  ∆ιεπαφή SMS – INMS  

Πέρα από το υποσύστηµα γραφικής διαπροσωπίας, η διεπαφή SMS – INMS παρέχει 
ένα εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης στην λειτουργικότητα του συστήµατος σε υψηλό 
επίπεδο. Ο ρόλος της είναι να εξάγει ένα βασικό σύνολο εντολών τις οποίες µπορεί 
να χρησιµοποιήσει ο πελάτης για τη διαπραγµάτευση ενός SLA µε το σύστηµα. Η 
διαφορά µε την κονσόλα διαχείρισης εντοπίζεται στα παρακάτω: 
 

• Η αλληλεπίδραση µε το χρήστη γίνεται έµµεσα µε χρήση κατάλληλου 
προγραµµατιστικού interface. 

• Η παρεχόµενη λειτουργικότητα είναι περιορισµένη σε σχέση µε αυτή που 
παρέχεται από την κονσόλα διαχείρισης. Έτσι στην περίπτωση της διεπαφής 
SMS – INMS δίνεται πρόσβαση σε ένα περιορισµένο σύνολο εντολών οι 
οποίες είναι επικεντρωµένες αποκλειστικά στην διαχείριση υπηρεσιών 
(δηµιουργία, τερµατισµός και µεταβολή χαρακτηριστικών σύνδεσης). 

 
Επειδή η λειτουργικότητα που προσφέρεται από τη διεπαφή αυτή είναι στοιχειώδης 
δεν υπάρχει η ανάγκη για υποστήριξη µιας πολύπλοκης αναπαράστασης του δικτύου. 
Αντίθετα µάλιστα για λόγους ασφάλειας ο πελάτης δεν πρέπει να έχει πληροφορίες 
για την τοπολογία την οποία υλοποιεί ο παροχέας.  
Με αυτό τον τρόπο η αναπαράσταση του δικτύου στην περίπτωση της διεπαφής SMS 
– INMS περιορίζεται στο να παρέχει µόνο την πληροφορία που είναι απολύτως 
αναγκαία για να περιγράψει την κάθε υπηρεσία. Η αναπαράσταση του δικτύου έτσι 
δεν υπεισέρχεται σε λεπτοµέρειες αναφορικά µε την τοπολογία του δικτύου, όπως το 
να περιγράφει τα υποδίκτυα από τα οποία απαρτίζεται αυτό, µια και αυτή η γνώση 
είναι περιττή για τη λειτουργικότητα για την οποία είναι κατασκευασµένο το INMS. 
Με αυτή τη λογική, το δίκτυο του παροχέα απεικονίζεται σαν µια ενιαία οντότητα.  
Οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από την αρχιτεκτονική είναι MPLS συνδέσεις οι 
οποίες εκτείνονται µεταξύ ακραίων ΙΡ κόµβων του δικτύου. Για να ορίσει έτσι ένας 
πελάτης µια νέα υπηρεσία, πρέπει τουλάχιστο να ξέρει τα PTPs τα οποία οριοθετούν 
τα άκρα του δικτύου και αποτελούν έτσι τα σηµεία εισόδου για τον εξοπλισµό του. 
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Τέλος ο πελάτης θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις υπηρεσίες οι οποίες ήδη του 
παρέχονται. Γι’ αυτό το λόγο, πέρα από τα ακραία PTPs, η απεικόνιση του δικτύου 
την οποία παράγει το INMS για το SMS, πρέπει να περιέχει τις ήδη υπάρχουσες 
INMS υπηρεσίες από άκρο σε άκρο καθώς και τα αντίστοιχα σηµεία τερµατισµού 
τους (CTPs). 
 
Το ακόλουθο διάγραµµα [Σχήµα 4-7] περιγράφει µια τυπική απεικόνιση δικτύου την 
οποία έχει ο πελάτης για το δίκτυο. Όπως φαίνεται στο σχήµα το δίκτυο 
απεικονίζεται σαν µία αδιαίρετη οντότητα η οποία απαρτίζεται εκτός από τις 
υπηρεσίες (INMS-CS) από µία ιεραρχία INMS-PTPs και INMS-CTPs τα οποία 
οριοθετούν τα άκρα του. 
 
 PE2 

INMS-PTP1 

INMS-PTP2 

INMS-CTP1-A 

INMS-CTP2-A 

PE1 

INMS-CS-1-2

 
Σχήµα 4-7 ∆ιεπαφή SMS - INMS 

 

4.10.2  ∆ιεπαφή IPNMS – INMS 

Η διεπαφή IPNMS – INMS έχει σα σκοπό να απεικονίσει τα ΙΡ κοµµάτια του δικτύου 
στο στρώµα INMS. Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι παρόµοια µε αυτή της 
προηγούµενης παραγράφου. Έτσι και πάλι η απεικόνιση δεν περιγράφει σε όλη του 
τη λεπτοµέρεια τον τοµέα του IP, αλλά περιορίζεται και πάλι στα στοιχεία που 
οριοθετούν τα άκρα του. Ο λόγος για αυτή την επιλογή είναι ότι κάθε επιπρόσθετη 
πληροφορία θα ήταν άχρηστη, αφού το INMS δεν ενδιαφέρεται για τις λεπτοµέρειες 
υλοποίησης των επιµέρους δικτύων. Έτσι και πάλι η απεικόνιση περιορίζεται στο να 
περιέχει MPLS – PTPs. Η διαφορά µε την προηγούµενη περίπτωση είναι τα ΡΤΡ δεν 
αποτελούν τα όρια µόνο µεταξύ του διαχειριζόµενου δικτύου και των πελατών, αλλά 
συµπεριλαµβάνουν και εσωτερικά MPLS – PTPs τα οποία αποτελούν όρια µε τα 
γειτονικά WDM υποδίκτυα. 
Εκτός από ΡΤΡ η απεικόνιση περιέχει: 
 

• MPLS SNC: Το σύνολο των συνδέσεων είναι ευρύτερο από το αντίστοιχο της 
προηγούµενης περίπτωσης του SMS. Έτσι εκτός από MPLS – SNC, τα οποία 
εκτείνονται από άκρο σε άκρο του συστήµατος, περιλαµβάνει πιο 
περιορισµένα SNC τα οποία εκτείνονται από άκρο σε άκρο κάποιου ΙΡ 
υποδικτύου. Αυτά τα «εσωτερικά» αντικείµενα SNC, αποτελούν κοµµάτια 
από SNC υψηλότερης ιεραρχίας. 

• MPLS CTP: Αντίστοιχα µε τα SNC, το σύνολο των CTP περιλαµβάνει και 
σηµεία τερµατισµού τα οποία βρίσκονται στα άκρα κάποιου ΙΡ υποδικτύου. 
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Τέλος η απεικόνιση που παράγει το IPNMS µπορεί να περιέχει παραπάνω από ένα ΙΡ 
υποδίκτυα. Ένα τυπικό παράδειγµα ΙΡ υποδικτύου φαίνεται στο παρακάτω σχήµα 
[Σχήµα 4-8]: 
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Σχήµα 4-8 ∆ιεπαφή INMS - IPNMS 

 
Θα πρέπει να τονιστεί ότι το IPNMS απεικονίζει τις συνδέσεις MPLS οι οποίες 
αποτελούνται αποκλειστικά από ζεύξεις τοπολογίας MPLS χωρίς να έχουν επαφή µε 
κάποιο WDM στοιχείο. Οι συνδέσεις οι οποίες συνδυάζουν τη χρήση IP και WDM 
ζεύξεων απεικονίζονται µόνο στο ανώτερο επίπεδο του INMS. 
 
4.10.3 ∆ιεπαφή WDMNMS – INMS 

Η περίπτωση της διεπαφής WDMNMS – INMS είναι όµοια µε την περίπτωση του 
IPNMS. Η απεικόνιση του δικτύου περιορίζεται στα στοιχεία τα οποία βρίσκονται 
µόνο µέσα σε υποδίκτυα WDM. 
 

• WDM – PTP: Η απεικόνιση περιλαµβάνει όλα τα φυσικά σηµεία 
τερµατισµού τα οποία βρίσκονται στα όρια του WDM τοµέα 

 
• Och – SNC: Η απεικόνιση περιλαµβάνει όλες τις συνδέσεις οι οποίες 

εκτείνονται από άκρο σε άκρο ενός WDM υποδικτύου. Τα Och – SNC έχουν 
νόηµα σαν δοµικά στοιχεία µιας υπηρεσίας υψηλότερου επιπέδου.  

 
• WDM – CTP: Η απεικόνιση περιλαµβάνει όλα τα σηµεία τερµατισµού 

συνδέσεων τα οποία βρίσκονται στα όρια του WDM τοµέα 
 
Μια τυπική απεικόνιση του WDM τοµέα, φαίνεται στο παρακάτω σχήµα [Σχήµα 
4-9]: 
 



Ενοποιηµένη Αρχιτεκτονική ∆ιαχείρισης ∆ικτύων Κορµού 

82 

 

OXC1

OCX2 

OC-SNC-1-2 

WDM Subnetwork WDM PTP2

WDM PTP1 

WDM CTP1 A

WDM CTP2 A

 
Σχήµα 4-9 ∆ιεπαφή WDMNMS - INMS 

 

4.10.4  ∆ιεπαφή IPEMS – IPNMS 

Σε αντίθεση µε την περίπτωση των INMS – IPNMS ή WDMNMS όπου υπήρχε µια 
«ένα προς ένα» σχέση µεταξύ τους, στην συγκεκριµένη περίπτωση µπορεί παραπάνω 
από ένα EMS να αντιστοιχεί σε ένα NMS. Έτσι στην περίπτωση των IPNMS – 
IPEMS υπάρχει µια σχέση «1 προς Ν» µεταξύ αυτών των δύο. Η σχέση αυτή 
αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι το σύστηµα µπορεί να έχει κάτω από τον 
διαχειριστικό του έλεγχο παραπάνω του ενός ΙΡ υποδίκτυα, κάθε ένα από τα οποία 
πρέπει να αντιπροσωπεύεται από ένα ξεχωριστό IPEMS.  
Το IPEMNS σε αντίθεση µε τις προηγούµενες περιπτώσεις δίνει µια πλήρη 
περιγραφή του δικτύου το οποίο ελέγχει. Αυτό σηµαίνει ότι το IPNMS έχει την 
πλήρη εικόνα των IP στοιχείων του συστήµατος. Αλλά η εικόνα αυτή περιορίζεται 
µόνο στα αµιγώς ΙΡ στοιχεία. Αν για παράδειγµα δύο υποδίκτυα συνδέονται µεταξύ 
τους µε µία ζεύξη τοπολογίας η οποία υλοποιείται στο επίπεδο WDM (Och-SNC) 
τότε το IPNMS δε θα έχει επίγνωση για αυτήν, µια και δεν υπάρχει απευθείας 
επικοινωνία µεταξύ IPNMS και WDMNMS. 
Συνοψίζοντας, η απεικόνιση του τοµέα ΙΡ στην διεπαφή IPNMS – IPEMS περιέχει 
µια πλήρη απεικόνιση του δικτύου [Σχήµα 4-10]. Η διαφορά έτσι µε την διεπαφή 
INMS – IPNMS είναι ότι σε αυτή την περίπτωση η αναπαράσταση δεν περιορίζεται 
µόνο στα οριακά σηµεία των υποδικτύων αλλά δίνει µια πλήρη εικόνα της 
τοπολογίας. 
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Σχήµα 4-10 ∆ιεπαφή IPNMS – IPEMS 

 
4.10.5  ∆ιεπαφή WDMNMS – WDMEMS 

Με παρόµοιο τρόπο η απεικόνιση του δικτύου η οποία χρησιµοποιείται στην διεπαφή 
WDMEMS- WDMNMS παρέχει προς το δεύτερο µια πλήρη απεικόνιση του τοµέα 
WDM [Σχήµα 4-11].  
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Σχήµα 4-11 ∆ιεπαφή WDMNMS – WDMEMS 

Αυτό σηµαίνει ότι η απεικόνιση αυτή εµπεριέχει στοιχεία για τα διαφορετικά οπτικά 
υποδίκτυα (δακτύλιοι) οι οποίοι απαρτίζουν το σύστηµα. Η διαφορά σε σχέση µε το 
µοντέλο πληροφορίας της διεπαφής INMS – WDMNMS είναι ότι αυτή η απεικόνιση 
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περιέχει µια πλήρη περιγραφή του δικτύου και δεν περιορίζεται µόνο στον εξοπλισµό 
ο οποίος βρίσκεται στα όρια του. 
 
4.10.6 Ανάλυση επιµέρους στοιχείων της Υπηρεσίας 

Όπως αναφέρθηκε στις προηγούµενες παραγράφους, πλήρη εικόνα του δικτύου 
υπάρχει µόνο στις διεπαφές µεταξύ NMS – EMS, ενώ όσο υψηλότερα βρίσκεται η 
διεπαφή στη ιεραρχία, τόσο πιο περιληπτική εικόνα έχει για το δίκτυο. Σκοπός αυτής 
της παραγράφου είναι δείξει πως συνδυάζονται µεταξύ τους, αυτές οι διαφορετικές 
αυτές περιγραφές. Συγκεκριµένα θα αναλυθούν τα κοµµάτια τα οποία απαρτίζουν την 
υπηρεσία CS η οποία υλοποιείται από το δίκτυο.  
Σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους η υπηρεσία αυτή, ενώνει τους δύο 
κόµβους PE1 και ΡΕ2 µπορεί να διαιρεθεί σε τρία επιµέρους τµήµατα. Σε δύο LSP 
συνδέσεις MPLS-SNC-1-3 και MPLS-SNC-4-2, οι οποίες διέρχονται από τα ΙΡ 
υποδίκτυα και στο οπτικό µονοπάτι OC-SNC-1-2. Τους συνδετικούς κρίκους µεταξύ 
αυτών των διαδοχικών συνδέσεων τους δίνουν οι ζεύξεις τοπολογίας TP-Link 4-6 και 
TP Link 3-5. Οι ζεύξεις συνδέουν µεταξύ τους τα οπτικά µε τα ΙΡ υποδίκτυα. Επειδή 
δεν µπορεί να κατηγοριοποιηθούν ούτε στο αµιγώς οπτικό αλλά και ούτε στο αµιγώς 
IP κοµµάτι του δικτύου, εµπεριέχονται στο INMS. Στο παράδειγµα το οποίο 
χρησιµοποιήθηκε για την περιγραφή της αρχιτεκτονικής στην παράγραφο [4.5] του 
κεφαλαίου, τον ρόλο των ζεύξεων αυτών τον έπαιξαν οι συνδέσεις Gigabit Ethernet 
οι οποίες συνέδεαν τους κόµβους LSR και OXC.  
Συνοψίζοντας ισχύει: 
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Σχήµα 4-12 Σύνθετη Απεικόνιση όλων των επιπέδων 

 
ΙΝΜS CS = MPLS-SNC-1-3 + TP-Link 3-1 + OC-SNC-1-2 + TP-Link 2-4 + MPLS-
SNC-4-2 
MPLS-SNC-1-3 =MPLS-LNC-1-5 + MPLS- LNC 5-3 
MPLS-SNC-4-2 =MPLS-LNC-4-6 + MPLS- LNC 6-2 
OC-SNC-1-2 = WDM-LNC 1-3 + WDM-LNC 3- 4 + WDM-LNC 1-2 
 
4.10.7 Συνδυαστική εικόνα στο INMS 

Η παράγραφος αυτή περιγράφει το πως συνδυάζονται οι εικόνες των NMS µέσα στο 
INMS. Όπως αναφέρθηκε στα προηγούµενα το INMS παρέχει µια περιληπτική 
απεικόνιση όλων των στοιχείων του δικτύου. Η απεικόνιση αυτή περιέχει µια εικόνα 
της ολοκληρωµένης περιγραφής του δικτύου. Όπως φαίνεται στο σχήµα [Σχήµα 4-13] 
η εικόνα του ΙΝΜS απαρτίζεται από τις εικόνες των επιµέρους IP και WDM 
υποδικτύων όπως αυτές εξάγονται από τα αντίστοιχα NMS.  
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Σχήµα 4-13 Απεικόνιση INMS 

 
Η περιγραφή κάθε υποδικτύου περιλαµβάνει µόνο τα στοιχεία (PTP, CTP) τα οποία 
βρίσκονται τα όρια τους. Το INMS πρέπει να συνδυάσει τις επιµέρους εικόνες σε µια 
ενιαία απεικόνιση του δικτύου. Όπως αναφέρθηκε και στη προηγούµενη παράγραφο 
σηµαντικό ρόλο στο συνδυασµό των διαφορετικών απεικονίσεων οι οποίες 
προέρχονται από κάθε NMS, παίζουν µια ειδική κατηγορία ζεύξεων, τα interdomain 
links. Οι ζεύξεις αυτές περιγράφουν το πως συνδέονται µεταξύ τους τα διαφορετικά 
υποδίκτυα, αντιστοιχίζοντας WDM και IP PTPs. Τυπικό παράδειγµα τέτοιων ζεύξεων 
είναι Gigabit Ethernet η STM-1 ζεύξεις οι οποίες συνδέουν ΙΡ δροµολογητές µε 
οπτικούς κόµβους ADM (Add Drop Multiplexer). Επειδή συνήθως οι αντίστοιχες 
πόρτες από  τη µεριά του οπτικού εξοπλισµού, δεν έχουν IP διεύθυνση, δεν είναι 
σαφές σε αυτήν την περίπτωση αν η διαχείριση αυτών των στοιχείων εµπίπτει στην 
αποκλειστική δικαιοδοσία του IPNMS ή του WDMNMS. Γι αυτό το λόγο αυτού τα 
interdomain links πρέπει να διαχειρίζονται από το INMS.  
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Κεφάλαιο 5 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

∆ΙΚΤΥΟΥ 

5.1 Εισαγωγή 

Κάθε αίτηση για παροχή νέας υπηρεσίας σηµαίνει αλλαγή των συνολικών 
απαιτήσεων του πελάτη. Μια αρχιτεκτονική διαχείρισης θα πρέπει να υλοποιεί τους 
απαραίτητους µηχανισµούς οι οποίοι θα διαµορφώνουν κατάλληλα το δίκτυο, ώστε 
να ανταποκρίνεται στις νέες αυτές απαιτήσεις. Το σύνολο αυτών των µηχανισµών 
αποτελούν το υποσύστηµα διαµόρφωσης το οποίο είναι το αντικείµενο αυτού του 
κεφαλαίου. 
Το υποσύστηµα διαµόρφωσης Configuration Management (CM) είναι το πιο βασικό 
κοµµάτι της αρχιτεκτονικής Ε∆Κ. Οι µονάδες που το απαρτίζουν, έχουν τον κεντρικό 
ρόλο, αλληλεπιδρώντας µε το σύνολο σχεδόν των υπολοίπων στοιχείων της 
αρχιτεκτονικής. Το τελικό αποτέλεσµα το οποίο πρέπει να προκύπτει από τις 
αλληλεπιδράσεις αυτές, είναι η αποκατάσταση διασυνδεσιµότητας µεταξύ των 
διαφορετικών κόµβων του δικτύου.  
Το πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζει το CM, δηλαδή της δηµιουργίας ζεύξεων πάνω 
από συνδυασµό διαφορετικών υποδοµών, είναι εξαιρετικά πολύπλοκο. Για την 
ευκολότερη επίλυση του, η αρχιτεκτονική του CM διαχωρίζεται σε δύο επιµέρους 
τµήµατα. Το πρώτο και κυριότερο τµήµα είναι το CORE-CM και ασχολείται 
αποκλειστικά µε το δίκτυο κορµού το οποίο διαχειρίζεται η αρχιτεκτονική Ε∆Κ. Το 
δεύτερο είναι το ACCESS-CM και περιορίζεται στο να υλοποιεί τις κατάλληλες 
µεθόδους µε τις οποίες ο πελάτης θα έχει πρόσβαση στο δίκτυο του Ε∆Κ και θα 
εξεταστεί στο κεφάλαιο του συστήµατος ενεργοποίησης 

5.2 ∆ιαχείριση ∆ιαµόρφωσης Κορµού (CORE-CM) 

Η δικαιοδοσία του CORE-CM, όπως προαναφέρθηκε, περιορίζεται αποκλειστικά και 
µόνο στο δίκτυο του πάροχου. Το τελικό αποτέλεσµα από την όλη διαδικασία 
διαχείρισης για το CORE-CM, είναι η δηµιουργία σύνδεσης, τα άκρα της οποίας 
περιορίζονται στο εσωτερικό του δικτύου που διαχειρίζεται το NMS. Η σύνδεση αυτή 
µπορεί να είναι ένα οπτικό µονοπάτι για το επίπεδο WDMNMS, ένα MPLS LSP το 
οποίο εκτείνεται στο IP δίκτυο, για το IPNMS ή µία σύνδεση από άκρο σε άκρο του 
διαχειριζόµενου δικτύου Ε∆Κ,  η οποία συνδέει εξοπλισµό πελατών, για το INMS. 
Ανεξαρτήτως του NMS στο οποίο εµπεριέχεται, η λειτουργικότητα που χρειάζεται να 
υλοποιεί το CORE-CM  απαρτίζεται από  τα εξής στοιχεία: 
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• Ανάλυση αίτησης παροχής υπηρεσίας. Το CORE-CM  λαµβάνει τις νέες 
αιτήσεις για εξυπηρέτηση από το ACCESS-CM ή από κάποιο NMS ανώτερης 
τάξης. Οι αιτήσεις για παροχή υπηρεσίας χρειάζεται να αναλυθούν, από τους 
αφηρηµένους όρους µε τους οποίους περιγράφονται στο SLA, σε κάτι που 
έχει νόηµα για το συγκεκριµένο δίκτυο. Ειδικότερα η διεπαφή µέσω της 
οποίας αλληλεπιδρούν οι οντότητες του CORE-CM  µε τα NMS του 
ανώτερου επίπεδου, υλοποιεί την προδιαγραφή CASMIM [15]. Η 
προδιαγραφή αυτή περιγράφει τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών 
χρησιµοποιώντας αφηρηµένους όρους, ανεξάρτητους από ειδικά τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά. Το CORE-CM µεταφράζει τις αιτήσεις CASMIM σε κάτι 
που έχει νόηµα για το συγκεκριµένο δίκτυο και στη συνέχεια προχωρεί µε τα 
υπόλοιπα βήµατα. 

 
• Σχεδίαση υλοποίησης υπηρεσίας. Αφού η κάθε αίτηση αναλυθεί, το CM 

υπολογίζει την ακολουθία βηµάτων µε τα οποία η υπηρεσία µπορεί να 
υλοποιηθεί για το συγκεκριµένο δίκτυο. 

 
• Συντονισµός υλοποίησης υπηρεσίας. Η υλοποίηση της υπηρεσίας απαιτεί 

σχεδόν πάντα τη συνεργασία παραπάνω του ενός υποσυστήµατος, τα οποία 
µπορεί να ανήκουν σε διαφορετικά NMS. Το CM έχει την ευθύνη του να 
συντονίζει τις λειτουργίες τους, κατά τη διάρκεια της διαµόρφωσης του 
δικτύου. 

 
• Καταγραφή στοιχείων δικτύου. Όλες οι προηγούµενες λειτουργίες 

προϋποθέτουν πλήρη γνώση της τοπολογίας του δικτύου. Το CM είναι 
υπεύθυνο για την συλλογή των στοιχείων τα οποία χρειάζονται για αυτό.  

 
• Αλληλεπίδραση µε κατώτερης τάξης εφαρµογές. Το τελικό αποτέλεσµα 

από την όλη διαδικασία της διαµόρφωσης, είναι ένα σύνολο από εντολές οι 
οποίες δίνονται προς τις διεπαφές διαχείρισης στα κατώτερα επίπεδα της 
αρχιτεκτονικής, µε σκοπό την υλοποίηση της ζητούµενης υπηρεσίας. Στην 
περίπτωση του INMS οι εντολές αυτές δίνονται µέσα από τη διεπαφή  
CASMIM, κάτι το οποίο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες στην 
υλοποίηση, µε το δεδοµένο ότι το INMS, όπως και το CASMIM δεν 
εξαρτάται από κάποια συγκεκριµένη τεχνολογία δικτύου. Κάτι τέτοιο δεν 
ισχύει όµως για την περίπτωση των άλλων δύο NMS. Έτσι τόσο  για το 
WDMNMS όσο και για το IPNMS, η επικοινωνία µε τα EMS γίνεται από 
διεπαφή η οποία υλοποιεί την προδιαγραφή MTMN 16. Η προδιαγραφή αυτή 
σε αντίθεση µε την προηγούµενη περίπτωση χρειάζεται να λαµβάνει υπ’ όψιν 
της τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του διαχειριζόµενου δικτύου. 

 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το πεδίο αρµοδιότητας του CM είναι αρκετά ευρύ. Τα 
κοµµάτια τα οποία το απαρτίζουν απεικονίζονται στο ακόλουθο σχήµα [Σχήµα 5-1]. 
Όπως φαίνεται στην απεικόνιση αυτή, οι οντότητες του CM κορµού, ανάλογα µε τους 
ρόλους που επιτελεί η κάθε µία µπορούν να διαχωριστούν σε µια σειρά από ακόµα 
µικρότερες οµάδες. 
Η πρώτη είναι η µονάδα καταγραφής δικτύου (ΜΚ∆) και αναλαµβάνει την 
κατασκευή αναπαράστασης του δικτύου µέσα στο NMS. Ο λόγος για το διαχωρισµό 
αυτό του ΜΚ∆, είναι ότι η καταγραφή του δικτύου αποτελεί µια αυτόνοµη λειτουργία 
του συστήµατος, η οποία δεν εξαρτάται άµεσα από τους υπόλοιπους µηχανισµούς 
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υλοποίησης υπηρεσιών. Αυτό σηµαίνει ότι τα περισσότερα κοµµάτια της είναι κοινά 
και για τα τρία NMS, κάτι το οποίο είναι πολύ σηµαντικό για την ευκολία στην 
υλοποίηση του συστήµατος. 
Το δεύτερο τµήµα, είναι η µονάδα υλοποίησης συνδέσεων (ΜΥΣ). Η οµάδα αυτή 
απαρτίζεται από τα στοιχεία τα οποία υλοποιούν τη λογική του συστήµατος CM. Η 
διαδικασία της διαχείρισης υλοποιείται κατά κύριο λόγο από τις οντότητες του ΜΥΣ, 
οι οποίες για το σκοπό αυτό, κάνουν χρήση της λειτουργικότητας των υπολοίπων 
κοµµατιών του CM. 
Τέλος η τρίτη οµάδα είναι το υποσύστηµα υποστήριξης. Η οµάδα αυτή αποτελείται 
από οντότητες οι οποίες δεν εµπλέκονται άµεσα, αλλά έχουν βοηθητικό ρόλο στην 
διαδικασία της διαχείρισης. Παράδειγµα είναι οι σχεσιακές βάσεις δεδοµένων οι 
οποίες χρησιµοποιούνται για την καταχώρηση δεδοµένων και οι υπηρεσίες 
Notification Services της CORBA οι οποίες χρησιµοποιούνται για την ασύγχρονη 
επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων υποσυστηµάτων. Με εξαίρεση τις διεπαφές 
Northbound και Southbound [16], οι οντότητες στο υποσύστηµα υποστήριξης 
αποτελούνται από έτοιµα εργαλεία τα οποία δεν υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της 
αρχιτεκτονικής Ε∆Κ και γι’ αυτό το λόγο δε θα εξεταστούν περισσότερο. 
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5.2.1 Μονάδα Καταγραφής ∆ικτύου. 

Η κύρια λειτουργικότητα της µονάδας ΜΚ∆ είναι η καταγραφή των πόρων του 
συστήµατος και η δηµιουργία αναπαραστάσεων του δικτύου, οι οποίες θα 
χρησιµοποιηθούν από τις υπόλοιπες οντότητες του Ε∆Κ για την υλοποίηση των 
υπηρεσιών που ζητά ο πελάτης. Η ΜΚ∆ αναφορικά µε το µοντέλο των τριών 
στρωµάτων το οποίο ακολουθήθηκε στην υλοποίηση του συστήµατος, κατατάσσεται 
κυρίως στο στρώµα αποθήκευσης δεδοµένων της αρχιτεκτονικής, σε αντίθεση µε το 
υπόλοιπα κοµµάτια του CM τα οποία ανήκουν στο στρώµα λογικής. Γι αυτό το λόγο 
όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, κρίθηκε σκόπιµο το ΜΚ∆ να αποτελέσει µια 
ξεχωριστή ενότητα µέσα στο CM. 
Η Μονάδα καταγραφής δικτύου αποτελείται από δύο οντότητες, το ∆ιαχειριστή 
Ευρετηρίου ∆ικτύου (Inventory) και το ∆ιαχειριστή Απεικόνισης (View Manager). 
Κάθε µια από αυτές θα αποτελέσει το αντικείµενο των επόµενων παραγράφων. 
 
5.2.2 ∆ιαχειριστής Ευρετηρίου ∆ικτύου (Inventory) 

O ∆Ε∆ σχεδιάστηκε µε σκοπό να έχει την πλήρη γνώση της τοπολογίας του δικτύου. 
Έτσι θα πρέπει να γνωρίζει τα διαφορετικά στοιχεία από τα οποία αυτό αποτελείται, 
το ρόλο τους, καθώς και τον τρόπο συσχέτισης τους, µε άλλα υπόλοιπα στοιχεία του 
δικτύου. Όλα αυτά τα δεδοµένα καταχωρούνται σε κατάλληλη σχεσιακή βάση 
δεδοµένων για περαιτέρω χρήση τους από το σύστηµα.  
 
Συνοπτικά στις αρµοδιότητες τις οποίες έχει ο ∆ιαχειριστή Ευρετηρίου, (Inventory) 
περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
 
∆ιατήρηση  και ενηµέρωση περιγραφής της δοµή του δικτύου. 
Η διαδικασία διαχείρισης συνεπάγεται συνεχείς µεταβολές της κατάστασης του 
δικτύου. Το Inventory έχει την ευθύνη να ενηµερώνει την απεικόνιση που κρατά, µε 
τα καινούργια αυτά δεδοµένα. 
 
Απεικόνιση της δενδρικής όψης του δικτύου.  
Όπως έχει αναφερθεί στην περιγραφή του µοντέλου πληροφορίας της αρχιτεκτονικής, 
υπάρχει µια σχέση ιεραρχίας η οποία συνδέει τα στοιχεία του δικτύου. Για 
παράδειγµα ένα υποδίκτυο ΙΡ, εµπεριέχει κόµβους LSR οι οποίοι µε τη σειρά τους 
εµπεριέχουν interfaces. To inventory θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπαριστά 
τέτοιες σχέσεις. 
 
Πλοήγηση µεταξύ των δικτυακών σχέσεων των στοιχείων δικτύου 
Οι µηχανισµοί αποθήκευσης δεδοµένων του Inventory είναι βασισµένοι στην 
τεχνολογία των σχεσιακών βάσεων. Οι πρόσβαση στα δεδοµένα αυτά γίνεται µε 
κατάλληλες επερωτήσεις SQL. Το Inventory  πρέπει να υποστηρίζει εναλλακτικούς 
τρόπους πρόσβασης στα στοιχεία του δικτύου, οι οποίοι θα λαµβάνουν υπ’ όψιν τους 
την ιεραρχική δοµή του µοντέλου πληροφορίας που χρησιµοποιεί η αρχιτεκτονική. 
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Σχήµα 5-2 Πλαίσιο λειτουργίας του ∆ιαχειριστή Ευρετηρίου 

 
Η κυριότερη από τις παραπάνω αρµοδιότητες αφορά τη καταγραφή και ενηµέρωση  
της εικόνας του δικτύου. Ο λόγος είναι ότι η πληροφορία για την τοπολογία του 
δικτύου είναι απαραίτητη για τη δροµολόγηση των δεδοµένων στο δίκτυο. Η 
πληροφορία αυτή όπως είναι προφανές πρέπει αλλάζει ανάλογα µε το NMS στο 
οποίο χρησιµοποιείται το Inventory. Έτσι ενώ στο WDM οι συνδέσεις ονοµάζονται 
οπτικά µονοπάτια και οι κόµβοι OXC στο ΙΡ το οποίο είναι βασισµένο στο µοντέλο 
του MPLS οι συνδέσεις αναπαριστούν LSP και οι κόµβοι συσκευές LSR.  
Οι διαφορές όµως δε σταµατούν απλά και µόνο στην ονοµατολογία που 
χρησιµοποιείται. Έτσι το Ιnventory στο ΙΡ έχει να αντιµετωπίσει µια πιο πολύπλοκη 
ιεραρχία σε σχέση µε το αντίστοιχο του WDM κυρίως λόγω π.χ. του label-stacking, 
της δυνατότητας δηλαδή ενός LSR να εµπεριέχει µέσα του ένα απεριόριστο αριθµό 
από LSR µικρότερου bandwidth. 
Για το λόγο αυτό είναι σκόπιµο το Inventory να χρησιµοποιεί ένα γενικό µοντέλο 
πληροφορίας το οποίο δεν εξαρτάται από την εκάστοτε τεχνολογία. Ένα τέτοιο είναι 
και το γενικό µοντέλο οποίο περιγράφηκε στην προηγούµενη ενότητα της 
αρχιτεκτονικής. Η επιλογή του για χρήση στο Inventory, απλοποιεί σηµαντικά την 
κατασκευή του συστήµατος µια και για τα τρία NMS αρκεί µία υλοποίηση, η οποία 
θα χρησιµοποιεί τρία διαφορετικά σύνολα δεδοµένων. 
Τέλος η λειτουργικότητα του Inventory είναι προσβάσιµη µέσω των διεπαφών οι 
οποίες απεικονίζονται στο παρακάτω σχήµα [Σχήµα 5-2]. 

5.2.2.1 Περιγραφή Μηχανισµού Καταγραφής Τοπολογίας 
 
Η καταγραφή της τοπολογίας του δικτύου γίνεται µε τη χρήση πινάκων, σε 
κατάλληλη σχεσιακή βάση δεδοµένων. Η πληροφορία που περιέχεται σε αυτούς 
µπορεί να διαχωριστεί σε δύο κατηγορίες. Την πληροφορία η οποία περιγράφει τις 
φυσικές και σε αυτή που περιγράφει τις λογικές οντότητες του δικτύου. 
Οι φυσικές οντότητες περιλαµβάνουν αντικείµενα µε φυσική υπόσταση όπως είναι τα 
υποδίκτυα, τα διαχειριζόµενα στοιχεία (όπως οι δροµολογητές και Οπτικοί 
πολυπλέκτες), και τον εξοπλισµό που τα απαρτίζουν, όπως κάρτες, πλαίσια και 
Φυσικά Σηµεία Τερµατισµού (PTP) τα οποία αντιστοιχούν στα interfaces των 
κόµβων. Οι φυσικές οντότητες δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη χρησιµότητα στην παροχή 
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των υπηρεσιών, όσο για τη διαχείριση, όπου βοηθούν στην οµαδοποίηση των 
στοιχείων του δικτύου. 
Από την άλλη οι λογικές οντότητες είναι αντικείµενα χωρίς κάποια φυσική 
υπόσταση, τα οποία έχουν νόηµα µόνο για την παροχή των υπηρεσιών. Σε αυτά 
περιλαµβάνονται οι συνδέσεις, οι υπηρεσίες που περνάνε πάνω από το δίκτυο και τα 
Σηµεία Τερµατισµού Σύνδεσης (Connection Termination Point, CTP) των 
υποδικτύων. Το µοντέλο που χρησιµοποιείται είναι αρκετά γενικό, ώστε να µπορεί να 
υποστηρίξει οποιεσδήποτε οντότητες βρίσκονται κάτω από τη διαχείριση των NMS.  
Όπως έχει αναφερθεί στην περιγραφή της αρχιτεκτονικής, η απεικόνιση του δικτύου 
είναι µία ιεραρχική δοµή. Μια τέτοια δοµή δεν είναι συµβατή µε τους µηχανισµούς 
αποθήκευσης δεδοµένων των σχεσιακών βάσεων οι οποίοι κυριαρχούν στη αγορά. Το 
αποτέλεσµα είναι υψηλή πολυπλοκότητα του σχήµατος της βάσης όπως 
απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα [Σχήµα 5-3].  
 
 

objecttype = objecttype
objectid = objectid

objecttype = objecttype
objectid = objectid

objecttype = objecttype
objectid = objectid

objecttype = objecttype
objectid = objectid

objecttype = objecttype
objectid = objectid

objecttype = objecttype
objectid = objectid

objecttype = objecttype
objectid = objectid

objecttype = objecttype
objectid = objectid

objecttype = objecttype
objectid = objectid

ctp
objecttype Text(10)
objectid LongInteger
direction Text(50)
bandwidth LongInteger
wavelength LongInteger
ptptype Text(10)
ptpid LongInteger
FEC_ID LongInteger

CTPFEC
ObjectType Text(10)
ObjectID LongInteger
FECName Text(50)
FECValue Text(250)

ems
objecttype Text(10)
objectid LongInteger
ipaddress Text(250)
vendor Text(50)
version Text(50)
type Text(50)

equipment
objecttype Text(10)
objectid LongInteger
vendor Text(50)
managedelementtype Text(10)
managedelementid LongInteger
ipaddress Text(20)
layerrate Text(50)
portnumber LongInteger

link
objecttype Text(10)
objectid LongInteger
type Text(50)
asideptptype Text(10)
asideptpid LongInteger
zsideptptype Text(10)
zsideptpid LongInteger
bandwidth LongInteger
maxbandwidth LongInteger
subnetworktype Text(10)
subnetworkid LongInteger

managed_element
objecttype Text(10)
objectid LongInteger
Status Text(10)
locationid LongInteger
Version Text(50)
vendor Text(250)
EMSType Text(50)
emsID LongInteger
subnetworktype Text(10)
subnetworkid LongInteger

managed_object
objecttype Text(10)
objectid LongInteger
objectname Text(50)
fdn Text(250)
parentobjecttype Text(10)
parentobjectid LongInteger
description Text(250)
casmintype Text(50)
OperationalState Text(50)
AvailabilityStatus LongInteger
foreignID Text(50)
tablename Text(50)
managedsystemtype Text(50)
managedsystemid LongInteger
updatetime LongInteger
delstatus LongInteger

ptp
objecttype Text(10)
objectid LongInteger
direction Text(10)
ptptype Text(10)
cardid LongInteger
cardtype Text(10)
portid LongInteger
porttype Text(10)
AccessPoint LongInteger
LinkType Text(50)
bandwidth Text(50)
maxbandwidth Text(50)
netmask Text(50)

service
customername Text(250)
servicetype Text(10)
serviceid LongInteger
status Text(10)
subnetworkconnectionid LongInteger
subnetworkconnectiontype Text(10)
protectedsubnetworkconnectionid LongInteger
protectedsubnetworkconnectionty LongInteger
reliability Text(10)
directionality Text(20)
bandwidth LongInteger
qos Text(10)
errorrate LongInteger
delay LongInteger
jitter LongInteger
availability LongInteger
snr LongInteger
priority Text(254)
updatetime LongInteger
delstatus LongInteger

subnetwork
objecttype Text(10)
objectid LongInteger
subnetworkname Text(50)
nmstype Text(10)
nmsid LongInteger
snparenttype Text(10)
snparentid LongInteger

subnetworkconnection
objecttype Text(10)
objectid LongInteger
type Text(50)
serviceID LongInteger
Protected LongInteger

subnetworkems
objecttype Text(10)
objectid LongInteger
emstype Text(10)
emsid LongInteger

Service2CTPs
subnetworkconnectionid LongInteger
CTPID LongInteger

 
Σχήµα 5-3 Σχήµα Βάσης ∆ικτύου 

Μια τέτοια πολυπλοκότητα έχει σαν επακόλουθο την ανάγκη σύνθετων επερωτήσεων 
προς στη βάση, κάτι που οδηγεί µε τη σειρά του σε καθυστέρηση για όλο το 
σύστηµα. Προκειµένου να αποφευχθεί η πρόσθετη επιβάρυνση για το σύστηµα, ένα 
κοµµάτι της πληροφορίας το οποίο σχετίζεται µε την δροµολόγηση, αποθηκεύεται 
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και σε µια δεύτερη οµάδα πινάκων οι οποίοι θα περιγραφούν στη συνέχεια. Με αυτό 
τον τρόπο πληροφορία η οποία αφορά µόνο τη διαχείριση, όπως η περιγραφή του 
εξοπλισµού που απαρτίζει τον κάθε κόµβο, εξακολουθεί να καταχωρείται στη βασική 
οµάδα πινάκων. Αλλά σηµαντικά δεδοµένα για την τοπολογία του δικτύου τα οποία 
είναι πρώτης προτεραιότητας για τη διαδικασία δροµολόγησης, καταχωρούνται και 
σε µία δεύτερη οµάδα δοµών για την µείωση του χρόνου πρόσβασης σε αυτά. 

5.2.2.2 Πληροφορία ∆ροµολόγησης 
 

Η πληροφορία δροµολόγησης απαρτίζεται από τα ακόλουθα: 
 
Πληροφορία γειτνίασης: Το Inventory καταγράφει ποιοι κόµβοι µέσα στο δίκτυο 
είναι γειτονικοί. Η πληροφορία αυτή προέρχεται από τους µηχανισµούς neighbour 
discovery του δικτύου. 
Η πληροφορία που συγκεντρώνεται καταχωρείται στον πίνακα TM (Topology 
Matrix). Ο πίνακας αυτός περιέχει µια εκτίµηση του κόστος χρήσης των ζεύξεων του 
δικτύου. Τα βάρη είναι αντίστοιχα µε τα βάρη τα οποία δίνουν τα πρωτόκολλα 
δροµολόγησης όπως το OSPF και IGRP στις ζεύξεις του δικτύου. Ο τρόπος 
καταχώρησης τους είναι ο εξής. Κάθε γραµµή αντιπροσωπεύει τις ζεύξεις σε ένα 
κόµβο και ονοµάζεται LCV (Local Connectivity Vector). Έτσι η j στήλη της i 
γραµµής περιέχει µια εκτίµηση του κόστους χρήσης της ζεύξης µεταξύ των κόµβων i 
και j. Ο TM χρησιµοποιείται επίσης και για καταγραφή βλαβών. Μια τιµή κόστους 
ίση µε µηδέν, δηλώνει ότι η συγκεκριµένη ζεύξη είναι ανενεργή. 
Ο τρόπος αναπαράστασης της τοπολογίας του δικτύου µέσα από τον πίνακα TM είναι 
επίσης ανάλογος µε την αναπαράσταση του δικτύου στα πρωτόκολλα δροµολόγησης 
link state όπως το OSPF. Συγκεκριµένα κατά αντιστοιχία µε την περίπτωση της 
βάσης δεδοµένων link state την οποία διατηρεί το OSPF, κάθε γραµµή του TM 
συνοδεύεται από έναν αύξοντα αριθµό (timestamp) ο οποίος δηλώνει πότε 
ανανεώθηκε για τελευταία φορά η πληροφορία που περιέχεται στο συγκεκριµένο 
κόµβο. Η πληροφορία αυτή είναι χρήσιµη για να συµπεράνει το inventory αν κάποια 
ζεύξη έχει πρόβληµα. Έτσι ένα µικρό σε σχέση µε τα υπόλοιπα timestamp 
υποδηλώνει ότι  ο συγκεκριµένος κόµβος δεν έχει δηλωθεί από τους µηχανισµούς 
network discovery των χαµηλότερων επιπέδων και έτσι είναι πιθανό να έχει 
πρόβληµα. 
Τα περιεχόµενα του πίνακα TM απεικονίζονται στο ακόλουθο σχήµα [Σχήµα 5-4]: 
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          Κόµβος        Κόµβος i        Κόµβος n       Timestamp 
 
 
 
Κόµβος 1 11 ... 0 ... 8  10 
 
    .  .  .  .  . 
    .  .  .  .  . 
 
Κόµβος i 0 ... 0 ... 25  12 
 
    .  .  .  .  . 
    .  .  .  .  . 
 
Κόµβος n 8 ... 0 ... 13  2 
 

 
Σχήµα 5-4 Περιεχόµενα TM 

 
Περιγραφή ελεύθερων πόρων: Πέρα από τον πίνακα της τοπολογίας, ο οποίος 
περιέχει δεδοµένα για τα στοιχεία του δικτύου και τους πόρους τους, το σύστηµα 
χρειάζεται να ξέρει ανά πάσα στιγµή, ποιοι από αυτούς τους πόρους είναι 
δεσµευµένοι για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών που υπάρχουν ήδη. 
Αυτός είναι ο ρόλος του πίνακα πόρων – RM (resource table). Ο πίνακας RM 
περιέχει πληροφορία για το κατά πόσο οι ζεύξεις του δικτύου είναι δεσµευµένες και 
αν ναι, από ποια υπηρεσία. Η µορφή των περιεχοµένων του φαίνεται στο παρακάτω 
σχήµα [Σχήµα 5-5]: 
 

Node - Port Neighbor Node -Port Link status Connections 

N1 – P1 N6 – P2 available Null 

N1 – P2 N7 – P3 reserved C5, C7 

… … … … 

Nk -Pm Nn  - P j reserved Cj 

 
Σχήµα 5-5 Περιεχόµενα RM 

 
Η πρώτη στήλη περιγράφει το ζευγάρι κόµβου και πόρτας στο οποίο αναφέρεται η 
συγκεκριµένη εγγραφή. Μαζί µε τη δεύτερη στήλη η οποία περιέχει το ζεύγος 
κόµβου / πόρτας στον οποίο καταλήγει η ζεύξη περιγράφουν πλήρως την κάθε ακµή 
του δικτύου. Η τρίτη στήλη έχει την κατάσταση της ζεύξης, δηλαδή αν είναι 
δεσµευµένη ή όχι. Εκτός από τις δύο αυτές τιµές σε περίπτωση βλάβης η κατάσταση 
µπορεί να πάρει την τιµή ανενεργή. Τέλος η τέταρτη στήλη περιέχει σε περίπτωση 
που η ζεύξη είναι δεσµευµένη, τις συνδέσεις οι οποίες τη χρησιµοποιούν. Η 
τελευταία αυτή στήλη χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του µονοπατιού που θα 
χρησιµοποιήσει η νέα υπηρεσία αλλά για την υλοποίηση µηχανισµών προστασίας. 
Το περιγραφή των πόρων του δικτύου µπορεί εύκολα να επεκταθεί στη περίπτωση 
του WDM αν για κάθε διαφορετικό µήκος κύµατος που είναι διαθέσιµο 
αντιστοιχιστεί ένα νέο σύνολο ζεύξεων. 
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5.2.3 ∆ιαχειριστής Απεικόνισης 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως για ευκολία στην υλοποίηση του συστήµατος τα 
δεδοµένα καταχωρούνται στο Inventory ακολουθώντας ένα γενικό µοντέλο 
πληροφορίας το οποίο δεν έχει κάποια ειδική εξάρτηση από την τεχνολογία του NMS 
στο οποίο περιέχεται. Ο ρόλος του διαχειριστή απεικόνισης είναι να αποτελεί το 
διαµεσολαβητή στην επικοινωνία των υποσυστηµάτων διαχείρισης µε το Inventory. 
Συγκεκριµένα έχει το ρόλο της µετατροπής των δεδοµένων από και προς το µοντέλο 
πληροφορίας που χρησιµοποιεί το Inventory.  
Εκτός από το να παρέχει πρόσβαση στη λειτουργικότητα του Inventory ο 
διαχειριστής θέας αποτελεί την µόνη πύλη µε την οποία η γραφική διαπροσωπία 
(GUI) της κονσόλας διαχείρισης συνδέεται µε το σύστηµα. Αυτό σηµαίνει ότι το GUI 
βλέπει τα υπόλοιπα κοµµάτια τις αρχιτεκτονικής σαν «µαύρο κουτί» και έτσι η 
ανάπτυξη του µπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την ανάπτυξη του υπόλοιπου 
συστήµατος. 

5.2.3.1 Προσφερόµενες ∆ιαπροσωπίες 
 
Στο παρακάτω σχήµα [Σχήµα 5-6] απεικονίζονται οι διεπαφές οι οποίες παρέχονται 
από το διαχειριστή θέας.  
 

 

Inventory
Component

IConnectionIInventory 

ITreeViewObject 

INorthboundInterfaceINIMSOuthbound 

 
Σχήµα 5-6 Πλαίσιο λειτουργίας του ∆ιαχειριστή Απεικόνισης 

 
IInventory: Η διεπαφή IInventory δίνει πρόσβαση στη λειτουργικότητα η οποία 
παρέχεται από το Inventory. Πρόσβαση σε αυτή τη διεπαφή έχουν όλα τα 
υποσυστήµατα στο NMS. 
 
IViewManager: Η διεπαφή IViewManager παρέχει πρόσβαση στην διαχείριση 
υπηρεσιών και απευθύνεται στο GUI. 
 
IPolicyManager: Το ίδιο ισχύει και για τη διεπαφή IpolicyManager, η οποία δίνει τη 
δυνατότητα στο GUI να αλλάζει τη συµπεριφορά του συστήµατος διαχείρισης 
δυναµικά, χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες πολιτικές. 
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5.2.3.2 Λειτουργίες λανθάνουσας µνήµης του ∆ιαχειριστή θέας 
 
Ο ρόλος του διαχειριστή θέας ως διαµεσολαβητή µεταξύ του inventory και των 
άλλων υποσυστηµάτων, τον καθιστούν ιδανικό για την υλοποίηση λειτουργιών cache 
(λανθάνουσας µνήµης) οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της επίδοσης του 
συστήµατος. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στην περίπτωση του GUI, το 
οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε καθυστερήσεις οι οποίες συνήθως δεν γίνονται 
ανεκτές από το χρήστη. 
Η σηµασία της λανθάνουσας µνήµης γίνεται µεγαλύτερη, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς 
υπ’ όψιν του την απαίτηση για ταυτόχρονη λειτουργία περισσότερων της µιας 
γραφικής αναπαράστασης του δικτύου. Πράγµατι, πέρα από την κονσόλα η οποία 
αποτελεί το κύριο µέσο διαχείρισης του συστήµατος µπορεί να υπάρχει η απαίτηση 
για ταυτόχρονη υποστήριξη µιας σειράς άλλων πελατών, όπως web browsers, οι 
οποίοι πρέπει να έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγµή στα δεδοµένα του συστήµατος 
διαχείρισης.  
Αυτή η ανάγκη για υποστήριξη ετερογενών τύπων από τις εφαρµογές-πελάτες, 
περιπλέκει το πρόβληµα µια και κάθε ένας από αυτούς συνήθως υλοποιεί και ένα 
ξεχωριστό πρωτόκολλο επικοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο η αξία της «κλασσικής» 
cache µειώνεται αισθητά αφού θα απαιτούνται περισσότερες της µιας µνήµες, µία για 
κάθε διαφορετικό τύπο εφαρµογής. 
Η λύση είναι να αποµονωθεί ο διαχειριστής θέας από τα ειδικά χαρακτηριστικά της 
κάθε εφαρµογής-πελάτη. Έτσι ο τρόπος επικοινωνίας µεταξύ του διαχειριστή θέας 
και των διαφόρων τύπων GUI θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τα επιµέρους 
χαρακτηριστικά της απεικόνισης, που θέλει να υποστηρίξει η συγκεκριµένη 
εφαρµογή.  
Μία τεχνολογία η οποία συνδυάζει τις ιδιότητες αυτές είναι η τεχνολογία XML 
(eXtended Modeling Language). H XML είναι µία γλώσσα περιγραφής δεδοµένων, 
αλλά σε αντίθεση µε ανάλογες γλώσσες περιγραφής όπως η HTML, περιορίζεται στο 
να περιγράφει µόνο τη δοµή της πληροφορίας. και όχι τον τρόπο µε τον οποίο αυτή 
απεικονίζεται. Ο τρόπος της απεικόνισης είναι καθαρά θέµα της εφαρµογής και σε 
καµία περίπτωση δε δεσµεύει τον διαχειριστή θέας. 
Εκτός από το να διαχωρίζει τα δεδοµένα από τους µηχανισµούς αναπαράστασης τους, 
η XML έχει ένα επιπλέον χαρακτηριστικό το οποίο την καθιστά ιδανική λύση στο 
πρόβληµα της επικοινωνίας µεταξύ GUI και διαχειριστή θέας. Τα δεδοµένα XML 
οργανώνονται σε έγγραφα XML κατά αντιστοιχία µε τις σελίδες HTML οι οποίες 
απαρτίζουν το WWW. Αυτή η οµοιότητα σηµαίνει ότι δε χρειάζεται η δηµιουργία εκ’ 
του µηδενός κατάλληλων µηχανισµών caching. Το µόνο που χρειάζεται είναι να γίνει 
χρήση ενός από τους ήδη υπάρχοντες µηχανισµούς που χρησιµοποιούνται στο 
πρωτόκολλο HTTP. Το παρακάτω διάγραµµα [Σχήµα 5-7] περιγράφει τη λειτουργία 
ενός τέτοιου µηχανισµού στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής διαχείρισης ο οποίος και θα 
αποτελέσει το αντικείµενο της επόµενης παραγράφου. 
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Σχήµα 5-7 Ροή ∆εδοµένων από το ∆ιαχειριστή θέας 

5.2.3.3 Ανάλυση Λειτουργίας Λανθάνουσας µνήµης (cache) 
 
Η χρήση της XML επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση µηχανισµών caching για 
HTML σελίδες. Αυτοί οι µηχανισµοί µπορεί να βελτιωθούν προκειµένου να 
εκµεταλλευτούν τα ειδικά χαρακτηριστικά της XML. 
Το caching στην HTML γίνεται σε επίπεδο σελίδας. Αυτό σηµαίνει ότι µία επόµενη 
αίτηση εξυπηρετείται µέσα από την cache µόνο αν ζητήσει ακριβώς την ίδια σελίδα. 
Έτσι αν η αίτηση αυτή είχε ζητήσει ένα υποσύνολο των δεδοµένων µιας παλιότερης, 
δε θα µπορούσε να εκµεταλλευτεί τα περιεχόµενα της λανθάνουσας µνήµης. Ο λόγος 
είναι  ότι δεν υπάρχει πλήρης ταύτιση µεταξύ των παραγόµενων HTML σελίδων. 
Αυτός ο περιορισµός οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η HTML δεν κάνει 
διαχωρισµό του τρόπου απεικόνισης από τα δεδοµένα. Κάτι τέτοιο όµως δε ισχύει 
στην περίπτωση της XML.  
Τα δεδοµένα στην περίπτωση της XML δεν έχουν πληροφορία για τον τρόπο 
απεικόνισης πράγµα το οποίο δίνει παραπάνω δυνατότητες στην υλοποίηση του 
µηχανισµού λανθάνουσας µνήµης. 
Συγκεκριµένα η πληροφορία XML είναι οργανωµένη σε µία δεντρική δοµή (DOM - 
Document Object Model) [5.3]. Ένα πρόγραµµα έχει τη δυνατότητα να διασχίσει 
αυτή την ιεραρχία προκειµένου να βρει τα δεδοµένα που ενδιαφέρουν το χρήστη. 
Αυτή η δυνατότητα για διάσχιση της δοµής, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
την περίπτωση του διαχειριστή θέας. Συγκεκριµένα θα µπορούσε το σύστηµα να 
διατηρεί µια τέτοια δεντρική δοµή των XML δεδοµένων για να αναπαριστάνει το 
δίκτυο. Κάθε νέα αίτηση για παροχή δεδοµένων θα εξετάζεται από το διαχειριστή 
θέας, για το κατά πόσο µπορεί να εξυπηρετηθεί από τα υπάρχοντα XML δεδοµένα 
της δοµής, πριν αυτός ανατρέξει στο Inventory. Με τον τρόπο αυτό, προτείνεται η 
χρήση της δοµή των XML δεδοµένων, για την υλοποίηση της λανθάνουσας µνήµης 
από τον διαχειριστή θέας.  
Ο διαχειριστής θέας έχει την ευθύνη να διατηρεί και να ανανεώνει τη δοµή αυτή. 
Κάθε στοιχείο της ιεραρχίας συνοδεύεται από ένα timestamp. Το timestamp δηλώνει 
πότε το στοιχείο έχει ανανεωθεί από το inventory και χρησιµεύει για να διαπιστωθεί 
αν τα δεδοµένα που ήδη έχει ο χρήστης, χρειάζονται ανανέωση. Επιπρόσθετα υπάρχει 
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η απαίτηση το timestamp κάθε στοιχείου να είναι µικρότερο ή ίσο των timestamps 
των στοιχείων που βρίσκονται χαµηλότερα από αυτό στην ιεραρχία της δεντρικής 
δοµής (Π.χ. δεν έχει νόηµα ένα interface να είναι πιο παλιό από τον κόµβο που το 
περιέχει). 
Η λειτουργία λανθάνουσας µνήµης στηρίζεται στις ίδιες αρχές λειτουργίας, είτε 
χρησιµοποιείται δικτυακά για την επικοινωνία µεταξύ web server και browser είτε σε 
ηλεκτρονικές διατάξεις για τη βελτίωση της επικοινωνίας επεξεργαστή (CPU) και 
κύριας µνήµης ενός υπολογιστή. Έτσι για να υλοποιηθεί στα πλαίσια του διαχειριστή 
θέας, θα πρέπει να επιλυθούν µια σειρά από επιµέρους γενικά προβλήµατα: 
 
Μηχανισµοί Ανάκτησης δεδοµένων. Η λανθάνουσα µνήµη πρέπει να είναι σε θέση 
µε ταχύτητα να δίνει την τελευταία έκδοση των δεδοµένων στο χρήστη, κάνοντας 
χρήση του inventory µόνο σαν τελευταία εναλλακτική λύση. 
Μηχανισµός Ανανέωσης. Ανάλογα µε τους πόρους που έχουν τεθεί στην διάθεση 
του συστήµατος χρειάζεται να υλοποιηθεί µηχανισµός που θα «σβήνει» λιγότερα 
χρήσιµα δεδοµένα από την λανθάνουσα µνήµη. 

5.2.3.4 Περιγραφή Μηχανισµού Ανάκτησης ∆εδοµένων 
 
Όπως έχει αναφερθεί προηγουµένως τόσο η επικοινωνία µε το inventory όσο και η 
µετατροπή των δεδοµένων σε XML µορφή συνεπάγεται καθυστέρηση για το 
σύστηµα. Ο µηχανισµός ανάκτησης έχει σα σκοπό να ελαχιστοποιήσει την 
καθυστέρηση αυτή. 
Οι εντολές που µπορεί να δώσει ο πελάτης και χρειάζεται να κάνουν χρήση της 
µνήµης είναι οι εξής: 
 
GetChildrenNodes: Ο πελάτης διασχίζει τµηµατικά τη δοµή του δικτύου (browsing). 
Αυτό επιτυγχάνεται ζητώντας ένα καινούργιο επίπεδο της δεντρικής δοµής µε κάθε 
αίτηση. 
 
GetAllChildrenNodes: Ο πελάτης ζητάει όλα τα δεδοµένα του βρίσκονται στο 
τρέχον υποδέντρο (ανάλογη της snmpwalk). 
 
Οι παραπάνω εντολές εφαρµόζονται σε ένα κόµβο της δεντρικής δοµής ο οποίος 
αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο δικτύου. Όταν ο διαχειριστής θέας λάβει µια από αυτές, 
εκτελεί τα ακόλουθα βήµατα προκειµένου να ανακτήσει τα ζητούµενα δεδοµένα: 
 
Ελέγχει αν ο ζητούµενος κόµβος υπάρχει στην αναπαράσταση του δικτύου την οποία 
ο ίδιος διατηρεί. 
 
If (node exist) 
 Goto Step 2 
Else  
 Goto Retrive_Data_from_Inventory 
 
Ελέγχει αν η αναπαράσταση την οποία διατηρεί είναι ενηµερωµένη. Για να επιτευχθεί 
αυτό τα δεδοµένα τόσο στο inventory όσο και στο διαχειριστή θέας διατηρούν 2 
timestamps. Το πρώτο δηλώνει πότε το ίδιο το στοιχείο έχει αλλάξει περιεχόµενο και 
χρησιµοποιείται στην περίπτωση της εντολής GetChildren. Το δεύτερο έχει τιµή όσο 
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το παλαιότερο timestamp των απογόνων του κόµβου και χρησιµοποιείται στην 
περίπτωση της εντολής GetAllChildren. 
 
If (VM_timestamp = Inventory_timestamp) 
  Goto Step 3 
Else  
  Goto Retrive_Data_from_Inventory 
 
Ελέγχει αν η αναπαράσταση που διατηρεί ο πελάτης είναι ενηµερωµένη. Η 
διαδικασία είναι ίδια όπως στο προηγούµενο βήµα. 
 
If (client_timestamp = VM_timestamp) 
  Return empty document 
Else  
  Return XML branch 
 
Τα δεδοµένα του inventory όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο 
καταχωρούνται σε σχεσιακή  βάση δεδοµένων. Η αποθήκευσης µιας ιεραρχικής 
δοµής, όπως αυτή ενός δικτύου σε σχεσιακή βάση, έχει κάποιες δυσκολίες οι οποίες 
οφείλονται στο γεγονός ότι το σχεσιακό µοντέλο δεν έχει τη εκφραστικότητα του 
ιεραρχικού. Συγκεκριµένα αν η δεντρική δοµή που πρέπει να καταχωρηθεί έχει 
δυναµικά αυξανόµενο αριθµό επιπέδων, τότε δεν µπορεί να κατασκευαστεί η 
κατάλληλη επερώτηση για τη βάση (SQL query) η οποία να ανακτά δεδοµένα 
κλαδιών του δέντρου.  
 
Στην συγκεκριµένη περίπτωση όµως ο αριθµός των επιπέδων  είναι στατικός. Είναι 
δεδοµένο π.χ. ότι η ιεραρχία θα αποτελείται από τα παρακάτω: 
 
Υποδίκτυα 
 | 
 | _  κόµβοι δικτύου 
  | 
  | _  έξοδοι κόµβου 
   | 
   | _ _ συνδέσεις 
 
Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι µε την προσθήκη κάποιων πινάκων η αναπαράσταση του 
δικτύου µπορεί να καταχωρηθεί σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων. Η επιλογή που 
έγινε στην υλοποίηση του συστήµατος ήταν η δηµιουργία ενός ξεχωριστού πίνακα 
για κάθε διαφορετικό τύπο στοιχείου δικτύου.  
Η πρακτική της δηµιουργίας επιπλέον πινάκων για την αποθήκευση της ιεραρχικής 
δοµής δεν ήταν η µόνη λύση που υπάρχει στο πρόβληµα αυτό άλλα είναι αυτή που 
προσφέρει την καλύτερη επίδοση και γι’ αυτό και επιλέχθηκε. 
Τέλος τα timestamps που χρησιµοποιούνται κατά την ανάκληση των δεδοµένων 
προϋποθέτουν τη ύπαρξη ενός κατάλληλου µηχανισµού ο οποίος θα αναλάβει την 
ανανέωση τους. Το καταλληλότερο µέρος για κάτι τέτοιο είναι κατά τη διαδικασία 
εγγραφής δεδοµένων στο inventory. Έτσι όταν αλλάξουν τα χαρακτηριστικά ενός 
στοιχείου δικτύου πρέπει να ανανεωθεί το timestamp του ιδίου αλλά και τα 
timestamps όλων των στοιχείων - προγόνων του. 
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5.2.3.5 Μηχανισµός Ανανέωσης δεδοµένων στη λανθάνουσα µνήµη 
 
Το παρακάτω σχήµα δείχνει παραστατικά τις διαφορές µεταξύ των αναπαραστάσεων 
που διατηρούν το GUI (πελάτης), ο διαχειριστής θέας και το inventory [Σχήµα 5-2]. 
Ο λόγος για την ελλιπή αναπαράσταση τόσο στο GUI όσο και στο διαχειριστή θέας, 
είναι η έλλειψη πόρων, η οποία επιτρέπει µόνο σε ένα µικρό κοµµάτι της περιγραφής 
του δικτύου να βρίσκεται στη µνήµη ανά πάσα στιγµή.  
 
 

Συνολική 
Απεικόνιση ∆ικτύου Απεικόνιση 

∆ιαχειριστή Θέας 

Απεικόνιση 
Πελάτη 1 

Απεικόνιση 
Πελάτη 2 

 
Σχήµα 5-8 Απεικόνιση ∆ικτύου 

 
Ο ρόλος του µηχανισµού ανανέωσης είναι να φροντίζει ώστε το κοµµάτι αυτό να 
περιέχει τα δεδοµένα τα οποία θα ζητήσει ο χρήστης µε µεγαλύτερη πιθανότητα σε 
επόµενα ερωτήµατα του. 
Στην συγκεκριµένη περίπτωση δεν θα γίνει προσπάθεια για δηµιουργία αλγορίθµου ο 
οποίος  αντιµετωπίζει το πρόβληµα σε όλη του την γενικότητα, για οποιαδήποτε 
δεντρική δοµή στοιχείων. Κάτι τέτοιο θα ήταν αρκετά δύσκολο και θα αφορούσε 
περισσότερο, πιο εξειδικευµένους τοµείς έρευνας όπως οι ιεραρχικές βάσεις  
δεδοµένων. Έτσι η ανάλυση θα επικεντρωθεί στα ειδικά χαρακτηριστικά του 
προβλήµατος λαµβάνοντας υπόψη, κάποιες ιδιαιτερότητες, οι οποίες απλοποιούν 
αρκετά την επίλυση του.  
Συγκεκριµένα η µορφή της δοµής για την οποία το σύστηµα καλείται να υλοποιήσει 
λειτουργίες λανθάνουσας µνήµης, είναι σε γενικές γραµµές εκ’ των προτέρων 
γνωστή. Το χαρακτηριστικό το οποίο απλοποιεί ιδιαίτερα την επίλυση, όπως θα φανεί 
στη συνέχεια, είναι το γεγονός ότι ο αριθµός των επιπέδων του δέντρου είναι 
σταθερός. Πράγµατι είναι δεδοµένο ότι π.χ. η ρίζα θα αντιπροσωπεύει το δίκτυο, το 
δεύτερο επίπεδο τα υποδίκτυα και το τελευταίο επίπεδο τα PTP. Μία δεντρική δοµή 
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χωρίς προκαθορισµένο αριθµό επιπέδων απλά δεν θα είχε κάποιο φυσικό νόηµα για 
το συγκεκριµένο πρόβληµα. 
Οι επόµενες παράγραφοι θα περιγράψουν τα βήµατα του αλγορίθµου που 
χρησιµοποιείται για τη ανανέωση των δεδοµένων στη λανθάνουσα µνήµη. 

5.2.3.6 Αλγόριθµος Ανανέωσης ∆εδοµένων 
 
1. Αρχικοποίηση  
 

Κατά την αρχικοποίηση της λειτουργίας του συστήµατος ο χρήστης καθορίζει το 
διαθέσιµο µέγεθος M της λανθάνουσας µνήµης. ∆ηλαδή ο διαχειριστής θέας 
µπορεί να αποθηκεύει µια δεντρική δοµή µε Μ θέσεις το πολύ. Αυτό που 
αποµένει είναι το σύστηµα να διαλέξει µε κάποιο τρόπο, τα Μ πιο συχνά 
χρησιµοποιούµενα στοιχεία για τις θέσεις αυτές. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 
διαισθητικά, όσο πιο ψηλά βρίσκεται ένα στοιχείο στη ιεραρχία τόσο πιο 
κατάλληλο είναι για µια θέση στη λανθάνουσα µνήµη. Για παράδειγµα η ρίζα της 
δοµής χρησιµοποιείται σε κάθε ανάκληση δεδοµένων, οπότε σίγουρα πρέπει να 
καταλαµβάνει µια από τις Μ παραπάνω θέσεις. Αυτό σηµαίνει ότι τόσο το δέντρο 
της λανθάνουσας µνήµης, όσο και αυτό που αντιπροσωπεύει το σύνολο των 
δεδοµένων έχουν κοινά τα ανώτερα επίπεδα κάτι το οποίο σηµαίνει ότι µπορεί να 
αντιµετωπιστούν µε ενιαίο τρόπο. 
Όταν το σύστηµα έτσι κλιθεί να απαντήσει τις πρώτες ερωτήσεις, η λανθάνουσα 
µνήµη είναι κενή. Με κάθε νέα απάντηση κάποιες θέσεις της καταλαµβάνονται 
έως ότου αυτή γεµίσει πλήρως. Τα Μ αυτά στοιχεία κατά πάσα πιθανότητα δεν 
είναι τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα. Αυτό ισχύει κατά κύριο λόγο κατά την 
αρχικοποίηση, όπου τα στοιχεία αποθηκεύτηκαν στη λανθάνουσα µνήµη µε µόνο 
κριτήριο το ποιο ανακλήθηκε πιο γρήγορα από το χρήστη (First In).  
Για να επιλυθεί αυτό το πρόβληµα όπως αναφέρθηκε και στη προηγούµενη 
παράγραφο, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τρέχει το σύστηµα µια διαδικασία 
ανανέωσης των δεδοµένων της λανθάνουσας µνήµης. 

 
2. ∆ιαδικασία Ανανέωσης 
 

Σκοπός της διαδικασίας ανανέωσης είναι να ανακυκλώνει µέρος από τις M θέσεις 
µνήµης της λανθάνουσας, αδειάζοντας αυτές που δεν χρησιµοποιούνται συχνά 
από το χρήστη. Η πιο προφανής και εύκολη επίλυση θα ήταν να διατηρείται ένας 
µετρητής προσβάσεων για κάθε ένα από αυτά τα M στοιχεία και κάθε φορά που 
τρέχει η διαδικασία ανανέωσης ένα ποσοστό µε τις περισσότερες προσπελάσεις 
να παραµένει στη λανθάνουσα. Ένας τέτοιος µηχανισµός είναι εύκολος στην 
υλοποίηση, αλλά έχει το µειονέκτηµα ότι δεν λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
του προβλήµατος. Συγκεκριµένα είναι βέβαιο ότι ενώ την αρχή τα δεδοµένα της 
λανθάνουσας θα αλλάζουν αρκετά, αλλά από µία χρονική στιγµή και µετά, θα 
επέλθει κάποια ισορροπία µε ελάχιστες µεταβολές. Ο συγκεκριµένος µηχανισµός 
δεν προσαρµόζεται, αλλά έχει την ίδια αντιµετώπιση του προβλήµατος και στις 
δύο καταστάσεις. 
Η προτεινόµενη λύση είναι να ληφθούν υπόψη κάποια δεδοµένα όπως ο αριθµός 
προσβάσεων ανά στοιχείο αλλά και γνώση για τα χαρακτηριστικά της δεντρική 
δοµή για την πιο καλή υλοποίηση του αλγορίθµου ανανέωσης δεδοµένων. Η 
διαδικασία ανανέωσης που υλοποιεί την λύση αυτή ονοµάζεται Pruning και 
περιγράφεται στις επόµενες παραγράφους της ενότητας αυτής. 
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3. ∆ιαδικασία Pruning 
 

Σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο ο διαχειριστής λανθάνουσας µνήµης 
διατηρεί για την κάθε θέση στη λανθάνουσα µνήµη ένα µετρητή ο οποίος 
καταµετρά τις προσβάσεις που γίνονται στο στοιχείο αυτό. Επιπρόσθετα αφού 
όλες οι αιτήσεις για παροχή δεδοµένων περνούν µέσα από τον ίδιο, είναι σε θέση 
να µετρά τον συνολικό αριθµό προσβάσεων στα δεδοµένα του δικτύου. 
Η διαδικασία Pruning αυτό που κάνει σε γενικές γραµµές, είναι να εξετάζει το 
κάθε στοιχείο της λανθάνουσας συγκρίνοντας τον µετρητή προσβάσεων του µε 
µία επιθυµητή  τιµή η οποία εκτιµάται µε βάση τον συνολικό αριθµό προσβάσεων 
στα δεδοµένα του δικτύου. Όπως δηλώνει άλλωστε και το όνοµα της, η 
διαδικασία Pruning αρχίζει να εφαρµόζεται από του κόµβους φύλλα της 
δεντρικής δοµής που διατηρεί η λανθάνουσα µνήµη «κόβοντας» όσο προχωρά η 
εφαρµογή της, τα λιγότερο χρήσιµα από αυτά. 

 
Βήµα 1. Εκτίµηση επιθυµητού αριθµού προσβάσεων 

 
Στο πρώτο βήµα υπολογίζεται για  το συγκεκριµένο στοιχείο µία εκτίµηση του 
επιθυµητού αριθµού προσβάσεων. Η εκτίµηση γίνεται ως εξής: 

 
Έστω Ζ το ύψος του δέντρου και i το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο 
συγκεκριµένος κόµβος.  
Η σχεσιακή βάση είναι εύκολο να απαντήσει σε ερωτήµατα όπως ο αριθµός Cj 
κόµβων ανά επίπεδο j. Έτσι εύκολα υπολογίζεται ότι ένας κόµβος στο επίπεδο i 
έχει κατά µέσο όρο CZ / Ci απόγονους στο τελευταίο επίπεδο της δοµής.  
Συνολικά στους κόµβους του τελευταίου επιπέδου αντιστοιχούν RZ προσβάσεις: 

 

Total
Total

Z
z R

C
CR *=  

 
Όπου RTotal είναι ο συνολικός αριθµός προσβάσεων στο σύστηµα. Επειδή όλες οι 
αιτήσεις περνούν από το διαχειριστή θέας, µε ένα απλό µετρητή µπορεί να 
υπολογιστεί ανά πάσα στιγµή το RTotal. 
CTotal και CZ είναι ο συνολικός και αριθµός κόµβων και ο αριθµός του τελευταίου 
επίπεδου της δοµής αντίστοιχα. Όπως αναφέρθηκε µε το δεδοµένο ότι ο αριθµός 
των επιπέδων του δέντρου είναι προκαθορισµένος, είναι εύκολο για τη βάση να 
δώσει την τιµή του CZ. Ο λόγος είναι ότι αφού ο αριθµός των επιπέδων είναι 
προκαθορισµένος τότε µπορεί κάθε ένα από αυτά να καταχωρείται σε 
διαφορετικό πίνακα. Η βάση έτσι µπορεί απλά µετρώντας απλά τις εγγραφές σε 
κάθε πίνακα, να υπολογίσει οποιαδήποτε από τις τιµές Cx που ζητά το πρόβληµα. 

 
Στη συνέχεια ο υπολογισµός για την εκτίµηση του αριθµού προσβάσεων στο 
επίπεδο Z-1 γίνεται αντίστοιχα ως εξής: 

 

Total
Total

Z
zz R

C
CRR *1

1
−

− +=  
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Με αυτό τον τρόπο µπορεί να υπολογιστεί αναδροµικά η εκτίµηση του αριθµού 
προσβάσεων για ένα τυχαίο επίπεδο k ως εξής 

 

Total
Total

R
C
CRR *1

κ
κκ += +  

 
Ο υπολογισµός αυτός γίνεται µία φορά και µπορεί φυσικά να χρησιµοποιηθεί για 
τους ελέγχους όλων των στοιχείων της λανθάνουσας. Στην συγκεκριµένη 
περίπτωση αν Ci είναι το πλήθος των στοιχείων στο επίπεδο του υπό εξέταση 
κόµβου, τότε η εκτίµηση του αριθµού προσβάσεων σε αυτών υπολογίζεται µε την 
ποσότητα: 

 

i

i

C
RC =  

 
Η ποσότητα C στη συνέχεια συγκρίνεται µε τα περιεχόµενα του µετρητή 
προσβάσεων για το συγκεκριµένο στοιχείο. Αν το περιεχόµενο του είναι 
µικρότερο από την ποσότητα C τότε ο κόµβος αυτός γίνεται υποψήφιος για να 
διαγραφή από τη λανθάνουσα µνήµη. 

 
Βήµα 2. Αναδροµική εκτέλεση της διαδικασίας Pruning 

 
Η διαδικασία Pruning εκτελείται για κάθε ένα από τους κόµβους φύλλα της 
λανθάνουσας µνήµης. Όταν γίνει η αποτίµηση για όλους τους κόµβους του 
τελευταίου επιπέδου η διαδικασία συνεχίζει µε το αµέσως επόµενο µε µερικές 
διαφορές σε σχέση µε το προηγούµενο βήµα.  
Συγκεκριµένα η αποτίµηση γίνεται µόνο για τους κόµβους οι οποίοι δεν έχουν 
απογόνους ή για κόµβους που απόγονοι τους έχουν µαρκαριστεί σαν υποψήφιοι 
για διαγραφή από το προηγούµενο στάδιο του αλγορίθµου. Οι τύποι οι οποίοι 
χρησιµοποιούνται για τους υπολογισµούς παραµένουν οι ίδιοι. 

 
Βήµα 3.  Συνθήκη Τερµατισµού  

 
Ο αλγόριθµος τερµατίζει όταν δεν υπάρχουν άλλοι προς εξέταση κόµβοι ή όταν η 
εκτέλεση φτάσει τη ρίζα του δέντρου. 

 
Συµπεράσµατα. 
 

Ο αλγόριθµος ο οποίος περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο στηρίχθηκε 
στον υπολογισµό ενός κριτηρίου, για την εκτίµηση του αριθµού προσβάσεων σε 
κάθε κόµβο της λανθάνουσας µνήµης. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στον 
υπολογισµό της εκτίµησης χρησιµοποιείται η πιο απαισιόδοξη παραδοχή. ∆ηλαδή 
ότι ο συνολικός αριθµός προσβάσεων κατανέµεται οµοιόµορφα στην δοµή του 
δικτύου. Επιπρόσθετα ο υπολογισµός έγινε µε την υπόθεση ότι η δεντρική δοµή, 
που είναι κατανεµηµένη στη βάση, είναι ένα ισοσταθµισµένο δέντρο. Αυτό 
προέκυψε από την υπόθεση ότι ο κάθε κόµβος έχει τον ίδιο αριθµό απογόνων σε 
κάθε επίπεδο. Φυσικά κάτι τέτοιο δε συµβαίνει στη πράξη όπου είναι πιο πιθανό 
ορισµένα από τα κλαδιά του δέντρου να έχουν περισσότερα στοιχεία από τα 
υπόλοιπα. Σε αυτή τη περίπτωση τα στοιχεία αυτά ευνοούνται από τον αλγόριθµο, 
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κάτι το οποίο είναι επιθυµητό σαν συµπεριφορά από ένα µηχανισµό λανθάνουσας 
µνήµης. 
Τέλος το κυριότερο πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι η ταχύτητα που δίνει. 
Συγκεκριµένα η εκτίµηση για κάθε στοιχείο µπορεί να γίνει ανεξάρτητα από τον 
υπολογισµό των υπολοίπων. Κάτι αντίστοιχο δεν ισχύει στην περίπτωση του 
πρώτου απλού µηχανισµού που εξετάστηκε, όπου η ταξινόµηση των στοιχείων 
ανάλογα µε τον αριθµό προσβάσεων, τη οποία περιελάµβανε προσέθετε ένα 
επιπλέον υπολογιστικό κόστος. Συγκεκριµένα για να γίνει η ταξινόµηση σωστά 
έπρεπε τα περιεχόµενα της λανθάνουσας µνήµης να παραµείνουν αµετάβλητα 
κατά τη διάρκεια του υπολογισµού κάτι που έχει επίπτωση στην απόκριση του 
συστήµατος. 

5.3 Περιγραφή Μονάδας Υλοποίησης Συνδέσεων 

Το πιο σηµαντικό κοµµάτι του CM είναι η µονάδα υλοποίησης συνδέσεων (ΜΥΣ). 
Αυτή η οµάδα οντοτήτων αναλαµβάνει την υλοποίηση των αιτήσεων για παροχή 
νέων υπηρεσιών, οι οποίες υποβάλλονται από τα ανώτερα στρώµατα της 
αρχιτεκτονικής. Οι οντότητες οι οποίες την απαρτίζουν είναι οι εξής: 
 
∆ιαχειριστής Υπηρεσιών. Ο ∆ιαχειριστής Υπηρεσιών – PM (Provisioning Manager) 
είναι η οντότητα η οποία έχει το ρόλο του συντονιστή στη διαδικασία παροχής 
υπηρεσίας. Κάθε νέα αίτηση περνάει από τον ∆ιαχειριστή υπηρεσιών, ο οποίος µε τη 
σειρά του αναλαµβάνει να την αναλύσει σε επιµέρους εντολές τις οποίες απευθύνει 
στα υπόλοιπα κοµµάτια του NMS.  
 
∆ιαχειριστής ∆ροµολόγησης. Ο ∆ιαχειριστής ∆ροµολόγησης είναι το κοµµάτι το 
οποίο έχει υπό την ευθύνη του τη σχεδίαση της νέας υπηρεσίας. Η οντότητα αυτή 
είναι που αποφασίζει για το ποιοι πόροι θα δεσµευτούν για την υλοποίηση της 
αίτησης του πελάτη. 
 
∆ιαχειριστής Πολιτικών. Η λογική του συστήµατος όπως έχει περιγραφεί µέχρι 
στιγµής είναι υλοποιηµένη στα διάφορα υποσυστήµατα του NMS. Η τρόπος 
συµπεριφοράς αυτών των υποσυστηµάτων είναι στατικός αφού ορίστηκε κατά τη 
φάση του σχεδιασµού του συστήµατος. Έτσι θα ήταν επιθυµητό να υπήρχε η 
δυνατότητα δυναµικής αλλαγής της συµπεριφοράς του συστήµατος διαχείρισης, µε 
παρέµβαση του χρήστη. Αυτό ακριβώς επιτυγχάνεται µε τις πολιτικές, ένα σύνολο 
κανόνων, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να επηρεάζει τον τρόπο 
λειτουργίας του συστήµατος. Η οντότητα η οποία διαχειρίζεται τους κανόνες αυτούς, 
είναι ο διαχειριστής πολιτικών.  
 
Για την καλύτερη περιγραφή των ρόλων και του τρόπου µε τον οποίο συνεργάζονται 
οι προαναφερθείσες οντότητες θα αναλυθεί στη συνέχεια ένα σενάριο λειτουργίας για 
αίτηση παροχής νέας υπηρεσίας προς το CM. Σύµφωνα µε αυτό µία αίτηση για 
δηµιουργία νέας υπηρεσίας φτάνει στο CM από τα ανώτερα στρώµατα της ιεραρχίας 
του συστήµατος και στη συνέχεια υλοποιείται από την αρχιτεκτονική. 
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 : End-To-End 
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 : Southbound 
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 : Policy 
Manager

1: createConnectionPopulated

3: getEndToEndRoute
4: ret rieveData

6: setConnectionParam

11: addTasksToScheduler

9: createConnectionPopulated

13: response

Include all necessary 
data for the creation

configuration_state 
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RESERVED

Connection 
created

10: response

Connection 
created

7: setDuration

5: createObject

New connection 
created in the DB

New 
connection 
state

Connection 
parameters

12: setConnectionParam

8: retrieveInventoryData

Needed to allow the 
Provisioning Manager 
knowing the domains 
affected by the 
connection

2: getAuthorisation( )

 
Σχήµα 5-9 Σενάριο Κατασκευής Σύνδεσης 

 
Οι αιτήσεις για κατασκευή νέας υπηρεσίας από τα ανώτερα στρώµατα, καταφθάνουν 
στο NMS µέσω του Northbound Interface Manager. Τόσο η αίτηση για την νέα 
σύνδεση, όσο και οι παράµετροι οι οποίες την περιγράφουν, εκφράζονται µέσα από 
την προδιαγραφή CASMIM η οποία υλοποιείται από το Northbound Interface. H 
αίτηση αυτή προωθείται µέσω της µεθόδου CreateConnectionPopulated2( ) στον 
Provisioning Manager για περαιτέρω ανάλυση. 
Το πρώτο βήµα για την υλοποίηση της νέας σύνδεσης είναι η επιβεβαίωση της 
ορθότητας των χαρακτηριστικών που έχει ζητήσει ο πελάτης. Αυτή η επιβεβαίωση 
µπορεί να αναλυθεί σε δύο επιµέρους στάδια 
Στο πρώτο στάδιο ο PM ελέγχει τη νοηµατική ορθότητα των όσων ζητάει ο χρήστης, 
π.χ. ότι τα άκρα της υπηρεσίας ανταποκρίνονται σε υπάρχοντα PTPs του δικτύου. 
Αφού έχει επιβεβαιωθεί ότι η σύνδεση που ζητάει ο πελάτης έχει νόηµα για το 
δίκτυο, το σύστηµα πρέπει να ελέγξει κατά πόσο ο πελάτης έχει δικαίωµα να 
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υλοποιήσει µια τέτοια σύνδεση. Η µονάδα αρµόδια για να απαντήσει στο ερώτηµα 
αυτό είναι ο Policy Manager. Ο Policy Manager, δίνει τη δυνατότητα στο πάροχο του 
δικτύου µέσω των πολιτικών που διαχειρίζεται, να αλλάξει δυναµικά τη συµπεριφορά 
του συστήµατος. Έτσι αν επιβεβαιωθεί ότι η αίτηση για νέα σύνδεση δεν έρχεται σε 
σύγκρουση µε τις υπάρχουσες πολιτικές του συστήµατος, ο Provisioning Manager 
µπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση της. 
Αφού ο Policy Manager έχει αποφανθεί θετικά για την νέα υπηρεσία το επόµενο 
βήµα είναι η σχεδίαση της. Αυτή είναι η λειτουργία του διαχειριστή δροµολόγησης 
(End to End Routing) στον οποίο προωθείται το αίτηµα για νέα σύνδεση µέσω της 
κλίσεως getEndToEndRoute( ). 
Το σύστηµα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επηρεάσει τον τρόπο σχεδίασης της 
υπηρεσίας, σύµφωνα µε το µοντέλο του traffic engineering. Αν ο χρήστης έχει 
προκαθορίσει µια επιθυµητή διαδροµή, τότε ο ρόλος του δροµολογητή είναι 
παθητικός αφού περιορίζεται στον έλεγχο της ορθότητα του µονοπατιού που παρέχει 
ο χρήστης. Σε αντίθετη περίπτωση ο σχεδιασµός του µονοπατιού αναλαµβάνεται εξ’ 
ολοκλήρου από το διαχειριστή δροµολόγησης. Το πρώτο βήµα για τη σχεδιασµό  
αυτό, είναι η συλλογή από το Inventory των απαραίτητων δεδοµένων για την 
τοπολογία του δικτύου. 
Στην περίπτωση που υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση της 
υπηρεσίας, ο Provisioning Manager µπορεί να προχωρήσει στο πρώτο στάδιο της 
κατασκευή της. Επειδή η διαδικασία κατασκευής παίρνει αρκετό χρόνο το πρώτο 
βήµα είναι η δέσµευση των απαραίτητων πόρων στο Inventory. Με τον τρόπο αυτό 
αποκλείεται το ενδεχόµενο το σύστηµα να κάνει δεκτή κάποια νέα σύνδεση η οποία 
θα προσπαθήσει να δεσµεύσει τους ίδιους πόρους. Το βήµα αυτό έχει νόηµα µόνο για 
τα IPNMS και WDMNMS και ο µηχανισµός κλειδώµατος των πόρων στο Inventory 
στηρίζεται στο µοντέλο του two-phase locking. 
Αφού έχει τελειώσει η δέσµευση των πόρων στο Inventory το σύστηµα µπορεί  να 
δηµιουργήσει το αντίστοιχο αντικείµενο το οποίο θα αναπαραστήσει τη νέα 
υπηρεσία. Επειδή δεν έχει επιβεβαιωθεί, ότι τα κατώτερα στρώµατα του συστήµατος 
µπορούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση της υπηρεσίας, η κατάσταση του νέου 
αντικείµενου CS (Connectivity Service) χαρακτηρίζεται σαν δεσµευµένη και όχι 
ενεργή. 
Σε περίπτωση που η υπηρεσία πρέπει να ενεργοποιηθεί µετά από κάποιο χρονικό 
διάστηµα ενηµερώνεται κατάλληλα το Inventory. Την πληροφορία αυτή θα την 
χρησιµοποιήσει η οντότητα Scheduler για να επανεκκίνηση αργότερα τη διαδικασία 
κατασκευής της σύνδεσης. 
Όλα τα βήµατα µέχρι στιγµής αφορούν το συγκεκριµένο NMS. Προκειµένου το 
αίτηµα για νέα υπηρεσία να προωθηθεί στα υποσυστήµατα του αµέσως κατώτερου 
επιπέδου, ο Provisioning Manager ζητάει από το Inventory πληροφορία σχετικά µε τα 
NMS και EMS τα οποία θα εµπλέκονται  στη διαδικασία κατασκευής της υπηρεσίας. 
Η αρχική αίτηση για παροχή υπηρεσίας διαχωρίζεται σε ένα αριθµό επιµέρους 
αιτήσεων οι οποίες απευθύνονται στα αντίστοιχα EMS, WDMNMS και IPNMS. 
Όταν τελειώσει επιτυχώς η διαδικασία κατασκευής της σύνδεσης, οι οντότητες του 
κατώτερου επίπεδου ειδοποιούν τον Provisioning Manager κάνοντας χρήση 
ασύγχρονων κλίσεων CORBA. 
Ο Scheduler ενηµερώνεται για να ενεργοποιήσει τη νέα σύνδεση. 
Τέλος η τιµή της κατάστασης του αντικειµένου το οποίο αναπαριστά τη νέα σύνδεση 
στο Inventory, ανανεώνεται σε ενεργή δηλώνοντας ότι η νέα σύνδεση µπορεί να 
δεχθεί δεδοµένα. Αντίστοιχα τα συστήµατα των υψηλότερων επιπέδων 
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ενηµερώνονται για την ύπαρξη της νέας σύνδεσης µε την αποστολή ασύγχρονων 
µηνυµάτων CORBA. 
Οι επόµενες παράγραφοι θα περιγράψουν µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια τα συστήµατα 
αυτά τα βήµατα, για κάθε µια από τις οντότητες οι οποίες απαρτίζουν την οµάδα 
ΜΥΣ της αρχιτεκτονικής. 
 
5.3.1 ∆ιαχειριστής Υπηρεσιών (Provisioning Manager) 

Αν το υποσύστηµα CM είναι αυτό που αναλαµβάνει την υλοποίηση των συνδέσεων, 
τότε ο Provisioning Manager (PM) είναι η οντότητα του CM, η οποία έχει τον 
κεντρικό ρόλο του συντονιστή στην διαδικασία της παροχής υπηρεσιών. Έτσι όταν το 
NMS λάβει µια νέα αίτηση για παροχή υπηρεσίας, ο Provisioning Manager αναλύει 
την αίτηση αυτή και τη µεταφράζει σε ένα σύνολο επιµέρους εντολών, τις οποίες 
αποστέλλει προς τις υπόλοιπες οντότητες του NMS. Σε αντίθεση δηλαδή µε τις άλλες 
οντότητες του CM, οι οποίες επιτελούν αυτόνοµες και ανεξάρτητες µεταξύ τους 
λειτουργίες, ο ρόλος του Provisioning Manager είναι να συντονίζει τις ενέργειες των 
υπολοίπων ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα. 
Για το λόγο αυτό, o Provisioning Manager όπως φαίνεται και από το ακόλουθο σχήµα 
[Σχήµα 5-10] χρειάζεται να διατηρεί διεπαφές µε το σύνολο σχεδόν των οντοτήτων 
του συστήµατος. 
 

INorthbound
Interface

Provisioning
Manager

IPMSouthbou
ndInterface

IPolicy
Manager

IConnection

ITreeView
Object

IEndToEnd
Routing

IToPolicy
Manager

IView
Manager

IInventory

 
Σχήµα 5-10 ∆ιαχειριστής Υπηρεσιών 

 
O Provisioning Manager εξυπηρετεί τρεις βασικούς τύπους αιτηµάτων: 
 

• Παροχή σύνδεσης (Provide connection) 
• Τροποποίηση σύνδεσης (Modify connection) 
• Τερµατισµός σύνδεσης (Delete connection) 

 
Αυτά τα αιτήµατα περνούν στον Provisioning Manager χρησιµοποιώντας τις 
κατάλληλες λειτουργίες που καθορίζονται στην προδιαγραφή CaSMIΜ. Σύµφωνα µε 
το σχήµα [Σχήµα 5-10] έχουν καθοριστεί διαφορετικές διεπαφές για τα αιτήµατα τα 
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οποία προέρχονται από τη Βόρεια ∆ιαπροσωπία και για τα αιτήµατα χειριστών, ώστε 
να αντιµετωπιστούν καλύτερα τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά κάθε 
υποσυστήµατος.   
 
5.3.2 ∆ιαχειριστής ∆ροµολόγησης 

Ο σκοπός της οντότητας του ∆ιαχειριστή ∆ροµολόγησης είναι ο σχεδιασµός των 
συνδέσεων, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις επιθυµίες του πελάτη. Σύµφωνα µε 
το σενάριο λειτουργίας το οποίο περιγράφηκε προηγουµένως, όταν µία αίτηση για 
παροχή νέας υπηρεσίας παραληφθεί από τον Provisioning Manager, αυτός µε τη 
σειρά του την προωθεί στον ∆ιαχειριστή ∆ροµολόγησης για να γίνει ο σχεδιασµός 
της. Ο ∆ιαχειριστής ∆ροµολόγησης χρησιµοποιώντας την απεικόνιση του δικτύου 
την οποία διατηρεί ο διαχειριστής ευρετηρίου, αποφασίζει για το αν υπάρχουν οι 
απαραίτητοι πόροι στο δίκτυο ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του πελάτη. 
Ανάλογα µε την απόφαση αυτή, προχωρά ή όχι στον λεπτοµερή σχεδιασµό της νέας 
υπηρεσίας. Σαν τελικό αποτέλεσµα της όλης διαδικασίας, το «σχεδιάγραµµα» της 
καινούργιας υπηρεσίας επιστρέφει στον Provisioning Manager, ο οποίος θα 
µεριµνήσει και για την υλοποίηση της.  
Όπως φαίνεται από τα προηγούµενα, ο ρόλος του ∆ιαχειριστή ∆ροµολόγησης, σε 
αντίθεση µε τον Provisioning Manager, δεν είναι αυτός του κεντρικού συντονιστή. 
Αντίθετα αναλαµβάνει να υλοποιήσει, ένα εξειδικευµένο τµήµα της λογικής του 
συστήµατος, χρήση της οποίας κάνουν οι υπόλοιπες οντότητες. 
Το πρόβληµα της δροµολόγησης το οποίο καλείται να επιλύσει εντάσσεται σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο προβληµάτων εύρεσης συντοµότερου µονοπατιού, σε γράφο µε 
δεδοµένους περιορισµούς Constrained-Based Path Selection (CPS), το οποίο 
συναντάται συχνά στην παροχή υπηρεσιών µε διασφαλισµένο επίπεδο υπηρεσίας. Σε 
αντίθεση µε τις προηγούµενες οντότητες οι οποίες έχουν εξεταστεί µέχρι στιγµής, η 
επίλυση του προβλήµατος αυτού διαφοροποιείται σηµαντικά, ανάλογα µε το 
τεχνολογία στην οποία αναφέρεται και για το λόγο αυτό η σχεδίαση του ∆ιαχειριστή 
∆ροµολόγησης, θα εξεταστεί ξεχωριστά για κάθε ένα NMS που πρέπει υποστηρίζει 
το σύστηµα. 

5.3.2.1 ∆ροµολόγηση στο WDMNMS 
 
Η δροµολόγηση στο WDM επίπεδο εξετάζεται από το πρόβληµα RWA (Routing and 
Wavelength Assignment). Το πρόβληµα αυτό ανήκει στη θεωρία γράφων και έχει σα 
σκοπό τη βέλτιστη δροµολόγηση των οπτικών µονοπατιών στο δίκτυο, για την 
υλοποίηση των υπηρεσιών που ζητά ο χρήστης. Το κάθε οπτικό δίκτυο 
αναπαριστάται σαν ένας γράφος G = (V, E) όπου οι ακµές αντιπροσωπεύουν τις 
οπτικές ζεύξεις. Μία τυπική αίτηση πελάτη r = [u,v] αφορά την δηµιουργία σύνδεσης 
µεταξύ των κόµβων u και v. Ένας αλγόριθµος επίλυσης του προβλήµατος της 
δροµολόγησης θα πρέπει να κάνει τα παρακάτω: 
 

• Ανάθεση κατάλληλου µονοπατιού ρr το οποίο θα συνδέει τους u και v. 
• Επιπρόσθετα ανάθεση στο µονοπάτι αυτό, του κατάλληλου µήκους κύµατος 

το οποίο θα πρέπει να χρησιµοποιείται από όλους τους ενδιάµεσους κόµβους. 
Η συγκεκριµένη απαίτηση µπορεί να µεταβληθεί, σε περίπτωση που οι κόµβοι 
OXC υποστηρίζουν µετατροπή µήκους κύµατος. Για την αρχιτεκτονική Ε∆Κ 
δεν εξετάστηκε αυτό το ενδεχόµενο, µια και ανάλογα προϊόντα δεν είναι 
ακόµα εµπορικά διαθέσιµα. 
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Συνήθως ένα δίκτυο δεν έχει να εξυπηρετήσει όµως µία µόνο τέτοια αίτηση αλλά ένα 
ολόκληρο σύνολο από αυτές. Το σύνολο αυτό αναπαριστάται από τον πίνακα 
κίνησης. Κάθε στοιχείο του πίνακα, αντιπροσωπεύει και µια ξεχωριστή αίτηση 
πελάτη. Ο αλγόριθµός RWA πρέπει να ικανοποιήσει όλες αυτές τις αιτήσεις 
κάνοντας χρήση του µικρότερου δυνατού αριθµού µήκων κύµατος. Το πρόβληµα 
αυτό για γενικές τοπολογίες και ειδικότερα για τοπολογίες δακτυλίου, οι οποίες είναι 
οι πιο ενδιαφέρουσες στα οπτικά δίκτυα, είναι NP-hard [11, 12]. Η ανάπτυξη 
µηχανισµών για την επίλυση του αποτελεί ανοιχτό ερευνητικό πρόβληµα και έτσι δεν 
επιχειρήθηκε να αναλυθεί στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής. Για την υλοποίηση της 
δροµολόγησης στο WDM έγινε χρήση µιας τροποποιηµένης έκδοσης του αλγορίθµου 
του Dijkstra, ο οποίος λαµβάνει υπ’ όψη του την ύπαρξη πολλαπλών µήκων κύµατος. 
Με τον τρόπο αυτό δεν αντιµετωπίστηκε το πρόβληµα RWA στη γενικότητα του. 
Συγκεκριµένα ο ∆ιαχειριστής ∆ροµολόγησης για το WDM, δεν εξετάζει ολόκληρο 
τον πίνακα κίνησης αλλά ξεχωριστά µία αίτηση κάθε φορά. Έτσι για την 
συγκεκριµένη υλοποίηση, δεν γίνεται βελτιστοποίηση στον αριθµό των 
χρησιµοποιούµενων µηκών κύµατος. Ο αλγόριθµος επιλέγει την πρώτη λύση η οποία 
ικανοποιεί τους περιορισµούς του προβλήµατος, ακολουθώντας έτσι µια “First Fit” 
στρατηγική. 

5.3.2.2 ∆ροµολόγηση στο IPNMS 
 
Στην περίπτωση του IPNMS όπως και σε αυτήν του WDMNMS, δεν επιχειρήθηκε η 
επίλυση του προβλήµατος της εύρεσης βέλτιστου µονοπατιού σε γράφο, µε 
περιορισµούς ποιότητας υπηρεσίας. Η υλοποίηση δηλαδή περιορίστηκε στην 
εξεύρεση ενός µονοπατιού το οποίο πληρεί τις απαιτήσεις του πελάτη χωρίς να είναι 
κατ’ ανάγκη το βέλτιστο. Πάλι χρησιµοποιήθηκε κατάλληλη µετατροπή του 
αλγόριθµου εύρεσης συντοµότερου µονοπατιού Dijkstra, για τη δροµολόγηση µέσα 
στο IP δίκτυο.  Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι για τη δροµολόγηση στο ΙΡ επίπεδο, 
σε αντίθεση µε την περίπτωση του WDM υπάρχουν οι απαραίτητες υλοποιήσεις των 
µηχανισµών εύρεσης µονοπατιού από στο επίπεδο ελέγχου. Έτσι ο σχεδιασµός των 
MPLS LSP µπορεί να ανατεθεί εξ’ ολοκλήρου στο OSPF ή το IS-IS. Επειδή όµως οι 
επεκτάσεις των πρωτοκόλλων αυτών (OSPF TE) [7] για traffic engineering δεν 
υποστηρίζονται από όλους τους υπάρχοντες κόµβους, η λύση της χρήσης του 
δροµολογητή IPNMS, αποτελεί µια πιο γενική λύση για το πρόβληµα. 

5.3.2.3 ∆ροµολόγηση στο INMS 
 
Όπως φάνηκε από τις προηγούµενες παραγράφους η βέλτιστη δροµολόγηση τόσο των 
MPLS, όσο και των οπτικών µονοπατιών είναι ένα ανοιχτό ερευνητικό πρόβληµα το 
οποίο από µόνο του θα µπορούσε να αποτελέσει θέµα διατριβής. Ένα κοµµάτι του 
συνολικού προβλήµατος το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον για την συγκεκριµένη 
αρχιτεκτονική είναι το πως οι µερικές λύσεις οι οποίες προκύπτουν από τη 
δροµολόγηση στα  επιµέρους υποδίκτυα  IP και WDM, µπορεί να συνδυαστούν 
µεταξύ τους για το σχεδιασµό της συνολικής υπηρεσίας από άκρο σε άκρο. Με αυτό 
το θέµα θα ασχοληθούν οι επόµενες παράγραφοι. 

5.3.2.3.1 Περιγραφή Πληροφορίας ∆ροµολόγησης του INMS 
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Σύµφωνα µε την περιγραφή της αρχιτεκτονικής Ε∆Κ, η πληροφορία για την 
τοπολογία του δικτύου είναι κατανεµηµένη µεταξύ των µονάδων από τις οποίες 
απαρτίζεται. Τα δεδοµένα για παράδειγµα τα οποία αφορούν τους οπτικούς 
δακτυλίους είναι γνωστά µόνο στο WDMNMS, ενώ για τους δροµολογητές LSR 
µόνο στο IPNMS αντίστοιχα. Με αυτό τον τρόπο κανένα κοµµάτι του συστήµατος 
δεν διαθέτει την συνολική εικόνα του δικτύου. Η ίδια περίπου λογική, ακολουθείται 
από το µοντέλο της ιεραρχικής δροµολόγησης [8]. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, η 
τοπολογία χωρίζεται σε ένα σύνολο από επιµέρους γράφους, για κάθε ένα από τους 
οποίους γίνεται ανεξάρτητα ο υπολογισµός της ζητούµενη λύσης. Οι επιµέρους 
διαδροµές που προκύπτουν από τη διαδικασία υπολογισµού, συνδυάζονται στα 
υψηλότερα επίπεδα του µοντέλου, για να σχηµατίσουν τελικά, το συνολικό µονοπάτι 
από άκρο σε άκρο.  
Για τη περίπτωση της αρχιτεκτονικής Ε∆Κ που εξετάζει η διατριβή, τα επίπεδα είναι 
δύο. Στο κατώτερο επίπεδο βρίσκονται τα IPNMS και WDMNS όπου εκτελείται 
ξεχωριστά η δροµολόγηση και σε αυτό του INMS το οποίο συνδυάζει τις µερικές 
λύσεις.  
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η δροµολόγηση στο Ε∆Κ αντιµετωπίζεται µε αντίστοιχο 
τρόπο, µε αυτόν που χρησιµοποιείται στο διαδίκτυο, όπου η συνολική τοπολογία 
χωρίζεται σε ένα σύνολο από επιµέρους αυτόνοµα συστήµατα, τα οποία 
χρησιµοποιούν BGP για τη µεταφορά πληροφορίας δροµολόγησης µεταξύ τους. Η 
εικόνα που σχηµατίζει µέσω του BGP κάθε αυτόνοµο σύστηµα για την τοπολογία 
είναι αντίστοιχη µε την εικόνα που έχει ο διαχειριστής δροµολόγησης του INMS. 
∆ηλαδή το INMS έχει επίγνωση για την ύπαρξη όλων των υποδικτύων του πάροχου, 
αλλά η γνώση του για κάθε ένα από αυτά είναι περιληπτική. Το πρόβληµα το οποίο 
τίθεται είναι η δηµιουργία της κατάλληλης µερικής αναπαράστασης των επιµέρους 
δικτύων του πάροχου, η οποία είναι αρκετή για την δροµολόγηση χωρίς όµως να 
επιφέρει υπερβολικά µεγάλο υπολογιστικό φορτίο στο σύστηµα. 

5.3.2.3.2 Σύνθεση Πληροφορίας ∆ροµολόγησης του INMS 
 

Η εικόνα την οποία έχει το INMS και κατ’ επέκταση ο διαχειριστής δροµολόγησης 
INMS για το δίκτυο είναι αρκετά περιληπτική. Η γνώση του συστήµατος, 
περιορίζεται στους ακραίους κόµβους του κάθε υποδικτύου και στις ζεύξεις οι οποίες 
τα ενώνουν µεταξύ τους (interdomain links). Αν για παράδειγµα µια αίτηση ζητά τη 
διασύνδεση δύο ακραίων IP κόµβων, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικά υποδίκτυα, 
τότε η δροµολόγηση στο INMS µπορεί να προσδιοριστεί ως εξής: 
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Σχήµα 5-11  Γράφος INMS 
 

• Ο διαχειριστής δροµολόγησης σαν ένα πρώτο βήµα εντοπίζει τα υποδίκτυα 
στα οποία ανήκουν αυτοί οι ακραίοι κόµβοι. Σύµφωνα µε όσα έχουν 
αναφερθεί, στη συνέχεια πρέπει να χωρίσει το πρόβληµα της εύρεσης 
κατάλληλου µονοπατιού, σε ένα αριθµό επιµέρους αντίστοιχων προβληµάτων. 
Για να επιτευχθεί αυτό, αρκεί να υπολογιστούν τα ενδιάµεσα υποδίκτυα, µέσα 
από τα οποία θα δροµολογηθεί η υπηρεσία. Κάθε ένα υποδίκτυο θα αποτελεί 
και ένα επιµέρους πρόβληµα δροµολόγησης το οποίο θα επιλυθεί από τις 
οντότητες WDMNMS και IPNMS της αρχιτεκτονικής [Σχήµα 5-11]. 

 
• Στη συνέχεια ο υπολογισµός των ενδιάµεσων υποδικτύων µπορεί εύκολα να 

γίνει χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµό εύρεσης συντοµότερου µονοπατιού 
Dijkstra στο γράφο που περιγράφηκε στο προηγούµενο βήµα. Ο αλγόριθµος 
θα επιλέξει το µονοπάτι που θα απαιτεί πρόσβαση στο µικρότερο αριθµό 
υποδικτύων. Αφού αυτά επιλεγούν, η ίδια διαδικασία στη συνέχεια 
εφαρµόζεται για κάθε ένα από τα επιµέρους υποδίκτυα τα οποία επιλέχθηκαν 
από το INMS. Όπως φαίνεται η δροµολόγηση στο INMS είναι ανεξάρτητη 
από τα επιµέρους προβλήµατα στα WDM και IP δίκτυα, µια και το τελικό 
µονοπάτι επιλέγεται µε µόνο κριτήριο αριθµό των αριθµό των ενδιάµεσων 
υποδικτύων. Ο διαχειριστής µπορεί να επηρεάσει τον τρόπο δροµολόγησης 
στο INMS έµµεσα, αναθέτοντας κατάλληλα βάρη στους κόµβους του γράφου.  

 
• Επειδή το INMS δεν έχει επίγνωση της πλήρους τοπολογίας των ενδιάµεσων 

υποδικτύων, υπάρχει η πιθανότητα η δροµολόγηση της υπηρεσίας µέσα σε 
κάποιο από αυτά να αποτύχει. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία 
επαναλαµβάνεται µε από την αρχή µέχρι να βρεθεί το πρώτο µονοπάτι το 
οποίο πληρεί τους περιορισµούς που έχει θέσει ο χρήστης. ∆ηλαδή όπως και 
στις περιπτώσεις των δροµολογητών στα υποσυστήµατα WDMNMS και 
IPNMS ακολουθείται η στρατηγική “First Fit”. 

 
Μία ενδιαφέρουσα παραλλαγή του παραπάνω µηχανισµού η οποία παρουσιάζει 
σηµαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον είναι η χρήση τµήµατος της πληροφορίας για την 
τοπολογία των WDM και ΙΡ στην δροµολόγηση στο INMS. Συγκεκριµένα είναι 
δυνατό κάθε NMS να παράγει µία περιληπτική εικόνα των δικτύων τα οποία έχει υπό 
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τον έλεγχο του. Η πληροφορία αυτή αναπαρίσταται σαν µία σειρά από βάρη τα οποία 
εισάγονται στο γράφο δροµολόγησης του INMS. Έχουν γίνει µια σειρά από 
ερευνητικές προσπάθειες για την εύρεση µεθοδολογιών για τον υπολογισµό αυτών 
των βαρών [9] [10]. Για λόγους πολυπλοκότητας, η αρχιτεκτονική Ε∆Κ δε 
προχώρησε στην υλοποίηση τους αλλά περιορίστηκε απλά στο να δώσει στο 
διαχειριστή τη δυνατότητα να ελέγχει την δροµολόγηση θέτοντας ο ίδιος τα βάρη 
αυτά όπως αναφέρθηκε προηγουµένως. 
 
5.3.3 ∆ιαχείριση ∆ικτύων µέσω Πολιτικών 

Πρωταρχικός σκοπός µιας οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής διαχείρισης, είναι να 
βοηθήσει το χρήστη του συστήµατος, στο να έχει εύκολα τον έλεγχο των πόρων του 
δικτύου, µέσα από κατάλληλο γραφικό περιβάλλον το οποίο θα του παρέχει. Παρόλο 
που αυτό το µοντέλο λειτουργίας ανταποκρίνεται καλά σε µεσαίου µεγέθους δίκτυα, 
δε συµβαίνει κάτι ανάλογο σε εκτεταµένες τοπολογίες µε µεγάλο αριθµό οντοτήτων, 
όπως αυτές στις οποίες απευθύνεται η συγκεκριµένη αρχιτεκτονική. Ο λόγος είναι ότι 
όσο αυξάνεται ο αριθµός των διαχειριζόµενων στοιχείων, αυξάνεται δυσανάλογα και 
ο αριθµός των εντολών και αποφάσεων τις οποίες πρέπει να λαµβάνει ο χρήστης, 
προκειµένου να φέρει σε πέρας µε επιτυχία, το έργο της διαχείρισης. Ακόµα και αν οι 
εντολές αυτές εκδίδονται µέσα γραφικά εργαλεία, µε φιλικό προς το χρήστη 
περιβάλλον, µόνο και µόνο ο αριθµός που χρειάζεται για τον σωστό έλεγχο 
ολόκληρου του δικτύου, αποτελεί ένα σηµαντικό φορτίο εργασίας για το διαχειριστή 
του συστήµατος. 
Το πρόβληµα αυτό προσπαθεί  να αντιµετωπίσει το µοντέλο της «διαχείρισης µέσω 
πολιτικών» πάνω στο οποίο στηρίζονται και οι οντότητες διαχείρισης πολιτικών της 
προτεινόµενης αρχιτεκτονικής. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, ο χρήστης πέρα από τη 
δυνατότητα της άµεσης επέµβασης πάνω στο σύστηµα µέσα από εργαλεία όπως η 
κονσόλα διαχείρισης, έχει στη διάθεση του τρόπους να επηρεάζει έµµεσα την 
συµπεριφορά του συστήµατος. Οι τρόποι αυτοί στηρίζονται στην εισαγωγή πολιτικών 
διαχείρισης, δηλαδή κανόνων οι οποίοι καθορίζουν τη δυναµική συµπεριφορά του 
συστήµατος. Με τις πολιτικές, ο χρήστης αντί να έχει υπό τον άµεσο έλεγχο του την 
κάθε τελευταία λεπτοµέρεια της λειτουργίας διαχείρισης, για οποιοδήποτε δυνατό 
ενδεχόµενο που θα υπάρχει πιθανότητα να συναντηθεί, περιγράφει µέσα από 
κατάλληλη γλώσσα µε γενικότητα τρόπους αντίδρασης του συστήµατος στις 
διάφορες συνθήκες τις οποίες αυτό θα κλιθεί να αντιµετωπίσει.  
Έτσι αν οντότητες όπως ο διαχειριστής υπηρεσιών και ο διαχειριστής δροµολόγησης 
υλοποιούν τη λογική του συστήµατος όπως την αντιλαµβάνεται ο σχεδιαστής της 
αρχιτεκτονικής, οι πολιτικές δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη επηρεάσει αυτή τη 
λογική αυτή κατά το χρόνο λειτουργίας του συστήµατος µε την εισαγωγή των 
κατάλληλων κανόνων. 
Το πρόβληµα όπως περιγράφηκε µέχρι στιγµής έχει κοινά χαρακτηριστικά µε 
προβλήµατα τα οποία καλούνται να επιλύσουν αρχιτεκτονικές συστηµάτων λήψης 
αποφάσεων. Στις αρχιτεκτονικές αυτές η λογική του συστήµατος υλοποιείται 
κάνοντας χρήση ποικιλίας τεχνολογιών όπως νευρωνικά δίκτυα, δίκτυα γνώσης και 
έµπειρα συστήµατα. Για τη συγκεκριµένη περίπτωση επιλέχθηκε σαν µεθοδολογία, η 
κατασκευή µιας κανονικής γραµµατικής.. Οι πολιτικές εκφράζονται σαν θεωρήµατα 
τα οποία παράγονται από τη  γραµµατική αυτή. Κάθε νέα ενέργεια διαχείρισης 
ελέγχεται για το κατά πόσο είναι σύµφωνη µε αυτά τα υπάρχοντα θεωρήµατα, 
προκειµένου το σύστηµα να προχωρήσει στην συνέχεια στην υλοποίηση της.  
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Η συγκεκριµένη µεθοδολογία επιλέχθηκε για λόγους απλότητας στην υλοποίηση της 
αλλά και για τον άµεσο έλεγχο που δίνει στον διαχειριστή, πάνω στη συµπεριφοράς 
του συστήµατος σε σχέση µε τις υπόλοιπες µεθόδους. Γι’ αυτό άλλωστε, η χρήση 
λογικών προτάσεων και κανόνων, είναι η µέθοδος η οποία προωθείται και από 
σχετικούς φορείς, όπως η οµάδα εργασίας Network Working Group του IETF, για 
την υλοποίηση συστηµάτων διαχείρισης µέσω πολιτικών[3]. 
 
5.3.4 Αρχιτεκτονική ∆ιαχείρισης Πολιτικών 

Η αρχιτεκτονική διαχείρισης πολιτικών η οποία υλοποιήθηκε για τις ανάγκες του 
συστήµατος στηρίζεται στο µοντέλο το οποίο προτάθηκε από την οµάδα εργασίας 
Distributed Management Task Force του IETF. Το µοντέλο αυτό όπως απεικονίζεται 
στο παρακάτω σχήµα [Σχήµα 5-12] [14] εισάγει τις εξής οντότητες στην 
αρχιτεκτονική: 
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Σχήµα 5-12  ∆ιαχείριση Πολιτικών 

 
• Policy Management Tool (Εργαλείο Σχεδίασης Πολιτικών). Ο σκοπός του 

Policy Management Tool είναι να καθοδηγεί το χρήστη στη διαδικασία 
δηµιουργίας πολιτικών. Ειδικότερα αναλαµβάνει να βοηθήσει κατά το στάδιο 
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της σχεδίασης τους, ελέγχοντας τη συντακτική όσο και σηµασιολογική 
ορθότητα των νέων πολιτικών που εισάγονται στο σύστηµα. Ο πρώτος 
έλεγχος είναι µια σχετικά απλή υπόθεση, µε δεδοµένο ότι οι πολιτικές 
παράγονται από κανονικές γραµµατικές και έτσι η συντακτική τους ορθότητα 
µπορεί να εξακριβωθεί µε ένα απλό αυτόµατο.  
Όσο αφορά τη δεύτερη συνθήκη, την σηµασιολογική ορθότητα, αυτή 
συνεπάγεται ότι η κάθε νέα πολιτική  δεν εισάγει αντιφάσεις στο σύστηµα, 
δηλαδή ότι δεν έρχεται σε σύγκρουση µε κάποια από τις ήδη καταχωρηµένες 
πολιτικές του συστήµατος. Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι το Policy Management 
Tool θα πρέπει να ελέγχει τις καινούργιες πολιτικές µε κάθε µία από τις ήδη 
υπάρχουσες. Αυτός ο έλεγχος εξυπηρετείται την αντίστροφη ροή δεδοµένων, 
η οποία απεικονίζεται στο σχήµα µεταξύ του Policy Repository και του Policy 
Management Tool. Στη συνέχεια αν οι νέες πολιτικές περάσουν επιτυχώς τους 
απαιτούµενους ελέγχους, το Policy Management Tool τις καταχωρεί σε 
κατάλληλη βάση για περαιτέρω χρήση από τα υπόλοιπα κοµµάτια της 
αρχιτεκτονικής. 
Ο ρόλος του Policy Management Tool, αναλαµβάνεται στην αρχιτεκτονική 
του συστήµατος από την οντότητα Policy Editor. Η οντότητα αυτή 
απαρτίζεται από κατάλληλο σύστηµα γραφικής διαπροσωπίας µέσα από το 
οποίο ο χρήστης θέτει νέες πολιτικές. 

 
• Policy Repository (Βάση Πολιτικών). Μετά τον επιτυχηµένο συντακτικό και 

σηµασιολογικό έλεγχο, οι νέες πολιτικές εισάγονται σε κατάλληλη βάση 
κανόνων, για χρήση από τις υπόλοιπες οντότητες της αρχιτεκτονικής. Η δοµή 
της βάσης αυτής ποικίλει ανάλογα µε τον τρόπο αναπαράστασης που έχει 
επιλεχθεί για αυτές. Για παράδειγµα, αν ως τρόπος αναπαράστασης έχει 
επιλεχθεί να είναι η απλή µορφή κειµένου, τότε µια οποιαδήποτε σχεσιακή 
βάση αρκεί για να παίξει το ρόλο του Policy Repository. Στην συγκεκριµένη 
περίπτωση της αρχιτεκτονικής Ε∆Κ, έχει επιλεχθεί µια πιο σύνθετη 
αναπαράσταση για την επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Για το 
λόγο αυτό έχει γίνει χρήση ενός συστήµατος LDAP για την υλοποίηση του 
Policy Repository στην πλατφόρµα διαχείρισης. 

 
• Policy Enforcement Point (Σηµείο επιβολής απόφασης). Η οντότητα Policy 

Enforcement Point (PEP) είναι το κοµµάτι του συστήµατος στο οποίο γίνεται 
εφαρµογή των πολιτικών. Για ένα τυπικό δίκτυο ως παράδειγµα PEP θα 
µπορούσε να θεωρηθεί ένας δροµολογητής, ο οποίος καλείται να αποφασίσει 
για το κατά πόσο θα πρέπει να δεχτεί κάποια νέα σύνδεση. Το ΡΕΡ δεν έχει 
την ικανότητα να πάρει µια τέτοια απόφαση από µόνο του, αλλά περιορίζεται 
στο να προωθεί τα αιτήµατα των πελατών στην οντότητα PDP για επικύρωση. 
Στην περίπτωση της αρχιτεκτονικής Ε∆Κ, η διαχειριστική πλατφόρµα δεν έχει 
άµεση επαφή µε τα στοιχεία του δικτύου. Σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική των 
NMS η οντότητα µέσω της οποίας περνάνε όλες οι εντολές για παροχή 
υπηρεσιών στο σύστηµα, είναι ο Provisioning Manager. Το χαρακτηριστικό 
αυτό τον καθιστά ιδανικό για το ρόλο του PEP. Πέρα από τον Provisioning 
Manager τον ρόλο του PEP µπορούν να αναλάβουν, όπως θα φανεί στη 
συνέχεια, και άλλες οντότητες της αρχιτεκτονικής, όπως ο διαχειριστής 
δροµολόγησης, ο Threshold Manager και Performance Collector. 
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• Policy Decision Point (Σηµείο λήψης απόφασης). Τέλος η οντότητα Policy 
Decision Point (PDP) είναι αυτή η οποία τελικά θα κλιθεί, βάση των 
πολιτικών του συστήµατος, να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις για τη 
διαχείριση του δικτύου. Συγκεκριµένα όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, 
όταν µία νέα αίτηση φτάσει σε ένα PEP, τότε αυτό την προωθεί στο 
αντίστοιχο PDP για περαιτέρω επεξεργασία. Ο ρόλος του PDP είναι να 
αποφασίσει για το κατά πόσο αυτή η νέα αίτηση βρίσκεται σε συµφωνία µε τη 
λογική του συστήµατος, όπως αυτή καθορίζεται από τις υπάρχουσες 
πολιτικές. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο το PDP πρέπει να έχει πρόσβαση στις 
πολιτικές οι οποίες έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Policy Repository όπως 
φαίνεται και στο προηγούµενο σχήµα [Σχήµα 5-12]. 

 
Για την αρχιτεκτονική του CM τον ρόλο του PDP αναλαµβάνει µία νέα οντότητα η 
οποία θα περιγραφεί στην συνέχεια, ο διαχειριστής πολιτικών (Policy Manager). 

5.3.4.1 Επικοινωνία µεταξύ των οντοτήτων διαχείρισης πολιτικών 
 
Στη υλοποίηση διαχείρισης µέσω πολιτικών για την συγκεκριµένη αρχιτεκτονική, 
µπορούν να εντοπιστούν δύο ροές επικοινωνίας µεταξύ των οντοτήτων.  

5.3.4.2 Εισαγωγή Πολιτικών 
 
Η πρώτη αφορά την επικοινωνία µεταξύ του Policy Editor και της βάσης LDAP κατά 
τη δηµιουργία νέων πολιτικών και κατά κανόνα λαµβάνει χώρα κατά την 
αρχικοποίηση του συστήµατος. Τα βήµατα τα οποία απαρτίζουν τη διαδικασία αυτή 
απεικονίζονται στο παρακάτω σχήµα [Σχήµα 5-13] 
 

1. Στο πρώτο βήµα της διαδικασίας, ο χρήστης εισάγει τη νέα πολιτική κάνοντας 
χρήση του γραφικού περιβάλλοντος το οποίο παρέχει ο Policy Editor. 

 
2. Η καινούργια πολιτική ελέγχεται για το κατά πόσο είναι συντακτικά ορθή. 

 
 

3. Στη συνέχεια η καινούργια πολιτική προωθείται για σηµασιολογικό έλεγχο 
στην οντότητα Policy-Coordinator. Ο λόγος που η λειτουργία αυτή δεν 
επιτελείται από τον Policy Editor, είναι ότι ο σηµασιολογικός έλεγχος είναι 
µια χρονοβόρα διαδικασία η οποία απασχολεί πλήρως την οντότητα την οποία 
τον επιτελεί. Με την επιλογή που έγινε, το φορτίο αυτό αναλαµβάνεται από 
τον Policy-Coordinator, ενώ ο Policy-Editor είναι ελεύθερος να διεκπεραιώσει 
την εισαγωγή νέων πολιτικών 

 
4. Για να γίνει ο σηµασιολογικός έλεγχος ο Policy-Coordinator ανακτά της ήδη 

καταχωρηµένες πολιτικές του συστήµατος. 
 

 
5. Ακολούθως η νέα πολιτική ελέγχεται, για το κατά πόσο έρχεται σε αντίφαση 

µε κάθε µια από τις υπάρχουσες. 
 
6. Αν το προηγούµενο βήµα στεφτεί από επιτυχία η πολιτική καταχωρείται στη 

βάση για να γίνει χρήση της από το σύστηµα. 
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7. Κατάλληλο µήνυµα επιτυχίας αποστέλλεται στο χρήστη. 
 

Policy Editor : WINMAN 
OPERATOR

Policy Coordinator : 
PolicyCordinator

LDAP
Repository

1. AddPolicy( )

2. CheckSyntax( )

3. CheckSemantics( )

4. GetPolicies( )

PolicyEntries

5. PerformSemanticCheck( )

6. StrorePolicy( )

7. ReturnResult( )

 
Σχήµα 5-13 ∆ηµιουργία νέας Πολιτικής 

5.3.4.3 Έλεγχος ∆ιαχείρισης µε χρήση Πολιτικών 
 
Η δεύτερη ροή δεδοµένων η οποία είναι και η πιο σηµαντική, λαµβάνει χώρα κατά το 
χρόνο εκτέλεσης του συστήµατος διαχείρισης. Σύµφωνα µε το µοντέλο των 
πολιτικών, όταν µια νέα αίτηση λαµβάνεται από µία οντότητα PEP, τότε αυτή έρχεται 
σε επικοινωνία µε κάποιο PDP του συστήµατος προκειµένου να επικυρώσει την 
αίτηση αυτή. Για την υλοποίηση της µεταξύ τους επικοινωνίας, έχουν δηµιουργηθεί 
εξειδικευµένα πρωτόκολλα όπως το COPS [13]. Στη συγκεκριµένη όµως περίπτωση 
της αρχιτεκτονικής δεν υπάρχει η ανάγκη για υλοποίηση τόσο πολύπλοκων λύσεων. 
Ο λόγος είναι ότι τόσο το PDP, όσο και το PEP υλοποιούνται πλήρως στα πλαίσια 
του συστήµατος και έτσι υπάρχει η ευχέρεια επιλογής εναλλακτικών τρόπων 
επικοινωνίας. Για την συγκεκριµένη περίπτωση η διαδικασία διαπραγµάτευσης 
µεταξύ PDP και PEP υλοποιήθηκε σαν διεπαφή CORBA κυρίως για λόγους 
οµοιοµορφίας µε τη πρακτική η οποία υιοθετήθηκε για το υπόλοιπο σύστηµα.  
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5.3.4.4 Υλοποίηση Μηχανισµού Πολιτικών στα πλαίσια του Ε∆Κ 
 
Οι πολιτικές υλοποιούν τη λογική της πλατφόρµας διαχείρισης, ελέγχοντας τον τρόπο 
µε τον οποίο αυτή ανταποκρίνεται στις συνθήκες του δικτύου. Όπως έχει αναφερθεί 
στην αρχή της ενότητας, υπάρχουν διάφορες µεθοδολογίες για την υλοποίηση 
µηχανισµών οι οποίοι επηρεάζουν τον λήψης αποφάσεων ενός συστήµατος. Αυτός 
που έχει επιλεχθεί για τη συγκεκριµένη αρχιτεκτονική είναι η χρήση απλών κανόνων, 
µέσα από τους οποίους θα εκφράζονται οι τρόποι µε τους οποίους θα αντιδρά το 
σύστηµα σε κάθε ενδεχόµενο που συναντά. Η παραπάνω µεθοδολογία αποτελεί µια 
από τις πιο απλές και ευέλικτες υλοποιήσεις συστήµατος απόφασης σε σχέση µε τη 
χρήση άλλων εναλλακτικών όπως π.χ. νευρωνικά δίκτυα και δίκτυα λογικής αλλά 
παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στο σχεδιασµό του 
συστήµατος πολιτικών. 
Συγκεκριµένα η χρήση κανόνων προϋποθέτει την επίλυση µιας σειράς από επιµέρους 
προβλήµατα όπως: 
 

• Κατασκευή κατάλληλης Γραµµατικής / Κανόνων παραγωγής. Το ποιο 
δύσκολο κοµµάτι του σχεδιασµού σε αυτή τη περίπτωση είναι η κατασκευή 
κατάλληλης γραµµατικής η οποία θα παράγει τις πολιτικές. Η δυσκολία 
συνίσταται στην κατασκευή µιας γλώσσας, η οποία θα έχει την 
εκφραστικότητα την οποία απαιτεί το πρόβληµα, χωρίς ταυτόχρονα να είναι 
ιδιαίτερα περίπλοκη στην ερµηνεία της από το σύστηµα. 

• Κατασκευή Συντακτικού Αναλυτή. Με δεδοµένους τους κανόνες οι οποίοι 
παράγονται από την παραπάνω γραµµατική, το επόµενο βήµα είναι η 
ερµηνεία τους από το σύστηµα. Το πρώτο στάδιο για αυτό, είναι η υλοποίηση 
της συντακτικής ανάλυσης των κανόνων η οποία εξαρτάται άµεσα από τον 
τύπο γραµµατικής η οποία έχει επιλεχθεί. 

• Κατασκευή interpreter (διερµηνέα γλώσσας). Το τελικό στάδιο είναι η 
ερµηνεία και αποτίµηση των κανόνων κατά το οποίο το σύστηµα αποφασίζει 
για το κατά πόσο κάθε κανόνας έχει εφαρµογή στην παρούσα χρονική στιγµή. 

 
Η υλοποίηση όλων των παραπάνω βηµάτων δεν αποτελεί απλή υπόθεση, για τον λόγο 
αυτή επιλέχθηκε η λύση της υιοθέτησης ενός από τους ήδη υπάρχοντες µηχανισµών 
υλοποίησης πολιτικών για χρήση στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής Ε∆Κ. Ο 
µηχανισµός που επιλέχθηκε είναι η πλατφόρµα Ponder [4, 5].  
Η πλατφόρµα αυτή στηρίζεται σε µία αντικειµενοστραφή δηλωτική γλώσσα η οποία 
είναι προσανατολισµένη στη υλοποίηση πολιτικών δικτύου. Η χρήση του Ponder 
επιτάχυνε σηµαντικά την υλοποίηση του συστήµατος, καθώς σηµαντικά προβλήµατα 
τα οποία αναφέρθηκαν σε προηγούµενες ενότητες όπως π.χ. ο σηµασιολογικός και 
συντακτικός έλεγχος έχουν ήδη επιλυθεί. Οι πολιτικές όπως προσδιορίζονται στο 
Ponder χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

5.3.4.5 Πολιτικές τύπου Authorization 
 
Οι Authorization Policies έχουν σα σκοπό να συντονίσουν την πρόσβαση των 
πελατών στους πόρους του συστήµατος. Ο έλεγχος πρόσβασης καθορίζεται µε δύο 
τρόπους. Ο πρώτος επιτρέπει στον διαχειριστή να καθορίσει επακριβώς  την 
λειτουργικότητα στην οποία έχουν πρόσβαση οι πελάτες. Ο δεύτερος ακολουθεί την 
αντίστροφη πορεία καθορίζοντας τους τοµείς στους οποίους ο χρήστης δεν έχει 
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πρόσβαση. Ο τρόπος µε τον οποίο η γλώσσα των πολιτικών εκφράζει τα παραπάνω 
θα δοθεί µέσα από ένα κατάλληλο παράδειγµα. 
Το παράδειγµα αυτό προσπαθεί να υλοποιήσει µια πολιτική η οποία θα καθοδηγεί  το 
σύστηµα στο να επιτρέπει σε χρήστη τύπου Α, να κατασκευάζει συνδέσεις. Ο 
ορισµός µιας τέτοιας πολιτικής, αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα: 
 
Πρώτα υπάρχει µία δήλωση η οποία θα καθορίζει το όνοµα της καινούργια πολιτικής 
και τον τύπο της. Τα παρακάτω γίνονται µέσα από την πρόταση: 
 
type auth+ AllowConnections(int clientType).  
 
Το πρώτο τµήµα της, δηλώνει τον τύπο “Positive Authorization”, ενώ το δεύτερο το 
όνοµα της πολιτικής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παραµετροποιήσει την χρήση 
της πολιτικής, παρέχοντας τα κατάλληλα ορίσµατα. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα 
σαν παράµετρος µεταφέρεται ένας ακέραιος ο οποίος αντιπροσωπεύει τον τύπο του 
πελάτη. Η παράµετρος αυτή αρχικοποιείται από την οντότητα η οποία ζητά την 
επικύρωση της αίτησης, δηλαδή το PEP.  
 
Μετά την δήλωση της πολιτικής ακολουθεί ο καθορισµός της. Σύµφωνα µε τη 
γραµµατική του Ponder, το σώµα µιας Authoritative Policy πρέπει να καθορίζει τα 
παρακάτω: 
 
Σηµείο εφαρµογής πολιτικής. Σε αυτό το κοµµάτι καθορίζονται τα PEP στα οποία 
βρίσκει εφαρµογή η πολιτική. Στην συγκεκριµένη περίπτωση επιχειρείται να τεθεί 
κάποιος περιορισµός στην κατασκευή συνδέσεων. Αυτή η ενέργεια είναι σχετική µε 
τον Provisioning Manager, εποµένως η δήλωση του σηµείου εφαρµογής έχει την 
ακόλουθη µορφή:  
 
target provisioningManager; 
 
Αντικείµενο πολιτικής. Η πολιτικές τύπου Authorization, έχουν σα σκοπό να 
ελέγξουν την πρόσβαση σε κάποιο κοµµάτι της λειτουργικότητας του συστήµατος. 
Το κοµµάτι αυτό αποτελεί και το αντικείµενο της πολιτικής. Στην συγκεκριµένη 
περίπτωση, η δηµιουργία µιας σύνδεσης προϋποθέτει πρόσβαση στη λειτουργικότητα 
του Provisioning Manager, ο οποίος µε τη σειρά του θα αναλάβει το συντονισµό της 
όλης κατασκευής. Έτσι αντικείµενο της πολιτικής είναι πάλι ο Provisioning Manager 
για το παράδειγµα που εξετάζεται: 
 
subject provisioningManager; 
 
Ενέργεια πολιτικής. Η ενέργεια καθορίζει επακριβώς σε ποια κοµµάτια της 
λειτουργικότητας του αντικειµένου της πολιτικής παρέχεται πρόσβαση. Η πολιτική η 
οποία εξετάζεται στο παράδειγµα ενδιαφέρεται για τη δυνατότητα κατασκευής 
συνδέσεων µέσω του Provisioning Manager. Σύµφωνα µε τις διεπαφές που παρέχει η 
οντότητα αυτή, κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται µε τη µέθοδο CreateConnectionPopulated( 
). Εποµένως η ενέργεια στη οποία παρέχει πρόσβαση η πολιτική είναι η ακόλουθη: 
 
action CreateConnectionPopulated (); 
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Συνθήκη πολιτικής. Το κοµµάτι αυτό καθορίζει τις προϋποθέσεις, κάτω από τις 
οποίες ενεργοποιείται η πολιτική. Η χρήση του δεν είναι υποχρεωτική, για 
παράδειγµα δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση που µια πολιτική πρέπει να 
εφαρµόζεται πάντα. Στο σενάριο το οποίο εξετάζεται, η πολιτική πρέπει να 
ενεργοποιείται όταν ο τύπος του πελάτη είναι κάποιας συγκεκριµένης κατηγορίας, 
έστω Α: 
 
when clientType == A; 
 
Η σύνταξη της παραπάνω συνθήκης, ακολουθεί τον ίδιο φορµαλισµό µε τις 
υπάρχουσες γλώσσες προγραµµατισµού. Πρέπει τέλος να σηµειωθεί ότι η αποτίµηση 
της συνθήκης και των µεταβλητών όπως η clientType αποτελούν λειτουργικότητα η 
οποία παρέχεται έτοιµη από την πλατφόρµα Ponder. 
 
Ο τελικός ορισµός της πολιτικής φαίνεται παρακάτω: 
 
type auth+ noMoreThan10(int clientType) { 
 
/*  
clientType    
  Provisioning Manager :is the Provisioning Manager :)   
  
*/ 
 target provisioningManager; 
 subject provisioningManager; 
 action provisioningManager.CreateConnectionPopulated (); 
 when clientType == A; 
} 
 
Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω η χρήση της Authorization πολιτικής από το 
σύστηµα ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα [Σχήµα 5-14]: 

Provisioning  
Manager 

Policy Manager

getAuthorization()

checkParameters()

checkConstraints()

evaluateAuthPolicy()

00 | 11 | 10

00 - Unauthorized
11 - Authorized
10 - No Policy Match 

 
Σχήµα 5-14 Χρήση Πολιτικών Τύπου Authorization 
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Όταν µία αίτηση καταφθάνει στον Provisioning Manager ή σε ένα οποιοδήποτε ΡΕΡ, 
τότε σαν πρώτο βήµα αυτό προσπαθεί να πάρει εξουσιοδότηση πριν προχωρήσει µε 
την εκτέλεση. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από την κλίση getAuthorization( ) της 
διεπαφής του PDP (Policy Manager). Σαν ορίσµατα ο Provisioning Manager περνά 
πληροφορία σχετικά µε τον πελάτη και για το τι είδους αίτηµα έχει. 
Στη συνέχεια ενεργοποιείται ο µηχανισµός ο οποίος περιγράφηκε προηγουµένως. 
Συγκεκριµένα ο Policy Manager ελέγχει το κατά πόσο κάθε µια από τις υπάρχουσες 
Authorization πολιτικές έχουν εφαρµογή στην συγκεκριµένη περίπτωση. Αν 
υπάρχουν τέτοιες πολιτικές, τότε το αίτηµα για εξυπηρέτηση αποτιµείται σύµφωνα µε 
αυτές και ο Policy Manager αποφασίζει για το αν θα εξουσιοδοτήσει το PEP να 
προχωρήσει στην υλοποίηση του.  

5.3.4.6 Πολιτικές τύπου Obligation 
 
Οι πολιτικές τύπου Obligation καθορίζουν τρόπους µε τους οποίους το σύστηµα 
πρέπει να αντιδρά σε συγκεκριµένες καταστάσεις που θα συναντήσει. Από αυτή τη 
άποψη, ο τύπος Obligation θα µπορούσε να χαρακτηριστεί σαν µια γλώσσα 
προγραµµατισµού της διαχειριστικής πλατφόρµας, η οποία δίνει στο χρήστη τη 
δυνατότητα να προδιαγράφει τις ενέργειες και τους τρόπους µε τους οποίους το 
σύστηµα αντιδρά στα διάφορα ενδεχόµενα που θα κλιθεί να αντιµετωπίσει. Όπως και 
στην προηγούµενη περίπτωση η δοµή της γραµµατικής αυτού του τύπου θα εξεταστεί 
µέσα από ένα παράδειγµα. Το παράδειγµα το οποίο παρατίθεται, αφορά µια πολιτική 
του συστήµατος, η οποία απορρίπτει αιτήσεις για νέες συνδέσεις όταν υπάρχει 
συµφόρηση στο δίκτυο. 
Η σύνταξη των πολιτικών τύπου Obligation ακολουθεί τις ίδιες αρχές λειτουργίας µε 
την προηγούµενη περίπτωση. ∆ηλαδή πάλι ο ορισµός χωρίζεται σε δύο κοµµάτια, την 
δήλωση και το σώµα της πολιτικής. 
 
∆ήλωση Πολιτικής τύπου Obligation. Στην δήλωση της πολιτικής δεν υπάρχουν 
σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίπτωση. Το µόνο 
καινούργιο στοιχείο είναι ότι ο τύπος Obligation διαφοροποιείται από τους 
υπόλοιπους µε την λέξη κλειδί “oblig”. 
 
type oblig  WhenTooManyConnections ( ) 
 
Το σώµα µιας πολιτικής αποτελείται την ακόλουθη σειρά προτάσεων: 
 
Σηµείο εφαρµογής πολιτικής. Η σηµασία αυτής της πρότασης παραµένει η ίδια όπως 
και στην περίπτωση του τύπου Authorization. Για το παράδειγµα που εξετάζεται, η 
επιθυµητή συµπεριφορά  είναι ο περιορισµός της δηµιουργίας συνδέσεων όταν 
υπάρχει συµφόρηση στο δίκτυο. Η πιο κατάλληλη οντότητα µε την αρµοδιότητα να 
αποφανθεί αν υπάρχει συµφόρηση είναι ο Performance Collector. 
 
target performanceCollector; 
 
Αντικείµενο πολιτικής. Στην περίπτωση του παραδείγµατος αντικείµενο της 
πολιτικής είναι ο Provisioning Manager αφού είναι η µόνη οντότητα η οποία έχει την 
αρµοδιότητα να σταµατήσει την εκτέλεση µιας αίτησης για παροχή νέας υπηρεσίας. 
target provisioningManager; 
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Ενδεχόµενο πολιτικής. Το τµήµα αυτό περιγράφει το γεγονός το οποίο θα 
ενεργοποιήσει την συγκεκριµένη πολιτική. Το ενδεχόµενο αυτό υλοποιείται σαν µια 
κλίση σε κατάλληλη µέθοδο της διεπαφής η οποία έχει καθοριστεί µεταξύ που PDP 
(Policy Manager) και του PEP. Η µέθοδος αυτή είναι γενική, συγκεκριµένα 
ονοµάζεται TriggerEvent( ) και εξάγεται από τον Policy Manager. Κάθε PEP το οποίο 
έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση του, προκειµένου να ενεργοποιεί πολιτικές τύπου 
Obligation. Έτσι για το σενάριο που εξετάζεται, όταν ο Performance Collector 
ανιχνεύσει συνθήκες συµφόρησης στο δίκτυο, καλεί την µέθοδο αυτή του Policy 
Manager. Σαν όρισµα στην κλίση της, περνάει κατάλληλη συµβολοσειρά η οποία 
υποδηλώνει το συγκεκριµένο ενδεχόµενο το οποίο το PEP αντιµετωπίζει. Στην 
περίπτωση του παραδείγµατος το όρισµα το οποίο χρησιµοποιείται για την 
ενεργοποίηση της πολιτικής είναι το ακόλουθο: 
 
on ConnectionsExceeded;   
 
∆ράση πολιτικής. Τέλος η δράση µιας πολιτικής τύπου Obligation είναι η ενέργεια 
στην οποία πρέπει  να προβεί το σύστηµα όταν συµβεί το ενδεχόµενο το οποίο 
περιγράφηκε προηγουµένως. Εδώ η ροή του προγράµµατος ακολουθεί την 
αντίστροφη πορεία, δηλαδή από το PDP (Policy Manager) προς την οντότητα target 
της πολιτικής, η οποία στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι ο Provisioning Manager. 
Η δράση είναι υλοποιείται σαν κλίση σε κάποια µέθοδο της διεπαφής την οποία 
εξάγει ο Provisioning Manager στον Policy Manager. Το ποια ακριβώς θα είναι αυτή, 
καθορίζεται από την παρακάτω δήλωση: 
 
do provisioningManager.rejectAll( ); 
 
Η λειτουργικότητα την οποία ενεργοποιεί η κλίση αυτή υλοποιείται από τον 
Provisioning Manager και στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι, το να µπλοκάρει κάθε 
εισερχόµενη αίτηση για παροχή νέας σύνδεσης. 
 
Ο ολοκληρωµένος ορισµός της πολιτικής είναι ο ακόλουθος: 
 
type oblig noReqWhenTooManyConnections ( ) { 
/*  
 Provisioning Manager   :is the Provisioning Manager  
 Performance Collector  :is the Performance Collector  
*/ 
 
subject performanceCollector; 
target provisioningManager; 
on ConnectionsExceeded;   
do provisioningManager.rejectAll(); 
} 
 
Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω η χρήση µιας Obligation πολιτικής από το 
σύστηµα ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα [Σχήµα 5-15]: 
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Policy ManagerPerformance 
Collec tor

Provisioning 
Manager

1. TriggerEvent( )

checkParameters( )

CheckConstraints( )

evaluateObligationPolicy( )

2. RejectAll( )

 
Σχήµα 5-15 Χρήση πολιτικών τύπου Obligation 

 
Στο πρώτο βήµα το PEP ανταποκρινόµενο στις συνθήκες συµφόρησης του δικτύου 
ειδοποιεί το PDP (οντότητα Policy Manager) για να αποφασίσει τον τρόπο 
αντίδρασης του συστήµατος. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται µέσα από την κλίση 
TriggerEvent της διεπαφής του Policy Manager. Στην περίπτωση του σεναρίου που 
εξετάζεται, ο Performance Collector πρέπει να περάσει στην κλίση αυτή κατάλληλο 
όρισµα το οποίο περιγράφει ακριβώς το γεγονός το οποίο έχει συµβεί. 
Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση ο PolicyManager ελέγχει ποιες Obligation 
πολιτικές έχουν εφαρµογή στην περίπτωση του συγκεκριµένου ενδεχοµένου. Στην 
περίπτωση του σεναρίου το οποίο εξετάστηκε η πολιτική «noReqWhenToo 
ManyConnections» έχει σαν αποτέλεσµα µία κλίση στη µέθοδο RejectAll( ) της 
διεπαφής που υλοποιεί ο Provisioning Manager. 
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Κεφάλαιο 6 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

6.1 Εισαγωγή 
 
Το κοµµάτι της αρχιτεκτονικής CORE-CM το οποίο αναλύθηκε στις προηγούµενες 
παραγράφους ασχολείται κατά κύριο λόγο µε την υλοποίηση καναλιών επικοινωνίας 
ΙΡ από άκρο σε άκρο, µέσα στα ετερογενή δίκτυα κορµού τα οποία διαχειρίζεται ο 
πάροχος. Το τελικό αποτέλεσµα από τη διαδικασία αυτή, είναι η δηµιουργία ενός 
συνόλου LSP τα οποία παρέχουν διασυνδεσιµότητα µεταξύ των κόµβων του δικτύου. 
Τα LSP, σύµφωνα  µε το επικαλυπτόµενο µοντέλο το οποίο ακολουθεί η 
αρχιτεκτονική Ε∆Κ, δηµιουργούν ένα µερικά συνδεδεµένο γράφο ο οποίος εκτείνεται 
µέσα στο δίκτυο κορµού συνδέοντας τα υποδίκτυα των πελατών µεταξύ τους. 
Η δηµιουργία αυτών των ζεύξεων από σηµείο σε σηµείο στο εσωτερικό του δικτύου 
πάροχου, δεν αποτελεί από µόνη της µια πλήρη λύση παροχής υπηρεσιών. Το 
γενικότερο πρόβληµα της παροχής υπηρεσιών ΙΡ, δεν επικεντρώνεται µόνο στο 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο µεταφοράς, αλλά επεκτείνεται συµπεριλαµβάνοντας και τον 
τρόπο µε τον οποίο οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε αυτό. Τα χαρακτηριστικά της 
πρόσβασης στο δίκτυο του Ε∆Κ και ειδικότερα στα LSP τα οποία έχουν 
δηµιουργηθεί στον κορµό από το CORE-CM ρυθµίζονται από το σύστηµα ACCESS-
CM το οποίο αποτελεί και το αντικείµενο της συγκεκριµένης υποενότητας.  

6.2 Περιγραφή ACCESS CM  
 
Η αρχιτεκτονική, όπως αναλύθηκε στις προηγούµενες ενότητες, επικεντρώνεται στη 
διαχείριση δικτύων κορµού. Αν το τελικό αποτέλεσµα κάθε µιας εντολής για 
εγκατάσταση νέας υπηρεσίας που εκδίδει το σύστηµα, είναι η δηµιουργία από το 
INMS µιας νέας σύνδεσης, δηλαδή ενός νέου MPLS τούνελ το οποίο θα ενώνει δύο 
κόµβους του δικτύου, τότε η περιοχή ευθύνης του ACCESS-CM αφορά τον τρόπο µε 
τον οποίο ο πελάτης έχει πρόσβαση στα άκρα αυτών των LSP.  
Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων, όπως αυτός 
απεικονίζεται στο σχήµα [Σχήµα 6-1], µεταξύ των ACCESS και CORE – CM, κάτι 
που παρέχει πρόσθετη ευελιξία στην αρχιτεκτονική. Συγκεκριµένα, η υλοποίηση της 
διαχείρισης του κορµού έγινε µε γνώµονα τους περιορισµούς της υπάρχουσας 
τεχνολογίας και την ευκολία στην υλοποίηση του CORE – CM. Όπως θα περιγραφεί 
στη συνέχεια, υλοποιώντας τον έλεγχο πρόσβασης, σαν µια ξεχωριστή οντότητα, 
δίνεται η ευχέρεια χρήσης εναλλακτικών µοντέλων τα οποία είναι καλύτερα 
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επικεντρωµένα στις ανάγκες του πελάτη για το ACCESS – CM, όπως το επαυξηµένο, 
παράλληλα µε τη χρήση του επικαλυπτόµενου για το δίκτυο κορµού. 
 

 

PE 

PE 

OADM 

CE 

CE 

P 

∆ίκτυο Μεταφοράς 

ACCESS CM CORE CM 
 

Σχήµα 6-1 Πεδίο Αρµοδιότητας ACCESS - CM 

 
Ειδικότερα ο έλεγχος πρόσβασης όπως αυτός καθορίζεται στο ACCESS-CM, µπορεί 
να οργανωθεί σε µια σειρά από τοµείς, κάθε ένας από τους οποίους αναλαµβάνεται 
και από ένα ξεχωριστό υποσύστηµα [Σχήµα 6-2]. 
 

• Καθορισµός παραµέτρων υπηρεσίας. Το πρώτο βήµα στην παροχή της 
πρόσβασης, είναι ο πελάτης από κοινού µε τον πάροχο να καθορίσουν τα 
χαρακτηριστικά των νέων υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, ο πελάτης πρέπει να 
µπορεί µέσα από κατάλληλες διεπαφές, να ενηµερώνει το σύστηµα 
διαχείρισης, για παραµέτρους όπως τα άκρα της σύνδεσης και τα επιθυµητά 
χαρακτηριστικά ποιότητας υπηρεσίας. Η υλοποίηση του µηχανισµού 
καθορισµού των παραµέτρων αυτών, αναλαµβάνεται από το υποσύστηµα 
διαπραγµάτευσης. Επιπλέον  το σύστηµα αυτό αναλαµβάνει και το 
συντονισµό του ACCESS – CM µε το δίκτυο κορµού, προωθώντας τα 
αιτήµατα του πελάτη για παροχή νέων υπηρεσιών στο CORE – CM, µέσω του 
INMS::Northbound interface. Από αυτή την άποψη το σύστηµα 
διαπραγµάτευσης ένα έχει ρόλο, παρόµοιο µε αυτόν του Provisioning 
Manager στο CORE – CM. 

 
• Υλοποίηση της πρόσβαση στις ΙΡ υπηρεσίες. Το ενδιαφέρον των πελατών 

συνήθως δεν περιορίζεται απλά στην υλοποίηση ενός συνόλου ανεξάρτητων 
συνδέσεων από σηµείο σε σηµείο. Ένας τύπος υπηρεσίας ο οποίος γίνεται όλο 
και πιο δηµοφιλής στην αγορά, είναι η παροχή VPN, δηλαδή η δηµιουργία 
κλειστών υποδικτύων πάνω από υποδοµές δηµόσιων δικτύων. Τον ρόλο της 
υλοποίησης των VPN πάνω από το δίκτυο το οποίο διαχειρίζεται η 
προτεινόµενη αρχιτεκτονική, αναλαµβάνει το υποσύστηµα διαχείρισης VPN 
(VMS – VPN Management System). Συγκεκριµένα το VMS πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι τα δεδοµένα τα οποία εισέρχονται από το δίκτυο του πελάτη, 
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προωθούνται µε ασφάλεια στο LSP προορισµού τους, το οποίο έχει 
δηµιουργηθεί για αυτά από το CORE-CM. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, 
αλληλεπιδρά µε τα στοιχεία του δικτύου εκδίδοντας κατάλληλες εντολές. 
Αυτή η αλληλεπίδραση µε τους κόµβους, του προσδίνει ένα ρόλο αντίστοιχο 
µε αυτόν των υποσυστηµάτων EMS στο δίκτυο του κορµού. 
 

• ∆ιαχείριση Πρόσβασης. Κατά αντιστοιχία µε την περίπτωση του δικτύου 
κορµού, ο διαχειριστής πρόσβασης θα µπορούσε να περιγραφεί σαν το 
Inventory του ACCESS - CM. Ο ρόλος του επικεντρώνεται στο να 
διαχειρίζεται τους πελάτες του πάροχου, αποθηκεύοντας την αναγκαία 
πληροφορία για τον κάθε ένα από αυτούς. Παράλληλα, αποσκοπεί επίσης στο 
να προσφέρει ένα παραπάνω επίπεδο αφαίρεσης, δίνοντας την δυνατότητα 
στον πελάτη να καθορίζει ολόκληρα VPN, αντί για συνδέσεις όπως συνέβαινε 
στο δίκτυο κορµού. 
 

Πελάτης

(from Use Case View)

Σύστηµα
∆ιαπραγµάτευσης

∆ιαχειριστής
Πρόσβασης

Σύστηµα 
∆ιαχείρισης VPN

CORE - CM

 
Σχήµα 6-2 Υποσυστήµατα του ACCESS - CM 

 

6.3 Καθορισµός Παραµέτρων Υπηρεσίας – Υποσύστηµα 
διαπραγµάτευσης 

 
Το υποσύστηµα διαπραγµάτευσης περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κοµµάτι του 
ACCESS – CM µπορεί να θεωρηθεί σαν επέκταση της αρχιτεκτονικής του Ε∆Κ για 
το σύστηµα πρόσβασης. Όπως προαναφέρθηκε, στόχος του είναι να δίνει στον 
πελάτη τη δυνατότητα, να καθορίσει τα χαρακτηριστικά της επιθυµητής υπηρεσίας, 
τα οποία στη συνέχεια µεταφέρει στο CORE - CM και το VMS για υλοποίηση. 
Συγκεκριµένα, κάθε τέτοια υπηρεσία περιγράφεται από µία σειρά παραµέτρων οι 
οποίες καθορίζουν τα χαρακτηριστικά κίνησης που πρέπει να υλοποιεί ο 
τηλεπικοινωνιακός πάροχος. Τέτοια χαρακτηριστικά, για τις IP υπηρεσίες τις οποίες 
διαχειρίζεται η αρχιτεκτονική, είναι π.χ. το εύρος ζώνης, η χρονοµεταβλητότητα στην 
απόκριση του δικτύου (jitter), η καθυστέρηση µετάδοσης από άκρο σε άκρο, 
διαθεσιµότητα δικτύου κ.α. Οι απαιτήσεις για το εύρος των τιµών µέσα στο οποίο θα 
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κυµαίνονται τα µεγέθη των παραµέτρων αυτών, αποτελούν για την αρχιτεκτονική ένα 
απλής µορφής SLA (Service Level Agreement) το οποίο δεσµεύει τον πελάτη και τον 
πάροχο.  
Η καθορισµός των παραµέτρων υπηρεσίας δεν είναι κάτι καινούργιο για τον τοµέα 
των τηλεπικοινωνιών. Συνήθως όµως στις υπάρχουσες υλοποιήσεις, γίνεται στατικά 
µε φόρµες τις οποίες ο πελάτης συµπληρώνει µε το χέρι. Το υποσύστήµα 
διαπραγµάτευσης προσπαθεί να αυτοµατοποιήσει αυτή τη διαδικασία δίνοντας στον 
πελάτη τη δυνατότητα να καθορίσει και να µεταβάλει δυναµικά τις παραµέτρους του 
SLA, µέσα από κατάλληλο σύστηµα γραφικής διαπροσωπίας. 
Οι παράµετροι αυτοί µια και αφορούν υπηρεσίες από άκρο σε άκρο, προωθούνται 
µέσω του Northbound Interface στο INMS σύστηµα για περαιτέρω επεξεργασία και 
υλοποίηση. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν διάφορα εξειδικευµένα 
πρωτόκολλα, όπως επεκτάσεις του COPS, τα οποία υλοποιούν τη διαδικασία 
διαπραγµάτευσης µεταξύ πάροχου και πελάτη. Παρόµοιες λύσεις µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής, αλλά επειδή η 
συγκεκριµένη υλοποίηση είναι περισσότερο επικεντρωµένη στον τρόπο παροχής των 
υπηρεσιών µέσα στο δίκτυο του κορµού, κάτι τέτοιο δεν έγινε.  
Έτσι αντί της χρήσης εξειδικευµένων πρωτοκόλλων διαπραγµάτευσης SLA, στη 
συγκεκριµένη υλοποίηση ο καθορισµός των παραµέτρων ποιότητας υπηρεσίας 
γίνεται µέσα από µία στατική διαδικασία τα βήµατα της οποία απεικονίζονται στο 
ακόλουθο διάγραµµα [Σχήµα 6-3]. 
 

ACCESS - CM::GUI ∆ιαχειριστής ΠρόσβασηςACCESS - CM::Provisioning  : INMS::NorthboundACCESS-CM::VMS

1. CreateService

3. CreateConnectionPopulated2

4. AckService

7. AckService

2. Check Parameters

5. Activate Connections

6. UpdateVPN

 

Σχήµα 6-3 Ενεργοποίηση Υπηρεσίας 

 
1. Ο πελάτης µέσα από το σύστηµα γραφικής διεπαφής καθορίζει τα 

χαρακτηριστικά της υπηρεσίας τα οποία επιθυµεί. Οι παράµετροι µέσα από την 
κλίση CreateService προωθούνται στην οντότητα ACCESS-CM::Provisioning. 
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2. Η οντότητα ACCESS-CM::Provisioning κάνει ένα πρώτο έλεγχο για την 
εγκυρότητα των παραµέτρων τις οποίες παρέχει ο χρήστης. Στους ελέγχους 
αυτούς, οι οποίοι γίνονται µε τη βοήθεια του ∆ιαχειριστή Πρόσβασης, 
περιλαµβάνεται και η πιστοποίηση του χρήστη. 

 
3. Αν το προηγούµενο βήµα είναι επιτυχές, τότε ο ACCESS-CM::Provisioning 

προωθεί την αίτηση για παροχή υπηρεσίας στο δίκτυο κορµού µέσω της 
οντότητας INMS::Northbound interface. Όπως έχει περιγραφεί σε προηγούµενες 
παραγράφους η διεπαφή Northbound στηρίζεται στην προδιαγραφή CASMIΝ. Η 
προδιαγραφή καθορίζει ένα CORBA interface το οποίο περιέχει µεθόδους για την 
παροχή υπηρεσιών, χωρίς να θέτει περιορισµούς για την τεχνολογία δικτύου στην 
οποία θα υλοποιηθούν. Η ιδιότητα αυτή σηµαίνει ότι το υποσύστηµα 
ενεργοποίησης είναι ουσιαστικά αποµονωµένο από τα ειδικά χαρακτηριστικά της 
υπόλοιπης αρχιτεκτονικής Ε∆Κ. Έτσι η ανάπτυξη του µπορεί να γίνει ανεξάρτητα 
από το υπόλοιπο σύστηµα. 

 
4. Στη συνέχεια, το αίτηµα του πελάτη εξετάζεται από το σύστηµα διαχείρισης.  
 

a. Όταν το διαχειριστικό σύστηµα υλοποιήσει την υπηρεσία µε τα 
χαρακτηριστικά τα οποία ζητάει ο χρήσης ένα µήνυµα επιβεβαίωσης 
αποστέλλεται στην οντότητα ACCESS - CM::Provisioning. 

b. Αντίστοιχα αν το διαχειριστικό σύστηµα κορµού (CORE - CM) δεν έχει 
τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση της υπηρεσίας, κατάλληλο 
µήνυµα λάθους αποστέλλεται στο σύστηµα ενεργοποίησης (ACCESS – 
CM). Ο πελάτης, από την περιγραφή που περιλαµβάνεται στο µήνυµα 
λάθους, µπορεί να αναπροσαρµόσει τις παραµέτρους της υπηρεσίας και να 
επιχειρήσει να εισαγάγει µια νέα αίτηση στο σύστηµα. 

 
5. Αν η σύνδεση στο εσωτερικό του δικτύου κορµού έχει εγκατασταθεί µε επιτυχία 

και το ACCESS - CM::Provisioning έχει θετικό µήνυµα επιβεβαίωσης, τότε η 
οντότητα ACCESS-CM::VMS καλείται να δώσει στον πελάτη πρόσβαση στη 
σύνδεση αυτή, µεταβάλλοντας κατάλληλα τη διάρθρωση του δικτύου. 

 
6. Ο διαχειριστής πρόσβασης καταχωρεί την νέα υπηρεσία στην τοπική βάση 

δεδοµένων. Ο ρόλος της βάσης είναι να διατηρεί τα στοιχεία που αφορούν το 
συγκεκριµένο χρήστη. 

 
7. Τέλος µέσα από τη διαπροσωπία του συστήµατος ενεργοποίησης ο χρήστης 

ειδοποιείται για την επιτυχηµένη δηµιουργία της νέας υπηρεσίας. 

6.4 ∆ιαχειριστής Πρόσβασης 
 
Ο ∆ιαχειριστής Πρόσβασης είναι το κοµµάτι του συστήµατος το οποίο υλοποιεί τις 
λειτουργίες ΑΑΑ (Authentication, Authorization, Accounting) για την προτεινόµενη 
αρχιτεκτονική. Συγκεκριµένα ο ρόλος του επικεντρώνεται στην καταχώρηση 
στοιχείων για τον κάθε πελάτη, σε κατάλληλη βάση δεδοµένων, ώστε αυτά να 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τα υπόλοιπα υποσυστήµατα. Η πληροφορία η 
οποία καταχωρείται από το διαχειριστή πρόσβασης, κατηγοριοποιείται ως εξής: 
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• ∆εδοµένα για την ασφάλεια του συστήµατος. Κάθε φορά που ο πελάτης 
κάνει µία νέα αίτηση προς το σύστηµα, ουσιαστικά ζητάει πρόσβαση σε µια 
προσφερόµενη υπηρεσία. Πριν το σύστηµα αποφασίσει για το αν θα 
ικανοποιήσει το καινούργιο αίτηµα, πρέπει να ξέρει µε βεβαιότητα την 
ταυτότητα του χρήστη. Αυτός είναι ο ρόλος της λειτουργίας πιστοποίησης 
(Authentication), όπου µε το ζευγάρι τιµών «login name» – «password» τα 
οποία καταχωρούνται στο διαχειριστή, το σύστηµα µπορεί να εξακριβώσει 
την ταυτότητα του πελάτη.  
Σε ένα δεύτερο βήµα, το σύστηµα καλείται να αποφασίσει αν ο 
συγκεκριµένος πελάτης έχει δικαίωµα να υλοποιήσει την υπηρεσία την οποία 
ζητάει (Authorization). Ο διαχειριστής πρόσβασης οµαδοποιεί τους πελάτες, 
ανάλογα µε τη συµφωνία που έχει συνάψει ο κάθε ένας µε τον πάροχο, σε 
επίπεδα υπηρεσίας (Golden Service – Silver Service – Bronze Service). 
Ανάλογα µε το επίπεδο αυτό, ποικίλουν και οι δυνατότητες τις οποίες το 
δίκτυο παρέχει στον πελάτη για υλοποίηση νέων υπηρεσιών. Εδώ θα πρέπει 
να τονιστεί ότι η τελική απόφαση για το αν θα υλοποιηθεί το αίτηµα του 
χρήστη λαµβάνεται στο CORE – CM. Ο ∆ιαχειριστής Πρόσβασης απλά 
συσχετίζει χρήστες µε επίπεδα υπηρεσίας. Η πληροφορία αυτή θα µεταδοθεί 
µέσω του Northbound Interface στο CORE – CM για να αξιολογηθεί 
περαιτέρω. 
 

• ∆εδοµένα Υπηρεσιών. Ο ∆ιαχειριστής πρόσβασης αναλαµβάνει να 
καταχωρεί δεδοµένα για όλες τις συνδέσεις του δικτύου κορµού που αφορούν 
τον κάθε συγκεκριµένο χρήστη υλοποιώντας λειτουργίες χρέωσης. 
Επιπρόσθετα προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο αφαίρεσης στο χρήστη, 
οργανώνοντας τις συνδέσεις αυτές σε VPN (Virtual Private Network). Αυτό 
σηµαίνει ότι η αρχιτεκτονική εξασφαλίζει ότι κανείς άλλος πελάτης, δεν 
µπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες που αφορούν άλλους. Η συγκεκριµένη 
συµπεριφορά υλοποιείται από το υποσύστηµα VMS το οποίο είναι το 
αντικείµενο της επόµενης παραγράφου. 

6.5 Τρόποι πρόσβασης στις ΙΡ υπηρεσίες – Σύστηµα VMS 
 
Ο καθορισµός των χαρακτηριστικών της σύνδεσης στο ACCESS – CM, όπως φάνηκε 
από την προηγούµενη παράγραφο, δεν απαιτεί κάποια επιπλέον διαµόρφωση του 
δικτύου, αφού το σύστηµα διαπραγµάτευσης απλά προωθεί τα αιτήµατα του χρήστη 
στο εσωτερικό της διαχείρισης κορµού για περαιτέρω επεξεργασία. 
Το ίδιο δεν ισχύει όµως µε την υλοποίηση της πρόσβασης  την οποία έχει αναλάβει το 
VMS. Έτσι προκειµένου να συνδεθεί κάποιος πελάτης µε το δίκτυο κορµού, το VMS 
χρειάζεται να προχωρήσει την κατάλληλη διαµόρφωση των σηµείων πρόσβασης ΡΕ. 
Η διαµόρφωση έχει σα σκοπό, να εξασφαλίζονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 

• Ασφάλεια δεδοµένων. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι πελάτες ζητούν 
ασφάλεια για τα δεδοµένα τα οποία περνάνε µέσα από το δίκτυο του πάροχου. 
Αυτό ουσιαστικά σηµαίνει ότι η αρχιτεκτονική πρέπει να είναι σε θέση να 
προσφέρει υπηρεσίες τύπου VPN (Virtual Private Network). 

• ∆ιαφάνεια στην επικοινωνία. Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τις 
αρχιτεκτονικής το σύστηµα προσφέρει υπηρεσίες στο ΙΡ επίπεδο. Ο τρόπος µε 
τον οποίο προσφέρονται οι υπηρεσίες πρέπει να είναι διαφανής για τον 
πελάτη και τις εφαρµογές οι οποίες κάνουν χρήση του δικτύου.  
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o Ειδικότερα υπάρχει η πιθανότητα, περισσότεροι του ενός πελάτη να 

θελήσουν να κάνουν χρήση του ίδιου χώρου ΙΡ διευθύνσεων. Κάτι 
τέτοιο συµβαίνει συχνά, ιδιαίτερα στην περίπτωση που γίνεται χρήση 
private διευθύνσεων όπως π.χ. δίκτυα 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/16. 
∆ιαφάνεια επικοινωνίας στη συγκεκριµένη περίπτωση σηµαίνει ότι ο 
χρήστης µπορεί να χρησιµοποιεί το δίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να 
κάνει αλλαγές στην ΙΡ διευθυνσιοδότηση που χρησιµοποιεί ακόµα και 
αν ταυτόχρονα ένας διαφορετικός χρήστης χρησιµοποιεί τις ίδιες 
διευθύνσεις. 

 
o Εκτός από τη διαφάνεια για το χρήστη πρέπει να υπάρχει διαφάνεια 

για τις εφαρµογές. Αυτή η απαίτηση επιφέρει κάποιους περιορισµούς 
στις λύσεις που µπορεί να δοθούν στα προηγούµενα προβλήµατα. Έτσι 
η χρήση NAT (Network Address Translator) για το πρόβληµα της 
διευθυνσιοδότησης αποκλείεται από την αρχιτεκτονική Ε∆Κ. Ο λόγος 
είναι ότι η χρήση του NAT επιφέρει αλλαγές στις επικεφαλίδες των ΙΡ 
πλαισίων. Κάτι τέτοιο γίνεται αντιληπτό από εφαρµογές στηριγµένες 
σε πρωτόκολλα IPSec οι οποίες ελέγχουν την ακεραιότητα ολόκληρου 
του πακέτου. 

 
Οι επόµενες παράγραφοι θα εξετάσουν τρόπους υλοποίησης των προαναφερθέντων 
χαρακτηριστικών µέσα από την αρχιτεκτονική του συστήµατος. 
 
6.5.1 Παροχή Υπηρεσιών µε χρήση επικαλυπτόµενου 

µοντέλου 

Η αρχιτεκτονική διαχείρισης του δικτύου κορµού, όπως έχει περιγραφεί στις 
προηγούµενες παραγράφους, έχει σαφή προσανατολισµό στο επικαλυπτόµενο 
µοντέλο. Εποµένως µια πρώτη εναλλακτική λύση είναι να χρησιµοποιηθεί το ίδιο 
µοντέλο για την παροχή υπηρεσιών στο χρήστη.   
Το αποτέλεσµα της διαδικασίας παροχής υπηρεσίας από το σύστηµα είναι η 
κατασκευή ενός LSP το οποίο θα συνδέει δύο κόµβους του δικτύου κορµού. 
Συγκεκριµένα αν PΕ1 και ΡΕ2 είναι δύο σηµεία πρόσβασης του δικτύου, το CORE-
CM δηµιουργεί 2 «λογικά» interfaces (CTP-1, CTP-2), κάθε ένα από τα οποία 
αντιστοιχεί και σε ένα MPLS τούνελ µονής κατεύθυνσης. 
Αυτό που µένει, είναι το σύστηµα VMS πρέπει να καθορίσει τον τρόπο πρόσβασης 
που θα έχουν οι πελάτες σε αυτά. Αν η υλοποίηση γίνει µε βάση το επικαλυπτόµενο 
µοντέλο τότε υπάρχουν οι παρακάτω λύσεις: 
 

1. Η πιο προφανής λύση σύµφωνα µε το επικαλυπτόµενο µοντέλο είναι η 
δηµιουργία ενός LSP το οποίο θα εκτείνεται έως τους κόµβους CE. Με αυτό 
τον τρόπο το δίκτυο είναι διαφανές για τον πελάτη, ο οποίος πλέον βλέπει 
µόνο ένα σύνολο από ζεύξεις από σηµείο σε σηµείο. Συγκεκριµένα αν το 
αποτέλεσµα της διαδικασίας διαχείρισης είναι η δηµιουργία ενός LSP µεταξύ 
των PΕ1 – PΕ2, τότε κάνοντας χρήση label stacking το συγκεκριµένο LSP 
µπορεί να επεκταθεί µέχρι τους κόµβους CE1 και CE2, όπως φαίνεται και στο 
παρακάτω σχήµα [Σχήµα 6-4]. 
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CE1

∆ίκτυο 
Κορµού 

CE2 Σύστηµα
Ε∆Κ 

PE2 PE1 

CTP-1 CTP-2 

LSR1

LSR1-1 

CTP-1-2 

CTP-1-1 

LSR-1 

LSR-1-1 

 
Σχήµα 6-4 Παροχή πρόσβασης µε Label Stacking 

 
Αυτή η εναλλακτική έχει οµοιότητες λύσεις όπως IP over ATM. Στα θετικά 
της µπορεί  να αναφερθεί η ασφάλεια την οποία δίνει. Πράγµατι η χρήση 
διαφορετικών LSP για κάθε ζεύγος κόµβων του δικτύου εξασφαλίζει την 
αποµόνωση των δεδοµένων που προκύπτει από το διαχωρισµό της 
επικοινωνίας µεταξύ διαφορετικών πελατών.  
Στα µειονεκτήµατα της χρήσης MPLS µέχρι τον εξοπλισµό του πελάτη 
εντάσσονται αυτά τα οποία απορρέουν από την χρήση του επικαλυπτόµενου 
µοντέλου. Ειδικότερα υπάρχει η περίπτωση, οι πελάτες να µην ενδιαφέρονται 
απλά για υλοποίηση συνδέσεων από σηµείο σε σηµείο, αλλά για υπηρεσίες 
VPN. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται την απαίτηση για υλοποίηση πλήρως ή 
µερικώς συνδεδεµένου γράφου πάνω από το δίκτυο κορµού. Μια τέτοια 
υλοποίηση απαιτεί µεγάλο αριθµό συνδέσεων LSP και έτσι επιπλέον κόστος 
για την επίδοση του συστήµατος. 
Για παράδειγµα για να υποστηριχθεί από το επικαλυπτόµενο µοντέλο πλήρης 
συνδεσιµότητα µεταξύ N κόµβων ενός VPN, απαιτούνται N2 ξεχωριστά LSP 
µέσα στο δίκτυο τα οποία θα συνδέουν όλους τους CE κόµβους µεταξύ τους. 
Πέρα από τον αυξηµένο αριθµό των LSP, υπάρχει επίπτωση στην επίδοση και 
για το δίκτυο του πελάτη. Συγκεκριµένα στο δίκτυο του πελάτη κάθε κόµβος 
CE του VPN, για το πρωτόκολλο OSFP, πρέπει να διατηρεί N σχέσεις 
γειτνίασης µε τα υπόλοιπα άκρα του VPN. Αυτό έχει αρνητικές συνέπειες στο 
χρόνο σύγκλισης του πρωτοκόλλου και στον αριθµό των routing updates που 
δηµιουργούνται. 
Επιπλέον αν η λύση της επέκταση της χρήσης του MPLS αυξάνει την 
ασφάλεια για τον πελάτη δεν συµβαίνει το ίδιο και για τον ίδιο τον πάροχο. 
Συγκεκριµένα θα µπορούσε κάποιος πελάτης κατασκευάζοντας τα κατάλληλα 
MPLS labels να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδοµένα άλλου πελάτη.  
Για το λόγο αυτό η χρήση της πρακτικής αυτής είναι περιορισµένη, αφού στην 
πράξη οι περισσότεροι πάροχοι δε δέχονται να εισέλθουν MPLS δεδοµένα 
στο δίκτυο τους. 

 
2. Αν η λύση της επέκτασης του LSP µέχρι το δίκτυο του πελάτη δεν γίνεται 

αποδεκτή από τους πάροχους τότε η µόνη λύση για το επικαλυπτόµενο 
µοντέλο θα ήταν η χρήση στατικών εγγραφών στον πίνακα δροµολογήσεων 
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για να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσµα. Συγκεκριµένα για κάθε LSP, το οποίο 
έχει υλοποιηθεί στο δίκτυο κορµού, υπάρχει και µια αντίστοιχη στατική 
εγγραφή στον πίνακα δροµολόγησης, η οποία θα αναλάβει να προωθεί  σε 
αυτό τα πακέτα του πελάτη [Σχήµα 6-5]. 

 
CE1

∆ίκτυο 
Κορµού 

CE2 Σύστηµα
Ε∆Κ 

PE2 PE1 

CTP-1 
10.0.1.2/30

CTP-2 
10.0.1.1/30

LSR1

10.0.1.0/24 10.0.2.0/24 

10.0.2.0/24 10.0.1.1/30 

10.0.1.0/24 10.0.1.2/30 

Static Entries 

Static Entries 

 
Σχήµα 6-5 Υλοποίηση Πρόσβασης µε Στατικά Μονοπάτια 

 
Η πρακτική αυτή υιοθετήθηκε για την υλοποίηση του συστήµατος το οποίο 
χρησιµοποιήθηκε για τα πειράµατα. Στην περίπτωση αυτή η ασφάλεια δεν 
ήταν το κύριο µέληµα, όµως κάτι ανάλογο δεν µπορεί να ισχύει για τις 
εµπορικές υπηρεσίες VPN.  
 

6.5.2 Παροχή Υπηρεσιών µε χρήση επαυξηµένου 
µοντέλου 

Συνοψίζοντας τα προηγούµενα, το επικαλυπτόµενο µοντέλο προσφέρει κάποιες 
λύσεις για υλοποίηση ασφαλούς επικοινωνίας αλλά οι δυνατότητες του περιορίζονται 
απλά στην υλοποίηση ζεύξεων από σηµείο σε σηµείο. Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι για 
την υλοποίηση µιας τοπολογίας VPN, η πολυπλοκότητα της λύσης µετατοπίζεται 
στον πελάτη. Συγκεκριµένα αν το µόνο που µπορεί να προσφέρει η αρχιτεκτονική 
είναι να κατασκευάσει ένα σύνολο από ζεύξεις, τότε το βάρος της υλοποίησης της  
συµπεριφοράς του VPN πέφτει στον πελάτη, ο οποίος πρέπει από τη µεριά του  να 
αναλάβει εξ’ ολοκλήρου τη δροµολόγηση των πακέτων στις ζεύξεις κάτι το οποίο 
ίσως να µην είναι επιθυµητό για αυτόν. 
 
Μία ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση στο πρόβληµα της υλοποίησης VPN δίνεται µε 
το επαυξηµένο µοντέλο. Το πλεονέκτηµα του σε σχέση µε το επικαλυπτόµενο, 
οφείλεται στην ελαστικότητα που προκύπτει από το γεγονός ότι ο πελάτης 
ανταλλάσσει πληροφορία δροµολόγησης µε τον πάροχο. Το πρόβληµα της 
υλοποίησης VPN µε χρήση του επικαλυπτόµενου µοντέλου για το σύστηµα VMS, 
εξετάζεται από την επόµενη παράγραφο. 

6.5.2.1 Περιγραφή Προβλήµατος  
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Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες οι οποίες αναµένεται να διαδραµατίσουν 
σηµαντικό ρόλο στην αγορά των τηλεπικοινωνιών στο άµεσο µέλλον είναι η παροχή 
Ιδεατών Ιδιωτικών ∆ικτύων VPN (Virtual Private Networks). Σύµφωνα µε το 
µοντέλο της υπηρεσίας VPN ο τηλεπικοινωνιακός οργανισµός κάνοντας χρήση των 
κλασσικών υποδοµών, δηµιουργεί ένα κλειστό δίκτυο το οποίο εξυπηρετεί τις 
ανάγκες του πελάτη. Πέρα από τις απαιτήσεις σε εύρος ζώνης και παραµέτρους 
ποιότητας υπηρεσίας, το κύριο χαρακτηριστικό ενός τέτοιου δικτύου είναι ότι η 
παροχή ασφαλούς συνδεσιµότητας µεταξύ των στοιχείων που το αποτελούν. Στην 
περίπτωση που τα στοιχεία αυτά βρίσκονται σε αποµακρυσµένες µεταξύ τους 
τοποθεσίες οι οποίες συνδέονται µόνο µέσα από το δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό 
δίκτυο, η  ασφάλεια ανάγεται σε θέµα υψηλής σηµασίας για τον πελάτη. 
Η παροχή υπηρεσιών VPN επιτυγχάνεται µε διάφορους τρόπους. Αυτό που 
διαφοροποιεί κάθε ένα από τους υπόλοιπους είναι ο τρόπος µε τον οποίο 
εξασφαλίζεται ασφάλεια στην επικοινωνία µεταξύ των κόµβων του πελάτη. 
 

• Χρήση χαρακτηριστικών Layer 2: Η παροχή υπηρεσιών VPN δεν είναι κάτι 
καινούργιο για τον τοµέα των επικοινωνιών. Η πιο κλασσική υλοποίηση 
τέτοιων υπηρεσιών είναι η χρήση τεχνολογιών του δευτέρου επιπέδου της 
στοίβας των πρωτοκόλλων σύµφωνα µε το επικαλυπτόµενο µοντέλο, το οποίο 
αναλύθηκε στην προηγούµενη παράγραφο. Έτσι ένας επικοινωνιακός 
οργανισµός µπορεί εύκολα να εξασφαλίσει την ασφάλεια  στην επικοινωνία 
µεταξύ των αποµακρυσµένων κόµβων του πελάτη, συνδέοντας τους µε 
µισθωµένες γραµµές. Η χρήση κυκλωµάτων X.25 ή γραµµών Τ1 και ISDN 
για το σκοπό αυτό αποτελεί κοινή πρακτική σήµερα στην αγορά. Στο άµεσο 
µέλλον έδαφος κερδίζουν πιο µοντέρνες υλοποιήσεις οι οποίες βασίζονται σε 
πρωτόκολλα όπως το Frame Relay και το ATM. 
Το προφανές πλεονέκτηµα τις χρήσης τεχνολογιών Layer 2 είναι η 
επιπρόσθετη ασφάλεια που παρέχουν, καθώς και η ανθεκτικότητα τους σε 
επιθέσεις «Denial of Service» (DoS). Τα πλεονεκτήµατα αυτά απορρέουν 
κυρίως από το διαχωρισµό των µηχανισµών προώθησης και δροµολόγησης, 
κάτι που συνεπάγεται η χρήση τεχνολογιών Layer 2. Μειονέκτηµα είναι το 
κόστος υλοποίησης το οποίο προκύπτει από τη µη βέλτιστη αξιοποίηση των 
πόρων στα δίκτυα µεταγωγής κυκλώµατος, αλλά κυρίως η πολυπλοκότητα 
των VPN τα οποία στηρίζονται σε τεχνολογίες δευτέρου επιπέδου. Ο λόγος 
είναι ότι όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, όσο αυξάνεται το µέγεθος του VPN 
δικτύου, απαιτείται η υλοποίηση και διαχείριση ενός εκθετικά αυξανόµενου 
αριθµού συνδέσεων από σηµείο σε σηµείο προκειµένου να υπάρχει πλήρης 
συνδεσιµότητα µεταξύ των κόµβων του. 
 

• Χρήση τεχνολογιών Layer 3. Πιο απλές και αποδοτικές λύσεις στο 
πρόβληµα της ασφάλειας µπορεί να δοθούν µε τη χρήση πρωτοκόλλων 
επιπέδου 3 και ειδικότερα µε το ΙΡ. Η δυσκολία είναι να συνδυαστούν τα 
θετικά χαρακτηριστικά της προηγούµενης λύσης όπως η ασφάλεια στη 
µεταφορά και διαχωρισµός µηχανισµών προώθησης και δροµολόγησης, µε 
την αξιοποίηση των πόρων που συνεπάγεται η χρήση του IP.  
Εκτός από τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδοµένων µέσα από µεθόδους 
κρυπτογραφίας όπως ισχύει στην περίπτωση του IPSec και των πρωτοκόλλων 
tunneling, όπως το L2TP και PPPT, µία πιο αποδοτική υλοποίηση 
επιτυγχάνεται µε το διαχωρισµό της δροµολόγησης και της προώθησης των 
δεδοµένων στο επίπεδο 3 της στοίβας των πρωτοκόλλων.  
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Αυτό το χαρακτηριστικό όπως αναφέρθηκε είναι εγγενές στις υλοποιήσεις 
Layer 2 VPN αλλά για την περίπτωση του IP είναι κάτι τι οποίο πρέπει να 
εξασφαλιστεί µε επιπρόσθετους µηχανισµούς. Η λύση στο πρόβληµα της 
υλοποίησης Layer 3 VPN δίνεται µε το συνδυασµό των τεχνολογιών MPLS 
και BGP [4].  

 
Για την περίπτωση της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής, η λύση της χρήσης 
πρωτοκόλλων τρίτου επιπέδου είναι η µόνη εναλλακτική, λόγω της φύσεως του 
δικτύου το οποίο διαχειρίζεται. Συγκεκριµένα η αρχιτεκτονική όπως έχει αναφερθεί 
προηγουµένως, έχει υπό την ευθύνη της και το δίκτυο το οποίο χρησιµοποιείται για 
πρόσβαση στο κορµό. Η διαχείριση σε αυτό γίνεται µόνο σε επίπεδο ΙΡ. Αυτό όµως 
σηµαίνει αυτοµάτως ότι το σύστηµα είναι αδύνατο να υλοποιήσει ένα VPN επιπέδου 
2 από άκρο σε άκρο του δικτύου, για το λόγο ότι στο κοµµάτι του δικτύου πρόσβασης 
ο έλεγχος του περιορίζεται στο επίπεδο δικτύου. Αυτός ο περιορισµός ξεπερνιέται µε 
τους µηχανισµούς Layer 3 VPN που θα περιγραφούν στις επόµενες παραγράφους. 

6.5.2.2 Layer 3 VPN µε χρήση τεχνολογιών MPLS και BGP 
 
Προκειµένου να υλοποιηθούν τα χαρακτηριστικά µιας υπηρεσίας VPN, απαιτείται 
διαχωρισµός των µηχανισµών δροµολόγησης και προώθησης των δεδοµένων µέσα 
στο δίκτυο. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό στο ΙΡ όπου και η δροµολόγηση και η 
προώθηση στηρίζονται στην διεύθυνση προορισµού του πακέτου. Αποτέλεσµα είναι 
να µην είναι δυνατή η υλοποίηση µηχανισµών που θα διασφαλίζουν ότι κίνηση που 
ανήκει σε ένα πελάτη θα αποµονώνεται από τους υπόλοιπους.  
Ένας τρόπος να επιτευχθεί αυτός ο διαχωρισµός χωρίς τη χρήση µηχανισµών του 
δεύτερου επιπέδου της στοίβας πρωτοκόλλων, είναι η χρήση από την αρχιτεκτονική 
του συνδυασµού των τεχνολογιών MPLS και BGP. Το µοντέλο αυτό προτάθηκε από 
τον οργανισµό IETF (rfc3107) [5] και στηρίζεται στις επεκτάσεις του πρωτοκόλλου 
BGP. 
Σύµφωνα µε αυτό οι κόµβοι του δικτύου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 
 

• PE (Provider – Edge). Οι κόµβοι του πάροχου οι οποίοι συνδέονται µε τον 
εξοπλισµό του πελάτη. 

• P (Provider). Οι κόµβοι του πάροχου οι οποίοι βρίσκονται στο εσωτερικό του 
δικτύου κορµού. 

• CE (Customer –Edge). Οι ακραίοι κόµβοι του πελάτη οι οποίοι έχουν 
πρόσβαση στο δίκτυο του πάροχου. 

 
Η κίνηση εισέρχεται στο δίκτυο από τους κόµβους CE και προωθείται στο εσωτερικό 
του δικτύου µέσα από τους κόµβους PE και P, κάνοντας χρήση του πρωτοκόλλου 
MPLS. Αυτή η επιλογή είναι συµβατή µε την αρχιτεκτονική Ε∆Κ από τη µια και από 
την άλλη εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδοµένων λόγω της συνδεσιστρεφούς 
φύσης του MPLS.  
Στη συνέχεια η αρχιτεκτονική θα πρέπει ανάλογα µε το VPN στο οποίο ανήκει ο κάθε 
κόµβος πελάτη CE, να επιτρέπει την επικοινωνία µόνο µε τους υπόλοιπους κόµβους 
του ίδιου VPN. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο το σύστηµα δεν µπορεί να στηριχθεί 
στην διεύθυνση προορισµού ή αποστολέα του πακέτου γιατί όπως αναλύθηκε 
προηγουµένως δεν µπορεί να εξασφαλιστεί η µοναδικότητα τους. Για να επιλυθεί το 
πρόβληµα αυτό εισάγονται δύο νέες έννοιες. 
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Πρώτα η έννοια της VPN διεύθυνσης µονοπατιού [Σχήµα 6-6], η οποία επιτρέπει τον 
διαχωρισµό των διευθύνσεων µεταξύ των διαφορετικών VPNs. Κάθε τέτοια 
διεύθυνση έχει µήκος 64 bits και χωρίζεται σε δύο τµήµατα. Το πρώτο κοµµάτι είναι 
το αναγνωριστικό του µονοπατιού (Route Distinguisher) αποτελείται από 8 bytes και 
η χρησιµότητα του είναι ότι διαφοροποιεί µονοπάτια τα οποία ανήκουν σε ξεχωριστά 
VPNs. Η ανάθεση του route distinguisher σε κάθε VPN γίνεται από το διαχειριστή 
του συστήµατος. Το δεύτερο κοµµάτι, το οποίο αποτελείται από τα εναποµείναντα 32 
bits, είναι η ΙΡ διεύθυνση του προορισµού και αναθέτονται από τα πρωτόκολλα 
δροµολόγησης. 
 

 

Type Field Admin SubField Assigned Number IPv4 Prefix 

2 bits 6 bits 

4 bits 8 bits 

 
Σχήµα 6-6 VPN - διεύθυνση µονοπατιού 

 
Η VPN διεύθυνση χρησιµοποιείται στους ακραίους κόµβους του πάροχου PE για να 
αναθέσουν τα εισερχόµενα πακέτα στο ανάλογο LSP, το οποίο θα τα οδηγήσει στον 
κόµβο CE προορισµού τους. Οι διευθύνσεις VPN βέβαια µια και έχουν µεγαλύτερο 
µήκος από τις συνηθισµένες IPv4 διευθύνσεις δεν µπορεί µεταδοθούν στους 
υπόλοιπους PE κόµβους µε τα συνηθισµένα πρωτόκολλα δροµολόγησης. 
Λύση στο πρόβληµα της διανοµής των VPN διευθύνσεων µεταξύ των PE δίνεται µε 
τη χρήση των επεκτάσεων του πρωτοκόλλου BGP [2]. Συγκεκριµένα το MPBGP 
(Multiprotocol Border Gateway Protocol) δηµιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει 
ακριβώς αυτό το σκοπό. Ο µηχανισµός διανοµής διευθύνσεων είναι ο εξής. 
Όλοι οι PE κόµβοι του δικτύου εγκαθιστούν µεταξύ τους σχέσεις IBGP (Interior 
Border Gateway Protocol) οµοτιµίας. Αυτό σηµαίνει ότι ανταλλάσσουν µεταξύ τους 
µηνύµατα δροµολόγησης (MBGP updates). Η διαφορά αυτών των µηνυµάτων σε 
σχέση µε τα κλασσικά µηνύµατα BGP updates, είναι ότι περιέχουν παραπάνω πεδία, 
τα οποία µπορεί να αποθηκεύσουν την επιπλέον πληροφορία, η οποία αποτελεί το 
πρόθεµα των 64 bits των VPN διευθύνσεων. Όταν οι κόµβοι ΡΕ παραλάβουν τα 
διευθύνσεις των προορισµών του κάθε VPN, είναι εύκολο χρησιµοποιώντας σαν 
κριτήριο το πρόθεµα της διεύθυνσης να συµπεράνουν σε πιο από όλα τα VPN ανήκει 
ο κάθε CE προορισµός [1].  
Σύµφωνα µε το µηχανισµό των MPLS-BGP VPN κάθε ΡΕ κόµβος διατηρεί για κάθε 
ξεχωριστό VPN, ένα ανεξάρτητο σύνολο από δοµές δροµολόγησης VRF (Virtual 
Routing Forwarding instance). Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται πλήρης διαχωρισµός 
της δροµολόγησης των πακέτων που ανήκουν σε διαφορετικούς πελάτες. 
Με δεδοµένο το µηχανισµό διανοµής των διευθύνσεων, αυτό που µένει είναι να 
καθοριστεί ο τρόπος µε τον οποίο θα δροµολογείται η κίνηση από του κόµβους του 
δικτύου µεταφοράς. Αυτό το ρόλο τον αναλαµβάνει το MPLS κάνοντας χρήση της 
τεχνικής Label Stacking. Η διαδικασία δροµολόγησης της εισερχόµενης κίνησης 
όπως απεικονίζεται στο σχήµα [Σχήµα 6-7] είναι η εξής: 
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1. Τα πακέτα εισέρχονται από τους κόµβους CE στο δίκτυο µεταφοράς. Για 
λόγους ασφάλειας κάθε CE συνδέεται µε το δίκτυο του πάροχου µε 
διαφορετικό interface (ή στην χειρότερη περίπτωση διαφορετικό VLAN). 
Έτσι ο ΡΕ είναι σε θέση να συµπεράνει άµεσα σε πιο VPN ανήκει το κάθε 
πακέτο, άρα και τις κατάλληλες δοµές δροµολόγησης που θα χρησιµοποιήσει, 
έχοντας σα δεδοµένο µόνο το interface από το οποίο το έλαβε. 

 
2. Με δεδοµένο το VPN στο οποίο ανήκει το πακέτο, ο PE εισάγει το πρώτο 

επίπεδο MPLS ετικέτας το οποίο αντιπροσωπεύει το VPN. Ο ρόλος αυτής της 
ετικέτας είναι ο εξής. Όταν το πακέτο φτάσει τον κόµβο ΡΕ ο οποίος 
συνδέεται µε τον CE προορισµού θα δηλώσει το VPN στο οποίο πρέπει να 
µεταδοθεί και έτσι τις αντίστοιχες δοµές οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν για τη 
παραπέρα δροµολόγηση του. 

 
3. Για τη σωστή δροµολόγηση του πακέτου µέσα στο δίκτυο Ε∆Κ εισάγεται ένα 

δεύτερο επίπεδο ετικέτας. Ο ρόλος του είναι να οδηγήσει το πακέτο στο 
κατάλληλο LSP, το οποίο συνδέεται µε τον κόµβο PE προορισµού. Αυτή η 
ετικέτα δεν έχει σχέση µε VPN αλλά εξυπηρετεί στην δροµολόγηση των 
πακέτων µέσα στο δίκτυο µεταφοράς. Έτσι αφού δεν αντιστοιχεί σε VPN 
διευθύνσεις δεν διανέµεται µέσω του MBGP, αλλά µε τη χρήση των 
πρωτοκόλλων LDP/RSVP. Η δεύτερη αυτή ετικέτα αντιπροσωπεύει το 
µονοπάτι το οποίο καταλήγει στον κόµβο PE, ο οποίος παρέχει πρόσβαση 
στον CE προορισµού. 

 
4. Στην συνέχεια το πακέτο προωθείται στο εσωτερικό του δικτύου, διαµέσου 

των κόµβων Ρ. Οι κόµβοι Ρ δεν χρειάζεται να έχουν επίγνωση των VPN τα 
οποία υποστηρίζει το δίκτυο, αλλά κάνουν µεταγωγή της κίνησης στον κόµβο 
PE, ο οποίος συνδέεται µε τον CE προορισµού, κάνοντας χρήση µόνο της 
πάνω ετικέτας. 

 
5. Όταν το πακέτο φτάσει στον κόµβο ΡΕ προορισµού κάνοντας χρήση της 

πρώτης ετικέτα επιλέγονται οι δοµές δροµολόγησης που αντιστοιχούν στο 
VPN στο οποίο αυτό ανήκει. Με δεδοµένα τα περιεχόµενα αυτών των 
πινάκων, το πακέτο προωθείται στο interface το οποίο συνδέεται µε τον CE 
κόµβο προορισµού. 
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VPN1 

P2 P1 

 
Σχήµα 6-7 Υλοποίηση Layer3 VPN 

 
Το αποτέλεσµα της παραπάνω διαδικασίας είναι ένας ασφαλής µηχανισµός VPN ο 
οποίος πλεονεκτεί σε σχέση µε τους µηχανισµούς δευτέρου επιπέδου αναφορικά µε 
την επίδοση του συστήµατος. Ο λόγος είναι ότι ο αριθµός [3] των µονοπατιών τα 
οποία πρέπει να εγκατασταθούν στο δίκτυο µεταφοράς δεν εξαρτάται από τον αριθµό 
των κόµβων CE αλλά από τον αριθµό των σηµείων πρόσβασης PE που πρέπει να 
υποστηριχθούν. Αυτό έχει σαν άµεση συνέπεια την ελαχιστοποίηση του 
επιβαλλόµενου φόρτου επεξεργασίας για τους  εσωτερικούς κόµβους του δικτύου Ρ. 

6.6 Χρήση Layer 3 VPN στην αρχιτεκτονική Ε∆Κ 
 
Όπως έχει περιγραφεί στις προηγούµενες ενότητες η αρχιτεκτονική Ε∆Κ ακολουθεί 
το επικαλυπτόµενο µοντέλο για το δίκτυο κορµού. Αυτό σηµαίνει ότι οι κόµβοι CE 
του πελάτη οι οποίοι συνδέονται περιφερειακά µε το δίκτυο µεταφοράς δεν έχουν 
επίγνωση της υποδοµής την οποία χρησιµοποιούν. Συγκεκριµένα ο πελάτης 
αντιλαµβάνεται το δίκτυο σαν ένα σύνολο από ζεύξεις από σηµείο σε σηµείο. Το 
επικαλυπτόµενο µοντέλο έχει την πιο εύκολη υλοποίηση συγκριτικά µε τα υπόλοιπα 
µοντέλα (οµότιµο – επαυξηµένο) αλλά κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται εις βάρος της 
επίδοσης δικτύου και της δυσκολίας στη διαχείριση, όπως έχει περιγραφεί στις 
προηγούµενες ενότητες.  
Το µοντέλο που προκύπτει από το µηχανισµό των Layer 3 VPN [8], δίνει µια 
εναλλακτική σε σχέση µε τα παραπάνω. Σύµφωνα µε την περιγραφή του µηχανισµού 
αυτού, οι κόµβοι CE έχουν επίγνωση µόνο των PE κόµβων του δικτύου [7], µε τους 
οποίους και ανταλλάσσουν πληροφορία δροµολόγησης. Μία τέτοια σχέση µεταξύ του 
πελάτη και πάροχου, ανταποκρίνεται στην περιγραφή του επαυξηµένου µοντέλου 
δικτύου. Τα πλεονεκτήµατα του σε σχέση µε το επικαλυπτόµενο µοντέλο, έχουν να 
κάνουν µε την ευκολία διαχείρισης και τη βελτιωµένη επίδοση, αφού ο κάθε κόµβος 
CE αρκεί να διατηρεί µόνο µία σχέση γειτνίασης, µε τον αντίστοιχο PE κόµβο στον 
οποίο συνδέεται  
Μειονέκτηµα του επαυξηµένου µοντέλου είναι η δυσκολία στην υλοποίηση του σε 
σχέση µε το επικαλυπτόµενο.  Κάτι τέτοιο συνεπάγεται για την περίπτωση της 
αρχιτεκτονικής επιπρόσθετη λειτουργικότητα για το (VMS). Η απαιτούµενη 
λειτουργικότητα για το VMS, τόσο για την υλοποίηση του πρώτου, όσο και του 
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δεύτερου µοντέλου, θα περιγραφούν µέσα στις επόµενες παραγράφους. Τέλος θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι σε αντίθεση µε το υπόλοιπο κοµµάτι της αρχιτεκτονικής, το 
σύστηµα VMS αναπτύχθηκε σαν µια ξεχωριστή οντότητα, ανεξάρτητη από την 
αρχιτεκτονική Ε∆Κ. Το µόνο που προϋποθέτει είναι η ύπαρξη των LSP τα οποία 
κατασκευάστηκαν από το CORE - CM µετά τη διαδικασία διαπραγµάτευσης. Για το 
λόγο αυτό το VMS δεν χρειάζεται να έχει κάποια εξειδικευµένη διεπαφή µε το 
CORE-CM πέρα από το Northbound, αλλά στηρίζεται σε υπάρχουσες τεχνολογίες 
σηµατοδοσίας για να επιτύχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 
 
6.6.1 Υποστήριξη επικαλυπτόµενου µοντέλου από το VMS 

Το µοντέλο αρχιτεκτονικής του VMS το οποίο δόθηκε στις προηγούµενες 
παραγράφους περιγράφει αρχικά, τον τρόπο υλοποίησης υπηρεσιών στο 
επικαλυπτόµενο µοντέλο. Σύµφωνα µε αυτό, κάθε νέα αίτηση για υπηρεσία 
εξυπηρετείται από µία νέα σύνδεση από άκρο σε άκρο. Ο ρόλος του συστήµατος 
ενεργοποίησης σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ απλός και απαρτίζεται από τα 
παρακάτω: 
 

1. Σε ένα πρώτο στάδιο το υποσύστηµα διαπραγµάτευσης προωθεί αιτήσεις για 
νέες συνδέσεις στο σύστηµα διαχείρισης, µέσα από το INMS Northbound 
Interface. Αν π.χ το VPN απαρτίζεται από τους κόµβους CE1, CE2 και CE3, 
θα απαιτηθεί η έκδοση 2 εντολών κατασκευής LSP προς το Northbound 
Interface του CORE-CM, για κάθε µια από τις κατευθύνσεις CE1-CE2, CE1-
CE3 και CE2-CE3.  

2. Για την ενεργοποίηση των παραπάνω LSP, το σύστηµα διαπραγµάτευσης 
ενεργοποιεί το VMS, το οποίο ανάλογα µε την πολιτική του πάροχου πρέπει:  

 
a. Να εγκαθιστά τις απαιτούµενες στατικές εγγραφές στους πίνακες 

δροµολόγησης των ακραίων κόµβων. 
b. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που ο πάροχος επιτρέπει τη µεταγωγή 

MPLS δεδοµένων, να εγκαθιστά LSP το οποίο έχει σαν άκρα τους 
κόµβους του πελάτη κάνοντας χρήση Label Stacking [Σχήµα 6-8]. 

 
 

CE1

CE2 

Σύστηµα
Ε∆Κ 

PE2 PE1 

CTP-1 
10.0.1.2/30

CTP-2 
10.0.1.1/30

LSR1

10.0.1.0/24 10.0.2.0/24 

10.0.2.0/24 10.0.1.1/30 
Static Entries 

10.0.1.0/24 10.0.1.2/30 
Static Entries 

SMS 

 
Σχήµα 6-8 Λειτουργικότητα VMS στο επικαλυπτόµενο µοντέλο 
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Συνοψίζοντας από τη µεριά του χρήστη η ολοκληρωµένη διαδικασία παροχής 
υπηρεσιών για το επικαλυπτόµενο µοντέλο, ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα: 
 

1. Ο πάροχος και ο πελάτης υλοποιούν τις φυσικές συνδέσεις µεταξύ των 
κόµβων CE και PE και συµφωνούν στα interface τα οποία θα 
χρησιµοποιήσουν. 

 
2. Ο πελάτης κάνοντας χρήση της γραφικής διαπροσωπίας του συστήµατος 

διαπραγµάτευσης, επιλέγει τα κατάλληλα interfaces των κόµβων PE στα 
οποία θα συνδέσει τον εξοπλισµό του. Αυτά αποτελούν και τα άκρα του VPN 
το οποίο θέλει να κατασκευάσει. 

 
3. Το σύστηµα διαχείρισης του κορµού κατασκευάζει τα αναγκαία MPLS 

µονοπάτια στο εσωτερικό του δικτύου κορµού. 
 

4. Το VMS κάνει τις τελικές συνδέσεις µεταξύ των MPLS µονοπατιών του 
κορµού και των εξερχόµενων interfaces, εγκαθιστώντας τις κατάλληλες 
στατικές εγγραφές δροµολόγησης στους κόµβους PE. 

 
6.6.2 Υποστήριξη επαυξηµένου µοντέλου από το VMS 

Στην περίπτωση του επαυξηµένου µοντέλου ο ρόλος του VMS αναβαθµίζεται αφού 
εµπλέκεται πλέον άµεσα στην διαχείριση των VPN. Συγκεκριµένα η διαδικασία 
παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε το επαυξηµένο µοντέλο είναι η εξής: 
  

1. Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση ο πάροχος και ο πελάτης υλοποιούν 
τις φυσικές συνδέσεις µεταξύ των κόµβων PE και CE, έχοντας πριν 
συµφωνήσει για το ποια interface θα χρησιµοποιηθούν για να περάσει η 
κίνηση. 

 
2. Ο πελάτης κάνοντας χρήση της γραφικής διαπροσωπίας του συστήµατος 

διαπραγµάτευσης, επιλέγει τα κατάλληλα interfaces των κόµβων PE στα 
οποία θα συνδέσει τον εξοπλισµό του. Αυτά αποτελούν και τα άκρα του VPN 
το οποίο θέλει να κατασκευάσει. 

 
3. Το σύστηµα διαχείρισης του κορµού CORE-CM, κατασκευάζει τα αναγκαία 

MPLS µονοπάτια στο εσωτερικό του δικτύου. 
 

4. Το υποσύστηµα VMS αρχικοποιεί τις δοµές VRF στους κόµβους PE και 
αντιστοιχίζει στον κάθε πελάτη το κατάλληλο αριθµό αναγνώρισης. Σε 
περίπτωση που ο πελάτης ενδιαφέρεται για τη δηµιουργία περισσοτέρων του 
ενός VPN, το VMS αναλαµβάνει τη αρχικοποίηση των επιπρόσθετων δοµών 
δροµολόγησης. 

 
5. Για την υποστήριξη του επαυξηµένου µοντέλου απαιτείται η ανταλλαγή 

πληροφορίας δροµολόγησης µεταξύ των δικτύων. Έτσι το τελικό στάδιο της 
ενεργοποίησης των υπηρεσιών είναι η ανταλλαγή µηνυµάτων δροµολόγησης 
µεταξύ κόµβων CE και ΡΕ, τα οποία θα γεµίζουν µε τα απαραίτητα δεδοµένα 
για τους πίνακες δροµολόγησης. 
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Πλήρης αυτοµατοποίηση της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών επιτυγχάνεται αν 
απαλειφθεί το πρώτο βήµα της διαδικασίας, δηλαδή η διαµόρφωση των φυσικών 
interfaces (π.χ. Ethernet, ATM). Κάτι τέτοιο συµβαίνει π.χ. στην περίπτωση χρήσης 
IPSec ή L2TP για σύνδεση των πελατών µε τους κόµβους PE. Τότε όµως προκύπτει 
πρόβληµα αναφορικά µε την διασφάλιση ποιότητας υπηρεσίας, αφού συνήθως ο 
πάροχος δεν έχει έλεγχο στο δίκτυο από το οποίο περνούν τα IPSec τούνελ µέχρι να 
καταλήξουν στους κόµβους PE. Για το λόγο αυτό παρόµοια διαµόρφωση µπορεί να 
έχει χρήση µόνο στην περίπτωση Best Effort υπηρεσιών. 

6.7 Ασφάλεια στην Παροχή Υπηρεσιών IP 
 
Σκοπός της αρχιτεκτονικής είναι να παρέχει διασυνδεσιµότητα µεταξύ 
αποµακρυσµένων κόµβων. Σύµφωνα µε τους µηχανισµούς της προηγούµενης 
παραγράφου κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται µέσα από το επικαλυπτόµενο µοντέλο, µε 
δηµιουργία συνδέσεων από σηµείο σε σηµείο ή µε τη δηµιουργία VPN τα οποία 
προσοµοιώνουν το δίκτυο του πελάτη. Στην πρώτη περίπτωση το δίκτυο µεταφοράς 
δεν γίνεται αντιληπτό από τον πελάτη και έτσι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για 
επίθεση. Η περίπτωση των VPN είναι αυτή που παρουσιάζει το πιο µεγάλο 
ενδιαφέρον από τη σκοπιά της ασφάλειας, µια και εκεί ο πελάτης αντιλαµβάνεται την 
παρουσία του δικτύου κορµού. Η παράγραφος αυτή δε θα ασχοληθεί µε το θέµα της 
ασφάλειας µέσα στο VPN µια και κάτι τέτοιο ανήκει στη δικαιοδοσία του πελάτη. Το 
σύστηµα θα επικεντρωθεί στο να αποτρέπει επιθέσεις οι οποίες στρέφονται στο 
δίκτυο κορµού ή επιθέσεις οι οποίες προέρχονται µεταξύ διαφορετικών VPN. 
Οι επιθέσεις από οποίες χρειάζεται να παρέχει ασφάλεια το σύστηµα µπορεί να 
κατηγοριοποιηθούν σε δύο κυρίως τύπους [6]: 
 

• Επιθέσεις Denial of Service. 
• Απόπειρες πρόσβασης σε κόµβους διαφορετικών VPN. 

 
Η πρώτη κατηγορία αφορά επιθέσεις οι οποίες εξαπολύονται από διαφορετικά VPN 
είτε µε τη µαζική εκποµπή ICMP πακέτων είτε πολλαπλές αιτήσεις για TCP 
συνδέσεις (SYN flooding), µε σκοπό την εξάντληση των πόρων του συστήµατος. Η 
δεύτερη είναι απόπειρα πρόσβασης σε πόρους διαφορετικού συστήµατος, 
δηµιουργώντας έτσι την εντύπωση στο σύστηµα ότι ο επιτιθέµενος ανήκει στο ίδιο 
VPN µε το στόχο του. 
Και στις δύο περιπτώσεις για να εξαπολυθεί µία επίθεση θα απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι ο επιτιθέµενος να γνωρίζει την διεύθυνση του στόχου του. Έτσι µία ασφαλής 
αρχιτεκτονική θα πρέπει να αποτρέπει την µετάδοση πληροφορίας δροµολόγησης 
µεταξύ των διαφορετικών VPN.  
Κάτι τέτοιο ισχύει για την αρχιτεκτονική του συστήµατος όπου τα πακέτα µετάγονται 
στο εσωτερικό του δικτύου κάνοντας χρήση µονοπατιών MPLS. Συγκεκριµένα για 
την αρχιτεκτονική του δικτύου µεταφοράς υπάρχουν δύο πιθανοί στόχοι, οι κόµβοι 
του δικτύου κορµού και οι κόµβοι άλλων VPN. 
Στην πρώτη περίπτωση, των κόµβων Ρ, µια και τα δεδοµένα µετάγονται µέσα από 
µονοπάτια MPLS δεν υπάρχει τρόπος να έχουν πρόσβαση σε αυτούς από τους 
πελάτες. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των κόµβων που ανήκουν σε διαφορετικό 
VPN. Ακόµα και αν κάποιος µάθει ή µαντέψει την διεύθυνση τους δεν υπάρχει 
τρόπος πρόσβασης σε αυτούς αφού τα δεδοµένα προωθούνται µόνο µέσα από τα 
προκαθορισµένα VPN, χρησιµοποιώντας ανεξάρτητες µεταξύ τους δοµές 
δροµολόγησης 
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Η µόνη περίπτωση που δεν ανήκει στις παραπάνω δύο κατηγορίες είναι οι κόµβοι PE. 
Για τους PE η επικοινωνία µε τον πελάτη δε γίνεται µέσα από MPLS και επιπλέον 
είναι απαραίτητο να είναι γνωστές οι διευθύνσεις τους. Στην περίπτωση  αυτή θα 
πρέπει να ληφθούν επιπλέον µέτρα τα οποία θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια του 
συστήµατος. 
Σύµφωνα µε την περιγραφή του µηχανισµού Layer 3 VPN, κάθε κόµβος CE 
συνδέεται µε το δίκτυο µέσα από κάποιο ξεχωριστό interface. Μέσα από αυτό το 
interface γίνεται ανταλλαγή µηνυµάτων δροµολόγησης σχετικά τους προορισµούς 
στο VPN. Μία πιθανή απειλή για το σύστηµα, είναι η κατασκευή τέτοιων µηνυµάτων 
δροµολόγησης από κάποιο τρίτο. Ο κίνδυνος αυτός µπορεί να ελαχιστοποιηθεί µε τη 
χρήση των µηχανισµών πιστοποίησης (MD5 authentication) οι οποίοι υπάρχουν σε 
πρωτόκολλα δροµολόγησης όπως τα BGP και OSPF. Βέβαια η πιο εύκολη λύση είναι 
η εξάλειψη της ανταλλαγής πληροφορίας δροµολόγησης µε χρήση static routes, κάτι 
όµως που έχει επίπτωση στην ευκολία διαχείρισης του συστήµατος. 
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Κεφάλαιο 7 
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ  

 

7.1 Περιγραφή ∆ιαχείρισης Επίδοσης (ΡΜ) 
 
Μία από τις συνιστώσες του προβλήµατος της παροχής υπηρεσιών, είναι και η 
διασφάλιση ενός απαιτούµενου επιπέδου ποιότητας. Σύµφωνα µε όσα έχουν 
περιγραφεί και στην προηγούµενη ενότητα, τα επιµέρους χαρακτηριστικά της κάθε 
υπηρεσίας, υλοποιούνται από το υποσύστηµα CM, το οποίο διαµορφώνει το δίκτυο 
κατάλληλα, σύµφωνα µε τις επιθυµίες των πελατών. Στην περίπτωση της 
διασφάλισης χαρακτηριστικών ποιότητας υπηρεσίας, η επίλυση του προβλήµατος δεν 
περιορίζεται απλά στην αρχική διαµόρφωση του δικτύου. Αντίθετα οι παράµετροι 
ποιότητας υπηρεσίας συνήθως µεταβάλλονται συνεχώς µε το χρόνο, 
ανταποκρινόµενες στις δυναµικές συνθήκες κίνησης οι οποίες επικρατούν µέσα στο 
δίκτυο. Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι η προτεινόµενη αρχιτεκτονική πρέπει να 
παρακολουθεί αυτές τις παραµέτρους ποιότητας ανά πάσα χρονική στιγµή, ώστε να 
διασφαλίζει ότι οι τιµές τους βρίσκονται µέσα σε ανεκτά για τον πελάτη πλαίσια.  
Αυτόν ακριβώς τον ρόλο της παρακολούθησης των χαρακτηριστικών κίνησης 
αναλαµβάνουν οι οντότητες του υποσυστήµατος ∆ιαχείρισης Επίδοσης – ΡΜ 
(Performance Management) οι οποίες θα περιγραφούν στα πλαίσια της ενότητας 
αυτής. 

7.2 Λειτουργία Υποσυστήµατος PM 
 
Η λειτουργία του υποσυστήµατος ΡΜ, όπως και στην περίπτωση του CM, 
µεταβάλλεται, ανάλογα µε το επίπεδο διαχείρισης στο οποίο αναφέρεται. 
Συγκεκριµένα οι παράµετροι οι οποίοι πρέπει να µετρώνται από το σύστηµα, 
αλλάζουν κατά περίπτωση, ανάλογα µε τα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε 
τεχνολογίας η οποία χρησιµοποιείται. Στα επίπεδα INMS και ΙΡ, το ΡΜ 
επικεντρώνεται στη µέτρηση µεγεθών, τα οποία χαρακτηρίζουν την ποιότητα 
υπηρεσίας από άκρο σε άκρο [8]. Τα µεγέθη αυτά, έχουν προταθεί από την οµάδα 
εργασίας IP Performance Metrics (IPPM) του οργανισµού IETF και είναι τα 
ακόλουθα: 
 

• Ρυθµοαπόδοση (Throughput) 
• Καθυστέρηση µετάδοσης (One way Delay / Roundtrip Delay) 
• ∆ιαθεσιµότητα υπηρεσίας (Availability) 
• Μεταβολή χρονοκαθυστέρησης (jitter – one way Instantaneous Packet Delay 

Variation) 
• Απώλεια πακέτων (Packet loss) 



Υποσύστηµα ∆ιαχείρισης Επίδοσης 

150 

 
Όσο αφορά το επίπεδο του οπτικού δικτύου, λόγω των περιορισµών της υπάρχουσας 
τεχνολογίας, δεν µπορούν να γίνουν ανάλογες µετρήσεις σε επίπεδο πακέτων 
κίνησης. Έτσι στο σύστηµα περιορίζεται στις µετρήσεις που προτείνονται από τον 
οργανισµό ITU-T, οι οποίες αφορούν κυρίως φυσικά µεγέθη όπως: 
 

• Σηµατοθορυβικός λόγος (SNR Signal to Noise Ratio) 
• Ισχύς καναλιού 
• Συνολική ισχύς σήµατος ανά ίνα 
• ∆ιαθεσιµότητα 
• Μετρήσεις επίδοσης οι οποίες προτείνονται στην προδιαγραφή G.826 

o ES / SES (Error Seconds / Severe Error Seconds)   
o BER (Bit Error Rate) 
o ESR / SESR (Error Seconds Rate / Severe Error Seconds Rate) 

 
Το σύστηµα ΡΜ, βάση των παραπάνω µετρήσεων που παίρνει, καλείται να κάνει 
αποτίµηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, φροντίζοντας σε περίπτωση 
που διαγνώσει κάποιο πρόβληµα, να ειδοποιήσει τον διαχειριστή του ή και να 
προχωρήσει στην επίλυση του, επικοινωνώντας µε τις κατάλληλες οντότητες. 

7.3 Περιγραφή Αρχιτεκτονικής PM 
 
Η αρχιτεκτονική του συστήµατος διαχείρισης επίδοσης [3] απαρτίζεται από τις 
παρακάτω οντότητες [Σχήµα 7-1]: 
 
∆ιαχειριστής Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS Manager). Ο ρόλος του QoS manager 
είναι κεντρικός στην αρχιτεκτονική του ΡΜ, µε καθήκοντα και λειτουργίες 
αντίστοιχες µε αυτές που επιτελεί ο Provisioning Manager στο CM. Έτσι ο QoS 
manager είναι αυτός από τον οποίο περνάνε όλες οι εντολές προς στις υπόλοιπες 
οντότητες. Ο ρόλος του είναι:  
 

• Η αρχική λήψη εντολών για διεξαγωγή µετρήσεων µέσω του Northbound 
interface. 

 
• Ο συντονισµός των λειτουργιών του συστήµατος PM, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την συλλογή αυτών των µετρήσεων. 
• Επεξεργασία των δεδοµένων τα οποία προέρχονται από τις µετρήσεις τις 

οποίες επιτελούν οι υπόλοιπες οντότητες, πριν την προώθηση τους στα 
ανώτερα στρώµατα της αρχιτεκτονικής. 

 
Συλλέκτης δεδοµένων Ποιότητας Υπηρεσίας (Performance Collector - Perfcol). 
Οι εντολές οι οποίες εκδίδονται από τον QoS manager για συλλογή δεδοµένων 
υλοποιούνται από την οντότητα Perfcol. Ο ρόλος της στην αρχιτεκτονική συνδυάζει 
αυτόν που έχει το Southbound και το Inventory στην αρχιτεκτονική του CM.  
 

• Πρώτα προωθεί τα αιτήµατα για εξυπηρέτηση στα κατώτερα στρώµατα της 
αρχιτεκτονικής, τα οποία είναι αυτά τα οποία θα κάνουν τις µετρήσεις και 
συλλέγει τα δεδοµένα που παράγονται από αυτές. Στην περίπτωση του 
επιπέδου INMS τα αιτήµατα για συλλογή δεδοµένων προωθούνται στις 
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οντότητες QoS manager των επιπέδων WDMNMS και IPNMS, από όπου µε 
την σειρά τους προωθούνται προς τα κατάλληλα EMS. 

 
• Βέβαια ο ρόλος του Perfcol δεν περιορίζεται απλά και µόνο στη µεταφράζει 

εντολές και δεδοµένα µεταξύ των διαφορετικών επιπέδων της αρχιτεκτονικής. 
Παράλληλα κατά αντιστοιχία µε το Inventory στο CM, είναι η οντότητα η 
οποία αποθηκεύει τα δεδοµένα των µετρήσεων, µέχρι αυτά να ζητηθούν από 
τον QoS manager. Αυτό το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό του, τον καθιστά 
ιδανικό για τον υπολογισµό µεγεθών όπως µέσες τιµές παραµέτρων ποιότητας 
υπηρεσίες. 

 
∆ιαχειριστής Κατωφλίου (Threshold Manager). Σκοπός του διαχειριστή 
κατωφλίου είναι να παρακολουθεί τις µετρήσεις τις οποίες συγκεντρώνει ο Perfcol, 
ειδοποιώντας το χρήστη σε περίπτωση που οι τιµές κάποιας παραµέτρου έχουν βγει 
έξω από τα ανεκτά για τον πελάτη όρια. Συγκεκριµένα ο Threshold manager µπορεί ή 
να ειδοποιεί απλά το χρήστη µέσω του συστήµατος γραφικής διαπροσωπίας της 
κονσόλας διαχείρισης, ή να ενεργοποιεί κατάλληλη διαδικασία αποκατάστασης του 
προβλήµατος. 
 

 

QoS manager

Threshold mgrPerfcol

Policy mgr

Northbound interface

Southbound Interface

View

mgr Alarm mgr 

 
Σχήµα 7-1 Οντότητες του PM 

 

7.3.1 Σενάριο λειτουργίας PM 

Για την πληρέστερη περιγραφή των αλληλεπιδράσεων, µεταξύ των οντοτήτων που 
περιγράφηκαν προηγουµένως, θα παρατεθεί ένα σενάριο [Σχήµα 7-2], το οποίο 
απεικονίζει µια τυπική λειτουργία του συστήµατος ΡΜ. Συγκεκριµένα θα περιγραφεί 
ο τρόπος µε τον οποίο ικανοποιείται κάποιο αίτηµα του QoS manager για παροχή 
µετρήσεων. 
 
Αρχικά η οντότητα QoS manager ζητάει καινούργια δεδοµένα επίδοσης του δικτύου 
κατόπιν αιτήµατος που έλαβε µέσω του Northbound interface. 
 

1. Το αίτηµα προωθείται για εξυπηρέτηση στον PerfCol ο οποίος θα 
συγκεντρώσει τα απαιτούµενα δεδοµένα επίδοσης. 
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2. Ο PerfCol ελέγχει αν έχει ήδη συλλέξει τα ζητούµενα δεδοµένα σαν 
αποτέλεσµα κάποιου προηγούµενου αιτήµατος 

3. Αν όχι, το αίτηµα προωθείται µέσω της διεπαφής Southbound στα κατώτερα 
στρώµατα της αρχιτεκτονικής. Για την κλίση αυτή χρησιµοποιείται η 
κατάλληλη µέθοδος της προδιαγραφής MTNM. 

4. Στην συγκεκριµένη περίπτωση τον ρόλο του κατώτερου στρώµατος της 
αρχιτεκτονικής αναλαµβάνει ένα EMS το οποίο είναι αυτό το οποίο τελικά 
επιφορτίζεται να κάνει τις µετρήσεις που ζητήθηκαν. 

5. Η διαδικασία καταγραφής των δεδοµένων επίδοσης είναι κατά κανόνα 
χρονοβόρα και η διάρκεια της ποικίλει, ανάλογα µε το χρονικό εύρος 
µετρήσεων το οποίο ενδιαφέρει τον πελάτη. Όταν τελειώσει το EMS, 
ειδοποιεί το Southbound µε την αποστολή ασύγχρονων µηνυµάτων. 

QoS
Manager

Performance
Collector

Southbound
Interface

EMS

1. GetHistoryData( )

2. Check( )

3. getHistoryPMData( )

4. getHistoryPMData( )

5. notify( )

6. notify( )

8. DataIsAvailable( )

7. RetrievePMData( )

 
Σχήµα 7-2 Ανάκτηση δεδοµένων επίδοσης 
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6. Το µήνυµα αφού ληφθεί από τη διεπαφή Southbound προωθείται προς την 
οντότητα Perfcol. 

7. Ο PerfCol συλλέγει τα δεδοµένα, µε κάποιο από τους προκαθορισµένους από 
την προδιαγραφή MTNM τρόπους. Στην συγκεκριµένη περίπτωση τα 
δεδοµένα λαµβάνονται υπό τη µορφή αρχείου κειµένου, κάνοντας χρήση των 
µηχανισµών του πρωτοκόλλου FTP. 
Η διαδικασία η οποία έχει περιγραφεί µέχρι αυτό το βήµα είναι επαναληπτική. 
Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την προδιαγραφή MTNM το σύστηµα λαµβάνει 
µετρήσεις περιοδικά (µε περίοδο 15 λεπτά ή 24 ώρες). Ο Perfcol 
συγκεντρώνει κάθε µια από αυτές τις µετρήσεις, µέχρι να καλύψει την 
συνολική χρονική περίοδο που επιθυµεί ο χρήστης. 

8. Η διαδικασία τελειώνει µε την επιστροφή των δεδοµένων στον QoS manager. 

7.4 Περιγραφή Οντότητας QoS Manager 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ο ρόλος του QoS manager είναι αντίστοιχος µε 
αυτόν  τον οποίο έχει ο Provisioning στο υποσύστηµα CM [4]. Έτσι ο QoS manager 
είναι η οντότητα η οποία δέχεται αιτήσεις για παροχή δεδοµένων επίδοσης από τα 
ανώτερα στρώµατα της αρχιτεκτονικής.  
Ειδικότερα µπορούν να εντοπιστούν δύο ενδεχόµενα, αναφορικά µε το πως γίνονται 
οι αιτήσεις αυτές. Σύµφωνα µε το πρώτο, ο ίδιος ο διαχειριστής του συστήµατος είναι 
σε θέση µέσα από κατάλληλο σύστηµα γραφικής διαπροσωπίας [Σχήµα 7-3], να θέσει 
σηµεία µέτρησης µέσα στο σύστηµα.  
 

 
Σχήµα 7-3  Επιλογή Σηµείων µέτρησης 

 
Το δεύτερο ενδεχόµενο αφορά µια πιο αυτοµατοποιηµένη διαδικασία, η οποία 
ενεργοποιείται µε την κατασκευή νέων υπηρεσιών, χωρίς να απαιτεί την παρέµβαση 
του διαχειριστή. Συγκεκριµένα όταν µια νέα υπηρεσία δηµιουργείται, υπάρχει η 
δυνατότητα, το σύστηµα αυτόµατα να ενεργοποιεί µέσω του QoS manager, τα 
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κατάλληλα σηµεία µέτρησης στο δίκτυο. Αυτός ο αυτοµατισµός είναι µια εφαρµογή 
των πολιτικών τύπου Obligation, οι οποίες περιγράφηκαν στην ενότητα του CM. 
Συγκεκριµένα η ζητούµενη συµπεριφορά είναι δυνατό να υλοποιηθεί θέτοντας 
κατάλληλη πολιτική, η οποία θα συνδυάζει το ενδεχόµενο της κατασκευής νέας 
σύνδεσης µε την ενεργοποίηση µετρήσεων. 
 
Στην συνέχεια ο QoS manager ερµηνεύει τις αιτήσεις για παροχή  µετρήσεων, 
σύµφωνα µε τα ειδικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας του NMS στο οποίο 
εµπεριέχεται και τις προωθεί στις υπόλοιπες οντότητες του PM, αναλαµβάνοντας έτσι 
τον συντονισµό της όλης διαδικασίας καταγραφής των µετρήσεων επίδοσης. 
Η ερµηνεία των αιτήσεων έχει να κάνει µε την ανάλυση τους σε µία σειρά από 
επιµέρους στοιχειώδεις εντολές. Για παράδειγµα η αίτηση για παροχή µετρήσεων σε 
µία σύνδεση αναλύεται σε µια σειρά από π.χ. εντολές για µετρήσεις στα άκρα της. Ο 
QoS manager υποβάλει σε αντίστοιχη επεξεργασία τα δεδοµένα των µετρήσεων 
αυτών, αθροίζοντας τα αποτελέσµατα τους ώστε να ανασυνθέσει από τα επιµέρους 
στοιχεία την εικόνα για την επίδοση του δικτύου από άκρο σε άκρο. 
Κατά δεύτερο λόγο ο QoS manager αναλαµβάνει τον υπολογισµό σύνθετων µεγεθών 
τα οποία προκύπτουν σαν συνάρτηση επιµέρους παραµέτρων, όπως στην περίπτωση 
της διαθεσιµότητας. 

7.4.1 Υπολογισµός ∆ιαθεσιµότητας από τον QoS manager 
 
Από τα µεγέθη τα οποία υπολογίζει ο QoS Manager, το πιο µεγάλο ενδιαφέρον έχει ο 
υπολογισµός της διαθεσιµότητας. Η παράµετρος αυτή, όπως χρησιµοποιείται στα 
πλαίσια της συγκεκριµένης αρχιτεκτονικής, είναι ένα ποσοστιαίο µέγεθος το οποίο 
εκφράζει το ποσοστό του χρόνου κατά το οποίο η συγκεκριµένη υπηρεσία είναι 
διαθέσιµη στο πελάτη του συστήµατος. Ο όρος «διαθέσιµη» στην συγκεκριµένη 
περίπτωση σηµαίνει το κατά πόσο µία σειρά από επί µέρους παραµέτρους ποιότητας 
υπηρεσίας, έχουν τιµές µέσα στα ανεκτά από το SLA όρια.  
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις συστάσεις του οργανισµού EUROSCOM, έχει 
προταθεί η εξής µεθοδολογία για τον υπολογισµό της διαθεσιµότητας QA, 
συναρτήσει των παραµέτρων ποιότητας υπηρεσίας: 
 
Έστω ότι οι µετρήσεις γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα µε περίοδο ∆Τ. 
Συνολικά το σύστηµα παίρνει τιµές f τιµές οι οποίες καλύπτουν µια χρονική περίοδο 
από: 
T0 εώς Τf (Tf = T0 + f * ∆Τ)  
Κατά αυτή τη χρονική περίοδο, καταγράφονται οι τιµές PMi

n από ρ διαφορετικές 
παραµέτρους. 
Όπου PMi

n είναι η τιµή της i παραµέτρου την χρονική περίοδο Tn εώς Tn+1. 
Η στιγµιαία τιµή της διαθεσιµότητας για την περίοδο Tn, Tn+∆T δίνεται ως εξής: 
 
 
 
QAn =  
 
 
 
Τότε η µέση τιµή της διαθεσιµότητας υπολογίζεται σαν ο µέσος όρος της ποσότητας 
QAn για τη χρονική περίοδο από Τ0 εώς Τf. 

1   αν κάθε µέτρηση PMi
n δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο όριο Ci όπως 

αυτό καθορίζεται στο SLA 
0   Αλλιώς 
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Ο υπολογισµός της διαθεσιµότητας έχει µεγάλη σηµασία για την αρχιτεκτονική, αφού 
το γεγονός ότι συνδυάζει όλες τις παραµέτρους ποιότητας υπηρεσίας την καθιστά 
ιδανικό µέγεθος για τον έλεγχο συµµόρφωσης στο SLA. 

7.5 Περιγραφή Oντότητας Threshold Manager 

Ο ρόλος του Threshold manager είναι η παρακολούθηση των διακυµάνσεων που 
παρουσιάζουν µεγέθη, τα οποία χαρακτηρίζουν την επίδοση του δικτύου. Αν κάποια 
παράµετρος ξεπεράσει τα προκαθορισµένα όρια, δηλαδή την τιµή κατωφλίου, τότε ο 
Threshold manager ειδοποιεί τις υπόλοιπες οντότητες της αρχιτεκτονικής µε την 
αποστολή κατάλληλων µηνυµάτων. 
Ο ρόλος τον οποίο καλείται να παίξει η οντότητα αυτή, είναι σχετικά απλός και 
επιπρόσθετα βρίσκεται αρκετά κοντά στο µοντέλο των πολιτικών οι οποίες 
αναλύθηκαν στην ενότητα του CM. Πράγµατι η λειτουργικότητα του Threshold 
manager αποτελείται από δύο τµήµατα, κατά αναλογία µε τους κανόνες οι οποίοι 
υλοποιούνται στο µοντέλο των πολιτικών. Το πρώτο είναι ο έλεγχος µιας συνθήκης η 
οποία στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι η εξέταση της τιµής κατωφλίου. Το 
δεύτερο, είναι η ενέργεια στην οποία το σύστηµα θα προβεί αν επαληθευτεί η 
συνθήκη. Η αντιστοιχία η οποία υπάρχει, σηµαίνει ότι η εκτίµηση των κατωφλίων 
µπορεί να υλοποιηθεί εύκολα µέσω του µηχανισµού των πολιτικών. 
Ο τύπος πολιτικών ο οποίος ταιριάζει στην συγκεκριµένη περίπτωση, είναι ο τύπος 
Obligation. Τον ρόλο του PEP καλείται να παίξει η µόνη οντότητα η οποία έχει 
άµεση πρόσβαση στα δεδοµένα των µετρήσεων, δηλαδή ο Performance collector. 
Έτσι για κάθε νέα µέτρηση που γίνεται, το PEP ελέγχει το κατά πόσο τα παραγόµενα 
είναι πάνω από τις τιµές κατωφλίου. Σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιείται η δράση 
της πολιτικής η οποία υλοποιείται σαν µια κλίση στον Threshold manager.  
 
Ένα παράδειγµα πολιτικής τύπου Obligation η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
να υλοποιήσει την παραπάνω συµπεριφορά είναι η ακόλουθη: 
 
type oblig TriggerThreshold ( int measurementPoint, int parameter, int value) { 
/*  
 Performance Collector  :is the Performance Collector 
 Threshold Manager   :is the Threshold Manager  
*/ 
 
subject performanceCollector; 
target thresholdManager; 
on newMeasurement;   
do thresholdManager.trigger(measurementPoint, parameter, value); 
when ( measurementPoint == <Predefined_ measurementPoint> && 
 parameter == <Predefined_ parameter > && 
 value > <Predefined_Threshold> ) 
} 
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Στην πολιτική αυτή το ρόλο του PEP έχει ο  Performance Collector. Κάθε φορά που 
καταγράφει µια νέα οµάδα µετρήσεων ελέγχει τις πολιτικές Thresholds. Οι πολιτικές 
αυτές λαµβάνουν σαν όρισµα το σηµείο µέτρησης και την παράµετρο η οποία πρέπει 
να ελεγχθεί. Σε περίπτωση που η τιµής της, βρίσκεται πάνω από µια προκαθορισµένη 
τιµή, ενεργοποιείται η δράση της πολιτικής, την οποία υλοποιεί ο Threshold Manager. 
Η δράση αυτή µπορεί να είναι µια από τις δύο εναλλακτικές: 
 

• Ο Threshold Manager ειδοποιεί τον διαχειριστή µέσω της κονσόλας 
διαχείρισης για να λύσει το πρόβληµα. 

• Επιπρόσθετα ο Threshold Manager µπορεί να δηµιουργήσει κατάλληλο 
µήνυµα συναγερµό. Στην συγκεκριµένη περίπτωση ο συναγερµός λαµβάνεται 
από τον Alarm Manager ο οποίος αποφασίζει στη συνέχεια για το αν και πως 
το σύστηµα πρέπει να αντιδράσει για να αποκαταστήσει την τυχών βλάβη. Ο 
Alarm Manager δεν είναι κοµµάτι του PM, κάτι το οποίο σηµαίνει ότι ο 
έλεγχος πλέον περνάει στην διαχείριση σφαλµάτων 

 
Στο µοντέλο που µόλις καταγράφηκε, ο ρόλος της οντότητας του διαχειριστή 
κατωφλίων περιορίζεται έτσι, στο να ειδοποιεί απλά το υπόλοιπο σύστηµα 
(ειδικότερα τον Alarm Manager) µε κατάλληλα µηνύµατα σε περίπτωση που κάποια 
παράµετρος έχει περάσει έξω από τα αποδεκτά για τον πελάτη όρια. Το µεγαλύτερο 
κοµµάτι της λογικής έχει υλοποιηθεί µέσα από το µηχανισµό των πολιτικών 
µειώνοντας τον απαιτούµενο χρόνο ανάπτυξης. Τέλος, η δηµιουργία των 
απαιτούµενων πολιτικών µπορεί επίσης να αυτοµατοποιηθεί, αν ενσωµατωθεί στη 
διαδικασία ενεργοποίησης νέων συνδέσεων. 

7.6 Περιγραφή Oντότητας Performance Collector 

Όπως έχει διατυπωθεί προηγουµένως, η κύρια λειτουργικότητα η οποία 
υποστηρίζεται από τον PERFCOL, είναι η συλλογή και καταγραφή µετρήσεων, οι 
οποίες γίνονται στα κατώτερα στρώµατα του συστήµατος. Αυτά τα κατώτερα 
στρώµατα µπορεί να είναι οι αντίστοιχες οντότητες QoS manager για τα WDM και IP 
NMS, στην περίπτωση του Perfcol του INMS ή τα WDM και ΙΡ EMS στην 
περίπτωση των αντίστοιχων NMS. Ειδικότερα οι αλληλεπιδράσεις του Performance 
Collector, όπως απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραµµα [Σχήµα 7-4], είναι οι εξής: 
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Σχήµα 7-4 Αλληλεπιδράσεις Performance Collector 

 
• Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραµµα υπάρχει µόνο ένα σηµείο 

εισόδου. Αυτό είναι ο QoS Manager από τον οποίο προέρχονται όλες οι 
αιτήσεις για παροχή δεδοµένων. 

• Από την άλλη ο Performance Collector κάνει χρήση των εξής οντοτήτων: 
 

1. Όπως είχε αναφερθεί στην ενότητα του CM, ο Performance Collector έχει 
και τον ρόλο του PEP. Αυτό σηµαίνει ότι µέσα από την αλληλεπίδραση 
του µε τον διαχειριστή πολιτικών µπορεί να ενεργοποιήσει πολιτικές 
τύπου Obligation. 

2. Τα δεδοµένα τα οποία συλλέγει η συγκεκριµένη οντότητα, εκτός από τον 
QoS manager, προωθούνται και στον Threshold manager, προκειµένου 
αυτός να ελέγχει το κατά πόσο οι παράµετροι επίδοσης βρίσκονται σε 
ανεκτά πλαίσια. 

3. Τέλος η πιο σηµαντική αλληλεπίδραση είναι αυτή η οποία γίνεται µέσω 
του Southbound manager µε τα υποσυστήµατα των κατωτέρων επιπέδων. 
Η επικοινωνία αυτή γίνεται κάνοντας χρήση της προδιαγραφής MTNM, 
αποµονώνοντας  έτσι τον Performance Collector από τα ειδικά 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά των κατώτερων στρωµάτων. Σύµφωνα µε 
την αλληλεπίδραση αυτή, για κάθε ένα από τα σηµεία µέτρησης για τα 
οποία έχει εκφράσει ενδιαφέρον ο QoS manager, η οντότητα αποστέλλει 
µια αίτηση παροχής δεδοµένων µέσω του Southbound. Ο ρόλος της όµως 
δεν περιορίζεται απλά στο να µεταφράζει εντολές από τη µια προδιαγραφή 
στην άλλη. Επιπρόσθετα για κάθε µία από τις αιτήσεις, o Performance 
Collector παίζει το ρόλο της βάσης δεδοµένων, καταγράφοντας τις 
µετρήσεις και υπολογίζοντας µεγέθη όπως µέσες τιµές πριν τα 
επαναπροωθήσει στον QoS manager. 
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7.6.1 Τρόποι Συλλογής ∆εδοµένων στον PERFCOL 

Ο PERFCOL µπορεί να εξυπηρετεί δύο διαφορετικούς τρόπους αίτησης για συλλογή 
µετρήσεων, οι οποίοι πρέπει φυσικά να υποστηρίζονται και από τις οντότητες στα 
κατώτερα επίπεδα του συστήµατος, µια και αυτές είναι που σε τελική ανάλυση θα 
συλλέξουν τα απαιτούµενα δεδοµένα. Ο πρώτος αφορά µετρήσεις οι οποίες γίνονται 
κατά περιοδικά συστήµατα. Σε αυτή την περίπτωση το σύστηµα υλοποιώντας 
κατάλληλους µηχανισµούς χρονισµού ζητά από τα κατώτερα στρώµατα µετρήσεις, 
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τα οποία έχουν προκαθοριστεί από το χρήστη. Ο 
δεύτερος είναι ασύγχρονος και έχει να κάνει µε µετρήσεις οι οποίες γίνονται άµεσα 
κατόπιν εντολής που λαµβάνεται από το χρήστη. 

 
Ο τρόπος µε τον οποίο τα δεδοµένα των παραπάνω µετρήσεων µεταφέρονται στον 
PERFCOL είναι ανεξάρτητος από το είδος των παραµέτρων τις οποίες περιέχουν. 
Συγκεκριµένα για τη µεταφορά των δεδοµένων ακολουθήθηκε το πρότυπο MTMN το 
οποίο πρέπει να υλοποιούν τόσο οι οντότητες PERFCOL στα NMS όσο και τα ίδια τα 
EMS. Σύµφωνα µε αυτό ορίζονται δύο τρόποι µεταφοράς δεδοµένων, τους οποίους 
χρειάζεται να υλοποιήσει το σύστηµα.  
Ο πρώτος υλοποιείται σαν ένα CORBA Interface το οποίο χρησιµοποιεί ο χρήστης 
όταν χρειάζεται καινούργια δεδοµένα. Λόγω του όγκου των δεδοµένων αυτή η 
µέθοδος είναι καταλληλότερη για την περίπτωση των ασύγχρονων µετρήσεων όπου ο 
χρήστης ενδιαφέρεται µόνο για τις τρέχουσες τιµές των παραµέτρων ποιότητας 
υπηρεσίας και όχι για την διακύµανση των τιµών τους.  

7.7 Περιγραφή Τρόπων Μέτρησης QoS στα EMS 

Η περιγραφή του PM και ειδικότερα του Performance Collector δεν µπορεί να είναι 
πλήρης, αν δε συµπεριλάβει µια ανάλυση των τρόπων µε τους οποίους υλοποιούνται 
οι µετρήσεις επίδοσης στα EMS του συστήµατος.  
Έτσι όσο αφορά τις µετρήσεις στο επίπεδο του WDMNMS, τα µεγέθη τα οποία 
καταγράφονται από το PM, εξαρτώνται µόνο από τις δυνατότητες και τη 
λειτουργικότητα την οποία παρέχει το EMS του οπτικού δικτύου. Μεγαλύτερη 
ευχέρεια υπάρχει στις µετρήσεις επίδοσης οι οποίες γίνονται στα επίπεδα IPNMS και 
INMS. Εδώ ο σχεδιαστής του συστήµατος µπορεί να επιλέξει ανάµεσα στις διάφορες 
µεθοδολογίες µέτρησης επίδοσης δικτύων οι οποίες έχουν διατυπωθεί στην 
βιβλιογραφία. Σκοπός αυτής της παραγράφου είναι να περιγράψει αυτές τις 
διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις. 
 
7.7.1 Παθητικές Μετρήσεις 

Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία αυτή η επίδοση του δικτύου εκτιµάται βάση των ίδιων 
των πακέτων τα οποία απαρτίζουν την κίνηση. ∆ηλαδή δεν εισάγεται στο δίκτυο νέα 
κίνηση µε σκοπό να βοηθήσει στις µετρήσεις αλλά χρησιµοποιείται η ήδη 
υπάρχουσα. 
Το πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι δεν επηρεάζει στο παραµικρό το τρόπο 
ροής των δεδοµένων µέσα στο δίκτυο. Αυτό όµως ταυτόχρονα σηµαίνει ότι 
χρειάζεται κάποια ροή δεδοµένων προκειµένου να γίνει η µέτρηση. Έτσι είναι 
απαραίτητο το δίκτυο να χρησιµοποιείται ανά πάσα στιγµή, ώστε  οι µετρήσεις που 
παίρνονται να έχουν νόηµα. Αν κάτι τέτοιο ισχύει για ζεύξεις µέσα στο δίκτυο 
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κορµού, δεν είναι τόσο σίγουρο για µετρήσεις που γίνονται σε επίπεδο υπηρεσίας 
όπου η κίνηση εξαρτάται µόνο από τον πελάτη. 
Με αυτό τον τρόπο είναι φανερό ότι η µεθοδολογία των παθητικών µετρήσεων δεν 
είναι η πλέον ενδεδειγµένη για µετρήσεις οι οποίες αφορούν υπηρεσίες από άκρο σε 
άκρο (ιδίως στην περίπτωση roundtrip µετρήσεων), αλλά η χρησιµότητα της 
περιορίζεται κυρίως σε µεµονωµένα κοµµάτια του δικτύου.  
Ένας επιπλέον λόγος είναι δυσκολίες στην υλοποίηση των απαιτούµενων 
µηχανισµών για µετρήσεις σε επίπεδο υπηρεσίας. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, οι παθητικές µετρήσεις πρέπει να γίνονται µε σηµείο αναφοράς τυχαία 
πακέτα τα οποία το σύστηµα θα πρέπει να παρακολουθήσει από άκρο σε άκρο λόγω. 
Για παράδειγµα ένας τρόπος για υλοποίηση παθητικής µετρήσης για µία σύνδεση από 
άκρο σε άκρο, θα ήταν η χρήση του αύξοντα αριθµού στα πακέτων ACK/SYN του 
TCP, αλλά κάτι τέτοιο θα απαιτούσε επεξεργασία των περιεχοµένων όλων των TCP 
πακέτων που διέρχονται από το σύστηµα, πράγµα αδύνατο. 
Αυτό το γεγονός δε σηµαίνει ότι η µεθοδολογία των παθητικών µετρήσεων είναι 
άχρηστη στη περίπτωση της αρχιτεκτονικής Ε∆Κ. Αντίθετα είναι δυνατό ένα µέγεθος 
όπως η καθυστέρηση, από άκρο σε άκρο σε µία σύνδεση, να εξαχθεί από επιµέρους 
µετρήσεις στα στοιχεία τα οποία την απαρτίζουν. Έτσι στην συγκεκριµένη περίπτωση 
η καθυστέρηση µετάδοσης σε µία σύνδεση µπορεί να υπολογιστεί, συναρτήσει της 
µέσης καθυστέρησης που εισάγει ο κάθε κόµβος του µονοπατιού, καθώς και βάση 
του εύρους ζώνης και της καθυστέρησης διάδοσης σε κάθε ζεύξη. 
Πέρα από τα προηγούµενα παραδείγµατα, το πιο κλασσικό παράδειγµα παθητικής 
µέτρησης και αυτό το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στα πλαίσια του PERFCOL, είναι οι 
µετρήσεις που κάνουν οι SNMP [12] πράκτορες, οι οποίοι βρίσκονται 
εγκατεστηµένοι στους κόµβους του δικτύου. Τα προγράµµατα αυτά εκτός από 
πληροφορία διαχείρισης για το σύστηµα, κρατούν και δεδοµένα για διάφορες 
παραµέτρους επίδοσης στις MIB που διατηρούν. Τα EMS, µπορούν εύκολα να 
συλλέξουν αυτά τα δεδοµένα, υποβάλλοντας απλά τις κατάλληλες επερωτήσεις 
SNMP [9,10, 11]. 
Οι µετρήσεις µε τη χρήση του SNMP έχουν όµως δύο χαρακτηριστικά τα οποία 
περιορίζουν κάπως τη χρησιµότητά τους για την αρχιτεκτονική. Ένας είναι ότι ο 
SNMP agent καταναλώνει υπολογιστική ισχύ, η οποία είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε 
περιπτώσεις µεγάλου φορτίου για το δίκτυο. Για το λόγο αυτό ενδέχεται οι SNMP 
µετρήσεις να επηρεάζουν τη συµπεριφορά του δικτύου. 
Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι οι µετρήσεις τις οποίες παίρνονται, συνήθως 
είναι απλές και περιορίζονται στην καταγραφή τιµών από µετρητές που ανανεώνουν 
τα στοιχεία του δικτύου. Για το λόγο αυτό η τεχνική των παθητικών µετρήσεων από 
µόνη της δεν µπορεί να δώσει αξιόπιστα αποτελέσµατα αλλά πρέπει να 
χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε µεθοδολογίες οι οποίες θα αναλυθούν στις 
επόµενες παραγράφους. 
 
7.7.2 Ενεργές Μετρήσεις 

Σε αντίθεση µε την προηγούµενη µεθοδολογία, οι ενεργές µετρήσεις στηρίζονται 
στην εισαγωγή καινούργιων δεδοµένων στο δίκτυο τα οποία θα χρησιµοποιηθούν 
αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των µετρήσεων. Ένα διάγραµµα που περιγράφει τη 
µεθοδολογία αυτή απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα [Σχήµα 7-5]. 
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Πηγή 

Μετρητής
Προορισµού

∆ίκτυο
 

 
Σχήµα 7-5 Ενεργές Μετρήσεις 

 
Σύµφωνα µε αυτό, µεταξύ των δύο σηµείων στα οποία επιθυµεί ο χρήστης να γίνει η 
µέτρηση, παρεµβάλλονται δύο µετρητές. Ο ρόλος της πηγής είναι να δηµιουργεί 
κατάλληλα πακέτα, τα οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια από το µετρητή 
προορισµού, προκειµένου να βγουν τα ανάλογα συµπεράσµατα για την επίδοση του 
συστήµατος. Τα περιεχόµενα των πακέτων αυτών είναι φτιαγµένα έτσι ώστε να 
διευκολύνονται οι µετρήσεις, όταν φτάσουν στον προορισµό τους. Συγκεκριµένα στα 
περιεχόµενα τους περιλαµβάνονται αύξοντες αριθµοί για την αναγνώριση του κάθε 
πακέτου αλλά και timestamps για τη µέτρηση χρονοκαθυστερήσεων στο δίκτυο. 
Η πιο κλασσική περίπτωση χρήσης ενεργών µετρήσεων αφορά εργαλεία όπως το 
traceroute και το ping, τα οποία κάνουν χρήση ICMP πακέτων, για µέτρηση κυρίως 
roundtrip delays. Παρόµοια εργαλεία έχουν χρησιµοποιηθεί για την λειτουργία της 
οντότητας PERFCOL.  
Συγκεκριµένα θα γίνει χρήση των εργαλείων για ενεργές µετρήσεις RttMon, της 
εταιρείας Cisco. Τα εργαλεία αυτά αφορούν αποκλειστικά µετρήσεις στο επίπεδο IP 
και υλοποιούνται σαν ένα ξεχωριστό module στον SNMP agent, ο οποίος λειτουργεί 
στους δροµολογητές του δικτύου. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση µέτρησης των χρονοκαθυστερήσεων 
από άκρο σε άκρο σε µία σύνδεση, καθώς τότε ανακύπτουν προβλήµατα τα οποία 
προέρχονται λόγω της έλλειψης συντονισµού µεταξύ των ρολογιών, από κόµβο σε 
κόµβο του δικτύου. Κάτι τέτοιο δεν έχει ιδιαίτερη επίπτωση στις µετρήσεις roundtrip, 
όπου ο µετρητής πηγή ταυτίζεται µε το µετρητή προορισµού, όσο για την περίπτωση 
των καθυστερήσεων σε µια κατεύθυνση (one way). Τότε ο κόµβος προορισµού 
συγκρίνει το timestamp το οποίο περιέχει το πακέτο και έχει τεθεί µε βάση το ρολόι 
του µετρητή πηγής, µε το δικό του ρολόι. Όπως είναι προφανές µεγάλη απόκλιση 
µεταξύ αυτών των δύο ρολογιών θα έχει σοβαρή επίπτωση στην ακρίβεια των 
µετρήσεων, ιδιαίτερα µάλιστα στην περίπτωση του δικτύου Ε∆Κ, στο οποίο λόγω της 
χρήσης του γρήγορου WDM δικτύου κορµού οι καθυστερήσεις είναι πολύ µικρές. 
Για το λόγο αυτό στην επόµενη παράγραφο θα εξεταστούν µέθοδοι συγχρονισµού 
µεταξύ των κόµβων του δικτύου για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του 
προβλήµατος. 
 
7.7.3 Συντονισµός ρολογιών  

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο η χρονική ολίσθηση µεταξύ των 
ρολογιών στους κόµβους του δικτύου έχει ιδιαίτερη σηµασία κατά την µέτρηση 
καθυστερήσεων προς µία κατεύθυνση. Για το πρόβληµα εντοπίζονται οι ακόλουθες 
λύσεις: 
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Ασύγχρονες µετρήσεις: Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, δεν απαιτείται κάποιος 
συγχρονισµός µεταξύ των ρολογιών των κόµβων. Συγκεκριµένα όταν ο µετρητής 
πηγής επιθυµεί να πάρει µια µέτρηση της παραµέτρου one-way delay έως τον κόµβο 
προορισµού, κατασκευάζει ένα ICMP πακέτο, το οποίο περιέχει κατάλληλο 
timespamp D0 και το εκπέµπει προς τον πρώτο κόµβο Ν1 ο οποίος βρίσκεται στη 
διαδροµή προς τον προορισµό.  
 
 

Κόµβος 
Πηγή 

Κόµβος 
Προορισµού 

Ν1 Ν2

t1 T2 - T1

D1 

 
Σχήµα 7-6 Ασύγχρονη Μέτρηση 

 
Ο κόµβος Ν1 µπορεί να κάνει εκτίµηση της καθυστέρησης διάδοσης t1 στη ζεύξη S-
T1. Η τιµή αυτή συνήθως φυλάγεται στην MIB του κόµβου. Αφού η λήψη του 
πακέτου τελειώσει, ο N1 σηµειώνει την χρονική στιγµή ολοκλήρωσης της Τ1. Έτσι 
στη συνέχεια όταν το πακέτο είναι έτοιµο για επανεκποµπή µπορεί να εκτιµήσει την 
συνολική καθυστέρηση µέσα στον κόµβο αφαιρώντας από το χρόνο Τ2, που θα 
δείχνει τότε το ρολόι του κόµβου, την τιµή Τ1. Η συνολική καθυστέρηση µέχρι τον 
κόµβο Ν1 υπολογίζεται ώς εξής: 
 

D1 = D0 + t1 + (T2 – T1) 
 
∆ηλαδή η καθυστέρηση µέχρι τον κόµβο Ν1, ισούται µε τα περιεχόµενα του 
timestamp D0 (το οποίο περιέχει την καθυστέρηση µέχρι τον προηγούµενο κόµβο) 
συν την καθυστέρηση διάδοσης στη ζεύξη S-T1, συν την καθυστέρηση µέσα στον 
κόµβο Ν1. Η όλη διαδικασία επαναλαµβάνεται αναδροµικά για κάθε κόµβο στη 
διαδροµή. 
Η µεθοδολογία αυτή έχει δύο µειονεκτήµατα. Πρώτα δε λαµβάνει υπόψη τους 
χρόνους επεξεργασίας των πακέτων ICMP, οι οποίοι άλλωστε είναι διαφορετικοί από 
τους χρόνους για τα πακέτα κίνησης TCP / UDP, τα οποία είναι και αυτά που σε 
τελική ανάλυση ενδιαφέρουν και το σύστηµα. Κατά δεύτερο λόγο, σε αντίθεση µε το 
γενικό µοντέλο των ενεργών µετρήσεων, στη συγκεκριµένη περίπτωση, πέρα από 
τους δύο ακραίους κόµβους στη διαδροµή απαιτεί επεµβάσεις και στους ενδιάµεσους 
κόµβους του δικτύου. 
 
Σύγχρονες Μετρήσεις. Στην περίπτωση των σύγχρονων µετρήσεων απαιτείται 
συντονισµός µεταξύ των ρολογιών των ακραίων κόµβων της διαδροµής. Θα 
εξεταστούν δύο µέθοδοι για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Και οι δύο προσπαθούν να 
επιτύχουν το συντονισµό των ρολογιών βασιζόµενες στο ίδιο µοντέλο λειτουργίας. 
Συγκεκριµένα, το ρολόι τόσο της πηγής όσο και του προορισµού, συντονίζονται µε το 
ρολόι ενός τρίτου έχει τη δυνατότητα να µετράει το χρόνο µε αρκετή ακρίβεια. 
Η πρώτη µέθοδος αφορά τη χρήση συστηµάτων GPS (Global Positioning Systems). Η 
λειτουργία τους βασίζεται στη µετάδοση από δορυφόρο κατάλληλου παλµού 
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ρολογιού, µε σκοπό τον υπολογισµό του γεωγραφικού πλάτους στο οποίο βρίσκεται ο 
χρήστης. Στην συγκεκριµένη περίπτωση δεν ενδιαφέρει ο υπολογισµός του 
γεωγραφικού πλάτους αλλά ο παλµός του ρολογιού που προέρχεται από το GPS. 
Κάνοντας χρήση αυτού του παλµού οι µετρητές πηγής και προορισµού, µπορούν να 
συντονίσουν τα ρολόγια τους µε την απαιτούµενη ακρίβεια. Η µεθοδολογία αυτή 
ακολουθείται από το σύστηµα RIPE [1,2] το οποίο χρησιµοποιείται για µετρήσεις 
ποιότητας υπηρεσίας µεταξύ αποµακρυσµένων κόµβων. Η µέθοδος αυτή έχει την 
απαραίτητη ακρίβεια (της τάξης των 100 nanoseconds) που να την καθιστά ιδανική 
για την περίπτωση της αρχιτεκτονικής. Μειονέκτηµα της είναι το αυξηµένο κόστος 
σε υλισµικό το οποίο συνεπάγεται η χρήση δορυφορικής κεραίας. 
Η δεύτερη µέθοδος όπως και στην προηγούµενη περίπτωση επιχειρεί να συντονίσει 
τα ρολόγια πηγής και προορισµού µε µία ανεξάρτητη πηγή. Ο συντονισµός βασίζεται 
στη χρήση του πρωτοκόλλου NTP και δίνει ακρίβεια της τάξης του 1 ms. Σύµφωνα 
µε την αρχή λειτουργίας του NTP οι κόµβοι προορισµού και πηγής, συντονίζονται µε 
το ρολόι του NTP server. Για το σωστό συντονισµό κάθε κόµβος προσπαθεί να 
εκτιµήσει την roundtrip delay η οποία υπάρχει στη σύνδεση του µε τον NTP server. 
Για τον υπολογισµό αυτό γίνεται η αυθαίρετη υπόθεση ότι τα µονοπάτια από και προς 
τον NTP server είναι συµµετρικά κάτι το οποίο έχει αρνητική επίπτωση στην 
ακρίβεια της µεθόδου. 
Παρά το γεγονός ότι η χρήση του NTP δεν έχει την ακρίβεια της προηγούµενης 
µεθόδου έχει το πλεονέκτηµα του χαµηλού κόστους µια και στηρίζεται εξ’ 
ολοκλήρου στη χρήση λογισµικού και για αυτό το λόγο επιλέχθηκε για χρήση στη 
οντότητα το Ε∆Κ. 

7.8 Υλοποίηση Μηχανισµού Μετρήσεων στα EMS 

Η συγκεκριµένη παράγραφος θα περιγράψει τους τρόπους και τα εργαλεία µε τα 
οποία υλοποιήθηκαν οι µηχανισµοί µέτρησης QoS στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής. 
Συνοψίζοντας τα παραπάνω η αρχιτεκτονική χρειάζεται µετρήσεις δύο διαφορετικών 
κατηγοριών. Η πρώτη αφορά τα οπτικά καθαρά δίκτυα και όπως έχει αναφερθεί 
προηγουµένως εξαρτάται πλήρως από τις δυνατότητες που παρέχει το WDM EMS. 
Για το λόγο αυτό η περιγραφή θα επικεντρωθεί στο ΙΡ επίπεδο, το οποίο δίνει στον 
σχεδιαστή του συστήµατος µεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. 
Για την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής στο επίπεδο του ΙΡ, χρησιµοποιήθηκαν και οι 
δύο µέθοδοι καταγραφής µετρήσεων οι οποίες περιγράφτηκαν στη προηγούµενη 
ενότητα.  
 
7.8.1 Παθητικές Μετρήσεις 

Αναφορικά µε τις παθητικές µετρήσεις, το σύστηµα στηρίζεται αποκλειστικά στα 
δεδοµένα στα οποία συλλέγονται από τους κόµβους του δικτύου. Σε αυτά 
περιλαµβάνονται παράµετροι όπως η ρυθµοαπόδοση, το ποσοστό απωλειών και η 
καθυστέρηση µετάδοσης. Οι µετρήσεις οι οποίες καταγράφονται, είναι προσβάσιµες 
από το IP EMS µέσω του πρωτοκόλλου SNMP. Οι συγκεκριµένες MIB οι οποίες 
χρησιµοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδοµένων επίδοσης ήταν οι ακόλουθες: 
 

• RFC1213-MIB (Ρυθµοαπόδοση, απώλειες πακέτων). 
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Οι παραπάνω επικεντρώνονται σε µετρήσεις οι οποίες γίνονται σε επίπεδο ΡΤΡ. Η 
καταγραφή των επιδόσεων του συστήµατος σε επίπεδο υπηρεσίας γίνεται µέχρι ένα 
ορισµένο βαθµό από τις παρακάτω ΜΙΒ [7]: 
 

• MPLS-LSR-MIB (λάθη µετάδοσης και καθυστέρηση ανά LSP). 
• MPLS-TE-MIB (Ρυθµοαπόδοση ανά LSP). 

 
Τα δεδοµένα καταχωρούνται στις MIB σε µορφή πινάκων όπως φαίνεται στο 
παρακάτω σχήµα [Σχήµα 7-7]. Κάθε γραµµή του πίνακα αντιπροσωπεύει και ένα 
διαφορετικό interface. Οι γραµµές µε τη σειρά τους περιέχουν µια σειρά από 
στιγµιαίες τιµές επί µέρους παραµέτρων [6]. Το EMS ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, 
ανακτά τις τιµές αυτές για να έχει µια πλήρη εικόνα τις διακύµανσης των 
παραµέτρων. 
 
 

 
Σχήµα 7-7 RFC 1253 MIB 

 
Για παράδειγµα η τιµή της ρυθµοαπόδοσης µπορεί να υπολογιστεί έχοντας 
τουλάχιστο δύο τιµές της µεταβλητής ifOutOctets. Ο υπολογισµός είναι ο ακόλουθος: 
 

][8))·1()((

1

bps
tt

nsifOutOctetnsifOutOctet

nn −−
−−

=ρ  

Όπου: 
ρ: η τιµή της ρυθµοαπόδοσης. 
ifOutOctets(n): Ο αριθµός των bytes τα οποία έχουν µεταδοθεί από το συγκεκριµένο 
interface µέχρι τη χρονική στιγµή tn. 
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ifOutOctets(n-1): Ο αριθµός των bytes τα οποία έχουν µεταδοθεί από το 
συγκεκριµένο interface µέχρι τη χρονική στιγµή tn-1. 
 
7.8.2 Ενεργές Μετρήσεις 

Πέρα από τις παθητικές µετρήσεις η χρήση δροµολογητών της εταιρείας CISCO στην 
υλοποίηση της πλατφόρµας, προσφέρει πρόσβαση σε µια ενδιαφέρουσα οµάδα 
εργαλείων για πραγµατοποίηση ενεργών µετρήσεων. Τα εργαλεία αυτά είναι κοµµάτι 
του υποσυστήµατος RttMon (Round Trip Time Monitor) το οποίο υπάρχει 
προεγκατεστηµένο σε δροµολογητές της σειράς 7200 [5]. To RttMon υλοποιεί µία 
σειρά ενεργών µετρήσεων για µεγέθη όπως το jitter και η καθυστέρηση µετάδοσης, 
τα οποία αποδείχτηκαν χρήσιµα για την υλοποίηση του συστήµατος. 
Το κυριότερο κοµµάτι του υποσυστήµατος αυτού, είναι ο µονάδα SAA (Service 
Assurance Agent). O SAA επιτελεί δύο ρόλους: 
 

• Ανάλογα µε τις εντολές του χρήστη κατασκευάζει και αποστέλλει στο δίκτυο 
τα κατάλληλα για τον κάθε διαφορετικό τύπο µέτρησης πακέτα. 

• Στη συνέχεια σύµφωνα µε τη µεθοδολογία των ενεργών µετρήσεων, η οποία 
περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο, αναλαµβάνει την λήψη και 
επεξεργασία των πακέτων αυτών στον κόµβο προορισµού, προκειµένου να 
βγάλει κάποιο συµπέρασµα για τις παραµέτρους του QoS. 

 
Η τοπολογία η οποία απεικονίζεται στο  παρακάτω διάγραµµα [Σχήµα 7-8], 
αποτελείται από δύο κόµβους Α και Β. Προκειµένου να γίνει µέτρηση του jitter στην 
µεταξύ τους σύνδεση, κάθε ένας από αυτούς τρέχει ένα ξεχωριστό αντίγραφο του 
SAA.  
 

∆ίκτυο 
Μεταφοράς 

Router A 
SAA Agent 

Router B 
SAA Agent 

 
Σχήµα 7-8 Μέτρηση QoS µε RTTMON 

 
Στην συγκεκριµένη περίπτωση τα πακέτα τα οποία παράγονται από την µονάδα SAA 
του κόµβου Α λαµβάνονται από τον κόµβο Β. Με χρήση κατάλληλου timestamp το 
οποίο εισάγεται στα περιεχόµενα των πακέτων, ο SAA µπορεί να υπολογίζει 
καθυστερήσεις µεταξύ διαδοχικών πακέτων. Η διαδικασία αυτή, επαναλαµβάνεται 
αρκετές φορές για την καλύτερη εκτίµηση των παραµέτρων. 
Το πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι τόσο οι εντολές για νέες µετρήσεις, όσο και  η 
ανάκτηση των δεδοµένων, γίνονται εύκολα µέσα από το πρωτόκολλο SNMP, όπως 
συνέβαινε και στην περίπτωση των παθητικών µετρήσεων. Κάτι τέτοιο έχει σα 
συνέπεια ότι οι υλοποιήσεις και των δύο µεθόδων µέτρησης στο EMS,  µπορούν να 
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χρησιµοποιούν κοινές µεθοδολογίες, πράγµα το οποίο έχει θετικό αντίκτυπο στο 
χρόνο ανάπτυξης. 
 
Τα δεδοµένα τα οποία συλλέγει το Rttmon βρίσκεται στο παρακάτω υποδέντρο της 
ΜΙΒ: 
 
 
iso/org/dod/internet/private/enterprises/cisco/ciscoMgmt/
ciscoRttMonMib 
 

 
Σχήµα 7-9 ∆οµή RTTMON MIB 

 
Όπως φαίνεται και από τη θέση των δεδοµένων στην δοµή της ιεραρχίας, η όλη 
µεθοδολογία έχει το µειονέκτηµα, ότι η εφαρµογή της περιορίζεται µόνο σε 
δροµολογητές της εταιρείας CISCO. Τα δεδοµένα του RttMon απεικονίζονται στο 
παραπάνω σχήµα [Σχήµα 7-9].  
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Κεφάλαιο 8 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
 

8.1 Εισαγωγή 
 
Οι προηγούµενες ενότητες της διατριβής, παρουσίασαν την αρχιτεκτονική παροχής 
υπηρεσιών για ετερογενή δίκτυα κορµού. Μεγάλα κοµµάτια της προτεινόµενης 
λύσης, υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράµµατος 
WINMAN. Προκειµένου να πιστοποιηθεί η ορθότητα της προσέγγισης, το σύστηµα 
το οποίο κατασκευάστηκε µέσα από την προσπάθεια αυτή, χρησιµοποιήθηκε 
πειραµατικά, για την παροχή υπηρεσιών σε ένα πραγµατικό δίκτυο κορµού, το 
DWDM-MAN το οποίο έχει ο ΟΤΕ στην Αθήνα. Ο σκοπός του κεφαλαίου αυτού 
είναι να περιγράψει µε λεπτοµέρεια τις πειραµατικές διατάξεις οι οποίες  
χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και τα τελικά συµπεράσµατα που προέκυψαν από την 
χρήση της αρχιτεκτονικής κάτω από πραγµατικές συνθήκες. 

8.2 Περιγραφή Πειραµατικής ∆ιάταξης 
 
Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική εφαρµόστηκε για τη διαχείριση του MAN δικτύου, το 
οποίο διαθέτει ο ΟΤΕ στην Αθήνα [1]. Το δίκτυο αυτό απαρτίζεται από ένα οπτικό 
δακτύλιο πολυπλεξίας µήκους κύµατος. Ό δακτύλιος αυτός έχει τη δυνατότητα να 
περνάει κίνηση διαφόρων τύπων, όπως Gigabit Ethernet, SDH και ATM. Στα 
πειράµατα τα οποία έγιναν, επιλέχθηκε κατά κύριο λόγο, η χρήση του πρωτοκόλλου 
Gigabit Ethernet υλοποιώντας µε αυτό τον τρόπο την στοίβα πρωτοκόλλων 
IP/GbEther/WDM για την διάταξη. Ο συνδυασµός αυτός είναι ο απλούστερος 
δυνατός, µια και ο ρόλος του GbEther περιορίζεται ουσιαστικά, στο να παρέχει 
πλαισιοποίηση για την κίνηση η οποία διέρχεται µέσα από το δακτύλιο.  Αυτό 
σηµαίνει ότι η διάρθρωση του δικτύου η οποία χρησιµοποιήθηκε, ήταν ότι πιο 
κοντινό στο µοντέλο IP over WDM, µπορούσε να επιτευχθεί µε το συγκεκριµένο 
εξοπλισµό. Έτσι η πειραµατική διάταξη κάνει τη µικρότερη δυνατή χρήση των 
λειτουργιών του επίπεδου ελέγχου τις οποίες µπορεί να παρέχει το δικτύου. Το κενό 
το οποίο δηµιουργείται, επιχειρείται να καλυφθεί από τις δυνατότητες  τις οποίες 
παρέχει η προτεινόµενη αρχιτεκτονική. 
Όπως έχει αναφερθεί στις προηγούµενες ενότητες, ο ρόλος της αρχιτεκτονικής, δεν 
περιορίζεται όµως µόνο στο WDM δίκτυο κορµού. Αντίθετα σκοπός της είναι η 
ολοκληρωµένη διαχείριση ΙΡ υπηρεσιών εγγυηµένης ποιότητας, πράγµα το οποίο 
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σηµαίνει ότι στη δικαιοδοσία της βρίσκονται και τα «καθαρά» ΙΡ δίκτυα πρόσβασης. 
Εποµένως η τοπολογία της συγκεκριµένης πειραµατικής διάταξης όπως απεικονίζεται 
στο παρακάτω σχήµα [Σχήµα 8-1], απαρτίζεται τελικά από δύο οντότητες. Ο 
διαχωρισµός είναι ανάλογος µε τον διαχωρισµό της αρχιτεκτονικής διαχείρισης, σε 
µία σειρά από υποσυστήµατα, ένα για κάθε διαφορετική τεχνολογία. Έτσι κατά 
αναλογία µε το υποσύστηµα WDMNMS η πειραµατική διάταξη απαρτίζεται από ένα 
δακτύλιο WDM ο οποίος θα παίξει το ρόλο δικτύου κορµού. 
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ΜΑΡΟΥΣΙ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 

∆. ΜΕΓΑΡΟ ΙΛΙΣΣΟΣ 

ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

ΚΩΛΛΕΤΗ 
 

Σχήµα 8-1 Συνολική Απεικόνιση ΟΤΕ test bed 

 

Στους κόµβους «ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» και «ΜΑΡΟΥΣΙ» του δακτυλίου αυτού, 
συνδέονται δύο ΙΡ δίκτυα τα οποία δίνουν πρόσβαση στους πελάτες. ∆ηλαδή για τη 
διάταξη αυτή, υπάρχουν δύο υποδίκτυα πρόσβασης τα οποία και διαχειρίζονται από 
το IPNMS. Το πρώτο περιλαµβάνει το  υποδίκτυο του πολυτεχνείου ενώ το δεύτερο 
του ΟΤΕ. Σκοπός των πειραµάτων θα είναι να εγκατασταθούν υπηρεσίες οι οποίες θα 
συνδέουν τις τοποθεσίες αυτές, µέσω του δακτυλίου. 
Οι επόµενες παράγραφοι θα εξετάσουν το κάθε ένα από αυτά τα δίκτυα ξεχωριστά. 
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8.2.1 Οπτικό Επίπεδο – Περιγραφή Εξοπλισµού ΜΑΝ 
Αθήνας 

Το µητροπολιτικό WDM δίκτυο του ΟΤΕ στην Αθήνα αποτελείται από ένα δακτύλιο 
µε εννέα κόµβος. Οι OADM κόµβοι κατασκευάζονται από την εταιρεία Marconi και 
έχουν την δυνατότητα µε την υπάρχουσα διαµόρφωση του δικτύου, να περνούν 
τέσσερα µήκη κύµατος σε κάθε οπτική ίνα του δακτυλίου, έχοντας ρυθµό µετάδοσης 
10 Gb/sec το κάθε ένα [2]. Ο δακτύλιος αποτελείται, από τέσσερα ζεύγη οπτικών 
ινών πράγµα το οποίο ανεβάζει τον αριθµό των διαθέσιµων καναλιών στα δεκαέξι 
ανά κατεύθυνση όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα [Σχήµα 8-2]. 
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Σχήµα 8-2 WDM ∆ίκτυο 

Το δίκτυο είναι εµπορικό, δηλαδή χρησιµοποιείται για να περάσει κίνηση προς 
πελάτες και γι’ αυτό η πρόσβαση στον δακτύλιο, όσο αφορά τα πειράµατα 
περιορίστηκε µόνο σε δύο µήκη κύµατος, τα λ8 και λ9. Σε αυτά θα αντιστοιχίσουν δύο 
οπτικά µονοπάτια τα οποία θα κατασκευάσει και θα διαχειρίζεται η προτεινόµενη 
αρχιτεκτονική.  
Το πρώτο είναι αυτό το οποίο υλοποιείται από το µήκος κύµατος λ8, και διασυνδέει 
το εργαστήριο ADSL του ΟΤΕ µε το εργαστήριο επικοινωνιών στο ΕΜΠ, ενώ το 
δεύτερο, το εργαστήριο πολυµέσων στον OTE µε το κέντρο διαχείρισης δικτύων του 
πολυτεχνείου.  
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Σχήµα 8-3 ∆ιασύνδεση ΟΤΕ - NTUA 

 

Με τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται δύο κυκλώµατα µεταξύ OTE και ΕΜΠ. 
Προκειµένου να υπάρχει συνδεσιµότητα µεταξύ των δύο µονοπατιών, όπως φαίνεται 
στο σχήµα [Σχήµα 8-3], το κύκλωµα κλείνει µε τη χρήση οπτικών ζεύξεων οι οποίες 
συνδέουν το εργαστήριο πολυµέσων µε το εργαστήριο ADSL και το εργαστήριο 
επικοινωνιών µε το κέντρο διαχείρισης δικτύου. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι 
αυτές οι ενδιάµεσες ζεύξεις είναι οπτικές, αλλά δεν αποτελούν κοµµάτι του WDM 
δικτύου, αφού τα µήκη κύµατος λ8 και λ9 τερµατίζουν στους OADM κόµβους, 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ και ΜΑΡΟΥΣΙ αντίστοιχα. Έτσι το σήµα που διέρχεται µέσα τις 
αντίστοιχες οπτικές ίνες είναι  SDH ή GbEther. Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι οι ζεύξεις 
αυτές αποτελούν κοµµάτι του καθαρά IP τµήµατος του δικτύου και έτσι θα 
εξεταστούν από τις επόµενες παραγράφους. 
 
8.2.2 Επίπεδο ΙΡ – Περιγραφή ∆ικτύου Πρόσβασης 

Το δίκτυο πρόσβασης αποτελείται από δύο ΙΡ υποδίκτυα, αυτό του OTE και αυτό του 
ΕΜΠ. Ο σκοπός που εξυπηρετεί κάθε ένα από τα παραπάνω, είναι να διασυνδέει τους 
κόµβους πελάτες µεταξύ τους µέσω του δικτύου κορµού. Σύµφωνα µε την 
αρχιτεκτονική, κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται µε την δηµιουργία MPLS τούνελ, τα οποία 
θα κάνουν χρήση των οπτικών µονοπατιών του WDM δακτυλίου. Για να υλοποιηθεί 
αυτή η λειτουργικότητα θα πρέπει κάθε ένας από τους τέσσερις προορισµούς µέσα 
στο test-bed, να διαθέτει κάποιο LSR κόµβο στον οποίο θα τερµατίζουν τα MPLS 
LSP. Για να δοκιµαστεί η διαλειτουργικότητα της αρχιτεκτονικής χρησιµοποιήθηκαν 
κόµβοι LSR από διαφορετικούς κατασκευαστές. Συγκεκριµένα ο εξοπλισµός ο 
οποίος χρησιµοποιήθηκε, περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα [Πίνακας 8-1]. 
 

Τοποθεσία Ονοµασία Τύπος Κατασκευαστής Μοντέλο 
ADSL Lab R1 PE CISCO C7206VXR 
Telecom Lab R3 PE CISCO C7206VXR 
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NTUA NOC R2 P CISCO C7213 
MM Lab R4 P JUNIPER ERX1400 

Πίνακας 8-1 Εξοπλισµός LSR 

 

Από τους τέσσερις προορισµούς οι οποίοι αναγράφονται στον πίνακα, οι δύο πρώτοι 
αποτελούν σηµεία τερµατισµού (κόµβοι ΡΕ) των MPLS µονοπατιών, ενώ οι δύο 
τελευταίοι ενδιάµεσους κόµβους (κόµβοι Ρ). ∆ηλαδή ο εξοπλισµός ο οποίος θα παίξει 
τελικά το ρόλο του πελάτη του δικτύου, θα συνδεθεί πίσω από τους κόµβους R1 και 
R3. 

8.2.2.1 ∆ιάρθρωση ∆ικτύου Πρόσβασης 
 
Το τελικό αποτέλεσµα της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών για το δίκτυο πρόσβασης 
είναι η κατασκευή MPLS µονοπατιών τα οποία θα διασυνδέουν τους κόµβους R1 και 
R3 µεταξύ τους,. Συγκεκριµένα σκοπός είναι να δηµιουργηθούν τελικά δύο LSP. Το 
LSP1 θα συνδέει τους κόµβους R1, R3 µέσω του λ8 και ένα δεύτερο, το LSP2 µέσω 
το λ9. Η ΙΡ τοπολογία του test-bed πάνω από την οποία θα περάσουν τα LSP 
απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα [Σχήµα 8-4].  
Σύµφωνα µε αυτήν, το LSP1 θα έχει σαν άκρα τους κόµβους R1 και R3. Οι LSR 
αυτοί θα παίξουν το ρόλο των κόµβων PE ελέγχοντας την πρόσβαση των πελατών 
στο δίκτυο. Επειδή θα είναι τα σηµεία τερµατισµού του LSP, θα είναι και υπεύθυνοι 
να αρχίσουν την κατασκευή του MPLS µονοπατιού, κάνοντας χρήση σηµατοδοσίας 
RSVP. Για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζονται δεδοµένα για την συνολική εικόνα του 
δικτύου, τα οποία τους παρέχονται µέσα από την αλληλεπίδραση τους µε το 
υποσύστηµα CM της αρχιτεκτονικής διαχείρισης. 
Το LSP1 εκτός από τους ακραίους κόµβους, διατρέχει και από µια  σειρά από άλλες 
συσκευές. Τον ρόλο του ενδιάµεσου κόµβου Ρ θα παίξει ο LSR R4 ο οποίος 
βρίσκεται στο Multimedia Lab.  Ο R4 όπως και ο R5 απλά προωθούν τα πακέτα στον 
τελικό προορισµό τους. Στα πειράµατα θα έχουν δευτερεύοντα ρόλο και έτσι σε 
αντίθεση µε την προηγούµενη περίπτωση, δεν θα χρειαστεί να υπάρχει 
αλληλεπίδραση µε το υποσύστηµα CM της αρχιτεκτονικής. Η µόνη λειτουργικότητα 
του R4 η οποία χρησιµοποιείται στα πλαίσια των πειραµάτων είναι η προώθηση 
συναγερµών µέσω του µηχανισµού των SNMP traps. 
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι το µονοπάτι διέρχεται εκτός των δροµολογητών 
και από µια σειρά από άλλους τύπους στοιχείων δικτύου όπως µεταγωγείς, 
πολυπλέκτες κ.α. Για λόγους πληρότητας, το διάγραµµα [Σχήµα 8-4] 
συµπεριλαµβάνει έναν µεταγωγέα κίνησης ΑΤΜ στην ζεύξη µεταξύ των R4 και R3. 
Ο εξοπλισµός αυτός δεν ανήκει στο επίπεδο δικτύου και έτσι δεν διαχειρίζεται από 
την προτεινόµενη αρχιτεκτονική. 
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Σχήµα 8-4  ∆ιαµόρφωση IP ∆ικτύου 

 

Την ίδια λογική χρησιµοποιεί και το LSP2 το οποίο ενώνει τους κόµβους R1 και R3 
µέσα από µια εναλλακτική διαδροµή, η οποία κάνει χρήση του µήκους κύµατος λ8. 
Σε αυτήν την περίπτωση τον ρόλο του ενδιάµεσου κόµβου P έρχεται να παίξει ο 
δροµολογητής R2 ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο διαχείρισης δικτύων. 
Πέρα από τα δύο LSP τα οποία θα χρησιµοποιηθούν τελικά από τους πελάτες για την 
µεταφορά δεδοµένων, η τοπολογία υλοποιεί και ένα παράλληλο δίκτυο το οποίο θα 
διασυνδέει τους κόµβους µεταξύ τους. Το δίκτυο αυτό θα παίξει τον ρόλο του DCN 
για την τοπολογία του test-bed. ∆ηλαδή θα υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ τις κίνησης η 
οποία προέρχεται πελάτη, από τα µηνύµατα της διαχείρισης. Όπως φαίνεται στην 
τοπολογία, η σηµατοδοσία και η επικοινωνία, η οποία αφορά την διαχείριση των 
στοιχείων του δικτύου, µεταφέρεται “out of band” από ένα εξωτερικό κανάλι το 
οποίο υλοποιείται σαν µια SDH γραµµή µεταξύ των R3 και R4. Αυτό το παράλληλο 
δίκτυο δεν καλύπτει όλη την τοπολογία, αλλά περιορίζεται στο να εξασφαλίζει ότι 
κατά τα σενάρια διαχείρισης σφαλµάτων, σύµφωνα µε τα οποία η επικοινωνία µέσω 
του δακτυλίου θα διακοπεί, η πλατφόρµα διαχείρισης θα εξακολουθεί να λειτουργεί 
χωρίς πρόβληµα. 

8.2.2.2 ∆ιευθυνσιοδότηση του IP δικτύου 
 
Για την καλύτερη διεξαγωγή των πειραµάτων αποφασίστηκε η χρήση ιδιωτικών 
(private) διευθύνσεων για το test-bed. Συγκεκριµένα για το δίκτυο το οποίο 
διαχειρίζεται η πλατφόρµα, έγινε χρήση του δικτύου κλάσης Α 10.0.0.0, ενώ για το 
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DCN το δίκτυο 172.19.0.0 κλάσης Β. Όπως θα φανεί τη συνέχεια κάθε ένας από 
αυτούς τους χώρους διευθύνσεων, θα διαχωριστεί σε µια σειρά µικρότερα υποδίκτυα. 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το δίκτυο 10.0.0.0 διαχωρίζεται µε την επιλογή 
κατάλληλων subnet mask. Η µάσκα η οποία χρησιµοποιείται έχει µήκος 24 bits 
δίνοντας έτσι 4 υποδίκτυα, ένα για κάθε τοποθεσία από την οποία περνάει το δίκτυο. 
Οι αναθέσεις που έγιναν είναι οι παρακάτω [Πίνακας 8-2]: 
 

Κόµβος Πρώτη IP 
∆ιεύθυνση 

Τελευταία IP 
∆ιεύθυνση 

Μάσκα 

ADSL Lab 10.0.1.1 10.0.1.254 24 
MM Lab 10.0.4.1 10.0.4.254 24 
Telecom Lab 10.0.3.1 10.0.3.254 24 
NTUA NOC 10.0.2.1 10.0.2.254 24 

Πίνακας 8-2 ∆ιευθυνσιοδότηση ΙΡ δικτύου 
 

Τα παραπάνω δίκτυα κλάσης C τα οποία προέκυψαν, µε περαιτέρω subclassing θα 
διαχωρίζονται σε ακόµα µικρότερα υποδίκτυα τα οποία θα χρησιµεύσουν ως δίκτυα 
πελάτες και για την επιλογή διευθύνσεων Loopback. Η διαµόρφωση που προκύπτει 
είναι η ακόλουθη [Πίνακας 8-3]: 
 

Πελάτης Πρώτη IP 
∆ιεύθυνση 

Τελευταία IP 
∆ιεύθυνση 

∆ιεύθυνση 
∆ικτύου 

R1: Πελάτης 1 10.0.1.17 10.0.1.30 10.0.1.16/28 
R1: Πελάτης 2 10.0.1.33 10.0.1.62 10.0.1.32/28 
R3: Πελάτης 1 10.0.3.17 10.0.3.30 10.0.3.16/28 
R3: Πελάτης 2 10.0.3.33 10.0.3.62 10.0.3.32/28 

Πίνακας 8-3∆ιευθύνσεις Πελατών 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι κόµβοι R1 και R3 έχουν ορίσει δύο υποδίκτυα, ένα ανά 
πελάτη, κάθε ένα από τα οποία έχει χώρο για 14 διευθύνσεις. Πέρα από τις 
διευθύνσεις των πελατών, κάθε κόµβος ορίζει Loopback interfaces [Πίνακας 8-4] τα 
οποία θα χρησιµοποιηθούν από το OSPF και για την κατασκευή των MPLS τούνελ. 
 

Κόµβος Loopback Address Interface name 
ADSL Lab 10.0.1.1/32 Loopback 0 
MM Lab 10.0.4.1/32 Loopback 0 
Telecom Lab 10.0.3.1/32 Loopback 0 
NTUA NOC 10.0.2.1/32 Loopback 0 

Πίνακας 8-4 ∆ιευθύνσεις Loopback 

 

8.2.2.2.1 Περιγραφή Ζεύξεων στο ΙΡ δίκτυο 

Πέρα από τα υποδίκτυα των πελατών, αντικείµενο της διαχείρισης αποτελούν και οι 
ζεύξεις από σηµείο σε σηµείο, οι οποίες απαρτίζουν το δίκτυο. Η συγκεκριµένη 
παράγραφος θα περιγράψει την τεχνολογία της κάθε µιας καθώς και το σχήµα 
διευθυνσιοδότησης το οποίο χρησιµοποιήθηκε σε αυτές. 
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Για την υλοποίηση των ζεύξεων µεταξύ των κόµβων του δικτύου έγινε χρήση του 
υποδικτύου κλάσης C, 10.0.0.0/24. Με δεδοµένο ότι το παρόν δίκτυο χρησιµοποιεί το 
classless πρωτόκολλο δροµολόγησης OSPF, υπάρχει η δυνατότητα χρησιµοποίησης 
παραπάνω από µιας µάσκας υποδικτύου. Έτσι για εξοικονόµηση διευθύνσεων αντί 
της µάσκας των 28 bits η οποία χρησιµοποιήθηκε για τους πελάτες, στην περίπτωση 
των ζεύξεων χρησιµοποιείται µάσκα µήκους 30 bits η οποία έχει χώρο για ακριβώς 
δύο κόµβους ανά δίκτυο. Οι διευθύνσεις οι οποίες προκύπτουν µε τον τρόπο αυτό, 
είναι οι ακόλουθες [Πίνακας 8-5]: 
 

Από Προς Interface 
Type 

Ταχ/τα 
(Mbps) 

ΙΡ ∆ιεύθυνση A ΙΡ ∆ιεύθυνση B 

R1 R2 GbE 1000 10.0.0.1/30 10.0.0.2/30 
R2 R3 ATM/STM-1 STM-1 10.0.0.21/30 10.0.0.22/30 
R3 R4 ATM/STM-1 STM-1 10.0.0.5/30 10.0.0.6/30 
R4 R1 GbE 1000 10.0.0.29/30 10.0.0.30/30 

Πίνακας 8-5 ∆ιευθύνσεις Ζεύξεων 

 

8.2.3 ∆ιάρθρωση Συστήµατος ∆ιαχείρισης – ∆ίκτυο DCN 
 
Το υποσύστηµα διαχείρισης το οποίο εγκαταστάθηκε για τον έλεγχο του δικτύου, 
αντιµετωπίζεται απλά σαν ένας ακόµα πελάτης. Οι σταθµοί εργασίας οι οποίοι το 
απαρτίζουν, καταλαµβάνουν ένα ξεχωριστό υποδίκτυο ΙΡ. Μια και δεν έχει νόηµα η 
διαχειριστική πλατφόρµα να είναι, κατανεµηµένη σε παραπάνω από ένα υποδίκτυα, 
όλο το σύστηµα εγκαταστάθηκε στο ADSL Lab. Όπως και στην περίπτωση των 
πελατών, έτσι και εδώ η επικοινωνία µε τα υπόλοιπα στοιχεία δικτύου γίνεται µέσα 
από ένα Fast Ethernet interface. Οι ΙΡ διευθύνσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται δεν 
βρίσκονται µέσα στον χώρο τον οποίο χρησιµοποιεί το διαχειριζόµενο δίκτυο, αλλά 
ανήκουν στο DCN. Συγκεκριµένα για το DCN, επιλέχθηκε το Private υποδίκτυο 
κλάσης B 172.19.0.0 το οποίο θα χωριστεί σε κατάλληλο subnetting. Συγκεκριµένα 
για χρήση από τους σταθµούς εργασίας της διαχειριστικής πλατφόρµας, καθορίστηκε 
το υποδικτύου 172.19.0.16/28. Οι υπόλοιπες διευθύνσεις του 172.19.0.0 
χρησιµοποιήθηκαν για τις ζεύξεις οι οποίες απαρτίζουν το DCN [Πίνακας 8-6]. 
 

Από Προς Interface 
Type 

Ταχ/τα 
(Mbps) 

ΙΡ ∆ιεύθυνση A ΙΡ ∆ιεύθυνση B 

R1 R2 ATM/STM-1 STM-1 172.19.0.1/30 172.19.0.2/30 
Πίνακας 8-6 Ζεύξεις στο DCN 

 

Όπως τονίστηκε προηγουµένως σε ένα εµπορικό σύστηµα, ένα ανάλογο DCN δίκτυο 
θα έπρεπε να διασυνδέει όλους τους κόµβους της τοπολογίας, χρησιµοποιώντας 
διαφορετικές ζεύξεις από αυτές του διαχειριζόµενου δικτύου, για την περίπτωση 
βλάβης. Για τις ανάγκες των πειραµάτων όµως µια τέτοια προφύλαξη δεν είναι 
αναγκαία, αφού µόνη η βλάβη η οποία προβλέπεται να συµβεί, θα επηρεάσει 
αποκλειστικά τον DWDM δακτύλιο. Εποµένως απαιτείται τα δεδοµένα διαχείρισης, 
του DCN να διέρχονται ‘out-of-band’ µόνο όσο αφορά το δακτύλιο. 
Σύµφωνα µε το σχήµα όλα τα υποσυστήµατα της διαχειριστικής πλατφόρµας 
συνδέονται µε τον κόµβο R1 σε ένα κοινό segment δικτύου. Όσο αφορά το IPNMS, 
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δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Οι διαπροσωπίες διαχείρισης των LSR είτε 
αυτές είναι βασισµένες στο SNMP, είτε στο CLI της CISCO, είναι άµεσα 
προσβάσιµες για το IPEMS µέσα από το δίκτυο DCN. 
Κάτι ανάλογο δεν συµβαίνει όµως και για τα στοιχεία OADM του οπτικού 
δακτυλίου. Στην περίπτωση αυτή, το WDMEMS πρέπει να επικοινωνήσει µε τις 
διαχειριστικές διεπαφές τις οποίες παρέχει το σύστηµα MV-36 της εταιρείας Marconi. 
Για λόγους ασφάλειας η πρόσβαση στο MV-36 είναι περιορισµένη και επιπλέον 
χρησιµοποιεί ιδιωτικό χώρο διευθύνσεων. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβληµα, η 
πλατφόρµα διαχείρισης συνδέθηκε µε το DCN του δακτυλίου µέσω δροµολογητή 
CISCO 2600. Ο κόµβος αυτός έλεγχε την πρόσβαση στο σύστηµα MV-36, µέσω 
κατάλληλου µηχανισµού NAT και access lists[Σχήµα 8-5]. 
 

 

ΜΑΡΟΥΣΙ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
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CISCO 2600 
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MV36/38 

DCN OTE 

ΙNMS 

 
Σχήµα 8-5 Πλατφόρµα ∆ιαχείρισης 

 

8.3 Πειράµατα ∆ιαµόρφωσης του ∆ικτύου 

Ο σκοπός των πειραµάτων ήταν να δοκιµάσουν τις δυνατότητες τις οποίες παρέχει η 
αρχιτεκτονική για την διαχείριση νέων υπηρεσιών, οι οποίες θα προσφέρονται στο 
δίκτυο του test-bed. Τα πειράµατα αυτά κάλυψαν µια σειρά από θεµατικές ενότητες 
οι οποίες συµπεριέλαβαν τοµείς, όπως η εγκατάσταση υπηρεσιών, διασφάλιση 
ποιότητας υπηρεσίας και ανάνηψη σφαλµάτων στο επίπεδο του IP και WDM.  
Η παρούσα διατριβή έχει επικεντρωθεί περισσότερο στη διαµόρφωση του δικτύου για 
την υλοποίηση νέων υπηρεσιών και γι αυτό αυτή η παράγραφος θα ασχοληθεί µε την 
πρώτη και δεύτερη από τις παραπάνω κατηγορίες πειραµάτων. 
Για τις δοκιµές,  επιχειρήθηκε η δηµιουργία υπηρεσιών, οι οποίες διασυνδέουν 
πελάτες µεταξύ ADSL και Telecom lab. Τον ρόλο των πελατών ανέλαβαν γεννήτριες 
κίνησης IXIA 400 και προγράµµατα τηλεδιάσκεψης. Ο συγκεκριµένος τύπος 
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προγράµµατος για το κανάλι της εικόνας, υποστηρίζει δύο αναλύσεις στην 
επικοινωνία µεταξύ των χρηστών, (320x200) και (162x100). Αυτό σηµαίνει ότι οι 
απαιτήσεις σε εύρος ζώνης µπορεί να κυµαίνονται ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας 
του προγράµµατος, κάτι χρήσιµο για τα σενάρια τα οποία θα εξεταστούν.  
 
• Η πρώτη από τις υπηρεσίες, η CS-1, σύµφωνα µε το σχήµα [Σχήµα 8-7], συνδέει 

τους πελάτες CΑ1 και CΒ1. Η υπηρεσία έχει Priority Class 0, πράγµα το οποίο 
ισοδυναµεί µε εξυπηρέτηση best effort. Οι εφαρµογές οι οποίες θα κάνουν χρήση 
αυτής έχουν απαίτηση για εύρος ζώνης 1.5Mbps τουλάχιστο.  

• Η µόνη διαµόρφωση η οποία έχει γίνει σαν αρχικοποίηση του test-bed είναι η 
ενεργοποίηση του οπτικού µονοπατιού λ8 το οποίο συνδέει τους R1 και R2. Η 
ενεργοποίηση αυτή είναι απαραίτητη αφού οι υπηρεσίες Best Effort σύµφωνα µε 
τις υπάρχουσες πολιτικές του συστήµατος δεν έχουν την δικαίωµα να ζητήσουν 
την κατασκευή νέων οπτικών µονοπατιών 

• Η ζεύξη µεταξύ των R2 και R3, εκτός από Gigabit Ethernet χρησιµοποιεί στο 
τελικό κοµµάτι της απλό Ethernet, µε εύρος ζώνης 10Mbps. Το τµήµα αυτό θα 
παίξει το ρόλο του στενωπού (bottleneck) για τα πειράµατα. 

• Πέρα από την πρώτη υπηρεσία, θα επιχειρηθεί η εγκατάσταση µιας σειράς νέων, 
µε εγγυηµένο εύρος ζώνης ώστε να επιβεβαιωθεί ότι το σύστηµα είναι σε θέση να 
διαµορφώσει το δίκτυο κατάλληλα ώστε να τις εξυπηρετήσει. 

 
Τα βήµατα τα οποία ακολούθησαν τα πειράµατα διαµόρφωσης του δικτύου ήταν τα 
ακόλουθα: 
 

 
Σχήµα 8-6 ∆ιαπροσωπία δηµιουργίας νέας Υπηρεσίας 

 
1. Μέσα από την διαπροσωπία του INMS [Σχήµα 8-6] ο χρήστης επιχειρεί την 

εγκατάσταση µιας νέας υπηρεσίας CS-1, µεταξύ των πελατών CA1 και CΒ1. 
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Οι σταθµοί εργασίας οι οποίοι συµµετέχουν στο πείραµα έχουν διευθύνσεις 
10.0.3.18 και 10.0.1.18 για το Telecom Lab και ADSL lab αντίστοιχα. 

2. Η επικοινωνία µεταξύ των R1 και R3 είναι δυνατή αφού το οπτικό µονοπάτι 
λ8 έχει ενεργοποιηθεί. Ο διαχειριστής διαµόρφωσης του INMS αναλύει το 
αίτηµα και προωθεί την εκτέλεση του στα επίπεδα WDMNMS και IPNMS. 

3. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, για την συγκεκριµένη περίπτωση το 
WDMNMS δεν χρειάζεται να προβεί στην κατασκευή νέας σύνδεσης. 
Αντίθετα το IP κάνοντας χρήση RSVP σηµατοδοσίας, δηµιουργεί το LSP1 
[Σχήµα 8-7]. Οι διευθύνσεις των άκρων του είναι 10.0.3.16/28 και 
10.0.1.16/28. Η σύνδεση αυτή είναι bidirectional και κάνει χρήση της ζεύξης 
R1-R2. Όπως έχει αναφερθεί και στην ενότητα του CM, για τη δηµιουργία 
του µονοπατιού το σύστηµα δεν κάνει χρήση των πρωτοκόλλων 
δροµολόγησης στηρίχθηκε σε explicit routing. 

4. Σε αυτή τη φάση των πειραµάτων οι πελάτες CA1 και CB1 συνδέονται κατ’ 
ευθείαν µε τους R1 και R3, χωρίς τη µεσολάβηση άλλου δροµολογητή. Έτσι η 
δηµιουργία του µονοπατιού στο προηγούµενο βήµα ήταν αρκετή για την 
εγκατάσταση επικοινωνίας µεταξύ των πελατών. 

5. Όταν επιβεβαιωθεί µε χρήση του προγράµµατος τηλεσυνδιάσκεψης ότι η 
υπηρεσία CS-1 είναι ενεργοποιηµένη, ο χρήστης προχωρά σε δηµιουργία νέας 
υπηρεσίας CS-2. Και σε αυτήν περίπτωση, η CS-2 συνδέει δύο κόµβους 
µεταξύ των ADLS και Telecom lab τους CA2 και CB2. Η απαιτήσεις της CS-
2 είναι 9.5Mbps αλλά σε αντίθεση µε την προηγούµενη περίπτωση η 
συγκεκριµένη υπηρεσία είναι εγγυηµένου εύρους ζώνης. 
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Σχήµα 8-7 Υπηρεσίες CS-1, CS-2 

 

6. Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση η αίτηση γίνεται µέσα από την 
γραφική διαπροσωπία της πλατφόρµας. Η εντολή αναλύεται πάλι σε δύο 
επιµέρους για το WDMNMS και το IPNMS. Επειδή έχει ενεργοποιηθεί µόνο 
το οπτικό µονοπάτι λ8, υπάρχει µία δυνατή διαδροµή για να συνδέει τους 
πελάτες, η οποία ταυτίζεται µε αυτή που ήδη χρησιµοποιεί η CS-1. Ο 
στενωπός σε αυτή τη διαδροµή βρίσκεται στη ζεύξη R2-R3 και έχει εύρος 
10Mbps. Το εύρος αυτό υπερκαλύπτει τις ανάγκες των 9.5Mbps και έτσι η 
επιλογή εναλλακτικού δροµολογίου δεν είναι αναγκαία. Εδώ θα πρέπει να 
σηµειωθεί ότι µε δεδοµένο ότι η CS-1 είναι best effort, οι ανάγκες της δεν 
έχουν ληφθεί υπόψη στο προηγούµενο υπολογισµό. 

7. Με χρήση RSVP σηµατοδοσίας δηµιουργείται ένα LSP µε άκρα του να 
αντιστοιχούν στις διευθύνσεις 10.0.1.32/28 και 10.0.2.32/8 για R1 και R2 
αντίστοιχα. Σε αντίθεση µε την περίπτωση της CS-1, η παρούσα υπηρεσία 
έχει διασφαλισµένο εύρος ζώνης πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι µέσα από την 
σηµατοδοσία δεσµεύεται και το αντίστοιχο εύρος ζώνης των 9.5Mbps.  

8. Η εφαρµογή η οποία τρέχει µεταξύ των CA2 και CB2 είναι µία γεννήτρια 
κίνησης. Σταδιακά ο ρυθµός της γεννήτριας αυξάνει µέχρι να φτάσει το 
9.5Mbps. Οι συνδυασµένες απαιτήσεις των δύο υπηρεσιών CS-1 και CS-2 
υπερβαίνουν το συνολικά διαθέσιµο εύρος ζώνης της ζεύξης R2-R3 (9.5Mbps 
+ 1.5Mbps > 10Mbps). Έτσι οι ανάγκες της εφαρµογής τηλεσυνδιάσκεψης 
δεν καλύπτονται πλέον επαρκώς. Αποτέλεσµα είναι να χάνονται frames, κάτι 
το οποίο επιβεβαιώνεται από τις µετρήσεις επίδοσης για την υπηρεσία CS-1. 
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Στην συνέχεια ο χρήστης προσπαθεί να διορθώσει το πρόβληµα. Έτσι επιχειρεί να 
επαναδροµολογήσει την υπηρεσία CS-1 µέσα από κάποια εναλλακτική διαδροµή 
η οποία θα καλύπτει τις ανάγκες της εφαρµογής τηλεσυνδιάσκεψης. 
 
1. Ο χρήστης επιχειρεί να αλλάξει την δροµολόγηση της υπηρεσίας CS-1 µεταξύ 

των CA1 και CB1 ώστε να γίνεται χρήση της διαδροµής R1-R4-R3. 
2. Η εντολή προωθείται στα κατώτερα τµήµατα της αρχιτεκτονικής διαχείρισης 

για εξυπηρέτηση. Όπως φαίνεται και στο σχήµα [Σχήµα 8-8], η συγκεκριµένη 
δροµολόγηση απαιτεί την ενεργοποίηση του οπτικού µονοπατιού λ9 για την 
αποκατάσταση της ζεύξης R4-R3. Μια τέτοια ενέργεια έρχεται σε σύγκρουση 
µε την πολιτική “ DenyBestEffortLightPaths” η  οποία αποκλείει την 
κατασκευή νέων οπτικών µονοπατιών για την εξυπηρέτηση υπηρεσιών Best-
Effort, όπως η CS-1. 
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Σχήµα 8-8 Υπηρεσίες CS-2, CS-3 

 

3. Το αίτηµα του χρήστη απορρίπτεται και η δροµολόγηση της CS-1 παραµένει 
ως έχει, λόγω των πολιτικών του συστήµατος. 

 
type auth- DenyBestEffortLightPaths(int priorityClass) { 
 
/*  
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 Best EffortType = 0 
*/ 
 target WDMNMS.provisioningManager; 
 subject WDMNMS.provisioningManager; 
 action WDMNMS.provisioningManager.CreateConnectionPopulated (); 
 when priorityClass == 0; 
} 
 
Στη συνέχεια ο χρήστης επιχειρεί να ξεπεράσει το προηγούµενο εµπόδιο 
δηµιουργώντας µια νέα υπηρεσία CS-3 στην θέση της CS-1. Αυτή τη φορά η 
υπηρεσία έχει εξασφαλισµένο εύρος ζώνης. 
 

1. Ο χρήστης δηµιουργεί την υπηρεσία CS-3 µεταξύ των CA1 και CB1. Η 
υπηρεσία είναι τύπου “Guaranteed Bandwidth”, µε εύρος ζώνης 1.5Mbps. 

2. Το INMS επίπεδο της πλατφόρµας διαχείρισης αναλύει την εντολή σε δύο 
επιµέρους για το WDMNMS και το IPNMS. 

3. Για να εξυπηρετηθεί αυτή η εντολή, το επίπεδο WDMNMS πρέπει να κάνει 
χρήση του οπτικού µονοπατιού λ9. Η πολιτική “Guaranteed-Bandwidth-
LightPaths” επιτρέπει την κατασκευή οπτικών µονοπατιών για την 
εξυπηρέτηση υπηρεσιών εγγυηµένου εύρους ζώνης. 

 
type auth+ GuaranteedBandwidthLightPaths(int priorityClass) { 
 
/*  
 GuaranteedBandwidth = 3 
*/ 
 target WDMNMS.provisioningManager; 
 subject WDMNMS.provisioningManager; 
 action WDMNMS.provisioningManager.CreateConnectionPopulated (); 
 when priorityClass ==3; 
} 

 
4. Πριν την υλοποίηση στο WDMNMS του λ8 για το επίπεδο ΙΡNMS δεν 

υφίσταται ζεύξη µεταξύ των R4 και R3. Συγκεκριµένα η ένδειξη “LINE UP 
PROTOCOL DOWN” για τα interfaces τα οποία οριοθετούν τα άκρα της, 
δηλώνει ότι δεν είναι δυνατή η επικοινωνία µέσω αυτής. Με την 
ενεργοποίηση του λ8 η ένδειξη αυτή αλλάζει σε “LINE UP PROTOCOL UP”. 
Αυτό σηµαίνει ότι πέρα από το να υπάρχει απλά σήµα στη γραµµή, έχει 
αποκατασταθεί η επικοινωνία. Το γεγονός αυτό γίνεται αντιληπτό από το 
IPNMS το οποίο αρχίζει την κατασκευή του LSP-2 µε σηµατοδοσία RSVP.  

5. Το καινούργιο LSP κατασκευάζεται πάλι µε explicit routing και διέρχεται από 
τους κόµβους R1-R4-R3. Μέσα από τη σηµατοδοσία δεσµεύονται οι 
απαραίτητοι πόροι για την εξυπηρέτηση της CS-3. Τα άκρα του καινούργιου 
µονοπατιού αναφέρονται στις διευθύνσεις 10.0.3.16/28 και 10.0.1.16/28 για 
τα άκρα του Telecom και ADSL lab αντίστοιχα.  

6. Το νέο µονοπάτι το οποίο δηµιουργήθηκε για την υπηρεσία CS-3, κάνει 
δυνατή την σωστή λειτουργία του προγράµµατος τηλεσυνδιάσκεψης µεταξύ 
των σταθµών εργασίας CA1 (10.0.1.18/28) και CB2 (10.0.3.18/28). 
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8.3.1.1 Πειράµατα Ελέγχου Επίδοσης 
 
Το τελικό αποτέλεσµα από την διαδικασία διαµόρφωσης του δικτύου, όπως αυτή 
περιγράφηκε στη προηγούµενη σειρά πειραµάτων, είναι η κατασκευή υπηρεσιών, 
δηλαδή συνδέσεων LSP οι οποίες εκτείνονται από άκρο σε άκρο του δικτύου. Ο 
πάροχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει χαρακτηριστικά ποιότητας υπηρεσίας 
για αυτές, σύµφωνα µε τις παραµέτρους οι οποίες καθορίστηκαν στο SLA. Για το 
λόγο αυτό και τα δύο µέρη, δηλαδή τόσο ο πάροχος όσο και ο πελάτης, πρέπει να 
είναι σε θέση να παίρνουν µετρήσεις των παραµέτρων τις κίνησης του δικτύου. Οι 
µηχανισµοί καταγραφής των µετρήσεων και η αξιοποίηση των συµπερασµάτων που 
προκύπτουν από αυτές, είναι το αντικείµενο που θα απασχολήσει τη συγκεκριµένη 
παράγραφο. 
Το πείραµα το οποίο θα εξεταστεί επιχειρεί να εισάγει έναν παράγοντα τεχνητής 
καθυστέρησης στο δίκτυο κορµού, προκειµένου να εξοµοιώσει συνθήκες αυξηµένου 
φορτίου. Το δεδοµένο ότι η αρχιτεκτονική Ε∆Κ στηρίζεται στο MPLS, αποκλείει τη 
χρήση λύσεων οι οποίες στηρίζονται εξ’ ολοκλήρου στο επίπεδο 3 της στοίβας των 
πρωτοκόλλων. Για παράδειγµα η παρεµβολή γεννήτριας ΙΡ κίνησης όπως έγινε στην 
προηγούµενη σειρά πειραµάτων, δε θα είχε τα επιθυµητά αποτελέσµατα αφού µέσω 
της σηµατοδοσίας του RSVP, οι συνδέσεις οι οποίες έχουν ένα εγγυηµένο επίπεδο 
υπηρεσίας, µπορούν να δεσµεύουν τους απαραίτητους για αυτές πόρους.  
Μία εναλλακτική για τη συγκεκριµένη περίπτωση θα ήταν η χρησιµοποίηση 
κατάλληλης γεννήτρια κίνησης ΑΤΜ. Η γεννήτρια εισάγοντας φορτίο σε ένα από 
τους ενδιάµεσους µεταγωγείς ΑΤΜ, θα µπορούσε να προκαλέσει τεχνητή επιβάρυνση 
για τον κορµό χωρίς να γίνεται αντιληπτή από το επίπεδο δικτύου στο οποίο 
λειτουργεί η πλατφόρµα διαχείρισης. Η απαίτηση όµως σε hardware απέκλεισε την 
χρήση της για τα συγκεκριµένα πειράµατα.  
Μία άλλη λύση για το πρόβληµα της τεχνητής µείωσης της επίδοσης του δικτύου, µε 
σχετικά µικρές απαιτήσεις σε κόστος εξοπλισµού, δίνεται µε την ενθυλάκωση των 
πακέτων του MPLS σε κάποιο άλλο πρωτόκολλο. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται µε τον 
µηχανισµό ενθυλάκωσης του MPLS σε πακέτα GRE [6]. Σύµφωνα µε το µηχανισµό 
αυτό, δηµιουργείται ένα GRE τούνελ µεταξύ δύο µη διαδοχικών κόµβων του δικτύου. 
Το τούνελ αυτό για το MPLS αποτελεί απλά µια ακόµα ζεύξη από σηµείο σε σηµείο, 
ενθυλακώνοντας τα πακέτα που παράγει όπως θα έκανε ένα οποιοδήποτε 
πρωτόκολλο επιπέδου 2. Η διαφορά όµως είναι ότι µεταξύ των άκρων του τούνελ που 
ανοίγει το GRE τα πακέτα δροµολογούνται µε τους µηχανισµούς του ΙΡ, δίνοντας 
έτσι τη δυνατότητα χρήσης «παραδοσιακών» εργαλείων για την παραγωγή 
καθυστερήσεων στο επίπεδο του δικτύου. Συγκεκριµένα το εργαλείο το οποίο 
χρησιµοποιήθηκε για τις ανάγκες του πειράµατος ήταν το πακέτο NIST [5]. Το 
λογισµικό αυτό τρέχει σε µία πλατφόρµα Linux η οποία θα παίζει το ρόλο του 
δροµολογητή. Το NIST επηρεάζοντας την επεξεργασία των πακέτων στον πυρήνα 
του λειτουργικού, έχει τη δυνατότητα να επιβάλει καθυστερήσεις, µεταβάλλοντας 
έτσι παραµέτρους όπως η καθυστέρηση µετάδοσης και το jitter σύµφωνα µε τις 
επιθυµίες του χρήστη. Η τοπολογία η οποία χρησιµοποιήθηκε για τα πειράµατα 
επίδοσης απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα [Σχήµα 8-9]. 
 
Σύµφωνα µε αυτό ο σταθµός εργασίας D ο οποίος επιβάλλει τις καθυστερήσεις 
συνδέεται µεταξύ των R2 και R3. Επειδή στο σύνολο του δικτύου χρησιµοποιούνται 
οπτικά interfaces, µεταξύ των κόµβων αυτών παρεµβάλλεται µεταγωγέας GbEther, 
πάνω στον οποίο συνδέεται ο σταθµός εργασίας. Ο σκοπός του πειράµατος είναι η 
δηµιουργία δύο υπηρεσιών µε διαφορετικό επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας. Κάνοντας 
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χρήση πολιτικών, η υπηρεσία µε το διασφαλισµένο επίπεδο υπηρεσίας θα 
αναδροµολογηθεί ώστε να αντιµετωπίσει έτσι την εισαγωγή των τεχνητών 
καθυστερήσεων που δηµιουργεί ο κόµβος D. Με τον τρόπο αυτό προβάλλεται η 
δυνατότητα της αρχιτεκτονικής να αντιµετωπίζει απρόβλεπτες συνθήκες µέσα στο 
δίκτυο κορµού , κάνοντας χρήση της γλώσσας των πολιτικών. 
Αναλυτικά τα βήµατα τα οποία ακολούθησαν για τα πειράµατα επίδοσης του δικτύου 
ήταν τα ακόλουθα: 
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Σχήµα 8-9 ∆ιαχείριση Επίδοσης 

 
1. Το πρώτο βήµα είναι η δηµιουργία των υπηρεσιών. Όπως και προηγουµένως, 

µέσα από την διαπροσωπία του INMS ο χρήστης επιχειρεί την εγκατάσταση 2 
υπηρεσιών CS-1, και CS-2 µεταξύ των πελατών CA1, CΒ1 και CA2, CB2 
αντίστοιχα. Με χρήση πολιτικών καθορίζεται ότι η  υπηρεσία CS-1 τύπου “best-
effort”. Αντίθετα η CS-2 είναι τύπου “guaranteed-service” πράγµα το οποίο 
σηµαίνει ότι το σύστηµα πρέπει να εξασφαλίσει τα χαρακτηριστικά κίνησης που 
ζητάει ο πελάτης. Συγκεκριµένα επιλέγεται για την παράµετρο roundtrip-delay 
διακύµανση µεταξύ των τιµών 10 και 30 ms. 

2. Αποτέλεσµα των πολιτικών είναι ότι πέρα από  την κατασκευή των απαραίτητων 
LSP, για την περίπτωση του CS-2, το σύστηµα εγκαθιστά σηµεία µέτρησης στους 
κόµβους R1 και R3. Σκοπός είναι η παρακολούθηση των παραµέτρων κίνησης. Η 
εγκατάσταση των σηµείων µέτρησης γίνεται αυτόµατα χωρίς την παρέµβαση του 
χρήστη. 

3. Μέσα από την κονσόλα την οποία παρέχει το εργαλείο NIST, εισάγονται 
καθυστερήσεις για όλα τα  πακέτα τα οποία διακινούνται µεταξύ των κόµβων R1 
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και R3. Σύµφωνα µε το παρακάτω σχήµα [Σχήµα 8-10], ο κόµβος D εισάγει 
καθυστέρηση στην κίνηση µέσα στο δίκτυο µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

 
Σχήµα 8-10 Κονσόλα διαχείρισης NIST 

 
Μέση καθυστέρηση σε κάθε κατεύθυνση είναι 100 msec και τυπική απόκλιση 
από την τιµή αυτή της τάξης των 50 msec. Το αποτέλεσµα της όλης διαδικασίας 
έχει σαν αποτέλεσµα την απώλεια frames για τις εφαρµογές τηλεσυνδιάσκεψης. 
Κάνοντας χρήση του εργαλείου ping ο διαχειριστής στέλνει ICMP 2000 πακέτα 
µήκους 64 bytes µεταξύ των R1, R3 για επιβεβαιώσει τα νέα χαρακτηριστικά της 
σύνδεσης. Το αποτέλεσµα αυτής της εντολής είναι το ακόλουθο: 
 
Success rate is 100 percent (2000/2000), round-trip min/avg/max = 96/197/410 ms 
 
Τα αντίστοιχα µεγέθη πριν την εισαγωγή του κόµβου D ήταν τα εξής: 

 
Success rate is 100 percent (2000/2000), round-trip min/avg/max = 1/1/3 ms 
 
∆ηλαδή παρατηρείται αύξηση της καθυστέρησης κατά δύο τάξεις µεγέθους 

  
4. Ο συλλέκτης δεδοµένων επίδοσης του IPNMS κατά περιοδικά διαστήµατα 

παίρνει µετρήσεις για τις παραµέτρους κίνησης στο δίκτυο. Με την εισαγωγή των 
καθυστερήσεων παράγονται στο επίπεδο του IPNMS συναγερµοί οι οποίοι 
υποδηλώνουν ότι η τιµή του jitter είναι εκτός των αποδεκτών ορίων για τη ζεύξη 
µεταξύ των R1 και R3 [Σχήµα 8-11]. 

5. Οι συναγερµοί προωθούνται στο INMS για επεξεργασία όπου διαπιστώνεται ότι 
επηρεάζεται η υπηρεσία CS-2. 

6. Αυτόµατα ενεργοποιείται πολιτική η οποία επιβάλει την αναδροµολόγηση όλων 
των υπηρεσιών τύπου ‘guaranteed service’ για τις οποίες κάποια παράµετρος 
κίνησης είναι έξω από το φάσµα τιµών που καθορίζεται στο SLA. Αποτέλεσµα 
είναι η επαναδροµολόγηση του CS-2 στη διαδροµή R1-R4-R3. 
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Σχήµα 8-11 Συναγερµοί επίδοσης 

 

8.3.1.2 Υλοποίηση Λειτουργίας VPN 

Η προηγούµενες σειρές πειραµάτων είχαν σα σκοπό να πιστοποιήσουν την ικανότητα 
της πλατφόρµας να δηµιουργεί και να διαχειρίζεται νέες υπηρεσίες, δίνοντας 
βαρύτητα στη διαµόρφωση του δικτύου κορµού. Συγκεκριµένα για απλοποίηση της 
πειραµατικής διάταξης, είχε υποτεθεί ότι οι πελάτες συνδέονται κατ’ ευθείαν πάνω 
στα interface των κόµβων R1 και R3, χωρίς να παρεµβάλλεται κάποιος ενδιάµεσος 
δροµολογητής. Στην πράξη δεν ισχύει κάτι τέτοιο αφού µια παρόµοια διαµόρφωση 
δεν προσφέρει την απαιτούµενη ασφάλεια για τα δίκτυα των πελατών.  
Η συγκεκριµένη σειρά δοκιµών επικεντρώθηκε στον τρόπο πρόσβασης των πελατών 
στις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται µέσα από την αρχιτεκτονική διαχείρισης. Έτσι 
µεταξύ των πελατών και των κόµβων R1, R3 παρεµβάλλονται δροµολογητές Cisco 
2600, οι οποίοι παίζουν τον ρόλο των κόµβων CE. Η διαµόρφωση του δικτύου η 
οποία χρησιµοποιείται ακολουθεί τις αρχές λειτουργίας οι οποίες προτάθηκαν στην 
αρχιτεκτονική του συστήµατος ενεργοποίησης. Στα πλαίσια των δοκιµών,  
επιχειρήθηκε να δηµιουργηθούν δύο VPN. Το ένα συνδέει τους πελάτες CA1 και 
CB1 ενώ το δεύτερο το CA2 και CB2. Τα δύο υποδίκτυα χρησιµοποιούν 
επικαλυπτόµενες διευθύνεις από τον χώρο διευθύνσεων 10.0.0.0/8. Η υλοποίηση των 
VPN στηρίχθηκε στους µηχανισµούς προώθησης των MPLS LSP τα οποία έχουν 
δηµιουργηθεί στον κορµό του δικτύου στα προηγούµενα βήµατα, σε συνδυασµό µε 
χρήση του MPBGP µεταξύ των κόµβων R1 και R3. 
 

1. Το πρώτο βήµα είναι ο καθορισµός των ίδιων των VPN. Για τις δοκιµές 
δηµιουργήθηκαν δύο VPN, ένα για κάθε µια από τις υπηρεσίες CS-2 και CS-
3. Για να δηµιουργηθούν τα VPN δόθηκαν οι παρακάτω εντολές στον κόµβο 
R1. 

 
ip vrf VPN2 
!Κατάσκευή VPN2 
 rd 64512:2 

!∆ηµιουργία δοµών δροµολόγησης για το VPN2. Το 
!πρόθεµα 64512:2 χρησιµοποιείται για να 
!διαφοροποιεί τις διευθύνσεις του VPN2 

 route-target both 64512:2 
 !Αρχικοποιούνται οι δοµές δροµολόγησης του VPN2 
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interface ethernet1/1 
 ip vrf forwarding VPN2 

!Καθορίζεται ότι οι πελάτες του VPN2 διέρχονται 
!µέσω του interface ethernet1/1. Έτσι το 
!interface αυτό µπορεί να χρησιµοποιεί τις 
!δοµές δροµολόγησης οι οποίες κατασκευάστηκαν 
!προηγουµένως. 

 ip address 10.0.1.17 255.255.255.224 
  

ip vrf VPN3 
!Κατάσκευή VPN3 
 rd 64512:3 

!∆ηµιουργία αντίστοιχων δοµών δροµολόγησης για 
!το VPN3.  

 route-target both 64512:3 
 !Αρχικοποιούνται οι δοµές δροµολόγησης του VPN3 
 
interface ethernet1/2 
 ip vrf forwarding VPN3 

!Καθορίζεται ότι οι πελάτες του VPN3 διέρχονται 
!µέσω του interface ethernet1/2 

 ip address 10.0.3.17 255.255.255.224 
 
Με όµοιο τρόπο καθορίζονται τα VPN στο κόµβο R3 
 

2. Το δεύτερο στάδιο στην διαµόρφωση του δικτύου, είναι ο καθορισµός των 
απαραίτητων παραµέτρων για το πρωτόκολλο BGP [7]. Συγκεκριµένα σε 
αυτό το βήµα, οι κόµβοι PE, R1 και R3 εγκαθιστούν σχέση γειτνίασης IBGP 
και έτσι έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν VPN διευθύνσεις µεταξύ 
τους. Για τον R1 οι απαραίτητες εντολές είναι οι παρακάτω 

 
router bgp 64512 
!Το test-bed χρησιµοποιεί το ιδιωτικό AS αριθµό 64512 
 neighbor 10.0.3.1 remote-as 64512 

!Ο R1 έχει σχέση γειτνίασης IBGP µε τον R3 
 address-family vpnv4 

neighbor 10.0.3.1 activate  
!Καθορίζεται ότι από τη σχέση γειτνίασης µε 
!τον R3 ανταλλάσσονται VPN διευθύνσεις 

 address-family ipv4 vrf VPN2 
!Καθορισµός διευθύνσεων οι οποίες εξυπηρετούνται 
!µέσα από το VPN2 

redistribute rip metric 10 
!Οι διευθύνσεις του VPN2 γίνονται γνωστές µέσω 
!του πρωτοκόλλου RIP 

   no auto-summary 
exit-address-family 
 

 address-family ipv4 vrf VPN3 
 !Καθορισµός διευθύνσεων οι οποίες εξυπηρετούνται 

µέσα 
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 !από το VPN3 
redistribute connected 
!Το VPN3 είναι απευθείας συνδεδεµένο στον 
!κόµβο PE 
no auto-summary 
exit-address-family 

 
 Με όµοιο τρόπο διαµορφώνεται ο R3 
 

3. Αν στο προηγούµενο βήµα καθορίσθηκε ο τρόπος ανταλλαγής διευθύνσεων 
µεταξύ των δύο PE, σε αυτό καθορίζεται µεταξύ των PE και CE κόµβων. 

 
router rip  
! O R1 τρέχει πρωτόκολλο δροµολόγησης RIP 
 address-family ipv4 vrf VPN2 

!Καθορίζεται ότι το VPN2 τροφοδοτεί και 
τροφοδοτείται µε !διευθύνσεις από το πρωτόκολλο RIP 
net 10.0.0.0 
no auto-summary 

 
Με όµοιο τρόπο διαµορφώνεται ο R3 

 
4. Τέλος σε κάθε ένα από τους κόµβους CE1 και CE2 ορίζονται τα δίκτυα 

πελάτες 
 

router rip 
 network 10.0.0.0  
 no auto-summary 
interface ethernet0/1 
 ip address 10.0.1.17 255.255.255.224 

 
 Όµοια για τον CE2 ισχύει   

  
router rip 
 network 10.0.0.0  
 no auto-summary 
interface ethernet0/1 
 ip address 10.0.3.17 255.255.255.224 

 
Το αποτέλεσµα της παραπάνω διαµόρφωσης είναι η κατασκευή των VPN τα οποία 
φαίνονται στο σχήµα [Σχήµα 8-12]. 
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Σχήµα 8-12 Παροχή VPN 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, κατασκευάζονται δύο VPN τα οποία χρησιµοποιούν 
επικαλυπτόµενες διευθύνσεις. Συγκεκριµένα οι διευθύνσεις των CB1 – CB2 και των 
CA1 - CA2 ταυτίζονται. Λόγω της χρήσης του µηχανισµού MPLS-VPN είναι δυνατή 
η σωστή λειτουργία των υπηρεσιών CS-2 και CS-3 για τις δοκιµές. 

8.4 Συνοπτική Περιγραφή Σεναρίων Χρήσης Αρχιτεκτονικής 

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν περιληπτικά τα βήµατα σε κάθε σειρά 
πειραµάτων. 
 

Κατασκευή Υπηρεσίας µε χρήση MPLS και WDM µονοπατιού 

α/α Περιγραφή  

Σεναρίου 

Εµπλεκόµενα 

Συστήµατα 

Επιθυµητό 

Αποτέλεσµα  

Επιβεβαίωση 

Αποτελέσµατος 

1 Η χρήστης επιθυµεί την 
εγκατάσταση σύνδεσης 
µεταξύ των κόµβων R1 
και R3. Τα άκρα της 
υπηρεσίας πρέπει να 
εξυπηρετούν τα 
υποδίκτυα 10.0.1.16/28 
και 10.0.3.16/28. Η 

Γραφική 
διαπροσωπία 
INMS 

Υλοποίηση LSP 
Εγκατάσταση 
επικοινωνίας 
µεταξύ κόµβων 
CA1 – CB1 

Επιτυχής λειτουργία 
εφαρµογής συνδιάσκεψης 
µεταξύ CA1 – CB1 
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υπηρεσία είναι τύπου 
“Best Effort”. 

1α Υλοποίηση LSP µε άκρα 
τα 10.0.1.16 και 
10.0.3.16 

Υποσύστηµα 
IPNMS 

Υλοποίηση 
MPLS LSP µε 
άκρα 10.0.1.17 
και 10.0.3.17 

Η επιτυχής εγκατάσταση 
του LSP σηµαίνει ότι 
στους πίνακες 
δροµολόγησης ο R1 
αντιλαµβάνεται το δίκτυο 
10.0.3.16 σαν να είναι 
απευθείας συνδεδεµένο 
πάνω του. Όµοια ο R3 
βλέπει το 10.0.1.16 
απευθείας συνδεδεµένο. 

2 Κατασκευή υπηρεσίας 
εγγυηµένου εύρους 
ζώνης µεταξύ των 
κόµβων CA2 – CB2.  
Επίδειξη διαφορετικών 
τρόπών αντιµετώπισης 
από το σύστηµα, του 
κάθε τύπου υπηρεσίας. 

Γραφική 
∆ιαπροσωπία 
INMS 

Υλοποίηση LSP 
Εγκατάσταση 
επικοινωνίας 
µεταξύ κόµβων 
CA2 – CB2 

Επιτυχής µεταφοράς 
κίνησης µεταξύ CA2 – 
CB2 µε ταυτόχρονη 
επιδείνωση επίδοσης στη 
σύνδεση CA1 – CA2 

2α Υλοποίηση LSP µε άκρα 
τα 10.0.1.33 και 
10.0.3.33 

Υποσύστηµα 
IPNMS 

Υλοποίηση 
MPLS LSP µε 
άκρα 10.0.1.33 
και 10.0.3.33 και 
δέσµευση µε 
RSVP του 
απαιτούµενου 
εύρους ζώνης. 

Η επιτυχής εγκατάσταση 
του LSP σηµαίνει ότι 
στους πίνακες 
δροµολόγησης ο R1 
αντιλαµβάνεται το δίκτυο 
10.0.3.32 σαν να είναι 
απευθείας συνδεδεµένο 
πάνω του. Όµοια ο R3 
βλέπει το 10.0.1.32 
απευθείας συνδεδεµένο. 

2β Επιδείνωση επίδοσης στη 
σύνδεση CA1 – CA2   

Υποσύστηµα 
IPNMS/IPEMS

Ο µετρούµενος 
από το IPNMS 
ρυθµός εξόδου 
από το interface 
10.0.1.17 πέφτει 
στο 1.5Mbps 

Η ποιότητα της 
επικοινωνίας για την 
εφαρµογή συνδιάσκεψης 
πέφτει. Συγκεκριµένα 
µεγάλος αριθµός frames 
χάνονται. 

3 ∆ιαγραφή σύνδεσης CA1 
– CΒ1 

Υποσύστηµα 
γραφικής 
διαπροσωπίας 
INMS  

∆ιαγραφή του 
LSP µονοπατιού 
µεταξύ των 
δροµολογητών 
R1 και R3 

Η επικοινωνία µεταξύ των 
CA1 και CB1 σταµατάει. 

 

 

Επίδειξη χρήσης πολιτικών 

α/α Περιγραφή  

Σεναρίου 

Εµπλεκόµενα  

Συστήµατα 

Επιθυµητό 

Αποτέλεσµα  

Επιβεβαίωση 

Αποτελέσµατος 

1 Κατασκευή 
υπηρεσίας 
εγγυηµένου εύρους 
ζώνης µεταξύ των 
κόµβων  CA1 – CB1.  
Η κατασκευή µε 
χρήση traffic 
engineering 
καθορίζει πλήρως το 

Γραφική 
διεπαφή 
INMS 

Υλοποίηση LSP 
Εγκατάσταση 
επικοινωνίας µεταξύ 
κόµβων CA1 – CB1 

Επιτυχής λειτουργία 
εφαρµογής συνδιάσκεψης 
µεταξύ CA1 – CB1 
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ακολουθούµενο 
µονοπάτι. 

1β ∆ηµιουργία νέας 
οπτικής σύνδεσης 
(optical connectivity 
service – OCS) 
µεταξύ των R1 – R3 

WDMNMS Ο χρήστης κατασκευάζει 
ένα ανεξάρτητο οπτικό 
µονοπάτι, µέσα από το 
οποίο θα περάσει η 
καινούργια υπηρεσία. Τα 
άκρα του οριοθετούνται 
από τους οπτικούς 
κόµβους στο Μαρούσι 
και τους Αµπελόκηπους 

Τα οπτικά interface µε τα 
οποία συνδέονται οι R1, 
R3 στο δίκτυο κορµού 
έχουν ένδειξη “Line UP 
Protocol Up”. Τέλος η 
νέα ζεύξη γίνεται 
αντιληπτή από το IPNMS 

1γ ∆ηµιουργία µε traffic 
engineering του LSP 
το οποίο θα 
µεταφέρει τη νέα 
υπηρεσία. 

IPNMS Μέσα από τη γραφική 
διαπροσωπία του IPNMS 
ο χρήστης καθορίζει 
πλήρως τους ενδιάµεσους 
LSR κόµβους του 
µονοπατιού  

Όπως και στο πρώτο 
σενάριο οι κόµβοι R1 και 
R3 βλέπουν τα δίκτυα 
10.0.3.16 και 10.0.1.16 
αντίστοιχα. 

2 ∆ιαγραφή σύνδεσης 
CA1 – CΒ1 

Σύστηµα 
γραφικής 
διαπροσωπί
ας INMS  

∆ιαγραφή του LSP 
µονοπατιού µεταξύ των 
δροµολογητών R1 και R3 

Η επικοινωνία µεταξύ 
των CA1 και CB1 
σταµατάει. 

 

∆ιαχείριση Επίδοσης 

α/α Περιγραφή  

Σεναρίου 

Εµπλεκόµενα  

Συστήµατα 

Επιθυµητό 

Αποτέλεσµα  

Επιβεβαίωση 

Αποτελέσµατος 

1 Κατασκευή 2 
υπηρεσιών. Μίας 
τύπου “best effort” 
µεταξύ των κόµβων  
CA1 – CB1, και µίας 
“guaranteed service” 
µεταξύ CA2 – CB2 

Γραφική διεπαφή 
INMS 

Υλοποίηση LSP 
Εγκατάσταση 
επικοινωνίας µεταξύ 
κόµβων CA1 – CB1 
και CA2 – CB2 

Επιτυχής λειτουργία 
εφαρµογής συνδιάσκεψης 
µεταξύ CA1 – CB1 

2 Επιβολή 
καθυστερήσεων στην 
κίνηση που διέρχεται 
µέσα από τον κόµβο 
D 

Πλατφόρµα 
διαχείρισης 
κόµβου D. 

Καθυστερήσεις στη 
διακίνηση των 
δεδοµένων µέσα από 
τις υπηρεσίες CS1 
και CS2. 

Καταγραφή της 
µεταβολής καθυστέρησης 
στο GUI του συστήµατος 
διαχείρισης. Παράλληλα 
παρουσιάζονται 
προβλήµατα στις 
εφαρµογές συνδιάσκεψης 
που τρέχουν στους 
σταθµούς εργασίας 
CA1,CA2, CB1 και CB2 

3 Οι παράµετροι 
υπηρεσίας για την 
CS-2 βγαίνουν έξω 
από τα  ανεκτά όρια 
µε αποτέλεσµα την 
αναδροµολόγηση της 
από εναλλακτική 
διαδροµή. 

INMS Η CS-2 
αναδροµολογείται 
στη διαδροµή R1-
R4-R3  

Επιτυχής λειτουργία 
εφαρµογής συνδιάσκεψης 
µεταξύ CA2 – CB2 

 

 

Κατασκευή Υπηρεσιών VPN 
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α/α Περιγραφή  

Σεναρίου 

Εµπλεκόµενα 

Συστήµατα 

Επιθυµητό 

Αποτέλεσµα  

Επιβεβαίωση 

Αποτελέσµατος 

1 Κατασκευή VPN1 το 
οποίο θα περιλάβει 
κόµβους πελάτες CA1 
και CB2. Το VPN 
χρησιµοποιεί τα LSP που 
κατασκευάστηκαν µεταξύ 
των κόµβων R1 και R2 
στα προηγούµενα 
βήµατα. 

Σύστηµα 
ενεργοποίησης

Εγκατάσταση  
VPN µεταξύ των 
κόµβων CA1-
CB2  

Χρήση επικαλυπτόµενων 
διευθύνσεων µεταξύ των 
VPN 1 και 2 

2 Κατασκευή VPN2 το 
οποίο θα περιλάβει 
κόµβους πελάτες CA2 
και CB1. Το VPN 
χρησιµοποιεί τα LSP που 
κατασκευάστηκαν µεταξύ 
των κόµβων R1 και R2 
στα προηγούµενα 
βήµατα. 

Σύστηµα 
ενεργοποίησης

Εγκατάσταση  
VPN µεταξύ των 
κόµβων CA2-
CB1  

Χρήση επικαλυπτόµενων 
διευθύνσεων µεταξύ των 
VPN 1 και 2 

 

8.5 Καταγραφή Συµπερασµάτων  

Η συγκεκριµένη ενότητα θα παρατεθούν τα συµπεράσµατα τα οποία προέκυψαν τόσο 
από τη σχεδίαση όσο και τη χρήση της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής. Η αξιολόγηση 
θα χωριστεί σε µια σειρά από επιµέρους θεµατικές ενότητες. Οι δύο πρώτες θα 
ασχοληθούν µε την αξιολόγηση των µη λειτουργικών χαρακτηριστικών κάθε ενός 
από τα δύο κύρια κοµµάτια της αρχιτεκτονικής, του Ε∆Κ και του συστήµατος 
ενεργοποίησης. Το δεύτερο κοµµάτι θα επικεντρωθεί στα συµπεράσµατα χρήσης 
όπως αυτά προέκυψαν από τα πειράµατα καθώς και στον τρόπο υλοποίησης του 
συστήµατος. Τέλος θα περιγραφεί ένα σύνολο από ανοικτά θέµατα τα οποία 
αναµένεται να αποτελέσουν στο µέλλον επεκτάσεις της αρχιτεκτονικής 

 
8.5.1 Αξιολόγηση Χαρακτηριστικών Ε∆Κ 

Η παρούσα αρχιτεκτονική προτείνεται σαν µια µεταβατική λύση για το γενικότερο 
πρόβληµα της  διαχείρισης υβριδικών δικτύων, δίνοντας έµφαση στα δίκτυα 
πολυπλεξίας µήκους κύµατος. Κύριο µέληµα, κατά την υλοποίηση της, ήταν η 
δηµιουργία µηχανισµών, οι οποίοι θα είναι άµεσα εφαρµόσιµοι για τον εµπορικά 
διαθέσιµο  δικτυακό εξοπλισµό.  Η σχεδίαση η οποία υλοποιήθηκε, κινήθηκε 
ανάµεσα στις αρχές λειτουργίας των δύο επερχόµενων προδιαγραφών για τη 
διαχείριση δικτύων κορµού, ASON [12] και GMPLS [3]. Συγκεκριµένα η 
αρχιτεκτονική Ε∆Κ βρίσκεται πιο κοντά στο πρότυπο ASON υιοθετώντας µερικά 
από τα βασικά χαρακτηριστικά του, όπως το επικαλυπτόµενο µοντέλο διαχείρισης και 
την ιεραρχική δροµολόγηση των συνδέσεων. Παράλληλα ενσωµατώνει κάποια από 
τα δοµικά στοιχεία του GMPLS, όπως τα πρωτόκολλα δροµολόγησης και 
σηµατοδοσίας του IP επιπέδου [9].  
Αυτό που διαφοροποιεί την Ε∆Κ σε σχέση µε τις δύο παραπάνω προδιαγραφές, είναι 
η µεθοδολογία η οποία χρησιµοποιήθηκε για τον έλεγχο του δικτύου κορµού. Με 
δεδοµένο ότι η προτυποποίηση των απαραίτητων πρωτοκόλλων για το επίπεδο 
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ελέγχου στα οπτικά δίκτυα βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη, ήταν αναγκαστική η επιλογή 
για την Ε∆Κ της χρήσης του επιπέδου διαχείρισης. Έτσι για την υλοποίηση της 
αρχιτεκτονικής έγινε χρήση τόσο των πρωτοκόλλων σηµατοδοσίας, όταν αυτά είναι 
διαθέσιµα, όσο και του επιπέδου διαχείρισης κυρίως για την περίπτωση των WDM 
δικτύων. Το αποτέλεσµα ήταν µια κεντρικοποιηµένη αρχιτεκτονική. Η λογική του 
συστήµατος δεν βρίσκεται στους κόµβους του δικτύου αλλά είναι καταµερισµένη σε 
τρεις κυρίως οντότητες του Ε∆Κ, τα NMS [10], κάθε ένα από τα οποία αναλαµβάνει 
τη διαχείριση και ενός ξεχωριστού κοµµατιού του δικτύου.  
Καινούργιο στοιχείο το οποίο προτείνεται µέσα από την Ε∆Κ, είναι η ενοποίηση των 
διαφορετικών κοµµατιών του δικτύου, όπως το IP και το WDM, µέσα από τη χρήση 
του INMS, µιας οντότητας η οποία παρέχει πρόσβαση στη διαχείριση, µε τρόπο ο 
οποίος είναι ανεξάρτητος από τις χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες. Αυτό έχει σα 
συνέπεια ότι η αρχιτεκτονική µπορεί εύκολα να επεκταθεί στο µέλλον, 
συµπεριλαµβάνοντας επιπλέον τεχνολογίες δικτύου, όπως SHD και ATM. Επίσης µε 
κατάλληλη υλοποίηση της προδιαγραφής Ε-ΝΝΙ από το INMS, ο χρόνος ζωής της 
αρχιτεκτονικής αυξάνεται, αφού µπορεί να αποτελέσει µελλοντικά κοµµάτι ενός 
ευρύτερου δικτύου το οποίο ακολουθεί το µοντέλο ASON. 
Η αρχιτεκτονική διαχείρισης η οποία προτάθηκε µέσα από το Ε∆Κ είναι αρκετά 
γενική ώστε να καλύψει τις ανάγκες οποιασδήποτε τοπολογίας υβριδικού δικτύου. 
Για το λόγο αυτό το µοντέλο της χρήσης των ξεχωριστών NMS για κάθε µία 
τεχνολογία και του INMS για την ενοποίηση τους, είναι η αρχιτεκτονική στην οποία 
επικεντρώνει την προσοχή της ITU, στην πρόσφατη σύσταση η οποία εκδόθηκε [4] 
για τη διαχείριση υβριδικών δικτύων (Framework for HCPN Hybrid Circuit/Packet IP 
Networks).  
 
8.5.2 Αξιολόγηση Μηχανισµού Παροχής Υπηρεσιών 

Το γενικότερο πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζουν οι παροχείς δικτύου (NSP) είναι 
αυτό της παροχής ΙΡ υπηρεσιών στον τελικό χρήστη. Η αρχιτεκτονική πρότεινε ένα 
τρόπο διαχωρισµού αυτού του συνολικού προβλήµατος, σε δύο επιµέρους µικρότερα 
και έτσι ευκολότερα επιλύσιµα. Το πρώτο αναφέρεται στην Ε∆Κ και ασχολείται µε 
τους µηχανισµούς διαχείρισης οι οποίοι θα διαµορφώσουν το δίκτυο κορµού, έτσι 
ώστε να µπορεί να υλοποιεί τις ζητούµενες υπηρεσίες. Το δεύτερο, ασχολείται µε τον 
τρόπο µε οποίο οι πελάτες θα έχουν πρόσβαση σε αυτές και υλοποιείται από το 
σύστηµα ενεργοποίησης. Ο διαχωρισµός µεταξύ των δύο, αποµόνωσε το κάθε 
υποσύστηµα από τα ειδικά χαρακτηριστικά του άλλου. Με τον τρόπο αυτό, η λύση 
που δίνεται σε κάθε περίπτωση, µπορεί να είναι καλύτερα προσαρµοσµένη στα ειδικά 
χαρακτηριστικά του προβλήµατος που αντιµετωπίζει.  
Συγκεκριµένα η αρχιτεκτονική Ε∆Κ υλοποιήθηκε έχοντας σα γνώµονα τις ανάγκες 
λειτουργίας του δικτύου κορµού. Η χρήση του επικαλυπτόµενου µοντέλου για το 
σχεδιασµό του, ήταν απόρροια της ανάγκης για υποστήριξη πολλαπλών και 
ασύµβατων µεταξύ τους τεχνολογιών δικτύου. Αντίθετα για το σχεδιασµό του 
συστήµατος ενεργοποίησης κύριο µέληµα ήταν η διευκόλυνση της πρόσβασης των 
πελατών στις υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό το σύστηµα ενεργοποίησης στηρίχθηκε 
στο επαυξηµένο µοντέλο το οποίο ελαχιστοποιεί το κόστος διαχείρισης για τον 
πελάτη, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση του στις υπηρεσίες. Η ταυτόχρονη χρήση 
των δύο µοντέλων τα οποία κάτω από κανονικές συνθήκες είναι αµοιβαίως 
αποκλειόµενα, ήταν δυνατή χάρη στο σαφή διαχωρισµό τον αρµοδιοτήτων µεταξύ  
της Ε∆Κ και του υποσυστήµατος ενεργοποίησης κάνοντας χρήση δύο διαφορετικών 
επιπέδων ετικετών MPLS.  
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Πέρα από την ευελιξία που προσφέρει, ο διαχωρισµός αυτός ταιριάζει µε το 
επιχειρηµατικό µοντέλο το οποίο επικρατεί στην αγορά των επικοινωνιών. Έτσι το 
τµήµα διαχείρισης κορµού απευθύνεται κυρίως σε NSP, σε οργανισµούς δηλαδή οι 
οποίοι έχουν στην κατοχή τους δικτυακές υποδοµές, για τις οποίες µεταπωλούν τα 
δικαιώµατα χρήσης σε άλλες εταιρείες. Το σύστηµα ενεργοποίησης αντίστοιχα 
ταιριάζει περισσότερο στις λειτουργικές ανάγκες των ISP οι οποίοι είναι και αυτοί οι 
οποίοι πωλούν υπηρεσίες στον τελικό χρήστη. Η ιεραρχία των ετικετών η οποία 
υλοποιείται από την αρχιτεκτονική, αποµονώνει τους πελάτες από τα ειδικά 
χαρακτηριστικά του δικτύου των παρόχων. Κάτι τέτοιο είναι θεµιτό στην περίπτωση 
του επιπέδου παροχής υπηρεσιών όπου η επικοινωνία γίνεται µόνο µέσα από την 
διεπαφή Northbound.  
Τέλος, µέσα από τη χρήση του µηχανισµού των BGP/MPLS VPNs υλοποιείται ένας 
µηχανισµός, ο οποίος παρέχει ασφάλεια στην επικοινωνία των πελατών. Η µέθοδος 
των Layer 3 VPN προσφέρει καλύτερες επιδόσεις σε σχέση µε εξειδικευµένα 
πρωτοκόλλα τα οποία βασίζονται σε µεθόδους κρυπτογράφησης, όπως το L2TP ή το 
IPSec, αφού δεν εισάγει κάποιο επιπλέον υπολογιστικό κόστος στην προώθηση των 
δεδοµένων. Στα αρνητικά της συγκαταλέγονται οι υψηλές απαιτήσεις σε µνήµη από 
τους ακραίους κόµβους του δικτύου. Κάτι τέτοιο µειώνει τον αριθµό των VPN που 
υποστηρίζει η αρχιτεκτονική (Ένας τυπικός κόµβος µε 128Mb µνήµης υποστηρίζει 
2420 VRF). Ο αριθµητικός περιορισµός αυτός όµως δεν είναι τόσο σηµαντικός για τη 
συγκεκριµένη περίπτωση, αφού η αρχιτεκτονική απευθύνεται σε πάροχους δικτύου οι 
οποίοι συνήθως δεν πουλάνε υπηρεσίες στον τελικό χρήστη, αλλά σε παροχείς 
υπηρεσιών. 
 
8.5.3 Συµπεράσµατα χρήσης της Πλατφόρµας ∆ιαχείρισης                               

Η αρχιτεκτονική Ε∆Κ στηρίχθηκε στα πρωτόκολλα σηµατοδοσίας όπου αυτά ήταν 
διαθέσιµα αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων έκανε χρήση των διεπαφών 
διαχείρισης του δικτυακού εξοπλισµού. Απόρροια αυτής της επιλογής ήταν η 
υιοθέτηση ενός κεντρικοποιηµένου µοντέλου για την υλοποίηση του συστήµατος. 
Λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών του µοντέλου αλλά και της πολυπλοκότητας του 
συστήµατος, κατά τη διάρκεια των πειραµάτων προέκυψαν υψηλοί χρόνοι 
εγκατάστασης νέων συνδέσεων. Οι χρόνοι ήταν της τάξης των πέντε λεπτών για 
υπηρεσίες οι οποίες απαιτούσαν την ενεργοποίηση τόσο MPLS, όσο και οπτικών 
µονοπατιών. Με τις κατάλληλες βελτιστοποιήσεις στην υλοποίηση του συστήµατος, 
ο χρόνος αυτός αναµένεται να µειωθεί αλλά σίγουρα δεν θα φτάσει σε επιδόσεις ένα 
κατανεµηµένο σύστηµα. 
Πέρα όµως από τα παραπάνω µειονεκτήµατα, το µοντέλο που επιλέχθηκε για την 
κατασκευή Ε∆Κ έχει το θετικό ότι διαθέτει συγκεντρωµένη την πληροφορία του 
δικτύου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τις λειτουργίες τις διαχείρισης, αφού 
δίνει στο χρήστη την δυνατότητα, µέσα από µία µόνο κονσόλα, να ελέγξει το σύνολο 
των λειτουργιών του δικτύου. Αποτέλεσµα είναι η αρχιτεκτονική να παρέχει 
σηµαντική ευελιξία, κάνοντας δυνατή τη υλοποίηση λειτουργιών “traffic 
engineering”, οι οποίες χρησιµοποιούν πόρους του MPLS, όσο και του WDM 
δικτύου. Κάτι τέτοιο δε θα ήταν εύκολο για την περίπτωση µιας κατανεµηµένης 
αρχιτεκτονικής όπου η λογική του συστήµατος είναι µοιρασµένη σε µια σειρά από επί 
µέρους οντότητες. Αυτό αποδείχθηκε στην πράξη για την περίπτωση του διαδικτύου, 
όπου η µηχανισµοί σηµατοδοσίας λειτούργησαν µεν καλά για εκτεταµένες 
τοπολογίες αλλά έκαναν πολύ δύσκολη την άµεση επέµβαση του χρήστη στον τρόπο 
δροµολόγησης της πληροφορίας. 
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Τέλος η αρχιτεκτονική Ε∆Κ, πέρα από “παραδοσιακό” τρόπο διαχείρισης µέσα από 
συστήµατα γραφικής διαπροσωπίας στα οποία ο διαχειριστής καλείται να ελέγχει και 
την παραµικρή λεπτοµέρεια της λειτουργίας του δικτύου, εφαρµόζει το µοντέλο 
διαχείρισης µέσω πολιτικών. Με την εκφραστικότητα την οποία προσφέρει η γλώσσα 
των πολιτικών η οποία υλοποιήθηκε, ο διαχειριστής µπορεί να κατασκευάζει κανόνες 
οι οποίοι ελέγχουν δυναµικά την συµπεριφορά του συστήµατος. Κάτι τέτοιο φάνηκε 
και από τα πειράµατα, όπου η χρήση πολιτικών, επηρέασε τον τρόπο δροµολόγησης 
συνδέσεων, όταν το δίκτυο ήταν σε κατάσταση φόρτισης. Συγκεκριµένα µέσω των 
πολιτικών στο συγκεκριµένο παράδειγµα καθόρισαν κλάσεις συνδέσεων, κάθε µία 
από τις οποίες είχε διαφορετική προτεραιότητα για το δίκτυο. 
 
8.5.4 Συµπεράσµατα από τη µέθοδο Υλοποίησης του 
Συστήµατος 

Από τη σκοπιά της υλοποίησης, για την κατασκευή του συστήµατος διαχείρισης έγινε 
χρήση µιας σειράς τεχνολογιών µε σαφή προσανατολισµό στο δικτυακό 
προγραµµατισµό. Ο µεγάλος αριθµός των ανεξάρτητων υποσυστηµάτων τα οποία 
απαρτίζουν την πλατφόρµα απέκλεισαν από την αρχή  την εγκατάσταση της, σε ένα 
µόνο σταθµό εργασίας. Λόγω των απαιτήσεων σε υπολογιστική ισχύ το σύστηµα 
αναµένεται ότι θα τρέχει κατανεµηµένα. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό, κάθε 
κοµµάτι της αρχιτεκτονικής αντιστοιχίστηκε και σε ένα διαφορετικό δοµοστοιχείο, 
δηλαδή σε µία ανεξάρτητη µονάδα προγράµµατος µε τη δυνατότητα να τρέχει 
ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες. Για την υλοποίηση τους χρησιµοποιήθηκαν οι 
πλατφόρµες DSC και NETRAC, οι οποίες υλοποιούν την δικτυακή επικοινωνία 
µεταξύ των δοµοστοιχείων κάνοντας χρήση των τεχνολογιών CORBA και XML 
αντίστοιχα. Η επιλογή των δύο ανεξάρτητων τεχνολογιών έγινε για να επιτευχθεί ο 
µεγαλύτερος βαθµός επεκτασιµότητας για την αρχιτεκτονική. Ένα επιπλέον κίνητρο 
ήταν η εκµετάλλευση των επιµέρους πλεονεκτηµάτων της κάθε µιας. Έτσι  σε 
περίπτωση όπου υπήρχε η απαίτηση για υλοποίηση σύνθετων διεπαφών, όπως µεταξύ 
του GUI και του Inventory έγινε χρήση της XML λόγω της ευελιξίας την οποία 
παρέχει στον προγραµµατιστή. Αντίστοιχα για την υλοποίηση ροών πληροφορίας, οι 
οποίες ήταν σχετικές µε τη διαµόρφωση του δικτύου, όπου η ταχύτητα απόκρισης 
έχει τον πρώτο ρόλο έγινε χρήση της τεχνολογίας CORBA. 
Τα συµπεράσµατα τα οποία προέκυψαν ήταν ότι από άποψη ταχύτητας, η 
επικοινωνία η οποία είναι βασισµένη σε XML υπολείπεται σηµαντικά σε σχέση µε τις 
αντίστοιχες υλοποιήσεις σε CORBA. Αυτό ήταν κάτι αναµενόµενο και οφείλεται 
στην επιπλέον συντακτική ανάλυση που υφίστανται τα µηνύµατα XML, τόσο στην 
πηγή όσο και στον προορισµό τους. Από την άλλη η ευελιξία στον καθορισµό των 
διεπαφών µειώνει το χρόνο και έτσι το κόστος ανάπτυξης σε σχέση µε τα αντίστοιχα 
δοµοστοιχεία φτιαγµένα σε CORBA [11], κάτι το οποίο είναι εξήσου σηµαντικό για 
τις σηµερινές εφαρµογές. 
 

8.5.5 Μελλοντικές Επεκτάσεις Προτεινόµενου µοντέλου 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η παρούσα διατριβή δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως έναν 
τόσο ευρύ θεµατικό χώρο όπως η διαχείριση δικτύων. Υπάρχουν ακόµα αρκετά 
ανοιχτά θέµατα προς µελέτη, τα οποία δεν έχουν θιχτεί, για κάθε µια από τις 
θεµατικές ενότητες που καλύφθηκαν από το κείµενο. Στην παράγραφο αυτή θα 
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περιγραφούν ανοιχτά ερευνητικά θέµατα τα οποία µπορούν να αποτελέσουν 
προεκτάσεις της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής Ε∆Κ. 

Αναφορικά µε την διάρθρωση του δικτύου (CM) η αρχιτεκτονική δίνει πρόσβαση σε 
µηχανισµούς traffic engineering, οι οποίοι αποσκοπούν στη βέλτιστη χρήση των 
πόρων του συστήµατος. Οι µηχανισµοί αυτοί µπορούν να επεκταθούν µε τη χρήση 
των πολιτικών. Για την συγκεκριµένη υλοποίηση ο ρόλος των τελευταίων 
περιορίστηκε στο να ελέγχουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτύου µέσα από 
την αλληλεπίδραση µε τον ∆ιαχειριστή Υπηρεσιών. Αν υπάρξει η δυνατότητα 
αλληλεπίδρασης και µε τον ∆ιαχειριστή ∆ροµολόγησης τότε οι λειτουργίες traffic 
engineering µπορούν να αυτοµατοποιηθούν µέσα από την χρήση πολιτικών. 

Για την διαχείριση επίδοσης η αρχιτεκτονική υιοθέτησε τους «κλασσικούς» 
µηχανισµούς οι οποίοι στηρίζονται στο ΙΡ. Οι µετρήσεις που συλλέγονται στο 
επίπεδο του WDM εξετάζονται ανεξάρτητα από το σύστηµα. Έτσι για την αποτίµηση 
των παραµέτρων σε επίπεδο υπηρεσίας λαµβάνονται υπ’ όψη µόνο τα δεδοµένα του 
ΙΡ. Κάτι τέτοιο είναι αρκετό από τη σκοπιά του πελάτη όπου υπάρχει ενδιαφέρον 
µόνο για µετρήσεις από άκρο σε άκρο. Όµως από τη σκοπιά του παροχέα οι 
µετρήσεις στο WDM µπορούν να βοηθήσουν στον καλύτερο εντοπισµό 
προβληµάτων.  

Για το σύστηµα ενεργοποίησης η αρχιτεκτονική εισάγει ένα σηµαντικό υπολογιστικό 
βάρος στους κόµβους PE του δικτύου, οι οποίοι είναι επιφορτισµένοι να διατηρούν 
µία σειρά από ανεξάρτητες δοµές δροµολόγησης για κάθε VPN. Το πρόβληµα αυτό 
µπορεί να ξεπεραστεί αν εισαχθούν στην αρχιτεκτονική του δικτύου παραπάνω του 
ενός επίπεδα κόµβων ΡΕ για τον καλύτερο επιµερισµό του υπολογιστικού φορτίου. 
Τέλος το κοµµάτι του Access CM µπορεί να επεκταθεί ώστε εκτός από τα MPLS 
VPN να εξυπηρετεί και άλλες τεχνολογίες VPN όπως L2TP και IPSec. 

Το τµήµα Access CM µπορεί να θεωρηθεί σαν µια κάθετη επέκταση της 
αρχιτεκτονικής Ε∆Κ στον τοµέα της παροχής ΙΡ υπηρεσιών, η οποία έχει σκοπό να 
παρέχει πρόσβαση στους ISP στο δίκτυο κορµού του NSP. Παρόλα αυτά υπάρχει ο 
περιορισµός ότι η υλοποίηση της υπηρεσίας περιορίζεται στο εσωτερικό ενός µόνο 
δικτύου κορµού. Με παρόµοιο τρόπο η αρχιτεκτονική Ε∆Κ µπορεί να επεκταθεί 
οριζόντια δίνοντας την δυνατότητα στους ISP να δηµιουργήσουν υπηρεσίες οι οποίες 
κάνουν χρήση παραπάνω του ενός δικτύων κορµού τα οποία ανήκουν σε 
διαφορετικούς NSPs. 
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