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Πρόλογος 
 

Ίσως το πραγµατικό κέρδος αυτής της διατριβής για µένα δε βρίσκεται σε κανένα από τα επόµενα 

πολυσέλιδα κεφάλαια αλλά συµπυκνώνεται στα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτόν τον πρόλογο. 

Με την παρουσίαση αυτής της διατριβής ολοκληρώνεται µια αρκετά µεγάλη φάση της ζωής µου, 

γεµάτη εµπειρίες, γνώσεις, επιτυχίες και αποτυχίες, ταξίδια, ατελείωτες συζητήσεις, προβληµατισµούς 

αλλά και πολύ γέλιο. ∆εν είναι εύκολο να συνοψίσει κανείς όλα αυτά που έγιναν µέσα στα αρκετά 

χρόνια παραµονής µου στο εργαστήριο σε λίγες γραµµές.  

Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς µου τον καθηγητή µου κ. Ιάκωβο 

Βενιέρη, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε µέντορας µου, συµπαραστάτης µου και αρωγός µου. 

Χωρίς τη βοήθεια του, την υποµονή του και την επιµονή του δε θα είχαν πραγµατοποιηθεί πολλά 

πράγµατα που οδήγησαν σε αυτήν τη διατριβή αλλά και στη διαµόρφωση του επαγγελµατικού µου 

χαρακτήρα.  

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα άλλα δύο µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, τον 

καθηγητή κ. Γιώργο Στασινόπουλο και την αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. ∆ήµητρα Κακλαµάνη µε τους 

οποίους αν και δεν είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ στενά, ήταν πάντα πρόθυµοι και ουσιαστικοί 

όποτε αναζήτησα τη βοήθειά τους. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές µου κ. 

Εµµανουήλ Πρωτονοτάριο, κ. Μιχάλη Θεολόγου  τους οποίους είχα τη χαρά να παρακολουθήσω κατά 

τη διάρκεια των προπτυχιακών και διδακτορικών µου σπουδών και υπήρξαν πολύτιµη πηγή γνώσης 

και εµπειρίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστηµίου 

Πειραιά κ. Χρήστο ∆ουληγέρη και τον επίκουρο καθηγητή Συµεών Παπαβασιλείου σηµειώνοντας ότι 

είναι τιµή µου να συµµετέχουν στην εφταµελή εξεταστική επιτροπή µου. Είναι πραγµατικά ιδιαίτερη 

χαρά για µένα να υπογράφουν τη διατριβή µου εφτά καθηγητές µε υψηλό ακαδηµαϊκό ήθος και 

ξεχωριστή πανεπιστηµιακή πορεία.  

Περνώντας τόσα χρόνια στο εργαστήριο, γνώρισα αρκετούς συναδέλφους είτε στα πλαίσια κάποιας 

συνεργασίας είτε λόγω εντοπιότητας είτε πάλι λόγω κοινωνικής ανησυχίας. Θα ξεκινήσω από τον πιο 

παλιό, το Γιώργο Πολίτη  µε τον οποίο πήρα και το βάπτισµα του πυρός στην πρώτη µου συµµετοχή 

σε ευρωπαϊκό meeting. Ο Γιώργος υπήρξε η ψυχή της παρέας (αλλά και του bar) σε όλα τα ταξίδια και 

τις εξόδους µας. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τη βοήθεια του στα πρώτα µου βήµατα. Από πολύ 

νωρίς συνεργάστηκα µε την Ευγενία Νικολούζου αφού υπήρξαµε συµφοιτητές τα προπτυχιακά χρόνια 

και εκπονήσαµε µαζί τη διπλωµατική µας εργασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγµατικά την Ευγενία 

για τη βοήθεια της όλα αυτά τα χρόνια και τη συµπαράσταση της καθώς ήταν καταλυτική για την 

πορεία µου. ∆εν µπορώ να µην αναφερθώ στην υπόλοιπη γνωστή παρέα των ταξιδιών µου, τον 

Σωτήρη Μανιάτη και τον Χάρη Τσετσέκα. Ο Σωτήρης και ο Χάρης πέραν από το γεγονός ότι ήταν 

εξαιρετικοί συνεργάτες ήταν πάντα πρόθυµοι να βοηθήσουν. Οι ατελείωτες ώρες συζητήσεων (όχι 

πάντα ακαδηµαϊκών) και τα ταξίδια µε τον Γιώργο, το Σωτήρη, την Ευγενία και το Χάρη θα αποτελούν 

πάντα ένα µέρος των καλύτερων αναµνήσεων από τα χρόνια αυτά. Από τη συνεργασία µου µε την 

Λίλα ∆ηµοπούλου προέκυψε µια ακόµα καλή φιλία. Μοιραστήκαµε πολλά ξενύχτια και ώρες 

debugging και µε τον ιδιαίτερο αλλά αποτελεσµατικό τρόπο της πάντα τα καταφέρναµε. Στα πλαίσια 

ενός ευρωπαϊκού προγράµµατος µου δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστώ και µε δύο νεότερα µέλη του 



εργαστηρίου, τον Βαγγέλη Κοσµάτο και την Χρύσα Παπαγιάννη. Υπήρξαν και οι δύο πολύ καλοί 

συνεργάτες και τους εύχοµαι κάθε επιτυχία. Πέραν όµως από τα άτοµα που συνεργάστηκα στενά θα 

ήθελα να αναφερθώ και σε εκείνους που µπορεί να µην συνεργαστήκαµε τόσο αλλά µοιραστήκαµε 

πολλές όµορφες στιγµές που κατέληξαν σε φιλία. Ο Γιώργος Λεολέης, ο Μανώλης Χανιωτάκης, ο 

Νίκος Τσελίκας και η Σοφία Καπελλάκη αποτελούν πλέον όχι µόνο εξαιρετικούς συναδέλφους αλλά και 

πρόσωπα που χάρηκα που γνώρισα και ελπίζω να µην χαθούµε. Αν και δε συνεργαστήκαµε θα ήθελα 

να ευχαριστήσω τις Μαρίες (Μαρία Χαντζάρα και Μαρία Στριµπάκου, µιας και σε όλα τα άλλα 

διδακτορικά δεν αναφέρονται τα επώνυµά τους ☺ ) για την υποµονή που έκανα τόσα χρόνια που τις 

ταλαιπωρούσα στον ίδιο χώρο.  

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δύο γυναίκες τις ζωής µου. Την µητέρα µου Κωνσταντίνα για την 

απεριόριστη αγάπη, ιδιαίτερη φροντίδα και αγωγή που µου έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια. Και τη 

γυναίκα µου Χριστίνα για την αµέριστη συµπαράστασή της, την πολύτιµη βοήθειά της και την υποµονή 

και κατανόηση που επέδειξε σε όλη µου την πορεία. Ευχαριστώ επίσης τα αδέρφια µου Ράλια και 

Γιάννη τα οποία έχουν και αυτά µέρος της ευθύνης για αυτό που είµαι τώρα καθώς και τα ανίψια µου 

για της ώρες χαράς και ξενοιασιάς που µου πρόσφεραν τα χρόνια αυτά. Θα ήθελα να αφιερώσω το 

διδακτορικό µου σε δύο πρόσωπα που δεν µπορούν να είναι παρόντα, τον πατέρα µου ∆ηµήτρη που 

πρόσφατα έφυγε από κοντά µας και το αναµενόµενο νέο µέλος της οικογένειας µου ηλικίας -6 µηνών 

(µιας και θα γεννηθεί το Νοέµβριο) τα οποία µου έδιναν και θα µου δίνουν δύναµη.  

 

 

 

Πέτρος Σαµπατάκος 
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1 Ποιότητα Υπηρεσίας στο ∆ιαδίκτυο Νέας 
Γενιάς – τρέχουσες προσεγγίσεις 

Το ∆ιαδίκτυο σχεδιάστηκε να παρέχει τη απαραίτητη συνδεσιµότητα ανάµεσα σε υπολογιστές έτσι 

ώστε οι τελικοί χρήστες µπορούν να ανταλλάζουν δεδοµένα. Προσφέρει  την υπηρεσία βέλτιστης 

προσπάθειας (best effort), στην οποία το δίκτυο δεν εγγυάται τίποτα, ούτε καν την παράδοση των 

δεδοµένων. Αρχικά, το ∆ιαδίκτυο ήταν σχετικά µικρό από την άποψη των κόµβων, και των χρηστών 

και ρυθµίστηκε από έναν µικρό αριθµό ερευνητικών ιδρυµάτων. Οι αρχικές εφαρµογές, όπως, το 

Telnet, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και το FTP, δεν έχουν απαιτήσεις παράδοσης πραγµατικού 

χρόνου, όπου τα πακέτα χρηστών είναι απαραίτητο να παραδοθούν στον προορισµό τους έχοντας 

ένα ανώτατο όριο χρονικής καθυστέρησης. Συνεπώς, το δίκτυο ήταν απλό να σχεδιαστεί, και εύκολο 

να επεκταθεί. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, το ∆ιαδίκτυο έχει επεκταθεί γρήγορα σε διάφορες 

διαστάσεις:   

Περισσότεροι χρήστες:  Το ∆ιαδίκτυο επεκτείνεται σε ένα ποσοστό 80-100% ετησίως από όσον 

αφορά τους χρήστες και τους υπολογιστές που είναι συνδεδεµένοι. Μερικοί [1] είχαν υπολογίσει ότι θα 

υπάρχουν σχεδόν 2,5 δισεκατοµµύρια συσκευές στο ∆ιαδίκτυο µέχρι το 2005 και το 2010 ο µισός 

παγκόσµιος πληθυσµός θα έχει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Αυτή η ταχεία ανάπτυξη δηµιουργεί µια  

πρόκληση όσον αφορά την κλιµάκωση και την ποιότητα υπηρεσίας κατά το σχεδιασµό των 

διαδικτυακών τεχνολογιών και την επέκταση και λειτουργία των δικτύων. 

Περισσότερες υπηρεσίες:  Για να συνεχίσουν να αυξάνουν τα κέρδη και να µειώσουν το λειτουργικό 

κόστος, οι προµηθευτές µέσων, οι επιχειρήσεις παραδοσιακής τηλεφωνίας και οι φορείς παροχής 

υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (ISP's) πρέπει να δηµιουργήσουν και να συνδυάσουν διάφορες υπηρεσίες στο 

∆ιαδίκτυο. Τα νέα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των υπηρεσιών αυτών περιλαµβάνουν την υποστήριξη 

για µεταφορά φωνής, τα παιχνίδια υπολογιστών, την τηλεδιάσκεψη, την ψηφιακή τηλεόραση και 

διάφορες κρίσιµες εφαρµογές  όπως είναι οι χρηµατιστηριακές, οι δηµοπρατικές κ.α. . Συνεπώς, η 

παράδοση  των δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο γίνεται µια νέα απαίτηση για το ∆ιαδίκτυο.  

Ενοποίηση ιδιωτικών δικτύων:  Για να µειώσουν το κόστος της λειτουργίας των δικτύων, πολλές 

ιδιωτικές µισθωµένες γραµµές και ιδιωτικά δίκτυα µπορούν να αντικατασταθούν µε τα ιδεατά ιδιωτικά 

δίκτυα (VPNs) µέσω του δηµόσιου ∆ιαδικτύου. Οι πελάτες VPN απαιτούν την ασφαλή και προβλέψιµη 

παράδοση δεδοµένων. Αυτό προσθέτει άλλο έναν περιορισµό στο υπάρχον πρότυπο ∆ιαδικτύου. 
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Ετερογένεια δικτύων:  Εκτός από τα παραδοσιακά δίκτυα, όπως το TDM και το ATM, στα επόµενα 

έτη, το ∆ιαδίκτυο θα έχει ταχύτατες οπτικές συνδέσεις καθώς επίσης και τις αρκετά πιο αργές 

ασύρµατες συνδέσεις πρόσβασης. Συνδυασµένη µε τη γρήγορη επέκταση δικτύων που µετριέται µε 

τους αριθµούς τον κόµβων και των δικτύων, η τηλεπικοινωνιακή κίνηση που παράγουν οι χρήστες 

είναι πιθανό να περάσει µέσα από διάφορα είδη δικτύων που µπορούν να έχουν διαφορετικό εύρος 

ζώνης, επίπεδο θορύβου και χαρακτηριστικά µέσου. Κατά συνέπεια, η χρονική υστέρηση και η 

διακύµανση της καθυστέρησης µπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα σε µερικές από τις 

εφαρµογές των τελικών χρηστών. 
Αποµόνωση των πάροχων υπηρεσιών ∆ιαδικτύου:  Μετά το επίσηµο κλείσιµο της κρατικά 

χρηµατοδοτούµενης NSFnet, το 1995, οι εµπορικοί ISP’s άρχισαν να πολλαπλασιάζονται και έγιναν 

όλο και περισσότερο ανταγωνιστικοί. Σήµερα, υπάρχουν χιλιάδες ISP’s παγκοσµίως. Ανταγωνίζονται 

ο ένας ενάντια στον άλλο µε την προσφορά περισσότερων υπηρεσιών (όπως η τηλεφωνία IP και η 

εικονική ιδιωτική δικτύωση) και καλύτερων υπηρεσιών (περισσότερη προβλέψιµη καθυστέρηση και 

περισσότερο εύρος ζώνης)  εντός των ορίων του ISP. ∆υστυχώς, αυτή η πρακτική απέτυχε να λάβει 

υπόψη της ότι οι ροές των περισσότερων χρηστών θα χρειαστεί να διασχίσουν δίκτυα πολλών 

διαφορετικών ISP’s για να φτάσουν στον προορισµό τους. Το ∆ιαδίκτυο όπως είναι σήµερα 

αποτελείται από πολλά καλά οργανωµένα αυτόνοµα δίκτυα που συνδέονται µεταξύ τους µε µερικές 

αδύνατες συνδέσεις. Συνεπώς, δεδοµένου ότι οι νέες υπηρεσίες έχουν επεκταθεί σε όλο το ∆ιαδίκτυο, 

είναι επόµενο να καταλήξουµε στους ακόλουθους περιορισµούς: το δίκτυο δεν µπορεί αποτελεσµατικά 

να παρέχει τις από άκρο σε άκρο εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσίας σε ροές δεδοµένων πραγµατικού 

χρόνου, και δεν υπάρχει κανένας αποδοτικός και εφικτός µηχανισµός ελέγχου που να µπορεί να 

προσφέρει τις εγγυήσεις αυτές πέρα από το δίκτυο ενός δεδοµένου ISP. 

Ο κύριος τρόπος να αντιµετωπισθούν αυτοί οι περιορισµοί είναι να υποστηριχθούν µηχανισµοί 

δέσµευσης δικτυακών πόρων, στις οποίες οι πόροι δικτύων (π.χ., εύρος ζώνης, ενταµιευτές πακέτων) 

δεσµεύονται για µια συγκεκριµένη ροή. Οι δεσµεύσεις µπορούν να είναι µεταξύ ροών χρηστών ή 

δικτύων. Για να πραγµατοποιηθεί µια δέσµευση πόρων, οι χρήστες ενηµερώνουν το δίκτυο για να 

ζητήσουν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας και το δίκτυο αποφασίζει στη 

συνέχεια εάν µπορεί ή όχι να ικανοποιήσει αυτό το αίτηµα. 

Η Ποιότητα Υπηρεσίας είναι ένα σύνολο τεχνολογιών (π.χ. µηχανισµοί δέσµευσης πόρων) που δίνουν 

τη δυνατότητα στους διαχειριστές δικτύων να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα που προκαλεί η 

συµφόρηση στην κίνηση των ροών των εφαρµογών εκµεταλλευόµενοι τους πόρους του συστήµατος 

µε όσο τον δυνατόν αποτελεσµατικότερο τρόπο. Σε αυτό το κεφάλαιο θα κάνουµε µια σύντοµη 

περιγραφή των βασικότερων πρωτοκόλλων και µηχανισµών Ποιότητας Υπηρεσίας που έχουν 

προδιαγραφεί από την Internet Engineering Task Force (IETF). Επίσης, θα παρουσιαστεί συνοπτικά 

ένα αρχιτεκτονικό πλαίσιο που στηρίζεται στο συνδυασµό των τεχνολογιών Ενοποιηµένων και 

∆ιαφοροποιηµένων Υπηρεσιών, προσπαθώντας να συνδυάσει τα πλεονεκτήµατα και των δύο 

προσεγγίσεων. Τέλος, θα φανεί ότι γενικά, η υιοθέτηση εξελιγµένων µηχανισµών για εξασφάλιση 

Ποιότητας Υπηρεσίας µπορούν να παρέχουν υψηλού επιπέδου εγγυήσεις και παράλληλα, να 

εκµεταλλεύονται αποδοτικά τους πόρους του συστήµατος. Τα πλεονεκτήµατα όµως, ενός µηχανισµού 

έρχονται συχνά σε σύγκρουση µε το κόστος των αυξηµένων λειτουργιών που πρέπει να γίνουν. 
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1.1 Ποιότητα Υπηρεσίας στο ∆ιαδίκτυο 
Υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι να χαρακτηριστεί η ποιότητα υπηρεσίας (QoS).   Γενικά, 

ποιότητα υπηρεσίας είναι η δυνατότητα ενός δικτυακού στοιχείου (π.χ. µια εφαρµογή, ένας 

υπολογιστής ή ένας  δροµολογητής) να παράσχει κάποιο επίπεδο διαβεβαίωσης για τη συνεπή 

παράδοση των δεδοµένων.  Μερικές εφαρµογές είναι πιο αυστηρές για τις απαιτήσεις όσον αφορά την 

ποιότητα υπηρεσίας από άλλες, και  για αυτόν τον λόγο (µεταξύ των άλλων) έχουµε δύο βασικούς 

τύπους ποιότητας υπηρεσίας: 

• ∆έσµευση πόρων  (µοντέλο ενοποιηµένων υπηρεσιών): οι δικτυακοί πόροι διανέµονται 

σύµφωνα µε το αίτηµα ποιότητας υπηρεσίας µιας εφαρµογής, και υπακούουν στη πολιτική 

διαχείρισης του διαθέσιµου εύρους ζώνης.  

• Προτεραιότητα (µοντέλο διαφοροποιηµένων υπηρεσιών): η τηλεπικοινωνιακή κίνηση είναι 

ταξινοµηµένη και  δικτυακοί πόροι έχουν διανεµηθεί σύµφωνα µε τα κριτήρια της πολιτικής 

διαχείρισης εύρους ζώνης. Για να υποστηρίξουν την απαιτούµενη ποιότητα υπηρεσίας, τα 

στοιχεία του δικτύου δίνουν προνοµιακή  µεταχείριση στις κλάσεις εκείνες που έχουν 

ταξινοµηθεί ως έχοντας τις πιο αυστηρές απαιτήσεις. 

Αυτοί οι τύποι ποιότητας υπηρεσίας µπορούν να εφαρµοστούν είτε σε µεµονωµένες ροές είτε σε 

συσσωρευµένες, και κατά συνέπεια προκύπτει ένας ακόµα τρόπος  χαρακτηρισµού της ποιότητας 

υπηρεσίας: 

• Ανά ροή: Μια "ροή" ορίζεται ως µία συγκεκριµένη , προς µία κατεύθυνση, ροή δεδοµένων 

µεταξύ δύο εφαρµογών (αποστολέας και δέκτης), που προσδιορίζονται  µεµονωµένα από µια 

πενταπλέτα (πρωτόκολλο µεταφορών, διεύθυνση προέλευσης, αριθµός πόρτας πηγής, 

διεύθυνση προορισµού, και αριθµός πόρτας προορισµού). 

• Ανά άθροισµα ροών: Ένα άθροισµα ροών είναι απλά δύο ή περισσότερες ροές. 

Χαρακτηριστικά,  οι ροές θα έχουν κάτι κοινό (π.χ. οποιαδήποτε ή περισσότερες των  

παραµέτρων της πενταπλέτας, µιας ετικέτας ή ενός αριθµού προτεραιότητας). Οι εφαρµογές, 

η τοπολογία των δικτύων και η εκάστοτε πολιτική διαχείρισης υπαγορεύουν ποιος τύπος 

ποιότητας υπηρεσίας είναι  ο πιο κατάλληλος για τις µεµονωµένα ροές ή τα σύνολα.  

Στην προσπάθεια να υποστηριχτούν όλοι ο διαφορετικοί τύποι ποιότητας υπηρεσίας, έχουν σχεδιαστεί 

διάφοροι µηχανισµοί και πρωτόκολλα ποιότητας υπηρεσίας: 

• Πρωτόκολλο δέσµευσης πόρων (RSVP): Παρέχει τη σηµατοδοσία  για να επιτρέψει  τη 

δέσµευση των δικτυακών πόρων και χρησιµοποιείται κυρίως σε αρχιτεκτονικές δέσµευσης 

πόρων ανά ροή (όπως αυτή του µοντέλου ενοποιηµένων υπηρεσιών), χρησιµοποιείται  

ωστόσο σε ορισµένες περιπτώσεις και για αθροίσµατα ροών.  

• ∆ιαφοροποιηµένες υπηρεσίες (DiffServ): Παρέχει έναν συνοπτικό και απλό τρόπο  για την 

ταξινόµηση και απόδοση προτεραιότητας σε αθροίσµατα δικτυακών ροών. 

• Μεταγωγή ετικέτας πολλαπλών πρωτοκόλλων (MPLS): Παρέχει διαχείριση εύρους ζώνης 

για αθροίσµατα ροών µέσω ελέγχου της δροµολόγησης των πακέτων σύµφωνα µε ετικέτες 

που ενθυλακώνονται στις επικεφαλίδες των πακέτων. 
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• ∆ιαχειριστής εύρους ζώνης υποδικτύου (SBM): Επιτρέπει την κατηγοριοποίηση και  τον 

καθορισµό προτεραιοτήτων στο στρώµα 2 (το data-link στρώµα στο πρότυπο της OSI)  σε  

δίκτυα  που ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802. 

1.2 Το µοντέλο ενοποιηµένων υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (Integrated 

Services) 
Όπως προαναφέρθηκε το ∆ιαδίκτυο από τον αρχικό του σχεδιασµό βασιζόταν στη λογική της 

βέλτιστης προσπάθειας (best effort) χωρίς να είναι δυνατός ο διαχωρισµός των πακέτων µιας ροής και 

κατά συνέπεια η εξασφάλιση συγκεκριµένης ποιότητας υπηρεσίας µέσα από ειδικούς µηχανισµούς. Οι 

δροµολογητές δε γνωρίζουν αν τα πακέτα που προωθούν ανήκουν σε κάποια υπηρεσία που 

παρουσιάζει ευαισθησίες όσον αφορά την ποιότητα υπηρεσίας (π.χ. χρονική καθυστέρηση, απώλεια 

πακέτων, διακύµανση καθυστέρησης) και κατά συνέπεια διαχειρίζονται τα πακέτα χωρίς 

προτεραιότητες εξυπηρετώντας πρώτα εκείνο το πακέτο που έχει αφιχθεί πρώτο (ουρές FIFO). 

Μια από τις πρώτες προσπάθειες που έγιναν από την IETF για την αντιµετώπιση αυτού του 

προβλήµατος είναι η ανάπτυξη του µοντέλου ενοποιηµένων υπηρεσιών διαδικτύου (Internet 

Integrated Services, IntServ) [2], [3].  

Με µια αφαιρετική µατιά, η προτεινόµενη αρχιτεκτονική επέκταση αποτελείται από δύο στοιχεία:  

• ένα εκτεταµένο πρότυπο υπηρεσιών, που καλείται πρότυπο ενοποιηµένων υπηρεσιών 

• ένα πλαίσιο υλοποίησης αναφοράς, το οποίο µας δίνει ένα σύνολο ορολογίας και τη γενική 

οργάνωση ενός συστήµατος για να υλοποιηθεί το πρότυπο ενοποιηµένων υπηρεσιών.  

Είναι σηµαντικό να χωριστεί το πρότυπο υπηρεσιών, το οποίο καθορίζει την εξωτερικά ορατή 

συµπεριφορά, από τη συζήτηση για την υλοποίηση, η οποία µπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της 

ζωής του πρότυπου υπηρεσιών. Εντούτοις, και τα δύο συνδυάζονται για να καταστήσουν το πρότυπο 

υπηρεσιών πιο αξιόπιστο. 

Στα πλαίσια αυτού του µοντέλου ορίζονται δύο νέες κατηγορίες κίνησης οι οποίες κυρίως εστιάζουν 

στην εξυπηρέτηση ροών πραγµατικού χρόνου. Έτσι µαζί µε την υπάρχουσα κλάση “βέλτιστης 

προσπάθειας” (best effort) το µοντέλο ενοποιηµένων υπηρεσιών ορίζει τρεις υπηρεσίες: 

1. Υπηρεσία Ελεγχόµενου Φορτίου (Controlled Load Service, CLS) [4] για εφαρµογές που 

ζητάνε υπηρεσία καλύτερη από τη µεγίστης προσπάθειας σε ένα ελαφρά φορτωµένο δίκτυο. 

Οι ροές που ανήκουν σε αυτή την υπηρεσία πρέπει να έχουν την ίδια αντιµετώπιση χωρίς να 

παίζει ρόλο η κατάσταση του δικτύου. 

2. Εγγυηµένη Υπηρεσία (Guaranteed Service, GS) [5] για τις εφαρµογές (συνήθως µη 

προσαρµοζόµενες εφαρµογές πραγµατικού χρόνου) που απαιτούν αυστηρές εγγυήσεις 

εύρους ζώνης, καθυστέρησης και απώλειας πακέτων.  

3. Βέλτιστης Προσπάθειας (Best-effort) η γνωστή υπηρεσία του ∆ιαδικτύου. 

 

Η υπηρεσία ελεγχόµενου φορτίου 

Η Υπηρεσία Ελεγχόµενου Φορτίου (Controlled Load Service, CL) προορίζεται για προσαρµοζόµενες 

(adaptive) εφαρµογές πραγµατικού χρόνου, που είναι πολύ ευαίσθητες σε καταστάσεις συµφόρησης 

στο δίκτυο. Σε περίπτωση συµφόρησης, η CL παρέχει στις εφαρµογές παράδοση των δεδοµένων 
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τους µέσα στα ίδια χρονικά όρια που θα ίσχυαν αν το δίκτυο ήταν ελαφρά φορτωµένο. ∆ηλαδή, οι 

εφαρµογές µπορούν να αναµένουν ότι τα πακέτα τους θα παραδοθούν επιτυχώς και ότι η 

καθυστέρηση που θα υποστούν θα είναι σχεδόν ίση µε την ελάχιστη καθυστέρηση µεταφοράς στο 

δίκτυο. Η υπηρεσία CL είναι ισοδύναµη µε «υπηρεσία βέλτιστης προσπάθειας υπό κατάσταση 

χαµηλού φορτίου». Με άλλα λόγια η ουσιαστική διαφορά µιας ροής που ανήκει σε αυτή την υπηρεσία 

µε µια απλή ροή «βέλτιστης προσπάθειας» είναι ότι η δεύτερη θα επιδεινωθεί µε την αύξηση του 

ποσοστού συµφόρησης του δικτύου ενώ η πρώτη θα παραµείνει σχεδόν αµετάβλητη. 

Η κατηγορία ελεγχόµενου φορτίου είναι κατάλληλη για υπηρεσίες πολυµέσων οι οποίες µπορούν να 

ανεχθούν µικρές απώλειες πακέτων και καθυστερήσεις αρκεί αυτές να είναι περιορισµένης έκτασης. 

Για παράδειγµα, η υπηρεσία ψηφιακής τηλεόρασης κατ’ επιλογή χρήστη (Video On Demand) θα 

µπορούσε να χρησιµοποιήσει τη συγκεκριµένη υπηρεσία αρκεί το τερµατικό του δέκτη να έχει το 

κατάλληλο µέγεθος ενταµιευτή (buffer) ώστε να µπορεί να απορροφήσει τη µέγιστη καθυστέρηση που 

εισάγει το δίκτυο. Μια τέτοιους είδους υπηρεσία πολυµέσων πραγµατικού χρόνου ονοµάζεται 

προσαρµοζόµενη υπηρεσία πραγµατικού χρόνου (adaptive real-time application). Αντίθετα, για την 

υπηρεσία µετάδοσης φωνής µεταξύ δύο συνοµιλητών, όπου η µέγιστη διαφορά φάσης δεν πρέπει να 

είναι µεγαλύτερη των 125ms, η κατηγορία ελεγχόµενου φορτίου είναι ακατάλληλη. 

Κάθε εφαρµογή που θα εισάγει κίνηση στο δίκτυο πρέπει να ενηµερώνει το δίκτυο για τα 

χαρακτηριστικά της. Στις ενοποιηµένες υπηρεσίες, τα χαρακτηριστικά της κίνησης µιας ροής πακέτων 

περιγράφονται από το πεδίο Tspec (Traffic Specification) [6] που µεταφέρεται διαφανώς από τα 

µηνύµατα του RSVP. Το Tspec προσφέρει µια εκτίµηση της προσφερόµενης από τον πελάτη κίνησης 

και δείχνει στο δίκτυο το πώς αυτό θα πρέπει να χειριστεί τα πακέτα του. Το Tspec αποτελείται από τις 

ακόλουθες παραµέτρους: 

• Token Bucket 

o r - rate (µετρηµένα σε bytes/second) 

o b - depth (bytes) 

• p - peak rate (bytes/second) 

• M - maximum datagram size (bytes) 

• m - minimum policed unit (bytes) 

Το Token Bucket (µοντέλο που χρησιµοποιείται για τη διαχείριση των πακέτων στις ουρές και είναι 

ανεκτικό σε περιορισµένου χρόνου ριπές) χρησιµοποιείται για την περιγραφή της κίνησης και στις δύο 

υπηρεσίες, GS και CL.  

Οι δροµολογητές που λαµβάνουν µια αίτηση για υπηρεσία CL δεσµεύουν το απαραίτητο εύρος ζώνης 

και τους πόρους για την επεξεργασία των πακέτων σύµφωνα µε το Tspec. Ο µηχανισµός απόφασης 

για την αποδοχή της αίτησης εξαρτάται από την εκάστοτε υλοποίηση η οποία όµως σε κάθε 

περίπτωση χρησιµοποιεί τις ίδιες παραµέτρους και µηνύµατα. Ανεξάρτητα του µηχανισµού, κάθε 

κόµβος παρέχει στα πακέτα που είναι σύµµορφα µε το συµφωνηθέν Tspec την κατάλληλη ποιότητα 

υπηρεσίας. Όσα πακέτα είναι εκτός του προφίλ µεταπίπτουν στην κλάση «βέλτιστης προσπάθειας», 

εφ’ όσον δεν επηρεάζουν την ποιότητα που λαµβάνουν οι άλλες ροές. Αν τα πακέτα επιβαρύνουν την 

απόδοση του δικτύου τελικά απορρίπτονται. 
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Η κλάση εγγυηµένης υπηρεσίας 

Η Εγγυηµένη Υπηρεσία (Guaranteed Service, GS) εγγυάται ότι τα πακέτα θα αφιχθούν στον 

προορισµό τους µέσα σε ένα εγγυηµένο χρόνο παράδοσης και δεν πρόκειται να απορριφθούν λόγω 

υπερχείλισης των ουρών των ενταµιευτών που βρίσκονται στους δροµολογητές, καθόσον η πηγή 

παράγει πακέτα µέσα στα όρια του προφίλ κίνησης που έχει συµφωνηθεί. Αυτή η υπηρεσία 

απευθύνεται σε εφαρµογές που χρειάζονται αυστηρές εγγυήσεις ότι το κάθε πακέτο θα φτάσει στον 

προορισµό του όχι αργότερα από ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Τέτοιες εφαρµογές είναι 

εφαρµογές ήχου και κινούµενης εικόνας πραγµατικού χρόνου οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε 

χρονικές καθυστερήσεις.  

Ωστόσο, η κλάση εγγυηµένης υπηρεσίας δεν ελέγχει την ελάχιστη ή τη µέση καθυστέρηση µιας ροής, 

ούτε ελαχιστοποιεί τη διακύµανση της µέσης χρονικής απόστασης µεταξύ διαδοχικών πακέτων της 

συγκεκριµένης ροής (jitter). Η GS εξοµοιώνει ένα αφοσιωµένο νοητό κύκλωµα (dedicated virtual 

circuit) και ελέγχει µόνο τη µέγιστη καθυστέρηση, και όχι την ελάχιστη καθυστέρηση ή τη διακύµανση 

της καθυστέρησης (jitter). Η καθυστέρηση αποτελείται από δύο συνιστώσες: τη σταθερή καθυστέρηση 

(καθυστέρηση µετάδοσης) και την καθυστέρηση που προκαλείται από τις ουρές στους κόµβους του 

δικτύου (queuing delay). Η σταθερή καθυστέρηση είναι µια ιδιότητα του µονοπατιού από τον ποµπό 

στον δέκτη ενώ η καθυστέρηση λόγω ουρών είναι αυτή που καθορίζεται από την GS. 

Η GS χρησιµοποιεί το Tspec για τον καθορισµό των χαρακτηριστικών της κίνησης και το πεδίου 

Rspec του µηνύµατος RESV για τον καθορισµό της επιθυµητής υπηρεσίας. Το πεδίο Rspec 

περιλαµβάνει τον ρυθµό µετάδοσης R και ένα παράγοντα διαφοράς S (slack term). Το R πρέπει να 

οριστεί έτσι ώστε να µην είναι µικρότερο του Token Bucket Rate (r) του Tspec, ενώ το S 

χρησιµοποιείται από ενδιάµεσους κόµβους για να µειώσουν τη δέσµευση πόρων για µια συγκεκριµένη 

υπηρεσία. 

Με δεδοµένο το προφίλ της κίνησης (µέσω Tspec) και των δεσµευµένων πόρων στο δίκτυο για τη 

συγκεκριµένη ροή µπορεί εκ των προτέρων να υπολογιστεί µαθηµατικά η συνολική µέγιστη 

καθυστέρηση που θα συναντήσουν τα - εντός των ορίων - πακέτα.  

1.2.1 Πλαίσιο υλοποίησης αναφοράς στο µοντέλο ενοποιηµένων 
υπηρεσιών  

Το πλαίσιο αναφοράς αποτελείται από τέσσερις βασικά στοιχεία: τον χρονοδροµολογητή πακέτων 

(packet scheduler), τη διαδικασία ελέγχου αποδοχής (admission control), τον ταξινοµητή πακέτων 

(packet classifier) και το πρωτόκολλο δέσµευσης πόρων (Resource Reservation Protocol, RSVP) [5]. 

Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται ένα µοντέλο αναφοράς δροµολογητή που υποστηρίζει το µοντέλο 

ενοποιηµένων υπηρεσιών. Όπως παρατηρείται πέραν των βασικών οντοτήτων ενός τυπικού 

δροµολογητή περιλαµβάνονται και κάποιες επιπλέον µονάδες. Η µονάδα επεξεργασίας σηµατοδοσίας 

δέχεται αιτήσεις από τους χρήστες για εγκατάσταση νέων ροών ή κατάργηση παλαιών τις οποίες 

µεταβιβάζει στις άλλες εσωτερικές µονάδες του δροµολογητή. Η µονάδα αυτή ουσιαστικά υλοποιεί το 

πρωτόκολλο δέσµευσης πόρων (RSVP). 

Η µονάδα ελέγχου αποδοχής υλοποιεί τον αλγόριθµο σύµφωνα µε τον οποίο ο δροµολογητής 

αποφασίζει αν µια νέα αίτηση εγκατάστασης ροής µπορεί να γίνει αποδεκτή ή όχι. Μια νέα ροή γίνεται 
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αποδεκτή αν µπορεί να τις δοθεί η ζητούµενη ποιότητα υπηρεσίας χωρίς να επηρεαστούν οι ήδη 

υπάρχουσες ροές. Ο έλεγχος αποδοχής της ροής πραγµατοποιείται σε κάθε δροµολογητή που 

συναντάται κατά µήκος της διαδροµής της ροής και ο καθένας παίρνει τοπικά την απόφαση να γίνει 

αποδεκτή ή όχι µια ροή. 

Η µονάδα ταξινοµητή πακέτων αναλαµβάνει να βρίσκει σε ποια κλάση κίνησης ανήκει κάθε 

εισερχόµενο πακέτο και το τοποθετεί στην αντίστοιχη ουρά του χρονοδροµολογητή πακέτων. Η 

εύρεση της ροής στην οποία ανήκει ένα συγκεκριµένο πακέτο γίνεται βάσει της διεύθυνσης 

προορισµού, διεύθυνσης πηγής, την πόρτα πηγής (source port number), την πόρτα προορισµού 

(destination port number) καθώς και του πρωτοκόλλου µεταφοράς (Protocol ID). Αν ένα πακέτο δεν 

ανήκει σε καµία ενεργή ροή τότε αυτό χειρίζεται ως πακέτο κλάσης «βέλτιστης προσπάθειας».  

Η µονάδας χρονοδροµολόγησης πακέτων διαχειρίζεται την προώθηση διαφορετικών ροών πακέτων 

χρησιµοποιώντας ένα σύνολο ουρών (ξεχωριστή ουρά πακέτων για κάθε ενεργή ροή) σε συνδυασµό 

µερικές φορές µε άλλους µηχανισµούς όπως είναι οι χρονιστές. Η λειτουργία της  χωρίζεται σε δύο 

φάσεις. Αρχικά κάθε µια ροή ελέγχεται για τη συµβατότητα της µε το αρχικό προφίλ κίνησης και τα 

πακέτα που δεν είναι συµβατά απορρίπτονται. Στη συνέχεια η µονάδας χρονοδροµολόγησης αδειάζει 

µία µία τις ουρές εξυπηρετώντας πρώτα εκείνη µε τη µεγαλύτερη προτεραιότητα. Η µονάδα 

χρονοδροµολόγησης υλοποιείται στο σηµείο στο οποίο τα πακέτα µπαίνουν σε ουρά, δηλαδή στο 

επίπεδο του οδηγού εξόδου (output driver) ενός τυπικού λειτουργικού συστήµατος.  
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Σχήµα 1: Μοντέλο αναφοράς δροµολογητή ενοποιηµένων υπηρεσιών ∆ιαδικτύου 

1.2.2 Το πρωτόκολλο σηµατοδοσίας του ∆ιαδικτύου (RSVP) 
Το µοντέλο ενοποιηµένων υπηρεσιών του ∆ιαδικτύου χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο δέσµευσης πόρων 

(RSVP) για µεταφορά αιτήσεων δέσµευσης πόρων δικτύου. Στη παράγραφο αυτή θα κάνουµε µια 

σύντοµη περιγραφή του πρωτοκόλλου αυτού. 

Όπως προαναφέρθηκε, το RSVP χρησιµοποιείται από τους υπολογιστές για να ζητήσουν 

συγκεκριµένη ποιότητα υπηρεσίας από το δίκτυο για διάφορες εφαρµογές και ροές. Το RSVP επίσης 
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χρησιµοποιείται από τους δροµολογητές για να παραδώσουν τις αιτήσεις για ποιότητα υπηρεσίας σε 

όλους τους κόµβους κατά µήκος της διαδροµής της ροής και για να κάνουν τις κατάλληλες ρυθµίσεις 

ώστε να παρέχουν την ζητούµενη υπηρεσία. Τυπικά, οι αιτήσεις RSVP έχουν σαν αποτέλεσµα τη 

δέσµευση πόρων κατά µήκος της διαδροµής της ροής. Το RSVP σχεδιάστηκε για να σηµατοδοτεί 

απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας πάνω από διαδικτυακές συνδέσεις και στηρίζεται στο ΙΡ. Σε αυτό το 

σηµείο πρέπει να γίνει σαφές ότι το RSVP δεν είναι το ίδιο ένα πρωτόκολλο δροµολόγησης, είναι 

όµως σχεδιασµένο να λειτουργεί µε τα τρέχοντα πρωτόκολλα δροµολόγησης. Οι διαδικασίες του 

RSVP συµβουλεύονται τις τοπικές βάσεις δροµολόγησης για να ανακαλύψουν το µονοπάτι που 

πρέπει να ακολουθήσουν.  

Το πρωτόκολλο RSVP τοποθετείται ακριβώς πάνω από το πρωτόκολλο IP στη στοίβα πρωτοκόλλων 

TCP/IP καταλαµβάνοντας τη θέση πρωτοκόλλου µεταφοράς (Σχήµα 2). Ωστόσο, το RSVP παρέχει 

υπηρεσίες επιπέδου συνόδου εφόσον δε µεταφέρει δεδοµένα εφαρµογής. 

Data Link Layer

IP

TCP UDP RSVP

sockets I/F

Application

 
Σχήµα 2: Στοίβα πρωτοκόλλων τερµατικού ∆ιαδικτύου 

∆ύο από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι η υποστήριξη ετερογενών δεσµεύσεων για την ίδια 

σύνοδο και η δυνατότητα δυναµικής µεταβολής της ποιότητας υπηρεσίας µιας ήδη εγκατεστηµένης 

ροής. Το πρώτο ουσιαστικά σηµαίνει ότι ο κάθε δέκτης µιας συνόδου µπορεί να ζητήσει διαφορετική 

ποιότητα υπηρεσίας η οποία µπορεί να εξαρτάται από τη δικτυακή υποδοµή που χρησιµοποιεί (π.χ. 

απλό modem 56Kbps, ISDN, Lan). Όσον αφορά το δεύτερο χαρακτηριστικό κάθε δέκτης µπορεί να 

µεταβάλει τις παραµέτρους ποιότητας υπηρεσίας µιας ροής χωρίς να χρειάζεται να ξαναγίνει όλη η 

διαδικασία σηµατοδοσίας από την αρχή.  

Πέραν αυτών, το κύριο γνώρισµα του πρωτοκόλλου είναι ότι η δέσµευση πόρων γίνεται από το δέκτη 

της ροής και όχι από τον ποµπό. Ωστόσο, για να µπορέσει ο δέκτης να δεσµεύσει πόρους του δικτύου 

θα πρέπει να ξέρει το προφίλ της κίνησης (µέσο και µέγιστο εύρος ζώνης, µέγιστη χρονική 

καθυστέρηση κ.λ.π.) που πρόκειται να αρχίσει να λαµβάνει. Για να επιτευχθεί αυτό ο ποµπός στέλνει 

ένα ειδικό µήνυµα πριν ο δέκτης κάνει οποιαδήποτε δέσµευση πόρων. Το µήνυµα αυτό ονοµάζεται 

PATH και ο ρόλος του είναι να ενηµερώσει το δέκτη αλλά και τους ενδιάµεσους δροµολογητές, για το 

προφίλ της κίνησης που πρόκειται να αρχίσει να εκπέµπει. Κάθε ενδιάµεσος δροµολογητής που 

λαµβάνει το µήνυµα ελέγχει πρώτα την εγκυρότητα του περιεχοµένου του. Αν διαπιστωθεί κάποιο 

λάθος, τότε στέλνετε ένα µήνυµα λάθους (PathErr) στον ποµπό έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες 

ενέργειες. Αν το περιεχόµενο µηνύµατος PATH είναι έγκυρο αποθηκεύεται σε µια τοπική βάση 

δεδοµένων, τίθεται ο χρονιστής επανεκκίνησης για τη συγκεκριµένη ροή και στη συνέχεια προωθείται 

στον επόµενο δροµολογητή.  

Ο λόγος που οι ενδιάµεσοι δροµολογητές αποθηκεύουν το περιεχόµενο των PATH µηνυµάτων είναι ο 

εξής: Για κάθε µήνυµα PATH ένας δροµολογητής δέχεται µία ή περισσότερες αιτήσεις για δέσµευση 

πόρων (RESV). Αν κάποια στιγµή ο ποµπός αποφασίσει να σταµατήσει να στέλνει δεδοµένα, τότε 
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όλοι οι ενδιάµεσοι δροµολογητές θα πρέπει να καταργήσουν αυτοµάτως όλες τις δεσµεύσεις πόρων 

που έχουν γίνει για τη συγκεκριµένη ροή πακέτων. Επιπλέον, ο χρονιστής τίθεται για τη διασφάλιση 

της αξιόπιστης και αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων. Αν για χρονικό διάστηµα ίσο µε την περίοδο 

του χρονιστή, ο δροµολογητής δε λάβει µήνυµα ανανέωσης από τον ποµπό, τότε ο δροµολογητής 

θεωρεί ότι ο ποµπός της πληροφορίας σταµάτησε να στέλνει δεδοµένα στο δίκτυο και άρα όλες οι 

συσχετιζόµενες δεσµεύσεις πρέπει να καταργηθούν. Μηνύµατα ανανέωσης, σύµφωνα µε τον 

πρωτόκολλο, είναι υποχρεωµένοι να στέλνουν τόσο οι ποµποί όσο και οι δέκτες σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα µικρότερα των αντίστοιχων χρονιστών που έχουν τεθεί στους ενδιάµεσους δροµολογητές. 

Όταν το PATH περάσει επιτυχώς µέσα από όλους τους ενδιάµεσους δροµολογητές και φτάσει τελικά 

στο δέκτη (ή δέκτες) της πληροφορίας, τότε αυτός στέλνει στο δίκτυο το µήνυµα RESV, για τη 

δέσµευση των αντίστοιχων πόρων. Το µήνυµα RESV περιέχει το ποσό των πόρων που θέλει ο κάθε 

δέκτης να δεσµεύσει από το δίκτυο για την ροή πακέτων που περιγράφεται από το PATH µήνυµα που 

έλαβε. Είναι δυνατόν το ποσό του εύρος ζώνης που ζητάει ένας δέκτης να δεσµεύσει από το δίκτυο να 

είναι µικρότερο από την αντίστοιχη τιµή που υπάρχει στο µήνυµα PATH και διαφορετικό από εκείνο 

που θα ζητήσει κάποιος άλλος δέκτης. Στο Σχήµα 3 βλέπουµε την πορεία των βασικών µηνυµάτων 

του πρωτοκόλλου του ∆ιαδικτύου. 

ποµπός

δέκτης 1

δέκτης 2

δέκτης 3

RESV

RESV

RESV

PATH

PATH

PATHΣηµεία 
συγχώνευσης

 
Σχήµα 3: Ροή µηνυµάτων πρωτοκόλλου σηµατοδοσίας ∆ιαδικτύου 

Η επεξεργασία του µηνύµατος RESV στους δροµολογητές περιλαµβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο 

εξακριβώνεται η ταυτότητα του δέκτη (authentication) καθώς και αν έχει δικαίωµα να κάνει τη 

συγκεκριµένη δέσµευση πόρων (Policy Control). Στο δεύτερο στάδιο ελέγχεται αν υπάρχουν αρκετοί 

διαθέσιµοι πόροι για την εξυπηρέτηση της συγκεκριµένης ροής (Flow Admission Control). Αν έστω και 

ένας από τους δύο ελέγχους αποτύχει, στέλνεται το µήνυµα λάθους (ResvErr) στο δέκτη που ζήτησε 

να γίνει η συγκεκριµένη δέσµευση ώστε να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες. Αν όλα τα στάδια 

ολοκληρωθούν επιτυχώς ενηµερώνεται η µονάδα χρονοδροµολόγησης πακέτων του δροµολογητή για 

τη νέα ροή και το RESV προωθείται στον επόµενο δροµολογητή. 

Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 3, το ίδιο µήνυµα PATH µπορεί να κατευθύνεται σε περισσότερους από 

ένα δέκτες. Σε αυτή τη περίπτωση, κάθε δέκτης απαντάει στέλνοντας ένα µήνυµα RESV µε τις 
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παραµέτρους που επιθυµεί και οι οποίες µπορεί να είναι διαφορετικές από εκείνες των υπόλοιπων 

δεκτών. Κατά συνέπεια, θα δηµιουργηθούν σηµεία συγχώνευσης στα οποία οι δροµολογητές για το 

ίδιο µήνυµα PATH θα λάβουν πολλαπλά και ενδεχοµένως διαφορετικών παραµέτρων µηνύµατα 

RESV. Σε αυτή τη περίπτωση ο δροµολογητής στέλνει στον επόµενο δροµολογητή ένα µόνο µήνυµα 

RESV του οποίου η τιµή για το εύρος ζώνης που πρέπει να δεσµευθεί είναι συνήθως η µεγαλύτερη 

από τις τιµές που περιείχαν τα µηνύµατα RESV που έλαβε και έκανε αποδεκτά. 

1.2.3 Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα  

Όταν οι ενοποιηµένες υπηρεσίες και το RSVP έκανα την εµφάνιση τους, όντας η πρώτη προσπάθεια 

για εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσίας, θεωρήθηκαν πανάκεια σε όλα τα προβλήµατα που 

αντιµετώπιζε το ∆ιαδίκτυο. Προσέφεραν τη δυνατότητα σε κάθε εφαρµογή να ζητήσει ποιότητα 

υπηρεσίας από άκρο σε άκρο µε αυστηρές εγγυήσεις. Ταυτόχρονα όµως η απαίτηση της 

αρχιτεκτονικής για δέσµευση πόρων ανά ροή, αποθήκευση της κατάστασης κάθε ροής σε όλους τους 

δροµολογητές που διέσχιζε και διατήρηση και έλεγχο ξεχωριστών ουρών προκάλεσε σηµαντικά 

προβλήµατα κλιµάκωσης και επέκτασης της αρχιτεκτονικής σε µεγάλα δίκτυα. Επιπλέον, το RSVP 

έπρεπε να υποστηρίζεται και στα τερµατικά των χρηστών αφού από εκεί ξεκινούσε η διαδικασία 

δέσµευσης πόρων ζητούµενο δύσκολο τουλάχιστον για την πρώτη περίοδο εφαρµογής της 

αρχιτεκτονικής. Τέλος, οι ενοποιηµένες υπηρεσίες εστίαζαν στην εξυπηρέτηση κυρίως πολυµεσικών 

εφαρµογών και όχι εφαρµογών «κρίσιµης αποστολής» (mission critical) όπως είναι εφαρµογές 

χρηµατιστηριακές ή δηµοπρατικές που είναι  και αυτές µεγάλες σηµασίας για το ∆ιαδίκτυο. Ωστόσο τα 

τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε µια ανάκαµψη στη χρήση των ενοποιηµένων υπηρεσιών κυρίως σε 

συνδυασµό µε την αρχιτεκτονική των διαφοροποιηµένων υπηρεσιών (Differentiated Services) καθώς 

το πρωτόκολλο RSVP άρχισε να υλοποιείται σε δηµοφιλή λειτουργικά συστήµατα όπως είναι τα 

Windows και άρχισαν να λαµβάνονται υπόψη επιπλέον τύποι εφαρµογών.  

1.3 Το µοντέλο των ∆ιαφοροποιηµένων υπηρεσιών - Differentiated 

Services 
Στο επόµενο βήµα που έκανε η IETF σε µια προσπάθεια να βελτιώσει τα αδύνατα σηµεία των 

ενοποιηµένων υπηρεσιών, προδιέγραψε ένα καινούργιο αρχιτεκτονικό πλαίσιο, το πλαίσιο των 

∆ιαφοροποιηµένων Υπηρεσιών (Differentiated Services, DiffServ) [8] 

To µοντέλο διαφοροποιηµένων υπηρεσιών ουσιαστικά προτείνει µια ενδιάµεση λύση µεταξύ της 

βέλτιστης προσπάθειας (όλες οι ροές είναι ίδιες) και των ενοποιηµένων υπηρεσιών (κάθε ροή είναι 

ξεχωριστή). Το µοντέλο αυτό στηρίζεται ουσιαστικά στον ορισµό πλέον όχι διαφοροποιηµένων ροών 

αλλά διαφοροποιηµένων υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, ορίζεται ένα µικρό σύνολο από 

διαφοροποιηµένες υπηρεσίες, κάθε µία από τις οποίες έχει διαφορετική προτεραιότητα [9]. Η κάθε ροή 

κατατάσσεται σε µια διαφοροποιηµένη υπηρεσία δηµιουργώντας αθροίσµατα ροών (aggregates) τα 

οποία απολαµβάνουν τον ίδιο τρόπο µεταχείρισης από τους δροµολογητές που περνούν (Per Hop 

Behavior, PHB). Με αυτό τον µηχανισµό οι δροµολογητές διακρίνουν και προωθούν τα πακέτα όχι µε 

βάση την ροή αλλά την υπηρεσία στην οποία ανήκουν. ∆εδοµένου ότι το πλήθος των 
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διαφοροποιηµένων υπηρεσιών που προσφέρονται σε ένα δίκτυο που υποστηρίζει το µοντέλο αυτό 

είναι δραστικά µικρότερο από το πλήθος των ροών και ανεξάρτητο από τον αριθµό των χρηστών η 

αρχιτεκτονική των διαφοροποιηµένων υπηρεσιών είναι εύκολα κλιµακούµενη.  

Οι µηχανισµοί ποιότητας υπηρεσίας του µοντέλου παραµένουν απλοί στον κορµό του δικτύου και η 

πολυπλοκότητα της ταξινόµησης των πακέτων και της διατήρησης ξεχωριστών ουρών µετατοπίζεται 

προς τις άκρες του δικτύου, όπου οι ρυθµοί µετάδοσης πακέτων και ο αριθµός των ροών είναι πολύ 

χαµηλότεροι. Τα βασικά δοµικά στοιχεία µε τα οποία επιτυγχάνεται η διαφοροποίηση υπηρεσίας είναι 

το πεδίο ∆ιαφοροποιηµένων Υπηρεσιών (DiffServ field) [9] στην επικεφαλίδα του πακέτου IP και η 

συµπεριφορά προώθησης ανά Κόµβο (Per-Hop Behavior, PHB).  

Κάθε πακέτο που εισέρχεται στο δίκτυο ∆ιαφοροποιηµένων Υπηρεσιών µαρκάρεται στο πεδίο 

διαφοροποιηµένων υπηρεσιών (DiffServ Code Point, DSCP) που αποτελεί καινούριο πεδίο της 

επικεφαλίδας ΙΡ, (Σχήµα 4). Όλα τα πακέτα µε το ίδιο DSCP ανήκουν σε µία συσσωρευτική 

συµπεριφορά (behavior aggregate) και λαµβάνουν την ίδια µεταχείριση ΡΗΒ, ανεξάρτητα από την ροή 

στην οποία ανήκουν. 

DSCP CU

0 7654321

DSCP: Πεδίο διαφοροποιηµένων 
υπηρεσιών (RFC 2474)
CU: προσωρινά αχρησιµοποιήτο

Πεδίο επιλογής 
κλάσης

 
Σχήµα 4: Πεδίο διαφοροποιηµένων υπηρεσιών 

Για αυτό το λόγο κάθε χρήστης που θέλει να κάνει χρήση µια διαφοροποιηµένης υπηρεσίας πρέπει να 

µαρκάρει τα πακέτα του ώστε οι δροµολογητές να µπορούν να αναγνωρίσουν σε ποια υπηρεσία 

ανήκει το πακέτο και να το επεξεργαστούν κατάλληλα. Εντούτοις, επειδή είναι φανερό ότι στην 

περίπτωση που το µαρκάρισµα των πακέτων περιοριζόταν µόνο στο χρήστη όλοι οι χρήστες θα 

προσπαθούσαν να έχουν την καλύτερη δυνατή υπηρεσία µε αποτέλεσµα να υπάρχει και πάλι 

συµφόρηση, µπορεί το µαρκάρισµα να γίνεται στον πρώτο δροµολογητή που θα συναντήσουν τα 

πακέτα του χρήστη. Ταυτόχρονα, το µοντέλο διαφοροποιηµένων υπηρεσιών προσθέτει επιπλέον 

λειτουργίες στους δροµολογητές που βρίσκονται στα άκρα του δικτύου (όπου το φορτίο είναι σχετικά 

µικρό) οι οποίες έχουν σαν σκοπό τον έλεγχο της κίνησης που εισάγει ένας χρήστης στο δίκτυο.  

Συνοψίζοντας, οι βασικές αρχές της αρχιτεκτονικής των διαφοροποιηµένων υπηρεσιών είναι: 

• Περιορισµός της πολυπλοκότητας στο πυρήνα του δικτύου (ορισµός µικρού αριθµού 

υπηρεσιών) έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο κλιµακούµενο 

• Τοποθέτηση διαδικασιών (έλεγχος κίνησης, χρέωση, κλπ) που είναι απαραίτητες για τη σωστή 

λειτουργία του δικτύου στα άκρα του όπου το τηλεπικοινωνιακό φορτίο είναι µικρό 

Στο Σχήµα 5 δίνεται µία  ενδεικτική αρχιτεκτονική διαφοροποιηµένων υπηρεσιών η οποία θα αναλυθεί 

στη συνέχεια. 



26                                       Ποιότητα Υπηρεσίας στο ∆ιαδίκτυο Νέας Γενιάς – τρέχουσες προσεγγίσεις 

 
Σχήµα 5: Αρχιτεκτονική δικτύου διαφοροποιηµένων υπηρεσιών 

Στην αρχιτεκτονική διαφοροποιηµένων υπηρεσιών, το ∆ιαδίκτυο χωρίζεται σε αυτόνοµους τοµείς 

(administrative - autonomous domains). Ένας τοµέας βρίσκεται υπό τον έλεγχο ενός µόνο οργανισµού, 

ο οποίος έχει ορίσει και τις κατάλληλες πολιτικές. Είναι σύνηθες το φαινόµενο, µια ροή πακέτων για να 

φτάσει στον προορισµό της να διασχίζει δύο ή περισσότερους  τοµείς. Οι όροι και οι κανονισµοί της 

διάβασης των ορίων µεταξύ δύο ανεξάρτητων τοµέων ορίζονται µε διµερής συµφωνίες µεταξύ των 

οργανισµών, οι οποίες ονοµάζονται Συµφωνίες Επιπέδου Υπηρεσίας (Service Level Agreements, 

SLA). Συνεπώς για να λάβει ένας πελάτης ποιότητα υπηρεσίας πρέπει να έχει µια τέτοια συµφωνία µε 

τον πάροχο του δικτύου (Internet Service Provider, ISP).  

Ένας αυτόνοµος τοµέας περιλαµβάνει δροµολογητές ρυθµισµένους να ακολουθούν τις πολιτικές που 

έχουν οριστεί από τον διαχειριστή καθώς και το κοινό σύνολο των PHB. Οι δροµολογητές ενός τοµέα 

διακρίνονται σε δροµολογητές απόληξης (δροµολογητές που συνδέονται άµεσα οι χρήστες), 

δροµολογητές πυρήνα και σε συνοριακούς δροµολογητές (δροµολογητές που συνδέουν τους τοµείς 

µεταξύ τους). Οι συνοριακοί δροµολογητές είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και την 

εξοµάλυνση της κυκλοφορίας µεταξύ γειτονικών τοµέων, ώστε αυτή να βρίσκεται µέσα στα πλαίσια 

των συµφωνηθέντων επιπέδων υπηρεσίας ανάµεσα στους γειτονικούς οργανισµούς. Ένας τοµέας 

παρέχει στους πελάτες του (µπορεί να είναι ένας µεµονωµένος χρήστης ή ένα άλλο αυτόνοµο πεδίο) 

υπηρεσίες, οι οποίες θα ορίζονται από µια SLA. Η SLA αποτελεί δέσµευση για τον πάροχο και 

καθορίζει τις υποστηριζόµενες κλάσεις υπηρεσίας και το επιτρεπόµενο προφίλ της κίνησης που 

επιτρέπεται να περάσει για κάθε κλάση. Επιπλέον, η υπηρεσία µεταφοράς που θα παρέχεται, καθώς 

και οι ακριβείς παράµετροι που τις καθορίζουν (όπως το εύρος ζώνης, επιτρεπτό µέγεθος 

συσσωρευµένων πακέτων, κλπ.) καθορίζονται στο τεχνικό µέρος της SLA, την προδιαγραφή σε 

επίπεδο υπηρεσίας  (Service Level Specification, SLS). Με βάση την SLA, ο τοµέας που στέλνει 

πακέτα εκτελεί αστυνόµευση (policing) και εξοµάλυνση (smoothing) της ροής τους ώστε να βρίσκονται 

εντός ορίων. Ανάλογα, και ο τοµέας που τα δέχεται, ελέγχει την ροή τους και απορρίπτει (ή 

υποβιβάζει) όσα πακέτα είναι εκτός ορίων. 
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Η SLA µπορεί να είναι στατική ή δυναµική. Οι στατικές SLA διαπραγµατεύονται και αλλάζουν σε 

µηνιαία ή ετήσια βάση. Αντίθετα, οι δυναµικές SLA µπορούν να αλλάξουν αυτόµατα µέσω κάποιου 

πρωτοκόλλου σηµατοδοσίας.  

Τέλος, για να παρθούν οι κατάλληλες εσωτερικές και εξωτερικές αποφάσεις ελέγχου αποδοχής, για τη 

σωστή ρύθµιση των µονάδων αστυνόµευσης, µορφοποίησης και µαρκαρίσµατος των δροµολογητών 

για τη δυναµική διαπραγµάτευση SLAs µεταξύ των ISPs, κάθε δίκτυο διαφοροποιηµένων υπηρεσιών 

έχει την ανάγκη µίας νέας οντότητας, του µεσίτη εύρους ζώνης (Bandwidth Broker, BB). Ο ΒΒ είναι 

υπεύθυνος για τη διασφάλιση των πόρων στο δίκτυο και για την προστασία των συνδέσεων 

γειτονικών ISPs. Όταν ο αποστολέας επικοινωνεί µε τον τοπικό ΒΒ για την εγκατάσταση µίας 

«σύνδεσης», εξακριβώνεται η γνησιότητα του χρήστη και η αίτηση του χρήστη προωθείται σε έναν 

µηχανισµό ελέγχου αποδοχής. Στη συνέχεια, ο ΒΒ προωθεί την αίτηση του χρήστη στο γειτονικό ΒΒ 

µέχρι να φτάσει η αίτηση στον ISP προορισµού. Ο ΒΒ προορισµού επεξεργάζεται την αίτηση και την 

προωθεί στον παραλήπτη, ο οποίος αποκρίνεται ανάλογα. Αν η αίτηση γίνει δεκτή από τον ΒΒ κάθε 

δικτύου, θα πρέπει να ρυθµίσει ο κάθε ΒΒ τους δροµολογητές του τοµέα αρµοδιότητας του οποίου 

είναι υπεύθυνος ώστε να υποστηρίξει το ζητούµενο προφίλ υπηρεσίας (service profile). Οι µηχανισµοί 

του ΒΒ έχουν περιγραφεί ήδη από το [10] όµως δεν έχουν προτυποποιηθεί ακόµα και βρίσκονται 

κάτω από έντονη έρευνα στην κοινότητα του ∆ιαδικτύου. Οι µηχανισµοί αυτοί θα µας απασχολήσουν 

στο αντίστοιχο κεφάλαιο της διατριβής. 

Όπως προαναφέρθηκε για κάθε µια υπηρεσία ορίζεται και η συµπεριφορά προώθησης ανά κόµβο 

που θα λαµβάνουν τα πακέτα στο εσωτερικό του τοµέα. Πολλές υπηρεσίες µπορούν να υλοποιηθούν 

µε διαφόρους συνδυασµούς µηχανισµών διαµόρφωσης κίνησης και συµπεριφορές προώθησης ανά 

κόµβο. Σήµερα έχουν οριστεί δύο είδη υπηρεσίας, η Εξαιρετική Υπηρεσία (Premium Service) και η 

Εγγυηµένη Υπηρεσία (Assured Service). Να σηµειωθεί ότι η IETF έχει ορίσει επίσηµα µόνο τα πεδία 

DS και τα PHB, ενώ έχει αφήσει τον σχεδιασµό των υπηρεσιών στους ISP. 

Η Εξαιρετική κλάση υλοποιεί µια υπηρεσία που έχει συγκεκριµένο µέγιστο εύρος ζώνης (Peak 

Bandwidth), ασήµαντη αναµονή στις ουρές των δροµολογητών, δε δανείζεται εύρος ζώνης από άλλες 

υπηρεσίες και µπορεί υλοποιηθεί αρκετά εύκολα. Αυτή η κλάση είναι κατάλληλη για εµπορικές 

εφαρµογές που δεν έχουν µεγάλη εκρηκτικότητα αλλά είναι αρκετά ευαίσθητες στις χρονικές 

καθυστερήσεις (π.χ. φωνή, video). Από την άλλη µεριά, η Εγγυηµένη υπηρεσία έχει χρονικές 

καθυστερήσεις παρόµοιες µε αυτές που έχει η υπηρεσία «βέλτιστης προσπάθειας» όταν το δίκτυο 

είναι χωρίς υψηλό φορτίο. Ροές πακέτων που χρησιµοποιούν την Εγγυηµένη υπηρεσία µπορούν να 

δανείζονται εύρος ζώνης από άλλες κλάσεις χαµηλότερης προτεραιότητας (ή και από κλάσεις 

υψηλότερης προτεραιότητας όταν αυτές έχουν µικρή κίνηση) όταν αυτό είναι απαραίτητο. Για αυτό το 

λόγο η συγκεκριµένη υπηρεσία είναι κατάλληλη για εφαρµογές µη πραγµατικού χρόνου και µε υψηλή 

εκρηκτικότητα (π.χ. World Wide Web). 

Η υιοθέτηση των δυο παραπάνω υπηρεσιών στο ίδιο δίκτυο έχει µερικά επιπλέον οφέλη. Καταρχήν, η 

εξαιρετική κλάση κάνει σπάταλη δέσµευση των πόρων του δικτύου (αφού η δέσµευση των πόρων του 

δικτύου γίνεται µε µόνο µια παράµετρο που είναι το µέγιστο εύρος ζώνης). Ωστόσο, λόγω της ύπαρξης 

επιπλέον κλάσεων στο ίδιο δίκτυο, το εύρος ζώνης που δε χρησιµοποιείται από την Εξαιρετική κλάση 

µπορεί να δανειστεί προσωρινά στη κλάση εγγυηµένης υπηρεσίας. Όλοι οι δροµολογητές που 
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υιοθετούν και τις δυο υπηρεσίες πρέπει να εφαρµόζουν βέβαια και την ανάλογη πολιτική διαχείρισης 

στις ουρές τους. Αν για παράδειγµα η συγκεκριµένη πολιτική είναι ο αλγόριθµος RED [11] τότε όπως 

προκύπτει και από το [12] ένα έµµεσο αποτέλεσµα της πολυπλεξίας της κίνησης διαφόρων 

υπηρεσιών είναι η µείωση της εκρηκτικότητας της κίνησης «βέλτιστης προσπάθειας». Στη συνέχεια θα 

δοθεί µια γενική περιγραφή των µηχανισµών που πρέπει να υιοθετηθούν τόσο στις εισόδους όσο και 

στις εξόδους ενός δροµολογητή για την υποστήριξη των διαφοροποιηµένων υπηρεσιών. 

Οι µηχανισµοί προώθησης πακέτων µπορούν να χωρισθούν σε δύο κατηγορίες: σε εκείνους που 

προηγούνται της διαδικασίας δροµολόγησης πακέτων και σε εκείνους που λαµβάνουν χώρα µετά τη 

δροµολόγηση του πακέτου. Είναι σηµαντικό να τονισθεί , και θα γίνει αντιληπτό παρακάτω, ότι οι 

ενδιάµεσοι δροµολογητές (στους οποίους συσσωρεύεται και µεγάλο φορτίο) χρειάζεται να 

υλοποιήσουν µόνο του µηχανισµούς που λαµβάνουν χώρα µετά τη δροµολόγηση πακέτου. Αντίθετα οι 

δροµολογητές απόληξης πρέπει να υλοποιήσουν τόσο τους «πριν» όσο και τους «µετά» 

δροµολόγησης µηχανισµούς.  

Ένας τυπικός δροµολογητής που υποστηρίζει το µοντέλο διαφοροποιηµένων υπηρεσιών έχει την 

αρχιτεκτονική που φαίνεται Σχήµα 6: 

 
Σχήµα 6: Αρχιτεκτονική δροµολογητή διαφοροποιηµένων υπηρεσιών 

1.3.1 Λειτουργίες πριν τη δροµολόγηση (∆ροµολογητές Απόληξης) 

Ένας δροµολογητής απόληξης είναι ενηµερωµένος για όλες τις ροές πακέτων που επιθυµούν ένα 

συγκεκριµένο επίπεδο υπηρεσίας (Εξαιρετική, Εγγυηµένη). Το πως ενηµερώνεται ο δροµολογητής 

απόληξης είναι κάτι που δεν απασχολεί τις ∆ιαφοροποιηµένες Υπηρεσίας. Αυτό µπορεί να γίνεται µέσω 

κάποιου πρωτοκόλλου σηµατοδοσίας όπως είναι το RSVP ή µέσω διαχείρισης. Στο Σχήµα 7 βλέπουµε τι 

συµβαίνει σε ένα νέο εισερχόµενο πακέτο προτού αυτό υποστεί στη διαδικασία της δροµολόγησης. 

Αρχικά το πεδίο διαφοροποιηµένων υπηρεσιών στην επικεφαλίδα του πακέτου που υποδηλώνει την 

κλάση του πακέτου (Εξαιρετική, Εγγυηµένη) µηδενίζεται. Κατά αυτό το τρόπο το πακέτο σηµειώνεται 

ως πακέτο της κλάσης «βέλτιστης προσπάθειας». Αν το πακέτο δεν ανήκει σε καµία από τις ήδη 

υπάρχουσες ροές πακέτων τότε αυτό στέλνεται κατευθείαν στη µηχανή δροµολόγησης. Στην αντίθετη 

περίπτωση, το πακέτο περνάει µέσα από τον ελεγκτή κίνησης της συγκεκριµένης ροής. 
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Σχήµα 7: Λειτουργίες πριν τη δροµολόγηση 

Ο ελεγκτής κίνησης κάνει δύο βασικές λειτουργίες: 

• Λειτουργία ελέγχου. Με αυτή τη λειτουργία ελέγχεται κατά πόσο το συγκεκριµένο πακέτο 

είναι σύµφωνο µε το προφίλ κίνησης της συγκεκριµένης ροής. Κατά συνέπεια, ο ελεγκτής 

κίνησης πρέπει να είναι ενήµερος τόσο για το προφίλ της συγκεκριµένης ροής πακέτων το 

οποίο ορίζεται από τη δυάδα (Μέγιστο ρυθµό εκποµπής, Μέγιστο όριο εκποµπής στο µέγιστο 

ρυθµό), όσο και για το πρόσφατο παρελθόν της συγκεκριµένης ροής. 

• Λειτουργία µαρκαρίσµατος. Με αυτή τη λειτουργία ο ελεγκτής κίνησης µαρκάρει τα πακέτα 

ως πακέτα Εξαιρετικής ή Εγγυηµένης κλάσης ανάλογα µε την κλάση της ροής που ανήκει το 

συγκεκριµένο πακέτο. Αυτό βέβαια γίνεται µόνο για πακέτα που πέρασαν επιτυχώς τη 

λειτουργία ελέγχου. Στην αντίθετη περίπτωση το πακέτο είτε κόβεται είτε δε µαρκάρεται 

καθόλου οπότε στη συνέχεια µεταχειρίζεται ως πακέτο της κλάσης «βέλτιστης προσπάθειας». 

Η λειτουργία ελέγχου υλοποιείται συνήθως µε βάση το αλγόριθµο διαρρέοντος δοχείου [13]. Στο 

Σχήµα 8, παρουσιάζεται η εσωτερική λειτουργία ενός ελεγκτή κίνησης. Ένα πακέτο γίνεται αποδεκτό 

αν το δοχείο περιέχει αριθµό πιστώσεων µεγαλύτερο από το µέγεθος του πακέτου. Το δοχείο γεµίζει 

µε πιστώσεις µε ρυθµό ίσο µε το ρυθµό εκποµπής της συγκεκριµένης ροής, ενώ αδειάζει σε κάθε 

άφιξη (αποδεκτού) πακέτου κατά τόσες πιστώσεις όσο είναι και το µήκος του πακέτου σε οκτάδες. 

Ταυτόχρονα, το δοχείο έχει µια µέγιστη χωρητικότητα πέρα από την οποία δε µπορεί να δεχτεί άλλες 

πιστώσεις. Η µέγιστη χωρητικότητα του δοχείου εκφράζει το µέγιστο επιτρεπτό όριο εκποµπής στο 

µέγιστο ρυθµό (Maximum Burst Size).  

Η εσωτερική λειτουργία του ελεγκτή κίνησης διαφοροποιείται ελαφρά ανάλογα µε την κλάση στην 

οποία ανήκει η ροή (εγγυηµένης ή εξαιρετικής κλάσης). Στην πρώτη περίπτωση, αν το πακέτο δεν 

είναι σύµφωνο µε το συµβόλαιο της συγκεκριµένης ροής τότε αυτό υποβιβάζεται και από πακέτο 

εγγυηµένης κλάσης γίνεται πακέτο της κλάσης «βέλτιστης προσπάθειας». Στη δεύτερη περίπτωση, τα 

πακέτα της εξαιρετικής κλάσης που δεν είναι σύµφωνα µε το συµβόλαιο κίνησης απορρίπτονται. Αυτό 

είναι απολύτως απαραίτητο γιατί σε διαφορετική περίπτωση τα πακέτα της εξαιρετικής κλάσης θα 

µονοπωλούσαν το δίαυλο εκτοπίζοντας τα πακέτα των άλλων κλάσεων. 
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Σχήµα 8: Εσωτερική λειτουργία ελεγκτή κίνησης 

1.3.2 Λειτουργίες µετά τη δροµολόγηση (∆ροµολογητές απόληξης και 
πυρήνα) 

Κάθε θύρα εξόδου ενός δροµολογητή πρέπει να έχει δύο ουρές απλής προτεραιότητας (FIFO) και ένα 

κατάλληλο µηχανισµό διαχείρισης για αυτές (βλ. Σχήµα 9). Κάθε νέο πακέτο ελέγχεται για την κλάση 

στην οποία ανήκει. Αν το πακέτο ανήκει στην Εξαιρετική κλάση τότε τοποθετείται στη ουρά υψηλής 

προτεραιότητας. Αντίστοιχα, αν το πακέτο ανήκει στις κλάσεις Εγγυηµένη ή «βέλτιστη προσπάθεια»,  

τότε προωθείται στην ουρά χαµηλής προτεραιότητας. Αν το µέγεθος της ουράς χαµηλής 

προτεραιότητας ξεπεράσει ένα συγκεκριµένο κατώφλι τότε πακέτα της κλάσης «βέλτιστης 

προσπάθειας» αρχίζουν να απορρίπτονται. Αν το µέγεθος της ουράς χαµηλής προτεραιότητας 

εξακολουθεί να µεγαλώνει και ο αριθµός των πακέτων που ανήκουν στη Εγγυηµένη κλάση ξεπεράσει 

ένα δεύτερο κατώφλι τότε απορρίπτονται και πακέτα της Εγγυηµένης κλάσης. 

Η ουρά υψηλής προτεραιότητας δεν πρόκειται ποτέ να υπερχειλίσει , και κατά συνέπεια να απορρίψει 

πακέτα, αφού ο αριθµός των πακέτων της Εξαιρετικής κλάσης ελέγχεται µε αυστηρά κριτήρια στην 

είσοδο του δροµολογητή. Για τον ίδιο λόγο, τα πακέτα της Εξαιρετικής κλάσης δεν πρόκειται ποτέ να 

καταλάβουν όλο το εύρος του διαύλου αλλά µόνο ένα µέρος αυτού. Εντούτοις, το πλεονέκτηµα του 

παραπάνω µηχανισµού είναι ότι αφενός µεν µπορεί να δοθεί ποιότητα υπηρεσίας (π.χ. κλάση 

εξαιρετική) και αφετέρου εύρος του διαύλου που έχει δεσµευθεί για κλάσεις υψηλής προτεραιότητας 

και το οποίο δε χρησιµοποιείται στιγµιαίως µπορεί να δοθεί στις κλάσεις χαµηλότερης προτεραιότητας. 

Έτσι, επιτυγχάνεται παράλληλα και υψηλή χρησιµοποίηση των πόρων του δικτύου. 
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Σχήµα 9: Λειτουργίες µετά τη δροµολόγηση 

Έχοντας γνωρίσει τα δύο κυριότερα µοντέλα για παροχή ποιότητας υπηρεσίας στο ∆ιαδίκτυο 

µπορούµε να κάνουµε µια ποιοτική σύγκριση. Όπως είναι σαφές, οι το µοντέλο διαφοροποιηµένων 

υπηρεσιών είναι σηµαντικά διαφορετικό από εκείνο των ενοποιηµένων υπηρεσιών.  

Καταρχήν, οι διαφοροποιηµένες υπηρεσίες ορίζουν ένα µικρό σύνολο από κλάσεις υπηρεσίας και κατά 

συνέπεια  η πληροφορία που πρέπει να αποθηκεύουν οι δροµολογητές είναι αρκετά περιορισµένη. 

Ταυτόχρονα, οι πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες ταξινόµησης, µαρκαρίσµατος και 

αστυνόµευσης των πακέτων έχουν περιοριστεί στα άκρα του δικτύου όπου η κίνηση είναι µικρή ενώ οι 

δροµολογητές πυρήνα αντιµετωπίζουν τς ροές συσσωρευτικά. Σε αντίθεση, οι ενοποιηµένες 

υπηρεσίες µεταχειρίζονται κάθε ροή ξεχωριστά και σε κάθε κόµβο του δικτύου εκτελούν όλες τις 

απαραίτητες διαδικασίες προκαλώντας και µεγάλο υπολογιστικό φορτίο στους δροµολογητές πυρήνα 

που συγκεντρώνονται πολλές ροές απαιτώντας επιπλέον και µεγάλα µεγέθη µνήµης για την 

αποθήκευση των απαραίτητων πληροφοριών. Είναι συνεπώς αναµενόµενο ότι το µοντέλο 

διαφοροποιηµένων υπηρεσιών κλιµακώνεται πιο εύκολα σε δίκτυα κορµού σε σύγκριση µε τις 

ενοποιηµένες υπηρεσίες. Εξάλλου, η υιοθέτηση του και η εφαρµογή του στα σηµερινά δίκτυα µπορεί 

να γίνει σταδιακά ξεκινώντας από τους δροµολογητές που παρουσιάζουν την περισσότερη 

συµφόρηση και αφήνοντας τους υπόλοιπους δροµολογητές να αγνοούν το πεδίο διαφοροποιηµένων 

υπηρεσιών και να προωθούν τα πακέτα σαν «βέλτιστης προσπάθειας». 

Ωστόσο, η απλότητα του µοντέλου διαφοροποιηµένων υπηρεσιών έρχεται µε κάποιο κόστος. Σε 

αντίθεση µε το ενοποιηµένο µοντέλο δεν παρέχει εγγυήσεις παρά µόνο διαβεβαιώσεις ποιότητας 

υπηρεσίας. Επιπλέον λαµβάνεται µέριµνα για την ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας µόνο τοπικά 

σε κάθε κόµβο και όχι από άκρο σε άκρο. Παρ’ όλα αυτά, το µοντέλο διαφοροποιηµένων υπηρεσιών 

έχει έντονο προβάδισµα για να χρησιµοποιηθεί για την παροχή ποιότητας υπηρεσίας στο ∆ιαδίκτυο 

νέας γενιάς ιδίως σε µια υβριδική του µορφή που θα συνδυάζεται µε εκείνο των ενοποιηµένων 

υπηρεσιών όπως θα δούµε στη συνέχεια. 
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1.4 Αρχιτεκτονική Ενοποιηµένων Πάνω Από ∆ιαφοροποιηµένες 

Υπηρεσίες 
Η φυσική εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των ενοποιηµένων και διαφοροποιηµένων υπηρεσιών είναι µια 

νέα αρχιτεκτονική η οποία συνδυάζει την επεκτασιµότητα της δεύτερης µε τη δυνατότητα για δυναµική 

δέσµευση πόρων της πρώτης [14],[15],[16],[17]. Στο νέο µοντέλο οι χρήστες οµαδοποιούνται σε µικρά 

δίκτυα πρόσβασης και στέλνουν αιτήσεις δυναµικά για εγκατάσταση νέων ροών µε βάση το µοντέλο 

Ενοποιηµένων Υπηρεσιών (δηλαδή µε χρήση του πρωτοκόλλου RSVP). Όταν ο δροµολογητής 

πρόσβασης, που είναι µίξη δροµολογητή ενοποιηµένων και διαφοροποιηµένων υπηρεσιών, λάβει µια 

νέα αίτηση από το δίκτυο (υπό τη µορφή µηνύµατος RSVP), τότε ενεργοποιεί τις εσωτερικές της 

λειτουργίες αναγνώρισης χρήστη και ελέγχου πόρων δικτύου. Η πρώτη λειτουργία αποσκοπεί στο να 

εξακριβωθεί κατά πόσο ο χρήστης έχει δικαίωµα να εγκαταστήσει τη συγκεκριµένη ροή πακέτων η 

οποία φυσικά συνεπάγεται µια αντίστοιχη δέσµευση πόρων από το δίκτυο. Ο δεύτερος έλεγχος 

αποσκοπεί στο να εξακριβωθεί κατά πόσο υπάρχουν διαθέσιµοι εσωτερικοί πόροι για την 

πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης αίτησης. Αν και οι δυο παραπάνω έλεγχοι έχουν θετικό 

αποτέλεσµα, ο δροµολογητής πρόσβασης αντιστοιχεί τη νέα αίτηση σε µια κατάλληλη κλάση κίνησης 

του δικτύου διαφοροποιηµένων υπηρεσιών. 

Ωστόσο, για να δοθούν πραγµατικές εγγυήσεις ως προς την ποιότητα υπηρεσίας πρέπει να 

εξακριβωθεί και κατά πόσο το δίκτυο διαφοροποιηµένων υπηρεσιών έχει τους αντίστοιχους 

διαθέσιµους πόρους. Για αυτό το λόγο η συσκευή απόληξης προωθεί την αρχική αίτηση του χρήστη 

προς το ΒΒ. Ένα σύνολο από συνεργαζόµενους ΒΒ συνιστούν το «Επίπεδο Ελέγχου Πόρων» το 

οποίο είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση και έλεγχο των διαθέσιµων πόρων του δικτύου 

∆ιαφοροποιηµένων Υπηρεσιών. Ένα σηµείο ελέγχου πόρων αναγνωρίζει το µονοπάτι που πρόκειται 

να ακολουθήσει µια νέα ροή και ελέγχει αν όλοι οι ενδιάµεσοι δροµολογητές έχουν τα κατάλληλα 

αποθέµατα πόρων για την εγκατάσταση της. Εάν το µονοπάτι της ροής πακέτων µέσα στο δίκτυο 

∆ιαφοροποιηµένων Υπηρεσιών ξεφεύγει από το σύνολο των δροµολογητών που ελέγχονται από το 

αρχικό σηµείο ελέγχου πόρων τότε η αρχική αίτηση µεταβιβάζεται σε ένα άλλο σηµείο ελέγχου πόρων 

µέχρι τελικά αυτή να φτάσει στο ΒΒ που ελέγχει τη συσκευή απόληξης του δέκτη της πληροφορίας. 

Τέλος, αν όλοι οι ενδιάµεσοι δροµολογητές που ανήκουν στο µονοπάτι της συγκεκριµένης ροής έχουν 

αρκετούς διαθέσιµους πόρους, η ροή γίνεται αποδεκτή. Επιπλέον, όλα τα εµπλεκόµενα σηµεία 

ελέγχου πόρων ανανεώνουν κατάλληλα τις βάσεις δεδοµένων τους για τη νέα ροή που µόλις 

εγκαταστάθηκε. 

Μετά την επιτυχηµένη εγκατάσταση της νέας ροής, τα πακέτα του χρήστη που ανήκουν στη 

συγκεκριµένη ροή υπόκεινται στο δροµολογητή πρόσβασης τις λειτουργίες αστυνόµευσης κίνησης, 

εξοµάλυνσης και ταξινόµησης (µαρκαρίσµατος). Οι παραπάνω λειτουργίες γίνονται µε βάση τις 

αρχικές παραµέτρους της αίτησης εγκατάστασης ροής που στάλθηκε από το χρήστη (δηλαδή του 

µηνύµατος RESV αν χρησιµοποιείται το πρωτόκολλο RSVP). Στη συνέχεια τα πακέτα προωθούνται 

µέσα στο δίκτυο ∆ιαφοροποιηµένων Υπηρεσιών όπου έχουν την ίδια αντιµετώπιση µε όλα τα πακέτα 

της συγκεκριµένης κλάσης. Ωστόσο, το «Επίπεδο Ελέγχου Πόρων» έχει εξασφαλίσει ότι υπάρχουν οι 
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διαθέσιµοι πόροι για τη συγκεκριµένη κλάση και άρα η εφαρµογή που εγκατέστησε τη νέα ροή θα έχει 

τη ποιότητα υπηρεσίας που αρχικά ζήτησε. 

1.5 Μεταγωγή ετικέτας πολλαπλών πρωτοκόλλων (Multi-Protocol 

Label Switching, MPLS) 
Η µεταγωγή ετικέτας πολλαπλών πρωτοκόλλων (Multi-Protocol Label Switching, MPLS) [18] είναι το 

τελευταίο βήµα στην εξέλιξη της µεταγωγής πολλαπλών επιπέδων στο ∆ιαδίκτυο. Είναι µια 

προσέγγιση προδιαγραµµένη στα πρότυπα της  IETF βασισµένη σε διάφορες παλαιότερες λύσεις 

µεταγωγής πολλαπλών επιπέδων. Βασικός του στόχος είναι να συνδυάσει την κλιµάκωση και 

ευλυγισία της δροµολόγησης µε την απόδοση, την ποιότητα υπηρεσίας και τη διαχείριση κίνησης της 

µεταγωγής του στρώµατος 2. Αποτέλεσµα είναι ότι δίνει στο στρώµα ΙΡ δυνατότητες που 

παραδοσιακά ήταν προνόµιο του στρώµατος 2.  

Καθώς ένα πακέτο ενός ΙΡ δικτύου ταξιδεύει από τον ένα δροµολογητή στον επόµενο, κάθε 

δροµολογητής παίρνει µια αυτόνοµη απόφαση για την προώθηση του πακέτου. Με άλλα λόγια, 

αναλύεται η επικεφαλίδα του πακέτου και µε βάση τα αποτελέσµατα από τον αλγόριθµο 

δροµολόγησης που τρέχει σε κάθε κόµβο αποφασίζεται ανεξάρτητα ποιος θα είναι ο επόµενος 

σταθµός του πακέτου. Οι επικεφαλίδες των πακέτων περιλαµβάνουν σηµαντικά περισσότερες 

πληροφορίες από ότι χρειάζεται για να αποφασιστεί απλώς ποιος θα είναι ο επόµενος δροµολογητής. 

Η λήψη αυτής της απόφασης µπορεί να θεωρηθεί σαν σύνθεση δύο λειτουργιών. Η πρώτη χωρίζει 

ολόκληρα σύνολα πιθανών πακέτων σε σύνολα «κλάσεων ισοδύναµης προώθησης» (Forwarding 

Equivalence Classes, FECs ). Η δεύτερη ορίζει σε ποιόν επόµενο δροµολογητή πρέπει να 

προωθηθούν τα πακέτα της κάθε FEC. Έτσι, τα πακέτα που ανήκουν στην ίδια FEC είναι, όσον αφορά 

τη διαδικασία προώθησης, αδιαχώριστα. Όλα τα πακέτα που προέρχονται από ένα συγκεκριµένο 

κόµβο και ανήκουν στην ίδια FEC θα ακολουθήσουν το ίδιο µονοπάτι.  

Στο MPLS η ανάθεση ενός πακέτου σε µια συγκεκριµένη FEC γίνεται µόνο µια φορά, όταν το πακέτο 

εισάγεται στο δίκτυο. Η FEC στην οποία ανήκει το πακέτο έχει κωδικοποιηθεί σε µια µικρή σταθερού 

µήκους τιµή που ονοµάζεται «ετικέτα». Όταν ένα πακέτο προωθείται στον επόµενο δροµολογητή η 

ετικέτα στέλνεται µαζί του, δηλαδή τα πακέτα µαρκάρονται µε την ετικέτα πριν προωθηθούν. Στους 

επόµενους δροµολογητές δε γίνεται περαιτέρω ανάλυση της επικεφαλίδας του πακέτου. Αντ’ αυτού, η 

ετικέτα του χρησιµοποιείται σαν κλειδί σε έναν πίνακα για να βρεθεί ο επόµενος δροµολογητής και η 

νέα ετικέτα η οποία και αντικαθιστά την παλιά. Σύµφωνα µε το µηχανισµό προώθησης του MPLS από 

τη στιγµή που ένα πακέτο έχει ταξινοµηθεί σε κάποια FEC δεν πραγµατοποιείται περαιτέρω ανάλυση 

της επικεφαλίδας του στους επόµενους κόµβους και όλες οι προωθήσεις γίνονται µε βάση την ετικέτα 

του.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µια σειρά από πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα συµβατικά πρωτόκολλα 

δροµολόγησης του επίπεδου δικτύου: 

• Η προώθηση του MPLS µπορεί να γίνει από µεταγωγείς που είναι σε θέση να κάνουν την 

ανάγνωση και την αντικατάσταση ετικετών, αλλά είτε δεν είναι δυνατόν να διαβάσουν τις 

επικεφαλίδες του στρώµατος δικτύου, είτε µπορούν να το κάνουν αλλά όχι µε ικανοποιητική 

ταχύτητα. 
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• Αφού ένα πακέτο κατατάσσεται σε µια FEC όταν εισέρχεται στο δίκτυο, ο δροµολογητής 

εισόδου µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία έχει για το πακέτο, ακόµα και 

από πια πόρτα µπήκε, για να καθορίσει που θα το κατατάξει.  

• Ένα πακέτο που εισέρχεται στο δίκτυο από έναν συγκεκριµένο δροµολογητή µπορεί να 

καταταχθεί σε διαφορετική FEC από ότι αν έµπαινε από κάποιον άλλο. Κατά συνέπεια, οι 

αποφάσεις προώθησης που εξαρτώνται από τον δροµολογητή εισόδου µπορούν εύκολα να 

αλλάξουν.  

• Οι πολιτικές µε τις οποίες καθορίζεται σε ποια FEC ανήκει ένα πακέτο µπορούν να γίνονται 

ολοένα και πιο πολύπλοκες χωρίς καµία επίπτωση στους εσωτερικούς δροµολογητές. 

• Μερικές φορές είναι επιθυµητό να υποχρεωθούν τα πακέτα µιας ροής να ακολουθήσουν ένα 

µονοπάτι που έχει προκαθοριστεί πριν να την είσοδο τους στο δίκτυο. Αυτό µπορεί να είναι 

χρήσιµο είτε λόγω κάποιας πολιτικής είτε για την υποστήριξη του ελέγχου της 

τηλεπικοινωνιακής κίνησης.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά του MPLS όπως φάνηκε είναι ο διαχωρισµός του ελέγχου και της 

προώθησης, οι FECs και η στοίβα ετικετών. Το MPLS επιτρέπει έναν αυθαίρετο αριθµό ετικετών, οι 

οποίες µπαίνουν σε στοίβα. Ένα πεδίο στην ενθυλάκωση ετικέτας δηλώνει αν η συγκεκριµένη ετικέτα 

είναι η τελευταία της στοίβας. Η στοίβα ετικετών επιτρέπει πολλά στοιχεία ελέγχου να εφαρµόζονται σε 

ένα πακέτο. Επιπλέον, πολλά επίπεδα ελέγχου µπορούν να χρησιµοποιούν αυτή την ιδιότητα, χωρίς 

να χρειάζεται να συνεργάζονται µεταξύ τους. Για παράδειγµα, η τεχνολογία τηλεπικοινωνιακής κίνησης 

µπορεί να εφαρµόζεται ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αν και άλλες υπηρεσίες χρησιµοποιούν τις 

ετικέτες. 

Το MPLS φαινοµενικά µοιάζει µε το µοντέλο διαφοροποιηµένων υπηρεσιών µιας και τα δύο 

µαρκάρουν τα πακέτα αλλά η διαφορά είναι ότι το MPLS το κάνει όχι για να αλλάξει την προτεραιότητα 

του πακέτου αλλά για αποφασίσει τον επόµενο σταθµό. Επηρεάζει δηλαδή τις υπηρεσίες 

δροµολόγησης.  

Το MPLS δεν ελέγχεται από εφαρµογές, δεν έχει ΑΡΙ, και είναι εντελώς διαφανές στην πλευρά του 

χρήστη. Υλοποιείται µόνο στους δροµολογητές. Επίσης, είναι ανεξάρτητο πρωτοκόλλου και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και µε άλλα πρωτόκολλα εκτός του ΙΡ, όπως ΙΡΧ, ΑΤΜ, ΡΡΡ, ή και απευθείας πάνω 

από το στρώµα σύνδεσης δεδοµένων [19],[20]. 

To MPLS είναι περισσότερο ένα πρωτόκολλο τεχνολογίας τηλεπικοινωνιακής κίνησης (traffic 

engineering), παρά ένα πρωτόκολλο ποιότητας υπηρεσίας. Η δροµολόγηση του MPLS 

χρησιµοποιείται για την εγκατάσταση συνδέσεων σταθερού εύρους ζώνης, που είναι ανάλογες µε τα 

εικονικά κυκλώµατα (virtual circuits, VC) του ΑΤΜ. Το MPLS απλοποιεί τη διαδικασία δροµολόγησης 

όπως είδαµε, αφού η διαδικασία που γίνεται σε έναν δροµολογητή µε MPLS (Label Switched Router, 

LSR) είναι: 

• Στον πρώτο δροµολογητή του δικτύου MPLS, ο δροµολογητής παίρνει µία απόφαση προώθησης 

µε βάση τη διεύθυνση προορισµού (ή κάποιο άλλο πεδίο που προσδιορίζεται από τις τοπικές 

πολιτικές) και προσδιορίζει την τιµή της κατάλληλης ετικέτας (που προσδιορίζει την FEC), 

τοποθετεί την ετικέτα στο πακέτο και το προωθεί στο δίκτυο. 
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• Στον επόµενο κόµβο, ο δροµολογητής χρησιµοποιεί την ετικέτα για να δροµολογήσει το πακέτο. Ο 

LSR τοποθετεί τη νέα ετικέτα στο πακέτο και στη συνέχεια το προωθεί στο δίκτυο, (Σχήµα 10). 

Η διαδροµή που ακολουθείται από ένα πακέτο µε ετικέτα MPLS καλείται Label Switched Path, LSP. Η 

ιδέα είναι ότι η δροµολόγηση µε βάση µία ετικέτα είναι πολύ πιο γρήγορη από την κλασική 

δροµολόγηση. Στην πραγµατικότητα, πρόκειται για µεταγωγή πακέτου. Η ετικέτα αντιπροσωπεύει µία 

διαδροµή και µε χρήση πολιτικών για την ανάθεση των ετικετών, είναι δυνατόν οι διαχειριστές δικτύου 

να έχουν ακριβέστερο έλεγχο της κίνησης στο δίκτυο. 

LSR
LSR

LSR
LER

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ
LER

LER

IP L224
IP L2

IP L227
IP L221

IP L2

Ο δροµολογητής απόληξης 
κατατάσει το πακέτο σε µια 
FEC και προσθέτει την ετικέτα Κάθε δροµολογητής πυρήνα 

απλώς ενηµερώνει την ετικέτα 
και προωθεί το πακέτο

Πριν το πακέτο 
εγκαταλείψει το δίκτυο 
MPLS η ετικέτα αφαιρείται

 
Σχήµα 10: Λειτουργία MPLS 

Όταν οι ροές συσσωρεύονται (aggregated) σύµφωνα µε την κλάση κίνησης στην οποία ανήκουν και η 

συνολική αυτή ροή (aggregated) τοποθετηθεί σε ένα LSP, λέµε ότι σχηµατίζεται ένα traffic trunk. Η 

κλάση κίνησης ενός πακέτου είναι ορθογώνια ως προς το LSP στον οποίο βρίσκεται, έτσι ώστε πολλά 

διαφορετικά trunks, το καθένα µε τις δικές του κλάσεις κίνησης αλλά διαφορετικές µεταξύ τους, να 

µπορεί να µοιράζεται το ίδιο LSP. 

Ο µηχανισµός διανοµής και διαχείρισης ετικετών µεταξύ των LSRs, είναι ευθύνη κατάλληλων 

πρωτοκόλλων. Για αυτή τη δουλειά έχουν προταθεί πολλά πρωτόκολλα, όπως Label Distribution 

Protocol (LDP) [21], BGP [22], PIM [23], RSVP.  

1.5.1 Το MPLS και το ∆ιαδίκτυο 

Τα δίκτυα µε σύνδεση αποτελούν συχνά το πλαίσιο πάνω στα οποία αναπτύσσονται τα δίκτυα 

µεταγωγής πακέτου. Υπάρχουν πολλές υλοποιήσεις ΙΡ πάνω από ΑΤΜ που επιδεικνύουν την 

πρακτικότητα και χρησιµότητα αυτής της προσέγγισης [14],[24]. Στο MPLS ακολουθείται διαφορετική 

προσέγγιση, αφού µία εικονική σύνδεση µεταξύ δύο σηµείων εγκαθίσταται σε ένα καθαρά δίκτυο 

µεταγωγής πακέτου, όπου η σύνδεση µεταφέρει πακέτα. Η εικονική σύνδεση του MPLS είναι το LSP. 

Η υβριδική αυτή αρχιτεκτονική µπορεί να συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα των δύο τεχνολογιών µε ένα 

ελάχιστο κόστος. 
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Μία ουσιαστική υπηρεσία που υποστηρίζουν τα περισσότερα δίκτυα είναι η ικανότητα ανάκαµψης από 

βλάβες. Στα δίκτυα µεταγωγής πακέτου, αναλαµβάνει το πρωτόκολλο δροµολόγησης αυτό το ρόλο, µε 

τον υπολογισµό εναλλακτικών διαδρόµων. Στα δίκτυα µε σύνδεση, αναλαµβάνει η αρχιτεκτονική 

SONET/SDH να επιλύσει το πρόβληµα. Σε δίκτυα ιδεατής σύνδεσης (virtual-circuit-based networks), ο 

συνδυασµός των δύο µηχανισµών προστατεύει το δίκτυο. Στο MPLS και οι δύο µηχανισµοί µπορούν 

να εφαρµοστούν και να δώσουν ακόµα πιο γρήγορους χρόνους ανάκαµψης. 

Όπως προαναφέρθηκε, το MPLS προτείνει ένα νέο µηχανισµό δροµολόγησης στο ∆ιαδίκτυο. Όµως, η 

ουσιαστική αλλαγή που εισάγει είναι η αρχιτεκτονική προώθησης, αφού ο επόµενος κόµβος 

προώθησης ενός πακέτου αποφασίζεται µε βάση την ετικέτα που φέρει στην επικεφαλίδα του και 

γίνεται µε ταχύτητα µεταγωγής. Ένα επίσης, ενδιαφέρον σηµείο της προώθησης πακέτου στο MPLS  

είναι η δυνατότητα που έχει για ιεραρχική προώθηση, αφού ένα LSP µπορεί να ενθυλακωθεί σε ένα 

άλλο. Αυτό βέβαια, δεν αποτελεί καινοτοµία, αφού παρόµοια λειτουργεί και το ΑΤΜ µε τα ιδεατά 

µονοπάτια και κυκλώµατα (Virtual Path, Virtual Circuit). Η διαφορά όµως, είναι ότι το MPLS διευρύνει 

αυτή την ιδιότητα επιτρέποντας σε ένα LSP να ενθυλακώνει όσα LSPs θέλει [25],[26],[27]. 

1.6 Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης (Traffic Engineering) 
Τα τελευταία χρόνια το ∆ιαδίκτυο εξαπλώνεται και διαδίδεται µε ολοένα και γρηγορότερους ρυθµούς. 

Οι χρήστες του αυξάνονται, οι εφαρµογές που το χρησιµοποιούν πολλαπλασιάζονται και ο 

χαρακτήρας του γίνεται όλο και περισσότερο ετερογενής. Συνέπεια όλων αυτών είναι η κίνηση του 

∆ιαδικτύου να παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις τόσο χωρικές, µε ακανόνιστη µετατόπιση της 

κίνησης σε διαφορετικά γεωγραφικά σηµεία, όσο και χρονικές, µε εκρηκτικές περιόδους και περιόδους 

σχετικής ηρεµίας. Σε ένα τόσο ιδιόρρυθµο περιβάλλον η ορθολογιστική κατανοµή των πόρων και η 

αποδοτική τους εκµετάλλευση καθίσταται σχεδόν αδύνατη. Έτσι γίνεται απαραίτητη η εισαγωγή 

τεχνολογιών και µηχανισµών που θα παρατηρούν θα ελέγχουν και θα ρυθµίζουν την κίνηση µε 

βέλτιστο τρόπο. Η τεχνολογία τηλεπικοινωνιακής κίνησης (traffic engineering, TE) [28] είναι η 

απάντηση στην προσπάθεια αυτή. Η ΤΕ ουσιαστικά έχει σαν στόχο να ελέγχει την τηλεπικοινωνιακή 

κίνηση χρησιµοποιώντας τα απαραίτητα πρωτόκολλα και διεργασίες και ρυθµίζοντας κατάλληλα τα 

διασυνδεδεµένα δικτυακά στοιχεία. 

Το µοντέλο διεργασιών της τεχνολογίας τηλεπικοινωνιακής κίνησης του διαδικτύου µπορεί συνοπτικά 

να παρασταθεί όπως στο Σχήµα 11 [25],[27],[29]. 
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Σχήµα 11: Μοντέλο Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης 
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Αρχικά γίνεται ο ορισµός των πολιτικών ελέγχου σύµφωνα µε τους µηχανισµούς κοστολόγησης, τη 

δοµή του δικτύου και τους επιθυµητούς στόχους λειτουργίας. Στη συνέχεια, το δίκτυο παρακολουθείται 

µε µηχανισµούς παθητικών και ενεργητικών µετρήσεων για να εκτιµηθεί η κατάσταση του και να 

παρθούν οι κατάλληλες αποφάσεις. Έχοντας επαρκή στοιχεία για την κατάσταση του δικτύου γίνεται 

ανάλυση της κατάστασης του τόσο µε ποσοτικούς όρους όσο και µε ποιοτικούς. Σε αυτή τη διαδικασία 

αναγνωρίζονται τα προβληµατικά σηµεία του δικτύου. Τέλος, τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

χρησιµοποιούνται για να βελτιστοποιηθεί η απόδοση του δικτύου µε µηχανισµούς όπως είναι 

µεταβολή του εύρους ζώνης ή παραµέτρων διαχείρισης κίνησης. 

Ο απώτερος σκοπός ενός ολοκληρωµένου µηχανισµού ελέγχου τηλεπικοινωνιακής κίνησης είναι να 

εξασφαλίζει τις επιθυµητές τιµές για τις παραµέτρους της κίνησης (καθυστέρηση, εύρους ζώνης, 

απώλεια πακέτων) που πρέπει να παρέχει το δίκτυο και παράλληλα να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τη 

χρησιµοποίηση των πόρων. 

1.7 MPLS και τεχνολογία τηλεπικοινωνιακής κίνησης 
Το MPLS είναι στρατηγικά σηµαντικό για την τεχνολογία τηλεπικοινωνιακής κίνησης επειδή µπορεί 

ενδεχοµένως να παρέχει το µεγαλύτερο µέρος της λειτουργίας, µε έναν οµοιόµορφο και ενιαίο τρόπο, 

και µε χαµηλότερο κόστος από τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Εξίσου σηµαντικά, το MPLS 

προσφέρει  τη δυνατότητα να αυτοµατοποιηθούν διάφορες διαδικασίες της τεχνολογίας 

τηλεπικοινωνιακής κίνησης.   

Η ελκυστικότητα του MPLS για την τεχνολογία τηλεπικοινωνιακής κίνησης µπορεί να αποδοθεί στους 

ακόλουθους παράγοντες: 

• Τα µονοπάτια δροµολόγησης µε βάση την ετικέτα µπορούν εύκολα να δηµιουργηθούν µέσω 

διαχειριστικών ενεργειών ή αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών των υποκείµενων πρωτοκόλλων  

• Τα LSPs µπορούν να συντηρηθούν αποτελεσµατικά. 

• Τα traffic trunks µπορούν να αρχικοποιηθούν και να αντιστοιχηθούν µε LSPs,  

• Ένα σύνολο από παραµέτρους µπορούν να συσχετιστούν µε τα traffic trunks τα οποία θα 

ρυθµίζουν τον τρόπο συµπεριφοράς τους. 

• Ένα σύνολο από παραµέτρους µπορούν να συσχετιστούν µε τους πόρους που περιορίζουν  

την  τοποθέτηση  LSPs  και  τα traffic trunks που χρησιµοποιούν. 

• Είναι σχετικά εύκολο να υλοποιηθεί µε τη βοήθεια του MPLS ένα πλαίσιο δροµολόγησης µε 

ποιότητα υπηρεσίας. 

• Μία καλή υλοποίηση του MPLS µπορεί να µειώσει σηµαντικά τη διαχειριστική επιβάρυνση 

που επιφέρουν άλλες τεχνολογίες. 

Είναι λοιπόν σαφές ότι η χρήση του MPLS  θα διευκολύνει την εφαρµογή των διαδικασιών της 

τεχνολογίας τηλεπικοινωνιακής κίνησης προσφέροντας αποτελεσµατικότερη διαχείριση πόρων  µε τη 

βοήθεια τεχνικών µοιράσµατος τηλεπικοινωνιακού φορτίου, µειωµένο διαχειριστικό κόστος και 

αποδοτικότερη χρησιµοποίηση του δικτυακού εξοπλισµού. 
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1.8 ∆ροµολόγηση µε Ποιότητα Υπηρεσίας 
Η τεχνολογία τηλεπικοινωνιακής κίνησης είναι η διαδικασία που ελέγχει την κίνηση στο δίκτυο ώστε να 

αποφεύγονται τα σηµεία συµφόρησης. Ένα σπουδαίο εργαλείο της τεχνολογίας τηλεπικοινωνιακής 

κίνησης είναι η ∆ροµολόγηση µε Περιορισµούς (Constraint-based Routing) η οποία αποτελεί επέκταση 

της δροµολόγησης µε Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS Routing) [30]. Η βασική ιδέα είναι, δεδοµένης µίας 

αίτησης µίας µεµονωµένης ή συλλογικής ροής, να βρεθεί η διαδροµή που εξυπηρετεί στο µέγιστο 

βαθµό την αίτηση λαµβάνοντας υπόψη κάποιους περιορισµούς και όχι να αποφασίζει µε βάση το 

κοντινότερο µονοπάτι ή το µικρότερο κόστος. Οι στόχοι είναι: 

• Οι διαδροµές που επιλέγονται ικανοποιούν κάποια κριτήρια Ποιότητας Υπηρεσίας. 

• Με την επιλογή αυτή πρέπει να αυξηθεί η χρησιµοποίηση (utilisation) του δικτύου. 

Η ∆ροµολόγηση µε Περιορισµούς λαµβάνει υπόψη της αρκετούς παράγοντες προκειµένου να πάρει 

µία απόφαση για µία διαδροµή, όπως την τοπολογία του δικτύου, τις απαιτήσεις της ροής, τη 

διαθεσιµότητα πόρων του δικτύου και πιθανόν τις πολιτικές που επιβάλλονται από το διαχειριστή του 

δικτύου. Εποµένως, µπορεί µία διαδροµή που είναι µακρύτερη και ελαφρά φορτωµένη να προτιµηθεί 

από µία διαδροµή που είναι µικρότερη αλλά φορτωµένη. Με αυτόν τον τρόπο µοιράζεται η κίνηση στο 

δίκτυο. Οι δροµολογητές για να είναι σε θέση να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις πρέπει να διανέµουν 

πληροφορίες για την κατάσταση των συνδέσεων και να υπολογίζουν διαδροµές µε βάση αυτές τις 

πληροφορίες. Η δροµολόγηση µε περιορισµούς µπορεί να υλοποιηθεί µε προεκτάσεις στα 

παραδοσιακά πρωτόκολλα δροµολόγησης όπως είναι το OSPF [31]. 

Η δροµολόγηση µε περιορισµούς εισάγει κάποιο κόστος επικοινωνίας και υπολογιστικού φορτίου, 

αυξάνει το µέγεθος των πινάκων δροµολόγησης, επιλέγει µία διαδροµή υπολογίζοντας το µήκος της 

και το φορτίο του δικτύου (προτιµώνται οι κοντινές διαδροµές όταν το δίκτυο είναι φορτωµένο) και 

παρουσιάζει δυναµικά αστάθεια δροµολόγησης αφού οι πίνακες δροµολόγησης ενηµερώνονται µε 

πολύ µεγάλη συχνότητα. 

Στο Σχήµα 12 φαίνεται η θέση του MPLS και της δροµολόγησης µε περιορισµούς σε σχέση µε τις 

τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν σε προηγούµενες παραγράφους. 

Στρώµα σύνδεσης 
δεδοµένων

Στρώµα δικτύου

Στρώµα µεταφοράς

SONET/DWDM, 
προσαρµογή/OTN

MPLS

∆ροµολόγηση µε 
περιορισµούς

IntServ DiffServ

 
Σχήµα 12: MPLS και ∆ροµολόγηση µε Περιορισµούς στο ∆ιαδίκτυο 

1.9 ∆ιαχειριστής Εύρους Ζώνης Υποδικτύου (SBM) 
Oι εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσίας είναι τόσο αξιόπιστες όσο είναι η «ασθενέστερη» σύνδεση σε ένα 

µονοπάτι. Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ποιότητα υπηρεσίας από άκρο σε άκρο, αλλά  είναι εξίσου 

σηµαντική και η από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση: 

• Υποστήριξη Ποιότητας Υπηρεσίας σε όλα τα στρώµατα των τερµατικών των τελικών χρηστών. 
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• Υποστήριξη Ποιότητας Υπηρεσίας στα LAN. Τα LAN ανήκουν στο στρώµα σύνδεσης 

δεδοµένων, ενώ οι τεχνολογίες που αναφέρθηκαν µέχρι τώρα είναι κυρίως στρώµατος δικτύου 

και πάνω (εκτός από το MPLS που είναι στρώµατος 2 και 3). 

Μερικές τεχνολογίες στρώµατος 2 σχεδιάστηκαν µε στόχο την Ποιότητα Υπηρεσίας, όπως είναι το 

ΑΤΜ. Αντίθετα, το Ethernet, η πιο κοινή τεχνολογία LAN, προσφέρει µία υπηρεσία ανάλογη µε τη 

βέλτιστης προσπάθειας που υποστηρίζει το ∆ιαδίκτυο σήµερα. Τα πρότυπα ΙΕΕΕ 802 ορίζουν πως οι 

µεταγωγείς Ethernet µπορούν να ταξινοµούν πλαίσια (frames) έτσι ώστε να εξυπηρετούνται µε κάποια 

προτεραιότητα τα πακέτα µε απαιτήσεις χρόνου. Η οµάδα εργασίας IntServ over Specific Link Layers 

(ISSLL) της IETF [32], έχει σκοπό να ορίσει την αντιστοιχία µεταξύ των πρωτοκόλλων και υπηρεσιών 

ποιότητας υπηρεσίας των πάνω στρωµάτων σε αυτά των τεχνολογιών στρώµατος 2. Μεταξύ άλλων, 

αυτή η προσπάθεια έχει ορίσει τον διαχειριστή εύρους ζώνης υποδικτύου (Subnet Bandwidth Manager, 

SBM) για µοιρασµένα ή µεταγωγής 802 τοπικά δίκτυα (LAN), όπως είναι το Ethernet, FDDI, Token 

Ring, κ.ά. Το SBM είναι ένα πρωτόκολλο σηµατοδοσίας [33] που επιτρέπει την επικοινωνία και 

συντονισµό µεταξύ κόµβων του δικτύου και µεταγωγέων (switches) σε ένα δίκτυο SBM [34] καθώς και 

την αντιστοίχηση σε πρωτόκολλα Ποιότητας Υπηρεσίας υψηλότερων στρωµάτων [34]. 
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2 Προσαρµοζόµενο πλαίσιο παροχής 
ποιότητας υπηρεσίας 

Το ∆ιαδίκτυο όπως το ξέρουµε µέχρι σήµερα είναι ισχυρό και ευέλικτο, αλλά λόγω της απρόβλεπτης 

συµπεριφοράς του είναι ακατάλληλο για πολλές από τις εφαρµογές της καθηµερινής ζωής. Η ιδέα της 

σύγκλισης των δικτύων προς µια οµοιογενή υποδοµή βασισµένη στο πρωτόκολλο  ∆ιαδικτύου 

(Internet Protocol, IP) δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει εφ' όσον το ∆ιαδίκτυο δεν µπορεί να 

ικανοποιήσει τα διαφορετικά αιτήµατα των χρηστών του για εξασφάλιση ποιότητα υπηρεσίας (QoS). 

Το επόµενο κύµα της εξέλιξης για ένα παγκόσµιο δίκτυο βασισµένο στο ∆ιαδίκτυο θα τροφοδοτηθεί 

κυρίως από την εισχώρηση µεγαλύτερων κοινοτήτων χρηστών. Αυτοί οι χρήστες δε θα είναι ειδικοί 

επιστήµονες υπολογιστών, δε θα φροντίσουν για τις τεχνικές λεπτοµέρειες των δικτύων, αλλά θα 

θελήσουν να κάνουν χρήση αξιόπιστων υπηρεσιών για την ακουστική ή τηλεοπτική επικοινωνία ή για 

τις υπηρεσίες συναλλαγών όπως το χρηµατιστήριο και τα αλληλοδραστικά παιχνίδια.  

Υπάρχουν διάφορα εµπόδια στον δρόµο προς το ∆ιαδίκτυο της επόµενης γενιάς. Το πρώτο βήµα 

προς την παροχή ποιότητας υπηρεσίας είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας διάκρισης µεταξύ των 

διαφορετικών ειδών τηλεπικοινωνιακής κίνησης, όπως αυτά προκύπτουν από το γνωστό µοντέλο 

διαφοροποιηµένων υπηρεσιών (DiffServ). ∆υστυχώς, η ιδέα των διαφοροποιηµένων υπηρεσιών δεν 

είναι εύκολο να κατανοηθεί από έναν τελικό χρήστη. Ποιες είναι οι διαθέσιµες παράµετροι 

τηλεπικοινωνιακής κίνησης, κάτω από ποιες συνθήκες είναι η υπηρεσία πραγµατικά εγγυηµένη, ποιό 

επίπεδο  ποιότητας υπηρεσίας απαιτείται από τις εφαρµογές; Επιπλέον, το ∆ιαδίκτυο είναι ουσιαστικά 

µια σύνθεση διάφορων δικτύων, που οργανώνεται ενδεχοµένως σε πολλές διαφορετικές χώρες και 

οργανισµούς, οι οποίες διαφέρουν στις προσφορές υπηρεσιών τους. Σε αυτό το πλαίσιο η πρόκληση 

είναι να σχεδιαστεί µια αρχιτεκτονική για µια τόσο ετερογενή υποδοµή που να προσφέρει µια απλή και 

εύχρηστη διαφοροποίηση υπηρεσιών στον τελικό χρήστη ενός παγκόσµιου δίκτυου IP.   

Το προτεινόµενο αρχιτεκτονικό πλαίσιο θέτει ως στόχο του τη σχεδίαση µιας κλιµακούµενης και 

προσαρµοζόµενης αρχιτεκτονικής που θα είναι δυνατόν να εφαρµοστεί σε µεγάλης κλίµακας δίκτυα. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα βασικά στοιχεία και οι µηχανισµοί του 

προτεινόµενου πλαισίου.  
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2.1 Ορισµοί 
Στη συνέχεια δίνονται οι ορισµοί των βασικών εννοιών όπως αυτές χρησιµοποιούνται στα πλαίσια της 

παρούσας διατριβής. 

Online υπηρεσία (Online Service): ένα προϊόν το οποίο κάποιος (π.χ. ένας πάροχος online 

υπηρεσιών) προσφέρει σε τελικούς χρήστες οποιουδήποτε δικτύου. Τέτοιες υπηρεσίες είναι 

πολυµεσικά κείµενα, προγράµµατα εξυπηρετητή/πελάτη, ή προϊόντα ηλεκτρονικού εµπορίου, οι 

οποίες µπορούν να ωφεληθούν από τη χρήση των δικτυακών υπηρεσιών. 

Αίτηµα ποιότητας υπηρεσίας (QoS Request): ένα συγκεκριµένο αίτηµα για απόκτηση ποιότητας 

υπηρεσίας από µια υποδοµή. Συνήθως, πρωτόκολλα σηµατοδοσίας όπως εκείνο του RSVP 

χρησιµοποιούνται για αυτό το σκοπό. Ωστόσο, τα αιτήµατα µπορούν να στηρίζονται και σε 

προγραµµατιστικές διεπαφές (ΑΡΙ) ή CORBA. 

Αντιπρόσωπος ελέγχου αποδοχής (Admission Control Agent, AΕΑ): λογική οντότητα του 

επιπέδου διαχείρισης πόρων. Ο ΑΕΑ είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του ελέγχου πολιτικής και τον 

τοπικό έλεγχο αποδοχής. Υπάρχει µια ένα προς ένα αντιστοιχία της λογικής οντότητας του ΑΕΑ µε τη 

φυσική συσκευή απόληξης. 

Αντιπρόσωπος διαχείρισης πόρων (Resource Control Agent, Α∆Π): µια λογική οντότητα του 

επίπεδου διαχείρισης πόρων. Ο Α∆Π ελέγχει τους πόρους και τους κατανέµει κατάλληλα στους ΑΕΑ. 

Αυτόνοµο σύστηµα (Autonomous System): ένα διασυνδεδεµένο σύνολο δικτύων που 

λειτουργούνται γενικά από τον ίδιο διαχειριστικό τοµέα. 

∆έσµευση (Reservation): µέρος κάποιου πόρου το οποίο προορίζεται για αποκλειστική χρήση από 

µια συγκεκριµένη ροή για περιορισµένο χρονικό διάστηµα µε την εφαρµογή πολιτικών. [36] 

∆ιαχειριστικός τοµέας (administrative domain): ένα σύνολο δικτυακών στοιχείων που βρίσκονται 

κάτω από τον ίδιο διαχειριστικό έλεγχο και αντιµετωπίζονται ως σύνολο για διαχειριστικούς λόγους. 

Συνήθως ελέγχονται από µια εταιρική οντότητα. Για το σκοπό παροχής ποιότητας υπηρεσίας σαν 

δικτυακός τοµέας αναφέρεται κάθε τοµέας που µοιράζεται µια κοινή πολιτική ποιότητας υπηρεσίας. 

∆ικτυακές υπηρεσίες (Network Service): ένα προϊόν το οποίο προσφέρει ένας πάροχος δικτύου 

στους πελάτες του. Πιο συγκεκριµένα, περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο το δίκτυο διαχειρίζεται την 

τηλεπικοινωνιακή κίνηση του πελάτη και υλοποιείται µε τη χρήση µίας ή περισσότερων κλάσεων 

κίνησης. Συνήθως υπάρχει ένα σετ προκαθορισµένων υπηρεσιών αλλά και η δυνατότητα για τον 

καθορισµό συγκεκριµένων παραµέτρων.  

∆ικτυακοί πόροι (Network Resource): το διαθέσιµα µέσα µιας δικτυακής υποδοµής τα οποία 

µοιράζονται µεταξύ διάφορων χρήσεων. Κύριους πόρους αποτελούν µεταξύ άλλων, το εύρος ζώνης 

των συνδέσεων και οι ενταµιευτές των δροµολογητών.  

∆ροµολογητής απόληξης (Edge Router): δες συσκευή απόληξης. 

∆ροµολογητής πυρήνα (Core Router): ο δροµολογητής που βρίσκεται στον πυρήνα ενός 

διαχειριστικού τοµέα.  

Εγγύηση (Guarantee): η πιθανότητα ένας τελικός χρήστης να πάρει το επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας 

που ζήτησε. Η «σφιχτή» εγγύηση σηµαίνει πιθανότητα 100% ενώ η «χαλαρή» εγγύηση δίνει λιγότερη 

πιθανότητα.  
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Είδος δέσµευσης (Reservation Style): το πλήθος των  αποστολέων/δεκτών που εµπλέκονται στη 

δέσµευση. Γενικά, υπάρχουν τρία είδη: ένας-προς-έναν (point-to-point, p2p), ένας-προς-πολλούς 

(point-to-anywhere,p2a) όπου ένας αποστολέας στέλνει σε πολλούς δέκτες και πολλοί-προς-έναν 

(anywhere-to-point, a2p) όπου πολλοί αποστολείς στέλνουν σε ένα δέκτη. 

Έλεγχος αποδοχής (Admission Control): η διαδικασία που καθορίζει αν µια ροή µπορεί να γίνει 

αποδεκτή µε βάση την ποιότητα υπηρεσίας που ζήτησε [37]. Ο έλεγχος αποδοχής διενεργείται από τις 

κατάλληλες δικτυακές οντότητες και µπορεί να βασίζεται στους διαθέσιµους πόρους  ή/και σε πολιτικές.  

Έλεγχος πολιτικής (Policy Control): η διαδικασία που καθορίζει αν θα επιτραπεί η πρόσβαση σε 

δεδοµένους πόρους. 

Επίπεδο διαχείρισης πόρων (Resource Control Layer, Ε∆Π): ένα επίπεδο που επικαλύπτει το 

επίπεδο δικτύου και παρακολουθεί/ελέγχει τους διαθέσιµους πόρους του κυρίως δικτύου 

διαφοροποιηµένων υπηρεσιών και του δικτύου πρόσβασης καθώς επίσης προσφέρει µια διεπαφή 

ποιότητας υπηρεσίας στις εφαρµογές. Το επίπεδο αυτό αποτελείται από τους αντιπροσώπους 

διαχείρισης πόρων, τους αντιπροσώπους ελέγχου αποδοχής και τις µονάδες υποστήριξης εφαρµογών 

χρήστη.  

Εφαρµογή (Application): µία εφαρµογή τελικού χρήστη που χρησιµοποιεί το δίκτυο (π.χ. το 

∆ιαδίκτυο) για επικοινωνιακούς σκοπούς. Τέτοιες εφαρµογές αποτελούνται κυρίως από δύο επίπεδα: 

το πρόγραµµα του χρήστη και την Online υπηρεσία που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. 

Εφαρµογή ενήµερη για την ποιότητα υπηρεσίας(QoS-aware Application): στα πλαίσια της 

παρούσας διατριβής, µια εφαρµογή η οποία ωφελείται άµεσα από τις δυνατότητες παροχής ποιότητας 

υπηρεσίας του δικτύου χρησιµοποιώντας είτε µια προγραµµατιστική διεπαφή εφαρµογών (ΑΡΙ) ενός 

µεσισµικού ποιότητας υπηρεσίας ή ένα κατάλληλο πρωτόκολλο σηµατοδοσίας όπως το RSVP. (Οι 

εφαρµογές που χρησιµοποιούν το τη µονάδα υποστήριξης εφαρµογών χρηστών (ΜΥΕΧ) θα καλούνται 

εφαρµογές βασισµένες στη ΜΥΕΧ.  

Κλάση κίνησης (Traffic Class): στα πλαίσια αυτής της διατριβής, είναι η υλοποίηση µιας δικτυακής 

υπηρεσίας, δηλαδή η εικόνα του προϊόντος από την πλευρά του δικτύου. Μία κλάση κίνησης 

περιλαµβάνει κανόνες που ορίζουν πως γίνεται η διαχείριση της κίνησης που ανήκει στη συγκεκριµένη 

κλάση όπως είναι η συµπεριφορά προώθησης ανά κόµβο, κανόνες για τη ρύθµιση της κίνησης και για 

τον έλεγχο αποδοχής. 

Μεσισµικό (Middleware): είδος λογισµικού που βρίσκεται µεταξύ µιας «υποδοµής» , π.χ. ενός 

λειτουργικού συστήµατος ή ενός δικτύου, και των εφαρµογών. 

Μονάδα υποστήριξης εφαρµογών χρηστών (End user application toolkit, ΜΥΕΧ): είναι µια 

λογική µονάδα του επιπέδου διαχείρισης πόρων . Η ΜΥΕΧ µεσολαβεί µεταξύ της εφαρµογής από την 

πλευρά του χρήστη και του αντιπροσώπου ελέγχου αποδοχής (ΑΕΑ) από την πλευρά του δικτύου. 

Παραδοσιακή εφαρµογή (Legacy Application): µία εφαρµογή τελικού χρήστη που δεν έχει γνώση 

ποιότητας υπηρεσίας αλλά µπορεί εµµέσως να ωφεληθεί από τις δυνατότητες παροχής ποιότητας 

υπηρεσίας του δικτύου. 

Πάροχος online υπηρεσιών (Online Provider): ένας τελικός χρήστης που προσφέρει online 

υπηρεσίες µέσω δικτύου. Ένας τέτοιος πάροχος µπορεί να έχει µία συµφωνία σε επίπεδο υπηρεσίας 
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µε κάποιον πάροχο δικτύου που του επιτρέπει να προσφέρει διαφορετικά επίπεδα ποιότητας για τις 

παρεχόµενες online υπηρεσίες.  

Πάροχος δικτύου (Network Provider): οντότητα που ελέγχει µια δικτυακή υποδοµή και προσφέρει 

δικτυακές υπηρεσίες. Ένας πάροχος µπορεί να έχει το ρόλο του παρόχου πρόσβασης προσφέροντας 

δικτυακή υποδοµή ή/και το ρόλο του πάροχου υπηρεσιών προσφέροντας δικτυακές υπηρεσίες. 
Πάροχος περιεχοµένου (Content Provider): εκείνος που παρέχει το περιεχόµενο για online 

υπηρεσίες. 

Πάροχος υπηρεσιών (service provider): βλ. πάροχος δικτύου.  

Πελάτης (Customer): µια οντότητα που αγοράζει µια συγκεκριµένη δικτυακή υπηρεσία. Ο πελάτης 

µπορεί να ενεργεί ως µεσάζοντας µεταξύ ενός παρόχου δικτύου και του τελικού χρήστη ή να είναι ο 

ίδιος τελικός χρήστης.  

Περιεχόµενο (Content): Τα πολυµεσικά δεδοµένα που προσφέρονται στους χρήστες µιας online 

υπηρεσίας, π.χ. ένα video µιας υπηρεσίας παροχής video κατά απαίτηση, δυναµικές οικονοµικές 

πληροφορίες σε µια υπηρεσία τραπεζικών συναλλαγών κτλ. 

Πλατφόρµα επιπέδου διαχείρισης πόρων (RCL Platform): η φυσική πλατφόρµα στην οποία 

«τρέχουν» οι αντιπρόσωποι ελέγχου αποδοχής και/ή αντιπρόσωποι ελέγχου πόρων. Είναι δυνατόν να 

είναι µια ξεχωριστή υλική οντότητα ή να είναι ενσωµατωµένη σε κάποιον δροµολογητή.  

Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service, QoS): ένα συνολικό µέτρο της ποιότητας υπηρεσίας 

βασισµένο σε ορισµένες παραµέτρους κλειδιά [38]. Η ποιότητα υπηρεσίας γίνεται αντιληπτή σε δύο 

επίπεδα: στο επίπεδο των εφαρµογών τελικού χρήστη αναµένεται τα δεδοµένα να µεταφέρονται µε 

ελάχιστη καθυστέρηση, µικρή διακύµανση καθυστέρησης και χωρίς λάθη, ενώ στο επίπεδο δικτύου η 

ποιότητα υπηρεσίας χρησιµοποιείται για να περιγράψει µια σύνδεση στην οποία τα δεδοµένα 

µεταφέρονται µε τρόπο καλύτερο από εκείνον της «βέλτιστης προσπάθειας» χρησιµοποιώντας 

δικτυακούς πόρους και µε ελάχιστη απώλεια δεδοµένων. 

Πολιτική (Policy, QoS Policy.) Η σύνδεση των προφίλ αναγνώρισης και εγγραφής κίνησης µε 

συγκεκριµένες δικτυακές συµπεριφορές που περιλαµβάνουν:  

• καθορισµός απλών προτεραιοτήτων ή συγκεκριµένου εύρους ζώνης για προσδιορισµένες 

ροές ή σύνολα πακέτων. [39] 

• αποδοχή/απόρριψη µιας προσδιορισµένης ροής πακέτων που ζητά ποιότητα υπηρεσίας 

καλύτερη από την κλάση «βέλτιστης προσπάθειας». 

Πρόγραµµα χρήστη (User Program): στα πλαίσια αυτής της διατριβής, είναι ένα βασικό ή 

εξειδικευµένο λογισµικό που επιτρέπει την προσφορά και χρήση online υπηρεσιών. Τυπικά 

παραδείγµατα βασικών προγραµµάτων είναι οι φυλλοµετρητές ιστοσελίδων (web browsers) όπως  ο  

Internet explorer και ο Firefox, οι εξυπηρετητές παγκόσµιου ιστού (web servers), τα προγράµµατα 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και προγράµµατα συνδιασκέψεων όπως το Microsoft netmeeting. 

Προδιαγραφή σε επίπεδο υπηρεσίας (Service Level Specification, SLS): ένα σύνολο 

παραµέτρων µε τις αντίστοιχες τιµές τους το οποίο ορίζει την υπηρεσία που προσφέρεται σε µια ροή 

πακέτων από ένα αυτόνοµο σύστηµα διαφοροποιηµένων υπηρεσιών.  

Ροή (Flow): στα πλαίσια της διατριβής ορίζεται ως ένα σύνολο πακέτων που ανήκουν στην ίδια 

σύνοδο µιας εφαρµογής.  
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Ρόλος (Role): ένα τερµατικό που παίρνει µέρος σε µια δικτυακή σύνοδο µπορεί να έχει το ρόλο του 

αποστολέα τηλεπικοινωνιακής κίνησης (που έχει απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας) ή του παραλήπτη. 

Επιπλέον, τον ρόλο του αιτούντα για ποιότητα υπηρεσίας µπορεί να έχει ο αποστολέας, ο δέκτης ή 

κάποια τρίτη οντότητα.  

Σενάριο ποιότητας υπηρεσίας (QoS Scenario): µια περίπτωση χρήσης στην οποία οι εφαρµογές 

ζητούν ποιότητα υπηρεσίας προκειµένου να έχουν καλύτερης ποιότητας επικοινωνία.  

Σηµείο εισόδου (Ingress): σηµείο από το οποίο εισέρχεται η κίνηση στο δίκτυο ή στον τοµέα. Ο 

ποµπός (αποστολέας της κίνησης) βρίσκεται σε αυτό το σηµείο.  

Σηµείο εξόδου (Egress): το σηµείο από όπου η κίνηση εγκαταλείπει το δίκτυο ή τον τοµέα. Ο δέκτης 

βρίσκεται σε αυτό το σηµείο. 
Συµπεριφορά Προώθησης ανά Κόµβο (Per Hop Behaviour, PHB): η διαδικασία προώθησης που 

ακολουθείται στα πακέτα µιας συγκεκριµένης κλάσης κίνησης, βασισµένη στα κριτήρια  του πεδίου 

∆ιαφοροποιηµένων Υπηρεσιών. ∆ροµολογητές και µεταγωγείς χρησιµοποιούν PHB για να 

καθορίσουν τις προτεραιότητες εξυπηρέτησης των διάφορων ροών κίνησης [36]. Υπάρχουν ήδη δύο 

τυποποιηµένες συµπεριφορές προώθησης ανά κόµβο από την IETF: η ανεµπόδιστη προώθηση 

(Expedited Forwarding, EF) [40], και η εγγυηµένη προώθηση (Assured Forwarding, AF) [41]. 

Συµφωνία σε επίπεδο υπηρεσίας (Service Level Agreement, SLA): ένα συµβόλαιο µεταξύ ενός 

παρόχου δικτύου και ενός πελάτη το οποίο ορίζει τις υποχρεώσεις του πάροχου µε την έννοια των 

δικτυακών υπηρεσιών. Αναλυτικότερα, µια συµφωνία σε επίπεδο υπηρεσίας περιλαµβάνει τις 

παραµέτρους ποιότητας υπηρεσίας (εύρος ζώνης, ποσοστό απωλειών, καθυστέρηση και διακύµανση 

καθυστέρησης) της δικτυακής υπηρεσίας, τις περιόδους κατά τις οποίες αυτή θα είναι διαθέσιµη, τη 

µέθοδο των µετρήσεων και τις συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης αυτών των επιπέδων ποιότητας 

υπηρεσίας σε συνδυασµό µε τα κόστη που εµπλέκονται. 

Σύνδεση – ζεύξη (Link): ένα τηλεπικοινωνιακό κανάλι που αποτελείται από τις συσκευές που 

αποτελούν το µονοπάτι µετάδοσης µεταξύ του αποστολέα και του δέκτη. Στα πλαίσια της διατριβής 

εννοείται η σύνδεση από τη µία δικτυακή µονάδα στην επόµενη. 

Συνδροµητής (Subscriber): χρησιµοποιείται από το επίπεδο διαχείρισης πόρων για να αναγνωρίσει 

έναν πελάτη ο οποίος έχει υπογράψει µία συµφωνία επιπέδου υπηρεσίας µε τον πάροχο του δικτύου. 

Σύνοδος (Session): το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο µια εφαρµογή χρησιµοποιεί το δίκτυο µε 

απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας. 

Συνοριακός δροµολογητής (border router): δες συσκευή απόληξης. 

Συσκευή απόληξης (Edge Device): µια συσκευή (π.χ. ένας δροµολογητής) που βρίσκεται στα άκρα 

ενός διαχειριστικού τοµέα. Μπορεί να βρίσκεται στα διατοµεακά σύνορα (οπότε λέγεται border router) 

ή στα σύνορα µε τα τερµατικά (hosts). Στην τελευταία περίπτωση γίνεται διαχωρισµός αν η συσκευή 

βρίσκεται στην πλευρά του πυρήνα του δικτύου (οπότε λέγεται δροµολογητής απόληξης, edge router) 

ή στην πλευρά της πρόσβασης στο δίκτυο (οπότε λέγεται δροµολογητής πρόσβασης, access router). 

Τελικός χρήστης (End-user): ένα πρόσωπο ή σύνολο προσώπων εξωτερικών προς το δίκτυο που 

χρησιµοποιούν το δίκτυο για να εκτελέσουν εργασίες χρησιµοποιώντας τις αποκαλούµενες εφαρµογές 

τελικού χρήστη. 

Τερµατικό (Host): υπολογιστικό σύστηµα του δικτύου που ανήκει στον τελικό χρήστη. 
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Τοπικός έλεγχος αποδοχής (Local Admission Control): έλεγχος αποδοχής µε τοπικά κριτήρια 

(πόρων και πολιτικών). 

Τρόπος δέσµευσης (Reservation Mode): χαρακτηρίζεται από το ποιος έχει το ρόλο του αιτούντα. 

Υπάρχουν τρία ήδη δέσµευσης: εκκίνηση από τον αποστολέα, εκκίνηση από τον δέκτη, καθώς και 

εκκίνηση από τρίτη οντότητα. 

Υπηρεσία (Service): εξ ορισµού ο όρος υπηρεσία είναι συνώνυµος µε την υπηρεσία για τελικούς 

χρήστες: ένα σύνολο λειτουργιών που προσφέρεται στον τελικό χρήστη από κάποιον οργανισµό 

(πάροχο υπηρεσιών). Από την πλευρά του δικτύου οι υπηρεσίες είναι προϊόντα που προσφέρονται 

στους τερµατικούς χρήστες. Ωστόσο, αυτά τα προϊόντα γίνονται αντιληπτά σε δύο διαφορετικά 

αφαιρετικά επίπεδα από την πλευρά του τελικού χρήστη: ο τελικός χρήστης ουσιαστικά εγγράφεται σε 

ένα σύνολο δικτυακών υπηρεσιών, αλλά πρακτικά επιλέγει από ένα σύνολο µε πιο γενικές υπηρεσίες 

οι οποίες χρησιµοποιούνται από τις εφαρµογές του. Εξαιτίας αυτής της διττής φύσης των υπηρεσιών 

αποφεύγεται η χρήση του όρου και χρησιµοποιείται στη θέση του οι όροι δικτυακές υπηρεσίες και 

χαρακτηριστικά συνόδου αντίστοιχα. 

Χαρακτηριστικά συνόδου (Session Characteristics): ένας τελικός χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

εξατοµίκευση τις απαιτήσεις του για ποιότητα υπηρεσίας. Π.χ. µπορεί είτε να διαλέξει από µια λίστα µε 

διαφορετικής προκαθορισµένης ποιότητας video είτε να ορίσει ο ίδιος παραµέτρους όπως ρυθµός 

καρέ, µέγεθος εικόνας κ.α. Αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να αντιστοιχίζονται σε δικτυακές υπηρεσίες. 

2.2 Γενική αρχιτεκτονική πλαισίου αναφοράς 
Σε αυτή την παράγραφο θα δοθεί µια γενική εικόνα του αρχιτεκτονικού πλαισίου αναφοράς. Στη 

συνέχεια του κεφαλαίου θα αναλυθούν περαιτέρω οι επιµέρους οντότητες του πλαισίου.  

Το πρώτο εµπλεκόµενο µέρος σε όλα τα σενάρια είναι ο χρήστης ο οποίος χρησιµοποιεί µια εφαρµογή. 

Ο χρήστης απλώς «λέει» στην εφαρµογή να κάνει για παράδειγµα  µια  κλήση video µε καλή ποιότητα. 

Η αρχιτεκτονική υλοποιεί την «µονάδα υποστήριξης εφαρµογών χρηστών» (end-user application 

toolkit, ΜΥΕΧ) σαν µια προσανατολισµένη στο χρήστη διεπαφή προς τις παροχές του δικτύου. Η 

ΜΥΕΧ επιτρέπει στις εφαρµογές να δηλώσουν τις απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας τους στο δίκτυο. 

Τα αιτήµατα ποιότητας υπηρεσίας στέλνονται από τη ΜΥΕΧ στο δίκτυο. Από την πλευρά του δικτύου, 

ο ρόλος διαχείρισης του αιτήµατος και της χορήγησης της ζητούµενης ποιότητας υπηρεσίας 

καλύπτεται από το  επίπεδο διαχείρισης πόρων (resource control layer, Ε∆Π), που θα περιγραφεί στη 

συνέχεια. 

Οι εφαρµογές, ή καλύτερα οι δηµιουργοί των εφαρµογών,  πρέπει να λάβουν υπόψη τους την 

αντίληψη των χρηστών για  την καλή ποιότητα και να την αντιστοιχίσουν στις διαθέσιµες 

προσφερόµενες υπηρεσίες  των υποκείµενων δικτύων. Οποιοδήποτε δίκτυο ικανό για υποστήριξη 

ποιότητας υπηρεσίας θα πρέπει να παράσχει τους ειδικούς µηχανισµούς για να αντιµετωπιστούν 

διαφορετικές κλάσεις εφαρµογών όπως είναι αυτές της φωνής, video, µεταφοράς αρχείων κ.λπ. 

Προκειµένου να επιτευχθεί η διαφοροποίηση της ποιότητας υπηρεσίας σε επίπεδο υπηρεσιών, το 

προτεινόµενο πλαίσιο καθορίζει ένα περιορισµένο σύνολο  δικτυακών υπηρεσιών (network services, 

∆Υ) που αντιπροσωπεύουν τις υπηρεσίες που πωλούνται από τον προµηθευτή στους πελάτες του. 

Κάθε ∆Υ προορίζεται να υποστηρίξει µια κατηγορία εφαρµογών µε ουσιαστικά παρόµοια απαιτήσεις 



Προσαρµοζόµενο πλαίσιο παροχής ποιότητας υπηρεσίας                                                                 47 

 

  

και χαρακτηριστικά. Η ∆Υ είναι η βάση για τις συµφωνίες επιπέδου υπηρεσίας  µεταξύ του 

προµηθευτή και του πελάτη (SLA). 

Οι δικτυακές υπηρεσίας ορίζονται ως εξής: 

• Η Εξαιρετική Υπηρεσία Σταθερού Ρυθµού Μετάδοσης (Premium Constant bit rate, PCBR) η 

οποία υποστηρίζει εφαρµογές µετάδοσης φωνής, και υψηλά αλληλοδραστικές πολυµεσικές 

εφαρµογές. Θεωρεί έναν σχεδόν σταθερό ρυθµό µετάδοσης µε χαµηλές απαιτήσεις εύρους 

ζώνης αλλά προσφέρει χαµηλά επίπεδα καθυστέρησης, και ακόµα χαµηλότερα επίπεδα 

διακύµανσης καθυστέρησης και απώλειας πακέτων. 

• Η Εξαιρετική Υπηρεσία Μεταβλητού Ρυθµού Μετάδοσης (Premium Variable Bit Rate, PVBR) 

στοχεύει σε εφαρµογές µετάδοσης video  σε πραγµατικό χρόνο όπως η τηλεσυνδιάσκεψη. Σε 

αυτή την υπηρεσία είναι εφικτή η προσφορά υψηλού εύρους ζώνης όπου όµως η 

καθυστέρηση , η διακύµανση της καθυστέρησης και η απώλεια πακέτων είναι λιγότερο 

περιορισµένη από ότι στην PCBR. 

• Η Εξαιρετική Υπηρεσία Πολυµέσων (Premium MultiMedia, PMM) ταιριάζει σε 

προσαρµοζόµενες εφαρµογές όπως η µεταφορά αρχείων ή η ροή video. Ένα ελάχιστο εύρους 

ζώνης προσφέρεται µε µεγάλη πιθανότητα και µόνο τα σύµµορφα πακέτα έχουν αµελητέα 

πιθανότητα απώλειας. 

• Η Εξαιρετική Υπηρεσία Κρίσιµης Αποστολής (Premium Mission Critical, PMC) απευθύνεται σε 

αλληλοδραστικές εφαρµογές που απαιτούν ταχύτατη απόκριση µε χαµηλές ανάγκες εύρους 

ζώνης και µη άπληστη συµπεριφορά.  

• Τέλος, προσφέρεται και η υπηρεσία «βέλτιστης προσπάθειας» 

Οι εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσίας είναι δυνατές µόνο εάν ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (internet 

service provider, ISP) είναι σε θέση να ελέγξει το ποσό τηλεπικοινωνιακής κίνησης που εισάγει στο 

δίκτυο. Εάν αφαιρετικά θεωρήσουµε το δίκτυο ως περιορισµένο σύνολο πόρων, η λειτουργία ελέγχου 

της κίνησης µπορεί να θεωρηθεί ως µια διαδικασία διαχείρισης πόρων την οποία ελέγχει ένα 

κατανεµηµένο επίπεδο, το επίπεδο διαχείρισης πόρων. ∆ιάφοροι µηχανισµοί ενεργούν 

συµπληρωµατικά µέσα στο επίπεδο αυτό σε διαφορετικές χρονικές κλίµακες: υπολογισµός τιµών 

κίνησης, δυναµική δεξαµενή πόρων, έλεγχος αποδοχής και έλεγχος της κίνησης.  

Στο προτεινόµενο αρχιτεκτονικό πλαίσιο οι συνολικοί δικτυακοί πόροι οργανώνονται ανά κλάση 

κίνησης. Με βάση τη συνολική εκτίµηση του πίνακα τηλεπικοινωνιακής κίνησης για κάθε κλάση 

κίνησης και τη δροµολόγηση των πακέτων, ένας αρχικός  αλγόριθµος  προσδιορίζει το αναµενόµενο 

ποσό εύρους ζώνης που θα χρησιµοποιείται από κάθε κλάση κίνησης για κάθε σύνδεση. Αυτές οι 

τιµές χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των εσωτερικών παραµέτρων των δροµολογητών και για 

να παρέχουν τις τιµές των ορίων ελέγχου αποδοχής  εισόδου και εξόδου  (admission control limits, 

ACL) για κάθε δροµολογητή απόληξης και για κάθε κλάση κίνησης. Το γενικό όριο ελέγχου αποδοχής 

εισόδου [εξόδου] αντιπροσωπεύει το µέγιστο ποσό εισερχόµενης [εξερχόµενης] κίνησης που κάθε 

δροµολογητής απόληξης επιτρέπεται να δεχτεί για τη συγκεκριµένη κλάση κίνησης. Η λογική πίσω 

από την έννοια του ορίου ελέγχου αποδοχής είναι ότι η συµφόρηση στον πυρήνα των δικτύων µπορεί 

να αποφευχθεί από έναν απλό περιορισµό στην κυκλοφορία ανά κλάση στις άκρες των  δικτύων.  
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Τα όρια ελέγχου αποδοχής επιβάλλονται σε κάθε ακραίο κόµβο από τον  αντιπρόσωπο ελέγχου 

αποδοχής (admission control agent, ΑΕΑ). Ο ΑΕΑ θα αποφασίσει για την είσοδο των νέων ροών 

βασισµένος στις δηλωµένες παραµέτρους κίνησης και στις τοπικά αποθηκευµένες πληροφορίες. Στην 

εκτέλεση της απόφασης αποδοχής για τη νέα ροή, ο AΕA θα εξετάσει τους πόρους που ζητούνται 

βασισµένος σε ένα σύνολο κανόνων.   

Σε περίπτωση που η ροή γίνει αποδεκτή από τον AΕA, µια  µονάδα ρύθµισης κίνησης 

παραµετροποιείται  στο δροµολογητή εισόδου για αυτήν. Η µονάδα αυτή αναλαµβάνει διάφορους 

ρόλους: βασικά πρέπει να χαρακτηρίσει τα πακέτα µε το κατάλληλο πεδίο διαφοροποιηµένων 

υπηρεσιών , και συγχρόνως ελέγχει τη συµµόρφωση του σχεδίου εκποµπής µε τις δηλωµένες 

παραµέτρους (π.χ. το µέγιστο ρυθµό µετάδοσης για τις ροές UDP).  

Για να είναι εφικτή  η αντιµετώπιση των αποκλίσεων και διακυµάνσεων της πραγµατικής κίνησης 

εισάγεται η έννοια των δυναµικών δεξαµενών πόρων. Οι αλγόριθµοι των δεξαµενών αυτών 

προσπαθούν να µεταβάλλουν δυναµικά τα όρια ελέγχου αποδοχής σε κάθε δροµολογητή απόληξης. 

Ο µηχανισµός των δεξαµενών πόρων είναι κατανεµηµένος και δοµηµένος ιεραρχικά. Ουσιαστικά 

υλοποιείται στον αντιπρόσωπο διαχείρισης πόρων και στον ΑΕΑ. 

Οι  µηχανισµοί  που περιγράφηκαν παραπάνω εκτελούνται από διάφορα αλληλεπιδρώντα λογικά 

στοιχεία που αποτελούν συλλογικά το  επίπεδο διαχείρισης πόρων. Το Ε∆Π µπορεί να θεωρηθεί ως 

ένα υπερκείµενο δίκτυο ελέγχου πάνω από το δίκτυο διαφοροποιηµένων υπηρεσιών, όπως 

σκιαγραφείται στο Σχήµα 13. Το Ε∆Π έχει κυρίως τρεις στόχους, οι οποίοι ορίζονται στις διαφορετικές 

λογικές οντότητες: 

• Την προσφορά µιας διεπαφής της υποδοµής ποιότητας υπηρεσίας στις εφαρµογές. Αυτή η 

διεπαφή χτίζεται από τη ΜΥΕΧ . Από τη µεριά του δικτύου η ΜΥΕΧ ενεργεί ως η πρώτη 

γραµµή του Ε∆Π, από την πλευρά των χρηστών, η ΜΥΕΧ παρέχει µια πύλη ποιότητας 

υπηρεσίας.  

• Τον έλεγχο της πρόσβασης στο δίκτυο µε την εκτέλεση του ελέγχου πολιτικής και του ελέγχου 

αποδοχής. Αυτό είναι ο στόχος του  ΑΕΑ. Κάθε δροµολογητής απόληξης ελέγχεται από ένα 

ΑΕΑ.  

• Τη διαχείριση των πόρων στο δίκτυο. Αυτός ο στόχος ανατίθεται στον  αντιπρόσωπο 

διαχείρισης πόρων Α∆Π (resource control agent, Α∆Π). Ο Α∆Π αλληλεπιδρά µε τους ΑΕΑ 

µέσω του δυναµικού µηχανισµού δεξαµενών πόρων.  

Το Σχήµα 13 παρουσιάζει µια συνολική εικόνα του αρχιτεκτονικού πλαισίου για την υποστήριξη 

ποιότητας υπηρεσίας. Η αρχιτεκτονική διαχωρίζει  τον έλεγχο αποδοχής  και  τη διαχείριση πόρων. 

Κάθε ΑΕΑ µπορεί να ενεργήσει αυτόνοµα και αναγνωρίζει ή απορρίπτει τα αιτήµατα βασισµένα στην 

τρέχουσα γνώση της τοπικής διαθεσιµότητας των πόρων. Ο Α∆Π ανακατανέµει τα τοπικά όρια του 

ΑΕΑ µε µικρότερη χρονικά συχνότητα, βασισµένος στη χρησιµοποίηση των πόρων του δικτύου. Αυτός 

ο διαχωρισµός του ελέγχου αποδοχής και της διαχείρισης πόρων και η αυτόνοµη λειτουργία αυτών 

των οντοτήτων είναι το κύριο χαρακτηριστικό του πλαισίου το οποίο ενισχύει την επεκτασιµότητα και 

την αξιοπιστία. 
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Σχήµα 13: Το αρχιτεκτονικό πλαίσιο 

∆εδοµένου ότι ο φιλόδοξος στόχος της αρχιτεκτονικής είναι να υποστηριχθεί η ποιότητα υπηρεσίας σε 

ευρεία κλίµακα (µεταξύ πολλαπλών τοµέων), απαιτείται ο καθορισµός και η δηµιουργία ενός 

διατοµεακού προτύπου ποιότητας υπηρεσίας (interdomain QoS model, ∆ΠΠΥ). Κατά τη σχεδίαση 

ενός τέτοιου µοντέλου, τα ακόλουθα ζητήµατα πρέπει να αντιµετωπιστούν:  

• Εφαρµογή µιας κλιµακούµενης διατοµεακής αρχιτεκτονικής για να χειριστεί δυναµικά τις 

διατοµεακές δεσµεύσεις πόρων,  

• Καθορισµός ενός συνόλου υπηρεσιών ποιότητας υπηρεσίας σε επίπεδο τοµέων.  

Σχετικά µε το δεύτερο σηµείο εισάγεται η έννοια των παγκόσµια γνωστών υπηρεσιών  (globally well 

known services, ΠΓΥ). Όσον αφορά το πρώτο σηµείο, η ανάγκη για έναν κατανεµηµένο διατοµεακό 

µηχανισµό σηµατοδοσίας είναι εµφανής. Η αρχική ανησυχία για το σχεδιασµό  ενός τέτοιου 

µηχανισµού είναι οι προοπτικές κλιµάκωσης του όσον αφορά τον όγκο του κόστους σηµατοδοσίας. 

Ειδικότερα, το πρόβληµα προκύπτει στις µεγάλες περιοχές διέλευσης, όπου ο αριθµός ταυτόχρονων 

αιτηµάτων δέσµευσης πόρων που υποβάλλονται σε επεξεργασία στους δροµολογητές των τοµέων 

µπορεί να γίνει εξαιρετικά υψηλός και έτσι απαγορευτικός όσον αφορά την επεξεργαστική ισχύ και τη 

µνήµη. Η κλιµάκωση µπορεί να επιτευχθεί µέσω της κατάλληλης συσσώρευσης των αιτηµάτων αυτών.   

Σαν πρόσθετο περιορισµό, το διατοµεακό πρωτόκολλο πρέπει να είναι ανεξάρτητο από την 

αρχιτεκτονική ελέγχου πόρων του κάθε τοµέα, καθώς κάθε τοµέας πρέπει να είναι αυτόνοµος στη 

διαχείριση των πόρων του και πρέπει να είναι σε θέση να πάρει αυτόνοµα τις αποφάσεις ελέγχου 

αποδοχής. 

2.3 Υπηρεσίες 

2.3.1 ∆ικτυακές υπηρεσίες 

Η δικτυακή υποδοµή του πλαισίου προσφέρει έναν αριθµό επιλογών µεταφοράς για την ΙΡ κίνηση  του 

χρήστη. Αυτοί οι διαφορετικοί τρόποι µεταφοράς ονοµάζονται δικτυακές υπηρεσίες. Κάθε δικτυακή 

υπηρεσία παρέχει ένα συγκεκριµένο επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας το οποίο εκφράζεται µε στατιστικά 

στοιχεία σχετικά για παράδειγµα µε την καθυστέρηση ή/και την απώλεια των πακέτων. Επίσης, για 

κάθε δικτυακή υπηρεσία ορίζεται επακριβώς ποιες παράµετροι πρέπει να περιλαµβάνονται στο αίτηµα 
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για δέσµευση πόρων και ποιες τιµές µπορούν να έχουν. Ένα µέρος από αυτές τις παραµέτρους 

χρησιµοποιούνται για την αστυνόµευση της κίνησης δεδοµένου ότι όλες οι ροές πακέτων που έχουν 

δικαίωµα να κάνουν χρήση κάποιας δικτυακής υπηρεσίας είναι αναγκασµένες να συµµορφώνονται µε 

ορισµένα χαρακτηριστικά.  

Οι δικτυακές υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά τους ορίζονται από τον λειτουργό του δικτύου. Είναι 

διαθέσιµες στις οντότητες του Ε∆Π µέσω κάποιου είδους βάσης δεδοµένων. Οι ΑΕΑ και Α∆Π είναι 

ανάγκη να γνωρίζουν σχετικά µε τις δικτυακές υπηρεσίες και όχι για συγκεκριµένες εφαρµογές και τις 

απαιτήσεις τους. Το τελευταίο καλύπτεται από την ΜΥΕΧ. Η ΜΥΕΧ έχει πρόσβαση στα δεδοµένα των 

δικτυακών υπηρεσιών αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνει και τις απαιτήσεις των εφαρµογών ώστε να 

µπορεί να κάνει την κατάλληλη αντιστοίχηση. Έτσι, ένα αίτηµα για δέσµευση από τη ΜΥΕΧ προς τον 

ΑΕΑ καθορίζει συγκεκριµένα την απαιτούµενη δικτυακή υπηρεσία.  

2.3.2 Χαρακτηρισµός µιας δικτυακής υπηρεσίας  

Μια δικτυακή υπηρεσία χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 

Το όνοµα ή το ID το οποίο είναι το αναγνωριστικό της δικτυακής υπηρεσίας 

Τις απαιτούµενες λεπτοµέρειες που πρέπει να έχουν οι αντίστοιχες αιτήσεις:  

• Απαιτούµενο είδος δέσµευσης (p2p ή p2a) 

• Απαιτούµενη προδιαγραφή τηλεπικοινωνιακής κίνησης. Γενικά, υπάρχει µια κοινή, 

προκαθορισµένη ελάχιστη προδιαγραφή αποτελούµενη τουλάχιστον από την παράµετρο 

TOKEN_BUCKET_TSPEC όπως αυτή ορίζεται στο [42]. Για την κάθε δικτυακή υπηρεσία 

ορίζονται οι εξ’ορισµού τιµές όλων των παραµέτρων, οι παράµετροι για τις οποίες µπορούν να 

οριστούν συγκεκριµένες τιµές καθώς και το εύρος αυτών των τιµών.  

• Απαιτούµενη χρονική διάρκεια της δέσµευσης 

• QoS: στατιστικές πληροφορίες σχετικά µε την καθυστέρηση, διακύµανση της καθυστέρησης, 

πιθανότητα απώλειας πακέτων/ εγγυηµένο εύρος ζώνης, σειρά πακέτων. Για παράδειγµα, 

95% των πακέτων δε θα έχουν καθόλου καθυστέρηση στις ουρές, τουλάχιστον 99% δε θα 

απορριφθούν λόγω υπερχείλισης ουρών και δε θα υπάρξει αλλαγή στη σειρά των πακέτων.  

• Πληροφορίες για λογιστική χρήση: ό,τι πληροφορία είναι απαραίτητη για τη χρέωση της 

χρήσης της δικτυακής υπηρεσίας. 

2.3.3 Υλοποίηση των δικτυακών υπηρεσιών 
Ενώ το Ε∆Π είναι γνώστης των δικτυακών υπηρεσιών οι δροµολογητές δεν έχουν τη δυνατότητα να 

γνωρίζουν. Οι δροµολογητές γνωρίζουν τα πεδία διαφοροποιηµένων υπηρεσιών (DSCPs) και έχουν 

µηχανισµούς προγραµµατισµού εκποµπής πακέτου που µεταχειρίζονται τα πακέτα ανάλογα µε τα  

DSCPs (Οι ακραίοι δροµολογητές κατά περίπτωση ελέγχουν και άλλα πεδία της επικεφαλίδας των 

πακέτων ώστε να ταξινοµήσουν την τηλεπικοινωνιακή κίνηση). Η βασική ιδέα είναι να υλοποιηθεί κάθε 

δικτυακή υπηρεσία χρησιµοποιώντας ένα ή παραπάνω DSCP. Οι δροµολογητές είναι διαµορφωµένοι 

µε τέτοιο τρόπο ώστε η συµπεριφορά προώθησης των πακέτων ΙΡ για την κίνηση να έχει ως 

αποτέλεσµα την επίτευξη των στόχων για QoS που ορίζονται από την κάθε δικτυακή υπηρεσία.  
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2.3.4 Κλάσεις τηλεπικοινωνιακής κίνησης 

Ο όρος κλάση (τηλεπικοινωνιακής) κίνησης χρησιµοποιείται για να περιγράψει την υλοποίηση µιας 

δικτυακής υπηρεσίας. Για να γίνει εφικτό ο ΑΕΑ να προχωρήσει σε έλεγχο αποδοχής ανεξάρτητα από 

τα χαρακτηριστικά της κλάσης κίνησης, κάθε κλάση είναι απαραίτητο να παρέχει κανόνες µε τους 

οποίους θα καθορίζεται το πώς γίνεται η πρόσθεση  και η σύγκριση  των περιγραφητών κίνησης, π.χ. 

µαθηµατικές φόρµουλες για κάθε κλάση που υπολογίζουν το «ενεργό εύρος ζώνης». Πιο αναλυτικά τα 

παρακάτω χαρακτηρίζουν µια κλάση κίνησης: 

• Συµπεριφορά προώθησης ανά κόµβο 

• Κανόνες για την ρύθµιση της κίνησης 

• Κανόνες για τον έλεγχο αποδοχής 

• Υπολογιστικοί κανόνες για τους περιγραφητές κίνησης της κλάσης κίνησης 

2.3.5 Αντιστοίχιση των δικτυακών υπηρεσιών σε κλάσεις κίνησης 

Ο ΑΕΑ έχει το ρόλο της αντιστοίχησης των δικτυακών υπηρεσιών µε τις παρεχόµενες κλάσεις κίνησης. 

Για αυτό το λόγο αυτό το Ε∆Π διαθέτει ένα είδος βάσης δεδοµένων περιλαµβάνοντας: 

• Τις διαθέσιµες δικτυακές υπηρεσίες  

• Τις διαθέσιµες κλάσεις κίνησης 

• Τους κανόνες αντιστοίχησης  (οι οποίοι χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν την κατάλληλη 

κλάση κίνησης για την αιτούµενη δικτυακή υπηρεσία) 

Η βάση αυτή χρησιµοποιείται και από την ΜΥΕΧ για να ενηµερώνεται για τις διαθέσιµες δικτυακές 

υπηρεσίες. Στο προσαρµοζόµενο πλαίσιο παροχής ποιότητας υπηρεσίας που παρουσιάζεται σε αυτή 

τη διατριβή υλοποιούνται τέσσερις κλάσεις κίνησης που αντιστοιχίζονται µία προς µία µε τις δικτυακές 

υπηρεσίες. 

2.3.6 Ενδείκτες ποιότητας υπηρεσίας 
Η επικεφαλίδα του πακέτου ΙΡ ,καθώς και οι επικεφαλίδες της έκδοσης 4 περιλαµβάνουν κάποια πεδία 

τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την λήψη ορθών αποφάσέων  για το χειρισµό του πακέτου 

όσον αφορά την ποιότητα υπηρεσίας. Γενικά, κάθε ορισµένη ακολουθία bits ενός πακέτου ΙΡ µπορεί 

να ανιχνευτεί, όµως µερικά πεδία της επικεφαλίδας είναι πιο χρήσιµα. Αυτά τα πεδία είναι σηµειωµένα 

µε γκρι χρώµα στο παρακάτω Σχήµα 14. 

0 7 8 15 16 23 24 31 

Version IHL type of service total length 

Identification flags fragment offset 

time to live Protocol header checksum 

source IP address 

destination IP address 

Options Padding 

Σχήµα 14: Επικεφαλίδα πακέτου ΙΡ 
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Ενδείκτης ποιότητας υπηρεσίας βασισµένος στη διεύθυνση: ο ενδείκτης ποιότητας υπηρεσίας που 

βασίζεται στη διεύθυνση επιτρέπει την αναγνώριση των πακέτων από µία συγκεκριµένη πηγή σε ένα 

συγκεκριµένο προορισµό. Αυτό είναι εφικτό µόνο στην περίπτωση που δε γίνεται µετάφραση της 

διεύθυνσης. Εκτός απλών διευθύνσεων υποστηρίζονται και διευθύνσεις υποδικτύων. 

Ενδείκτης ποιότητας υπηρεσίας βασισµένος στο πρωτόκολλο: Στο τέταρτο επίπεδο του OSI τα πακέτα 

ΙΡ χρησιµοποιούν ένα πρωτόκολλο για τη µετάδοση τους το οποίο ορίζεται στο πεδίο πρωτοκόλλου 

στην επικεφαλίδα του πακέτου. ∆εδοµένου του πρωτοκόλλου (συνήθως TCP ή UDP) η κατάλληλη 

δικτυακή υπηρεσία επιλέγεται.  

Ενδείκτης υπηρεσίας βασισµένος στον αριθµό θύρας: Η επικεφαλίδα του TCP και UDP περιλαµβάνουν 

τους αριθµούς θυρών της πηγής και του προορισµού οι οποίοι συνήθως ορίζουν και την απαιτούµενη 

υπηρεσία, π.χ. η θύρα 21 του TCP ορίζει την υπηρεσία µεταφοράς αρχείων FTP. Εναλλακτικά, αντί 

για συγκεκριµένους αριθµούς θυρών µπορεί να χρειάζονται οµάδες θυρών.  

Μαρκάρισµα τερµατικού: Παραδοσιακά, το πεδίο τύπου υπηρεσίας (Type of Service, ToS) είχε 

σχεδιαστεί για να µεταφέρει την πληροφορία σχετικά µε την προτεραιότητα (τρία ψηφία), την 

καθυστέρηση, το εύρος ζώνης και την αξιοπιστία (ένα ψηφίο το καθένα) όπως φαίνεται στο επόµενο 

σχήµα.  

0 1 2 3 4 5 6 7 

Precedence D T R CU CU 

D ... delay  T ... throughput R ... reliability  CU ... currently unused 

Σχήµα 15: Παραδοσιακό πεδίο τύπου υπηρεσίας 
Εντός ενός τοµέα πρόσβασης η µετάφραση της τιµής του ψηφίου γίνεται από την ΜΥΕΧ/∆Α. Μία 

πιθανή εκµετάλλευση είναι η απευθείας κωδικοποίηση των δικτυακών υπηρεσιών µέσα στα τρία 

πρώτα ψηφία (µεγαλύτερης προτεραιότητας) του πεδίου ToS (τύπος υπηρεσίας). Καθώς το 

µαρκάρισµα από το τερµατικό επιτρέπει τη διαφορετική µετάφραση των ψηφίων ToS, ένα 

συγκεκριµένο µεταφραστικό σχήµα πρέπει να συνδεθεί µε τα τερµατικά που χρησιµοποιούν αυτή τη 

µέθοδο. Η χρήση των υπόλοιπων, αχρησιµοποίητων µέχρι τώρα, ψηφίων ή η µετάφραση ανάλογα µε 

τη διεύθυνση είναι δύο άλλες εναλλακτικές λύσεις.  

Μοντέλο ∆ιαφοροποιηµένων Υπηρεσιών (DiffServ): Η παραδοσιακή προσέγγιση του ToS άλλαξε 

αρκετές φορές και τελικά κατέληξε στο µοντέλο ∆ιαφοροποιηµένων όπως περιγράφηκε αναλυτικά στο 

προηγούµενο κεφάλαιο. Η ιδέα είναι να αντιµετωπίζονται τα 6 πρώτα ψηφία συνολικά ως πεδίο 

διαφοροποιηµένων υπηρεσιών όπως δείχνει το  Σχήµα 16. Το πεδίο που µέχρι τότε ονοµαζόταν ToS 

τώρα ονοµάζεται DS-byte (ψηφιολέξη διαφοροποιηµένων υπηρεσιών), και µπορεί να υποστηρίξει το 

µέγιστο 64 διαφορετικές κλάσεις υπηρεσίες (26 = 64).  Σηµειώνεται ότι το µοντέλο διαφοροποιηµένων 

υπηρεσιών αποτελεί µια περίπτωση του µαρκαρίσµατος τερµατικού.  

0 1 2 3 4 5 6 7 

DSCP CU CU 

DSCP … πεδίο διαφοροποιηµένων υπηρεσιών   CU … αχρησιµοποίητα 

Σχήµα 16: Το πεδίο διαφοροποιηµένων υπηρεσιών 
Πρωτόκολλο δέσµευσης πόρων (RSVP): Μια πιο συγκεκριµένη αίτηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

χρησιµοποιώντας µεθόδους βασισµένες σε πρωτόκολλο. H ΜΥΕΧ σε συνεργασία µε τον ΑΕΑ 
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µπορούν να χειριστούν απλά αιτήµατα RSVP. Αιτήµατα που χρησιµοποιούν τους µηχανισµούς PATH / 

RESV ξεκινούν και τερµατίζονται τοπικά µέσα στα όρια του δικτύου πρόσβασης από την ΜΥΕΧ.  

Ο Πίνακας 1 δίνει µια συνοπτική εικόνα των ενδεικτών ποιότητας υπηρεσίας σε σχέση µε τον 

χαρακτήρα τους (στατικό ή δυναµικό) και τη βάση τους (επικεφαλίδα ή πρωτόκολλο). 

Στατικοί ενδείκτες ∆υναµικοί ενδείκτες  

Βασισµένοι στο 

τερµατικό / δίκτυο 

Βασισµένοι στη 

σύνοδο 

Αλλάζουν κατά τη 

σύνοδο 

Αλλάζουν ανά 

πακέτο 

Βασισµένο 

στην 

επικεφαλίδα 

∆ιεύθυνση ΙΡ 

αφετηρίας  

∆ιεύθυνση ΙΡ 

προορισµού 

Υποδίκτυο 

διεύθυνσης ΙΡ  

Αριθµός 

πρωτοκόλλου 

αφετηρίας 

Αριθµός 

πρωτοκόλλου 

προορισµού  

Πόρτα αφετηρίας

πόρτα προορισµού 

Οµάδες πορτών 

 DiffServ 

Μαρκάρισµα 

τερµατικού 

Βασισµένο 

στο 

πρωτόκολλο 

  RSVP  

Πίνακας 1: Ταξινόµηση των ενδεικτών ποιότητας υπηρεσίας 

2.3.7 Προδιαγραφές δικτυακών υπηρεσιών 

Σχετικά µε το παρεχόµενο επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας, το πλαίσιο προσφέρει προς την πλευρά του 

χρήστη απλούς ποιοτικούς όρους , όπως χαµηλή , µέτρια, πολύ καλή ποιότητα κ.ο.κ., που 

αντιστοιχούν και µε τους όρους που θα  χρησιµοποιήσει ο πάροχος υπηρεσιών δικτύου για τους 

πελάτες του. Ωστόσο,  για τους απαραίτητους υπολογισµούς του δικτύου (υπολογισµός ενεργού 

εύρους ζώνης, µέγεθος ενταµιευτών, κ.τ.λ.) προδιαγράφονται και συγκεκριµένες αριθµητικές τιµές που 

αποτελούν το στόχο κάθε δικτυακής υπηρεσίας. 

2.3.7.1 Εξαιρετική υπηρεσία σταθερού ρυθµού (Premium CBR) 

Η εξαιρετική υπηρεσία σταθερού ρυθµού στοχεύει στην εξυπηρέτηση εφαρµογών οι οποίες έχουν 

απαιτήσεις αντίστοιχες µε τις υπηρεσίες εξοµοίωσης κυκλώµατος και µισθωµένης γραµµής. 

Χαρακτηριστική εφαρµογή κατάλληλη για τη συγκεκριµένη δικτυακή υπηρεσία αποτελούν οι υπηρεσίες 

φωνής.  

Σύµφωνα µε τον χαρακτηρισµό µιας δικτυακής υπηρεσίας που παρουσιάστηκε προηγούµενα η 

εξαιρετική υπηρεσία σταθερού ρυθµού έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• QoS: χαµηλή καθυστέρηση , πολύ χαµηλή απώλεια πακέτων Ploss (≤ 10-8) 
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• Απαιτούµενο είδος δέσµευσης: p2p. 

• Απαιτούµενη προδιαγραφή τηλεπικοινωνιακής κίνησης: µονού ρυθµού   

Παράµετρος  Ελάχιστη 

αποδεκτή τιµή 

Μέγιστη 

αποδεκτή τιµή 

Εξ ορισµού 

τιµή 

PR 0 200 Kb/s n.a. 

M 40 B 256 B 40 B 

M n.a. n.a. 256 B 

BSP n.a. n.a. 256 B 

Η εξαιρετική υπηρεσία σταθερού ρυθµού αντιστοιχίζεται στην πρώτη κλάση κίνησης (TCL1) . 

Αναµενόµενες ποσοτικές τιµές για τις παραµέτρους ποιότητας υπηρεσίας: 

καθυστέρηση: 99.99 % ≤ 150 ms,  

Απώλεια πακέτων ≤ 10-8 

2.3.7.2 Εξαιρετική υπηρεσία µεταβλητού ρυθµού (Premium VBR) 

Η εξαιρετική υπηρεσία µεταβλητού ρυθµού απευθύνεται σε εφαρµογές πραγµατικού χρόνου που 

έχουν προφίλ κίνησης µεταβλητού ρυθµού. Τέτοιες υπηρεσίες είναι η µετάδοση video και η 

τηλεσυνδιάσκεψη.  

Τα χαρακτηριστικά υπηρεσίας αυτής είναι: 

• QoS: χαµηλή καθυστέρηση, χαµηλή απώλεια πακέτων. 

• Απαιτούµενο είδος δέσµευσης: p2p. 

• Απαιτούµενη προδιαγραφή τηλεπικοινωνιακής κίνησης: Dual_Token_Bucket.  

Παράµετρος  Ελάχιστη 

αποδεκτή τιµή 

Μέγιστη 

αποδεκτή τιµή 

Εξ ορισµού 

τιµή 

PR 0 1 Mb/s n.a. 

SR 0 PR PR 

BSS M n.a. n.a. 

M 40 B M 40 B 

M n.a. n.a. 512 B 

BSP n.a. n.a 1024 B 

Η εξαιρετική υπηρεσία µεταβλητού ρυθµού εξυπηρετείται από τη δεύτερη κλάση κίνησης. 

Αναµενόµενες ποσοτικές τιµές για τις παραµέτρους ποιότητας υπηρεσίας: 

Καθυστέρηση : 99.99%  ≤ 150 ms,  

Απώλεια πακέτων ≤ 10-4 

2.3.7.3 Εξαιρετική υπηρεσία πολυµέσων (Premium Multimedia, PMM) 

Η εξαιρετική υπηρεσία πολυµέσων όπως φανερώνει και το όνοµά της αποτελεί την ιδανική υπηρεσία 

για εφαρµογές πολυµέσων. Με άλλα λόγια, είναι κατάλληλη για µετάδοση video  χαµηλής ποιότητας, 

για µεταφορά αρχείων και για αλληλοδραστικές εφαρµογές µε περιορισµένες απαιτήσεις ποιότητας 

υπηρεσίας. Πιο αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας είναι: 
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• QoS: χαµηλή απώλεια πακέτων για τα σύµµορφα πακέτα και καµία εξασφάλιση ποιότητας 

υπηρεσίας για τα πακέτα εκτός προφίλ κίνησης. 

• Απαιτούµενο είδος δέσµευσης: p2p. 

• Απαιτούµενη προδιαγραφή τηλεπικοινωνιακής κίνησης:Single_Token_Bucket.  

 

Η εξαιρετική υπηρεσία πολυµέσων αντιστοιχίζεται στην τρίτη κλάση κίνησης. 

Αναµενόµενες ποσοτικές τιµές για τις παραµέτρους ποιότητας υπηρεσίας: 

Απώλεια πακέτων ≤ 10-3 για τα σύµµορφα πακέτα 

2.3.7.4 Εξαιρετική υπηρεσία κρίσιµης αποστολής (Premium Mission Critical, PMC)  

Η εξαιρετική υπηρεσία κρίσιµης αποστολής υποστηρίζει εφαρµογές µη-άπληστες προσαρµοστικές 

εφαρµογές TCP όπως είναι οι συναλλακτικές και αλληλοδραστικές εφαρµογές που παρουσιάζουν 

µικρές ροές πακέτων χωρίς απαιτήσεις για µεγάλο εύρος ζώνης αλλά µε µεγάλη ευαισθησία στην 

απώλεια πακέτων. Μεταξύ άλλων, τέτοιες εφαρµογές είναι τραπεζικές εφαρµογές, εφαρµογές 

δηµοπρασιών, ή και αλληλοδραστικά δικτυακά παιχνίδια. 

• QoS: πολύ χαµηλή απώλεια πακέτων για τα σύµµορφα πακέτα,καµιά εξασφάλιση ποιότητας 

υπηρεσίας για τα πακέτα εκτός προφίλ κίνησης. 

• Απαιτούµενο είδος δέσµευσης: p2a. 

• Απαιτούµενη προδιαγραφή τηλεπικοινωνιακής κίνησης: Double_Token_Bucket.  

παράµετρος Ελάχιστη 

αποδεκτή τιµή 

Μέγιστη 

αποδεκτή τιµή 

Εξ ορισµού 

τιµή 

PR 0 50 Kb/s … 

SR 0 5 Kb/s PR 

BSS M 10,000 Bytes  

M 40 B M 40 B 

M n.a n.a. 512 B 

BSP n.a n.a 1024 B 

Η εξαιρετική υπηρεσία κρίσιµης αποστολής υλοποιείται µε τη χρήση της τέταρτης κλάσης κίνησης  

Αναµενόµενες ποσοτικές τιµές για τις παραµέτρους ποιότητας υπηρεσίας: 

Απώλεια πακέτων ≤ 10-6 για τα σύµµορφα πακέτα 

Παράµετρος  Ελάχιστη 

αποδεκτή τιµή 

Μέγιστη 

αποδεκτή τιµή 

Εξ ορισµού 

τιµή 

SR 0 250 Kb/s 100 Kb/s 

BSS M n.a. n.a. 

M 40 B M 40 B 

M n.a n.a. 512 B 
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2.3.7.5 Παραδείγµατα µηνυµάτων αίτησης αποδοχής 

Στη συνέχεια παρατίθενται µερικά παραδείγµατα µηνυµάτων αίτησης αποδοχής για ορισµένες 

κατηγορίες εφαρµογών. Σκοπός είναι να γίνει κατανοητός ο τρόπος µε τον οποίο οι εφαρµογές κάνουν 

χρήση των παραµέτρων αίτησης δέσµευσης που ορίσαµε παραπάνω. 

  

2.3.7.5.1 Εφαρµογές φωνής 

Έστω µια ροή φωνής σταθερού ρυθµού, η οποία έχει µέγιστο ρυθµό µετάδοσης 32kbit/s και η 

διάσταση του πακέτου είναι περίπου 100 Bytes. Η αίτηση για δέσµευση στην πλευρά εισόδου του 

δικτύου θα µπορούσε να έχει την εξής µορφή: 

∆ιάσταση Στοιχεία πληροφορίας Παράµετροι 

∆ικτυακή υπηρεσία PCBR  

Είδος δέσµευσης P2p  

Προδιαγραφή κίνησης Single_Rate PR = 32 kb/s, m = 60 B. 

Αιτούµενη QoS Default  

Χρονισµός δέσµευσης Immediate  

 

2.3.7.5.2 Εφαρµογές ροών video 

∆ιάσταση Στοιχεία πληροφορίας Παράµετροι 

∆ικτυακή υπηρεσία PVBR  

Είδος δέσµευσης p2p  

Προδιαγραφή κίνησης Dual_Token_Bucket SR=100kb/s, BSS=600B, PR=500 kb/s, m=128 B. 

Αιτούµενη QoS Default  

Χρονισµός δέσµευσης Immediate  

 

2.3.7.5.3 Εφαρµογή µεταφοράς αρχείων (FTP) 

∆ιάσταση Στοιχεία πληροφορίας Παράµετροι 

∆ικτυακή υπηρεσία PMM  

Είδος δέσµευσης p2p  

Προδιαγραφή κίνησης Sngle_Token_Bucket SR= 200 kb/s, BSS=600 B, m = 256 B. 

Αιτούµενη QoS Default  

Χρονισµός δέσµευσης Immediate  

 

2.3.7.5.4 Συναλλακτικές εφαρµογές 

∆ιάσταση Στοιχεία πληροφορίας Παράµετροι 

∆ικτυακή υπηρεσία PMC  

Είδος δέσµευσης p2a  

Προδιαγραφή κίνησης Dual_Token_Bucket SR=1kb/s, BSS=500B, PR=50kb/s, m = 40 B. 

Αιτούµενη QoS Default  

Χρονισµός δέσµευσης Immediate  
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2.4 Αρχιτεκτονική δικτύου 
Το δίκτυο αναφοράς του προτεινόµενου πλαίσιου αποτελείται κατά κύριο λόγο από δύο είδη δικτύων, 

το δίκτυο πρόσβασης και το δίκτυο κορµού. Τα δίκτυα αυτά µπορούν να χρησιµοποιούν διαφορετικές 

αρχιτεκτονικές και τοπολογίες. Για παράδειγµα, στην πλευρά του δικτύου πρόσβασης όπου δεν 

υπάρχουν ουσιαστικά προβλήµατα κλιµάκωσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί αρχιτεκτονική 

ενοποιηµένων υπηρεσιών (IntServ). Από την άλλη, στα δίκτυα κορµού προτιµάται η χρήση του 

µοντέλου των διαφοροποιηµένων υπηρεσιών µιας και υπάρχει αυξηµένη απαίτηση για δυνατότητα 

ευρείας κλιµάκωσης. Το προσαρµοζόµενο πλαίσιο διαχωρίζει τέσσερα διαφορετικά είδη δικτυακών 

οντοτήτων: τερµατικά , συσκευές απόληξης, συνοριακούς δροµολογητές, και δροµολογητές πυρήνα. 

Το γενικό σενάριο του δικτύου θεωρεί ότι το τερµατικό του χρήστη συνδέεται µέσω του δικτύου 

πρόσβασης µε  τον δροµολογητή απόληξης ο οποίος προσφέρει πρόσβαση στο δίκτυο πυρήνα 

(βλέπε Σχήµα 17) ενώ ο συνοριακός δροµολογητής επιτρέπει την πρόσβαση σε άλλα δίκτυα ΙΡ.  
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Σχήµα 17: Γενική αρχιτεκτονική δικτύου 

2.4.1 Αρχιτεκτονική δικτύου πρόσβασης 

Το δίκτυο πρόσβασης συνδέει τα τερµατικά των χρηστών µε τις συσκευές απόληξης (δροµολογητές 

απόληξης). Είναι απαραίτητο να παρέχει ένα ικανό επίπεδο επίδοσης ώστε να µην καταργεί την 

ποιότητα που προσφέρουν οι δικτυακές υπηρεσίες του προσαρµοζόµενου πλαισίου. Συνεπώς, οι 

µηχανισµοί που προσφέρουν δεσµεύσεις πόρων από σηµείο σε σηµείο για τις ροές πακέτων µεταξύ 

του τερµατικού και της συσκευής απόληξης θεωρούνται οι καταλληλότεροι. Για να παρέξει ένα δίκτυο 

πρόσβασης την απαραίτητη ποιότητα υπηρεσίας µπορούν να ληφθούν υπόψη οι εξής προσεγγίσεις: 

• Οι εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσίας που παρέχονται από µηχανισµούς του επιπέδου 3 π.χ. 

ενοποιηµένες υπηρεσίες, διαφοροποιηµένες υπηρεσίες, MPLS 

• Οι  εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσίας που παρέχονται από µηχανισµούς του επιπέδου 2 π.χ. 

ΑΤΜ, frame relay 

• Οι εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσίας που παρέχονται από την υπερδιαστασιολόγηση 

(overdimensioning) όπως αφιερωµένες συνδέσεις Ethernet, γρήγορο Ethernet, κ.α. 
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Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σηµείο ότι το προσαρµοζόµενο πλαίσιο δεν καλύπτει την 

εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσίας στο δίκτυο πρόσβασης, απλώς θεωρεί ότι µε κάποιον µηχανισµό 

παρέχονται οι απαραίτητες εγγυήσεις.  

2.4.2 Αρχιτεκτονική δικτύου κορµού 

Το µοντέλο των διαφοροποιηµένων υπηρεσιών αποτελεί µία από τις πολλές προτάσεις για την 

εισαγωγή της ποιότητας υπηρεσίας στα δίκτυα ΙΡ. Το µοντέλο αυτό παρέχει τη δυνατότητα για 

κλιµακούµενη διαφοροποίηση υπηρεσιών στα δίκτυα ΙΡ. «Η υπηρεσία ορίζει κάποια σηµαντικά, από 

πλευράς υπηρεσίας χαρακτηριστικά της µετάδοσης των πακέτων προς µια κατεύθυνση µέσω ενός η 

περισσότερων µονοπατιών σε ένα δίκτυο» [43]. Αυτά τα χαρακτηριστικά µπορούν να οριστούν µε 

ποσοτικούς (ή στατιστικούς) ή σχετικούς όρους. Οι ποσοτικοί όροι µπορούν να συνδεθούν µε 

παραµέτρους όπως το εύρος ζώνης, η καθυστέρηση, η διακύµανση της καθυστέρησης ή η απώλεια 

πακέτων.  Οι σχετικοί όροι µπορούν να περιγράψουν τη σχετική προτεραιότητα στην πρόσβαση σε 

δικτυακούς πόρους των πακέτων ΙΡ που χρησιµοποιούν διαφορετικές υπηρεσίες. Εν τούτοις,   ο 

ορισµός των υπηρεσιών δεν αποτελεί µέρος της προδιαγραφής του δικτύου διαφοροποιηµένων 

υπηρεσιών. Αντί αυτού, αυτή η αρχιτεκτονική παρέχει το πλαίσιο για την προδιαγραφή των δικτυακών 

υπηρεσιών.  

Η κύρια απαίτηση για το δίκτυο κορµού είναι η δυνατότητα κλιµάκωσης και η αξιοπιστία. Για αυτόν το 

λόγο το µοντέλο των διαφοροποιηµένων υπηρεσιών υιοθετείται από το προσαρµοζόµενο πλαίσιο ως 

τεχνολογία του δικτύου κορµού. Το µοντέλο αυτό θεωρεί ότι όλη η επεξεργασία ανά ροή 

πραγµατοποιείται στα όρια του δικτύου (µε τους όρους του πλαισίου στις συσκευές απόληξης). Η 

συσκευή απόληξης είναι µε άλλα λόγια ο οριακός κόµβος και υλοποιεί λειτουργίες όπως η 

αστυνόµευση και εξοµάλυνση της κίνησης ή το µαρκάρισµα και η απόρριψη των πακέτων. Οι 

δροµολογητές κορµού δεν πρέπει να ασχολούνται µε πολύπλοκες διαδικασίες επεξεργασίας της 

κίνησης (όπως είναι η επεξεργασία κάθε ροής πακέτων).  

Ο τρόπος χειρισµού των πακέτων στο µονοπάτι προώθησης της συσκευής απόληξης παρουσιάζεται 

στο Σχήµα 18. Η εισερχόµενη ροή πακέτων ταξινοµείται από τον ταξινοµητή πολλαπλών πεδίων 

(Multi-field packet classifier)  σε διαφορετικές ροές πακέτων. Μία ροή αντιπροσωπεύει µια σειρά 

πακέτων ΙΡ που λαµβάνουν εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσίας και είναι κατά συνέπεια ανάλογη µε µία 

σύνδεση σε δίκτυα πακέτου προσανατολισµένα στη σύνδεση, όπως το ΑΤΜ. Η λειτουργία 

ταξινόµησης στη συσκευή απόληξης διαλέγει πακέτα ΙΡ µε βάση το περιεχόµενο της επικεφαλίδας ΙΡ 

και τα αναθέτει σε διαφορετικές ροές πακέτων για περαιτέρω επεξεργασία (δροµολόγηση και ρύθµιση 

της κίνησης). Η οντότητα του ταξινοµητή της συσκευής απόληξης παραµετροποιείται από τον ΑΕΑ, ο 

οποίος την εφοδιάζει µε τα φίλτρα κίνησης που δηµιουργούνται µε βάση την αίτηση του χρήστη για 

ποιότητα υπηρεσίας. Ακριβώς ένα φίλτρο κίνησης υπάρχει στη συσκευή απόληξης για κάθε αίτηµα 

χρήστη (το οποίο βέβαια έχει πρώτα γίνει αποδεκτό από τον ΑΕΑ). Ο ΑΕΑ κατασκευάζει τα φίλτρα 

χρησιµοποιώντας πληροφορίες που περιλαµβάνονται στα µηνύµατα που στέλνονται από την ΜΥΕΧ. 
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Σχήµα 18: Προώθηση πακέτων στη συσκευή απόληξης 
Αφού περάσουν από το στάδιο της ταξινόµησης, οι ροές των πακέτων οδεύουν προς τις µονάδες 

ρύθµισης κίνησης. Κάθε µονάδα ρύθµισης κίνησης είναι παραµετροποιηµένη σύµφωνα µε την κλάση 

κίνησης της συγκεκριµένης ροής, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε ροή πακέτων που µπαίνει στο 

δίκτυο κορµού είναι σύµµορφη µε το συµβόλαιό της. Η µονάδα ρύθµισης της κίνησης µπορεί να 

µαρκάρει / επαναµαρκάρει τα πακέτα ανάλογα µε το συµβόλαιο κίνησης ή να εξοµαλύνει την κίνηση 

ώστε  να αλλάξει τα χαρακτηριστικά της ροής τους. Η µονάδα ρύθµισης της κίνησης συνήθως 

αποτελείται από τις υποµονάδες µέτρησης, µαρκαρίσµατος, εξοµάλυνσης και απόρριψης πακέτων. Οι 

ακόλουθες µονάδες ρύθµισης της κίνησης είναι απαραίτητες για τις προδιαγεγραµµένες κλάσεις 

κίνησης στο δίκτυο µας:  

• Εξαιρετική υπηρεσία σταθερού ρυθµού –  single token bucket with dropper 

• Εξαιρετική υπηρεσία µεταβλητού ρυθµού – dual token bucket with dropper 

• Εξαιρετική υπηρεσία πολυµέσων – single token bucket with marker 

• Εξαιρετική υπηρεσία κρίσιµης αποστολής – dual token bucket with marker 

 Η µονάδα ρύθµισης κίνησης αρχικοποιείται και παραµετροποιείται από τον ΑΕΑ για κάθε αίτηµα ενός 

χρήστη που έχει πρώτιστα γίνει αποδεκτό. Κάθε ροή πακέτων που εγκαταλείπει τη µονάδα ρύθµισης 

είναι µαρκαρισµένη µε ένα συγκεκριµένο πεδίο διαφοροποιηµένων υπηρεσιών (DSCP). Τα πακέτα 

που είναι µαρκαρισµένα µε το ίδιο σηµείο (ανεξάρτητα σε ποια αρχική ροή ανήκουν) οµαδοποιούνται 

σχηµατίζοντας την λεγόµενη συσσωρευµένη συµπεριφορά (Behaviour Aggregate). Κάθε 

συσσωρευµένη συµπεριφορά είναι συνδεδεµένη µε µια συγκεκριµένη συµπεριφορά ανά κόµβο η 

οποία καθορίζει την πολιτική προώθησης που θα λάβουν τα πακέτα. Συνεπώς, πακέτα µε το ίδιο 

DSCP θα έχουν την ίδια µεταχείριση µέσα στο δίκτυο.  Οι συµπεριφορές ανά κόµβο έχουν νόηµα µόνο 

σε σχέση µε άλλες συµπεριφορές µιας και η απόδοση µια µόνης συµπεριφοράς ανα κόµβο εξαρτάται 

µόνο από το φορτίο της δικτυακής κίνησης του συγκεκριµένου κόµβου. Οι συµπεριφορές ανά κόµβο 

υλοποιούνται µε τη χρήση µέσων προγραµµατισµού εκποµπής πακέτου (scheduling) και αλγορίθµων 

διαχείρισης ενταµιευτών πακέτου (buffer management). 

Η µεταχείριση των πακέτων στο µονοπάτι προώθησης των δροµολογητών πυρήνα φαίνεται στο 

παρακάτω σχήµα. Οι λειτουργίες ταξινόµησης και ρύθµισης της κίνησης ανά ροή δε λαµβάνουν χώρα 

µέσα στο δίκτυο κορµού και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν στους δροµολογητές κορµού. Η ροή 

πακέτων ταξινοµείται από ένα ΒΑ ταξινοµητή πακέτων (ΒΑ packet classifier) µε βάση το πεδίο 

διαφοροποιηµένων υπηρεσιών σε συσσωρευµένες ροές που αντιστοιχούν στις κλάσεις κίνησης που 

υποστηρίζονται από το προσαρµοζόµενο πλαίσιο. Η µονάδα αναµονής και προγραµµατισµένης 
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εκποµπής πακέτων υλοποιεί τους αλγόριθµους διαχείρισης ενταµιευτών και επιβάλει τους κανόνες 

υπηρεσιών που ορίζονται από τις αντίστοιχες κλάσεις κίνησης (αυτή η µονάδα είναι ίδια µε εκείνη που 

βρίσκεται και στις συσκευές απόληξης).  
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Σχήµα 19: Προώθηση πακέτων σε κεντρικό δροµολογητή 

2.5 Τοπολογία δικτύου 

2.5.1 Τοπολογία δικτύου πρόσβασης 

Η πρόσβαση στο δίκτυο κορµού του προσαρµοζόµενου πλαισίου δεν πρέπει να περιορίζεται σε µία 

συγκεκριµένη προσέγγιση αλλά πρέπει να υποστηρίζει διαφορετικές τεχνολογίες πρόσβασης. 

Εξάλλου, αυτή είναι και η πραγµατική κατάσταση στα σηµερινά δίκτυα στα οποία οι συνδροµητές 

συνδέονται µέσω LAN, ISDN ή και απλών ψηφιακών τηλεφωνικών γραµµών.   

Στη χαµηλότερη κλίµακα της δικτυακής ιεραρχίας χρησιµοποιείται συνήθως τοπολογία δέντρου. Η 

προστασία από αστοχίες υλικού µε τη χρήση πολλαπλών παράλληλων ζεύξεων χρησιµοποιείται µόνο 

σε ειδικές περιπτώσεις µιας και το κόστος των επιπλέον γραµµών είναι ιδιαίτερα υψηλό. ∆εδοµένου ότι 

η αστοχία µιας σύνδεσης επηρεάζει έναν µόνο συνδροµητή είναι δική του η απόφαση αν θα 

προστατέψει την πρόσβαση του και µε ποιό τρόπο.  

Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται µια τυπική δενδρική τοπολογία δικτύου πρόσβασης. 
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Σχήµα 20: Τυπική τοπολογία δικτύου πρόσβασης. 
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2.5.2 Τοπολογία δικτύου κορµού 

Το κυρίως κοµµάτι του δικτύου  είναι δυνατόν να αποτελείται από κάποιες υποπεριοχές  οι οποίες 

ακολουθούν την αρχιτεκτονική του επιπέδου διαχείρισης πόρων Ε∆Π (resource control layer, RCL) 

που θα περιγραφεί στο επόµενο κεφάλαιο. Αυτές οι υποπεριοχές αντιστοιχούν στην έννοια των 

δεξαµενών πόρων και διαχειρίζονται από το Ε∆Π. Πρέπει να σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι κάθε 

υποπεριοχή πρέπει επιπλέον να χειρίζεται και την τοπική κίνηση χωρίς να κάνει χρήση πόρων που 

έχουν δεσµευτεί για τα υψηλότερα επίπεδα.  

Το υψηλότερο και καταληκτικό επίπεδο αντιστοιχεί σε ολόκληρο το δίκτυο κορµού που 

αντιπροσωπεύει και το σύνολο των συνδέσεων µεταξύ όλων των συνδροµητών.  
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Σχήµα 21: Παράδειγµα τοπολογίας δικτύου. 
Το δίκτυο κορµού αποτελείται από δροµολογητές πυρήνα οι οποίοι συνδέονται στις συσκευές 

απόληξης. Η κατάτµηση του δικτύου κορµού σε υποπεριοχές σχετίζεται τόσο µε την ύπαρξη των 

δεξαµενών πόρων όσο και µε άλλους παράγοντες όπως είναι γεωγραφικοί παράγοντες, ιεραρχική 

δροµολόγηση κ.α. 

Στην περίπτωση του δικτύου κορµού, δενδρικές δοµές δε συνιστώνται γιατί δεν προσφέρουν την 

απαραίτητη αξιοπιστία απέναντι σε αστοχίες των ζεύξεων. Οι επικρατέστερες τεχνολογίες είναι εκείνες 

που χρησιµοποιούν δοµές δακτυλίου ή γράφων.  

Ο δακτύλιος είναι η απλούστερη τοπολογία προσφέροντας διπλή συνδεσιµότητα, δηλαδή υπάρχουν 

πάντα δύο υποψήφιες διαδροµές για να γίνει η δροµολόγηση. Σε περίπτωση καταστροφής µιας 

φυσικής ζεύξης συνεχίζει να παρέχεται πλήρης διασύνδεση για όλες τις διαδροµές. Για αυτό το λόγο 

γίνεται ευρεία χρήση της τοπολογίας δακτυλίου σε τεχνολογίες σύνδεσης δεδοµένων όπως είναι το 

FDDH και το SDH. ∆υστυχώς το ΙΡ δεν εκµεταλλεύεται άµεσα τις δυνατότητες της τοπολογίας, αφού 

µε δυναµικά πρωτόκολλα δροµολόγησης επιτυγχάνει την ίδια  διαδικασία εύρεσης εναλλακτικού 

τρόπου προώθησης χωρίς να κάνει κάποια παραδοχή για την υποκείµενη τοπολογία.  
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Η τοπολογία γράφου συναντάται συνήθως σε δίκτυα ΙΡ. Γενικά, η τοπολογία γράφου µπορεί να 

προσφέρει κ-συνδεσιµότητα (όπου κ>=2) και είναι πολύ ευέλικτη στην πραγµατοποίηση δικτυακής 

προστασίας.  
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Σχήµα 22: Τοπολογίες δικτύου κορµού. 

2.6 Επίπεδο διαχείρισης πόρων (Ε∆Π) 
Το επίπεδο ελέγχου πόρων (Ε∆Π) είναι ουσιαστικά ένα εικονικό δίκτυο πάνω από το δίκτυο των 

∆ιαφοροποιηµένων υπηρεσιών. Το Ε∆Π έχει κυρίως τρεις στόχους, οι οποίοι ορίζονται στις 

διαφορετικές λογικές οντότητες: 

• Να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διανέµει τους πόρους στο δίκτυο. Αυτός ο στόχος ορίζεται 

στον αντιπρόσωπο διαχείρισης πόρων (Α∆Π). 

• Να ελέγχει την πρόσβαση στο δίκτυο χρησιµοποιώντας µηχανισµούς ελέγχου πολιτικής και 

αποδοχής. Αυτός ο ρόλος έχει ανατεθεί στον αντιπρόσωπο ελέγχου αποδοχής (ΑΕΑ). 
Κάθε ακραίος ή συνοριακός δροµολογητής ελέγχεται από έναν ΑΕΑ. ∆εδοµένου ότι κάθε 

αίτηµα πρόσβασης σηµαίνει απαραιτήτως χρήση πόρων, ο Α∆Π µπορεί άµεσα ή έµµεσα να 

συµµετάσχει στο χειρισµό των αιτηµάτων αποδοχής. 

• Να προσφέρει µια διεπαφή της QoS υποδοµής του στις εφαρµογές. Αυτό το ρόλο τον 

αναλαµβάνει η µονάδα υποστήριξης εφαρµογών χρήστη (ΜΥΕΧ). Από την πλευρά του 

δικτύου η ΜΥΕΧ συµπεριφέρεται σαν µια πρόσοψη για το Ε∆Π. Από την πλευρά του χρήστη , 

η ΜΥΕΧ αποτελεί ένα QoS portal. 

Οι οντότητες που καθορίζονται παραπάνω συνδέονται µε τα δικτυακά στοιχεία όπως φαίνεται στο 

ακόλουθο σχήµα: 

RCA Domain

ACA
**

EAT
**

RCL entities Network entities

Edge Router

Host

 
Σχήµα 23: Αντιστοίχιση των οντοτήτων του Ε∆Π µε τα υποκείµενα δικτυακά στοιχεία 
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Πρέπει να σηµειωθεί, ότι ένα στιγµιότυπο της ΜΥΕΧ µπορεί να είναι αρµόδιο για ένα τερµατικό καθώς 

επίσης και για ένα σύνολο τερµατικών. Το τελευταίο µπορεί να λάβει χώρα, όταν όχι ένα τερµατικό, 

αλλά ένα ολόκληρο υποδίκτυο είναι συνδεδεµένο σε έναν ακραίο δροµολογητή. 

Το επίπεδο διαχείρισης πόρων υποθέτει ένα υποκείµενο δίκτυο διαφοροποιηµένων υπηρεσιών. Τα 

πεδία διαφοροποιηµένων υπηρεσιών (DSCP) και οι συµπεριφορές προώθησης ανά κόµβο (PHB) 

αυτού του δικτύου έχουν προκαθοριστεί  από τη διαχειριστική αρχή του δικτύου και δεν είναι υπό τον 

έλεγχο του Ε∆Π. Ωστόσο, κάθε κλάση τηλεπικοινωνιακής κίνησης έχει διαθέσιµο ένα συγκεκριµένο 

ποσό εύρους ζώνης σε κάθε φυσική ζεύξη κάθε ακραίου, συνοριακού ή κεντρικού δροµολογητή. Έτσι 

το εύρος ζώνης είναι ο κύριος δικτυακός πόρος, ο οποίος ελέγχεται από το Ε∆Π.   

Ένα δίκτυο διαφοροποιηµένων υπηρεσιών µπορεί να παρέχει ποιότητα υπηρεσίας µόνο εάν 

συνοδεύεται από µηχανισµούς έλεγχου αποδοχής, ο οποίος περιορίζει το ποσό κίνησης σε κάθε 

κλάση διαφοροποιηµένης υπηρεσίας. Ο έλεγχος αποδοχής ελέγχει, εάν οι πόροι που ζητούνται από 

έναν χρήστη είναι διαθέσιµοι στο δίκτυο και δέχεται ή απορρίπτει το αίτηµα. 

Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική χρησιµοποιεί τοπικό έλεγχο αποδοχής  που βρίσκεται στον ΑΕΑ, ο 

οποίος είναι σχετισµένος µε το ακραίο δροµολογητή εισόδου και εξόδου ή το συνοριακό δροµολογητή. 

Για να επιτρέψει στον ΑΕΑ να απαντήσει στην ερώτηση ελέγχου αποδοχής χωρίς αλληλεπίδραση µε 

µια κεντρική οντότητα, ο Α∆Π εντοπίζει τα αντικείµενα που αντιπροσωπεύουν κάποιο µερίδιο 

δικτυακών πόρων κοντά στον ΑΕΑ. Οι πόροι έχουν µοιραστεί σε αυτά τα αντικείµενα προενεργειακά. 

Για τον ΑΕΑ, αυτά τα αντικείµενα αντιπροσωπεύουν ένα "αναλώσιµο µερίδιο πόρων". 

Ο έλεγχος αποδοχής µπορεί να εκτελεσθεί είτε στην είσοδο είτε στην έξοδο είτε και στις δύο µεριές, 

ανάλογα µε το είδος της δέσµευσης. 

Το Ε∆Π υλοποιεί έναν δυναµικό έλεγχο αποδοχής διανέµοντας τους προδιαµορφωµένους στατικούς 

πόρων του δικτύου κορµού µεταξύ των ακραίων και συνοριακών δροµολογητών. Στη συνέχεια 

εννοείται ένα µοναδικό δίκτυο διαφοροποιηµένων υπηρεσιών, η περίπτωση πολλαπλών τοµέων 

εξετάζεται στο κεφάλαιο 4. 

2.6.1 ∆ιανοµή των δικτυακών πόρων 

Όπως προαναφέρθηκε, οι πόροι διανέµονται κατά τρόπο ιεραρχικό. Ο Α∆Π αποτελείται από ένα 

δέντρο δεξαµενών πόρων. Μια δεξαµενή πόρων είναι µια οντότητα η οποία διαχειρίζεται ένα ποσό 

πόρων. Λαµβάνει πόρους (από κάπου) ή/και διανέµει ένα µέρος ή όλους αυτούς τους πόρους σε 

άλλες γειτονικές δεξαµενές πόρων. 

(Η ερώτηση πώς θα κατασκευαστεί ένα κατάλληλο δέντρο δεξαµενών πόρων καλύπτεται στο επόµενο 

κεφάλαιο. Εν πάση περιπτώσει, η ρίζα αντιστοιχεί στους πόρους για το γενικό δίκτυο, και τα φύλλα 

στους πόρους που ορίζονται σε κάθε µια από τις συσκευές απόληξης. Οι ενδιάµεσες δεξαµενές 

πόρων (µεταξύ ρίζας και φύλλων) είναι δυνατό να αντιστοιχούν σε δικτυακές υποπεριοχές έτσι ώστε 

το δέντρο δεξαµενών πόρων να απεικονίζει την ιεραρχική δοµή του δικτύου.) 

Στο δέντρο δεξαµενών πόρων που διαµορφώνει ο Α∆Π, η ρίζα του δέντρου λαµβάνει τους πόρους 

από τη στατική πρόβλεψη που έχει γίνει αρχικά, π.χ. µε τη βοήθεια ενός αρχείου διαµόρφωσης που 

περιέχει τις πληροφορίες σχετικά µε το ποιοι πόροι θα είναι διαθέσιµοι για αυτή τη δεξαµενή.  
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Όλες οι άλλες δεξαµενές πόρων είναι «παιδιά» µέσα στο δέντρο και λαµβάνουν τους πόρους τους 

από την αντίστοιχη δεξαµενή που είναι «γονέας» τους.  

Όλες οι δεξαµενές που δεν είναι φύλλα στο δέντρο έχουν «παιδιά». Μια δεξαµενή «γονέων» διανέµει 

τους πόρους στα παιδιά της. Φυσικά, µια δεξαµενή µπορεί να διανείµει το µέγιστο τόσο πόρους όσους 

της έχουν διανεµηθεί.  

Μια δεξαµενή πόρων «φύλλων» δε διανέµει τους πόρους που έχει λάβει. Αντ' αυτού, κάθε δεξαµενή 

φύλλων αντιστοιχεί σε έναν ΑΕΑ, ο οποίος "καταναλώνει" τους πόρους της δεξαµενής (για να 

εξυπηρετήσει τις δεσµεύσεις πόρων που ζητούν οι χρήστες.) 

Ο ΑΕΑ απλώς διαθέτει και απελευθερώνει πόρους από το σχετικό «αναλώσιµο µερίδιο πόρων». Ο 

ΑΕΑ δεν εµπλέκεται στους µηχανισµούς που χρησιµοποιούνται από τον Α∆Π για να παρέχουν αυτό 

το µερίδιο πόρων, για να το αυξήσουν ή για να το µειώσουν. 

Κάθε µερίδιο πόρων αντιπροσωπεύει έναν πόρο σε µια συγκεκριµένη κλάση τηλεπικοινωνιακής 

κίνησης και προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση (εισόδου ή εξόδου). Οι πόροι που λαµβάνει κάθε 

δεξαµενή από τη γονεϊκή της δεξαµενή (ή, σε περίπτωση της δεξαµενής ρίζας , από την αρχική 

διαµόρφωση) αποτελείται από το πολύ δύο µερίδια ανά κλάση κίνησης, µια για εισερχόµενες 

δεσµεύσεις και, εάν αυτή η κλάση κίνησης υποστηρίζει εξερχόµενες δεσµεύσεις , µια και για τις 

εξερχόµενες δεσµεύσεις. Αυτά τα αντικείµενα δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια της έναρξης της 

αντίστοιχης δεξαµενής πόρων και έχουν χρόνο ζωής όσο και η αντίστοιχη δεξαµενή. 

Όταν µια δεξαµενή κάνει την αρχική ανάθεση των πόρων της σε ένα παιδί, δηµιουργεί τα νέα µερίδια 

πόρων, το µέγιστο ένα ανά κλάση κίνησης και κατεύθυνση. Στη συνέχεια µεταφέρει αυτά τα 

αντικείµενα στο παιδί. Φυσικά, σε κάθε κλάση κίνησης και κατεύθυνση, το ποσό των πόρων που 

αντιπροσωπεύονται από τα αντικείµενα που περνούν στα παιδιά δεν πρέπει να ξεπερνούν το ποσό 

πόρων που ο γονέας έχει λάβει αρχικά. 

Παράδειγµα δεξαµενής πόρων µε τα µερίδια πόρων που γνωρίζει: 
 Class 1 

ingress 
totalBW:100 
spentBW: 80 

Class 1
egress 
totalBW:100 
spentBW: 75 

Class 2
ingress 
totalBW:6 
spentBW:5 

Class 1 
ingress 
totalBW:50 
spentBW:42 

Class 1
egress 
totalBW:28 
spentBW:19 

Class 1
ingress 
totalBW:30 
spentBW:21 

Class 1 
egress 
totalBW:47 
spentBW:38 

Class 2
ingress 
totalBW:4 
spentBW:2 

Class 2
ingress 
totalBW:20 
spentBW:10 

resource pool  

distributed 
to child1 

distributed 
to child1 

distributed 
to child2 

distributed 
to child1 

distributed 
to child2 

distributed 
to child2 

received 
from parent 

received 
from parent 

received 
from parent 

resource share 

 

Σχήµα 24: Παράδειγµα µιας δεξαµενής πόρων 
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Για να επιτευχθεί η κατανοµή των πόρων είναι απαραίτητος ένας τρόπος επικοινωνίας µεταξύ µιας 

γονεϊκής δεξαµενής πόρων και των παιδιών της. Αυτή η επικοινωνία µπορεί να ξεκινήσει από 

οποιοδήποτε µέρος: 

• Ο γονέας µπορεί να διανέµει προκαταβολικά τους πόρους µεταξύ των παιδιών του. 

∆ιαδικασία η οποία είναι χρήσιµη στην αρχικοποίηση του συστήµατος.  

• Κάθε παιδί µπορεί να ζητήσει ή να επιστρέψει πόρους από/προς το γονέα του. Ένα αίτηµα 

δέσµευσης δηµιουργείτε όταν το εναποµείναν εύρος ζώνης ενός παιδιού ξεπερνά ένα 

ορισµένο άνω-κατώφλι ή όταν δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι για να εξυπηρετηθεί το αίτηµα 

κάποιου τερµατικού για δέσµευση πόρων. Σε αυτή την περίπτωση το παιδί προσπαθεί να 

αυξήσει το µερίδιο πόρων του ώστε να εξυπηρετήσει τα τρέχοντα αιτήµατα δέσµευσης και να 

επιτρέψει την επεξεργασία των επερχόµενων. Αντίθετα, κάθε παιδί επιστρέφει πόρους στον 

γονέα του όταν το εύρος ζώνης του πέσει κάτω από ένα ορισµένο κάτω-κατώφλι. 

• Ο γονέας έχει τη δυνατότητα να ορίσει τα κατώφλια (άνω- κάτω- κατώφλια) των παιδιών του. 

Π.χ. ο γονέας µπορεί να ζητήσει από τα παιδιά του να περιορίσουν τους αποθεµατικούς τους 

πόρους (πόροι που έχουν δεσµευτεί αλλά δε χρησιµοποιούνται ακόµα) σε ένα συγκεκριµένο 

ποσοστό. 

2.6.2 Υλοποίηση των λογικών οντοτήτων 

Στην προηγούµενη παράγραφο περιγράφηκε το επίπεδο διαχείρισης πόρων κυρίως σε λογικό 

επίπεδο. Όσον αφορά την υλοποίηση ωστόσο, είναι απαραίτητος ο ορισµός  µιας αντιστοίχισης των 

λογικών οντοτήτων σε φυσικά µέρη. Για να γίνει σαφές πόσο ευρύ είναι το φάσµα των αντιστοιχίσεων 

που µπορούν να γίνουν θα δοθούν δύο εντελώς αντίθετα παραδείγµατα. Στην υλοποίηση του 

πρότυπου πλαισίου µας χρησιµοποιήθηκε µια υβριδική προσέγγιση αντί να υιοθετηθεί µια από τις δύο 

ακραίες καταστάσεις. 

2.6.2.1 Αντιστοίχηση σε φυσικά µέρη 

Όπως προαναφέρθηκε, µε µια πρώτη µατιά υπάρχει µία σχεδόν φυσική αντιστοίχηση των λογικών 

οντοτήτων σε φυσικά µέρη: 

• Η ΜΥΕΧ αντιστοιχίζεται µε το τερµατικό του χρήστη 

• Ο ΑΕΑ αντιστοιχίζεται µε τον συνοριακό ή ακραίο δροµολογητή  

• Ο Α∆Π αποτελεί µια πιο αφηρηµένη οντότητα που δε σχετίζεται µε κάποιο συγκεκριµένο 

φυσικό µέρος  

Αυτή η συσχέτιση ουσιαστικά  υπονοεί , ότι: 

• Η ΜΥΕΧ τρέχει στο τερµατικό στου χρήστη.  

• Ο ΑΕΑ τρέχει στον συνοριακό / ακραίο δροµολογητή ή σε ένα τερµατικό υπολογιστή που 

σχετίζεται στενά µε τον δροµολογητή. 

• Ο Α∆Π τρέχει σε κάποια ξεχωριστή πλατφόρµα.  

Ωστόσο αυτή δεν είναι η µόνη δυνατή αντιστοίχιση. Σε µια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, θα 

µπορούσε να οριστεί µία µοναδική πλατφόρµα υλοποίησης για όλο το επίπεδο διαχείρισης πόρων 

όπως περιγράφεται παρακάτω. 
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Στην περίπτωση της ενιαίας πλατφόρµας Ε∆Π όλες οι λογικές οντότητες του Ε∆Π αντιστοιχούν σε ένα 

και µόνο υπολογιστή. Αυτός ο υπολογιστής φιλοξενεί («τρέχει») όλες τις ΜΥΕΧ, τους ΑΕΑ και τον Α∆Π.  

Οι τελικοί χρήστες επικοινωνούν µε τις ΜΥΕΧ τους χρησιµοποιώντας CORBA, RMI, RSVP, HTTP ή 

κάποιο άλλο πρωτόκολλο. Η τοποθεσία της κάθε οντότητας είναι τελείως διαφανής στους χρήστες. Το 

πλαίσιο που προτείνεται επιτρέπει τη χρήση οποιασδήποτε προσέγγισης αντιστοίχισης είτε της 

απόλυτα κατανεµηµένης είτε της απόλυτα συγκεντρωτικής είτε ακόµα και ενδιάµεσων καταστάσεων. 

2.6.2.2 Αντιπρόσωπος Έλεγχου Αποδοχής (ΑΕΑ) 

Το παρακάτω σχήµα δίνει µία συνολική εικόνα της δοµής του ΑΕΑ 

NetworkService
(from service)

SubscriberManager
(from subscriber)

Subscriber
(from subscriber)0..*0..*

HostACAMapper ServiceManager
(from service)

1..*1..*

SessionManager

11

LocalAC
11 11

TrafficClass
(from service)

1..*1..*

UserAgent

11
11 11

0..*

1

0.. *

1

EDAdapter11 11

CommunicationSession

0..*

1..2

0..*

+ingressACorEgressAC
1..2

11

0..*1 0..*1 IngressFlow

0..*0..*
11

UserReservation
<<Interface>>

 

Σχήµα 25: ∆οµή του ΑΕΑ 
Τα κύρια µέρη, τα οποία αρχικοποιούνται µόνο µία φορά ανά ΑΕΑ και υπάρχουν καθ’ όλη  τη διάρκεια 

ζωής του ΑΕΑ, είναι ο SessionManager, LocalAC και ο EDAdapter. 

Για τις ΜΥΕΧ που τρέχουν σε τερµατικά τα οποία είναι συνδεδεµένα στο δίκτυο µέσω ενός ακραίου 

δροµολογητή (edge device) σχετιζόµενου µε έναν ΑΕΑ, αυτός ο ΑΕΑ είναι ο υπεύθυνος ΑΕΑ. Η ΜΥΕΧ 

χρησιµοποιεί τον SessionManager του υπεύθυνου ΑΕΑ για να ξεκινήσει µία σύνοδο σύνδεσης (login 

session). 

To LocalAC εκτελεί τοπικό έλεγχο αποδοχής. Για κάθε αίτηµα, προσπαθεί να δεσµεύσει πόρους από 

τη δεξαµενή πόρων που σχετίζεται µε τον συγκεκριµένο ΑΕΑ. Αν αυτό πετύχει, το αίτηµα γίνεται δεκτό. 

Αν η ζεύξη µεταξύ του ακραίου δροµολογητή (που σχετίζεται µε τον ΑΕΑ) και του δικτύου κορµού είναι 

«ζεύξη περιορισµένου εύρους ζώνης» δηλαδή έχει χωρητικότητα µικρότερη από µία ορισµένη τιµή 

(π.χ. 256kbps) τότε το LocalAC εκτελεί σε κάθε αίτηµα έναν επιπλέον έλεγχο για να αποφασίσει αν 

αυτή η ζεύξη µπορεί να εξυπηρετήσει αυτό το αίτηµα. (Σε αντίθεση µε τη δέσµευση πόρων, στην 

οποία λαµβάνονται υπόψη µόνο οι πόροι που είναι διαθέσιµοι σε µια συγκεκριµένη κλάση κίνησης, 

αυτός ο έλεγχος λαµβάνει υπόψη τους πόρους όλως των κλάσεων κίνησης της ζεύξης). Το LocalAC 
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δεν επεξεργάζεται απευθείας αιτήµατα από τη ΜΥΕΧ. Αντ’ αυτού, επεξεργάζεται αιτήµατα 

προερχόµενα από άλλους ΑΕΑ (τον υπεύθυνο ΑΕΑ της αιτούσας ΜΥΕΧ). 

Το EDAdapter είναι µια ενθυλάκωση των µερών που επιτελούν την επικοινωνία µε τον ακραίο 

δροµολογητή. Το LocalAC ενός ακραίου δροµολογητή εισόδου χρησιµοποιεί τον EDAdapter του για να 

παραµετροποιήσει τον ταξινοµητή, τον σηµαδευτή και τον εφαρµοστή πολιτικών (policer) για µία ροή 

που έχει ήδη γίνει αποδεκτή.  

Το UserAgent, το CommunicationSession και το IngressFlow είναι κλάσεις για αντικείµενα που µπορεί 

να αρχικοποιούνται και να καταστρέφονται δυναµικά κατά τη διάρκεια της ζωής του ΑΕΑ.  

Κάθε φορά που η ΜΥΕΧ κάνει µια επιτυχή σύνδεση µέσω του SessionManager, αρχικοποιείται ο 

UserAgent , οποίος αντιπροσωπεύει έναν ενεργό και ταυτοποιηµένο τελικό χρήστη συνδεδεµένο µε 

την ΜΥΕΧ. Ο UserAgent προσφέρει τη διεπαφή που χρησιµοποιεί η ΜΥΕΧ για να εγκαθιστά 

δεσµεύσεις.  

Κάθε δέσµευση αντιπροσωπεύεται από ένα CommunicationSession το οποίο περιλαµβάνει όλες τις 

πληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη δέσµευση. Επίσης, συσχετίζεται µε δύο το πολύ LocalACs, 

το LocalAC του ΑΕΑ του αποστολέα και κατ’ επιλογή µε το LocalAC του ΑΕΑ του δέκτη. Το 

CommunicationSession υλοποιεί τη διεπαφή UserReservation η οποία αποτελεί την εικόνα που έχει 

η ΜΥΕΧ για το CommunicationSession. (Η ΜΥΕΧ µπορεί να ανακτά δεδοµένα για κάθε 

UserReservation και να τερµατίζει τη δέσµευση). 

Το IngressFlow αντιπροσωπεύει έναν εγκατεστηµένο ταξινοµητή / εφαρµοστή πολιτικών / σηµαδευτή 

σε ένα ακραίο δροµολογητή εισόδου. Ένα ήδη αρχικοποιηµένο CommunicationSession αντιστοιχίζεται 

µε ένα τέτοιο IngressFlow. Επίσης, το EDAdapter γνωρίζει όλα τα IngressFlows της αντίστοιχης 

συσκευής απόληξης. 

Το HostACAMapper επιτρέπει την εύρεση του ΑΕΑ που είναι υπεύθυνος για ένα συγκεκριµένο 

τερµατικό. Αυτή η κλάση αποτελεί µια ενθυλάκωση του µηχανισµού που πραγµατοποιεί την 

αντιστοίχιση και µπορεί να υπάρχει είτε µία φορά για κάθε ΑΕΑ είτε ένας HostACAMapper να 

εξυπηρετεί περισσότερους ή και όλους τους ΑΕΑ ενός τοµέα.  

Τα SubscriberManager, Subscriber, ServiceManager, TrafficClass και NetworkService δεν αποτελούν 

κύρια µέρη του ΑΕΑ. Υφίστανται ανεξάρτητα από τις αρχικοποιήσεις των ΑΕΑ και κατά συνέπεια 

θεωρούνται αυτόνοµα µέρη του επίπεδου διαχείρισης πόρων. Ωστόσο, επειδή χρησιµοποιούνται 

κυρίως απο τον ΑΕΑ περιγράφονται εδώ.  

Το SubscriberManager παρέχει πρόσβαση στη βάση δεδοµένων των εγγεγραµµένων χρηστών. Είναι 

δυνατόν να υπάρχει ένα για κάθε τοµέα η οποία θα αποτελεί και την κεντρική βάση εγγεγραµµένων 

χρηστών, είτε να υπάρχει ένα για κάθε ΑΕΑ και να υιοθετηθεί µια κατανεµηµένη βάση. Σε κάθε 

περίπτωση, το SubscriberManager επιτρέπει την αναζήτηση και ανάκτηση στιγµιότυπων της κλάσης 

Subscriber που αντιπροσωπεύει την πληροφορία που σχετίζεται µε καθέναν εγγεγραµµένο χρήστη. 

Τα αντικείµενα της κλάσης αυτής αποτελούν διατηρούµενα δεδοµένα, δηλαδή αντικείµενα που δε 

χάνονται µετά το πέρας της ζωής τους και µπορούν να ανακτηθούν ανά πάσα στιγµή. Υπάρχει ένα 

αντικείµενο ανά εγγραφή και διαρκεί όσο και η αντίστοιχη εγγραφή.  

Η κλάση ServiceManager παρέχει πρόσβαση στη βάση δεδοµένων των κλάσεων κίνησης και των 

δικτυακών υπηρεσιών, που κρατά τα διατηρούµενα αντικείµενα των κλάσεων NetworkService και 
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TrafficClass. Επιτρέπει την ανάκτηση όλων των αντικειµένων που περιγράφουν τις δικτυακές 

υπηρεσίες (µια δυνατότητα που χρησιµοποιεί η ΜΥΕΧ) και αντιστοιχεί µία δικτυακή υπηρεσία σε µια 

κλάση κίνησης. Ένα αντικείµενο NetworkService  περιέχει όλες τις πληροφορίες που περιγράφουν µία 

συγκεκριµένη δικτυακή υπηρεσία. Ένα αντικείµενο  NetworkService περιέχει τις πληροφορίες που 

ανήκουν σε µία κλάση κίνησης. Αυτό καλύπτει τις πληροφορίες οι οποίες χρειάζονται από το 

EDAdapter (π.χ. DSCPs) όπως επίσης κανόνες για υπολογισµούς π.χ. του ενεργού εύρους ζώνης. 

2.6.2.3 Αντιπρόσωπος ∆ιαχείρισης Πόρων  

Ο Αντιπρόσωπος ∆ιαχείρισης Πόρων (Α∆Π) είναι υπεύθυνος για την κατανοµή των δικτυακών πόρων 

στους ΑΕΑ και για την λήψη αποφάσεων αποδοχής δεσµεύσεων κατά την άφιξη των αντίστοιχων 

αιτηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, η τοπολογία του δικτύου χωρίζεται µε ιεραρχικό τρόπο σε διάφορα 

επίπεδα υποδικτύων: δίκτυο κορµού , υποδίκτυα, υποπεριοχές υποδικτύων, κ.α. . Η δηµιουργία του 

δέντρου αποθεµατικών πόρων είναι ευθύνη του διαχειριστή του δικτύου. 

Ο σχεδιασµός του Α∆Π βασίζεται κυρίως σε δύο κλάσεις «κλειδιά»: την ResourcePool και την 

ResourceShare. Οι εσωτερικοί κόµβοι του δέντρου υλοποιούνται από τις  ResourcePool ενώ τα φύλλα 

του δέντρου (ResourcePoolLeaf) αντιπροσωπεύουν τους ΑΕΑ. Συνεπώς, οι πόροι που κατανέµονται 

σε κάθε φύλλο καθορίζονται από τη ResourcePool που βρίσκεται από πάνω της (δηλ. Τον γονέα της). 

Τέλος, ο Α∆Π διαµορφώνει κατάλληλα τα ResourcePoolLeafs για να είναι σε θέση να απαντήσει στα 

αιτήµατα για δέσµευση ή αποδέσµευση εύρους ζώνης. Τα ResourcePoolLeafs παίρνουν τις 

αποφάσεις ελέγχου αποδοχής βασισµένα στις κατανοµές εύρους ζώνης που καθορίζονται από τις 

δεξαµενές πόρων και τις παραµέτρους εκείνες που αφορούν τον υιοθετηµένο µηχανισµό αποδοχής .   

Το Σχήµα 26 περιγράφει τις ανωτέρω έννοιες χρησιµοποιώντας τη γλώσσα UML. 
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Σχήµα 26: Πρότυπο σχεδίου του αντιπροσώπου διαχείρισης πόρων 
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Τα γονεϊκά ResourcePools διανέµουν τους πόρους στα απόγονα ResourcePools και στα φύλλα της 

δεντρικής δοµής, τα οποία αρχικοποιούνται κατάλληλα από τους αντίστοιχους ΑΕΑ. Επιπλέον, κάθε 

ResourcePool χρησιµοποιεί ένα ResourceDistributionAlgorithm  για να διανείµει τους πόρους στις 

δεξαµενές πόρων που βρίσκονται από κάτω του. 

Σε κάθε ResourcePool έχουν οριστεί µερικοί αρχικοί πόροι από το διαχειριστή του δικτύου (στην 

αρχική διαµόρφωση), που έχουν ανακτηθεί από τον LDAP, και τα οποία αντιπροσωπεύονται από το 

ResourceShare . Κάθε  αντικείµενο ResourceShare αναφέρεται σε µια συγκεκριµένη κλάση κίνησης 

και µια συγκεκριµένη κατεύθυνση (εισόδου ή εξόδου). Η διεπαφή ConsumableResourceShare  
υλοποιείται από τα αντικείµενα ResourceShare και αντιπροσωπεύει, αυτό που «βλέπει» ένας ΑΕΑ 

από ένα αντικείµενο ResourceShare, δηλ. το ConsumableResourceShare θα χρησιµοποιηθεί µόνο 

στη διεπαφή µεταξύ των ΑΕΑ και του Α∆Π. 

Όποτε, ένας ΑΕΑ εξαντλήσει τους πόρους το αντίστοιχο ResourcePoolLeaf, βασισµένο στο 

AdmissionControlPolicy επαναρυθµίζει τον ΑΕΑ ανάλογα. Εάν είναι απαραίτητο το 

ResourcePoolLeaf µπορεί να ζητήσει περισσότερους πόρους από εκείνους που διαθέτει το 

ResourceShare από το γονεϊκό του ResourcePool κ.ο.κ. 

Το ResourcePool έχει τις ακόλουθες τιµές για κάθε κλάση και κατεύθυνση κίνησης (είσοδος, έξοδος):   

• Max_res: το µέγιστο ποσό πόρων µεταβιβάσιµων σε αυτήν τη δεξαµενή 

• Total_res: το συνολικό ποσό πόρων που ορίζονται σε αυτήν τη δεξαµενή 

• Spent_res: το ποσό πόρων που ξοδεύονται αυτήν την περίοδο  

Εάν µετά από µια δέσµευση οι συνολικοί πόροι ξεπερνιούνται, το ResourcePoolLeaf θα ζητήσει 

πρόσθετους πόρους από τη γονεϊκή του δεξαµενή. Εάν µετά από µια απελευθέρωση δέσµευσης η 

τιµή των πόρων που ξοδεύονται εκείνη τη στιγµή είναι µικρότερη από το χαµηλό κατώφλι το 

ResourcePoolLeaf θα επιστρέψει τους πόρους στη γονεϊκή του δεξαµενή. Ένα αίτηµα απορρίπτεται 

άµεσα εάν το πόσο των πόρων που ξοδεύονται γίνεται  µεγαλύτερο από το Max_res. Στον παραπάνω 

σχήµα απεικονίζεται επίσης µια ακόµα διεπαφή (ResourceShareMonitor). Αυτή η διεπαφή 

υλοποιείται από το ResourceShare και χρησιµοποιείται από το QMTool προκειµένου να ελεγχθεί η 

κατάσταση κάθε δεξαµενής πόρων.   

2.6.2.4 Μονάδα υποστήριξης εφαρµογών χρήστη (ΜΥΕΧ) 

Η µονάδα υποστήριξης εφαρµογών χρήστη  είναι µια εφαρµογή που στοχεύει να παρέχει πρόσβαση 

στις εφαρµογές τελικών χρηστών στα πλεονεκτήµατα ενός δικτύου που υποστηρίζει ποιότητα 

υπηρεσίας.  Η ΜΥΕΧ είναι ένα µεσισµικό µεταξύ εφαρµογών τελικών χρηστών (βασικές εφαρµογές 

∆ιαδικτύου και σύνθετες υπηρεσίες ∆ιαδικτύου) και στη δικτυακή υποδοµή του προτεινόµενου 

πλαισίου. 

Οι στόχοι της ΜΥΕΧ είναι: να επιτρέψουν στις κλασικές ήδη υπάρχουσες εφαρµογές (ενήµερες ή µη 

για ποιότητα υπηρεσίας) να ωφεληθούν από τα πλεονεκτήµατα της προσφοράς ποιότητας υπηρεσίας, 

και για να επιτραπεί, µέσω της χρήσης ενός API, η υλοποίηση  νέων εφαρµογών που θα 

υποστηρίζουν και θα κάνουν χρήση των µηχανισµών ποιότητας υπηρεσίας. 
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H MYEX παρέχει επαναχρησιµοποιήσιµα και γενικά δοµικά κοµµάτια λογισµικού τόσο για την πλευρά 

των πελατών όσο και των εξυπηρετητών. Η ΜΥΕΧ πρέπει να χρησιµοποιείται και από τους τελικούς 

χρήστες καθώς επίσης και από τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη εφαρµογής.  

Η ΜΥΕΧ πρέπει να υποστηρίξει ποικίλα λειτουργικά συστήµατα, πρωτόκολλα δικτύων και δέσµευσης, 

µε την παροχή µιας λογικής αφαίρεσης που κρύβει τις χαµηλές λεπτοµέρειες επιπέδων των διαφόρων 

συστηµάτων.  Είναι δοµηµένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την εύκολη αναπροσαρµογή. Για 

αυτόν τον λόγο η ΜΥΕΧ αποτελείται από το αρκετά, κατανεµηµένα µέρη µε διαφορετικούς στόχους για 

να υποστηρίξει τα διάφορα πρωτόκολλα,όπως π.χ. πρωτόκολλα ποιότητας υπηρεσίας. Επιπλέον, 

περιλαµβάνει µερικά στοιχεία που σχετίζονται µε συγκεκριµένες πλατφόρµες  (π.χ. κάποιους 

πληρεξούσιους εφαρµογών) ενώ το σύνολο της ΜΥΕΧ  είναι ανεξάρτητη από την  πλατφόρµα. 

2.6.2.4.1 Γενική αρχιτεκτονική ΜΥΕΧ 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα, η ΜΥΕΧ αποτελείται από διάφορα βασικά δοµικά στοιχεία. Τα 

βασικά συστατικά είναι: 

• Ο EAT Manager : είναι το κύριο µέρος της ΜΥΕΧ και ελέγχει ολόκληρη τη διαδικασία. Είναι 

υπεύθυνος για τη διαχείριση των χρηστών και των δεσµεύσεων τους. Επιπλέον ενεργεί ως 

µεσολαβητής µεταξύ των άλλων τµηµάτων της ΜΥΕΧ και προς τον ΑΕΑ. Είναι επίσης 

σηµαντικό να αναφερθεί ότι ο EAT manager υλοποιεί άµεσα τις εσωτερικές διεπαφές του API 

της ΜΥΕΧ. Με άλλα λόγια, το API είναι η διεπαφή του EAT manager προς τις εφαρµογές και 

τα GUIs. 

• Converter: Ο κύριος στόχος της ΜΥΕΧ είναι η αντιστοίχηση / µετατροπή των δικτυακών 

υπηρεσιών (στις οποίες είναι εγγεγραµµένος ο τελικός χρήστης) και των προφίλ των 

εφαρµογών σε χαρακτηριστικά συνόδου (σε όρους QoS) ανάλογα µε τη χρησιµοποιούµενη 

εφαρµογή. 

• Τα GUIs: κυρίως υποστηρίζουν τις εφαρµογές που δεν είναι υλοποιηµένες να χρησιµοποιούν 

στοιχεία ποιότητας υπηρεσίας. Οι τρεις κύριες διεπαφές του GUI είναι: µια για την 

πραγµατοποίηση αιτηµάτων δέσµευσης προχωρηµένου επίπεδου, µια για τα αιτήµατα σε 

κανονικό επίπεδο, και µια για την εµφάνιση , οµαδοποίηση, και απελευθέρωση των ενεργών 

δεσµεύσεων. 

• Το (εσωτερικό) ΜΥΕΧ API: επιτρέπει την ανάπτυξη νέων εφαρµογών που θα 

χρησιµοποιήσουν άµεσα το προτεινόµενο πλαίσιο QoS.  

• Οι πληρεξούσιοι είναι για τις εφαρµογές που δεν είναι βασισµένες στο API της ΜΥΕΧ. 

Επιτρέπουν την εκλεκτική επεξεργασία των πληροφοριών του επιπέδου ελέγχου µε την 

προώθηση των στοιχείων σχετικών µε ποιότητα υπηρεσίας στον EAT manager. 
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Σχήµα 27: διάγραµµα της συνολικής αρχιτεκτονικής του ΜΥΕΧ 
Επιπλέον, υπάρχουν τρεις οντότητες για τους περαιτέρω στόχους: 

• Το Script: Περιέχει µια κλάση για την οµαδική επεξεργασία των αιτηµάτων και των 

απελευθερώσεων δέσµευσης. 

• Το Application Profile: ∆ιαχειρίζεται τα προφίλ εφαρµογής που αποθηκεύονται σε έναν 

κεντρικό υπολογιστή. 

• Το Persistence Layer: Παρέχει έναν µηχανισµό επιπέδου διατήρησης δεδοµένων για να 

αποθηκεύσει την ιστορία των δεσµεύσεων (τα λογιστικά στοιχεία) σε µια βάση δεδοµένων. 
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3 Προσαρµοζόµενοι µηχανισµοί δέσµευσης 
πόρων 

3.1 Εισαγωγή 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται λεπτοµερώς οι έννοιες και οι µηχανισµοί που υλοποιήθηκαν για 

τη δηµιουργία ενός προσαρµοζόµενου πλαισίου ενδοτοµεακής διαχείρισης πόρων. Παρουσιάζεται η 

έννοια των δεξαµενών πόρων και αναλύονται εκτενώς οι αρχές που διέπουν τη δηµιουργία και 

λειτουργία τους. Επίσης, απεικονίζονται αναλυτικά τα βήµατα που ακολουθούνται για τη σωστή 

δηµιουργία και διαµόρφωση των λειτουργικών οντοτήτων που αποτελούν τις δεξαµενές πόρων. Τέλος, 

περιγράφονται οι αλγόριθµοι που ελέγχουν την κατανοµή των πόρων και αξιολογούνται µέσω 

προσοµοιώσεων.  

3.2 Κατανοµή πόρων 
Η κατανοµή των δικτυακών πόρων εκτελείται για κάθε κλάση κίνησης του υλοποιούµενου µοντέλου 

∆ιαφοροποιηµένων υπηρεσιών. Στο πρότυπο µας δεν υλοποιείται δυναµικός επανασχηµατισµός των 

κλάσεων αυτών. Έτσι, οι πόροι κάθε κλάσης µπορούν να διαχειριστούν χωριστά και ανεξάρτητα ο 

ένας από τον άλλον.  

Οι πόροι διαχειρίζονται χωριστά για την εισερχόµενη κίνηση (είσοδος) και για την εξερχόµενη κίνηση 

(έξοδος). Η ακόλουθη περιγραφή της κατανοµής των πόρων ισχύει και για τις δύο. 

Η κατανοµή των πόρων εκτελείται από τον Α∆Π κατά τρόπο ιεραρχικό χρησιµοποιώντας τις 

αποκαλούµενες  δεξαµενές πόρων. Για αυτόν το λόγο, υποτίθεται ότι ο τοµέας ∆ιαφοροποιηµένων 

υπηρεσιών είναι δοµηµένος σε ένα δίκτυο κορµού, το οποίο διασυνδέει διάφορες υποπεριοχές. Κάθε 

υποπεριοχή εισάγει κίνηση µόνο σε µερικά σηµεία στο δίκτυο κορµού. Όπως περιγράφεται στη 

συνέχεια, αυτή η δόµηση µπορεί να επαναληφθεί σε διάφορα επίπεδα ιεραρχίας. 

Όσον αφορά τους πόρους στο δίκτυο κορµού, όλη η κίνηση που προέρχεται από ή που πηγαίνει σε 

µια υποπεριοχή µπορεί να αντιµετωπιστεί από κοινού. Έτσι είναι λογικό να οριστεί ένα συγκεκριµένο 

ποσό εύρους ζώνης (εισερχόµενου και εξερχόµενου χωριστά) σε κάθε υποπεριοχή. 

Ανάλογα µε την τοπολογία του δικτύου κορµού, µπορεί να είναι χρήσιµο να προστεθεί ένας δυναµικός 

χαρακτήρας σε αυτήν την κατανοµή. Ο Α∆Π µπορεί να ορίσει ένα µεγαλύτερο εύρος ζώνης σε µια 
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συγκεκριµένη υποπεριοχή, όταν µειώνεται το εύρος ζώνης σε άλλες υποπεριοχές.  Αυτή η δυναµική 

µπορεί να περιγραφεί από τις παρακάτω σχέσεις: 

 ∑ ≤

≤

i
i

ii

Rr
Rr

 

Όπου ri είναι το όριο των πόρων που διανέµονται πραγµατικά στον ΑΕΑ και Ri είναι το ανώτατο όριο 

που µπορούν να ανατεθούν στον συγκεκριµένο ΑΕΑ. Το R είναι το γενικό όριο όλων των πόρων που 

διανέµονται σε όλους τους ΑΕΑ.  Αυτές οι σχέσεις ουσιαστικά εκφράζουν τη παρακάτω συµπεριφορά: 

• Το εύρος ζώνης που ορίζεται σε κάθε οντότητα χαµηλότερου επιπέδου ri  δεν πρέπει να υπερβεί 

ένα ορισµένο όριο εύρους ζώνης για αυτή την οντότητα Ri. Αυτό το όριο  απεικονίζει το σύνδεσµο 

της οντότητας χαµηλότερου επιπέδου (π.χ. υποπεριοχή) µε την οντότητα του ανώτερου επιπέδου 

(π.χ. το δίκτυο κορµού). 

• Το άθροισµα του εύρους ζώνης που διανέµεται σε όλες τις οντότητες χαµηλότερων επιπέδων δεν 

πρέπει να υπερβεί ένα γενικό όριο R. 

Ανάλογα µε τις τιµές που επιλέγονται για το Ri και το R, µπορεί να επιτευχθεί µια περισσότερο ή 

λιγότερο δυναµική συµπεριφορά. 

Να σηµειωθεί ότι η περιγραφή του εύρους ζώνης µε µια µόνο τιµή (bits per second) δεν είναι 

ικανοποιητική σε όλες τις περιπτώσεις. Θα πρέπει ίσως να ληφθούν υπόψη και άλλα χαρακτηριστικά 

της τηλεπικοινωνιακής κίνησης. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε έναν τύπο "αποτελεσµατικού εύρους 

ζώνης" (effective bandwidth), ο οποίος είναι συγκεκριµένος για κάθε κατηγορία κίνησης. Μπορεί 

επίσης να είναι απαραίτητο να περιγράφει το εύρος ζώνης µε µια πιο σύνθετη δοµή δεδοµένων, για 

την οποία «η πρόσθεση» και «η σύγκριση» µπορούν να οριστούν ως µάλλον περίπλοκες διαδικασίες. 

Τα µερίδια πόρων είναι διαχειριζόµενα αποκλειστικά από τον Α∆Π. Το ίδιο το αντικείµενο µεριδίου 

πόρων είναι υπεύθυνο για να διαχειριστεί τους πόρους του και για να ελέγξει, εάν ένα νέο αίτηµα 

κατανοµής εύρους ζώνης µπορεί να εξυπηρετηθεί από το διαθέσιµο εύρος ζώνης. Εάν το ποσό 

διαθέσιµου εύρους ζώνης ξεπεράσει κάποιο κατώτατο όριο, το αντικείµενο του µεριδίου πόρων µπορεί 

προληπτικά να ζητήσει περισσότερους πόρους από τη δεξαµενή πόρων. Αφ' ετέρου, το αντικείµενο 

µεριδίου πόρων επιστρέφει τους αχρησιµοποίητους πόρους στη δεξαµενή. 

Μέσα σε µια υποπεριοχή, µπορούν να υπάρξουν περαιτέρω υπαγόµενες υποπεριοχές, οι οποίες θα 

µπορούσαν να αντιµετωπιστούν αντίστοιχα. Κάθε ri µεριδίου πόρων  που ορίζεται σε µια υποπεριοχή 

µπορεί να θεωρηθεί στη συνέχεια ως δεξαµενή πόρων, η οποία διανέµεται µε παρόµοιο τρόπο µεταξύ 

των υποπεριόδων του. Τέλος, οι πόροι µπορούν να χρησιµοποιηθούν από ΑΕΑ ως "αναλώσιµο 

µερίδιο πόρων". 

Το βάθος αυτής της ιεραρχικής δοµής µπορεί να επιλεχτεί ανάλογα µε τις απαιτήσεις. Είναι επίσης 

δυνατό να αναµιχθούν διάφοροι βαθµοί ιεραρχίας, π.χ. για να χωριστεί η δοµή κοντά στους ακραίους 

δροµολογητές πιο βαθιά από τη δοµή των συνοριακών δροµολογητών, οι οποίοι είναι πιθανό να 

συνδέονται άµεσα µε το δίκτυο κορµού. 
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Υποδίκτυο 1

∆ίκτυο  κορµού

Υποδίκτυο 1

Υποδίκτυο 2

Υποδίκτυο 3

Υποδίκτυο 4
 

Σχήµα 28: Ιεραρχία δεξαµενών πόρων 
Το παραπάνω σχήµα δείχνει ακριβώς αυτό. Παρουσιάζει µια περιοχή, η οποία περιέχει τρεις 

υποπεριοχές και έναν δροµολογητή συνόρων. Στις υποπεριοχές φαίνεται και ο χωρισµός του 

περαιτέρω υποτµήµατος στις υπαγόµενες υποπεριοχές του. 

Προφανώς, η δυνατότητα να κτιστεί µια περιοχή όπως παραπάνω εξαρτάται άµεσα από την 

τοπολογία. Στον περιοχή πρόσβασης ενός δικτύου εντούτοις είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν δοµές µε 

µορφή δέντρου, οι οποίες επιτρέπουν τον καθορισµό µιας τέτοιας ιεραρχίας. 

3.3 ∆έντρο δεξαµενής πόρων (∆∆Π) 
Μετά από τη δηµιουργία του ∆∆Π, η κατανοµή των πόρων αποτελείται από δύο βασικές φάσεις: την 

αρχική διαµόρφωση και την ανακατανοµή των πόρων. Εποµένως, αρχικά οι πόροι ορίζονται σε κάθε 

δεξαµενή πόρων σύµφωνα µε τις προβλέψεις για το φορτίο κίνησης. 

Ο όρος του πόρου, όσον αφορά στο µηχανισµό κατανοµής των πόρων, συµπιέζεται σε µια ενιαία 

παράµετρο, δηλαδή στο εύρος ζώνης. Κάθε δεξαµενή πόρων αποτελείται από διάφορα µερίδια 

πόρων, καθένα από τα οποία διαχειρίζεται τους πόρους µιας κλάσης κίνησης (TCL). Εποµένως, κάθε 

δεξαµενή πόρων έχει το πολύ 8 µερίδια πόρων, ένα ανά κάθε κλάση κίνησης και κατεύθυνση (είσοδος 

και έξοδος). Η κατανοµή των πόρων εκτελείται σε µια από επάνω προς τα κάτω προσέγγιση, όπου η 

ρίζα του δέντρου, που αντιστοιχεί στους πόρους για το γενικό δίκτυο, διανέµει τους πόρους στα παιδιά 

της, και τα παιδιά διανέµουν τους πόρους στα αντίστοιχα παιδιά τους. Οι πόροι χρησιµοποιούνται 

πραγµατικά από τους χαµηλότερους ΑΕΑ, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τα αναλώσιµα µερίδια 

πόρων (CRS). Στην ουσία, µια δεξαµενή πόρων µε κάπως διαφορετική λειτουργία υλοποιείται επίσης 

σε κάθε ΑΕΑ, που αποτελείται από τα αναλώσιµα µερίδια πόρων. 
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Μια εναλλακτική προσέγγιση θα ήταν να οριστούν µηδενικοί αρχικοί πόροι σε όλες τις δεξαµενές 

πόρων, εκτός από τη ρίζα του ∆∆Π, το οποίο θα είχε όλους τους διαθέσιµους πόρους του δικτύου. Η 

κατανοµή των πόρων προς τα φύλλα του δέντρου θα βασιζόταν έπειτα στο πραγµατικό φορτίο 

κίνησης, αυξάνοντας όµως και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των δεξαµενών πόρων.   

∆εδοµένου ότι, η αρχική κατανοµή των πόρων είναι βασισµένη σε κάποιο στατικό µηχανισµό, αυτοί οι 

πόροι µπορούν να ανακατανεµηθούν βασισµένοι στο πραγµατικό φορτίο κίνησης. Η εισαγωγή του 

υλοποιούµενου αλγόριθµου διαχείρισης οδηγεί σε µια δυναµική ανακατανοµή των πόρων µεταξύ των 

δεξαµενών µε σκοπό την καλύτερη χρησιµοποίηση των δικτυακών πόρων. Η περιγραφή των 

αλγορίθµων παρουσιάζεται στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου. Κάθε ∆Π χρειάζεται κάποιες 

ρυθµιστικές παραµέτρους, που περιλαµβάνουν: 

R      διαθέσιµοι πόροι που θα µοιραστούν µε της δεξαµενές πόρων του κατώτερου επιπέδου  

iR  : όριο κατανεµηµένων πόρων στη ∆Π i  

ir  : τρέχουσα ανάθεση πόρων στη ∆Π i, µε ii Rr ≤  και Rr
i

i ≤∑  

free
ir : κατανεµηµένοι αλλά προς το παρόν µη χρησιµοποιούµενοι πόροι της ∆Π i ( i

free
i rr ≤≤0 ) 

Υπάρχει πλεονέκτηµα από τη χρήση δεξαµενών πόρων µόνο αν RR
i

i ≥∑ . Υπό αυτή την έννοια µια 

∆Π κατανέµει το εύρους ζώνης της στενωπού µιας φυσικής ζεύξης. 

3.3.1 Ζεύξεις περιορισµένου εύρους ζώνης 
Στα χαρακτηριστικά σενάρια δικτύων µπορεί να υπάρξουν συσκευές απόληξης, οι οποίες συνδέονται 

µε το κεντρικό δίκτυο µέσω συνδέσεων µε σχετικά µικρό εύρος ζώνης (π.χ. 256 KBIT/S). Σε αυτήν την 

περίπτωση, το σχέδιο κατανοµής των πόρων που περιγράφεται ανωτέρω πρέπει να τροποποιηθεί 

ελαφρώς.  

∆εν είναι λογικό να χωριστεί αυτή η χωρητικότητα στις διαφορετικές κατηγορίες κυκλοφορίας, όπως 

γίνεται µε τις συνδέσεις µεγαλύτερου εύρους ζώνης στο δίκτυο. Αντ' αυτού, πρέπει να υπάρξει ένας 

µηχανισµός, ο οποίος κατατάσσει το εύρος ζώνης σε εκείνες τις κατηγορίες κυκλοφορίας, οι οποίες 

τους ζητούν. 

Εξετάζεται το ακόλουθο δίκτυο: 

∆ΠΣΑ

ΣΑ

ΣΑ

256 kbps

256 kbps

256 kbps
Ζεύξη υψηλού 
εύρους ζώνης

Γονεϊκή δεξαµενή 
πόρων

 
Σχήµα 29: παράδειγµα δικτύου µε ζεύξεις περιορισµένου εύρους ζώνης 
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Η γονεϊκή δεξαµενή πόρων καλύπτει τον τοµέα του δικτύου που παρουσιάζεται ανωτέρω. Τα παιδιά 

αντιστοιχούν στα µερίδια πόρων που ορίζονται στις συσκευές απόληξης (αντίστοιχα στους ΑΕΑ 

σχετικούς µε τις συσκευές απόληξης).   

Κατά τη διάρκεια της αρχικής ανάθεσης των πόρων, ο γονέας θα ορίσει κενά µερίδια πόρων στα 

παιδιά, τα οποία έχουν ένα ανώτερο όριο εύρους ζώνης µηδέν. Αυτό γίνεται, επειδή οποιαδήποτε 

διαφορετική από το µηδέν τιµή θα χώριζε το ήδη χαµηλό εύρος ζώνης των συνδέσεων σε ακόµα 

µικρότερα κοµµάτια, τα οποία µπορεί να είναι τελείως ακατάλληλα προς χρήση. Είναι σαφές ότι στη 

συγκεκριµένη περίπτωση δεν υπάρχει η πολυτέλεια της διατήρησης µεριδίων πόρων για εξυπηρέτηση 

µελλοντικών αιτηµάτων µιας και οι πόροι είναι ήδη περιορισµένοι. 

Όταν ένας ΑΕΑ παίρνει ένα αίτηµα, θα προσπαθήσει να διαθέσει τους πόρους από το σχετικό µερίδιο 

των πόρων του. Σύµφωνα µε την ανάθεση που περιγράφεται πριν, αυτό το αίτηµα δε θα είναι επιτυχές 

στο πρώτο βήµα. Αντ' αυτού, το παιδί θα προσπαθήσει να αυξήσει το µερίδιο των πόρων του για να 

εκπληρώσει το αίτηµα και θα ζητήσει στη συνέχεια το κατάλληλο ποσό πόρων από το γονέα του. 

Εάν ο γονέας να είσαι σε θέση να εκπληρώσει το αίτηµα, θα δώσει τους ζητούµενους πόρους στο 

παιδί, οι οποίοι µπορούν έπειτα "να καταναλωθούν" και να κάνουν δεκτό το αίτηµα του χρήστη. 

Επιπλέον το παιδί θα επιστρέψει οποιουσδήποτε πόρους απελευθερώνονται από το χρήστη στο 

γονέα. Το αποθεµατικό εύρος ζώνης του παιδιού στην πραγµατικότητα πάντα θα είναι µηδέν. 

Μέχρι τώρα, η συµπεριφορά που περιγράφεται εδώ δεν είναι τίποτα νέο. Είναι ακριβώς ο γενικός 

αλγόριθµος της δεξαµενής πόρων. Εντούτοις µερικές τιµές παραµέτρων παίρνουν τις συγκεκριµένες 

τιµές (π.χ. µηδενικοί αρχικοί πόροι, µηδενικό αποθεµατικό εύρος ζώνης). 

Για να αποφύγουν περιττά αιτήµατα πόρων προς το γονέα, το παιδί πρέπει να ελέγξει και να 

περιορίσει το ποσό των ζητούµενων πόρων για όλες τις κατηγορίες κυκλοφορίας και να απορρίψει ένα 

αίτηµα, εάν υπερβαίνει ένα ορισµένο όριο, το οποίο εξαρτάται από το εύρος ζώνης της σύνδεσης µε το 

δροµολογητή πυρήνα. Αυτό είναι µια πρόσθετη λειτουργία, η οποία µπορεί να υποστηρίξει ειδικά τις 

συνδέσεις περιορισµένου εύρους ζώνης. 

Με τις συνδέσεις περιορισµένου εύρους ζώνης είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να ληφθεί υπόψη ότι το εύρος 

ζώνης γενικά είναι όχι µόνο ένας αριθµός, αλλά πρέπει κάπως να περιλαµβάνει και τα χαρακτηριστικά 

της κυκλοφορίας. Όπως αναφέρθηκε πιο πριν, αυτό έχει επιπτώσεις στον τρόπο, που το εύρος ζώνης 

προστίθεται ή συγκρίνεται. Αυτό το πρόβληµα υπάρχει σε κάθε επίπεδο της ιεραρχίας των δεξαµενών 

πόρων και όχι µόνο για τις συνδέσεις περιορισµένου εύρους ζώνης, αλλά είναι µια γενική 

συµπεριφορά του όρου «εύρος ζώνης». 

Ένας τρόπος να αντιµετωπισθεί αυτό το πρόβληµα είναι η χρήση ενός τύπου υπολογισµού του 

«αποτελεσµατικού εύρους ζώνης», ο οποίος λαµβάνει υπόψη το κέρδος της στατιστικής πολυπλεξίας. 

Το αποτελεσµατικό εύρος ζώνης εντούτοις εξαρτάται από τη γενική χωρητικότητα της ζεύξης. Έτσι µια 

τιµή που υπολογίζεται σε κάποιο σηµείο στο δίκτυο (π.χ. στην πρόσβαση) δεν ισχύει για άλλα µέρη 

του δικτύου (π.χ. στον πυρήνα). Όταν οι χωρητικότητες των ζεύξεων είναι αρκετά µεγάλες σε κάποιο 

µέρος του δικτύου, τότε το αποτελεσµατικό εύρος ζώνης δε θα διαφέρει πάρα πολύ σε αυτήν την 

περιοχή και θα είναι ικανοποιητικό να υπολογιστεί το αποτελεσµατικό εύρος ζώνης στην πρώτη 

δεξαµενή πόρων, όπου ένας σηµαντικός αριθµός ροών συγχωνεύεται και έτσι επιτυγχάνεται ένα 

σηµαντικό κέρδος στατιστικής πολυπλεξίας. 
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• Για συσκευές απόληξης µε σύνδεση υψηλής χωρητικότητας µε το κεντρικό δίκτυο που αυτό θα 

είναι το παιδί που αντιστοιχεί στον ΑΕΑ αυτής της συσκευής απόληξης. 

• Για συσκευές απόληξης µε σύνδεση περιορισµένης χωρητικότητας µε το κεντρικό δίκτυο αυτό θα 

είναι η δεξαµενή πόρων του γονέα της. 

Ένας καλύτερος τρόπος θα ήταν να παρασχεθεί ένας τύπος για την πρόσθεση, την αφαίρεση και τη 

σύγκριση των περιγραφών κίνησης, έτσι ώστε τα χαρακτηριστικά της κίνησης να είναι διαθέσιµα σε 

κάθε στάδιο της ιεραρχίας των δεξαµενών πόρων. 

3.4 Αντιπρόσωπος ∆ιαχείρισης Πόρων (Α∆Π) 

3.4.1 ∆οµή του Α∆Π 

Σε αυτό το τµήµα δίνεται µια επισκόπηση της δοµής της οντότητας του Α∆Π. 

Όπως έχει ήδη περιγραφεί κάθε συσκευή απόληξης διαχειρίζεται από έναν ΑΕΑ, ενώ για κάθε ΑΕΑ 

ένα αναλογεί ένα ConsumableResourceShare. Το ConsumableResourceShare  είναι ένα  

αντικείµενο ResourceShare. Κάθε ResourcePool (δεξαµενή πόρων) θα θεωρείται ως µία οντότητα, 

η οποία αποτελείται από τα διάφορα ResourceShares, τους σχετικούς κανόνες διαχείρισης πόρων 

και του συνόλου των ορίων ελέγχου αποδοχής χαµηλότερων επιπέδων (AC Limits). Η δεξαµενή 

πόρων είναι αρµόδια για τη δηµιουργία αυτών των οντοτήτων και εποµένως χρησιµοποιείται ως 

οντότητα "οργάνωσης". 

Οι κανόνες διαχείρισης πόρων χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή των διαφορετικών αλγορίθµων 

που εφαρµόζονται από το ConsumableResourceShares  και  το ResourceShares  των 

διαφορετικών επιπέδων της ιεραρχίας. Αυτοί οι αλγόριθµοι θα υπολογίσουν πραγµατικά το ποσό 

πόρων που ένα ResourceShare  πρέπει να ζητήσει από ένα ResourceShare  του ανωτέρω 

επιπέδου, ή το ποσό πόρων που ένα ResourceShare  πρέπει να ορίσει σε ένα ResourceShare  ενός 
χαµηλότερου επιπέδου ή το ποσό πόρων που ένα ResourceShare  πρέπει να αποδεσµεύσει στο 

ανώτερο επίπεδο. Επιπλέον, οι κανόνες διαχείρισης πόρων πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσουν 

εάν µια τέτοια δράση πρέπει να πραγµατοποιηθεί ή όχι.   

Η πραγµατική λειτουργία του Ορίου (Limit) είναι να µεταφερθούν τα αιτήµατα από το κάτω στο 

ανώτερο επίπεδο και να παρασχεθούν στο ανώτερο επίπεδο ResourceShares οι απαραίτητες 

πληροφορίες κατάστασης. Χρησιµοποιείται πραγµατικά ως ενδιάµεσο αντικείµενο, το οποίο 

προσφέρει µια διεπαφή στο ConsumableResourceShare. Η λειτουργία του είναι να µεσολαβεί 

µεταξύ του ConsumableResourceShare  και του ResourceShare  του ανώτερου επιπέδου για την 

αλλαγή των ορίων ελέγχου αποδοχής. Κατ' αυτό τον τρόπο, η συνέπεια του αρχικού σχεδίου 

διατηρείται, δεδοµένου ότι κάθε ResourcePool  έχει το πολύ 8 ResourceShares. Μόνο το 

ResourceShare  του ανώτερου επιπέδου είναι σε θέση να ορίζει τα νέα όρια ελέγχου αποδοχής για το 

χαµηλότερο επίπεδο, δεδοµένου ότι γνωρίζει τη γενική κατάσταση των πόρων. 
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ModifyResource
Share

getTrafficClassID() : string
modify(long requiredBW, long wishedBW, String tcID) : long

getAssignedBwLimit() : long

Share

request(long requestedBW : long, wishedBW : long) : long
getRShareInfo() : RShareInfo
getLeakyShare() : LeakyShare

getResourceRequest() : ResourceRequest
getTcId() : String

RShare
Intialization

alloc() NetworkManagerImpl
(f rom Network)

ResourcePools
(f rom Network)

<<JAXB>>

RcRuleImpl

shareChange : Share
limits : ResourceLimitValues[]

RcRuleImpl(shareChange, limits)

(f rom RcRule)

ResourceLimitImpl
lastRequestedACLimit
lastWishedACLimit
currentAssignedACLimit

ResourcePool

0..*
1

+child
0..*

distributes_resources_to

+parent

1

1
1..* +parent

1

requests_resources_from

+child
1..*

uses

uses

1..*1..*

creates

0..*

1

0..*

1

ResourceShare
info : RShareInfo
release : LeakyShare
request : ResourceRequest

11..* 11..*

 
Σχήµα 30: Επισκόπηση του µοντέλου του Α∆Π 
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3.4.2 ∆οµή διεπαφής του Α∆Π µε τον ΑΕΑ 

ConsumableResourceShare
(from aca)

ModifyLimit

modify(long requiredBW, long wishedBW, String tcID)
getTrafficClassID()

isIngress() : boolean
getCurrentAssignedACLimit() : long

ResourceLimitValues

getlastRequestedACLimit()
getlastWishedACLimit()

getcurrentAssignedACLimit()

ResourceLimitImpl
lastRequestedACLimit
lastWishedACLimit
currentAssignedACLimit

ModifyResource
Share

getTrafficClassID() : string
modify(long requiredBW, long wishedBW, String tcID) : long

getAssignedBwLimit() : long

ResourceShare
info : RShareInfo
release : LeakyShare
request : ResourceRequest

Share

request(long requestedBW : long, wishedBW : long) : long
getRShareInfo() : RShareInfo
getLeakyShare() : LeakyShare

getResourceRequest() : ResourceRequest
getTcId() : String

RcRule

reassign() : long
trigger() : void

getRcRule() : string

RcRuleImpl

shareChange : Share
limits : ResourceLimitValues[]

RcRuleImpl(shareChange, l imits)

(from RcRule)

 
Σχήµα 31: ∆ιεπαφές του Α∆Π προς τον ΑΕΑ και χρήση των διεπαφών από το πακέτο των 

Κανόνων ελέγχου πόρων (RcRules) 
Η διεπαφή µεταξύ του ΑΕΑ και του Α∆Π είναι βασισµένη σε CORBA, προκειµένου να υπάρξει 

διαχωρισµός στους ρόλους και µια πιο ευέλικτη και ανεξάρτητη επικοινωνία. Εποµένως, η επικοινωνία 

Α∆Π-ΑΕΑ είναι απαραίτητη, µόνο όταν πρέπει να αλλάξει ένα όριο ελέγχου πόρων (AC Limit).   

Πιο συγκεκριµένα, όταν ο ΑΕΑ, βασισµένος στον έλεγχο αποδοχής, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι 

µια νέα δέσµευση δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή, αποφασίζει να απευθυνθεί στο αντίστοιχο όριο 

ελέγχου αποδοχής προκειµένου να το αυξήσει. Με βάση τις λειτουργίες ελέγχου αποδοχής, ο ΑΕΑ 

είναι σε θέση να υπολογίσει το ελάχιστο νέο απαραίτητο όριο ελέγχου αποδοχής, προκειµένου να γίνει 

αποδεκτό το νέο αίτηµα δέσµευσης. 

Εποµένως, το ConsumableResourceShare  καλεί τη λειτουργία modify(), που περνά ως όρισµα το 

νέο απαραίτητο όριο ελέγχου αποδοχής, το επιθυµητό όριο ελέγχου αποδοχής και την ταυτότητα της 

αντίστοιχης κλάσης κίνησης. Στη συνέχεια, το όριο επικοινωνεί µε το αντίστοιχο ResourceShare  του 

γονεϊκού ResourcePool. Εκείνο το ResourceShare  καλεί τη  λειτουργία trigger() του RcRule  για να 

ελέγξει εάν το αίτηµα για αύξηση των πόρων πρέπει να υποβληθεί στο ανώτερο επίπεδο. Εάν η 

απάντηση είναι όχι, κατόπιν το ResourecShare  καλεί  τη λειτουργία reassign() του RcRule, το οποίο 

υπολογίζει το νέο όριο ελέγχου αποδοχής. Αυτό το RcRule  γνωρίζει τους πόρους που κατανέµονται 

στα υποκείµενα όρια, και βασισµένος στους τρέχοντες αλγόριθµους κατανοµής πόρων επιστρέφει το 

ποσό εύρους ζώνης που θα αποδοθεί στο χαµηλότερο όριο. 
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3.4.3 Σπονδυλωτοί αλγόριθµοι 

Υπάρχουν δύο σηµεία στην αρχιτεκτονική, όπου προτείνεται ένα σύνολο αλγορίθµων: 

• Για τον έλεγχο των πόρων, διάφοροι αλγόριθµοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

υπολογίσουν το ποσό πρόσθετου εύρους ζώνης που απαιτείται ή το µέγεθος του αποθέµατος 

πόρων που κατακρατείται κατά την απελευθέρωση δεσµεύσεων. Αυτοί καλούνται "RcRules". 

• Για τον έλεγχο αποδοχής, οι αλγόριθµοι ελέγχου αποδοχής και ο τρόπος µε τον οποίο οι 

παράµετροι ανακτώνται, µπορούν να ποικίλουν. Ειδικά, ένας αλγόριθµος έλεγχου αποδοχής 

βασισµένος στη δήλωση (DBAC) και ένας βασισµένος στη µέτρηση (MBAC), παραλλαγή του 

(DBAC) µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 

Και οι δύο ανήκουν στους σπονδυλωτούς αλγορίθµους, οι οποίοι µπορούν να διαµορφωθούν µέσω 

διαχείρισης. Βασικά, η διαµόρφωση περιλαµβάνει µια παράµετρο, η οποία ορίζει την κατάλληλη κλάση 

του αλγόριθµου. Η υλοποίηση µε Java καθιστά εύκολο να αρχικοποιηθούν οι αντίστοιχες κλάσεις 

αντικειµένων από τα ονόµατα που ορίστηκαν κατά τη διάρκεια του ξεκινήµατος του συστήµατος. Για 

παράδειγµα, η δοµή των σπονδυλωτών αλγορίθµων για τον έλεγχο πόρων παρουσιάζεται στη 

συνέχεια. 

3.4.3.1 Σπονδυλωτοί κανόνες ελέγχου πόρων 

Η γενική δοµή της δεξαµενής πόρων και της ιεραρχικής διάταξης του παρουσιάζεται στο Σχήµα 32. Το 

σχήµα περιγράφει το χειρισµό των πόρων µέσα στην οντότητα πόρων του ΑΕΑ (RC) και τη χρήση της 

διεπαφής CORBA µέχρι το υψηλότερο στρώµα της δεξαµενής πόρων που καλύπτεται από τον 

αντιπρόσωπο διαχείρισης πόρων (RCA) 

 

S A

LL L

S A

L

Resource Pool 

CORBA 
based 

Interface 

ACA Resource 
Component 

(RC) 

RCA 

 
Σχήµα 32: ιεραρχική δοµή δεξαµενής πόρων 
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Κάθε δεξαµενή πόρων αποτελείται από τρία µέρη: 

• Το µερίδιο (S) 

• Τον αλγόριθµο (A) 

• Το όριο (L) 

Το  όριο (L)  αποθηκεύει τις τιµές τριών παραµέτρων: του τελευταίου ζητούµενου όριου, του 

τελευταίου ζητούµενου επιθυµητού ορίου και του τελευταίου τελικά ανατεθειµένου ορίου και προσφέρει 

µια διεπαφή προκειµένου να τροποποιηθεί ένα τρέχον αποθηκευµένο όριο εύρους ζώνης. Ειδικά στο 

Resource component του AEA το απαραίτητο εύρος ζώνης, που υπολογίζεται από την οντότητα  

έλεγχου αποδοχής, πρέπει να ζητηθεί σε αυτό το  όριο (L). Το όριο (L) παρέχει επίσης µια διεπαφή 

για την ανάκτηση των ήδη αποθηκευµένων πληροφοριών. 

Το  µερίδιο (S) προσφέρει µια διεπαφή για να λάβει το αίτηµα τροποποίησης από το  όριο (L). Το ίδιο  

το  µερίδιο (S) καλεί τη  διεπαφή του αλγορίθµου (Α) προκειµένου να προκληθεί ένας 

επανυπολογισµός των ορίων του εύρους ζώνης. Το  µερίδιο (S)  προσφέρει επίσης µια διεπαφή προς 

τον  αλγόριθµο (Α) προκειµένου να επιτραπεί µια τροποποίηση των ορίων εύρους ζώνης και να 

διαβιβαστεί το αίτηµα τροποποίησης στο πιο υψηλό επίπεδο της δεξαµενής πόρων και πιο ειδικά στο 

όριο (L) του RCA που αντιστοιχεί µε αυτό το Resource Component. 

Οι αλγόριθµοι (Α) απαντούν σε τρία διαφορετικά ερωτήµατα: 

• Εάν νέοι πόροι πρέπει να ζητηθούν ή να απελευθερωθούν από/προς το πιο υψηλό επίπεδο 

της δεξαµενής πόρων; 

• Πόσο εύρος ζώνης πρέπει να απελευθερωθεί; 

• Πόσο εύρος ζώνης µπορεί να δοθεί στο µερίδιο που έχει υποβάλλει το αίτηµα; 

Το χαµηλότερο στρώµα σε αυτήν την επισκόπηση είναι το τµήµα των πόρων του ΑΕΑ και έχει λίγο 

διαφορετική έννοια από ότι στα ανωτέρα στρώµατα. ∆εν είναι δεξαµενή πόρων κατά την αρχική έννοια 

επειδή καµία χαµηλότερη δεξαµενή πόρων δεν καταναλώνει τους πόρους του. Εποµένως, εκείνη η 

δεξαµενή πόρων δεν περιέχει οποιαδήποτε όρια (L) χαµηλότερων επιπέδων. Σε αυτό το επίπεδο, το 

αποτέλεσµα του υπολογισµού ελέγχου αποδοχής πρέπει να ζητηθεί ως νέο ποσό πόρων. 

Εντούτοις, αυτό το χαµηλότερο αντικείµενο του στρώµατος των δεξαµενών πόρων σχεδιάζεται όπως 

τα ανώτερα στρώµατα. Η συνεργασία µεταξύ του ορίου (L), του µεριδίου (S) και των αλγορίθµων 
(A) σε αυτό το χαµηλότερο στρώµα είναι µόνο ένα υποσύνολο της λειτουργίας που υποστηρίζεται στα  

υψηλότερα επίπεδα αλλά δεν πρέπει να διαφέρει από αυτά. 

Σε κάθε µια από τις παραπάνω ερωτήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν διαφορετικοί αλγόριθµοι. 

Στην περίπτωσή µας, δεν εφαρµόστηκαν όλοι οι πιθανοί αλγόριθµοι. Σχετικά µε το ποσό εύρους 

ζώνης που ένα ανώτερο τµήµα επιπέδων δίνει στο παιδί του, χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος 

(προσαρµοστικού χαµηλού κατωφλιού). Το ποσό που πρόκειται να αποδεσµευθεί προς την πιο πάνω 

δεξαµενή πόρων υπολογίζεται βασισµένος στους αλγορίθµους διαρρέοντος µεριδίου (Leaky share). 

Το τελευταίο σύνολο αλγορίθµων απαντά στην ερώτηση "εάν" οι νέοι πόροι πρέπει να ζητηθούν/να 

απελευθερωθούν από/προς το ανώτερο επίπεδο. Η διαδικασία αίτησης κινείται κάθε φορά που οι 

τρέχοντες πόροι δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν το νέο αίτηµα. Η διαδικασία απελευθέρωσης έχει 

τη δυνατότητα υλοποίησης µε χρησιµοποίηση δύο διαφορετικών προσεγγίσεων, µίας βασισµένης σε 
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χρονόµετρο και µίας που βασίζεται σε γεγονότα. Στην πρώτη η διαδικασία απελευθέρωσης πόρων 

αρχίζει κάθε περίοδο Τ και εάν ένα συγκεκριµένο ποσό πόρων δε χρησιµοποιείται, και στη δεύτερη η 

διαδικασία αρχίζει µετά από ένα γεγονός (π.χ. ένα αίτηµα απελευθέρωσης). 

3.5 Ανάλυση µηχανισµού διαχείρισης πόρων 
Το φορτίο κίνησης του δικτύου κορµού ελέγχεται στις συσκευές απόληξης και στους συνοριακούς 

δροµολογητές. Μία ροή µπορεί να εισέλθει στο δίκτυο κορµού µόνο αν έχει περάσει από τον έλεγχο 

αποδοχής. Οι αποφάσεις ελέγχου αποδοχής παίρνονται εσωτερικά µέσα στους ΑΕΑ. Σε µερικές 

περιπτώσεις πρέπει να συνδυαστούν δύο τοπικές και ανεξάρτητες αποφάσεις ελέγχου αποδοχής ενός 

ΑΕΑ εισόδου και ενός ΑΕΑ εξόδου.  

Για τον έλεγχο αποδοχής, για κάθε ζευγάρι συσκευής απόληξης / κλάσης κίνησης  (ED, TCL) 

χρησιµοποιείται ένα µέγιστο ποσό εύρους ζώνης, που καλείται όριο ελέγχου αποδοχής (AC rate 

Limit),προκειµένου να καθοριστεί αν µπορεί να γίνει αποδεκτή η ροή. Αυτό το όριο δεν πρέπει να 

ξεπερνιέται από την εισαγµένη κίνηση.  

Τα όρια ελέγχου αποδοχής ανατίθενται από τον Α∆Π σε κάθε ΑΕΑ όταν ξεκινά την λειτουργία του και 

µπορούν να αναπροσαρµοστούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου.  

Η κατανοµή των δικτυακών πόρων µέσω του Α∆Π στα ζεύγη  (ED, TCL) υπό τη µορφή ορίων ελέγχου 

αποδοχής πρέπει να είναι αντίστοιχη µε την πραγµατική ζήτηση. Ένας Α∆Π χρησιµοποιεί το ιεραρχικό 

σύστηµα των δεξαµενών πόρων για να ρυθµίσει δυναµικά την κατανοµή των πόρων µε βάση την 

ζήτηση. Τα όρια ελέγχου αποδοχής είναι ουσιαστικά ειδικής µορφής δεξαµενές πόρων, οι οποίες 

µοιράζουν κοινούς πόρους µεταξύ των συνδεδεµένων τελικών χρηστών.  

Κάθε δεξαµενή πόρων χρειάζεται τη διαµόρφωση κάποιων παραµέτρων:  

- R : πόροι που µοιράζονται µεταξύ των στοιχείων της δεξαµενής 

- Ri : µέγιστο όριο των ανατεθειµένων πόρων σε κάθε στοιχείο της δεξαµενής   

- ri : οι πραγµατικά ανατεθειµένοι πόροι σε κάθε στοιχείο της δεξαµενής 

Στη συνέχεια προτείνεται µια υπολογιστική διαδικασία για την αρχική κατανοµή πόρων 

Αυτή η διαδικασία αρχικοποίησης υπολογίζει : 

- τα όρια ελέγχου αποδοχής, 

- τη θέση των δεξαµενών πόρων, 

- τις παραµέτρους τους (R , Ri, ri), 

- και τα προβλεπόµενα όρια (τα προβλεπόµενα όρια για τη µέγιστη κίνηση σε κάθε ζεύξη). 

3.5.1 ∆ιαδικασία αρχικοποίησης 

Σύµφωνα µε τη διαδικασία αρχικοποίησης θα υπολογιστούν οι ακόλουθες παράµετροι διαµόρφωσης 

του συστήµατος: 

• szν  : προβλεπόµενα rates για όλες τις κλάσεις κίνησης s και τις συνδέσεις ν  του δικτύου κορµού 

Το προβλεπόµενο rate szν  είναι το µέγιστο ποσό κίνησης της κλάσης κίνησης s το οποίο πρέπει 

να περάσει από τη σύνδεση v σύµφωνα µε την πρόβλεψη. Ο έλεγχος αποδοχής, η αστυνόµευση 
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και η διαχείριση των ουρών πρέπει να το διασφαλίσουν αυτό. Τα προβλεπόµενα rates 

χρησιµοποιούνται για να οριστούν τα βάρη του WFQ στους δροµολογητές. 

• s
ir  : τα όρια του ελέγχου αποδοχής για όλες τις συσκευές απόληξης i (για τον έλεγχο αποδοχής 
εισόδου και εξόδου) 

• < s, P , R, s
iR , s

ir  > : δεξαµενή πόρων µε τις αντίστοιχες παραµέτρους: 

 s : κλάση κίνησης 

 P : σύνολο των στοιχείων της δεξαµενής (Resource Pool Elements) 

 R : πόροι που µοιράζονται µεταξύ των στοιχείων της δεξαµενής 

 s
iR  : µέγιστο όριο των ανατεθειµένων πόρων σε κάθε στοιχείο της δεξαµενής  Pi ∈  

 s
ir  : ανατεθειµένοι πόροι στο στοιχείο Pi ∈  

 

Ο υπολογισµός αυτών των παραµέτρων γίνεται σε 4 βήµατα: 

1. Εκτίµηση κίνησης 

2. Κατάτµηση εύρους ζώνης 

3. Κατανοµή εύρους ζώνης 

4. ∆ηµιουργία δεξαµενών πόρων 
 

Ζεύξεις περιορισµένου εύρους ζώνης 

Οι συσκευές απόληξης µε ζεύξεις χαµηλού εύρους ζώνης αποκόβονται από το δίκτυο που λαµβάνει 

υπόψη της η πρόβλεψη. Σε περίπτωση που η δεξαµενή πόρων µιας ED είναι συνδεµένη µέσω 

τέτοιων ζεύξεων µε δροµολογητή πυρήνα, αυτές οι EDs αφαιρούνται και ο δροµολογητής πυρήνων 

γίνεται η ED στο πρότυπο δικτύων που χρησιµοποιείται για την πρόβλεψη. Επίσης ορίζεται ότι τα όρια 

ελέγχου αποδοχής για κάθε κλάση κίνησης για τις συσκευές απόληξης που συνδέονται µέσω τέτοιων 

ζεύξεων παίρνουν την τιµή µηδέν. 

3.5.1.1 Εκτίµηση κίνησης 

Για κάθε ED εισόδου καθορίζεται η συµβολή της στο φορτίο του δικτύου για κάθε κλάση κίνησης και 

πώς η κίνησή της µοιράζεται στις  EDs  έξοδου: 
s
ib  = µέρος της συνολικής κίνησης της  κλάσης κίνησης s που θα µπει από την ED i σύµφωνα µε 

την πρόβλεψη κίνησης ,  

µε 
1=∑

j

s
ib

 
s

jia ,  =  το µερίδιο της εισερχόµενης κίνησης της κλάσης s στην ED i που πηγαίνει προς την ED j  

µε 1, =∑
j

s
jia  
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3.5.1.2 Κατάτµηση εύρους ζώνης 

Τεµαχίζεται το διαθέσιµο εύρος ζώνης κάθε ζεύξης ν σε ορισµένα µερίδια για κάθε κλάση κίνησης s: 

νC  = εύρος ζώνης ζεύξης ν 

sCν  = µερίδιο εύρους ζώνης της ζεύξης ν που χρησιµοποιείται από την κλάση κίνησης s   

µε 

)( 5

5
ννν α CCC

s

s −≤∑
≠

 

10 ≤< α  : όπου a ένα όριο ασφαλείας 

3.5.1.3 Κατανοµή εύρους ζώνης 

Έστω jid ,,ν  η περιγραφή της δροµολόγησης.  

Έστω jid ,,ν  το µερίδιο της κίνησης που πηγαίνει από την ED εισόδου i στην ED εξόδου j και θα 

περάσει από τη ζεύξη ν για όλα τα ζευγάρια (i, j) των EDs και όλες τις ζεύξεις ν µε: 

0,, >jidν  Αν κίνηση από την ED εισόδου i προς την ED εξόδου j περάσει από τη ζεύξη ν και  

0,, =jidν  σε κάθε άλλη περίπτωση. 

 

10 ,, << jidν  Αν  η κίνηση από την ED εισόδου i προς την ED εξόδου j διασχίσει τη σύνδεση ν και 

υπάρχει µοίρασµα φορτίου µεταξύ των ζεύξεων ν και άλλων ζεύξεων σε αυτό το 

σηµείο της διαδροµής από την ED εισόδου i προς την ED εξόδου j. 

1,, =jidν  Αν η ροή της κίνησης από την ED εισόδου i προς την ED εξόδου j περάσει από τη 

ζεύξη ν και δεν υπάρχει µοίρασµα φορτίου σε αυτό το σηµείο της διαδροµής από την 

ED εισόδου i στην ED εξόδου j. 

 

Υπολογισµοί 

ji
s

ji
s

ji daa ,,,,, νν =  (1) 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

=
∑ ∑

i j

s
ji

s
i

s
s

ab
C

L
,,

min
ν

ν

ν
 (2) 

Το Ls αντιπροσωπεύει το µέγιστο ποσό κίνησης της κλάσης κίνησης s που µπορεί να εισαχθεί στο 

δίκτυο. Η σχέση (2) βασικά βρίσκει τη ζεύξη που αποτελεί τη στενωπό του δικτύου. ∆ηλώνουµε αυτήν 

τη σύνδεση στενωπό µε νs. 
ss

i
s
i Lbl =  (3) 

∑∑=
j

s
ji

i

s
i

s alz ,,νν  (4) 
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s
i

s
i lr =  το AC rate όριο της ED i για τον έλεγχο αποδοχής εισόδου (5) 

∑ ∑
∈

=
)(

,,,
jDest i

ji
s

ji
s
i

s
j dalr

ν
ν  το AC rate όριο της ED j για τον έλεγχο αποδοχής εξόδου,  (6) 

 Όπου Dest(j) είναι το σύνολο των ζεύξεων που καταλήγουν   στην ED j.  

 

Μπορεί να συµβεί να είναι ακόµα δυνατό να αυξηθεί η κίνηση που εισάγει κάποια ED, αν η ED δεν 

εισάγει κίνηση στη ζεύξη νs. Να σηµειωθεί ότι σε αυτήν την περίπτωση τροποποιείται η κατανοµή της 

εισαγµένης κίνησης σύµφωνα µε το αρχικό s
ib . Για να βρεθεί αν αυτή η επιπλέον κίνηση µπορεί να 

εισαχθεί, θεωρούµε σαν frozen τη ζεύξη που εισάγει κίνηση στην ζεύξη στενωπό νs και έπειτα η 

ακόλουθη ευριστική διαδικασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί: 

1. διανέµεται µια µικρή αύξηση I  (π.χ. I =100 kb/s) (για παράδειγµα χρησιµοποιώντας βάρη s
ib ) 

στις non-frozen ζεύξεις s
il : 

I
b

bll

frozennotj

s
j

s
is

i
s
i ∑

+→  

2. δεδοµένης της δροµολόγησης και της κατανοµής της κίνησης, υπολογίζεται το προβλεφθέν φορτίο 

ανά κλάση σε κάθε ζεύξη: 

∑∑=
j

ji
s

ji
i

s
i

s dalz ,,, νν

 

3. ελέγχεται αν δηµιουργείται κάποια στενωπός, δηλαδή εάν το προβλεφθέν φορτίο για κάποια 

κλάση s σε κάποια ζεύξη v πλησιάζει το δοθέν κατώφλι ή αν η χωρητικότητα της ζεύξης 

ξεπερνιέται: s
v

s Cz ≥ν  

4. αν δηµιουργείται στενωπός στην κλάση κίνησης s στη ζεύξη v, «παγώνουν» οι τιµές s
il  που 

σχετίζονται µε εκείνες τις ED που εισάγουν κίνηση σε αυτή τη ζεύξη. Αυτές οι τιµές δεν αυξάνονται 

στα επόµενα βήµατα. 

5. αν η s
il  είναι «παγωµένη» τότε σταµατάµε, αλλιώς ξεκινάει πάλι από το βήµα 2. 

3.5.1.4 ∆ηµιουργία δεξαµενών πόρων 

Η ακόλουθη διαδικασία αφορά στον έλεγχο αποδοχής στις εισόδους του δικτύου και σε υποδίκτυα που 

παρουσιάζουν δεντρική τοπολογία. Η τοπολογία στην οποία ένα σύνολο EDs συνδέονται σε έναν 

κοινό πρώτο δροµολογητή πυρήνα µέσω ενός δακτυλίου µπορεί λογικά να µετατραπεί σε δεντρική 

δοµή.  

1. Υπολογίζεται sss zC νννγ −=  για όλες τις ζεύξεις ν  και τις κλάσεις κίνησης s. 
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2. Έστω Γ   είναι το σύνολο των ζεύξεων που είναι υποψήφιες για δεξαµενές πόρων: 

{ }| 0s ό ί έ EDνν γ και ν χι απευθε ας συνδεδεµ νη σε µιαΓ = =  

3. Αν το Γ  είναι κενό, τότε σταµατάει η διαδικασία. 

Αλλιώς επιλέγεται µια ζεύξη ν  από το Γ , όσο δυνατόν πιο κοντά σε µια ED εισόδου και 

αφαιρείται η ν  από το Γ . 

4. Ορίζεται το σύνολο P από στοιχεία δεξαµενών πόρων: 

, ,{ | 0 }i i jP e d ά ED ό jν για τουλ χιστον µια εξ δου= >  

5. Έστω T το σύνολο των ζεύξεων που χρησιµοποιείται για να προωθήσει την κίνηση των EDs 

εισόδου του P στη ζεύξη ν , συµπεριλαµβανοµένου και της ίδιας ζεύξης ν . Υπάρχει ένα 

υποδίκτυο µε δεντρική δοµή που αντιστοιχεί στο T (τα φύλλα είναι οι EDs του P, και ρίζα είναι 

ο προορισµός της ζεύξης ν ) 

Αν υπάρχει τοπική κίνηση της ίδιας κλάσης, που πηγαίνει από τη µία ED του P σε µία άλλη 

ED του P, ή αν υπάρχει κίνηση της κλάσης s η οποία περνάει το T χωρίς να χρησιµοποιεί την 

ζεύξη ν , τότε µεταβαίνουµε στο βήµα 3. 

6. Υπολογίζεται η µέγιστη δυνατή αύξηση s
ir∆ του ορίου AC rate s

ir  για όλες τις EDs Pi ∈ : 

)(min
),(

s
i

s
uiPathu

s
i rCr −=∆

∈ ν
 

µε  
),( νiPath  = το σύνολο όλων των ζεύξεων κατά µήκος της διαδροµής µεταξύ της EDs i και 

της ζεύξης ν. 

7. Αν το s
ir∆  δικαιολογεί ένα RP, δηλαδή  αν β≥⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∆

s
i

s
i

i l
rmax  µε 2.0=β  για παράδειγµα,  

τότε δηµιουργείται µια RP (ακολουθούνται τα επόµενα βήµατα),  

αλλιώς επιστροφή στο βήµα 3. 

8. Αν αυτή η νέα δεξαµενή έρχεται σε σύγκρουση µε κάποια άλλη (όλες µαζί δε δηµιουργούν ένα 

δέντρο δεξαµενών), τότε αποφασίζεται 

είτε να µην δηµιουργηθεί νέα δεξαµενή για να µοιραστεί η ζεύξη στενωπός ν  και 

επιστρέφουµε στο βήµα 3,  

είτε να αφαιρεθούν οι συγκρουόµενες δεξαµενές: 

διατηρείται η δεξαµενή Q µε το καλύτερο κέρδος ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∆=

∈
s
i

s
i

QeQ l
rg

i

max  

9. Μερικοί επιπλέον ορισµοί: 

Έστω T̂  το σύνολο των ζεύξεων του T χωρίς τις ζεύξεις που συνδέονται άµεσα µε µία ED του 

P. T̂  περιλαµβάνει τουλάχιστον τη ζεύξη ν . 

Έστω Pre(u) το σύνολο των προηγούµενων ζεύξεων που καταλήγουν στη ζεύξη u του T 

(δηλαδή αποτελούν τον προηγούµενο σταθµό στον δρόµο της ροής της κίνησης που περνάει 
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από την u στην πορεία της από την ED του P στη ζεύξη ν ). 

Έστω Path(u,w) το σύνολο των ζεύξεων που αποτελούν το σύνολο των ζεύξεων από τη u 

στην w του T, συµπεριλαµβανοµένων και των u και w. 

10. Επανυπολογίζεται τα προβλεπόµενα rates για όλες τις ζεύξεις Tu ∈ : 

Ορίζεται s
i

s
i

s
u rrz ∆+=  για όλες τις ζεύξεις u που συνδέονται άµεσα µε µία ED Pi ∈ . 

Τώρα αναδροµικά επανυπολογίζονται τα προβλεπόµενα rates ξεκινώντας από τα φύλλα του 

T̂ : 

))(min,min(
),()(Pr

s
wuPathwuew

s
w

s
u Czz

ν∈
∈
∑=  

11. ∆ηµιουργία ιεραρχίας δεξαµενών πόρων: 

Για όλες τις ζεύξεις u του T̂  αναδροµικά ξεκινώντας από τα φύλλα του αντίστοιχου 

υποδικτύου: 

Αν ∑
∈

<
)(Pr uew

s
w

s
u zz  τότε δηµιουργείται µια RP < s, uP , R, s

iR , s
ir  > για να µοιραστεί το 

προβλεπόµενο rate s
uz  αυτής της ζεύξης: 

uP  = σύνολο των EDs ή RPs συνδεδεµένων µέσω µιας ζεύξης του Pre(u) στο u. 

s
uzR =  

s
w

s
i zR =  για όλα τα uPi ∈  όπου w είναι η ζεύξη του Pre(u) που συνδέει την ED ή την PR i 

στη ζεύξη u. 
s

ir  βλέπε την παράγραφο «προβλεπόµενα όρια» 

12. Αντικατάσταση του αντίστοιχου υποδικτύου µέσω µιας νέας ED που θα αντιπροσωπεύει 

αυτήν τη RP. 

Επιστροφή στο βήµα 3. 

3.5.1.5 Συµπεράσµατα 

3.5.1.5.1 Όρια ελέγχου αποδοχής για την εισερχόµενη κίνηση 

Τα όρια ελέγχου αποδοχής για την εισερχόµενη κίνηση υπολογίζονται µε βάση την εξίσωση (5) της 

παραγράφου «κατανοµή εύρους ζώνης». 

Στην περίπτωση που µία ED αποτελεί στοιχείο µιας δεξαµενής πόρων το AC rate όριο της πρέπει να 

επανυπολογιστεί όπως περιγράφεται στην παράγραφο «κατανοµή πόρων σε στοιχεία δεξαµενών 

πόρων» στη συνέχεια. 

3.5.1.5.2 Όρια ελέγχου αποδοχής για την εξερχόµενη κίνηση 



Προσαρµοζόµενοι µηχανισµοί δέσµευσης πόρων 89 

 

  

Τα όρια ελέγχου αποδοχής για την εξερχόµενη κίνηση υπολογίζονται µε βάση την εξίσωση (6) της 

παραγράφου «κατανοµή εύρους ζώνης». 

Στην περίπτωση που µία ED αποτελεί στοιχείο µιας δεξαµενής πόρων το AC rate όριο της πρέπει να 

επαναϋπολογιστεί όπως περιγράφεται στην παράγραφο «προβλεπόµενα όρια» στη συνέχεια. 

3.5.1.5.3 Προβλεπόµενα όρια 

Το εύρος ζώνης που είναι απαραίτητο για κάθε ζεύξη και για κάθε κλάση κίνησης καλείται 

προβλεπόµενο όριο και υπολογίζεται στην παράγραφο «Κατανοµή εύρους ζώνης» από την εξίσωση 

(4). 

Στην περίπτωση στην οποία η ζεύξη αντιπροσωπεύει το υποδίκτυο που αντιστοιχεί σε µία δεξαµενή 

πόρων το προβλεπόµενο rate υπολογίζεται σύµφωνα µε το βήµα 10 της παραγράφου «∆ηµιουργία 

δεξαµενών πόρων». 

3.5.1.5.4 ∆εξαµενές πόρων 

Οι δεξαµενές πόρων και οι παράµετροι τους υπολογίζονται σύµφωνα µε το βήµα 11 της παραγράφου 

«∆ηµιουργία δεξαµενών πόρων». 

3.5.1.5.5 Κατανοµή πόρων στα στοιχεία των δεξαµενών πόρων 

Χρησιµοποιούνται τα όρια ανάθεσης πόρων (Ri) και αφήνεται στον διαχειριστή να καθορίσει ποιό 

ποσοστό αυτών των ορίων θα χρησιµοποιηθεί για την αρχική ανάθεση πόρων (ri) (µία τιµή για όλο το 

δίκτυο). 

3.5.2 Παρατηρήσεις στις πολιτικές κατανοµής πόρων  

3.5.2.1 Κατανοµή πόρων µεταξύ κλάσεων κίνησης  

Γενικά δεν υπάρχει µοίρασµα πόρων µεταξύ κλάσεων κίνησης. Το µερίδιο των πόρων που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από µια ορισµένη κλάση κίνησης είναι βασικά δεδοµένο. Αυτό συµβαίνει για να 

αποφευχθεί η ανάγκη να αλλάζονται δυναµικά οι παράµετροι χρονοδροµολόγησης των δροµολογητών. 

Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι ED που συνδέονται µε ζεύξη περιορισµένου εύρους ζώνης  

Εάν υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός χρηστών που συνδέεται σε µια ED, ίσως είναι πολύ πιθανό οι 

ανάγκες πόρων των διαφορετικών κλάσεων κίνησης (τουλάχιστον όσον αφορά την κίνηση QoS) θα 

είναι σχεδόν σταθερές στην ώρα αιχµής κατά τη διάρκεια ενός µεγάλου χρονικού διαστήµατος. Επίσης 

µπορεί το ίδιο να υποτεθεί για τους κεντρικούς υπολογιστές που συνδέονται µε το δίκτυο κορµού. Η 

κατανοµή των πόρων σε κλάσεις κίνησης πρέπει να εξυπηρετεί αυτές τις «σταθερές» ανάγκες. 

Η κατανοµή των πόρων σε κλάσεις κίνησης καθορίζεται από το διαχειριστή του δικτύου (ενδεχοµένως 

βασισµένο στις ανάγκες της κίνησης). Αυτό µπορεί να προκαλέσει στενωπούς, επειδή ένα δίκτυο 

κορµού µπορεί να µην είναι σε θέση να φέρει το µέγιστο δυνατό φορτίο κάθε ED ταυτόχρονα. Το 

µοίρασµα των πόρων στις κλάσεις κίνησης είναι µια αρχική συνθήκη για την πρόβλεψη. 
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3.5.2.2 Πολιτική µοιράσµατος πόρων µεταξύ ζεύξεων 

Σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν (βλ. παρ. Κατάτµηση εύρους ζώνης) ένα σταθερό µερίδιο πόρων 
sCν  χρησιµοποιείται εξ αρχής για την πρόβλεψη. Αυτό αποτελεί και ένα µέσο για τον διαχειριστή του 

δικτύου να ελέγχει την κατανοµή των πόρων µεταξύ των κλάσεων κίνησης. 

Π.χ.:  

Αν η κλάση κίνησης TCL 1 επιτρέπεται να χρησιµοποιεί το 10% του διαθέσιµου εύρους ζώνης κάθε 

ζεύξης , τότε ανατίθενται: νν CC ⋅= 1.01  για όλες τις ζεύξεις ν. 

3.5.2.3 Πολιτική κατανοµής πόρων 

l1

l 2

l3

A
1 M

bp
s

10 Mbps

 
Σχήµα 33: Εισερχόµενη κίνηση της ζεύξης l1 µοιράζεται σε δύο ροές κίνησης που φεύγουν από 
τον κόµβο Α l2 και l3 αντίστοιχα. Το εύρος ζώνης τηε εξερχόµενης κίνησης για τις ζεύξεις l2 και 

l3 είναι 1Mbps και 10 Mbps αντίστοιχα. 
ΟΙ περισσότεροι δροµολογητές δε θα προωθούσαν όλη την κίνηση µιας κλάσης µέσω µιας µόνο 

εξερχόµενης ζεύξης αλλά θα την κατένηµαν µέσω διαφορετικών εξερχόµενων ζεύξεων όπως π.χ. στο 

Σχήµα 33: η εισερχόµενη κίνηση της ζεύξης l1 µοιράζεται σε δύο ροές κίνησης που φεύγουν από τον 

κόµβο Α l2 και l3 αντίστοιχα.  

Έστω ότι A είναι µία ED και 10% είναι το µέγιστο ποσοστό της εισερχόµενης κίνησης της ζεύξης l1 που 

επιτρέπεται να ανήκει σε µία συγκεκριµένη κλάση κίνησης.  

Εάν δεν υπάρχει καµία πληροφορία για τη κατανοµή της κίνησης στις εξερχόµενες ζεύξεις, το όριο AC 

rate για εκείνη την κατηγορία κίνησης δεν πρέπει να υπερβεί τα 0,1Mbps. Αυτό είναι το µοντέλο 

χειρότερης περίπτωσης για την ανάθεση των πόρων.  

Αλλά εάν είναι γνωστό ότι (µε µια ορισµένη υψηλή πιθανότητα) µόνο 20% αυτής της κίνησης θα 

αφήσει τον κόµβο Α µέσω της λ2, ένα όριο AC rate 0.5Mbps µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Αυτό είναι 

πενταπλάσιο από την υπόθεση της χειρότερης περίπτωσης. 

Φυσικά εάν χρησιµοποιείται µια κατ' εκτίµηση κατανοµή κίνησης, η κατανοµή των πόρων θα 

µπορούσε να προσαρµοστεί στην πραγµατική κατανοµή κίνησης χρησιµοποιώντας µετρήσεις κίνησης 

και µια απευθείας ή µη απευθείας διαδικασία ανακατανοµής των πόρων.  

∆υνατότητες: 

Υπάρχουν 2 δυνατότητες για τη κατανοµή των πόρων: 

- χειρότερη περίπτωση: ορισµός των πόρων χρησιµοποιώντας τον υπολογισµό χειρότερης 

περίπτωσης, 
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- κατανοµές κίνησης: ορισµός των πόρων χρησιµοποιώντας µια ορισµένη κατανοµή κίνησης,  

αυτό σηµαίνει ότι για κάθε ED εισόδου πρέπει να οριστεί µια κατανοµή κίνησης προς όλες τις EDs 

εξόδου  

 Πλεονέκτηµα Μειονέκτηµα 

χειρότερη περίπτωση Ευρωστία στο φορτίο κίνησης,  

δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα QoS σε 

οποιοδήποτε σενάριο φορτίου 

καµία ανάγκη για δύσκολα 

υπολογίσιµες κατανοµές κίνησης 

καµία ανάγκη για την ανακατανοµή των 

πόρων *, µόνο µια ενιαία πρόβλεψη 

πολύ χαµηλή χρησιµοποίηση εύρους 

ζώνης µε κίνηση QoS ανάλογα µε το 

µέγεθος του δικτύου σε πλήθος EDs 

εξόδου και σε ζεύξεις χαµηλού 

εύρους ζώνης σε ED εξόδου 

π.χ. έστω WCu  η χρησιµοποίηση του 

δικτύου στη χειρότερη περίπτωσηand 

και TDu  η χρησιµοποίηση 

µοιράζοντας ισόποσα την κίνηση σε 

d EDs εξόδου:
du

u

TD

WC 1
=   

αν αποτελούν στενωπό οι ζεύξεις 

των EDs εξόδου και είναι του ιδίου 

µεγέθους 

κατανοµές κίνησης Σηµαντικά υψηλότερη χρησιµοποίηση 

του εύρους ζώνης µε κίνηση QoS  

προβλήµατα QoS λόγω του κακής 

εκτίµησης της κίνησης 

απευθείας µετρήσεις κίνησης και 

περιοδική ανακατανοµή των πόρων * 

για την αλλαγή της κατανοµής 

κίνησης είναι αναγκαίες 

* η ανακατανοµή σηµαίνει αλλαγή των µέγιστων τιµών για AC και RPs (R, Ri) και όχι ανακατανοµή 

πόρων µεταξύ αυτών των ορίων µιας RP (ri) 

3.5.2.4 Κατανοµή πόρων µεταξύ των συσκευών απόληξης 

Πώς να µοιραστούν οι διαθέσιµοι δικτυακοί πόροι µιας κλάσης κίνησης υπό τον περιορισµό  της 

παραγράφου «Πολιτική µοιράσµατος πόρων µεταξύ ζεύξεων» ανάµεσα σε διαφορετικές EDs; Φυσικά 

η ανάθεση τους σε κάθε ED πρέπει να ανταποκρίνεται στο φορτίο κίνησής της. Για αυτό απαιτείται ένα 

επιπλέον είδος πληροφορίας: προβλέψεις του ενδεχόµενου φορτίου κίνησης. 

Υπάρχουν δύο δυνατότητες, είτε υπάρχουν αρκετοί πόροι διαθέσιµοι στο δίκτυο για να δώσουν σε 

κάθε συσκευή ακρών τους πόρους που χρειάζονται σύµφωνα µε την πρόβλεψη κίνησής της, ή µερικές 

συσκευές άκρων πρέπει να ανταγωνιστούν για τους ανεπαρκείς πόρους. Αυτό οδηγεί σε δύο 

ερωτήσεις: 

- Πώς θα κατανεµηθούν οι ανεπαρκείς πόροι στη δεύτερη περίπτωση; 

- Και τι πρέπει να γίνει µε τους πόρους που δε χρειάζονται τελικά σύµφωνα µε τις προβλέψεις 

κίνησης στην πρώτη περίπτωση; 
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∆ίνεται σε κάθε ED ένα µερίδιο πόρων σύµφωνα µε τη σχέση του φορτίου κίνησης της µε το γενικό 

φορτίο κίνησης για κάθε κλάση κίνησης, (βλ. εκτίµηση κίνησης): 

∑=
j

s
j

s
i

s
i rbr  

µε 
s

ir  ανάθεση πόρων στην ED i για την κλάση κίνησης s, που υπολογίζεται από την αρχική 

πρόβλεψη 
s
ib  κλάσµα των διαθέσιµων πόρων που θα ανατεθούν στην ED i σύµφωνα µε τις ανάγκες που 

ορίζονται από την πρόβλεψη κίνησης, αυτό είναι και µία πληροφορία εισόδου προς την 

αρχική πρόβλεψη (πολιτικές κατανοµής πόρων) 

∆εν υπάρχει καµία ανάγκη να υπολογιστεί το φορτίο κίνησης για κάθε ED. Τα κλάσµατα της κίνησης 

είναι ευκολότερο να εκτιµηθούν βασισµένα στα µεγέθη του πλήθους των χρηστών που βρίσκονται 

πίσω από τις EDs. 

3.5.2.5 Αυξανόµενο κέρδος πολυπλεξίας των δεξαµενών πόρων 

Γενικά πρέπει να είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν αυξανόµενα κέρδη πολυπλεξίας σε κάθε επίπεδο 

ενός δέντρου δεξαµενών πόρων επειδή η άθροιση της κίνησης αυξάνεται από τα φύλλα προς τη ρίζα. 

Αυτό σηµαίνει ότι το ποσό των πόρων που διανέµονται στα RPEs µπορεί να είναι περισσότερο από 

τους διαθέσιµους πόρους µιας δεξαµενής.  Το κέρδος πολυπλεξίας µιας δεξαµενής πόρων είναι µόνο 

το αυξανόµενο κέρδος δεδοµένου ότι τα στοιχεία της ήδη κάνουν χρήση του κέρδους πολυπλεξίας. Τα 

αυξανόµενα κέρδη πολυπλεξίας πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον έλεγχο αποδοχής. 

Το αυξανόµενο κέρδος πολυπλεξίας µιας δεξαµενής εξαρτάται από τη κατανοµή των διαθέσιµων 

πόρων στα στοιχεία που την αποτελούν. Είναι µηδέν εάν όλοι οι πόροι κατανέµονται σε έναν µοναδικό 

στοιχείο. Εάν οι πόροι είναι πραγµατικά κατανεµηµένοι σε όλα τα στοιχεία, το αυξανόµενο κέρδος 

πολυπλεξίας θα είναι µεγαλύτερο από µηδέν ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της κίνησης.   

3.5.3 Παρατηρήσεις στις δεξαµενές πόρων 

Στις προηγούµενες παραγράφους περιγράφηκε πώς ο Α∆Π χρησιµοποιεί ένα ιεραρχικό σύνολο 

δεξαµενών πόρων για να ελέγξει τη κατανοµή των πόρων στους ΑΕΑ. Κάθε δεξαµενή πόρων (RP) 

αντιπροσωπεύει ένα υποδίκτυο και έναν κοινό πόρο που µοιράζεται µεταξύ των στοιχείων της 

αντίστοιχης δεξαµενής (RPEs). 

Μία δεξαµενή χρησιµοποιείται για να µοιραστεί έναν κοινό πόρο είτε µεταξύ διαφορετικών κλάσεων 

κίνησης µιας ED είτε για την ίδια κλάση κίνησης µεταξύ διαφορετικών EDs. Με άλλα λόγια, µία 

δεξαµενή καθορίζει έναν πόρο που αφιερώνεται είτε σε µία ED (αλλά µοιράζεται σε πολλές κλάσεις 

κίνησης) είτε σε µία κλάση κίνησης (αλλά µοιράζεται σε πολλές EDs).   

Το µοίρασµα των πόρων µεταξύ κλάσεων κίνησης περιορίζεται µόνο σε EDs που συνδέονται µέσω 

ζεύξεων περιορισµένου εύρους ζώνης (π.χ. 256 Kbps) µε τους δροµολογητές πυρήνα. Τέτοιες 

δεξαµενές µπορούν να βρεθούν στα φύλλα του δέντρου µόνο.   
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Για τους πόρους που µοιράζονται µεταξύ EDs µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε ιεραρχία 

δεξαµενών. Όταν οι πόροι µοιράζονται µεταξύ EDs διατηρείται η αρχική κατανοµή που έχει γίνει στις 

κλάσεις κίνησης.  

Μόνο οι δεξαµενές που κατανέµουν πόρους µεταξύ EDs χρησιµοποιούνται από την αρχική πρόβλεψη, 

επειδή οι EDs µε ζεύξεις περιορισµένου εύρους ζώνης που συµµετέχουν σε δεξαµενές πόρων (που 

µοιράζονται πόροι µεταξύ κλάσεων κίνησης) δεν είναι ορατές στην αρχική πρόβλεψη. 

Τι είναι ένας πόρος που µπορεί να µοιραστεί; 

Τους πόρους των δικτύων αποτελούν το εύρος ζώνης µιας ζεύξης, ο χώρος των ενταµιευτών και η 

δύναµη επεξεργασίας των κόµβων. Στη δική µας περίπτωση η έννοια του πόρου είναι περιορισµένη 

στο εύρος ζώνης των ζεύξεων.   

 

Παράδειγµα 

Το Σχήµα 34 παρουσιάζει µια δεξαµενή πόρων που έχει 3 στοιχεία: τους κόµβους 1, 2 και 3, οι οποίες 

είναι EDs και έχουν εύρος ζώνης 8 Mbps. Μπορεί να διαµορφωθεί ως εξής (όλες οι τιµές είναι Mbps): 

R = 5 κοινή δεξαµενή για την κλάση κίνησης TCL 1 

iR = 2 όρια για τις  ED 1, 2 και 3 

ir  = 1 τρέχουσα ανάθεση πόρων της ED 1, 2 και 3 αντίστοιχα 

Αυτό σηµαίνει: 

Μέχρι και το 25% από το εύρος ζώνης όλων των ζεύξεων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κλάση 

κίνησης TCL 1: R =5, iR = 2. 

Ο έλεγχος αποδοχής επιτρέπει την αποδοχή ροών κίνησης που ανήκουν στην TCL 1 οι οποίες έχουν 

συνολικό εύρος ζώνης µέχρι και 1 Mbps για κάθε ED: ir  = 1 για i=1, 2, 3.  

Έτσι υπάρχουν ακόµα 2 Mbps για περαιτέρω κατανοµή στη δεξαµενή : )( 321 rrrR ++− .  

Κάθε ED µπορεί να επεκτείνει το όριο ελέγχου αποδοχής από το τρέχων 1 Mbps ( ir ) µέχρι τα 2 Mbps 

( iR ),αλλά όχι όλες συγχρόνως λόγω του κοινού ορίου της δεξαµενής: R = 5. 

8

8

20

1

3

8
2 4 5

resource pool  
Σχήµα 34: Παράδειγµα για µια δεξαµενή πόρων 

 

Κατανοµή πόρων µεταξύ κλάσεων κίνησης 
Κάθε δεξαµενή για την κατανοµή πόρων µεταξύ κλάσεων κίνησης έχει το ακόλουθο σύνολο 

παραµέτρων, που περιγράφουν τους διαθέσιµους πόρους και τις πιθανές αναθέσεις στα στοιχεία της: 
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- διαθέσιµοι πόροι της δεξαµενής: R   

- όρια για τις αναθέσεις πόρων στις κλάσεις κίνησης: 
sR  για κάθε κλάση s 

- τρέχουσα αναθέση πόρων στην κλάση κίνησης: 
sr  για κάθε κλάση s  

 
Μία δεξαµενή µπορεί δυναµικά να διανείµει τους διαθέσιµους πόρους R στα στοιχεία της, εφ' όσον 

ισχύουν οι παρακάτω υποθέσεις: 
ss Rr ≤  για όλες τις κλάσεις κίνησης s  

s

s

s Rr ≤∑   

Παράδειγµα 

Στο Σχήµα 35 υπάρχει µία δεξαµενή για κάθε µία από τις EDs στα αριστερά για να µοιραστεί τους 

πόρους της ζεύξης περιορισµένου εύρους ζώνης µε τον δροµολογητή πυρήνα 11 µεταξύ όλων των 

κλάσεων κίνησης. Η δεξαµενή για την ED 1 µπορεί να διαµορφωθεί ως εξής (όλες οι τιµές είναι σε 

Mbps): 

R  = 0.224 µερικοί πόροι είναι δεσµευµένοι για την κίνηση βέλτιστης προσπάθειας 
sR  = 0.192 όρια για όλες τις κλάσεις s ≠ BE (κλάση βέλτιστης προσπάθειας) 

1r   = 0.032 τρέχουσα ανάθεση πόρων στην TCL 1 
2r   = 0.128 τρέχουσα ανάθεση πόρων στην TCL 3 
sr  = 0 τρέχουσα ανάθεση πόρων στην TCLs ≠ 1, 3, BE 

Αυτό σηµαίνει: 

Υπάρχουν 32 Kbps δεσµευµένα για την BE: R =0.224 

Κάθε κλάση κίνησης δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει παραπάνω από 192 Kbps: sR . 

Στην πραγµατικότητα έχουν ανατεθεί 32 Kbps για την κίνηση της TCL 1 και 128 Kbps για την κίνηση 

της TCL 3. 

Στο σχήµα 8 κάθε µία από τις EDs 1 έως 10 συνδέονται µε την ED 11 µέσω µιας ζεύξης 

περιορισµένου εύρους ζώνης (οι τιµές είναι σε Mbps). Αυτή η περιορισµένη χωρητικότητα των 

ζεύξεων µοιράζεται µεταξύ όλων των κλάσεων κίνησης µέσω µιας δεξαµενής σε κάθε ED. 

0.256

0.
25

6

2

1

10

0.256
2 11 12

 
Σχήµα 35: Παράδειγµα δεξαµενής περιορισµένου εύρους ζώνης 
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3.5.3.1 Χρήση των δεξαµενών πόρων 

Πού όµως πρέπει να σχηµατιστεί µια δεξαµενή πόρων; 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο της «διαδικασίας αρχικοποίησης» η διαδικασία περιλαµβάνει 

τέσσερα βήµατα. Αν δεν είναι επιθυµητή η δηµιουργία δεξαµενών η διαδικασία αρχικοποίησης µπορεί 

να σταµατήσει µετά το τρίτο βήµα: 

- Κάθε ED µπορεί να χρησιµοποιήσει τουλάχιστον τους πόρους που της ανατίθενται µετά από το 

βήµα 3. Υπάρχει λόγος να χρησιµοποιηθεί µια δεξαµενή πόρων µόνο, εάν αυτή η δεξαµενή θα 

επιτρέπει τουλάχιστον σε µία ED να χρησιµοποιήσει περισσότερους πόρους. Αυτό είναι µόνο 

δυνατό εάν υπάρχει αρκετό ελεύθερο εύρος ζώνης στη διαδροµή µεταξύ των ED και µιας 

στενωπού. 

- Οι δεξαµενές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να προσφέρουν έναν ευέλικτο τρόπο µερισµού 

των πόρων σε ζεύξεις στενωπών µετά από το βήµα 3. Αυτό σηµαίνει τη δηµιουργία δεξαµενών για 

τις ζεύξεις εκείνες που έχουν προβλεπόµενους πόρους ίσους µε τους  διαθέσιµους πόρους για τη 

συγκεκριµένη κλάση κίνησης. Τα στοιχεία της δεξαµενής είναι προφανώς οι EDs που 

ανταγωνίζοµαι για τους πόρους της στενωπού ή οι δεξαµενές που τις περιλαµβάνουν. 

- ∆εν είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί δεξαµενή πόρων για κάθε στενωπό που προκύπτει µετά 

από το βήµα 3, µόνο οι πιο σηµαντικές. Σύµφωνα µε την λογική του σχεδιασµού των δεξαµενών, 

οι δεξαµενές πρέπει να δηµιουργούν µια ιεραρχική δοµή. Αυτό περιορίζει την επιλογή των 

στενωπών για τον καθορισµό των αντίστοιχων δεξαµενών. 

- Επειδή µία δεξαµενή αλλάζει τις ροές κίνησης, πρέπει να ελεγχθεί αν οποιαδήποτε ανάθεση 

πόρων στα στοιχεία της θα προκαλέσει προβλήµατα QoS.  

Ας πάρουµε για παράδειγµα το Σχήµα 36 και Σχήµα 37. Καθορίζουν δύο δίκτυα µε την ίδια τοπολογία 

αλλά µε  διαφορετικούς πόρους. Η χωρητικότητα των ζεύξεων 5→6 και 6→5 είναι 2 Mbps στο Σχήµα 

36 και 3 Mbps στο Σχήµα 37. Έστω ότι οι δεδοµένες χωρητικότητες των ζεύξεων είναι για 

αποκλειστική χρήση από µία ορισµένη κλάση κίνησης s και ότι η κίνηση από οποιοδήποτε κόµβο 

διανέµεται εξίσου στους τρεις άλλους. 

Μετά το βήµα 3 η αρχικοποίηση έχει αναθέσει 1,5 Mbps για τον εισερχόµενο έλεγχο αποδοχής σε όλες 

τις EDs το σχήµατος 9  ( s
ir για i = 1, 2, 3, 4).  

Οι κόµβοι 1,2 και 5 µπορούν να τοποθετηθούν σε µία κοινή δεξαµενή και να µοιραστούν 3 Mbps (R). 

Κάθε µία από τις EDs 1 και 2 επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει µέχρι 2 Mbps (Ri) από αυτή τη δεξαµενή. 

Συνεπώς υπάρχει ουσιαστικό πλεονέκτηµα από τη δηµιουργία αυτής της δεξαµενής πόρων. 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο κατανοµής του εύρους ζώνης  που περιγράφηκε στις προηγούµενες 

παραγράφους οι πόροι για την εισερχόµενη κίνηση των EDs στο Σχήµα 37 είναι: s
ir = 2 Mbps για i = 1, 

2, 3, 4. Σε αυτή την περίπτωση όµως δεν προκύπτει κάποιο πλεονέκτηµα αν τοποθετηθούν οι κόµβοι 

1, 2 και 5 σε µία κοινή δεξαµενή, γιατί η στενωπός δεν είναι η ζεύξη 5→6, αλλά η ζεύξη 1→5 και 2→5. 
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Σχήµα 36: Οι κόµβοι 1 έως 4 είναι EDs. Οι αριθµοί στις ζεύξεις αποτελούν το εύρος ζώνης σε 
Mbps που είναι αφιερωµένο σε µία συγκεκριµένη κλάση κίνησης. Η ανάθεση των πόρων σε 

αυτή την κλάση είναι συµµετρική. 
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Σχήµα 37: Οι κόµβοι 1 έως 4 είναι EDs. Οι αριθµοί στις ζεύξεις αποτελούν το εύρος ζώνης σε 
Mbps που είναι αφιερωµένο σε µία συγκεκριµένη κλάση κίνησης. Η ανάθεση των πόρων σε 

αυτή την κλάση είναι συµµετρική. 
Ακολουθώντας την ροή της κίνησης από την ED εισόδου προς την ED εξόδου, είναι δυνατόν να 

υπάρχουν δεξαµενές σε διάφορα σηµεία το δικτύου. Στην επόµενη ενότητα θα αναλυθεί η δηµιουργία 

δεξαµενών για τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

- ∆εξαµενές πόρων κοντά στο σηµείο εισόδου της κίνησης,  

- ∆εξαµενές πόρων κοντά στο σηµείο εξόδου της κίνησης,  

- ∆εξαµενές πόρων στην ενδιάµεση περιοχή µεταξύ εισόδου και εξόδου. 

3.5.3.1.1 ∆εξαµενές πόρων κοντά στο σηµείο εισόδου της κίνησης  

Τυπική τοπολογία δικτύου: - δεντρική , µοιραζόµενο µέσο 

Τυπική κατανοµή κίνησης : - αυξανόµενη συσσώρευση 

 - αν υπάρχει µικρή τοπική κίνηση οι υπολογισµού του χειρότερου 

σεναρίου ταιριάζουν σε πολύ µεγάλο βαθµό 

Εφαρµογή της λογικής των δεξαµενών:  - ταιριάζει απόλυτα, φυσική αντιστοίχηση του δικτυακού 

δέντρου σε µια ιεραρχία δεξαµενών 

100
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100ED4
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100ED2

100
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100
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remaining
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Σχήµα 38: Οι κόµβοι 1, 2, 4 και 5 είναι EDs. ∆ηµιουργούν µαζί µε τους κόµβους 3, 6 και 7 ένα 
περιφερικό υποδίκτυο. Το υπόλοιπο µέρος του δικτύου βρίσκεται µέσα στο δεξί σύννεφο. 
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Παράδειγµα 

Έστω το Σχήµα 38. Υποθέτουµε ότι το 10% κάθε ζεύξης ανατίθεται σε µία συγκεκριµένη κλάση 

κίνησης.  

Ένα φυσικό σύνολο δεξαµενών είναι προφανώς: 

P1:  

RPEs = ED 1, ED 2  

 1021 === RRR EDED  

P2:  

RPEs = ED 4, ED 5  

 1054 === RRR EDED  

P3:  

RPEs = P1, P2 

 10
21

=== RRR PP  

Αυτό αποτελεί µια καλή λύση εάν η τοπική κίνηση µεταξύ ED 1 και ED 4 µπορεί να θεωρηθεί αµελητέα. 

Εάν υπάρχει έντονη τοπική κίνηση, τότε αυτά τα όρια δεν υπάρχει λόγος να είναι τόσο χαµηλά. Τα 

όρια µπορούν να αυξηθούν κατά έναν παράγοντα της τάξεως του αντίστροφου του ποσοστού της µη 

τοπικής κίνησης (εάν 20% της κίνησης είναι τοπικό, τα όρια µπορούν να πολλαπλασιαστούν µε έναν 

αριθµό όπως 1 / 80% = 1,25), εάν δεν υπάρχει καµία στενωπός για την τοπική κίνηση. Μια κατανοµή 

κίνησης απαιτείται για αυτό. 

Έστω η ακόλουθη κατανοµή κίνησης: 

προς Ποσοστό κίνησης 

ED 1 ED 2 ED 4 ED 5 σύννεφο 

ED 1 0 0,1 0,1 0,1 0,7 

ED 2 0,2 0 0,1 0,1 0,6 

ED 4 0,2 0,2 0 0,1 0,5 

ED 5 0,1 0,2 0,3 0 0,4 

 

 
από 

σύννεφο 0,6 0,2 0,1 0,1 0 

 

Τότε η καλύτερη επιλογή δεξαµενών πόρων είναι η ακόλουθη: 

P1:  

RPEs = ED 1, ED 2  

1021 == EDED RR  

 10=R  

21 8,09,0 EDED rrR +≥  Τα βάρη χρησιµοποιούνται για να εξαιρέσουν την τοπική 

κίνηση.  

P2:  

RPEs = ED 4, ED 5  

 1054 == EDED RR  
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 10=R  

54 7,09,0 EDED rrR +≥  Τα βάρη χρησιµοποιούνται για να εξαιρέσουν την τοπική 

κίνηση. 

P3:  

RPEs = P1, P2 

 10
21

== PP RR  

 10=R  

4321 4,05,06,07,0 EDEDEDED rrrrR +++≥  Χρησιµοποιούνται δευτερογενής δεξαµενές 

για να εξαιρεθεί η τοπική κίνηση. 

3.5.3.1.2 ∆εξαµενές πόρων κοντά στο σηµείο εξόδου της κίνησης 

Τυπική τοπολογία δικτύου: - από την οπτική µιας ED είναι δεντρική (δέντρο συγχώνευσης): 

η κίνηση προς την ίδια ED εξόδου αθροίζεται όλο και περισσότερο 

κατά µήκος του δέντρου των EDs σε µία ED εξόδου 

Τυπική κατανοµή κίνησης: - συσσωρευόµενη, αλλά από επιλεγµένες ροές κίνησης (υπάρχουν 

παραπάνω από µία ED εξόδου) 
 - οι υπολογισµοί «χειρότερης περίπτωσης» δεν ταιριάζουν για αυτό 

συνιστάται η χρήση κατανοµών κίνησης 
Εφαρµογή της λογικής των δεξαµενών:  - δεν ταιριάζει,  

διαφορετικές στενωποί κοντά στις EDs εξόδου δεν επιτρέπουν τη 

δηµιουργία ιεραρχίας δεξαµενών λόγω επικαλυπτόµενων στοιχείων, 

 - στις πεισσότερες περιπτώσεις τα δέντρα συγχώνευσης για τις 

διάφορες EDs δεν είναι ανεξάρτητα (όλες οι εισερχόµενες ροές 

µοιράζονται την ίδια ED εξόδου) 

 

Ένα σύστηµα δεξαµενής πόρων (R, Ri, ri) όπως περιγράφηκε σε αυτό το κεφάλαιο αποτελεί τη βασική 

υλοποίηση της δεξαµενής. Αν µια ιεραρχία βασικών δεξαµενών δεν είναι εφικτή, πρέπει να 

συνδυαστούν διάφορες βασικές δεξαµενές σε µία εξελιγµένη υλοποίηση δεξαµενής. Ένα στοιχείο µιας 

εξελιγµένης δεξαµενής µπορεί να πάρει πόρους µόνο αν το επιτρέπει κάθε βασική δεξαµενή που την 

αποτελεί . Το πιθανό ποσό πρόσθετων πόρων µενός στοιχείου είναι το ελάχιστο όλων των βασικών 

δεξαµενών. 

3.5.3.1.3 ∆εξαµενές πόρων στην ενδιάµεση περιοχή µεταξύ εισόδου και εξόδου 

Τυπική τοπολογία δικτύου: - δακτύλιος, γράφος 

Τυπική κατανοµή κίνησης: - πολύπλοκος γράφος από έντονα εξαρτηµένες ροές  

 - οι υπολογισµοί «χειρότερης περίπτωσης» δεν ταιριάζουν για αυτό 

συνιστάται η χρήση κατανοµών κίνησης 
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Εφαρµογή της λογικής των δεξαµενών:  - δεν ταιριάζει, γιατί τις περισσότερες φορές διαφορετικές 

στενωποί εξυπηρετούν ροές επικαλυπτόµενων οµάδων EDs και δεν 

είναι εφικτή η δηµιουργία ιεραρχίας δεξαµενών 

3.6 Ο αλγόριθµος διαχείρισης πόρων 
Οι δεξαµενές πόρων οργανώνονται σε µια ιεραρχική δοµή, όπου καθεµιά διαχειρίζεται τους πόρους 

µιας συγκεκριµένης περιοχής. Στοχεύοντας σε µια αποδοτική διαχείριση των πόρων, απαιτείται ένας 

αλγόριθµος για την ανακατανοµή των πόρων µεταξύ τους. Αυτό το τµήµα παρουσιάζει τον 

προσαρµοζόµενο αλγόριθµο διαχείρισης πόρων  που χρησιµοποιείται στο RPT για να επιτρέψει την 

ανταλλαγή των πόρων µεταξύ των κόµβων (RPs/RPLs) του δέντρου.   

Ο προσαρµοζόµενος αλγόριθµος είναι βασισµένος σε κατώφλια του ποσού των ανατεθειµένων  

τοπικών πόρων Rtot. Κάθε RP και RPL χρησιµοποιούν ένα χαµηλό και ένα υψηλό κατώφλι για να 

ανταλλάξουν πόρους µε την RP του ανωτέρω επιπέδου. Οι ενέργειες αναπροσαρµογής του µεριδίου 

πόρων ξεκινούν όταν η συνολική µετρηµένη ανάγκη για πόρους βγει εκτός του «παράθυρου» των 

πόρων που δηµιουργείται µεταξύ των δύο κατωφλιών. Ένα RPL στέλνει ένα αίτηµα πόρων στην RP 

του, όταν οι συνολικές απαιτήσεις πόρων υπερβαίνουν το υψηλό κατώφλι,  W low  x Rtot. Ένα RPL 

επιστρέφει τους αχρησιµοποίητους πόρους, όταν µειώνεται η συνολική απαίτηση πόρων κάτω από το 

χαµηλό κατώφλι,  W low  x Rtot. Μια αλλαγή στη κατανοµή των πόρων αρχίζει πάντα από το RPL του 

δέντρου δεξαµενών (RPT), όταν φθάνει ένα αίτηµα ελέγχου αποδοχής, το οποίο δεν µπορεί να γίνει 

αποδεκτό λόγω έλλειψης πόρων. Αυτό µπορεί να προκαλέσει µια αλυσίδα αιτηµάτων πόρων που 

διατρέχουν το RPT.  Τα RPLs και οι RPs υλοποιούν τον ίδιο αλγόριθµο και ενεργούν µε τον ίδιο 

τρόπο. 

Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη ένα RPL/ RP υπάρχουν δύο διαφορετικά αιτήµατα πόρων: ένα αρχικό 

αίτηµα  Rreq  που στέλνεται από ένα χαµηλότερου επίπεδου RPL/RP και ένα ενδεχοµένως 

προκαλούµενο δευτερογενές αίτηµα Rq  πόρων  που στέλνεται από αυτό το RPL/RP σε µια RP ενός 

υψηλότερου επιπέδου, προκειµένου να αυξηθεί το µερίδιο των πόρων του. 

Ο κύριος στόχος του αλγόριθµου είναι να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά η ανακατανοµή των πόρων 

µεταξύ των κόµβων του RPT σύµφωνα µε τις πραγµατικές απαιτήσεις. Κάθε RP και RPL περιγράφεται 

βασικά από το σύνολο των παραµέτρων που απεικονίζει ο Πίνακας 2. 

Ο στόχος του προτεινόµενου αλγορίθµου είναι να παρασχεθεί ένα αυξηµένο ποσοστό αποδοχής 

αιτηµάτων χρηστών, χωρίς όµως να προκληθεί οποιαδήποτε επιδείνωση QoS στις ήδη υπάρχουσες 

ροές. Εντούτοις, πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σηµείο ότι οποιοδήποτε αίτηµα δέσµευσης ή 

απελευθέρωσης πόρων αντιπροσωπεύει µια συναλλαγή µεταξύ ενός RP και ενός RP/ RPL, και 

αυξάνει έτσι το φορτίο σηµατοδοσίας. ∆εδοµένου ότι η σηµατοδοσία είναι ένα φορτίο για την απόδοση 

του αλγορίθµου που εφαρµόζεται στο RPT, απαιτείται η χρήση προσοµοιώσεων για να ανακαλύψουν 

την καλύτερη δυνατή συχνότητα τέτοιων συναλλαγών, ώστε να επιτευχθεί ένας καλός συµβιβασµός 

µεταξύ του φορτίου σηµατοδοσίας και της χρησιµοποίησης των πόρων. 

 

 

 



100                                                                              Προσαρµοζόµενοι µηχανισµοί δέσµευσης πόρων 

 

 

Rmax 

µέγιστο ποσό πόρων που µπορεί να 

ανατεθεί σε µια RP/ RPL περιορισµένος 

από τη χωρητικότητα της ζεύξης 

Rtot 
τρέχον ποσό πόρων που έχει ανατεθεί στη 

RPL/RP 

whigh∈(0,1] 
Άνω κατώφλι που εκφράζεται ως µέρος 

των πόρων που έχουν ανατεθεί Rtot 

wlow∈(0,1] 
Κάτω κατώφλι που εκφράζεται ως µέρος 

των πόρων που έχουν ανατεθεί Rtot 

Rresv 
τρέχοντες δεσµευµένοι πόροι µιας 

RP/RPL 

Rfree Τρέχοντες ελεύθεροι πόροι µιας RP/RPL 

Rreq 
Ζήτηση πόρων πρωτογενών αιτηµάτων 

δέσµευσης 

Rq 

Ζήτηση πόρων δευτερογενών αιτηµάτων 

δέσµευσης από µία RP/RPL για να ζητήσει 

επιπλέον πόρους από τη γονική της RP 

nrecv 

Πολλαπλάσιο των Rq πόρων που 

ανατέθηκαν τελικά στο παιδί µετά από ένα 

δευτερογενές αίτηµα  

Rd 
Αποδέσµευση πόρων από πρωτογενή 

αιτήµατα αποδέσµευσης 

Rrel 

Αποδέσµευση πόρων από δευτερογενή 

αιτήµατα αποδέσµευσης – πόροι που 

τελικά µια RP/RPL θα απελευθερώσει στο 

παραπάνω επίπεδο 

u ∈ (0,1] Επιθυµητή χρησιµοποίηση πόρων  

Πίνακας 2: Βασικές παράµετροι µιας RP/RPL 

Οι εξισώσεις 1-5 περιγράφουν τη σχέση µεταξύ των βασικών παραµέτρων του υλοποιηµένου 

αλγορίθµου καθώς επίσης και της σχέσης των ανατεθειµένων πόρων µιας γονικής RP και των παιδιών 

της (f: γονέας, c: παιδιά): 

)4(
)3(
)2(
)1(0

max

max

∑
∑

≤
=

−=
≥×≥≥

c
tot

f

c
tot

f
resv

resvtotfree

tothightot

RR
RR

RRR
RwRR

 

whigh < u <wlow ,   (5) 

Υπάρχει ένα πλεονέκτηµα για τη χρήση µιας RP, εάν η εξίσωση 4 ισχύει. Σε αυτή την περίπτωση µια 

RP µοιράζει το εύρος ζώνης µιας ζεύξης που αποτελεί στενωπό. Επιπλέον, η εξίσωση 3 καθορίζει ότι 

οι δεσµευµένοι πόροι µιας RP (Rf
resv) είναι ίσοι µε άθροισµα των πόρων που έχουν ανατεθεί στα 

παιδιά της RP/RPL (Rc
tot) του χαµηλότερου επιπέδου. Ένα κρίσιµο σηµείο του αλγορίθµου είναι η 

διάκριση µεταξύ του µέγιστου πιθανού ποσού ορισµένων πόρων σε µια RPL/RP και του συνολικού 
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ποσού των πόρων που ανατίθενται. Αποφεύγουµε να αρχικοποιούµε το συνολικό ποσό των 

ανατεθειµένων πόρων στην τιµή των µέγιστων πόρων προκειµένου να αποφευχθεί µια άδικη 

κατανοµή και µια ελλιπής εκµετάλλευση των πόρων του δικτύου. Εντούτοις, παρέχεται ένας 

προσαρµοζόµενος µηχανισµός, ο οποίος εγγυάται µια δίκαιη κατανοµή των πόρων βασισµένος στην 

πραγµατική ζήτηση.   

Ο διαχειριστής του δικτύου είναι αρµόδιος για τον καθορισµό των αρχικών πόρων (Rtot) που 

διανέµονται σε όλους τους κόµβους του δέντρου. Εναλλακτικά, οι αρχικοί πόροι µπορούν να οριστούν 

µόνο στη ρίζα του δέντρου, ενώ όλες οι άλλες RPs/ RPLs διαµορφώνονται µε µηδέν αρχικούς πόρους. 

Κατ' αυτό τον τρόπο οι πόροι διανέµονται βασισµένοι στην πραγµατική ζήτηση κίνησης, µε 

αποτέλεσµα βέβαια µια αυξηµένη επιβάρυνση σηµατοδοσίας δεδοµένου ότι στην αρχή κάθε αρχικό 

αίτηµα θα προκαλεί και ένα δευτερογενές. Ωστόσο, µετά από την αρχική µεταβατική περίοδο το γενικό 

φορτίο σηµατοδοσίας θα είναι το ίδιο και για τις δύο περιπτώσεις.   

∆ιαδοχικά, ένας χρήστης µπορεί να υποβάλει τα αιτήµατα δέσµευσης πόρων στην ΜΥΕΧ, η οποία 

διαβιβάζει αυτά τα αιτήµατα στον αντίστοιχο ΑΕΑ. Με την προϋπόθεση ότι η πρόσβαση χρηστών στο 

δίκτυο ελέγχεται, ο ΑΕΑ παραδίδει αυτό το αίτηµα στο αντίστοιχο RPL για τον έλεγχο αποδοχής.   

Σύµφωνα µε το αλγόριθµο, εάν µια RPL/RP δεν έχει επαρκείς πόρους για να εξυπηρετήσει ένα αρχικό 

αίτηµα δέσµευσης πόρων, θα προκαλέσει έπειτα ένα δευτερογενές αίτηµα πόρων στην RP του 

ανωτέρω επιπέδου. Για κάθε αρχικό αίτηµα δέσµευσης πόρων που απαιτεί  Rreq, ο αλγόριθµος ελέγχει 

εάν η συνολική ζήτηση υπερβαίνει το άνω κατώφλι.   

Αν Rresv + Rreq ≥ whigh x Rtot τότε θα δηµιουργηθεί ένα δευτερογενές αίτηµα, προκειµένου να ζητηθούν 

πρόσθετοι πόροι, Rq, από το ανώτερο επίπεδο, όπου Rq = Rresv - whigh x Rtot. Το Rq καθορίζεται εδώ 

ως πρόσθετο ποσό πόρων που απαιτείται για να ικανοποιηθεί το εν λόγω αίτηµα. Μια άλλη 

προσέγγιση θα ήταν να ζητηθούν Rreq πόροι (το ακριβές δηλαδή ποσό του αιτήµατος). Εντούτοις, 

προσπαθούµε να περιορίσουµε το ζητούµενο ποσό στο ελάχιστο δυνατό, και εξουσιοδοτείται το 

ανώτερο επίπεδο RP να καθορίσει το τελικό ποσό ανατεθειµένων πόρων βασισµένο στους 

ελεύθερους πόρους του. Συνεπώς, ανάλογα µε το ποσό των ελεύθερων πόρων του, η ανωτέρω RP 

θα επιστρέψει είτε nrecv x Rq ή Rq. Εάν η  RP δεν µπορεί να αναθέσει ούτε καν το ακριβές ποσό των 

ζητούµενων πόρων, θα ζητήσει πρόσθετους από το ανωτέρω επίπεδο RP. Αυτή η διαδικασία, 

αποκαλούµενη φάση αιτήµατος πόρων, µπορεί να διαδοθεί µέχρι τη ρίζα του δέντρου. Η διαδικασία 

εύρεσης πρόσθετων πόρων ακολουθεί το µοντέλο από κάτω προς τα επάνω, δηλαδή από τα φύλλα 

του δέντρου µέχρι τη ρίζα. Εάν δεν είναι διαθέσιµοι επαρκείς πόροι, το αίτηµα θα απορριφθεί.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι προκειµένου να αποφευχθεί ένας υψηλός αριθµός επιπλέον µηνυµάτων που 

ανταλλάσσονται µεταξύ δύο κόµβων του δέντρου, ο γονέας ορίζει ένα πολλαπλάσιο των ζητούµενων 

πόρων στο παιδί του. Με τη δέσµευση περισσότερων πόρων από ότι είναι πραγµατικά απαραίτητο, η 

χρησιµοποίηση µειώνεται κάπως, αλλά το γενικό φορτίο σηµατοδοσίας κρατείται σε  χαµηλά επίπεδα. 

Η τιµή του nrecv επιλέγεται βασισµένη στην ανάλυση του συµβιβασµού µεταξύ του επιπλέον φορτίου 

σηµατοδοσίας και της χρησιµοποίησης του δικτύου. Εξάλλου, η ανάθεση του ακριβούς ποσού 

ζητούµενων πόρων, θα αύξανε τη χρησιµοποίηση των πόρων αλλά θα επιδείνωνε σηµαντικά τη 

σηµατοδοσία προς τα πάνω επίπεδα του δέντρου.     
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Εκτός από τη φάση αιτήµατος των πόρων, µπορούµε να διακρίνουµε τη φάση απελευθέρωσης των 

πόρων. Εποµένως, όταν κάνει ο ΑΕΑ ένα αίτηµα αποδέσµευσης πόρων στο RPL, το τελευταίο 

απελευθερώνει τους αντίστοιχους πόρους και ελέγχει εάν µπορεί ή όχι να απελευθερώσει 

οποιουσδήποτε ελεύθερους πόρους στη γονεϊκή του RP, που προκαλεί ένα δευτερογενές αίτηµα 

απελευθέρωσης. Αυτή η διαδικασία σκοπεύει να αυξήσει τη χρησιµοποίηση των πόρων του δικτύου 

που διαχειρίζονται από το RPT.   

Το κάτω κατώφλι, wlow, χρησιµοποιείται για να ελέγξει την παρούσα κατάσταση των δεσµευµένων 

πόρων  των RP/RPL. Σε περίπτωση που οι δεσµευµένοι πόροι πριν το πρώτο αίτηµα αποδέσµευσης 

είναι επάνω από το χαµηλό κατώφλι και οι πόροι µετά από αυτό το αρχικό αίτηµα είναι κάτω από αυτό 

το κατώφλι, τότε ένα δευτερογενές αίτηµα αποδέσµευσης πόρων θα προκληθεί και ένα ποσό 

ελεύθερων πόρων θα επιστραφεί στο ανώτερο επίπεδο. Ο σκοπός αυτού του διπλού ελέγχου των 

πόρων είναι να εξασφαλιστεί ότι µια RP/RPL δεν είναι στην πραγµατικότητα σε µια αρχική φάση, όπου 

οι δεσµεύσεις πόρων µόλις έχουν αρχίσει. Σε αυτή την περίπτωση, οι δεσµευµένοι πόροι του µπορεί 

να µην έχουν υπερβεί ακόµα το κάτω κατώφλι και εποµένως δεν πρέπει να επιστραφούν στο ανώτερο 

επίπεδο. Το ποσό πόρων που επιστρέφονται πρέπει να υπολογίζεται εξετάζοντας τον συµβιβασµό 

µεταξύ του να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι και της κράτησης των πόρων για µελλοντική 

χρήση. Στο Σχήµα 39 παρέχεται µια γραφική επισκόπηση του αλγορίθµου απελευθέρωσης µε τη 

χρήση ενός διαγράµµατος ροής. Αφού το RPL απελευθερώνει πόρους στο ανώτερο επίπεδο, η 

ανώτερη RP θα ενηµερώσει την τρέχουσα κατάσταση πόρων του και στη σειρά θα ελέγξει εάν οι 

τρέχοντες δεσµευµένοι πόροι του είναι πιο κάτω από το χαµηλό κατώφλι. Εάν όντως συµβαίνει αυτό, 

υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο, όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 39, το ποσό των επιστρεφόµενων 

πόρων στο ανώτερο επίπεδο. Η παράµετρος u καθορίζει µε έναν έµµεσο τρόπο το επιθυµητό επίπεδο 

χρησιµοποίησης των πόρων του δικτύου. Πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το σηµείο ότι οι τρεις 

παράµετροι "συντονισµού", δηλαδή wH, wL και u, συσχετίζονται µε τον ακόλουθο όρο : 

whigh < u <wlow , (5) 

Ο παραπάνω όρος αποτρέπει την περίπτωση όπου η απελευθέρωση των πόρων θα οδηγήσει στην 

υπέρβαση του πάνω κατωφλιού. Στην αντίθετη περίπτωση, θα ήταν δυνατό να απελευθερωθούν 

τόσοι πολλοί πόροι που η RP θα γινόταν σχεδόν πλήρης πάλι. 

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 39 στο πρώτο βήµα της διαδικασίας το νέο επίπεδο των δεσµευµένων 

πόρων, µετά από την απελευθέρωση της τρέχουσας επιφύλαξης, υπολογίζεται (Rresv’ = Rresv - Rd). Ο 

αλγόριθµος ελέγχει έπειτα εάν είναι η πρώτη φορά που το ξεπερνιέται το χαµηλό κατώφλι, όπως 

εξηγείται στην προηγούµενη παράγραφο. Σε ένα θετικό αποτέλεσµα αυτής της συνθήκης 

πραγµατοποιείται ο υπολογισµός του ποσού των πόρων που θα απελευθερωθούν.   

Η βασική έννοια της διαδικασίας υπολογισµού είναι βασισµένη στις ακόλουθες αρχές: 

• Το συνολικό ποσό των πόρων µειώνεται κατά το ποσό των πόρων που θα απελευθερωθούν, 

κατά συνέπεια: tot tot relR R R′ = −  

• Οι δεσµευµένοι πόροι µετά από τη διαδικασία απελευθέρωσης πρέπει να είναι το u%  των 

συνολικών πόρων, κατά συνέπεια: *resv totR u R′ ′=  
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Συνδυάζοντας τις ανωτέρω εξισώσεις ο τελικός τύπος που υπολογίζει το ακριβές ποσό των 

πόρων που απελευθερώνονται δίνεται, κατά συνέπεια: 

resv
rel tot

R
R R

u

′
= − , όπου Rresv’  είναι γνωστό από το πρώτο βήµα του αλγορίθµου 

 

the next primary dealloc
request

Rd arrives to an RPL

if  Rresv' < Rot x  w low
and  Rresv >Rot x  w low

RPL/RP

No

Yes

Rresv' = Rresv - Rd

Rrel = Rtot -
Rresv' / u

Above RP updates its
resources:

Rtot = Rtot + Rrel
Rresv = Rresv - Rtot' of child

RP calculates in the same way
the amount of released

resources to the upper level
The same may continue till the

root of the RPTRtot' = Rtot - Rrel
It must apply:

R'tot>Rresv'>R'tot x  w low
Rresv' = u x Rtot'

 
Σχήµα 39:∆ιάγραµµα ροής της φάσης απελευθέρωσης των πόρων 

Στο τελευταίο βήµα ο αλγόριθµος ενηµερώνει τις τιµές των δεσµευµένων και συνολικών πόρων των 

αντίστοιχων δεξαµενών πόρων (γονέας και παιδί RP). Ο γονέας RP µειώνει τους δεσµευµένους 

πόρους του από το ποσό των απελευθερωµένων πόρων του παιδιού ενώ το παιδί RP ρυθµίζει τους 

συνολικούς πόρους του σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της διαδικασίας απελευθέρωσης. 

3.6.1 Αξιολόγηση απόδοσης του αλγόριθµου 

Οι προσοµοιώσεις πραγµατοποιήθηκαν σε ένα Pentium 4 PC µε τη βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου 

που έχει αναπτυχθεί στη γλώσσα προγραµµατισµού JAVA. Αυτό το εργαλείο προσφέρει µια γραφική 

διεπαφή για µια ευκολότερη διαµόρφωση των RPs/RPLs.    

Προκειµένου να εξηγηθεί λεπτοµερώς η συµπεριφορά του αλγορίθµου, καθορίστηκε µια δεντρική δοµή 

και υλοποιήθηκε όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 40. Αυτό το δέντρο µοιάζει µε µια πραγµατική 

τοπολογία δικτύων, όπου καθορίζεται µια ιεραρχία ενός επιπέδου. Η αντίστοιχη τοπολογία δικτύων 

απεικονίζεται στο Σχήµα 41, το οποίο παρέχει µια σαφή εικόνα όσον αφορά στην επέκταση της 

έννοιας των RP σε ένα πραγµατικό δίκτυο.    

Η ιεραρχία ενός επιπέδου παρέχει έναν αντιπροσωπευτικό και συµβολικό αριθµό κόµβων, 

διατηρώντας συγχρόνως την πολυπλοκότητα σε χαµηλό επίπεδο. Επιπλέον, το επιλεγµένο δέντρο 

είναι ικανοποιητικό και επαρκές για την απόδειξη της αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου 

αλγορίθµου, δεδοµένου ότι ο στόχος των προσοµοιώσεων είναι να καταδειχτεί η ανακατανοµή των 

πόρων µεταξύ των τριών RPLs στοχεύοντας στην υψηλή χρησιµοποίηση των δικτυακών πόρων και 

στο χαµηλό φορτίο σηµατοδοσίας.   
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Σχήµα 40: Μοντέλο 

προσοµοίωσης 
Σχήµα 41: Πραγµατική τοπολογία δικτύων 

Σχετικά µε το πρότυπο κίνησης που χρησιµοποιείται για το σενάριο προσοµοίωσης, µια γεννήτρια 

κίνησης που παράγει τα πρωτογενή αιτήµατα δέσµευσης µε εκθετικά κατανεµηµένους χρόνους 

αφίξεων και εκθετικά κατανεµηµένους χρόνους διάρκειας είναι συνδεµένη µε κάθε RPL του δέντρου. 

Όσον αφορά το ποσό κάθε αιτήµατος δέσµευσης, χάριν απλότητας, θεωρείται ένα οµοιογενές σενάριο 

όπου όλες οι δεσµεύσεις έχουν την ίδια σταθερή τιµή. Επιπλέον, χωρίς απώλεια της γενικότητας, κάθε 

αίτηµα θεωρείται ότι ζητάει µια µονάδα εύρους ζώνης.  

Ο προτεινόµενος αλγόριθµος που εφαρµόζεται σε RPLs και RPs τους επιτρέπει να προσαρµόζουν τα 

µερίδια των πόρων τους στις πραγµατικές απαιτήσεις της κίνησης.  125 µονάδες πόρων ορίζονται 

στην RP ενώ οι αρχικά ανατεθειµένοι πόροι όλων των RPLs είναι µηδέν.  Στο RPL1 προσφέρεται 

στάσιµο φορτίο µε 21 ροές κατά µέσον όρο. Στα RPL2 και RPL3 προσφέρονται µεταβαλλόµενο φορτίο 

µε 45 ροές κατά µέσο όρο όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 42. Η διαδικασία προσαρµογής των πόρων 

απεικονίζεται στο Σχήµα 43 και στο Σχήµα 44. Η ανάθεση των πόρων ακολουθεί µια σταδιακή 

λειτουργία, ακολουθώντας στενά τις απαιτήσεις των πόρων. Μπορεί επίσης να παρατηρηθεί η 

συνεχής µετατόπιση των ανατεθειµένων πόρων µεταξύ RPL2 και RPL3 σύµφωνα µε το προσφερθέν 

φορτίο. Ο αλγόριθµος επιτυγχάνει µια καλή επίδοση δεδοµένου ότι οι ανατεθειµένοι πόροι των RPLs 

είναι προσαρµοζόµενοι στις απαιτήσεις των πόρων σε µεσοπρόθεσµη χρονική κλίµακα.   
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Σχήµα 42: φορτία κίνησης 
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Σχήµα 43: προσαρµογή πόρων στο RPL1 
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Σχήµα 44: προσαρµογή πόρων στο RPL2-RPL3 

 
Προκειµένου να αξιολογηθεί ο αλγόριθµος, χρησιµοποιήθηκαν τρία µέτρα απόδοσης: χρησιµοποίηση 

των πόρων, το ποσοστό απόρριψης και το επιπλέον φορτίο σηµατοδοσίας. Αυτά τα µέτρα 

καθορίζονται από τις ακόλουθες εξισώσεις:  

( )

( ) ( )

( ) ( )8
___

__%_

7
___

____%_

6
__
__(%)

requestsprimaryofnumber
updatesofnumberoverheadupdating

requestsprimaryofnumber
requestsprimaryrejectedofnumberraterejection

resourcesreservedtotal
resourcesassignedtotalnutilizatio

=

=

=

 

Η χρησιµοποίηση δείχνει το βαθµό προσαρµογής του αλγορίθµου στο πραγµατικό φορτίο κίνησης. Το 

επιπλέον φορτίο σηµατοδοσίας ορίζεται ως η αναλογία των δευτερογενών προς τα πρωτογενή 

αιτήµατα δέσµευσης (ο αριθµός των δευτερογενών αιτηµάτων δέσµευσης και απελευθέρωσης πόρων 

που µετριούνται στην RP διαιρούµενος µε τον αριθµό πρωτογενών αιτηµάτων δέσµευσης και 

απελευθέρωσης που µετριούνται στα RPLs). Το ποσοστό απόρριψης µετρά τον αριθµό 

απορριφθέντων πρωτογενών αιτηµάτων διαιρούµενο µε τον αριθµό συνολικών πρωτογενών 

αιτηµάτων. Τα τρία βασικά µέτρα απόδοσης επηρεάζονται από τον κατάλληλο συντονισµό των 

παραµέτρων nrecv, wlow και  u. Η επίδραση εκείνων των παραµέτρων στην απόδοση του αλγόριθµου 

εξετάστηκε συστηµατικά θέτοντας τις παραµέτρους όπως περιγράφει ο Πίνακας 3.   
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Parameter RPLi RP 

whigh 1.0 1.0 

wlow 0.2…0.7 0.2…0.7 

u 0.2…0.7 0.2…0.7 

nrecv  2…6 

Πίνακας 3: Ορισµός παραµέτρων 

Σχετικά µε  το wlow και  το u  οι τιµές 0.1, 0.8 και 0.9 αποκλείονται δεδοµένου ότι περιλαµβάνουν ένα 

ακραίο σενάριο αρχικής διαµόρφωσης. Επιπλέον, για  το nrecv  επιλέγεται ένα εύρος από 2 έως 6. 

Θέτοντας nrecv  ίσο µε µε ένα, καταλήγουµε στην περίπτωση όπου σε κάθε αίτηµα ανατίθεται ποσού το 

ακριβές πόσο πόρων που ζητήθηκε. Από την άλλη, τιµές µεγαλύτερες από 6 έχουν σαν αποτέλεσµα 

χαµηλή χρησιµοποίηση των πόρων και µια σηµαντικά άδικη κατανοµή τους (ως έκβαση των 

αντίστοιχων σεναρίων προσοµοίωσης).   

Το χαµηλό κατώφλι καθορίζει µε έναν έµµεσο τρόπο τη προσδοκώµενη χρησιµοποίηση πόρων καθώς 

επίσης και την αµεσότητα στην κατανοµή των πόρων. Οι χαµηλές τιµές για τα κατώφλια διασχίζονται 

λιγότερο συχνά µε συνέπεια να «παγώσουν» το ποσό ορισµένων πόρων και να καθορίσουν χαµηλή 

χρησιµοποίηση πόρων.   

Το υψηλό κατώφλι πρέπει να τεθεί σε υψηλή τιµή προκειµένου να επιτύχει χαµηλό γενικά φορτίο 

σηµατοδοσίας. Εάν το υψηλό κατώφλι τεθεί 1.0, οι πρόσθετοι πόροι ζητούνται µόνο εάν απαιτείται 

πραγµατικά, δεδοµένου ότι  το whigh x Rtot είναι ίσο µε  Rtot, το οποίο αντιπροσωπεύει τους τρέχοντες 

ανατεθειµένους πόρους. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, οι πρόσθετοι πόροι ζητούνται από το 

ανώτερο επίπεδο, προτού να φθάσουν οι τρέχοντες δεσµευµένοι πόροι στο όριο των τρεχόντων 

ανατεθειµένων πόρων. 

Ο αντίκτυπος του χαµηλού κατωφλιού στην απόδοση του αλγορίθµου µπορεί να φανεί στο σχήµα 

18,19 και 20. Και για τα τρία RPLs έχει παρατηρηθεί η ίδια συµπεριφορά. Υπάρχει πραγµατικά ένας 

συµβιβασµός µεταξύ του φορτίου σηµατοδοσίας και της απόδοσης του δικτύου. Η καλύτερη απόδοση, 

όσον αφορά στη χρησιµοποίηση και το ποσοστό απόρριψης, λαµβάνεται µε τις υψηλές τιµές του 

χαµηλού κατωφλιού αλλά αυτό οδηγεί σε υψηλό φορτίο σηµατοδοσίας (σχήµα 20).Ο αντίκτυπος της 

παραµέτρου u στην απόδοση του αλγορίθµου µπορεί επίσης να φανεί στο Σχήµα 45,στο Σχήµα 46 και 

στο Σχήµα 47. Μπορεί να παρατηρηθεί ότι η απόδοση είναι πολύ λιγότερο ευαίσθητη στην παράµετρο 

u έναντι της παραµέτρου  wlow. Η παράµετρος u   έχει επιπτώσεις κυρίως στο ποσοστό απόρριψης 

όπως µπορεί να παρατηρηθεί στο Σχήµα 46.  

Επιπλέον, η επιρροή της παραµέτρου  nrecv  µελετήθηκε και παρουσιάστηκε στο Σχήµα 48, στο Σχήµα 

49 και στο Σχήµα 50. Ο πολλαπλασιαστής  nrecv επηρεάζει το ίδιο την απόδοση των τριών RPLs, αν 

και πολύ λιγότερο σε σύγκριση µε το χαµηλό κατώφλι. Οι καλύτερες τιµές για τη χρησιµοποίηση και το 

ποσοστό απόρριψης των RPLs λαµβάνονται όταν  τίθεται το nrecv ίσο µε 3. Εντούτοις, θέτοντας  το 

nrecv  σε αυτήν την τιµή έχει βαθιά επίδραση στο φορτίο σηµατοδοσίας των RPLs, το οποίο λαµβάνει 

τη χειρότερη τιµή του. Είναι προφανές ότι οι υψηλές τιµές  του nrecv  ασκούν αρνητική επίδραση στην 

απόδοση του αλγόριθµου. 
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Σχήµα 45: Χρησιµοποίηση 
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Σχήµα 46: Ποσοστό απόρριψης 
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Σχήµα 47: Φορτίο σηµατοδοσίας 

 
Ο αλγόριθµος διαχείρισης πόρων που περιγράφηκε παραπάνω καθορίζει ένα µικρό σύνολο 

παραµέτρων, και προσπαθεί να κρατήσει την πολυπλοκότητα σε χαµηλό επίπεδο. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι ο υπολογισµός του ποσού πρόσθετων πόρων είναι βασισµένος µόνο στην τρέχουσα 

χρησιµοποίηση και στην παράµετρο nrecv. Επιπλέον, η διαδικασία απελευθέρωσης των πόρων είναι 

βασισµένη στο χαµηλό κατώφλι. Εντούτοις, είναι εµφανές ότι η κατάλληλη ρύθµιση του χαµηλού 

κατωφλιού ασκεί µεγάλη επίδραση στην απόδοση του αλγορίθµου. Εποµένως, οι απαιτήσεις σχετικά 

µε τη επεξεργαστική ισχύ των κόµβων για την υλοποίηση του προτεινόµενου αλγορίθµου και το εύρος 

ζώνης που χρησιµοποιείται για τα µηνύµατα σηµατοδοσίας κρατιούνται αρκετά χαµηλές. 
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Σχήµα 48: Χρησιµοποίηση σε σχέση µε nrecv 
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Σχήµα 49: Ποσοστό απόρριψης σε σχέση µε nrecv 
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Σχήµα 50: Φορτίο σηµατοδοσίας σε σχέση µε nrecv 

3.6.2 Εναλλακτικός αλγόριθµος περιοδικής απελευθέρωσης πόρων  

Η προηγούµενη ανάλυση απόδοσης απέδειξε ότι ο προτεινόµενος αλγόριθµος είναι σε θέση να 

λειτουργήσει καλά αλλά η απόδοσή του εξαρτάται έντονα από την κατάλληλη ρύθµιση του χαµηλού 

κατωφλιού. Αυτό αποτελεί ένα πρόβληµα δεδοµένου ότι η διαµόρφωση του χαµηλού κατωφλιού 

εξαρτάται ιδιαίτερα από το άγνωστο φορτίο κίνησης. Η εναλλακτική λύση είναι να αφεθεί ο αλγόριθµος 

να προσαρµόσει το ποσό απελευθέρωσης των πόρων στο τρέχον ποσοστό χρησιµοποίησης 

εκτελώντας µια περιοδική απελευθέρωση των αχρησιµοποίητων πόρων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται 

η εναλλακτική αυτή προσέγγιση, η οποία παρέχει έναν πιο προσαρµοζόµενο τρόπο επιστροφής 
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πόρων στις πραγµατικές συνθήκες της δικτυακής κίνησης. Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τις παραµέτρους 

του εναλλακτικού αλγόριθµου. Πρέπει να τονιστεί εδώ ότι αυτός ο αλγόριθµος αντικαθιστά µόνο το 

µέρος απελευθέρωσης των πόρων του προαναφερθέντος αλγορίθµου. Σχετικά µε τη φάση αιτήµατος 

πόρων, παραµένει το ίδιο όπως περιγράφεται στο προηγούµενο τµήµα.   

Parameter  Value 

T Περίοδος µέτρησης 1…9 
u_factor ∈ 

(0,1] 
Ελάχιστη προσδοκόµενη 

χρησιµοποίηση 0.3 …0.8 

a ∈ (0,1] Συντελεστής πόρων 
απελευθέρωσης 0.2…0.7 

Πίνακας 4: Οι παράµετροι του εναλλακτικού αλγόριθµου απελευθέρωσης 

Σε αυτή την περίπτωση η χρησιµοποίηση κάθε RPL, ορίζεται ως ucurrent = Rresv / Rtot, µετριέται κάθε 

περίοδο T και συγκρίνεται µε ένα προσδοκώµενο παράγοντα χρησιµοποίησης, u_factor. Σε 

περίπτωση που η τρέχουσα χρησιµοποίηση είναι κάτω από αυτόν τον παράγοντα (ucurrent <u_factor), 

τότε ένα ποσό πόρων επιστρέφεται στο ανώτερο επίπεδο, που έχει την τιµή: 

( ) ( )9aRRR resvtotrel ×−=  

Το ποσό των απελευθερωµένων πόρων Rrel ορίζεται ως µια µερίδα των ελεύθερων πόρων, η οποία 

διαµορφώνεται µε τον κατάλληλο καθορισµό της παραµέτρου α. Από τις προσοµοιώσεις προέκυψε ότι 

η απόδοση του εναλλακτικού αλγόριθµου εξαρτάται έντονα από τον καθορισµό της παραµέτρου 

u_factor  και  της Τ. Παρατηρήθηκε ότι ο αντίκτυπος της παραµέτρου  α  είναι ελάχιστος ιδιαίτερα σε 

σύγκριση µε τον αντίκτυπο των άλλων δύο παραµέτρων. Ο κατάλληλος συντονισµός της παραµέτρου 

u_factor εγγυάται ότι η πραγµατική χρησιµοποίηση δε θα πέσει κάτω από ένα συγκεκριµένο επίπεδο. 

Όσον αφορά την παράµετρο Τ, όσο πιο µικρή τιµή παίρνει τόσο πιο σύντοµα, εάν κριθεί απαραίτητο, 

θα απελευθερωθούν πόροι στο ανώτερο επίπεδο, βελτιώνοντας κατ' αυτό τον τρόπο την απόδοση του 

αλγορίθµου. 

Για τη µελέτη της απόδοσης του εναλλακτικού αλγόριθµου χρησιµοποιήθηκε το ίδιο πρότυπο 

προσοµοίωσης όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 40. Ο αντίκτυπος  της Τ  και  της u_factor  στην 

απόδοσή του απεικονίζεται στο Σχήµα 51 και στο Σχήµα 52. Η καλύτερη απόδοση, σχετικά µε τη 

χρησιµοποίηση και το γενικό φορτίο σηµατοδοσίας, επιτυγχάνεται έχοντας ένα µικρό χρονικό διάστηµα 

για διαδοχικές µετρήσεις της τρέχουσας χρησιµοποίησης και θέτοντας το χαµηλό κατώφλι για την 

τρέχουσα χρησιµοποίηση σε υψηλές τιµές.   

Σχετικά µε το ποσοστό απόρριψης, οι µεγάλες τιµές παρουσιάστηκαν όταν τέθηκε η παράµετρος 

u_factor  σε χαµηλές τιµές. Η παράµετρος  Τ  ασκεί λιγότερο βαθιά επίδραση στο ποσοστό απόρριψης 

από ότι η u_factor  . Εντούτοις, αυξάνοντας την τιµή της Τ προκαλείται επιδείνωση στην απόδοση του 

αλγορίθµου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ποσοστό απόρριψης κυµαίνεται από 8,73% σε 0,92%, ενώ η 

u_factor  αυξάνεται από 0,3 σε 0,8, θέτοντας το  Τ  ίσο µε 1 SEC. Αφετέρου, θέτοντας την τιµή της 

u_factor  ίση µε 0,8 και µεταβάλλοντας την τιµή του Τ  από 1 έως 9 SEC, επηρεάζεται το ποσοστό 

απόρριψης µε έναν λιγότερο έντονο τρόπο (από 0,92% σε 2.3%). 

Συγκρίνοντας το Σχήµα 52 και το Σχήµα 47, παρατηρείται ότι ο εναλλακτικός αλγόριθµος παρέχει 

σηµαντικά χαµηλότερο φορτίο σηµατοδοσίας για όλα τα RPLs, έναντι του πρώτου αλγόριθµου. 

Επιπλέον, παρατηρείται ότι η εναλλακτική λύση επιτυγχάνει ένα καλύτερο ποσοστό χρησιµοποίησης 
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για µεγαλύτερο εύρος ρύθµισης των παραµέτρων, ενώ η απόδοση του τελευταίου υπόκειται στον 

κατάλληλο συντονισµό του χαµηλού κατωφλιού. 
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Σχήµα 51: Χρησιµοποίηση 
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Σχήµα 52: Φορτίο σηµατοδοσίας 
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4 Μηχανισµοί δέσµευσης πόρων σε 
διατοµεακές περιοχές 

4.1 Εισαγωγή 
Η παροχή ποιότητας υπηρεσίας είναι ένα από τα κύρια σηµεία ενδιαφέροντος για τις αρχιτεκτονικές 

∆ιαδικτύου επόµενης γενιάς. Η ύπαρξη διάφορων τεχνολογιών παροχής ποιότητας υπηρεσίας 

καθιστά αναγκαία την ενίσχυση αυτού του διαφορετικού περιβάλλοντος  µε συγκεκριµένους 

µηχανισµούς για την παροχή από άκρο σε άκρο ποιότητας υπηρεσίας στους χρήστες.  Τα 

πρωτόκολλα και οι µηχανισµοί της τρέχουσας τεχνολογίας ∆ιαδικτύου φαίνονται να είναι ανεπαρκή για 

τη µετάδοση της πληροφορίας µε τα κατάλληλα χαρακτηριστικά ποιότητας των ολοένα και πιο 

απαιτητικών εφαρµογών πολυµέσων. Έτσι, ενισχυµένοι µηχανισµοί πρέπει να εγκατασταθούν για να 

παρέξουν µια ικανή διαδυκτιακή υποδοµή.  

Οι τρέχουσες προσπάθειες είναι βασικά εστιασµένες σε δύο διακριτές προσεγγίσεις: οι  

ολοκληρωµένες υπηρεσίες  (IntServ)  [36] και οι  διαφοροποιηµένες υπηρεσίες  (DiffServ)  [45], [46]. Η 

πρώτη προσέγγιση  ήταν το πρώτο σηµαντικό βήµα για την εισαγωγή ποιότητας υπηρεσίας στο ∆ιαδίκτυο.  

Το µοντέλο ολοκληρωµένων υπηρεσιών χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο δέσµευσης πόρων (RSVP) για τη 

διατήρηση της κατάστασης των δεσµεύσεων σε κάθε κόµβο δικτύων κατά µήκος της διαδροµής από τον 

αποστολέα στο παραλήπτη. Εντούτοις, η σταθερή ανταλλαγή των µηνυµάτων RSVP, καθώς επίσης και η 

ανάγκη για τη διατήρηση ξεχωριστής κατάστασης δέσµευσης για κάθε ροή εγείρουν ανησυχίες όσον αφορά τη 

δυνατότητα κλιµάκωσης. Το κύριο πρόβληµα είναι ότι το µέγεθος των πληροφοριών για την κατάσταση 

των δεσµεύσεων που αποθηκεύεται σε κάθε δροµολογητή αυξάνεται αναλογικά µε τον αριθµό των 

ροών. Αυτό προκαλεί τεράστιες ανάγκες για µέσα αποθήκευσης και επεξεργασίας ειδικά στους 

δροµολογητές των δικτύων κορµού. Εποµένως, η υποστήριξη του πλαισίου IntServ/RSVP επιβάλλει 

πολλούς περιορισµούς κλιµάκωσης ειδικά όταν εξετάζεται το δίκτυο πυρήνα του ∆ιαδικτύου, το οποίο 

διαπερνιέται από εκατοµµύρια ροών.   

Σε αντίθεση µε τον προσανατολισµό της ανά-ροής δέσµευσης πόρων,  το µοντέλο διαφοροποιηµένων 

υπηρεσιών (DiffServ) ταξινοµεί τα πακέτα σε έναν µικρό αριθµό οµάδων ροών, βασισµένο στο πεδίο 

διαφοροποιηµένων υπηρεσιών (DSCP) στην επικεφαλίδα του πακέτου IP. Το πρωταρχικό όφελος του 

µοντέλου είναι η δυνατότητα ευρείας κλιµάκωσης, δεδοµένου ότι εξαλείφει την ανάγκη για τη 
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αποθήκευση κατάστασης δέσµευσης ανά-ροή και την επεξεργασία ανα-ροή και εποµένως επεκτείνεται 

αποτελεσµατικά σε δίκτυα µεγάλης κλίµακας. Επιπλέον, η έννοια του µεσίτη εύρους ζώνης (BB), η 

οποία έχει εισαχθεί από τα πρώτα στάδια του  προτύπου των διαφοροποιηµένων υπηρεσιών [47], 

είναι αρµόδια για την εκτέλεση του ελέγχου αποδοχής βασισµένου στην πολιτική, τη διαχείριση 

δικτυακών πόρων και τη διαµόρφωση συγκεκριµένων δικτυακών κόµβων, µεταξύ άλλων.   

Ωστόσο, όπως βεβαιώνεται από τη δραστηριότητα της οµάδας εργασίας NSIS της IETF [48], η 

υποστήριξη δυναµικής ποιότητας υπηρεσίας µεταξύ διαφορετικών διαχειριστικών τοµέων είναι ακόµα 

ένα ανοικτό ζήτηµα. Η ικανότητα σηµατοδοσίας της ποιότητας υπηρεσίας είναι πράγµατι απαραίτητη 

για να επεκταθεί η παροχή ποιότητας υπηρεσίας στα δίκτυα IP από ένα στατικό πρότυπο προς ένα 

δυναµικό. Ένα θεµελιώδες ζήτηµα στον καθορισµό ενός διατοµεακού προτύπου παροχής ποιότητας 

υπηρεσίας είναι η δυνατότητα κλιµάκωσης, δεδοµένου ότι το κίνητρο είναι να υποστηριχθούν 

υπηρεσίες που απαιτούν ποιότητα σε όλο το εύρους του παγκόσµιου ∆ιαδικτύου. 

Στην παροχή µιας κλιµακούµενης και εύκολα αναπτυσσόµενης λύσης για το µηχανισµό ελέγχου 

πόρων µεταξύ τοµέων, η αρχιτεκτονική που προτείνεται σε αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή η αρχιτεκτονική  

"BGRP+" [49],[54], στηριζόµενη στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου δέσµευσης πόρων ακραίων 

δροµολογητών (BGRP) [50], προσθέτει σηµαντικές επεκτάσεις και βελτιώσεις. Η αρχιτεκτονική 

προτείνει µια λύση στο πρόβληµα κλιµάκωσης, µε την παροχή µιας οµαδοποίησης των δεσµεύσεων 

βασισµένη στο µοντέλο «δέντρου  συγχώνευσης» για τις δεσµεύσεις πόρων µεταξύ τοµέων ενός 

δικτύου διαφοροποιηµένων υπηρεσιών. Οι οµαδοποιηµένες δεσµεύσεις διαπραγµατεύονται µεταξύ 

των αποκαλούµενων αντιπροσώπων BGRP+, οι οποίοι βρίσκονται σε κάθε συνοριακό δροµολογητή 

που αναγνωρίζει BGRP µηνύµατα σε κάθε τοµέα DiffServ. Κατ' αυτό τον τρόπο, κάθε τοµέας µπορεί 

να εκτελέσει ένα είδος ελέγχου αποδοχής, λαµβάνοντας υπόψη τους διαθέσιµους πόρους µέσα στον 

τοµέα. Με τη οµαδοποίηση των δεσµεύσεων σύµφωνα µε τα δέντρα συγχώνευσης που 

δηµιουργούνται από το πρωτόκολλο δροµολόγησης BGP  [51], [52], το πλήθος των δεσµεύσεων και 

συνεπώς ο όγκος των πληροφοριών κατάστασης που αποθηκεύονται στο δίκτυο µπορεί να µειωθεί. 

Ωστόσο, η οµαδοποίηση των δεσµεύσεων είναι µόνο το πρώτο βήµα προς τη δυνατότητα κλιµάκωσης. 

Για να περιοριστεί το φορτίο σηµατοδοσίας και η επεξεργαστική ισχύ που απαιτείται από τους 

αντιπροσώπους BGRP+, είναι επίσης απαραίτητο να µειωθεί ο αριθµός των µηνυµάτων 

σηµατοδοσίας. Ως µηχανισµός για την πρόωρη απάντηση στα µηνύµατα δέσµευσης, στο [50] 

προτείνεται το αποκαλούµενο "αθόρυβο µπόλιασµα". Εστιάζει στη µείωση της πορείας που πρέπει να 

διανύσει ένα µήνυµα σηµατοδοσίας κατά µήκος ενός τοµέα που αποτελείται από διάφορους τοµείς 

DiffServ ούτως ώστε να εγκατασταθεί µια αίτηση δέσµευσης πόρων. Ο κύριος στόχος του κεφαλαίου 

είναι να τονιστεί η σηµασία των µηχανισµών του «αθόρυβου µπολιάσµατος», οι οποίοι αξιολογούνται 

µέσω διάφορων σεναρίων προσοµοίωσης, τα οποία εξοµοιώνουν µια πραγµατική τοπολογία δικτύων 

καθώς επίσης και η αναλυτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής που τελικά υιοθετήθηκε και της 

υλοποίησής της.  
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4.2 ∆έσµευση πόρων µεταξύ πολλαπλών τοµέων (διατοµεακά, 

Inter-domain) 
Γενικά, ο έλεγχος των δικτυακών πόρων που αφορούν ροές που διασχίζουν παραπάνω από έναν 

τοµέα διαφέρει από την περίπτωση των ροών που παραµένουν µέσα στα όρια της ίδιας διοικητικής 

περιοχής. Καταρχήν, όπως έγινε σαφές και στο προηγούµενο κεφάλαιο, είναι συνηθισµένη τακτική η 

ύπαρξη µιας «ανώτερης» οντότητας η οποία έχει µια γενική εικόνα για όλο τον τοµέα. Στο 

προτεινόµενο πλαίσιο αυτή η οντότητα ονοµάζεται όπως είδαµε Α∆Π. Εντούτοις, όσον αφορά στη 

διαχείριση των δικτυακών πόρων για διατοµεακές ροές τέτοια οντότητα δεν είναι εύκολο και πρακτικό 

να υπάρχει ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι ο κάθε διαχειριστικός τοµέας εφαρµόζει τις δικές του 

πολιτικές και δε διατίθεται να δηµοσιοποιήσει λεπτοµέρειες που αφορούν τη δικτυακή του υποδοµή και 

παραµετροποίηση σε άλλους (συνήθως ανταγωνιστικούς τοµείς). Επιπλέον, στην περίπτωση 

ενδοτοµεακών δεσµεύσεων κάθε ροή αστυνοµεύεται ξεχωριστά όταν µπαίνει στο δίκτυο µε σκοπό να 

εγγυηθεί την ποιότητα υπηρεσίας για κάθε πελάτη και να µπλοκαριστούν κακοπροαίρετες ροές. Η 

προσέγγιση αυτή είναι εφικτή όσον αφορά έναν τοµέα αλλά όταν οι δεσµεύσεις ξεφεύγουν από τα όρια 

του και µπορεί  να εκτείνονται σε παραπάνω από 2 ή 3 τοµείς, η κλίµακα µεγαλώνει επικίνδυνα και µία 

αντίστοιχη πρακτική θα οδηγήσει σε προβλήµατα επεκτασιµότητας. Κατά συνέπεια, σε διατοµεακό 

επίπεδο η αστυνόµευση είναι εφικτή µόνο σε οµάδες ροών ώστε να περιορίζεται το υπολογιστικό 

φορτίο και να αυξάνεται η δυνατότητα κλιµάκωσης του πλαισίου. Το πρόβληµα προκύπτει εντονότερα 

στους τοµείς µεγάλης διέλευσης όπου ο αριθµός των ταυτόχρονων δεσµεύσεων που υποβάλλονται 

για επεξεργασία σε κάθε δροµολογητή του τοµέα µπορεί να γίνει εξαιρετικά υψηλός και κατά συνέπεια 

απαγορευτικός όσον αφορά τις απαιτήσεις των συνδέσεων για εύρος ζώνης, επεξεργαστική ισχύ και 

µνήµη. Ακριβέστερα, ο αριθµός δεσµεύσεων αυξάνεται µε Ο(N²) όπου το Ν αντιπροσωπεύει τον 

αριθµό αυτόνοµων συστηµάτων (AS) στο ∆ιαδίκτυο. Είναι εποµένως εµφανές ότι ο µεµονωµένος 

χειρισµός κάθε ροής δε θεωρείται µια βιώσιµη λύση όταν εφαρµόζεται σε µηχανισµούς δέσµευσης 

δικτυακών πόρων µεταξύ πολλαπλών τοµέων. Στην ουσία, η ανάγκη για την οµαδοποίηση των ροών, 

και κατά συνέπεια των δεσµεύσεων, γίνεται προφανής, για να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά οι 

προαναφερθέντες περιορισµοί. 

Τέλος, ενώ όταν η ροή κινείται µέσα στα όρια ενός τοµέα είναι λογικό να θεωρηθεί ότι ακολουθείται µια 

οµογενής δικτυακή αρχιτεκτονική, σε διατοµεακές ροές είναι βέβαιο ότι µια τέτοια παραδοχή δε θα 

είναι ακριβής µιας και κάθε τοµέας υιοθετεί τη δική του δικτυακή αρχιτεκτονική όσον αφορά τις 

τεχνολογίες υποδοµής, τη δροµολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας υπηρεσίας. 

Τα στοιχεία αυτά απαιτούν µια βασικά διαφορετική αρχιτεκτονική για την υλοποίηση και υποστήριξη 

ενός πλαισίου δέσµευσης πόρων µεταξύ διαφορετικών τοµέων. Ταυτόχρονα, η εφαρµογή δύο κυρίως 

αρχών είναι εκείνη που διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των µηχανισµών ελέγχου πόρων µεταξύ 

των δύο επιπέδων (ενδοτοµεακό-διατοµεακό). Η διατοµεακή διαχείριση δικτυακών πόρων 

πραγµατοποιείται σε ένα επιπλέον επίπεδο που βρίσκεται πάνω από το τοπικό (ενδοτοµεακό) 

επίπεδο διαχείρισης πόρων. Οι διεπαφές ανάµεσα σε αυτά τα δύο επίπεδα είναι απαραίτητο να είναι 

τυποποιηµένες και ανεξάρτητες από την τρέχουσα υλοποίηση του τοπικού µηχανισµού ελέγχου 

πόρων ώστε να δίνεται η ελευθέρια στους διαχειριστές να επιλέξουν όποιο µηχανισµό θέλουν χωρίς 
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περιορισµό. Η διατοµεακή διαχείριση πραγµατοποιείται από ένα σύνολο ανεξάρτητα διαχειριζόµενων 

αλλά συνεργαζόµενων οντοτήτων, που αποτελούν ένα είδος µεσίτη εύρους ζώνης.  Παράλληλα, ένα 

πρωτόκολλο επικοινωνίας µεταξύ αυτών των στοιχείων πρέπει να καθοριστεί και να τυποποιηθεί.  

4.2.1 Τρέχουσες προσεγγίσεις 

Οι τρέχουσες προσεγγίσεις που είναι διαθέσιµες µέχρι πρόσφατα για τη διαχείριση διατοµεακών 

δικτυακών πόρων είναι ουσιαστικά τρεις. Το SIBBS το οποίο είναι ένα πρωτόκολλο ορισµένο από την 

οµάδα σχεδίασης σηµατοδοσίας του QBone στα πλαίσια του προγράµµατος Internet2, το BGRP το 

οποίο είναι ένα πλαίσιο διαχείρισης διατοµεακών πόρων που αναπτύχθηκε από τον P.Pan και άλλους 

στο πανεπιστήµιο του Columbia στο τµήµα «επιστήµης των υπολογιστών» και το πολύ πρόσφατο 

SICAP. Το SICAP (Shared-segment Inter-domain Control Aggregation protocol) [74] είναι ένα πολύ 

πρόσφατο διατοµεακό πρωτόκολλο που χρησιµοποιεί την έννοια της συγχώνευσης κοινής διαδροµής 

[73] σε επίπεδο αυτόνοµων τοµέων για να περιορίσει τις πληροφορίες που διατηρούνται στους 

συνοριακούς δροµολογητές. Το SICAP δηµιουργεί συγχωνεύσεις στα µέρη της διαδροµής που 

µοιράζονται οι διάφορες δεσµεύσεις. Κατά συνέπεια, οι δεσµεύσεις µπορεί να οµαδοποιούνται κατά 

τµήµατα και όχι απαραίτητα µέχρι το τέλος της διαδροµής τους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 

µείωση των πληροφοριών που πρέπει να αποθηκεύουν οι κόµβοι. Όντας πολύ πρόσφατη προσέγγιση 

βρίσκεται ακόµα στο στάδιο της υλοποίησης και αξιολόγησης. Σε λογική µοιάζει µε το BGRP µε τη 

διαφορά ότι έχει υλοποιήσει µια διαδικασία υπερδέσµευσης πόρων [75] για να µειώσει περαιτέρω τη 

σηµατοδοσία. Συνεπώς, µε το BGRP+ που προτείνεται σε αυτή τη διατριβή (και χρησιµοποιεί την 

υστέρηση για τη δηµιουργία αποθεµατικών πόρων) έχει πολλά κοινά και µια σύντοµη σύγκρισή τους 

παρουσιάζεται στο [76].  

Εκτός των προσπαθειών για τη δηµιουργία αµιγώς διατοµεακών πρωτοκόλλων έγιναν προσπάθειες 

και για την υλοποίηση γενικών πρωτοκόλλων υποστήριξη ποιότητας υπηρεσίας. Το πρωτόκολλο 

YESSIR (YEt another Sender Session Internet Reservations) [70] είναι ένα πρωτόκολλο δέσµευσης 

πόρων που σκοπεύει να απλοποιήσει τη διαδικασία εγκατάστασης δεσµεύσεων διατηρώντας αρκετά 

από τα µοναδικά χαρακτηριστικά του RSVP. Η απλοποίηση εννοείται στους τοµείς της επεξεργασίας 

των µηνυµάτων ελέγχου, διαφήµισης των προσφερόµενων υπηρεσιών, επεξεργασίας δεδοµένων και 

ευελιξίας σε επίπεδο χρήστη. Ο προτεινόµενος µηχανισµός δηµιουργεί αιτήµατα δεσµεύσεων  από 

τους αποστολείς για να µειώσει τη φορτίο σηµατοδοσίας. Έχει υλοποιηθεί σαν επέκταση το 

πρωτοκόλλου RTCP εκµεταλλευόµενο το RTP. Το YESSIR επίσης εισάγει την έννοια της µερικής 

δέσµευσης σύµφωνα µε την οποία για µερικές εφαρµογές η δέσµευση είναι δυνατόν να προωθηθεί 

στον επόµενο κόµβο έστω και αν δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι τοπικά θεωρώντας ότι µε 

επαναλαµβανόµενες προσπάθειες τοπικά η δέσµευση θα εξυπηρετηθεί. Το YESSIR απαιτεί 

υποστήριξη από τις εφαρµογές αφού αποτελεί κοµµάτι του RTCP. Επίσης, απαιτεί από τους 

ενδιάµεσους δροµολογητές να µπορούν να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν µηνύµατα RTCP. 

Το πρωτόκολλο Boomerang [71] είναι ένα ακόµα πρωτόκολλο δέσµευσης πόρων για δίκτυα ΙΡ. Το 

πρωτόκολλο έχει µόνο έναν τύπο µηνύµατος και µία µοναδική διαδικασία για την 

εγκατάσταση/απεγκατάσταση µιας δέσµευσης. ∆εν έχει απαιτήσεις από τον κόµβο προορισµού αλλά 

επικεντρώνεται στην ευφυΐα του αρχικού κόµβου. Απαιτεί υλοποίηση και στα τερµατικά που 
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επικοινωνούν αλλά και στους ενδιάµεσους δροµολογητές. Τέλος, στηρίζεται στο ICMP κάνοντας τη 

χρήση του δύσκολη µιας και αρκετά δικτυακά στοιχεία για λόγους ασφαλείας απορρίπτουν τέτοια 

πακέτα. 

Στη συνέχεια θα αναφερθούν συνοπτικά το SIBBS και το BGRP ως ενδεικτικότερες περιπτώσεις.   

4.2.1.1 SIBBS  
Η αρχιτεκτονική µεσιτών εύρους ζώνης QBone και το πρωτόκολλο SIBBS ορίζονται στο [55]. Αυτό 

είναι ένα συνεχώς ανανεούµενο έγγραφο, δεδοµένου ότι η οµάδα σχεδίασης σηµατοδοσίας του 

QBone εργάζεται ακόµα πάνω στην αρχιτεκτονική και το πρωτόκολλο.  

Η βασική ιδέα του SIBBS είναι να διαµορφωθεί ένα ενιαίο στρώµα µεσιτών εύρους ζώνης, οι οποίοι 

ελέγχουν τους πόρους µέσα σε κάθε τοµέα. Τα αιτήµατα δέσµευσης πόρων από τα τελικά συστήµατα 

στέλνονται στο µεσίτη εύρους ζώνης εκείνου του τοµέα, ο οποίος εκτελεί τον έλεγχο αποδοχής για 

εκείνον τον τοµέα και που προωθεί  το αίτηµα στον κόµβο του επόµενου τοµέα της διαδροµής προς 

τον προορισµό. Για την επικοινωνία µεταξύ των µεσιτών εύρους ζώνης, προτείνεται το πρωτόκολλο 

SIBBS.  

Το ακόλουθο σχήµα έχει παρθεί από το [55]. 

 
Σχήµα 53: SIBBS: αρχιτεκτονική και ροή µηνυµάτων 

Από την άποψη των απαιτήσεων που προαναφέρθηκαν, η αρχιτεκτονική SIBBS έχει διάφορα 

µειονεκτήµατα: 

• Ο έλεγχος πόρων ενδοτοµεακά και διατοµεακά δεν είναι σαφώς χωρισµένος. Αντ' αυτού, ο µεσίτης 

εύρους ζώνης είναι αρµόδιος και για τον έλεγχο των πόρων µέσα στον τοµέα και για την κατανοµή 

των πόρων µεταξύ των τοµέων. 

• Αυτό το καθιστά δυσκολότερο να επιτύχει µια κλιµακούµενη λύση, επειδή ο µεσίτης εύρους ζώνης 

πρέπει να αντιµετωπίζει κάθε αίτηµα. 
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• Στην πραγµατικότητα, το SIBBS υποθέτει βασικά, ότι κάθε αίτηµα του τελικού χρήστη διαβιβάζεται 

κατά µήκος της διαδροµής προς τον τοµέα προορισµού. Για να µειώσουν τον αριθµό µηνυµάτων 

σηµατοδοσίας, προτείνονται οι σήραγγες πυρήνων, οι οποίες παρέχουν έναν προδεσµευµένο 

σωλήνα για τις επόµενες δεσµεύσεις εύρους ζώνης.   

4.2.1.2 BGRP 
Το BGRP είναι ένα πλαίσιο για κλιµακούµενο έλεγχο πόρων [50].  Υποθέτει, ότι χρησιµοποιείται το 

BGP για τη δροµολόγηση µεταξύ των τοµέων (αυτόνοµα συστήµατα). 

Η βασική ιδέα του BGRP είναι η οµαδοποίηση των δεσµεύσεων κατά µήκος των δέντρων 

συγχώνευσης που διαµορφώνονται από το πρωτόκολλο δροµολόγησης BGP. Είναι ένα 

χαρακτηριστικό του πρωτοκόλλου δροµολόγησης BGP να προωθεί όλα τα πακέτα για τον ίδιο 

προορισµό προς τον ίδιο επόµενο αυτόνοµο σύστηµα. Αυτή η δυνατότητα εγγυάται το σχηµατισµό 

ενός δέντρου συγχώνευσης για κάθε αυτόνοµο σύστηµα προορισµού. Όλη η κίνηση που προορίζεται 

για τον ίδιο τοµέα ταξιδεύει κατά µήκος των κλάδων αυτού του δέντρου προς τη ρίζα. 

Παρόµοια µε την προσέγγιση QBone, κάποιος "µεσίτης εύρους ζώνης" καθιερώνεται σε κάθε τοµέα. 

Όµως, δεν είναι µια ενιαία οντότητα αρµόδια για ολόκληρο τον τοµέα. Αντ' αυτού, ένας αντιπρόσωπος 

BGRP συνδέεται µε κάθε συνοριακό δροµολογητή. ∆εσµεύσεις για τον ίδιο τοµέα προορισµού 

αθροίζονται σε κάθε αντιπρόσωπο BGRP. Αυτό έχει τις ακόλουθες επιπτώσεις: 

• Ο αριθµός ταυτόχρονων ενεργών δεσµεύσεων σε κάθε τοµέα δεν µπορεί να υπερβεί τον αριθµό 

αυτόνοµων συστηµάτων στο ∆ιαδίκτυο. 

• Οι διευθύνσεις αφετηρίας και προορισµού δεν µπορούν να µεταφερθούν στα αιτήµατα δέσµευσης 

µεταξύ των τοµέων, λόγω του µηχανισµού οµαδοποίησης. 

Ωστόσο, ο µηχανισµός οµαδοποίησης δε µειώνει αυτόµατα τον αριθµό µηνυµάτων σηµατοδοσίας. 

Κάθε αίτηµα πρέπει ακόµα να ταξιδέψει από άκρο σε άκρο. Πρόσθετη απόσβεση είναι απαραίτητη, 

π.χ. µε το να διατηρήσει πρόσθετους πόρους εκ των προτέρων ή από την καθυστερηµένη 

απελευθέρωση πόρων. 

Συνοψίζοντας, το πλαίσιο BGRP παρέχει µια πιθανή προσέγγιση προς µια κλιµακούµενη διατοµεακή 

αρχιτεκτονική. Πάραυτα, τα ακόλουθα ζητήµατα πρέπει να λυθούν: 

• Η εισαγωγή ενός µηχανισµού απόσβεσης όπως προαναφέρθηκε. Οι συγγραφείς του [50] κάνουν 

µερικές προτάσεις [50]. Όµως, η εµπειρία από τις δεξαµενές πόρων που χρησιµοποιούνται για την 

κατανοµή των πόρων ενδοτοµεακά αποτελεί µια καλή βάση για να προκύψουν οι κατάλληλοι 

µηχανισµοί. 

• Επειδή τα µηνύµατα BGRP δεν ταξιδεύουν πάντα όλη τη διαδροµή µέχρι τον τοµέα προορισµού, 

το πρόβληµα σηµατοδοσίας της ποιότητας υπηρεσίας µέσα στον τελευταίο τοµέα προς τον τελικό 

προορισµό πρέπει να λυθεί. 

• Το BGRP είναι ακόµα ένα πλαίσιο µόνο. Η ανταλλαγή αναλυτικών πληροφοριών µεταξύ των 

αντιπροσώπων BGRP καθώς επίσης και της αλληλεπίδρασης µε το επίπεδο διαχείρισης 

ενδοτοµεακών πόρων πρέπει να διευκρινιστεί. 
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4.2.1.2.1 Απαιτήσεις 

Μια αρχιτεκτονική για τον έλεγχο των διατοµεακών πόρων πρέπει να εκπληρώνει τις ακόλουθες 

απαιτήσεις: 

• Κλιµάκωση 

Όταν οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες καθιερωθούν στο ∆ιαδίκτυο παγκοσµίως, ο αριθµός 

µεµονωµένων δεσµεύσεων πόρων θα αυξηθεί γρήγορα. Η αρχιτεκτονική πρέπει να είναι σε θέση 

να το αντιµετωπίσει αυτό. 

• Να συνεργάζεται µε διαφορετικούς µηχανισµούς ενδοτοµεακού ελέγχου πόρων  

Οι διαχειριστές πρέπει να είναι ελεύθεροι να χρησιµοποιήσουν οποιοδήποτε µηχανισµό ελέγχου 

πόρων µέσα στον τοµέα τους. Η ενδοτοµεακή προσέγγιση που προτείνεται σε αυτήν τη διατριβή 

είναι µόνο ένα πιθανό παράδειγµα. πρέπει να καθοριστεί και να τυποποιηθεί µια διεπαφή, µέσω 

της οποίας η οντότητα διατοµεακού ελέγχου πόρων αλληλεπιδρά µε τους συγκεκριµένους 

µηχανισµούς ποιότητας υπηρεσίας του κάθε τοµέα. 

• Εγγύηση QoS από άκρο σε άκρο 

Η αρχιτεκτονική πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει ένα ορισµένο επίπεδο εγγύησης QoS από 

την άκρη εισόδου του τοµέα αφετηρίας µέχρι την άκρη εξόδου του τοµέα προορισµού. 

• Σταδιακή υλοποίηση 

Πρέπει να είναι δυνατό να επεκταθεί η αρχιτεκτονική στο ∆ιαδίκτυο βαθµιαία. Μια αρχιτεκτονική, 

όπου οποιαδήποτε τροποποίηση ή βελτίωση πρέπει να εγκατασταθεί σε κάθε ένα τοµέα, δεν είναι 

αποδεκτή. 

4.3 Αρχές αρχιτεκτονικής του BGRP+ 
Όπως προαναφέρθηκε, η προσέγγιση BGRP, που εισάγεται από τους Ρ. Pan et Al  [50], προτείνει την 

οµαδοποίηση των δεσµεύσεων βάσει του τοµέα προορισµού. Αυτή η λειτουργία συσχετίζεται στενά µε 

την ιδιότητα του πρωτοκόλλου δροµολόγησης BGP που επιτρέπει τη δηµιουργία των δέντρων 

συγχώνευσης καθόσον οι τοµείς εντοπίζουν τη διαδροµή τους προς έναν συγκεκριµένο τοµέα. 

Συνεπώς, οι δεσµεύσεις οµαδοποιούνται κατά µήκος των δέντρων συγχώνευσης που δηµιουργούνται 

από το πρωτόκολλο BGP, περιορίζοντας κατά συνέπεια σε µια µεγάλη έκταση τον αριθµό των 

ενεργών δεσµεύσεων που πρέπει να διατηρούνται στους δροµολογητές σε έναν παράγοντα Ο(N).   

Κατ’ επέκταση, το πρωτόκολλο BGRP+ λειτουργεί µεταξύ των συνοριακών δροµολογητών (που 

υποστηρίζουν το πρωτόκολλο BGP) κάθε τοµέα DiffServ, οι οποίοι εµπεριέχουν τους αντιπροσώπους 

BGRP+. Για την παροχή της επιθυµητής επικοινωνίας, τρία µηνύµατα χρησιµοποιούνται κυρίως στο 

πλαίσιο του BGRP+ όπως περιγράφονται µέσα στο [49]: τα PROBE, GRAFT και REFRESH µηνύµατα.  

Στο Σχήµα 54 απεικονίζει ένα δίκτυο αναφοράς όπου το πλαίσιο BGRP+ µπορεί να εφαρµοστεί. 



118                                                                   Μηχανισµοί δέσµευσης πόρων σε διατοµεακές περιοχές 

 

 

AS3
B R 5

B R 1

B R 2

B R

B R 3

B R 4

ER 1

AS1: Source  domain

AS4: Destination   domain

PROBE

GRAFT

ER 2

AS2: Transit  domain

 
Σχήµα 54: Ένα δίκτυο αναφοράς για τη εφαρµογή των εννοιών του BGRP 

Προκειµένου να διαµορφωθεί ένα αίτηµα δέσµευσης διατοµεακών πόρων, ο αντιπρόσωπος BGRP+ 

του τοµέα αφετηρίας δηµιουργεί ένα µήνυµα PROBE, όπου διευκρινίζονται το απαραίτητο ποσό 

πόρων και η διεύθυνση προορισµού. Εντούτοις, δεν είναι εµφανής, σε ποιό δέντρο συγχώνευσης 

ανήκει αυτή η δέσµευση. Έτσι το µήνυµα PROBE  διαβιβάζεται µεταξύ των αντιπροσώπων BGRP+ 

κατά µήκος της διαδροµής BGP έως ότου φθάνει στον τοµέα προορισµού. Στο δρόµο του προς τον 

τοµέα προορισµού, το µονοπάτι των αυτόνοµων τοµέων που διαπερνιούνται από το µήνυµα PROBE 

καταγράφεται µέσα σε αυτό και ελέγχεται η διαθεσιµότητα των πόρων µέσα σε κάθε τοµέα. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι µπορούν να παρασχεθούν επαρκείς πόροι από τους αντιπροσώπους 

BGRP+ κατά µήκος της πορείας από το ένα άκρο ως το άλλο, το µήνυµα PROBE φθάνει στον 

προορισµό του. Προφανώς, ο τελευταίος αντιπρόσωπος BGRP+, που αντιστοιχεί στη ρίζα του 

δέντρου συγχώνευσης, µπορεί να ορίσει ένα προσδιοριστικό του δέντρου συγχώνευσης στη δέσµευση, 

η οποία προσδιορίζει µεµονωµένα το δέντρο συγχώνευσης στο οποίο ανήκει η δέσµευση. Κατόπιν, 

ένα µήνυµα GRAFT παράγεται περιέχοντας αυτό το προσδιοριστικό. Το µήνυµα GRAFT ταξιδεύει 

πίσω στην αφετηρία κατά µήκος της καταγραµµένης διαδροµής. Κάθε αντιπρόσωπος BGRP+ που 

ανήκει σε αυτήν τη διαδροµή, αφού επεξεργαστεί το µήνυµα GRAFT, αθροίζει τη δέσµευση µε τις ήδη 

υπάρχουσες δεσµεύσεις του ίδιου δέντρου συγχώνευσης και δεσµεύει τους ζητούµενους πόρους. 

Τέλος, τα µηνύµατα REFRESH ανταλλάσσονται τακτικά µεταξύ των αντιπροσώπων BGRP+ µε στόχο 

τη διατήρηση της κατάστασης της δέσµευσης που ορίστηκε στους αντίστοιχους δροµολογητές.   

Κατ' αυτό τον τρόπο, το BGRP αντιµετωπίζει κυρίως το πρόβληµα κλιµάκωσης από την άποψη των 

πληροφοριών κατάστασης που διατηρούνται στους συνοριακούς δροµολογητές και την επιβάρυνση 

των µηνυµάτων REFRESH. Ωστόσο, οι βελτιώσεις που προτείνονται στα πλαίσια της παρούσας 

διατριβής, επεκτείνοντας το πρωτόκολλο BGRP και δηµιουργώντας το BGRP+, στοχεύουν στον 

περιορισµό του µήκους της διαδροµής που διαπερνιέται από τα µηνύµατα PROBE και GRAFT, 

διευκολύνοντας σε µεγάλο βαθµό το πρόβληµα κλιµάκωσης.   

4.3.1 Αθόρυβο µπόλιασµα 

4.3.1.1 Επισκόπηση 

Το BGRP+ είναι ένα διατοµεακό πρωτόκολλο, το οποίο προσπαθεί να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα 

επεκτασιµότητας µειώνοντας το πλήθος των πληροφοριών κατάστασης που κρατούνται για κάθε 
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δέσµευση πόρων καθώς επίσης και την επεξεργασία των µηνυµάτων δέσµευσης πόρων. Με αυτόν 

τον τρόπο, η ανάγκη για µνήµη και επεξεργαστική ισχύ σε κάθε δροµολογητή µειώνεται σηµαντικά.    

Εντούτοις, για να ολοκληρωθεί ένα αίτηµα δέσµευσης πόρων επιτυχώς στο δίκτυο, κάθε 

αντιπρόσωπος BGRP+ που βρίσκεται στην πορεία του από άκρο σε άκρο πρέπει να ελέγξει τη 

διαθεσιµότητα των πόρων. Επιπλέον, το δέντρο συγχώνευσης στο οποίο ανήκει ένα αίτηµα 

δέσµευσης αναγνωρίζεται στη ρίζα του δέντρου συγχώνευσης. Συνεπώς, τα µηνύµατα σηµατοδοσίας 

πρέπει οπωσδήποτε να «ταξιδέψουν» την πλήρη πορεία από την πηγή προς τον προορισµό 

αυξάνοντας το φορτίο σηµατοδοσίας και καταναλώνοντας ενός σηµαντικού ποσού εύρους ζώνης. 

Στοχεύοντας στη µείωση του φορτίου σηµατοδοσίας, εισάγονται οι µηχανισµοί του αθόρυβου 

µπολιάσµατος. 

Οι µηχανισµοί του αθόρυβου µπολιάσµατος πρέπει να παρέχουν σε έναν ενδιάµεσο αντιπρόσωπο 

BGRP+ την απαραίτητη λειτουργικότητα προκειµένου να µπορεί να απαντηθεί επιτυχώς ένα µήνυµα 

PROBE, προτού αυτό φθάσει στην περιοχή προορισµού. Για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητο να 

εξασφαλιστούν τα παρακάτω : 

o Ο αντιπρόσωπος BGRP+ πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει σε ποιό δέντρο 

συγχώνευσης ανήκει το αίτηµα δέσµευσης πόρων. 

o Επίσης, ο αντιπρόσωπος BGRP+ πρέπει να έχει προ-δεσµεύσει ικανό πλήθος πόρων για το 

συγκεκριµένο δέντρο ούτως ώστε να µπορεί να εγγυηθεί ότι υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι στη 

διαδροµή από το τρέχων σηµείο µέχρι τον τοµέα προορισµού.  

o Επειδή υπάρχει η πιθανότητα ο τελικός αντιπρόσωπος BGRP+ να µην ενηµερωθεί για την 

ύπαρξη νέας δέσµευσης , µιας και το µήνυµα της δέσµευσης έχει τερµατιστεί νωρίτερα, ο 

αρχικός αντιπρόσωπος BGRP+ είναι απαραίτητο να παρέχει κατάλληλο µηχανισµό για να 

επικοινωνήσει µε τον τελικό αντιπρόσωπο και να δεσµευτούν πόροι και στον τελευταίο τοµέα 

κατά µήκος της ενδοτοµεακής διαδροµής που δεν ελέγχεται από το BGRP+ (από το BR4 στο 

ED2 όπως στο Σχήµα 54). 

Στη συνέχεια θα προταθούν οι κατάλληλοι µηχανισµοί που στοχεύουν στο να προσφέρουν µια 

αποτελεσµατική λύση στα προαναφερθέντα προβλήµατα. 

4.3.1.2 NLRI - Μαρκάρισµα για την αναγνώριση των δέντρων συγχώνευσης 

Η δυνατότητα για συγχώνευση µιας νέας δέσµευσης πόρων επάνω σε ένα υπάρχον δέντρο 

συγχώνευσης προτού να φθάσει στον τοµέα προορισµού απαιτεί την ύπαρξη ενός µηχανισµού που 

επιτρέπει την κατάταξη µιας νέας δέσµευσης στο αντίστοιχο δέντρο. Το µαρκάρισµα µε τη χρήση της 

πληροφορίας προσέγγισης στρώµατος δικτύου (Network Layer Reachability Information, NLRI) 

θεωρείται επαρκής για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού λόγω της χαρακτηριστικής ιδιότητας του 

πρωτοκόλλου BGP το οποίο βασίζει την επιλογή των διαδροµών του µε βάση το κοντινότερο µονοπάτι, 

καθιστώντας το έτσι µοναδικό. Εποµένως, εάν η διεύθυνση IP  του προορισµού ενός αιτήµατος 

δέσµευσης πόρων ανήκει σε µια ορισµένη ετικέτα NLRI, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει µια µοναδική 

διαδροµή (που αντιστοιχεί σε ένα µοναδικό δέντρο συγχώνευσης) προς αυτόν τον προορισµό. Κατά 

συνέπεια, εκτός αν προκύψει αλλαγή στις διαδροµές του BGP, το µαρκάρισµα µε την ετικέτα NLRI 

αρκεί για να εγγυηθεί τον προσδιορισµό του δέντρου συγχώνευσης ανάµεσα σε εκείνα στα οποία 
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ανήκει ένας συνοριακός δροµολογητής. Η πληροφορία του NLRI µεταφέρεται πίσω από τη ρίζα του 

δέντρου συγχώνευσης µέσα στα µηνύµατα GRAFT και αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε κάθε 

αντιπρόσωπο BGRP+, ο οποίος επεξεργάζεται το µήνυµα. 

Το παραπάνω αποδεικνύεται µεγάλης σπουδαιότητας δεδοµένου ότι ένα αίτηµα δέσµευσης (µήνυµα 

PROBE) µπορεί να ικανοποιηθεί νωρίτερα (και κατά συνέπεια να απαντηθεί µε ένα µήνυµα GRAFT) 

χωρίς να πρέπει να διανυθεί όλη η διαδροµή προς τη ρίζα του δέντρου συγχώνευσης από τη στιγµή 

που έχει προσδιοριστεί σε πιο δέντρο ανήκει. Ο επιτυχής προσδιορισµός δέντρων συγχώνευσης είναι 

µια προϋπόθεση προκειµένου να εκτελεσθεί µε επιτυχία ο µηχανισµός του αθόρυβου µπολιάσµατος  

όπως περιγράφεται στις  επόµενες παραγράφους.   

4.3.1.3 Σηµατοδοσία στον τοµέα προορισµού 

Ο µηχανισµός αθόρυβου µπολιάσµατος εµποδίζει την προώθηση των µηνυµάτων σηµατοδοσίας στον 

τοµέα προορισµού, δεδοµένου ότι αυτά απαντιούνται ήδη σε κάποιο ενδιάµεσο στάδιο. Αυτό έχει ως 

αντίκτυπο ότι ο τελευταίος τοµέας είναι απληροφόρητος για το νέο αίτηµα δέσµευσης ή 

απελευθέρωσης πόρων.   

Πιο συγκεκριµένα, οι δεσµεύσεις των δικτυακών πόρων είτε πραγµατοποιούνται είτε οι προ-

δεσµευµένοι πόροι χρησιµοποιούνται µέχρι το συνοριακό δροµολογητή του σηµείου εισόδου του 

τοµέα προορισµού. Εποµένως, µόνο ο συνοριακός δροµολογητής εισόδου του τελευταίου τοµέα έχει 

δεσµεύσει τους πόρους, ενώ καµία δέσµευση δεν εκτελείται στη διαδροµή από το δροµολογητή αυτό 

µέχρι τον ακραίο δροµολογητή εξόδου, ο οποίος συνδέεται µε τον υπολογιστή προορισµού. Ωστόσο, 

προκειµένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση υπηρεσιών µε αυξηµένη ποιότητα από άκρο σε άκρο, 

είναι απαραίτητο να δεσµευτούν πόροι και µέσα στον δίκτυο του τελευταίο τοµέα, το οποίο 

επιτυγχάνεται µια άµεση επικοινωνία µεταξύ του τοµέα αναχώρησης και του τοµέα προορισµού.   

Ειδικότερα, κάθε τοµέας πρέπει να παρέχει µια τυποποιηµένη διεπαφή στην οντότητα που ελέγχει 

τους πόρους στο εσωτερικό του τοµέα. Εποµένως, η ενίσχυση των πληροφοριών που φέρονται από 

το µήνυµα GRAFT µπορεί να λύσει το πρόβληµα στον τελευταίο τοµέα. Προτείνεται ουσιαστικά να 

µεταφέρει προς τα πίσω ένα δείκτη σε αυτήν τη διεπαφή καθώς επίσης και τη διεύθυνση IP του 

συνοριακού δροµολογητή εισόδου του τελευταίου τοµέα µέσα στο µήνυµα GRAFT έτσι ώστε αυτές οι 

πληροφορίες να αποθηκεύονται σε κάθε ενδιάµεσο αντιπρόσωπο BGRP+.  

Κατ' αυτό τον τρόπο, η οντότητα ελέγχου των εσωτερικών πόρων του τοµέα  αναχώρησης ανακτά το 

δείκτη της αντίστοιχης οντότητας του τοµέα προορισµού, η οποία είναι αρµόδια για τη δέσµευση των 

πόρων µέσα στον τελευταίο τοµέα. Συνεπώς, µια άµεση επικοινωνία µεταξύ των δύο τοµέων 

επιτυγχάνεται και έπειτα, ο τοµέας έναρξης µπορεί ρητά να ζητήσει τους πόρους στον τοµέα 

προορισµού, εάν είναι απαραίτητο. 

4.3.1.4 Μηχανισµοί για τη δηµιουργία αποθέµατος πόρων    

Ανεξάρτητα από τον προσδιορισµό του δέντρου συγχώνευσης όπως περιγράφηκε παραπάνω, το 

αθόρυβο µπόλιασµα µιας νέας δέσµευσης δε θα είναι εφικτό εάν δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι ώστε να 

εξυπηρετηθεί το αίτηµα της νέας δέσµευσης. Εποµένως, απαιτείται οι αντιπρόσωποι BGRP+ να έχουν 
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δεσµεύσει περισσότερο εύρος ζώνης από εκείνο που πραγµατικά χρησιµοποιούν. Για να επιτευχθεί 

αυτό , τεχνικές υπερ-δέσµευσης, κβαντοποίησης και υστέρησης είναι δυνατόν να υιοθετηθούν. 

Εντούτοις, οι περιορισµοί που εισάγονται από τις πρώτες δύο προσεγγίσεις είναι ιδιαίτερης βαρύτητας 

όσον αφορά τον αντίκτυπό τους στην πιθανότητα επιτυχίας του αθόρυβου µπολιάσµατος και µπορούν 

ακούσια να παράγουν τα αντίθετα αποτελέσµατα από τα προβλεπόµενα. Με άλλα λόγια, η υπερ-

δέσµευση, όταν εκτελείται χωρίς έλεγχο, θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια µείωση της 

αποτελεσµατικότητας του αθόρυβου µπολιάσµατος λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα µελλοντικά 

αιτήµατα δέσµευσης, που προέρχονται από κόµβους BGRP+ που δεν έχουν υπερ-δεσµευµένους 

πόρους, είναι πιθανό να µην περιληφθούν στο δέντρο ή να µην γίνουν αποδεκτά καθόλου. Αφετέρου, 

τα αιτήµατα υπερ-δέσµευσης θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε µηνύµατα PROBE που θα 

προωθούνταν άσκοπα προς τη ρίζα του δέντρου ακόµα και στην περίπτωση που οι ζητούµενοι πόροι 

ήταν διαθέσιµοι, λειτουργώντας εις βάρος του αθόρυβου µπολιάσµατος. 

Η κβαντοποίηση των ζητούµενων πόρων από την άλλη µεριά, δηλ. στρογγυλεύοντας τους µέχρι ένα 

πολλαπλάσιο ενός επιλεγµένου κβάντου, θα µπορούσε επίσης να οδηγήσει σε ανεπιθύµητα 

αποτελέσµατα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση των δέντρων συγχώνευσης που αποτελούνται 

από πολλούς κόµβους φύλλων (N) και είναι επιπλέον ανίκανα, λόγω έλλειψης µελλοντικών αιτηµάτων 

δέσµευσης, να χρησιµοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό του διατηρηµένου εύρους ζώνης. Κατά συνέπεια, 

η ρίζα του δέντρου συγχώνευσης θα κατέληγε διατηρώντας τουλάχιστον πόρους N*quantum, 

ξεπερνώντας έτσι τις πραγµατικές ανάγκες. Κατά συνέπεια, η υιοθέτηση του µηχανισµού 

κβαντοποίησης θα µπορούσε µόνο να δικαιολογηθεί για τα δέντρα συγχώνευσης µε ένα περιορισµένο 

πλήθος φύλλων και ένα πολύ µεγαλύτερο πλήθος αιτηµάτων δέσµευσης.  

Στην ουσία, λαµβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες επισηµάνσεις που συνδέονται µε την 

πολυπλοκότητα που προκαλείται από την υιοθέτηση των αντίστοιχων τεχνικών, έχει προταθεί οι 

αντιπρόσωποι BGRP+ να µην εκτελούν υπερ-δέσµευση ή κβαντοποίηση κατά τη λήψη ενός νέου 

αιτήµατος δέσµευσης. Αντ' αυτού, η έννοια της υστέρησης επεκτείνεται για το σχηµατισµό των 

αποθέµατος πόρων στους αντιπροσώπους BGRP+. Ο αλγόριθµος των πόρων που εισάγεται, όπως 

θα περιγραφεί αργότερα λεπτοµερώς, βασίζει την πολιτική απελευθέρωσης πόρων του στην ύπαρξη 

κατώτατων ορίων και το εύρος ζώνης θα απελευθερώνεται µόνο όταν οι πραγµατικά 

χρησιµοποιηµένοι πόροι πέσουν κάτω από ένα ορισµένο επίπεδο.  

Τα κριτήρια για τον καθορισµό των συνθηκών κάτω από τις οποίες θα γίνεται η απελευθέρωση µπορεί 

να ακολουθούν διάφορα µοντέλα (π.χ. να βασίζεται στον χρόνο, να βασίζεται στα γεγονότα ή να 

βασίζεται σε µετρήσεις).  

Σε µια προσέγγιση βασισµένη στο χρόνο οι προδεσµευµένοι πόροι θα απελευθερωθούν εάν δεν 

έχουν χρησιµοποιηθεί µετά από µια ορισµένη χρονική περίοδο. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί τη χρήση 

χρονοµέτρων προκειµένου να παρακολουθηθεί το χρονικό διάστηµα, το οποίο γενικά προσθέτει 

πολυπλοκότητα στο σύστηµα. Ωστόσο, αυτό δεν είναι επιβαρυντικό για τη δική µας περίπτωση αφού 

χρονόµετρα περιλαµβάνονται ούτως ή άλλως για την υποστήριξη των µηνυµάτων UPDATE. Η 

προσέγγιση που βασίζεται στα γεγονότα είναι αυτή που χρησιµοποιείται στην ενδοτοµεακή περίπτωση 

του προτεινόµενου πλαισίου. Κάθε φορά που απελευθερώνεται µια δέσµευση, το Ε∆Π ελέγχει εάν οι 

αχρησιµοποίητοι πόροι πρέπει να επιστραφούν ή όχι. Κάθε φορά που ένας γεγονός εµφανίζεται (π.χ. 
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απελευθέρωση µιας δέσµευσης) ένας αλγόριθµος, που µπορεί να είναι παρόµοιος µε εκείνον που ήδη 

χρησιµοποιείται, στο Ε∆Π, καθορίζει εάν κα πόσοι πόροι πρέπει να απελευθερωθούν. Τέλος, η 

προσέγγιση που βασίζεται στις µετρήσεις θα µπορούσε να κάνει µετρήσεις σχετικά µε τη 

χρησιµοποίηση του δικτύου προκειµένου να πάρει την απόφαση για την απελευθέρωση των πόρων. 

Τελικά υιοθετήθηκε το µοντέλο που βασίζεται στο χρόνο µιας και ενώ είναι αξιόπιστο και αρκετά 

ευέλικτο δεν επιφέρει ουσιαστική αύξηση στην πολυπλοκότητα του συστήµατος. 

4.3.1.4.1 Αλγόριθµος δηµιουργίας αποθέµατος πόρων 

Όταν ένας αντιπρόσωπος BGRP+ λαµβάνει ένα µήνυµα REFRESH που περιέχει ποσό πόρων 

µικρότερο από το ήδη δεσµευµένο (πιθανώς λόγω τερµατισµού κάποιας σύνδεσης) απελευθερώνει 

τους δικούς του δεσµευµένους πόρους για το συγκεκριµένο δέντρο συγχώνευσης και στη συνέχεια 

προωθεί το µήνυµα στους επόµενους µέχρι τη ρίζα του δέντρου για να κάνουν το αντίστοιχο. Αν ο 

αντιπρόσωπος αποφασίσει να µην προωθήσει αυτό το µήνυµα προς τη ρίζα του δέντρου 

συγχώνευσης, τότε ενώ έχουν απελευθερωθεί οι πόροι από τον τοµέα προορισµού (το φύλλο δηλαδή 

του δέντρου συγχώνευσης) µέχρι τον τρέχοντα αντιπρόσωπο και κατά συνέπεια µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν από επόµενες δεσµεύσεις που θα αφορούν την ίδια ρίζα, οι πόροι συνεχίζουν να 

είναι δεσµευµένοι από εκεί και µέχρι τη ρίζα του δέντρου. Αυτοί οι πόροι, που είναι διατηρηµένοι προς 

τα κάτω αλλά όχι προς τα πάνω λόγω παρακρατηµένων µηνυµάτων REFRESH, δηµιουργούν τα 

αποθέµατα πόρων. Το κάθε απόθεµα πόρων για έναν συγκεκριµένο αντιπρόσωπο BGRP+ 

συσχετίζεται µοναδικά µε ένα δέντρο συγχώνευσης. Ένας αντιπρόσωπος BGRP+ µπορεί να 

δηµιουργήσει αποθέµατα πόρων για όλα τα δέντρα συγχώνευσής του. Η οικοδόµηση των 

αποθεµάτων αυτών έχει ως αντίκτυπο τη µείωση του φορτίου σηµατοδοσίας προς τη ρίζα του δέντρου, 

δεδοµένου ότι τα παρακρατηµένα µηνύµατα REFRESH δεν προωθούνται ως εκεί. Η χρήση των 

αποθεµάτων πόρων από τα επόµενα αιτήµατα δέσµευσης πόρων µειώνει περαιτέρω το φορτίο 

σηµατοδοσίας προς τη ρίζα, αφού δεν προωθούνται ούτε αυτά τα αιτήµατα αλλά εξυπηρετούνται από 

τα ήδη υπάρχοντα αποθέµατα αµέσως.   

Ένας αντιπρόσωπος BGRP+ χρησιµοποιεί δύο παραµέτρους για να ελέγχει το µέγεθος των 

αποθεµάτων που διατηρεί. Αυτές οι παράµετροι είναι:  

• ΜΜΑ= µέγεθος µονάδας απελευθέρωσης 

• ΠΠ= Περίοδος παρακράτησης 

Ο συνδυασµός των δύο παραµέτρων ορίζει ουσιαστικά το ρυθµό απελευθέρωσης (ΡΑ) των πόρων : 

ΡΑ = ΜΜΑ / ΠΠ 

Η διαδικασία της απελευθέρωσης είναι η ακόλουθη:  
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Σχήµα 55: αλγόριθµος δηµιουργίας «αποθεµατικών» πόρων 

Όπως φαίνεται και από το διάγραµµα ροής για να απελευθερωθούν πόροι (ίσοι µε το µέγεθος της 

µονάδας απελευθέρωσης) πρέπει αυτοί οι πόροι να έχουν µείνει αχρησιµοποίητοι για χρονικό 

διάστηµα ίσο µε την περίοδο παρακράτησης. Έτσι υλοποιείται ένα χρονόµετρο για κάθε «ενεργό» 

δέντρο συγχώνευσης (δηλαδή για δέντρο που έχει ήδη τουλάχιστον µία δέσµευση). Κάθε φορά που 

έρχεται ένα νέο αίτηµα δέσµευσης για το συγκεκριµένο δέντρο ελέγχεται αν οι «αποθεµατικοί» πόροι, 

δηλαδή η διαφορά µεταξύ των δεσµευµένων και των χρησιµοποιούµενων πόρων, είναι περισσότεροι 

από το ΜΜΑ. Αν είναι λιγότεροι το χρονόµετρο ξεκινά πάλι από την αρχή αλλιώς συνεχίζει και όταν 

περάσει χρόνος ίσος µε την περίοδο παρακράτησης απελευθερώνονται ΜΜΑ πόροι. Να σηµειωθεί ότι 

για όσο χρόνο οι «αποθεµατικοί» πόροι είναι λιγότεροι από το ΜΜΑ το χρονόµετρο ξαναµηδενίζεται 

οπότε ουσιαστικά η χρονοµέτρηση ξεκινά πάλι όταν το απόθεµα γίνει ίσο ή µεγαλύτερο από το ΜΜΑ. 

4.4 Προσοµοιώσεις 

4.4.1 Στόχοι προσοµοιώσεων 

Κάθε προτεινόµενος µηχανισµός που πρόκειται να εφαρµοστεί σε πραγµατικά δίκτυα είναι απαραίτητο 

να περάσει από το στάδιο των προσοµοιώσεων για να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα και η 

αποδοτικότητά του. Στη περίπτωση του µηχανισµού του αθόρυβου µπολιάσµατος που προτείνεται 

στα πλαίσια της διατοµεακής διαχείρισης πόρων µε τη βοήθεια του πρωτοκόλλου BGRP+ αυτή η 

διαδικασία χωρίστηκε καταρχήν σε δύο στάδια. Όπως προαναφέρθηκε ο µηχανισµός έχει σαν στόχο 

να µειώσει το κόστος σηµατοδοσίας κατά τη διάρκεια εγκατάστασης µίας δέσµευσης πόρων 

απαντώντας στο αίτηµα όσο το δυνατόν συντοµότερα µε τη χωρική έννοια της λέξης, δηλαδή έχοντας 

διανύσει το αίτηµα λιγότερους κόµβους. Για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητα κατά βάση δύο 

στοιχεία: να µπορεί να γίνει αντιληπτό όσο νωρίτερα γίνεται σε ποιό δέντρο συγχώνευσης ανήκει το 
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αίτηµα και να υπάρχουν προδεσµευµένοι οι κατάλληλοι πόροι. Έτσι το πρώτο µέρος των 

προσοµοιώσεων µελετάει την αποτελεσµατικότητα της έγκαιρης αναγνώρισης / ταυτοποίησης του 

δέντρου συγχώνευσης ενώ το δεύτερο αξιολογεί την αποδοτικότητα του αλγορίθµου δηµιουργίας 

αποθεµατικών πόρων.  

Όπως θα φανεί και στη συνέχεια υπάρχει µια αντίρροπη εξάρτηση µεταξύ της χρησιµοποίησης των 

δικτυακών πόρων και της µείωσης του κόστους σηµατοδοσίας. Για αυτό το λόγο εξετάζονται και τα 

δύο µεγέθη ώστε να εκτιµηθεί η αποδοτικότητα του αλγορίθµου και το κέρδος εφαρµογής του σε 

κατάστασης υψηλού και χαµηλού φορτίου κίνησης.  

4.4.2 Μέρος πρώτο: έγκαιρη αναγνώριση δέντρου συγχώνευσης   

Για να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα του µηχανισµού έγκαιρης αναγνώρισης του δέντρου 

συγχώνευσης θεωρείται ότι υπάρχουν πάντα διαθέσιµοι πόροι ούτως ώστε να εξεταστεί µόνο η 

διαδικασία αναγνώρισης του δέντρου (µέσω NLRI) χωρίς να εµπλέκεται ο αλγόριθµος διαχείρισης 

πόρων. Στην κλασική περίπτωση που δε χρησιµοποιείται η τεχνική του αθόρυβου µπολιάσµατος το 

κάθε αίτηµα δέσµευσης πρέπει να φτάσει µέχρι τον κόµβο προορισµού. Με την εφαρµογή όµως του 

µηχανισµού αυτού είναι δυνατό ένα αίτηµα να χρειαστεί να περάσει σηµαντικά λιγότερους  κόµβους 

µέχρι να ικανοποιηθεί. Το µέγεθος του κέρδους από αυτή τη δυνατότητα εξετάζει το πρώτο µέρος των 

προσοµοιώσεων που πραγµατοποιήθηκαν.  

Για να οριστεί η δικτυακή τοπολογία των προσοµοιώσεων εξετάστηκε η κατάσταση που επικρατεί στο 

∆ιαδίκτυο. Πιο συγκεκριµένα, οι τοµείς που πρόκειται να διασχίσει ένα αίτηµα δεν ξεπερνούν συνήθως 

τους 9 [56], [57] ∆εδοµένου ότι υπάρχουν κατ’ ελάχιστο δύο συνοριακοί δροµολογητές σε κάθε 

αυτόνοµο τοµέα και ότι σε κάθε συνοριακός δροµολογητής αντιστοιχεί ένας αντιπρόσωπος BGRP+, 

κάθε αίτηµα δέσµευσης µπορεί να διασχίσει το πολύ 18 αντιπροσώπους BGRP+. Τα σενάρια 

προσοµοίωσης που επιλέχτηκαν βασίστηκαν σε τοπολογίες δέντρων συγχώνευσης διαφορετικού 

βάθους (4 – 14) για να ανταποκρίνονται σε πραγµατικές συνθήκες. Επίσης, τα δέντρα που 

εξετάστηκαν είναι πλήρη δυαδικά δέντρα χωρίς βλάβη της γενικότητας αφού ο παράγοντας που 

διαδραµατίζει, όπως θα φανεί παρακάτω, είναι το βάθος του δέντρου και όχι τόσο το πλήθος των 

παιδιών κάθε κόµβου. Στο Σχήµα 59 απεικονίζεται ένα πλήρες δυαδικό δέντρο βάθους 4.  

Όπως έχει ήδη αναλυθεί, η αναγνώριση του δέντρου συγχώνευσης γίνεται µε τη βοήθεια της 

πληροφορίας που προσφέρει το NLRI. Για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας του µηχανισµού 

αυτού πρέπει να εξεταστεί πόσο προσφέρουν στη µείωση της διαδροµής που πρέπει να διασχίσει ένα 

αίτηµα µέχρι να αναγνωριστεί το δέντρο στο οποίο ανήκει οι ήδη «ενεργοποιηµένοι» κόµβοι. Με την 

έννοια «ενεργοποιηµένοι κόµβοι» εννοούνται οι κόµβοι εκείνοι των οποίων οι αντιπρόσωποι  BGRP+ 

γνωρίζουν την πληροφορία NLRI για το δεδοµένο προορισµό και κατά συνέπεια είναι σε θέση να 

αναγνωρίσουν το δέντρο συγχώνευσης στο οποίο ανήκει το εκκρεµών αίτηµα δέσµευσης. Αυτοί οι 

κόµβοι έχουν το ρόλο να σταµατήσουν ένα αίτηµα δέσµευσης πριν φτάσει στο στην ρίζα του δέντρου 

και να το «µπολιάσουν» αθόρυβα στο κατάλληλο δέντρο συγχώνευσης. Είναι φανερό ότι το ιδανικό θα 

ήταν όλοι οι κόµβοι να είναι ενεργοποιηµένοι αλλά τότε θα εµφανιζόταν πάλι το ζήτηµα της 

κλιµάκωσης το οποίο αντιµετωπίστηκε µε την εκµετάλλευση της οµαδοποίησης του BGP µιας και όλοι 

οι κόµβοι θα έπρεπε να έχουν πληροφορία για όλα τα πιθανά δέντρα. 
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Για τις ανάγκες της προσοµοίωσης ακολουθήθηκε η ακόλουθη διαδικασία. Ορίζεται καταρχήν ένα 

πλήρες δυαδικό δέντρο βάθους Ν. Για να υπολογιστεί το µέσο πλήθος των κόµβων που πρόκειται να 

διασχίσει ένα αίτηµα δέσµευσης (µήνυµα PROBE) µέχρι να µπορέσει να απαντηθεί πρέπει στην 

αρχική κατάσταση του δέντρου να δηµιουργηθούν κάποιοι «ενεργοποιηµένοι κόµβοι». Έτσι 

επιλέγονται τυχαία µερικοί κόµβοι (όχι απαραίτητα κόµβοι - φύλλα) οι οποίοι ξεκινούν ένα αίτηµα προς 

την ρίζα του δέντρου. Όλοι οι κόµβοι από τους οποίους περνάει το αίτηµα «ενεργοποιούνται» και µε 

αυτή τη διαδικασία προκύπτει ένα δυαδικό δέντρο µε ένα ποσοστό «ενεργοποιηµένων κόµβων». Στη 

συνέχεια γίνονται επιπλέον αιτήµατα (µέτρησης) για να προκύψουν οι µετρήσεις του µήκους της 

διαδροµής που θα διανύσουν , χωρίς όµως να αλλάζουν την κατάσταση των κόµβων που περνάνε. 

Με άλλα λόγια ένας κόµβος µπορεί να ενεργοποιηθεί µόνο κατά την αρχική φάση κατασκευής του 

δέντρου και όχι κατά τη διάρκεια των αιτηµάτων µέτρησης. Αν κάποιο αίτηµα µέτρησης δε βρει 

ενεργοποιηµένο κόµβο και φτάσει στη ρίζα του δέντρου οι κόµβοι από τους οποίους πέρασε, οι οποίοι 

προφανώς δεν ήταν ενεργοποιηµένοι, συνεχίζουν να µην έχουν ενεργοποιηθεί. Έτσι διασφαλίζεται ότι 

κάθε αίτηµα µέτρησης βρίσκει το δέντρο στην ίδια κατάσταση µε όλα τα υπόλοιπα αιτήµατα. 

Με βάση τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων εξετάζεται ο αντίκτυπος που έχουν οι δύο µεταβλητές 

του συστήµατος (το βάθος του δέντρου και ο αριθµός των αρχικά ενεργοποιηµένων κόµβων) στη µέση 

µείωση του µήκους της διαδροµής που πρέπει να διανύσει ένα αίτηµα.   

4.4.2.1 Αποτελέσµατα προσοµοίωσης 

Τα σενάρια προσοµοίωσης περιλάµβαναν µια ποικιλία δυαδικών δέντρων συγχώνευσης συνδυασµένη 

µε διάφορα βάθη (από δέντρα βάθους 4 µέχρι 12) και διαφορετικές αρχικές καταστάσεις (δηλ. πλήθος 

«ενεργοποιηµένων κόµβων») για κάθε δέντρο. Στο Σχήµα 56 και Σχήµα 57 παρουσιάζεται η 

περίπτωση ενός δέντρου βάθους 10 µιας και αποτελεί την πιο αντιπροσωπευτική περίπτωση 

διατοµεακής δέσµευσης διασχίζοντας τέσσερις αυτόνοµους τοµείς. Στα γραφήµατα φαίνεται ξεκάθαρα 

πόσο πολύ επηρεάζει το σχετικά µικρό ποσοστό των «ενεργοποιηµένων κόµβων» (4%-20%) επί 

συνόλου 2047 το µήκος της διαδροµής που διανύει το αίτηµα. ∆εδοµένου ότι στην κλασική περίπτωση 

όπου το «αθόρυβο µπόλιασµα» δεν είναι ενεργοποιηµένο ένα αίτηµα πρέπει να διανύσει 10 κόµβους 

το γεγονός ότι το µέσο µέγεθος της διαδροµής µειώνεται στους 5,2 µέχρι και 2,3 κόµβους (δηλαδή 

µείωση της τάξης του 40%-80%) µε τη χρήση του «αθόρυβου µπολιάσµατος» καταδεικνύει την 

αξιοσηµείωτη συνεισφορά του προτεινόµενου µηχανισµού.  
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Σχήµα 56: µείωση µήκους διαδροµής % προς 

ενεργοποιηµένους κόµβους % 
Σχήµα 57: µέσο µήκος διαδροµής προς 

ενεργοποιηµένους κόµβους % 
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Στο Σχήµα 58 γίνεται αντιληπτός ο ρόλος που διαδραµατίζει το βάθος του δέντρου (µε άλλα λόγια 

πόσο µακριά είναι ο προορισµός από την αφετηρία). Παρατηρείται ότι για µικρά δέντρα η 

αποτελεσµατικότητα του µηχανισµού αν και δεδοµένη είναι πιο περιορισµένη σε σχέση µε εκείνα που 

έχουν µεγαλύτερο βάθος. Στο σχήµα απεικονίζεται το ποσοστό µείωσης της διαδροµής σε σχέση µε το 

ποσοστό των «ενεργοποιηµένων κόµβων» για πέντε δέντρα διαφορετικού βάθους (4,6,8,10 και  12). 

Για παράδειγµα, ένα δέντρο βάθους 4 µειώνει το µήκος της διαδροµής κατά 32,3%-49,5% ανάλογα µε 

τους «ενεργοποιηµένους κόµβους» ενώ για τα ίδια ποσοστά «ενεργοποιηµένων κόµβων» ένα δέντρο 

βάθους 12 φτάνει το ποσοστό του 80,6%. Να σηµειωθεί ωστόσο ότι το ποσοστό των 

ενεργοποιηµένων κόµβων φαίνεται να επηρεάζει µε τον ίδιο τρόπο τη µείωση της διαδροµής 

ανεξάρτητα από το βάθος του δέντρου.  
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Σχήµα 58: µείωση µήκους διαδροµής% για δέντρα συγχώνευσης διαφορετικών βαθών 

4.4.3 Μέρος δεύτερο: Αξιολόγηση απόδοσης του αλγόριθµου 
δηµιουργίας «αποθεµατικών» πόρων 

Προκειµένου να αξιολογηθεί ο προτεινόµενος µηχανισµός αθόρυβου µπολιάσµατος, ο αλγορίθµου 

δηµιουργίας «αποθεµατικών» πόρων και η δυνατότητα της έγκαιρης αναγνώρισης των δέντρων 

συγχώνευσης χρησιµοποιούνται από κοινού. Υποτίθεται ότι κάθε αντιπρόσωπος BGRP+ του δέντρου 

συγχώνευσης µπορεί να προσδιορίσει τον τοµέα προορισµού, και εποµένως µπορεί να εκτελέσει το 

ακόλουθο βήµα. Ο αντιπρόσωπος BGRP+ θα ελέγξει, εάν έχει αρκετούς πόρους για να κάνει δεκτό 

ένα νέο αίτηµα δέσµευσης. Εάν υπάρχουν ικανοποιητικοί πόροι, το µήνυµα PROBE θα τερµατιστεί και 

θα δηµιουργηθεί ένα µήνυµα GRAFT προς την αντίστοιχη πηγή. 

Η προτεινόµενη τοπολογία για τα σενάρια της προσοµοίωσης αποτελείται από ένα πλήρες δυαδικό 

δέντρο βάθους 4 αποτελούµενο από 31 κόµβους όπως φαίνεται στο Σχήµα 59. Σύµφωνα µε το σχήµα 

η τοπολογία αποτελείται από έναν τοµέα αφετηρία , έναν τοµέα διέλευσης και ένα τοµέα προορισµού 

(ρίζα δέντρου). Ωστόσο, αυτή η τοπολογία θα µπορούσε να αναπαριστά και ένα άλλο σενάριο µε έναν 

τοµέα αφετηρίας, ένα τοµέα προορισµού (την ρίζα του δέντρου) και τρεις ενδιάµεσους τοµείς αν 



Μηχανισµοί δέσµευσης πόρων σε διατοµεακές περιοχές                                                                 127 

 

  

υποτεθεί ότι υπάρχει ένας µόνο συνοριακός δροµολογητής σε κάθε τοµέα ο οποίος να ανήκει στο 

συγκεκριµένο δέντρο συγχώνευσης. Για να είναι πιο σαφής και απλή η ανάλυση των αποτελεσµάτων 

αποφεύχθηκαν πιο πολύπλοκες µορφές τοπολογίας.  

Για τα σενάρια της προσοµοίωσης ορίστηκαν δύο µοντέλα κίνησης, ένα που αντιπροσωπεύει χαµηλή 

κίνηση και ένα υψηλή ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά τα αποτελέσµατα. Έτσι 

όλα τα σενάρια εκτελέστηκαν και µε τα δύο µοντέλα . Η κίνηση παράχθηκε από γεννήτριες 

δεσµεύσεων που παρήγαγαν αιτήµατα δέσµευσης µε εκθετικά κατανεµηµένους χρόνους άφιξης και 

επίσης εκθετικά κατανεµηµένες διάρκειες που ήταν τοποθετηµένες σε όλα τα φύλλα του δέντρου. Στην 

περίπτωση του χαµηλού φορτίου κίνησης υπήρχαν κατά µέσο όρο 20 δεσµεύσεις ταυτόχρονα 

ενεργές, ενώ στο υψηλό φορτίο ο αριθµός έφτανε τις 110. Όλες οι δεσµεύσεις για λόγους 

απλούστευσης ζήταγαν το ίδιο ποσό πόρων µιας και όλοι οι κόµβοι του δέντρου υποτίθεται ότι είχαν 

άπειρο εύρος ζώνης. Κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης κάθε σεναρίου πραγµατοποιείται ένας 

αριθµός δεσµεύσεων για να προκύψουν οι «ενεργοποιηµένοι κόµβοι», όπως και στην περίπτωση του 

πρώτου µέρους των προσοµοιώσεων, και στη συνέχεια ξεκινούν τα αιτήµατα «µέτρησης».Η χρονική 

διάρκεια εκτέλεσης κάθε σεναρίου προσοµοίωσης ορίστηκε στις 10 ώρες. Η τιµή αυτή επιλέχτηκε 

αφού πρώτα µελετήθηκαν πολλές διαφορετικές τιµές (από µισή ώρα µέχρι και 24 ώρες) ώστε να 

βρεθεί εκείνη για την οποία η αρχική φάση προσαρµογής του συστήµατος είναι αµελητέα σε σχέση µε 

την περίοδο ισορροπίας και κατά συνέπεια δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα αποτελέσµατα. Στον 

παρακάτω πίνακα φαίνονται οι παράµετροι όλων των σεναρίων προσοµοίωσης.  

Παράµετρος Τιµές 

Μέγεθος µονάδας απελευθέρωσης 1,2-20 µε βήµα 2 (11 τιµές) 

Περίοδος παρακράτησης 20-200 δευτερ. Με βήµα 20 (10 τιµές) 

Προφίλ κίνησης 20 δεσµεύσεις, 110 δεσµεύσεις (2 τιµές) 

Πίνακας 5: παράµετροι σεναρίων προσοµοίωσης 
Σύµφωνα µε τον πίνακα εκτελέστηκαν 220 σενάρια προσοµοίωσης (11Χ10Χ2) τα οποία απαίτησαν 

2200 ώρες ώστε να προκύψει ένα ικανό πλέγµα µετρήσεων για τη µελέτη της αποδοτικότητας του 

µηχανισµού.  
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Σχήµα 59: Το δέντρο συγχώνευσης που χρησιµοποιήθηκε για την προσοµοίωση 
∆ύο µέτρα απόδοσης χρησιµοποιήθηκαν για να εκτιµήσουν την απόδοση του µηχανισµού του 

αθόρυβου µπολιάσµατος: το µέσο φορτίο σηµατοδοσίας και µέση χρησιµοποίηση των δικτυακών 

πόρων για ολόκληρο το δέντρο συγχώνευσης. Το µέσο φορτίο σηµατοδοσίας S για ένα δέντρο 

συγχώνευσης µε n κόµβους, ορίζεται ως: 
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Όπου rin(j) είναι ο αριθµός των ληφθέντων αιτηµάτων του κόµβου j και rout(j) είναι ο αριθµός των 

προωθούµενων αιτηµάτων του κόµβου j.  Το φορτίο σηµατοδοσίας δείχνει το ποσοστό των 

λαµβανόµενων αιτηµάτων δέσµευσης πόρων (µηνύµατα σηµατοδοσίας) που προωθήθηκαν από τους 

κόµβους του δέντρου. Η µέση χρησιµοποίηση ρ για όλο το δέντρο ορίζεται ως: 
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Με άλλα λόγια, αποτελεί τη µέση χρησιµοποίηση του δέντρου συγχώνευσης, το οποίο ορίζεται ως το 

εύρος ζώνης που χρησιµοποιείται για τις ενεργές δεσµεύσεις δια του συνολικού εύρους ζώνης που 

έχει ανατεθεί στο δέντρο. 

4.4.3.1 Αποτελέσµατα προσοµοίωσης 

Τα παρακάτω τρισδιάστατα σχήµατα αποτυπώνουν γραφικά τα αποτελέσµατα των σεναρίων 

προσοµοίωσης. Τα τέσσερα γραφήµατα απεικονίζουν το φορτίο σηµατοδοσίας και τη χρησιµοποίηση 

των πόρων του δικτύου σε συνθήκες χαµηλής και υψηλής κίνησης. Γενικά παρατηρείται ότι η 
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χρησιµοποίηση του δικτύου σε όλες τις συνθήκες κινείται σε πολύ καλά επίπεδα (75% - 92%) ενώ 

ταυτόχρονα το φορτίο σηµατοδοσίας σε καµία περίπτωση δεν υπερέβη το 23%. Να σηµειωθεί σε αυτό 

το σηµείο ότι το φορτίο σηµατοδοσίας, έτσι όπως ορίστηκε στην προηγούµενη παράγραφο, στην 

περίπτωση που δε χρησιµοποιηθεί ο µηχανισµός του αθόρυβου µπολιάσµατος είναι 100% αφού όλα 

τα αιτήµατα πρέπει να ταξιδέψουν µέχρι την ρίζα του δέντρου.  

Σε συνθήκες χαµηλού φορτίου η χρησιµοποίηση µειώνεται και το φορτίο σηµατοδοσίας αυξάνεται όσο 

η ΠΠ µεγαλώνει και αντίστροφα. ∆εδοµένου ότι όσο µικρότερη είναι η ΠΠ τόσο πιο συχνά 

απελευθερώνονται πόροι είναι λογικό να υπάρχουν περισσότερα µηνύµατα σηµατοδοσίας αλλά και 

λιγότεροι «αποθεµατικοί» πόροι και κατά συνέπεια καλύτερη εκµετάλλευση των πόρων. Η ΜΜΑ 

επηρεάζει µε αντίστοιχο τρόπο τα κριτήρια απόδοσης. Με εξαίρεση τις τιµές που είναι µικρότερες από 

4 (οι οποίες είναι εξαιρετικά µικρές όπως αποδείχθηκε για τα συγκεκριµένα σενάρια προσοµοίωσης 

και για αυτό παρουσιάζει διαφορετική συµπεριφορά) όσο αυξάνεται η ΜΜΑ µειώνεται η 

χρησιµοποίηση και το φορτίο σηµατοδοσίας. Μεγάλες τιµές ΜΜΑ σηµαίνει ότι παρακρατούνται 

µεγαλύτερα ποσά «αποθεµατικών» πόρων άρα παρατηρείται µειωµένη χρησιµοποίηση και 

απελευθερώνονται πιο «δύσκολα» αφού είναι λιγότερο πιθανό να µείνει ένα τόσο µεγάλο ποσό 

αχρησιµοποίητο για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα και κατά συνέπεια ανταλλάζονται λίγα µηνύµατα 

σηµατοδοσίας.  
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Σχήµα 60: % χρησιµοποίησης και φορτίου σηµατοδοσίας σε σχέση µε το ΜΜΑ και την ΠΠ για 
χαµηλό φορτίο κίνησης 

Στην περίπτωση υψηλού φορτίου η συµπεριφορά του ΜΜΑ παρουσιάζει διαφορετική εικόνα από ότι 

σε εκείνη του χαµηλού. Ο λόγος για τον οποίο συµβαίνει αυτό είναι ο ακόλουθος. Η βασική λογική 

υπονοεί ότι όσο µεγαλύτερο είναι το ΜΜΑ τόσο λιγότερα µηνύµατα σηµατοδοσίας θα υπάρχουν µιας 

και είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν περισσότερα αιτήµατα χωρίς να χρειάζεται να προωθηθούν προς 

τη ρίζα του δέντρου. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι ενώ µπορούν να απελευθερωθούν  πόροι ίσοι µε 

το ΜΜΑ, κατά τη διάρκεια της δέσµευσης ζητούνται µόνο όσοι πόροι είναι απαραίτητοι (στην 

περίπτωση της προσοµοίωσης µία µονάδα εύρους ζώνης). Το ζήτηµα στην περίπτωση υψηλού 

φορτίου είναι ότι αν και µε την παρακράτηση µεγαλύτερου ΜΜΑ εξυπηρετούνται περισσότερα 

αιτήµατα χωρίς να προωθούνται προς τον επόµενο κόµβο (άρα λιγότερα µηνύµατα σηµατοδοσίας), 

µετά την ενδεχόµενη απελευθέρωση των πόρων (οι οποίοι είναι αρκετοί) ο κόµβος βρίσκεται µε πολύ 

λίγους «αποθεµατικούς» πόρους και κάθε αίτηµα  µετά την εξάντλησή τους προωθείται περαιτέρω 

προκαλώντας την ανταλλαγή µηνυµάτων σηµατοδοσίας. Το ερώτηµα είναι αν αυτή η ιδιόµορφη 

συµπεριφορά θα µπορούσε να συµβεί και στην περίπτωση χαµηλού φορτίου. Η απάντηση είναι πως 

στην πραγµατικότητα συµβαίνει απλώς δεν είναι το ίδιο εµφανής. Μπορεί να παρατηρηθεί για την 

περιοχή των µικρών τιµών (ΜΜΑ µέχρι 4) όπου και η συµπεριφορά είναι ίδια µε εκείνη του υψηλού 

φορτίου. Ο λόγος είναι ότι όταν το ΜΜΑ και κατά συνέπεια το ποσό των «αποθεµατικών» πόρων γίνει 

συγκρίσιµο µε τη διακύµανση των αιτηµάτων δέσµευσης τότε από τη µία µεριά δεν απελευθερώνονται 

συχνά πόροι (πράγµα που µειώνει τη σηµατοδοσία) αλλά όταν αυτό συµβεί έχουν µείνει πολύ λίγοι 

«αποθεµατικοί» πόροι και κατά συνέπεια τα επερχόµενα αιτήµατα (τα οποία είναι πολλά σε σχέση µε 

τους πόρους) θα πρέπει να προωθηθούν προς τους επόµενους κόµβους επιβαρύνοντας το φορτίο 

σηµατοδοσίας.   



Μηχανισµοί δέσµευσης πόρων σε διατοµεακές περιοχές                                                                 131 

 

  

 

 
Σχήµα 61: % χρησιµοποίησης και φορτίου σηµατοδοσίας σε σχέση µε το ΜΜΑ και την ΠΠ για 

υψηλό φορτίο κίνησης 

4.5 Αρχιτεκτονική διατοµεακού πλαισίου 
Προκειµένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που αναφέρθηκαν στην αρχή του κεφαλαίου αυτού, 

επιλέχτηκε µια αρχιτεκτονική σύµφωνα µε το πλαίσιο BGRP+. Εντούτοις, αρκετές κρίσιµες επεκτάσεις 

και βελτιώσεις προστέθηκαν ώστε να προκύψει ένα σύστηµα που θα ανταποκρίνεται σε πραγµατικές 

συνθήκες και δίκτυα. 
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Επίσης, οι ιδέες και οι µηχανισµοί που αναπτύχθηκαν για τη διαχείριση των πόρων ενδοτοµεακά (οι 

οποίοι περιγράφηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο) επηρέασαν και το σχεδιασµό του δια-τοµεακού 

µοντέλου. 

Το ακόλουθο σχήµα δίνει µια γενική επισκόπηση της αρχιτεκτονικής και απεικονίζει τις βασικές 

αλληλεπιδράσεις  µεταξύ του ενδοτοµεακού και διατοµεακού επιπέδου διαχείρισης πόρων στον τοµέα 

αφετηρίας, το µεσάζοντα και στον τοµέα προορισµού. 

Επίπεδο ενδοτοµεακής διαχείρισης 
πόρων

MYEX ΑΕΑ ΑΕΑ

Τερµατικό

Τερµατικό

Α∆Π

Τερµατικό
ΣΑ

∆Π
∆Π

∆Π

ΑΕΑ ΑΕΑ

Α∆Π

MYEX

Σ∆

BGRP+ BGRP+

ΣΑ

∆Π

∆Π

∆Π

Σ∆

Τερµατικό

Επίπεδο διατοµεακής διαχείρισης 
πόρων

Τοµέας 1 Τοµέας 2∆ίκτυο 
κορµού ∆ίκτυο πρόσβασης∆ίκτυο πρόσβασης

 
Σχήµα 62: Γενική διατοµεακή αρχιτεκτονική και ροή µηνυµάτων 

Ένας αποκαλούµενος αντιπρόσωπος BGRP+ συνδέεται µε κάθε συνοριακό δροµολογητή. Αυτοί οι 

αντιπρόσωποι αλληλεπιδρούν µε το ενδοτοµεακό επίπεδο διαχείρισης πόρων µε τον ακόλουθο 

τρόπο: 

• Τα διατοµεακά αιτήµατα πόρων αρχίζουν από τον ΑΕΑ που συνδέεται µε το συνοριακό 

δροµολογητή εξόδου του τοµέα-αφετηρία και στέλνεται στον αντίστοιχο αντιπρόσωπο BGRP+. 

• Οι αντιπρόσωποι BGRP+ που συνδέονται µε τους συνοριακούς δροµολογητές εισόδου 

χρησιµοποιούν τον ΑΕΑ εισόδου για να θέσουν τις απαραίτητες δεσµεύσεις πόρων στους 

υπόλοιπους τοµείς. 

4.5.1 Ανάλυση αρχιτεκτονικού µοντέλου 

4.5.1.1 Προσφερόµενες υπηρεσίες 
Όταν προσφέρονται δικτυακές υπηρεσίες που εκτείνονται σε πολλαπλούς τοµείς διαχειριζόµενους από 

διαφορετικούς λειτουργούς, πρέπει να υπάρχει κάποια κοινή κατανόηση αυτών των υπηρεσιών µεταξύ 

των τοµέων. Οι προσφερθείσες υπηρεσίες πρέπει επίσης να είναι γνωστές στον πελάτη. Για να 

επιτευχθεί αυτό, δύο αντίθετες προσεγγίσεις είναι δυνατές: 

• Παγκόσµια γνωστές υπηρεσίες (GWKS): Υπάρχει ένα σύνολο τυποποιηµένων υπηρεσιών, οι 

οποίες εφαρµόζονται από όλους τους τοµείς. Επίσης ο πελάτης ξέρει αυτό το σύνολο υπηρεσιών 

και µπορεί να επιλέξει. 
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• ∆υναµική ανίχνευση των υπηρεσιών: Το δίκτυο µπορεί να έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύσει τις 

πιθανές υπηρεσίες από µια δεδοµένη αφετηρία σε έναν δεδοµένο προορισµό που προκύπτουν 

από τον συνδυασµό των διαφορετικών υπηρεσιών στους διαφορετικούς τοµείς κατά την πορεία 

από την αφετηρία στον προορισµό. 

Η τελευταία προσέγγιση προκαλεί µερικά σοβαρά προβλήµατα, τα οποία µειώνουν κατά ένα µεγάλο 

µέρος τη δυνατότητα χρησιµοποίησής του: Όταν κάθε κεντρικός τοµέας θα µπορεί να καθορίσει τις 

δικτυακές υπηρεσίες του, κάποιου είδους αντιστοίχηση πρέπει να γίνει σε κάθε σύνορο τοµέων. Όταν 

οι πολλαπλές αυτές αντιστοιχήσεις συσσωρευτούν, είναι πολύ πιθανό η προκύπτουσα υπηρεσία να 

έχει ετερόκλητα χαρακτηριστικά και να µην είναι χρήσιµη στην εφαρµογή του τελικού χρήστη. 

Ένα άλλο πρόβληµα προκύπτει, όταν ένας από τους τοµείς καθορίζει λιγότερες δικτυακές υπηρεσίες 

(π.χ. µόνο µια «εξέχουσα» υπηρεσία) από τον προηγούµενο ή/και τους επόµενους τοµείς. Σε αυτήν 

την περίπτωση, διαφορετικές δικτυακές υπηρεσίες πρέπει να αντιστοιχηθούν σε µια ενιαία υπηρεσία, 

όταν η κίνηση περνάει από εκείνον τον τοµέα. Στη συνέχεια, αυτά τα πακέτα δεν µπορούν πλέον να 

διαχωριστούν στις διαφορετικές κλάσεις κίνησης όταν προχωρούν στους επόµενους τοµείς, οι οποίοι 

ενδεχοµένως να υλοποιούν έναν µεγαλύτερο αριθµό δικτυακών υπηρεσιών. 

Φαίνεται λοιπόν να είναι απαραίτητος ο καθορισµός ενός σταθερού αριθµού  παγκόσµια γνωστών 

δικτυακών υπηρεσιών, έτσι ώστε η διαδικασία αντιστοίχησης στα όρια των τοµέων να αποφευχθεί. Για 

κάθε GWKS κάποιες παράµετροι περιγραφής της κίνησης είναι ορισµένες σε µια σταθερή περιοχή, 

π.χ. ένα µέγιστο µέγεθος πακέτων. 

Οι διαχειριστές δικτύων µπορούν εντούτοις να επιλέξουν να υλοποιήσουν αυτές τις GWKS σε 

διαφορετική έκταση. Π.χ. εάν υπάρχει µια GWKS, η οποία υποστηρίζει χαµηλή καθυστέρηση, τότε 

κάθε διαχειριστής δικτύου µπορεί να επιλέξει να εγγυηθεί διαφορετικές τιµές για τη µέση και τη µέγιστη 

καθυστέρηση. Οι τιµές καθυστέρησης µπορούν να προστεθούν κατά µήκος της πορείας από την 

αφετηρία στον προορισµό για να δώσουν τη γενική καθυστέρηση. Με παρόµοιο τρόπο, οι συνολικές 

απώλειας πακέτων κατά µήκος της διαδροµής ή άλλες παράµετροι ποιότητας υπηρεσίας µπορούν να 

υπολογιστούν από τις τιµές που δίνονται από κάθε τοµέα κατά µήκος της πορείας των πακέτων και 

που παρουσιάζονται στον τελικό χρήστη. 

Έτσι προτάθηκε η ακόλουθη προσέγγιση για τον καθορισµό των υπηρεσιών δικτύων: 

• Καθορίζεται ένα σύνολο παγκόσµια γνωστών υπηρεσιών. Εντούτοις, αντί του καθορισµού όλων 

των παραµέτρων ποιότητας υπηρεσίας για αυτές τις υπηρεσίες, αφήνονται ανοικτές και 

διευκρινίζεται ένας στόχο βελτιστοποίησης, π.χ. καµία απώλεια, πολύ µικρή καθυστέρηση, κ.λπ. 

• Όταν ένας τελικός χρήστης ζητά µια δικτυακή υπηρεσία, διευκρινίζει επίσης ένα σύνολο 

παραµέτρων QoS, π.χ. µια µέγιστη καθυστέρηση που είναι πρόθυµος να δεχτεί. Αυτές οι 

παράµετροι QoS στέλνονται ως µέρος του µηνύµατος-αιτήµατος κατά µήκος της διαδροµής προς 

τον τοµέα προορισµού. Κάθε κόµβος ενηµερώνει αυτόν τον τοµέα για να λάβει υπόψη την 

καθυστέρηση, τη διακύµανση καθυστέρησης και την απώλεια πακέτων που έχει εισαχθεί από τη 

διαδροµή που έχει διανύσει η ροή µέχρι την τρέχουσα θέση. Ένα αίτηµα απορρίπτεται, εάν η 

πορεία δεν µπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών. 
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Η προδιαγραφή των παραµέτρων QoS σε κάθε τµήµα της διαδροµής µπορεί να είναι µέρος µιας 

διµερούς συµφωνίας σε επίπεδο υπηρεσίας µεταξύ γειτονικών τοµέων. Να σηµειωθεί, ότι είναι 

σηµαντικό κάθε διαχειριστής τοµέα δίνει µια τιµή όσο δυνατόν πιο ρεαλιστική. ∆εν πρέπει ούτε να 

δηλώνονται µεγαλύτερες τιµές , από τι µπορεί πραγµατικά να υποστηριχθεί, ούτε να δηλωθούν πολύ 

χαµηλές τιµές, για να είναι «στην ασφαλή πλευρά». 

Επίσης να σηµειωθεί ότι οι διατοµεακές υπηρεσίες πρέπει να καθορίσουν ένα σηµείο εισόδου και ένα 

εξόδου (διεύθυνση αφετηρίας και προορισµού). Υπηρεσίες που αποσκοπούν σε συνδέσεις ένα-προς-

πολλούς  όπως η εξαιρετική υπηρεσία κρίσιµης αποστολής (όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 3) δεν 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ένα διατοµεακό σενάριο, επειδή είναι άγνωστο, ποιες περιοχές θα 

διασχίσει η ροή και εποµένως δεν υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν εγγυήσεις. 

4.5.1.2 Οµαδοποίηση βασισµένη στο δέντρο συγχώνευσης 
Στο ∆ιαδίκτυο, το BGP χρησιµοποιείται ως πρωτόκολλο δροµολόγησης µεταξύ τοµέων. Οι συνοριακοί 

δροµολογητές είναι οι κόµβοι, οι οποίοι εξετάζονται από το BGP. Είναι αρµοδιότητα του πρωτοκόλλου 

δροµολόγησης BGP να δηµιουργήσει τις διαδροµές µε τέτοιο τρόπο, ώστε ένας δροµολογητής BGP 

προωθεί όλα τα πακέτα στον ίδιο προορισµό µέσω ενός µοναδικού επόµενου δροµολογητή. Αυτό 

εγγυάται τη δηµιουργία των αποκαλούµενων δέντρων συγχώνευσης. Όλη η κίνηση προς έναν 

προορισµό ταξιδεύει κατά µήκος των κλάδων ενός τέτοιου δέντρου συγχώνευσης προς τη ρίζα του 

δέντρου, το οποίο αντιπροσωπεύει τον προορισµό. 

Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική διατοµεακών δεσµεύσεων πόρων χρησιµοποιεί αυτήν τη διαδικασία. 

Προωθεί τα µηνύµατα ανίχνευσης διαδροµής (µήνυµα PROBE) κατά µήκος της πορείας 

δροµολόγησης του BGP. Οι δεσµεύσεις οργανώνονται στην αντίστροφη κατεύθυνση (µήνυµα GRAFT). 

Σε κάθε κόµβο BGP (συνοριακός δροµολογητής), οι δεσµεύσεις για τον ίδιο προορισµό (δηλ. εκείνον 

που ανήκει στο ίδιο δέντρο συγχώνευσης) είναι  οµαδοποιηµένες.   

Να σηµειωθεί, ότι αυτό περιορίζει πρώτιστα τον αριθµό ταυτόχρονων δεσµεύσεων που πρέπει να 

διατηρούνται σε κάθε συνοριακό δροµολογητή. Εντούτοις, πρόσθετοι µηχανισµοί µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να µειώσουν τον αριθµό των µηνυµάτων σηµατοδοσίας που ταξιδεύουν από το 

ένα άκρο στο άλλο (όπως είναι ο µηχανισµός αθόρυβου µπολιάσµατος ). 

4.5.1.3 Συνεργασία µε το BGP 
Για να καθορίσει τη διαδροµή προς τον τοµέα προορισµού, το επίπεδο διαχείρισης διατοµεακών 

πόρων πρέπει να αλληλεπιδράσει µε τη δροµολόγηση BGP, για να βρει τον αντιπρόσωπο BGRP+ του 

επόµενου κόµβου. Η διεύθυνση IP του επόµενου συνοριακού δροµολογητή καθορίζεται από τις 

ιδιότητες NEXT_HOP της διαδροµής BGP. 

Η µοναδική διεπαφή  µεταξύ BGRP+ και BGP θα δίνει τη δυνατότητα στο BGRP+ να ζητήσει 

• έναν κατάλογο γειτονικών συνοριακών δροµολογητών για να καθιερώσει τα κανάλια επικοινωνίας 

µεταξύ των αντιπροσώπων  BGRP+ 

• τον BGP NEXT_HOP για µια δεδοµένη διεύθυνση προορισµού 
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4.5.1.4 Επικοινωνία αντιπροσώπων BGRP+ 
Οι αντιπρόσωποι BGRP+ δηµιουργούνται σε κάθε συνοριακό δροµολογητή σε έναν τοµέα BGRP+. Η 

επικοινωνία είναι πάντα µεταξύ των «παρακείµενων» αντιπροσώπων BGRP+. Οι παρακείµενοι 

αντιπρόσωποι BGRP+ µπορούν να είναι στον ίδιο τοµέα ή σε γειτονικούς τοµείς. 

Μεταξύ κάθε ζευγαριού παρακείµενων αντιπροσώπων BGRP+, καθιερώνεται ένα αξιόπιστο και 

ασφαλές κανάλι επικοινωνίας. 

Οι δεσµεύσεις αρχίζουν πάντα στον αντιπρόσωπο BGRP+ που συνδέεται µε το συνοριακό 

δροµολογητή εξόδου του τοµέα αφετηρίας. Αυτός ο αντιπρόσωπος αντιστοιχεί σ’ ένα φύλλο στο 

δέντρο συγχώνευσης προς τον τοµέα προορισµού και εποµένως καλείται αντιπρόσωπος BGRP+  

«φύλλου» της δέσµευσης. 

Το σηµείο κατάληξης µια δέσµευσης BGRP+ είναι ο αντιπρόσωπος BGRP+ που συνδέεται µε το 

συνοριακό δροµολογητή εισόδου του τοµέα προορισµού. Αυτός ο αντιπρόσωπος αντιστοιχεί στη ρίζα 

του δέντρου συγχώνευσης και εποµένως καλείται αντιπρόσωπος BGRP+ «ρίζας». 

Στους ενδιάµεσους τοµείς, συµµετέχουν στην επεξεργασία του αιτήµατος οι αντιπρόσωποι BGRP+ 

που σχετίζονται και µε τον συνοριακό δροµολογητή εισόδου και µε το συνοριακό δροµολογητή εξόδου. 

Αυτοί οι αντιπρόσωποι καλούνται αντιπρόσωποι BGRP+ εισόδου και εξόδου. 

4.5.1.4.1 ∆ηµιουργία µιας δέσµευσης 

Για τη δηµιουργία µιας δέσµευσης, βασικά χρησιµοποιούνται δύο µηνύµατα: το PROBE και το GRAFT. 

Ο αντιπρόσωπος – «φύλλου» αρχίζει µια δέσµευση µε την αποστολή ενός µηνύµατος PROBE στον 

επόµενο κόµβο προς τον προορισµό. Το µήνυµα PROBE περιέχει το αίτηµα δέσµευσης, ένα σύνολο 

των παραµέτρων QoS, τις πληροφορίες για το δίκτυο προορισµού και ένα αρχείο της διαδροµής. Τα 

µηνύµατα PROBE ταξιδεύουν µαζί µε την ροή των πακέτων από τον αντιπρόσωπο «φύλλου» προς τη 

ρίζα. Όταν ένα µήνυµα PROBE φθάνει σε έναν αντιπρόσωπο BGRP+ εισόδου, εκείνος συµβουλεύεται 

τη βάση δεδοµένων πόρων του για να ελέγξει, εάν η νέα δέσµευση ταιριάζει στη διµερή συµφωνία που 

υπάρχει µε τον προηγούµενο τοµέα. Ελέγχει επίσης, εάν οι ζητούµενες παράµετροι QoS µπορούν να 

ικανοποιηθούν µέχρι εκείνη τη θέση. Εάν η νέα δέσµευση µπορεί να γίνει αποδεκτή, ο αντιπρόσωπος 

BGRP+ παρεµβάλλει τη διεύθυνση IP του στο αρχείων της διαδροµής και διαβιβάζει το µήνυµα 

PROBE στον επόµενο κόµβο. Να σηµειωθεί, ότι καµία δέσµευση δεν πραγµατοποιείται και καµία 

πληροφορία κατάστασης δε κρατιέται σε οποιαδήποτε από τους εµπλεκόµενους αντιπροσώπους 

BGRP+ κατά τη διάρκεια της προώθησης του µηνύµατος PROBE. 

Τα µηνύµατα PROBE τερµατίζονται είτε λόγω κάποιας συνθήκης λάθους σε έναν ενδιάµεσο 

αντιπρόσωπο BGRP+ είτε όταν φθάνει το µήνυµα σε έναν αντιπρόσωπο, ο οποίος µπορεί 

αναµφίβολα να προσδιορίσει την ταυτότητα του δέντρου συγχώνευσης για το δίκτυο προορισµού. Σε 

αυτή την περίπτωση, ο αντιπρόσωπος µπορεί να τερµατίσει το µήνυµα PROBE. 

Όταν το µήνυµα PROBE φτάσει επιτυχώς στον τερµατικό αντιπρόσωπο BGRP+, ένα µήνυµα GRAFT 

στέλνεται κατά µήκος της διαδροµής που έχει καταγραφεί στο αρχείο διαδροµής του µηνύµατος 

PROBE. Το µήνυµα GRAFT περιέχει µια ταυτότητα δέντρων, η οποία προσδιορίζει µοναδικά το 

συγκεκριµένο δέντρο συγχώνευσης. 
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Σε κάθε κόµβο, η δέσµευση συγχωνεύεται µε άλλες δεσµεύσεις για το ίδιο δέντρο συγχώνευσης. Σε 

κάθε κόµβο εισόδου (εκτός από αυτόν στον τοµέα προορισµού), οι τοπικές δεσµεύσεις 

πραγµατοποιούνται αναζητώντας πόρους µέσα στους τοµείς. 

Τα µηνύµατα GRAFT περιέχουν επίσης µια αναφορά στην οντότητα που είναι υπεύθυνη για την 

ενδοτοµεακή διαχείριση πόρων του τελευταίου τοµέα µαζί µε τη διεύθυνση IP του συνοριακού 

δροµολογητή εισόδου, τα οποία µπορούν µαζί να χρησιµοποιηθούν από τον τοµέα αφετηρίας για να 

ζητήσει πόρους στον τελευταίο τοµέα της διαδροµής. 

4.5.1.4.2 Ανανεώσεις 

Οι δεσµεύσεις ανανεώνονται περιοδικά µεταξύ των άκρων. Για αυτόν το λόγο, ένας αντιπρόσωπος 

BGRP+ στέλνει περιοδικά ένα µήνυµα UPDATE σε όλους τους γνωστών αντιπροσώπους των 

επόµενων και προηγούµενων κόµβων. Το µήνυµα UPDATE περιέχει έναν κατάλογο όλων των 

ενεργών δεσµεύσεων για αυτόν τον κόµβο. 

Το µήνυµα UPDATE για έναν µεγάλο αριθµό δεσµεύσεων µπορεί να σταλεί σε πολλαπλά µηνύµατα, 

υπό τον όρο ότι, το δεν ξεπερνιέται το χρονικό όριο ανανέωσης για κάθε δέσµευση. 

Εάν ένας αντιπρόσωπος δε λάβει ένα µήνυµα UPDATE για µια δέσµευση µέσα σε ένα συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα, υποθέτει, ότι η αντίστοιχη δέσµευση δεν είναι πλέον ενεργή και την αφαιρεί από 

τους εσωτερικούς πίνακές του. Εάν ένα µήνυµα UPDATE από έναν αντιπρόσωπο προηγούµενου 

κόµβου ορίζει ένα χαµηλότερο ποσό πόρων από το αποθηκευµένο στους εσωτερικούς πίνακες του 

αντιπροσώπου, υποθέτει, ότι η δέσµευση µειώθηκε. Εάν ένα µήνυµα UPDATE από έναν 

αντιπρόσωπο επόµενου κόµβου ορίζει ένα υψηλότερο ποσό πόρων από το αποθηκευµένο στους 

εσωτερικούς πίνακες του αντιπροσώπου, υποθέτει, ότι αυτό το υψηλότερο ποσό είναι δεσµευµένο 

αυτήν την περίοδο από τον επόµενο κόµβο. Ο αντιπρόσωπος µπορεί να στείλει ένα µήνυµα TEAR 

στους κατάλληλους αντιπροσώπους των επόµενων κόµβων για να απελευθερώσουν τους πόρους 

που δε χρησιµοποιούνται πλέον. Ωστόσο, αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Ο αντιπρόσωπος µπορεί 

επίσης να περιµένει το µηχανισµό ανανεώσεων για να διαδώσει τις απελευθερώσεις των δεσµεύσεων 

περαιτέρω στο δίκτυο. 

Εάν ένας αντιπρόσωπος λάβει ένα µήνυµα UPDATE µε περισσότερες δεσµεύσεις ή µε δεσµεύσεις µε 

υψηλότερο ποσό πόρων από το αποθηκευµένο στους εσωτερικούς πίνακές του από έναν 

αντιπρόσωπο προηγούµενου κόµβου, αυτό θεωρείται λάθος. Είναι επίσης λάθος, εάν ένας 

αντιπρόσωπος λάβει ένα µήνυµα UPDATE µε λιγότερες δεσµεύσεις ή µε χαµηλότερο ποσό πόρων 

από το αποθηκευµένο στους εσωτερικούς πίνακές του από έναν αντιπρόσωπο επόµενο κόµβου. Για 

να ανακτήσει από αυτό το λάθος, ο αντιπρόσωπος θα προσπαθήσει να ζητήσει τους πρόσθετους 

πόρους από τον αντιπρόσωπο του επόµενο κόµβου στέλνοντας αµέσως ένα µήνυµα UPDATE µε το 

απαραίτητο ποσό πόρων για αυτήν τη δέσµευση στον αντιπρόσωπο επόµενο κόµβου. Αυτό το 

µήνυµα UPDATE περιέχει την ένδειξη «παρακαλώ επιβεβαιώστε», η οποία αναγκάζει το δέκτη να 

απαντήσει στο αίτηµα είτε µε ένα µήνυµα UPDATE είτε µε ένα µήνυµα ERROR µέσα σε ένα ορισµένο 

χρονικό διάστηµα. Εάν ένα µήνυµα ERROR ληφθεί ή εξαντληθεί το χρονικό περιθώριο για την 

παραλαβή ενός µηνύµατος UPDATE, ο αντιπρόσωπος στέλνει ένα µήνυµα ERROR αντίθετα από την 

ροή των πακέτων σε όλους τους αντιπροσώπους των αντίστοιχων προηγούµενων κόµβων. 
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4.5.1.4.3 Απελευθέρωση δέσµευσης  

Για να απελευθερωθεί µια δέσµευση ή για να µειώσει το ποσό πόρων που διατίθενται σε µια 

δέσµευση, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο µηχανισµός ανανέωσης που περιγράφηκε στην προηγούµενη 

παράγραφο. Ωστόσο για να επιταχυνθεί  η διαδικασία, µπορεί να σταλεί ένα µήνυµα TEAR. Ένα 

µήνυµα TEAR µπορεί να θεωρηθεί ως ένα µερικό µήνυµα UPDATE. Κάθε αντιπρόσωπος είναι 

ελεύθερος να απελευθερώσει τους πόρους συνολικά ή µερικώς από τον αντιπρόσωπο του επόµενου 

κόµβου µε ένα µήνυµα TEAR, να περιµένει το µηχανισµό ανανεώσεων, ή να κρατήσει τους πόρους 

για ύστερη χρήση. 

Ένα µήνυµα TEAR µε µηδενικό ποσό πόρων θα αφαιρέσει όλες τις πληροφορίες για εκείνη τη 

δέσµευση από τους εσωτερικούς πίνακες του αντιπροσώπου. Όταν δεν υπάρχουν άλλες 

καταχωρήσεις προηγούµενων κόµβων για µια δεδοµένη δέσµευση, ο αντιπρόσωπος στέλνει επίσης 

ένα µήνυµα TEAR στον αντιπρόσωπο του επόµενου κόµβου. 

4.5.1.4.4 Λάθη κατά τη διάρκεια της δέσµευσης 

Κατά τη διάρκεια της φάσης PROBE ένας αντιπρόσωπος µπορεί να ανακαλύψει, ότι οι παράµετροι 

QoS που ζητούνται για τη συγκεκριµένη δέσµευση δεν µπορούν να εξασφαλιστούν από το δίκτυο. 

Ένας αντιπρόσωπος που συνδέεται µε έναν συνοριακό δροµολογητή εισόδου µπορεί επίσης να 

ανιχνεύσει, ότι το πρόσθετο αίτηµα δεν µπορεί να καλυφθεί από τη διµερή συµφωνία µε το διαχειριστή 

δικτύου του προηγούµενου κόµβου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα µήνυµα ERROR µπορεί να σταλεί  

προς τα πίσω ακόµα και κατά τη διάρκεια της φάσης PROBE. 

Κατά τη διάρκεια της φάσης GRAFT, ένας αντιπρόσωπος µπορεί να ανιχνεύσει, ότι δεν µπορούν να 

δεσµευθούν πόροι για εκείνο το µέρος της διαδροµής που είναι αρµόδιος. Σε αυτήν την περίπτωση, ο 

αντιπρόσωπος στέλνει ένα µήνυµα ERROR για να ενηµερώσει προς τα πάνω τον αιτούντα και µπορεί 

πρόσθετα να στείλει ένα µήνυµα TEAR προκειµένου να απελευθερωθούν προς τα κάτω οι ήδη 

δεσµευµένοι πόροι. Η αποστολή του µηνύµατος TEAR είναι προαιρετική. Ο αντιπρόσωπος µπορεί 

επίσης να περιµένει το µηχανισµό ανανεώσεων για να διαδώσει την αλλαγή ή να κρατήσει τους 

πόρους για πιθανές µελλοντικές δεσµεύσεις. 

4.5.1.5 ∆ιεπαφή µε το ενδοτοµεακό επίπεδο διαχείρισης πόρων  

Μια διατοµεακή δέσµευση αρχίζει πάντα από κάποια οντότητα ενδοτοµεακής διαχείρισης πόρων στον 

τοµέα αφετηρίας. Η οντότητα διατοµεακής διαχείρισης πόρων χρησιµοποιεί την αντίστοιχη 

ενδοτοµεακή οντότητα για να ζητήσει τους πόρους µέσα στον τοµέα και στις ζεύξεις µεταξύ των 

τοµέων.  

Η διεπαφή πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

• Στον τοµέα αφετηρίας: Αίτηµα πόρων προς ένα τοµέα προορισµού. Το αίτηµα πρέπει να περιέχει 

τη δικτυακή υπηρεσία, τον περιγραφέα κίνησης, τις απαραίτητες παραµέτρους QoS και τον 

προορισµό. Η απάντηση πρέπει να περιέχει ένα δείκτη επιτυχίας και τις πραγµατικές 

παραµέτρους QoS. 
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• Στους ενδιάµεσους τοµείς: Αίτηµα πόρων διέλευσης µέσω ενός τοµέα. Το αίτηµα πρέπει να 

περιέχει τη δικτυακή υπηρεσία, τον ελάχιστο περιγραφέα κίνησης, τον προτιµώµενο περιγραφέα 

κίνησης, το σηµείο εισόδου και το σηµείο εξόδου του τοµέα. Η απάντηση πρέπει να περιέχει έναν 

δείκτη επιτυχίας και τις πραγµατικές παραµέτρους QoS. 

• Στον τοµέα προορισµού: Αίτηµα πόρων µέσα στον τοµέα προορισµού. Το αίτηµα πρέπει να 

περιέχει τη δικτυακή υπηρεσία, τον ελάχιστο περιγραφέα κίνησης, τον προτιµώµενο περιγραφέα 

και το σηµείο εισόδου. Η απάντηση πρέπει να περιέχει ένα δείκτη επιτυχίας και µια ταυτότητα 

αναφοράς, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί από την οντότητα ενδοτοµεακής διαχείρισης πόρων 

του τοµέα-αφετηρίας για να ζητήσει πόρους µέσα στον τελευταίο τοµέα από το σηµείο εισόδου 

µέχρι τον τελικό χρήστη. 

4.5.1.5.1 Ενδοτοµεακοί ρόλοι της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής 

Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική καθορίζει ένα πρότυπο τριών ρόλων για τις ενδοτοµεακές δεσµεύσεις. 

Οι τρεις ρόλοι είναι: 

• ένας αιτών, ο οποίος ξεκινά το αίτηµα; 

• ένας αποστολέας, ο οποίος εισάγει την κίνηση στο δίκτυο, 

• ένας δέκτης, ο οποίος λαµβάνει την  κίνηση µε την κατάλληλη ποιότητα υπηρεσίας. 

Η διατοµεακή προσέγγιση όπως περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο εντούτοις, ακολουθεί ένα πρότυπο 

που ξεκινάει από τον αποστολέα για τις δεσµεύσεις. Αυτό είναι απαραίτητο, επειδή τα µηνύµατα 

GRAFT για την ανακάλυψη της διαδροµής πρέπει πάντα να ακολουθήσουν την πορεία δροµολόγησης 

του BGP από τον αποστολέα στο δέκτη. Αυτή η πορεία δεν µπορεί να ανακαλυφθεί στην αντίστροφη 

κατεύθυνση από το δέκτη στον αποστολέα, ούτε µπορεί να είναι οριστεί από έναν τρίτο. 

Για να συγκεραστούν και οι δύο προσεγγίσεις, προτείνεται ο ακόλουθος µηχανισµός για τις δεσµεύσεις 

τριών ρόλων: 

1. Εάν ο αιτών δεν είναι στον ίδιο τοµέα µε τον αποστολέα, ο αιτών θα αρχίσει µία δέσµευση στον 

αποστολέα µε ένα µηδενικό αίτηµα δέσµευσης. Η απάντηση σε αυτό το αίτηµα θα περιέχει την 

αναφορά στην οντότητα διατοµεακής διαχείρισης πόρων του τοµέα του αποστολέα. 

2. Ο αιτών θα ζητήσει έπειτα τους απαραίτητους πόρους από το ενδοτοµεακό επίπεδο διαχείρισης 

πόρων του τοµέα του αποστολέα. Αυτό το αίτηµα θα περιλάβει τις πληροφορίες, οι οποίες 

επιτρέπουν στον τοµέα του αποστολέα να χρεώσει τον αιτούντα για τη δέσµευση. 

3. Η οντότητα διαχείρισης διατοµεακών πόρων του τοµέα του αποστολέα θα πραγµατοποιήσει 

έπειτα ένα "κανονικό" αίτηµα πόρων που θα ξεκινά από τον αποστολέα, περιλαµβάνοντας το 

ξεκίνηµα ενός διατοµεακού αιτήµατος στον τοµέα προορισµού, εάν είναι απαραίτητο. 

Αυτή η προσέγγιση προσθέτει την ακόλουθη απαίτηση στη διεπαφή του επιπέδου διαχείρισης 

ενδοτοµεακών πόρων: 

• Στον τοµέα αφετηρίας: Αίτηµα δέσµευσης διατοµεακών πόρων. Το αίτηµα πρέπει να περιέχει τη 

δικτυακή υπηρεσία, τις ζητούµενες παραµέτρους QoS, τον περιγραφέα κίνησης, την αφετηρία, τον 
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προορισµού και την έγκριση της χρέωσης. Η απάντηση πρέπει να περιέχει ένα δείκτη επιτυχίας 

και τις πραγµατικές παραµέτρους QoS. 

4.5.1.5.2 Ρόλος του ΑΕΑ στους συνοριακούς δροµολογητές  

Στο ενδοτοµεακό µέρος της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής, οι ΑΕΑ είναι αρµόδιοι για την κίνηση που 

µεταφέρεται µέσω των συσκευών απόληξης µέσα και έξω από το δίκτυο. Στο διατοµεακό σενάριο, οι 

συνοριακοί δροµολογητές διαδραµατίζουν έναν παρόµοιο ρόλο για την κίνηση που ανταλλάσσεται 

µεταξύ των γειτονικών τοµέων. Υπάρχει, όµως, µια σηµαντική διαφορά: 

Ενώ οι συσκευές απόληξης είναι σε θέση να «αστυνοµεύσουν» και να µαρκάρουν την κίνηση για κάθε 

ροή, αυτό δεν είναι δυνατό για τους συνοριακούς δροµολογητές. Έτσι οι συνοριακοί δροµολογητές 

πρέπει να ρυθµίσουν την κίνηση σε ένα πιο αφαιρετικό επίπεδο. Υπάρχουν οι ακόλουθες δύο 

δυνατότητες: 

• Οι συνοριακοί δροµολογητές µπορούν να αστυνοµεύσουν και να µαρκάρουν την κίνηση "ανά 

δέσµευση". Στην περίπτωση του BGRP+ αυτό σηµαίνει ανά δέντρο συγχώνευσης και ανά κλάση 

κίνησης. 

• Οι συνοριακές δροµολογητές µπορούν να αστυνοµεύσουν και να µαρκάρουν την κίνηση "ανά 

κλάση κίνησης", αθροίζοντας όλες τις δεσµεύσεις για την ίδια κλάση κίνησης. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η αστυνόµευση στα όρια των τοµέων έχει µια πολύ διαφορετική βάση από 

εκείνη που γίνεται στη συσκευή απόληξης εισόδου: 

• Η αστυνόµευση στις συσκευών απόληξης ελέγχει ότι ο πελάτης δε στέλνει περισσότερη κίνηση 

από εκείνη που έχει συµφωνηθεί. Η επιπλέον κίνηση µπορεί είτε να υποβιβαστεί είτε να 

απορριφθεί. Ο διαχειριστής του δικτύου δε δίνει οποιαδήποτε εγγύηση για αυτήν. 

• Η αστυνόµευση στους συνοριακούς δροµολογητές εντούτοις ελέγχει ότι ο γειτονικός τοµέας δε 

στέλνει περισσότερη κίνηση από εκείνη που έχει συµφωνηθεί. Ωστόσο, εάν επιλεγεί να 

απορριφθεί ή να υποβιβαστεί η επιπλέον κίνηση, θα επηρεαστεί ο τελικός χρήστης και όχι ο 

γειτονικός τοµέας. Έτσι η απόρριψη πακέτων δεν είναι η σωστή "τιµωρία" για την υπερβάλλουσα 

κίνηση µεταξύ τοµέων. 

Αντ' αυτού, είναι χρήσιµο να επαναδιαπραγµατευτούν οι συµφωνίες επιπέδου υπηρεσίας µεταξύ των 

τοµέων µε τέτοιο τρόπο ώστε η παραπανίσια κίνηση να χρεώνεται µε µια υψηλή τιµή. Σε αυτήν την 

περίπτωση, ο γειτονικός τοµέας θα είναι προσεκτικός για τον έλεγχο της κίνησης QoS που παράγει ή 

λαµβάνει και διαβιβάζει. Ο ορισµός τέτοιων προτύπων είναι πέρα από το στόχο αυτής της διατριβής. 

Εν πάση περιπτώσει ο συνοριακός δροµολογητής πρέπει να αστυνοµεύσει την εισερχόµενη κίνηση. 

Αυτό µπορεί να γίνει σε διαφορετικά επίπεδα λεπτοµέρειας: 

• Χειρισµός ανά δέσµευση: 

• Οι συνοριακοί δροµολογητές πρέπει να είναι σε θέση να ορίσουν ένα πεδίο ταξινοµητή 

βασισµένο στον πεδίο DSCP (για να προσδιοριστεί η κλάση κίνησης) και µία λίστα 
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προθεµάτων IP (για να προσδιοριστεί το δέντρο συγχώνευσης). Η προτεινόµενη ενδοτοµεακή 

αρχιτεκτονική µπορεί να χειριστεί µόνο ένα ενιαίο πρόθεµα IP. 

• Όταν ο γειτονικός τοµέας στέλνει περισσότερη κίνηση από τη συµφωνηθείσα, ο 

«αστυνοµευτής» µπορεί να προσδιορίσει σε ποια δέσµευση ανήκει. 

• Χειρισµός ανά κλάση κίνησης: 

• Οι συνοριακοί δροµολογητές πρέπει να είναι σε θέση να ορίσουν ένα πεδίο ταξινοµητή 

βασισµένο στο πεδίο DSCP. 

• Ο «αστυνοµευτής» δεν µπορεί να ανιχνεύσει την παραπανίσια κίνηση σε κάθε δέντρο 

συγχώνευσης, όσο το ποσό της κίνησης σε όλα τα δέντρα της ίδιας κλάσης κίνησης δεν 

υπερβαίνει το γενικό όριο. 

Στην προτεινόµενη αρχιτεκτονική χρησιµοποιείται ο χειρισµός ανά κλάση κίνησης. Ο «αστυνοµευτής» 

πρέπει να διαµορφωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε η υπερβάλλουσα κίνηση να µην απορρίπτεται ή να 

υποβιβάζεται αµέσως, αλλά να αναγνωρίζεται για να γίνουν οι απαραίτητες διαχειριστικές ενέργειες. Η 

απόρριψη ή η υποβάθµιση πρέπει να γίνεται, όταν η κίνηση φτάσει σε ένα επίπεδο, το οποίο θα είχε 

επιπτώσεις στη δυνατότητα του δικτύου να υποστηρίξει άλλη (σύµµορφη) κίνηση µε απαιτήσεις 

ποιότητας υπηρεσίας. 

4.5.1.6 Κλιµάκωση 

Η κλιµάκωση στη δέσµευση πόρων έχει διάφορες  – εν µέρει συσχετισµένες  – διαστάσεις: 

• Αριθµός δεσµεύσεων: Πόσες δεσµεύσεις είναι ταυτόχρονα ενεργές σε κάθε δικτυακό στοιχείο; 

Ένας υψηλός αριθµός δεσµεύσεων χρειάζεται ένα µεγάλο ποσό µνήµης για να αποθηκεύσει τις 

πληροφορίες κατάστασης κάθε δέσµευσης. Επιπλέον, αυτό θα σηµάνει επίσης έναν υψηλό 

αριθµό µηνυµάτων σηµατοδοσίας, επειδή η κατάσταση αυτή πρέπει πιθανότατα να ανανεώνεται 

τακτικά. 

• Ο αριθµός κόµβων που πρέπει να διασχίσει ένα αίτηµα δέσµευσης: Μπορεί ένα αίτηµα 

δέσµευσης να είναι απαντιέται «κοντά» στον αιτούντα ή πρέπει να ταξιδέψει όλη τη διαδροµή 

µέχρι τον προορισµό; Ένας µεγάλος αριθµός κόµβων σηµαίνει έναν υψηλό αριθµό µηνυµάτων 

σηµατοδοσίας στο δίκτυο και έτσι ένα υψηλό ποσό επεξεργαστικής ισχύος, ειδικά για τους 

κεντρικούς δροµολογητές του δικτύου πυρήνα. 

Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική λύνει εγγενώς το πρώτο ζήτηµα. Ο αριθµός ταυτόχρονων δεσµεύσεων 

δεν µπορεί να υπερβεί τον αριθµό των αυτόνοµων συστηµάτων στο ∆ιαδίκτυο που πολλαπλασιάζεται 

µε τον αριθµό δικτυακών υπηρεσιών που προσφέρονται. Έτσι η αρχιτεκτονική έχει µια γραµµική 

αύξηση ανάλογη µε τον αριθµό των αυτόνοµων συστηµάτων στο ∆ιαδίκτυο. 

Εντούτοις, χωρίς το µηχανισµό αθόρυβου µπολιάσµατος, κάθε µήνυµα σηµατοδοσίας πρέπει ακόµα 

να ταξιδέψει όλη τη διαδροµή από την πηγή στον τοµέα προορισµού. Όπως φαίνεται στο [50], αυτό 

µπορεί να οδηγήσει σε προβλήµατα κλιµάκωσης, ειδικά για τις βραχύβιες ροές µικρού εύρους ζώνης, 

όπως το VoIP. Οι τοµείς διέλευσης επηρεάζονται κυρίως από αυτήν τη συµπεριφορά.     
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4.5.1.7 ∆ιάγραµµα ανάλυσης κλάσεων 

Λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τα ζητήµατα που συζητούνται στα προηγούµενα υποκεφάλαια, 

το ακόλουθο αρχιτεκτονικό διάγραµµα κλάσεων περιγράφει το επίπεδο διατοµεακής διαχείρισης 

πόρων το οποίο βασίζεται στο BGRP+. Ωστόσο δεν καλύπτει οποιεσδήποτε διεπαφές ή 

αλληλεπίδραση µε εκείνο της ενδοτοµεακής διαχείρισης πόρων. 
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Σχήµα 63: Αρχιτεκτονικό διάγραµµα κλάσεων BGRP+ 

Στη συνέχεια περιγράφονται τα αντικείµενα και οι σχέσεις που αρχίζουν από το Domain στο πάνω 

δεξί µέρος του διαγράµµατος. Οι όροι που αναφέρονται σε µια από τις κλάσεις που παρουσιάζονται 

στο διάγραµµα είναι τυπωµένοι µε έντονους χαρακτήρες: Κάθε  Domain αποτελείται από (µεταξύ 

άλλων αντικειµένων που δεν παρουσιάζονται εδώ) ένα σύνολο  BorderRouters που τρέχουν BGP. Ο 

κύριος στόχος αυτών των δροµολογητών είναι να χρησιµοποιηθούν τα RouterTableEntries τους για 

να υπολογίσουν τον επόµενο κόµβο, ο οποίος είναι (στον κόσµο του BGP) πάλι ένας  BorderRouter. 
Ένας BGRPAgent αρχικοποιείται για κάθε BorderRouter. Ο BGRPAgent υλοποιεί µια διεπαφή 

BGRP, που χρησιµοποιείται από όλους τους γειτονικούς BGRPAgents για την προώθηση των 

µηνυµάτων BGRP+. Μία SLA αντιστοιχίζεται σε κάθε σχέση γειτνίασης. Μία SLA περιλαµβάνει 

(µεταξύ άλλων αντικειµένων που δεν παρουσιάζονται εδώ) ένα σύνολο PerServiceSLAs, καθένα από 

τα οποία αντιστοιχεί σε µία συγκεκριµένη GWKS. Τα PerServiceSLAs περιλαµβάνουν (µεταξύ άλλων 

αντικειµένων που δεν παρουσιάζονται εδώ) ένα SLS που περιέχει τεχνικές παραµέτρους. 

Οι BGRPAgents διαχειρίζονται τα SinkTreeReservations για κάθε DestinationDomain. Ένα 

SinkTreeReservation αποτελείται από ένα ή περισσότερα PerServiceReservations, καθέβα από τα 

οποία αντιστοιχεί σε µία συγκεκριµένη GWKS. Ένα SinkTreeReservation γνωρίζει έναν µοναδικό 

επόµενο κόµβο, στο οποίο προωθούνται όλα τα πακέτα που ανήκουν στο συγκεκριµένο SinkTree. 
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Μια PerServiceReservation είναι το αποτέλεσµα µίας τουλάχιστον IncomingReservation, η οποία 

παραληφθεί από έναν BGRPAgent προηγούµενου κόµβου.  

Η αλληλεπίδραση µε την ενδοτοµεακή διαχείριση πόρων απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραµµα: 

InternetResource
Manager

BgrpAgent
Dom ainResource

Manager

11

DestinationDomain

**

11

 
Σχήµα 64: αλληλεπίδραση  µε το ενδοτοµεακό επίπεδο διαχείρισης πόρων 

Ο BGRPAgent  υλοποιεί τη διεπαφή InternetResourceManager, η οποία χρησιµοποιείται από το 

επίπεδο ενδοτοµεακής διαχείρισης πόρων ή κάποια άλλη οντότητα για να ζητήσει δεσµεύσεις. Ο 

BGRPAgent  αντίστοιχα χρησιµοποιεί µια διεπαφή αποκαλούµενη DomainResourceManager, για να 

προωθήσει τις δεσµεύσεις προς τον ενδοτοµεακό έλεγχο πόρων. Ο αντιπρόσωπος αποθηκεύει 

επίσης ανά DestinationDomain µια αναφορά σε µια διεπαφή DomainResourceManager 
προκειµένου να παρασχεθούν τα µέσα για τη σηµατοδοσία στον τελευταίο τοµέα. Ο καθορισµός αυτής 

της διεπαφής δεν είναι απαραίτητο να είναι ο συγκεκριµένος και θα µπορούσε να υποστηρίξει και άλλα 

µοντέλα ενδοτοµεακής διαχείρισης πόρων. Στο προτεινόµενο πλαίσιο, ο ΑΕΑ υλοποιεί αυτή τη 

διεπαφή. 

4.5.1.8 ∆ιεπαφές της διατοµεακής διαχείρισης πόρων  

Το ακόλουθο σχήµα απεικονίζει τις ροές µηνυµάτων για τις διατοµεακές δεσµεύσεις. Προσδιορίζονται 

οι διεπαφές από και προς τους αντιπροσώπους BGRP+. 
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Σχήµα 65: Προσδιορισµός των διεπαφών BGRP+ 

Οι ακόλουθες διεπαφές µπορούν να προσδιοριστούν: 

1. Η ενδοτοµεακή διαχείριση πόρων στέλνει τα αιτήµατα στον αντιπρόσωπο BGRP+  

2. Οι αντιπρόσωποι BGRP+ επικοινωνούν ο ένας µε τον άλλον (µέσω του πρωτοκόλλου BGRP+) 

3. Οι αντιπρόσωποι BGRP+ ζητούν τους πόρους από την ενδοτοµεακή διαχείριση πόρων  

4. Επιπλέον, οι αντιπρόσωποι BGRP+ πρέπει να εκτελέσουν αναζητήσεις διαδροµών BGP στους 

σχετικούς συνοριακούς δροµολογητές. 

Στις ακόλουθες παραγράφους, παρατίθενται οι απαιτήσεις από κάθε µια από αυτές τις διεπαφές. Οι 

διεπαφές ορίζονται χρησιµοποιώντας OMG IDL [58]. 

4.5.1.8.1 ∆ιεπαφή BGRP+ για αιτήµατα δεσµεύσεων 

Στην προτεινόµενη αρχιτεκτονική, οι ακόλουθες οντότητες του επιπέδου διαχείρισης πόρων 

συνδέονται µε κάθε συνοριακό δροµολογητή: 

• ένας ΑΕΑ , ο οποίος διαχειρίζεται τους πόρους στην "εσωτερική πλευρά" του συνοριακού 

δροµολογητή  

• ένας αντιπρόσωπος BGRP+, ο οποίος είναι αρµόδιος για τους διατοµεακούς πόρους. 

Αυτές οι δύο οντότητες καθιερώνουν µια ζεύξη επικοινωνίας στο ξεκίνηµα, η οποία θα χρησιµοποιηθεί 

για τη διεπαφή που θα οριστεί στη συνέχεια. Υποτίθεται, ότι και οι δύο οντότητες εµπιστεύονται η µια 

την άλλη, και κατά συνέπεια καµία πληροφορία επικύρωσης δεν περιλαµβάνεται στα µηνύµατα. 

Στη συνέχεια ορίζεται η διεπαφή, που προσφέρεται από τον αντιπρόσωπο BGRP+ στον ΑΕΑ, 

προκειµένου να είναι δυνατόν ο ΑΕΑ να ζητήσει διατοµεακούς πόρους. Οι ακόλουθες απαιτήσεις 

πρέπει να ικανοποιούνται από τη διεπαφή: 
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• Το BGRP+ χρησιµοποιεί τις παγκόσµια γνωστές υπηρεσίες. Έτσι ένας δείκτης GWKS είναι µέρος 

της διεπαφής. 

• Ο προορισµός της κίνησης καθορίζεται από ένα πρόθεµα διεύθυνσης IP. 

• Για να οριστεί το απαραίτητο ποσό πόρων, χρησιµοποιείται µια παράµετρος εύρους ζώνης.  

• Ένα αίτηµα θα ορίσει επίσης ένα όριο για το αντιληπτό QoS από την άποψη της καθυστέρησης, 

της διακύµανσης καθυστέρησης,  και της απώλειας πακέτων.  Οι πρόσθετες παράµετροι QoS 

όπως η αναγκαία ταξινόµηση µπορεί επίσης να οριστούν. 

Κατά συνέπεια, ο αιτών ΑΕΑ πρέπει να λάβει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• Τις παραµέτρους QoS για τη διαδροµή από το συνοριακό δροµολογητή εξόδου στο συνοριακό 

δροµολογητή εισόδου του τελευταίου τοµέα. 

• Μια αναφορά στην κατάλληλη οντότητα ενδοτοµεακής διαχείρισης πόρων του τελευταίου τοµέα, η 

οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ζητήσει πόρους µέσα στον τελευταίο τοµέα από το 

συνοριακό δροµολογητή εισόδου µέχρι τη συσκευή απόληξης εξόδου. 

• Μια αναφορά σε ένα αντικείµενο δέσµευσης, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

τροποποιήσει ή να απελευθερώσει τη δέσµευση. 

Αυτές οι απαιτήσεις καταλήγουν στην ακόλουθη προδιαγραφή IDL: 

interface BgrpAgent 

{ 

    Reservation request( 

     in Gwks   service, 

     in IpAddressPrefix  destination, 

     in long long  requiredBW, 

     in service::QoSSpec  requiredQoS, 

     out service::QoSSpec  pathQoS, 

     out DomainResourceManager destResMgr 

    ) raises (BandwidthException, QoSException, RequestException); 

}; 

 

interface Reservation 

{ 

    void modify ( 

 in long long  BW 

    ) raises (BandwidthException, RequestException); 

      

    void release (); 

}; 

Πίνακας 6: BGRP+ διεπαφή για αιτήµατα 
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4.5.1.8.2 Η διεπαφή µεταξύ των αντιπροσώπων BGRP+ 

Κάθε αντιπρόσωπος BGRP+ διαχειρίζεται µια σχέση επικοινωνίας µε κάθε γειτονικό του αντιπρόσωπο 

BGRP+. Υπάρχουν δύο τύποι γειτόνων: 

• εσωτερικός γείτονας: ένας αντιπρόσωπος BGRP+ µέσα στον ίδιο τοµέα; 

• εξωτερικός γείτονας: ένας αντιπρόσωπος BGRP+ σε ένα γειτονικό τοµέα. 

Εντούτοις, η διεπαφή και µεταξύ των δύο τύπων είναι η ίδια. Οι ακόλουθες απαιτήσεις λαµβάνουν 

υπόψη το πρωτόκολλο BGRP+. Υπάρχουν πέντε τύποι µηνυµάτων: τα PROBE, GRAFT, ERROR, 

TEAR, REFRESH. 

• Όλα τα µηνύµατα είναι µονόδροµα. ∆εν επιστρέφονται αποτελέσµατα για οποιαδήποτε λειτουργία. 

Αντ' αυτού, χρησιµοποιείται µια άλλη λειτουργία στην αντίστροφη κατεύθυνση. Αυτό υπονοεί ότι ο 

τύπος επιστροφής όλων των µεθόδων είναι το «κενό» και ότι όλες οι παράµετροι περνιόνται προς 

τη µέθοδο  και όχι από τη µέθοδο προς το αντικείµενο που την καλεί. 

• Ο αντιπρόσωπος BGRP+, που αρχίζει ένα µήνυµα PROBE, αναθέτει µια µοναδική ταυτότητα σε 

αυτό το µήνυµα, η οποία του επιτρέπει αργότερα να συνδέσει ένα µήνυµα GRAFT ή ένα µήνυµα 

ERROR  µε το συγκεκριµένο PROBE. 

• Εκτός από το ελάχιστο απαιτούµενο εύρος ζώνης, στα µηνύµατα PROBE περιέχεται και ένα 

ζητούµενο εύρος ζώνης. Αυτό επιτρέπει στους αντιπροσώπους BGRP+ να ζητήσουν πρόσθετους 

πόρους εκ των προτέρων προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί περαιτέρω σηµατοδοσία. Το µήνυµα 

GRAFT θα φέρει το πραγµατικά δεσµευµένο εύρος ζώνης. 

• Καθώς τα µηνύµατα PROBE ταξιδεύουν κατά µήκος της διαδροµής, συλλέγουν τις πληροφορίες 

για τις παραµέτρους QoS από τον αρχικό αντιπρόσωπο BGRP+ µέχρι την τρέχουσα θέση. Επίσης 

διατηρείται ένα αρχείο της διαδροµής, προκειµένου να µπορούν τα µηνύµατα GRAFT ή ERROR 

να προωθηθούν πίσω στην αφετηρία. Σε κάθε στάδιο, οι παράµετροι QoS ενηµερώνονται για να 

συµπεριλάβουν τις παραµέτρους για τον προηγούµενο κόµβο. Ο τρέχων κόµβος θα προστεθεί 

στο αρχείο διαδροµής. 

• Τα µηνύµατα GRAFT περιέχουν µια αναφορά στην οντότητα διαχείρισης  πόρων του τοµέα 

προορισµού, για να επιτρέψουν τη δέσµευση πόρων για τη διαδροµή από το συνοριακό 

δροµολογητή εισόδου του τελευταίου τοµέα µέχρι τη συσκευή απόληξης εξόδου. 

• Για να υλοποιηθεί ο µηχανισµός του αθόρυβου µπολιάσµατος, ένας αντιπρόσωπος BGRP+ 

πρέπει να µπορεί να προσδιορίσει το δέντρο συγχώνευσης ενός εισερχόµενου µηνύµατος PROBE. 

Για να επιτευχθεί αυτό, το µήνυµα GRAFT περιέχει πληροφορίες για το δέντρο συγχώνευσης µιας 

δέσµευσης και µια λίστα προθεµάτων διευθύνσεων IP, τα οποία ανήκουν σε αυτό το δέντρο 

συγχώνευσης. 

• Τα µηνύµατα TEAR και REFRESH ανταλλάσσονται µεταξύ των αντιπροσώπων BGRP+ για να 

µειώσουν ή να επιβεβαιώσουν τους πόρους για ένα δέντρο συγχώνευσης. Το µήνυµα  REFRESH 

επιβεβαιώνει επίσης τις παραµέτρους QoS της δέσµευσης στη ρίζα του δέντρου συγχώνευσης. 
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Οι παραπάνω απαιτήσεις ικανοποιούνται στην ακόλουθη προδιαγραφή IDL: 

interface BgrpAgent 

{ 

    void probe( 

     in long   id, 

     in Gwks   service, 

     in IpAddressPrefix  destination, 

     in long long  requiredBW, 

     in long long  requestedBW, 

     in service::QoSSpec  requiredQoS, 

     in service::QoSSpec  pathQoS, 

     in RouteRecord  path 

    ); 

          

    void graft( 

     in long   id, 

     in IpAddressPrefix  destination, 

     in Gwks   service, 

     in long long  reservedBW, 

     in DomainResourceManager destResMgr, 

     in TreeId   treeId, 

     in IpAddressPrefixList addressPrefixList, 

     in service::QoSSpec  pathQoS, 

     in RouteRecord  path 

    ); 

         

    void error( 

     in long   id, 

    in string   reason, 

     in RouteRecord  path 

    ); 

         

    void tear( 

     in TreeId   treeId, 

     in long long  BW 

    ); 

         

    void refresh( 

     in TreeId   treeId, 

     in long long  BW, 

     in service::QoSSpec  pathQoS 

    ); 

}; 

Πίνακας 7: ∆ιεπαφή µεταξύ των αντιπροσώπων BGRP+ 
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4.5.1.8.3 ∆ιεπαφή προς την ενδοτοµεακή διαχείριση πόρων για αιτήµατα BGRP+ 

Σε κάθε τοµέα διέλευσης, ο αντιπρόσωπος εισόδου BGRP+ επικοινωνεί µε την οντότητα 

ενδοτοµεακής διαχείρισης πόρων, για να ζητήσει πόρους µέσα στον τοµέα από το σηµείο εισόδου στο 

συνοριακό δροµολογητή εξόδου. Στην προτεινόµενη αρχιτεκτονική, αυτή η οντότητα είναι ο ΑΕΑ που 

συνδέεται µε το συνοριακό δροµολογητή εισόδου. 

Στον τοµέα προορισµού, ένα παρόµοιο αίτηµα µεταφέρεται στην αντίστοιχη οντότητα ενδοτοµεακής 

διαχείρισης πόρων. Ωστόσο, κανένα σηµείο εξόδου δεν ορίζεται. Αντ' αυτού, το αίτηµα θεωρείται ως 

µια πρώτη επαφή για να προετοιµαστεί η οντότητα ενδοτοµεακής διαχείρισης πόρων να δεχτεί ένα 

αίτηµα δέσµευσης από τον τοµέα αφετηρίας που θα αφορά την πορεία από το συνοριακό 

δροµολογητή εισόδου µέχρι τη συσκευή απόληξης εξόδου. 

Τα ακόλουθα σηµεία αποτελούν τις απαιτήσεις για αυτήν τη διεπαφή: 

• Η διεπαφή για αυτά τα αιτήµατα πρέπει να επιτρέπει ποικίλους ενδοτοµεακούς µηχανισµούς 

διαχείρισης πόρων. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να στηρίζεται και να απαιτεί την ύπαρξη του 

µηχανισµού ενδοτοµεακής διαχείρισης πόρων που περιγράφηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

• Η διεπαφή πρέπει να επιτρέπει την τροποποίηση των υπαρχουσών δεσµεύσεων (αύξηση και 

µείωση του δεσµευµένου εύρους ζώνης) 

interface DomainResourceManager 

{ 

    Reservation request ( 

        in Gwks   serviceId, 

        in long long  BW, 

        in IpAddress  entrance, 

        in IpAddress  exit, 

 out service::QoSSpec  domainQoS 

    ) raises (BandwidthException, RequestException); 

}; 

 

interface Reservation;  

Πίνακας 8: ∆ιεπαφή ενδοτοµεακού επιπέδου διαχείρισης πόρων για αιτήµατα BGRP+ 

4.5.1.8.4 ∆ιεπαφή προς το BGP 

Οι διατοµεακές δεσµεύσεις µέσω BGRP+ ακολουθούν τη δροµολόγηση του BGP. Για να επιτευχθεί 

αυτό, οι αντιπρόσωποι BGRP+ χρειάζονται έναν µηχανισµό για την αναζήτηση των διαδροµών BGP. 

Παρότι µία πραγµατική υλοποίηση απαιτεί τη χρήση των διεπαφών που προσφέρουν οι εµπορικοί 

δροµολογητές παρατίθεται σε αυτό το σηµείο µια αφαιρετική διεπαφή IDL που θα µπορούσε να 

εξυπηρετεί αυτόν το σκοπό. Ένα στρώµα προσαρµογής µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

αντιστοιχίσει αυτή την αφηρηµένη διεπαφή στη συγκεκριµένη υλοποίηση των δροµολογητών. 
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interface Bgp 

{ 

    void lookup ( 

     in  IpAddressPrefix  destination, 

        out IpAddress  nextHop, 

        out boolean   interiorRoute, 

        out IpAddressPrefixList nlri 

    ) raises (LookupException); 

}; 

Πίνακας 9: ∆ιεπαφή για αναζήτηση διαδροµών BGP 

4.5.1.9 Παγκόσµια γνωστές υπηρεσίες 
Το αίτηµα δέσµευσης που στέλνεται από την ΜΥΕΧ στον ΑΕΑ εκφράζεται από τη µορφή δικτυακών 

υπηρεσιών (οι κλάσεις κίνησης που καθορίζονται στο προτεινόµενο αρχιτεκτονικό πλαίσιο 

χρησιµοποιούνται για να υποστηρίξουν τις αντίστοιχες δικτυακές υπηρεσίες). Με άλλα λόγια, υπάρχει 

ένα σύνολο υπηρεσιών που προσφέρονται στο ενδοτοµεακό πλαίσιο (αποκαλούµενο στην περίπτωσή 

µας δικτυακές υπηρεσίες) και υπάρχει η ανάγκη να καθοριστεί ένα σύνολο διατοµεακών υπηρεσιών. 

Βασικά υπάρχουν δύο πιθανές επιλογές: 

i) οι ενδοτοµεακές δικτυακές υπηρεσίες του αρχικού τοµέα αντιστοιχίζονται σε διατοµεακές 

υπηρεσίες, και στο τέλος αντιστοιχίζονται πάλι στις ενδοτοµεακές δικτυακές υπηρεσίες του 

τοµέα προορισµού. ∆εν υπάρχει καµία ανάγκη να καθοριστούν οι παγκόσµια γνωστές 

υπηρεσίες (GWKS), και ένα σύνολο διµερούς συµφωνίας θα µπορούσε να καθορίσει την 

αντιστοίχιση των υπηρεσιών. 

ii) υπάρχει µια προς µια αντιστοίχιση µεταξύ των ενδοτοµεακών υπηρεσιών που µπορούν να 

προσφερθούν διατοµεακά, των διατοµεακών υπηρεσιών και των ενδοτοµεακών υπηρεσιών 

του τοµέα προορισµού. Ο κοινός παρονοµαστής είναι ο καθορισµός των παγκόσµια γνωστών 

υπηρεσιών (GWKS) 

Στην πρώτη επιλογή υπάρχει µια µεγάλη ευελιξία αλλά είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί η 

αλληλεπίδραση των υπηρεσιών (πώς µετατρέπονται δηλαδή οι παράµετροι) και είναι αδύνατο να 

µεταφερθεί η αρχική ένδειξη υπηρεσίας στο DSCP εκτός αν χρησιµοποιούνται τεχνικές ενθυλάκωσης 

(IP tunneling, MPLS label stacking).  

Στη δεύτερη επιλογή χάνεται το µεγαλύτερη µέρος της ευελιξίας των παρόχων στον καθορισµό των 

υπηρεσιών τους, αλλά φαίνεται να είναι ο µόνος τρόπος για να υπάρξει αξιόπιστο αποτέλεσµα. 

Εποµένως ακολουθήθηκε η δεύτερη επιλογή. 

Σε γενικές γραµµές, και οι 4 δικτυακές υπηρεσίες, όπως περιγράφηκαν στο κεφάλαιο του 

ενδοτοµεακού µηχανισµού διαχείρισης πόρων, πρέπει να υποστηρίζονται στο διατοµεακό επίπεδο ως 

GWKS.  
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GWKS 

1 

PCBR 

Κίνηση  

πραγµατικού 

χρόνου  

Από άκρο σε 

άκρο 

Υψηλότατες 

απαιτήσεις για την 

καθυστέρηση και τη 

διακύµανση, 

χαµηλές απαιτήσεις 

απωλειών   

Υπερβάλλουσα κίνηση 

απορρίπτεται 

GWKS 

2 

PVBR 

Κίνηση  

πραγµατικού 

χρόνου 

Από άκρο σε 

άκρο 

Υψηλές απαιτήσεις 

για την καθυστέρηση 

και τη διακύµανση, 

χαµηλές απαιτήσεις 

απωλειών   

Υπερβάλλουσα κίνηση 

απορρίπτεται 

GWKS 

3 

PMM 

Ελαστική κίνηση Από άκρο σε 

άκρο 

Απαίτηση ελάχιστου 

εύρους ζώνης 

Η υπερβάλλουσα κίνηση 

µπορεί να υποβιβαστεί 

(ή να τιµολογηθεί 

περισσότερο) 

GWKS 

4 

PMC 

Ελαστική κίνηση, 

όχι άπληστες 

πηγές(π.χ. µικρές 

συναλλαγές) 

Από άκρο σε 

πολλούς 

Απαίτηση ελάχιστου 

εύρους ζώνης 

Η υπερβάλλουσα κίνηση 

µπορεί να υποβιβαστεί 

(ή να τιµολογηθεί 

περισσότερο) 

Πίνακας 10: Καθορισµός των GWKS 
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5 QMTool: Πλατφόρµα παρακολούθησης και 
παραµετροποίησης  δικτυακών µηχανισµών 

Ποιότητας Υπηρεσίας 

5.1 Εισαγωγή 
Σαν διαχείριση δικτύου εννοείται το σύνολο όλων των διαδικασιών που σχετίζονται µε την 

παραµετροποίηση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση δικτύων και συστηµάτων µε σκοπό την οµαλή 

και αποτελεσµατική τους λειτουργία. Η πολυπλοκότητα αυτού του  στόχου έγκειται στο γεγονός ότι τα 

διαχειριζόµενα στοιχεία έχουν εξελιχθεί από ένα αποµονωµένο, οµογενές και ελεγχόµενο σύνολο 

συστηµάτων που ανήκουν στον ίδιο τοµέα σε ένα µεγάλο, ετερογενές και κατανεµηµένο 

τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον που διαπερνά πολλούς τοµείς. Κατά συνέπεια ο διαχειριστής έρχεται 

αντιµέτωπος µε µια ποικιλία δικτυακών στοιχείων, πολλαπλούς λειτουργικούς τοµείς, ολοκληρωµένα 

περιβάλλοντα υπηρεσιών και ιδιαιτέρα ετερογενή συστήµατα. Αντιµετωπίζοντας τέτοιου είδους 

προκλήσεις διάφορες λύσεις διαχείρισης δικτύων εµφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια ώστε να 

αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των σηµερινών ετερογενών και πανταχού παρόντων 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων.  

Βαδίζοντας προς την κάλυψη αυτής της ανάγκης, ορίστηκαν διάφορες τυποποιηµένες προδιαγραφές 

µε στόχο να προσδώσουν έναν γενικό προσανατολισµό στο διαχειριστικό πεδίο ώστε να µην 

εξαρτάται από συστήµατα και κατασκευαστές. ∆ιαχειριστικά τηλεπικοινωνιακά πλαίσια όπως είναι το 

απλό πρωτοκόλλο διαχείρισης δικτύου (Simple Network Management Protocol, SNMP) [59] ή το κοινό 

πρωτόκολλο διαχειριστικής πληροφορίας (Common Management Information Protocol, CMIP) [60] 

κυριάρχησαν από τις πρώτες µέρες της διαχείρισης δικτύων παρέχοντας µια πολλά υποσχόµενη λύση 

σε δίκτυα που δεν είχαν µέχρι εκείνη την περίοδο την πολυπλοκότητα και ετερογένεια των σηµερινών 

δικτύων. Στο µεταξύ, η εµφάνιση προηγµένων τεχνολογιών όπως αυτής της CORBA [77] (Common 

Object Request Broker Architecture,) και της αποµακρυσµένης κλήσης µεθόδου (Remote Method 

Invocation, RMI), προορισµένες να υποστηρίξουν την κατανεµηµένη αρχιτεκτονική περιβαλλόντων 

λογισµικού και τη διαλειτουργικότητα συστηµάτων, επηρέασαν αναµφισβήτητα την περιοχή της 

διαχείρισης. Εξαιτίας αυτών των τεχνολογιών, η ανάπτυξη περισσότερο ανοιχτών, ευέλικτων και 
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κλιµακούµενων αρχιτεκτονικών διαχείρισης σε συνδυασµό µε την ευκολία διαλειτουργικότητας έχει 

γίνει µια πραγµατικότητα. 

Εντούτοις, υπάρχουν ακόµα βήµατα να γίνουν όταν πρόκειται για τη διαχείριση δικτύων που 

µεταβάλλουν συνεχώς την λειτουργικότητά τους και κατά συνέπεια τις απαιτήσεις τους από µια 

διαχειριστική πλατφόρµα. Οι προαναφερθείσες τεχνολογίες παρέχουν µια κατάλληλη βασική υποδοµή 

για την επικοινωνία των διαχειριστικών πληροφοριών αλλά απέχουν από την υποστήριξη της ευελιξίας 

και της φορητότητας της πληροφορίας αυτής κάθ’ αυτής. Η ευελιξία του πρότυπου πληροφοριών είναι 

µεταξύ των άλλων ιδιαίτερα σηµαντική στα δίκτυα που υποστηρίζουν προηγµένη ποιότητα υπηρεσίας 

(QoS)  [61] και αυτό εποµένως εισάγει έναν υψηλό βαθµό πολυπλοκότητας, δυναµικής συµπεριφοράς 

και πληροφοριακής δύναµης. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να δηµιουργηθούν συστήµατα διαχείρισης τα 

οποία να είναι σε θέση να προγραµµατίζουν τους διαχειριστικούς πόρους ώστε να προσαρµόζονται 

στις τρέχουσες απαιτήσεις και να αλλάζουν δυναµικά τη συµπεριφορά ολόκληρου του συστήµατος για 

να υποστηρίξει τροποποιηµένες ή πρόσθετες λειτουργίες. 

  Η κύρια αρχή της προτεινόµενης διαχειριστικής πλατφόρµας είναι η παροχή ενός απλουστευµένου 

και επεκτάσιµου πλαισίου για τη διαχείριση συστηµάτων ποιότητας υπηρεσίας αντίστοιχου µε το 

σύστηµα ποιότητας υπηρεσίας που περιγράφηκε στα προηγούµενα κεφάλαια, συστήµατα δηλαδή που 

εξασφαλίζουν σχετική ποιότητα υπηρεσίας από άκρο σε άκρο για εφαρµογές δικτύων ΙΡ. Η πρότυπη 

διαχειριστική πλατφόρµα που παρουσιάζεται η οποία ονοµάζεται εργαλείο διαχείρισης ποιότητας 

υπηρεσίας (Quality of Service Management Tool, QMTool), είναι µια πλατφόρµα ανεξάρτητη από τις 

υποκείµενες τεχνολογίες ή τον εξοπλισµό συγκεκριµένων κατασκευαστών και προσδίδει στον 

διαχειριστή του δικτύου ένα σύνολο βασικών λειτουργιών παραµετροποίησης, διαχείρισης 

προβληµάτων και παρακολούθησης των διαχειριζόµενων οντοτήτων. Ειδικότερα, έχει γίνει εστίαση 

στις διαχειριστικές πτυχές και ανάγκες της ποιότητας υπηρεσίας σε δίκτυα ΙΡ όπως είναι ή πρόβλεψη 

τιµών ποιότητας υπηρεσίας για διαφορετικούς τύπους κίνησης, η δηµιουργία και τροποποίηση των 

δικτυακών υπηρεσιών, ο έλεγχος των χρησιµοποιούµενων µηχανισµών διαχείρισης πόρων και έχει 

παράλληλα υλοποιηθεί ένα πλαίσιο απεικόνισης για τη συνολική  διαχείριση του δικτύου. 

Το QMTool µπορεί να αντιµετωπισθεί ως µια εφαρµογή διαχείρισης δικτύων, η οποία υιοθετεί 

διάφορες νέες τεχνολογίες επιδιώκοντας να παρέχει τη δυναµική διαχείριση των µηχανισµών 

ποιότητας υπηρεσίας. Η εισαγωγή της Extensible Mark-up Language (XML)  [62] προσφέρει ένα 

αφηρηµένο πρότυπο καθορισµού για τη παραµετροποίηση και τον έλεγχο των δικτυακών στοιχείων. 

Επιπλέον, χρησιµοποιώντας το περιβάλλον CORBA/JAVA, παρέχεται µια αντικειµενοστραφή 

αρχιτεκτονική µε ισχυρές δυνατότητες διαλειτουργικότητας, πλήρη φορητότητα λογισµικού και 

δυνατότητα µεγάλης κλιµάκωσης, επιτρέποντας την εύκολη ολοκλήρωση των νέων συστηµάτων 

διαχείρισης υπηρεσιών ∆ιαδικτύου µε τα υπάρχοντα. 

Το υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου είναι δοµηµένο ως εξής. Αρχικά, δίνεται µια επισκόπηση των 

υπαρχόντων συστηµάτων διαχείρισης, ενώ στη συνέχεια εκφράζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να 

καλύπτει η διαχειριστική πλατφόρµα που διαµορφώνεται σε αυτό το κεφάλαιο. Έπειτα, οι τεχνολογίες 

που ενσωµατώνονται στο προτεινόµενο διαχειριστικό πλαίσιό ποιότητας υπηρεσίας περιγράφονται εν 

συντοµία. Οι λεπτοµέρειες της σχεδίασης και υλοποίησης του πλαισίου παρουσιάζονται αµέσως µετά. 
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Τελειώνοντας περιλαµβάνονται τα συµπεράσµατα του κεφαλαίου καθώς επίσης και κάποιες 

κατευθύνσεις για µελλοντική έρευνα πάνω στο συγκεκριµένο θέµα. 

5.2 Η εξέλιξη της διαχείρισης δικτύων 
∆ύο διαχειριστικά µοντέλα έχουν κυριαρχήσει στο ∆ιαδίκτυο και στον χώρο των τηλεπικοινωνιών από 

τις πρώτες στιγµές που εµφανίστηκε η ανάγκη για προτυποποίηση και στις δύο περιοχές. Οι αρχές και 

τα µοντέλα του απλού πρωτοκόλλου διαχείρισης δικτύου (simple network management protocol, 

SNMP) και του συστήµατος διαχείρισης ανοικτών συστηµάτων διασύνδεσης (Open Systems 

Interconnection, OSI) επηρεάζονται πρώτιστα από τις δυνατότητες και τις υποστηριζόµενες υπηρεσίες 

των δικτύων που διαχειρίζονται. Το πρώτο στοχεύει να διαχειριστεί ένα µη αξιόπιστο δίκτυο µε 

ελάχιστες προσδοκίες από τους πελάτες του (τουλάχιστον όταν ξεκίνησε η τυποποίηση του SNMP) 

ενώ το τελευταίο λειτουργεί σε ένα προσανατολισµένο προς τη σύνδεση περιβάλλον όπου η ποιότητα 

της παροχής υπηρεσιών είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας. Μια συνοπτική περιγραφή και των δύο 

διαχειριστικών µοντέλων δίνεται στη συνέχεια, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τη χρήση κάθε 

πλαισίου στο αντίστοιχο δίκτυό της.   

Το πρότυπο SNMP (IETF) είναι βασισµένο σε τρία σηµαντικά συστατικά: στο διευθυντή, τον 

αντιπρόσωπο και τη βάση διαχειριστικών πληροφοριών (Managed information base, MIB). Οι 

αντιπρόσωποι παρέχουν µια αφηρηµένη όψη των διαχειριζόµενων πόρων, και βασισµένος σε αυτήν 

την όψη, ο διευθυντής µπορεί να εκτελέσει τις διαχειριστικές ενέργειες. Η δόµηση των αντικειµένων 

που αντιπροσωπεύουν τους πόρους δικτύων αποτελεί την MIB. Το πρότυπο πληροφοριών του SNMP 

εκθέτει την απλότητα και, αν και αντικείµενοστραφές, δεν υιοθετεί τις κλάσεις και τις ικανότητες 

κληρονοµικότητας των αντικειµενοστραφών προσεγγίσεων  [63]. Συνεπώς, το πρωτόκολλο (SNMP) 

που χρησιµοποιείται για την πρόσβαση και τον έλεγχο των διαχειριστικών πληροφοριών έχει 

επηρεαστεί από την απλή και γραµµική τάση του µοντέλου πληροφοριών. Επιπλέον, η υιοθέτηση 

UDP ως υποκείµενο πρωτόκολλο µεταφοράς εκπληρώνει τους σχεδιαστικούς στόχους του πλαισίου 

SNMP που αναζητά την απλότητα όσον αφορά τους αντιπροσώπους και την επικοινωνία.    

Αφετέρου, το διαχειριστικό  πρότυπο του OSI (ISO/ITU-T) [78], αν και υιοθετεί το ίδιο παράδειγµα 

διευθυντής-αντιπροσώπων, χρησιµοποιεί ένα ισχυρότερο µοντέλο πληροφοριών για την ενθυλάκωση 

των υποκείµενων πόρων. Εδώ, µια αντικειµενοστραφής προσέγγιση έχει υιοθετηθεί που 

εκµεταλλεύεται πλήρως τις έννοιες της κληρονοµικότητας και του πολυµορφισµού. Η χρήση ενός 

δέντρου διαχειριστικών πληροφοριών (MIT) για την οργάνωση των διαχειριζόµενων αντικειµένων 

καθώς επίσης και η αντικειµενοστραφής λειτουργία τους απαιτεί ένα ισχυρότερο διαχειριστικό 

πρωτόκολλο για την υποστήριξη της αποµακρυσµένης εκτέλεσης µεθόδου. Η υπηρεσία/ πρωτόκολλο 

CMIS/P χρησιµοποιείται για αυτόν το λόγο, ο οποίος λειτουργεί πάνω από µια αξιόπιστη υπηρεσία 

µεταφορών του OSI. Είναι εποµένως εµφανές ότι η διαχείριση του OSI τοποθετεί ένα µεγαλύτερο 

φορτίο στον αντιπρόσωπο και στο µέρος επικοινωνίας σε αντίθεση µε τη διαχείριση ∆ιαδικτύου 

(SNMP). 

Το διαχειριστικό µοντέλο του OSI έχει υιοθετηθεί για την αρχιτεκτονική πληροφοριών του 

διαχειριστικού δικτύου τηλεπικοινωνιών (Telecommunications Management Network, TMN). Το 

τελευταίο έχει αναπτυχθεί από την ITU για να παρέχει τις κατάλληλες µεθόδους για την από άκρο σε 
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άκρο διαχείριση των δικτύων και των υπηρεσιών που παρέχονται από τους διάφορους φορείς 

παροχής υπηρεσιών  [64]. Ειδικότερα, οι λειτουργίες του καλύπτουν πέντε λειτουργικές περιοχές: 

∆ιαχείριση σφαλµάτων, παραµετροποίηση, λογιστική, απόδοση και ασφάλεια (FCAPS). Το TMN 

περιλαµβάνει ένα πλαίσιο που καθορίζεται από τρεις βασικές αρχιτεκτονικές. Η λειτουργική 

αρχιτεκτονική διευκρινίζει τη διαχειριστική λειτουργία, η φυσική αρχιτεκτονική περιγράφει τις φυσικές 

οντότητες και τις διεπαφές τους και η αρχιτεκτονική πληροφοριών, η οποία, όπως περιγράφεται στο 

ITU-T M.3010  [65], έχει επιδείξει τη διαχείριση συστηµάτων του OSI ως την καλύτερη υποψήφια για 

εφαρµογή.   

Μια από τις βασικές πτυχές του TMN ως διαχειριστικό πλαίσιο είναι ότι µετασχηµατίζει το παλαιό 

οριζόντιο και συγκεντρωτικό διαχειριστικό µοντέλο σε ένα ιεραρχικά κατανεµηµένο [63]. Αυτό 

ολοκληρώνεται µε τη λογική διαστρωµάτωση της διαχειριστικής λειτουργίας, καταλήγοντας σε µια 

αυξανόµενη αφαιρετικότητα των διαχειριζόµενων πληροφοριών καθώς κινούµαστε προς τα 

υψηλότερα στρώµατα. Πιο συγκεκριµένα, οι διαχειριστικές λειτουργίες είναι ταξινοµηµένες σε 

επιχείρησης, υπηρεσίας, δικτύων και δικτυακών στοιχείων. Η ανάγκη για µια 

διαστρωµατωµένη/κατανεµηµένη αρχιτεκτονική, που θα επέτρεπε επίσης την ενοποίηση των 

διαφορετικών σχεδίων διαχείρισης δικτύων, έχει οδηγήσει διάφορες ερευνητικές οµάδες στην 

αναζήτηση µιας τεχνολογίας για την υλοποίηση του πλαισίου TMN.   

Η κοινή αρχιτεκτονική µεσιτών αιτήµατος αντικειµένου OMG (Common Object Request Broker 

Architecture, CORBA) έχει προβλεφθεί ως ο καλύτερος υποψήφιος για αυτήν την πραγµατοποίηση 

δεδοµένου ότι από κατασκευής αντιµετωπίζει θέµατα κατανοµής και ενοποίησης συστηµάτων. Ενώ η 

CORBA δεν αναπτύχθηκε αρχικά για να αντιµετωπίσει τα διαχειριστικά ζητήµατα, έχει εξελιχθεί σε 

πολλά υποσχόµενη όταν χρησιµοποιείται σαν το υποκείµενο µέσο για την παροχή διαχειριστικών 

υπηρεσιών. Η υιοθέτηση της CORBA στον διαχειριστικό τοµέα οφείλεται στις ικανότητες 

διαλειτουργικότητάς της µέσω της προδιαγραφής των διεπαφών εξυπηρέτησης, των ORB APIs και 

των υποκείµενων πρωτοκόλλων που αφορούν την επικοινωνία µεταξύ των διάφορων ORBs. Οι 

λεπτοµέρειες επικοινωνίας είναι κρυµµένες µέσα στο ORB και η τυποποίηση πραγµατοποιείται στα 

χρησιµοποιούµενα APIs.   

Ωστόσο, υπάρχουν ακόµα πολλά ζητήµατα να λυθούν για την ενοποίηση διαχειριστικών σχεδίων 

CORBA µε συµβατικά (OSI, SNMP) και αυτός ο στόχος έχει αναληφθεί από την αρχή κοινής 

διαχείρισης µεταξύ τοµέων (Joint Inter-Domain Management, JIDM). Σύµφωνα µε την JIDM, το 

πλαίσιο της CORBA µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως πυρήνας ενός συστήµατος διαχείρισης που µπορεί 

να παρέχει συνύπαρξη των ήδη θεσπισµένων πλαίσίων του SNMP IETF και της διαχείριση 

συστηµάτων της OSI  [66]. Αυτή η ολοκλήρωση επιτυγχάνεται σε δύο βήµατα: µετάφραση 

προδιαγραφών και µετάφραση αλληλεπιδράσεων. Για τη µετάφραση προδιαγραφών, οι µηχανισµοί 

για τη µετατροπή από τις GDMO (οδηγίες για τον καθορισµό των διαχειριζόµενων αντικειµένων, 

Guidelines for the Definition of Managed Objects, GDMO) (CMIP) και της SMIv2 (δοµής της έκδοσης 

διαχειριστικών πληροφοριών, Structure of Management Information version 2, SMIv2) (SNMP) σε IDL 

έχουν καθοριστεί ενώ η µετάφραση αλληλεπίδρασης περιλαµβάνει τη αντιστοίχιση µεταξύ των 

προτύπων επικοινωνίας και πρόσβασης των διαχειριστικών µοντέλων. 
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Εκτός από αυτά τα παραδείγµατα, µια νέα τάση στη διαχείριση δικτύων έχει εµφανιστεί ως 

αποτέλεσµα των γρήγορα αναπτυσσόµενων τεχνολογιών World Wide Web. Η βασισµένη στο WEB 

διαχείριση (WBM) βασίζει τη δύναµή της στην παροχή ενός συνολικού, οµοιόµορφου και φιλικού προς 

το χρήστη περιβάλλοντος, δηλ. τον φυλλοµετρητή Ιστού, για τη διαχείριση των δικτύων, των 

συστηµάτων και των εφαρµογών  [67].  Η WBM επιδιώκει να συµπληρώσει τις υπάρχουσες 

πρωτοβουλίες και να αντιµετωπίσει τα προαναφερθέντα ζητήµατα διαλειτουργικότητας. Εκτός από την 

ευκολία στη χρήση του φυλλοµετρητή Ιστού ως διαχειριστική πλατφόρµα, άλλα πλεονεκτήµατα της 

WBM περιλαµβάνουν την κατανεµηµένη φύση των τεχνολογιών Ιστού και της συνεχούς ενοποίησης 

τους µε την CORBA (ή αντίστοιχες τεχνολογίες) και τη Java. Μεταξύ των προσπαθειών που 

καταβάλλονται σε αυτόν τον τοµέα, η πρωτοβουλία για βασισµένη στο WEB διαχείριση επιχειρήσεων 

(WBEM) που έχει ξεκινήσει από µια οµάδα κορυφαίων προµηθευτών του τοµέα της πληροφορικής 

καθώς και το API για διαχείριση της Java (JMAPI) που εισάγεται από τη SUN έχουν αποκτήσει κατά 

ένα µεγαλύτερο µέρος την προσοχή της βιοµηχανίας. 

5.3 Απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και αφαίρεσης   
Ένας πλήθος θεµελιωδών απαιτήσεων προκάλεσε µεταξύ άλλων την επιλογή των τεχνολογιών για την 

πραγµατοποίηση της διαχειριστικής πλατφόρµας, που περιγράφονται στο προτεινόµενο διαχειριστικό 

πλαίσιο. Καταρχήν, είναι κρίσιµης σπουδαιότητας τα µέσα επικοινωνίας της διαχειριστικής 

πλατφόρµας να µην είναι συνδεδεµένα µε ένα συγκεκριµένο διαχειριστικό πρωτόκολλο. Με άλλα λόγια, 

χρειαζόµαστε µια πλατφόρµα που να είναι ανεξάρτητη από την υποκείµενη υποδοµή. Αυτό 

επιτυγχάνεται µεταφέροντας το πρωτόκολλο επικοινωνίας σε επίπεδο API, το οποίο παρέχει 

συγχρόνως µεγάλη ευελιξία στον καθορισµό της διαχειριστικής λειτουργίας και διευκολύνει τη 

διαλειτουργικότητα µε τις υπάρχουσες διαχειριστικές λύσεις.   

Επιπλέον, στόχος είναι η πραγµατοποίηση µιας διαχειριστικής πλατφόρµας που να είναι ανεξάρτητη 

από τη γλώσσα υλοποίησης και το λειτουργικό σύστηµα. Η γλωσσική ανεξαρτησία ανοίγει τη 

δυνατότητα για τη διαλειτουργικότητα µε υπάρχουσες διαχειριστικές εφαρµογές (π.χ. το λογισµικό του 

αντιπροσώπου) και ελαχιστοποιεί την ανάγκη για υλοποίηση από την αρχή ή για τις µεµονωµένες 

λύσεις µεσολαβητών που σε αυτό το επίπεδο αυξάνει ιδιαίτερα την πολυπλοκότητα. Η ανεξαρτησία 

της πλατφόρµας εξασφαλίζει ότι η εφαρµογή δεν είναι συνδεδεµένη µε ένα συγκεκριµένο λειτουργικό 

σύστηµα και δεν επιβάλλει οποιουσδήποτε περιορισµούς τέτοιου είδους. 

Μια άλλη απαίτηση είναι ότι η τεχνολογία που χρησιµοποιείται πρέπει να υποστηρίξει τα 

αποκεντρωµένα και κατανεµηµένα διαχειριστικά µοντέλα. Οι συγκεντρωτικές διαχειριστικές 

πλατφόρµες δε θεωρούνται πλέον βιώσιµες εξαιτίας της ετερογένειας που επικρατεί και του 

αυξανόµενου αριθµού στοιχείων µέσα σε ένα δίκτυο που υπόκεινται στη διαχείριση. Είναι εµφανές ότι 

διαδίδοντας τη διαχειριστική λειτουργία µε κατανεµηµένο τρόπο οδηγούµαστε σε ένα αποδοτικότερο 

και πιο ισορροπηµένο διαχειριστικό µοντέλο. 

Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα επιθυµητό οι αλλαγές στις πληροφορίες παραµετροποίησης κάθε στοιχείου 

να µην προκαλούν µεγάλες αλλαγές στα διαχειριστικά APIs και συνεπώς στο λογισµικό. Αυτή η 

απαίτηση επιβάλλεται ιδιαίτερα από τη φύση των δικτύων IP που ελέγχονται από ένα στρώµα 

διαχείρισης QoS όπου εξετάζονται υπηρεσίες που µπορούν να αλλάξουν τη συµπεριφορά τους 



156                               QMTool: Πλατφόρµα διαχείρισης δικτυακών µηχανισµών Ποιότητας Υπηρεσίας 

 

(στατικά ή δυναµικά) αρκετά τακτικά. Χρειαζόµαστε εποµένως µια αφαίρεση των διαχειριστικών 

πληροφοριών από την υποκείµενη τεχνολογία που εκτελεί τις διαχειριστικές λειτουργίες. Αν και αυτή η 

αφαίρεση µπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο αποτελεσµατική πραγµατοποίηση των διαχειριστικών 

λειτουργιών (η διαχείριση APIs δε γνωρίζει τη σηµασιολογία των πληροφοριών), είναι µεγάλης 

σπουδαιότητας διότι οι πιθανές αλλαγές στις διαχειριστικές πληροφορίες κάθε στοιχείου δε θα 

προκαλέσουν πρόσθετες αλλαγές στα APIs.   

Τέλος, απαιτείται οι διαχειριστικές πληροφορίες να είναι εύκολα φορητές και να µπορούν να γίνουν 

κατανοητές και να αναλυθούν τόσο από ανθρώπους όσο και από προγράµµατα λογισµικού. Είναι 

εµφανές ότι µεγάλο µέρος της δύναµης ενός µοντέλου πληροφοριών βρίσκεται σε αυτήν ακριβώς την 

ικανότητα, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει καµία ανάγκη για το ίδιο να υπόκειται σε πρόσθετους 

µετασχηµατισµούς προκειµένου να γίνεται αντιληπτό από έναν άνθρωπο. Επιπλέον, χρειαζόµαστε ένα 

µοντέλο πληροφοριών που να είναι ανεξάρτητο από το τρόπο παρουσίασης του και να µπορεί να 

προσαρµοστεί εύκολα στις διαφορετικές τεχνολογίες µε στόχο την προσφορά µιας οπτικής πιο 

προσανατολισµένης προς το χρήστη.  Το Σχήµα 66 επεξηγεί την αντιστοίχηση µεταξύ των ανωτέρω 

απαιτήσεων και των επιλεγµένων τεχνολογιών που έχουν αποδειχθεί ως οι πιο κατάλληλες  για τη 

επίτευξη αυτών των στόχων.   

 
Σχήµα 66: Αντιστοίχιση απαιτήσεων στις τεχνολογίες 

5.4 Υποψήφιες τεχνολογίες για τη διαχείριση δικτύου 
Σε αυτό το τµήµα περιγράφουµε ορισµένες υποψήφιες τεχνολογίες, οι οποίες έχουν επιλεχτεί για την 

πραγµατοποίηση της προτεινόµενης διαχειριστικής πλατφόρµας δικτύων και συναντούν τους στόχους 

για τη κατανοµή, τη διαλειτουργικότητα, την επεκτασιµότητα και την αφαίρεση που είναι απαραίτητοι 

για τη διαχείριση ΙΡ δικτύων µε ιδιαίτερες απαιτήσεις QoS. Αυτή είναι η τεχνολογία CORBA σε 
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συνεργασία µε τη γλώσσα Java που θα προσφέρουν κυρίως διαλειτουργικότητα και κατανοµή της 

επικοινωνίας, και την XML σε συνεργασία µε την τεχνολογία JAXB (JAVA - αρχιτεκτονική για τη 

σύνδεση XML) που θα παράσχουν την αφαίρεση και την ευελιξία των διαχειριστικών πληροφοριών. 

5.4.1 Συνεργασία CORBA & Java  
Η CORBA είναι µια από τις δηµοφιλέστερες αντικειµενοστραφείς αρχιτεκτονικές, οι οποίες επιτρέπουν 

την κλήση διαδικασιών σε αποµακρυσµένα αντικείµενα και καθορίζουν φορητά πρωτόκολλα 

επικοινωνίας. ∆εδοµένου ότι οι βασισµένες στην CORBA λύσεις είναι ευρέως παρούσες στην αγορά 

της διαχείρισης δικτύων, η ενσωµάτωση CORBA στην πλατφόρµα µας εξασφαλίζει εύκολη 

ολοκλήρωση µε τα συστήµατα διαχείρισης των δικτύων τηλεπικοινωνιών. Το πλαίσιο βασισµένο σε 

CORBA βοηθά στην πραγµατοποίηση της έννοιας του δικτύου ως κατανεµηµένη βάση αντικειµένων 

που µπορεί να λειτουργήσει αρµονικά µεταξύ ετερογενών συστηµάτων και τεχνολογιών δικτύωσης. Με 

τη χρήση της γλώσσας καθορισµού διεπαφών CORBA (IDL) ως τη γλώσσα περιγραφής των 

διεπαφών των αντικειµένων, επιτυγχάνεται η ανεξαρτησία της υλοποίησης που λαµβάνει χώρα στη 

συνέχεια. Συγκεκριµένα, η αντιστοίχηση της IDL στη γλώσσα προγραµµατισµού Java χρησιµοποιείται 

στην πλατφόρµα µας. Η Java αποτελεί µια απλή, φορητή, αντικειµενοστραφή γλώσσα 

προγραµµατισµού που λειτουργεί πάνω από ένα υποστηρικτικό περιβάλλον εκτέλεσης. Η δύναµή της 

βρίσκεται στην έµφυτη διαλειτουργικότητα και τη φορητότητά της δεδοµένου ότι έχει αναπτυχθεί για 

την υποστήριξη δικτυακών εφαρµογών. Επιπλέον, η πανταχού παρουσία της στα γραφικά 

περιβάλλοντα (GUI) την καθιστά κατάλληλη για την παροχή τέτοιας διεπαφής προς τον διαχειριστή 

δικτύων.   

5.4.2 XML & JAXB  
Η εκτεταµένη γλώσσα σήµανσης (XML)  [62] είναι πρότυπο της κοινοπραξίας World Wide Web (W3C) 

που επιτρέπει τον καθορισµό των πληροφοριακών δοµών (ορισµοί τύπων εγγράφων, DTDs) µε έναν 

εύκολο και κατανοητό τρόπο. Η XML έχει πολυάριθµα πλεονεκτήµατα στη περιοχή των δικτύων και 

της διαχείρισης συστηµάτων δεδοµένου ότι µπορεί να παρουσιάσει το ευρύ φάσµα των προτύπων 

πληροφορίας που συναντώνται στα υπάρχοντα διαχειριστικά πρότυπα και τις υλοποιηµένες λύσεις. 

Επιπλέον, ο διαχωρισµός των πληροφοριών που υλοποιούνται σε XML από τους µηχανισµούς που 

τις παρουσιάζουν, τις διαβιβάζουν και τις αποθηκεύουν, αποτελεί µια εύκαµπτη λύση για την 

προδιαγραφή και το χειρισµό εταιρικών διαχειριστικών στοιχείων.  Η πληροφορία σε XML είναι ακόµα 

ισχυρότερη αφού µπορεί να παραχθεί εύκολα και να αναλυθεί από ελεύθερα διαθέσιµους parsers. Το 

JAXB [68] υιοθετείται στην προσέγγισή µας για την ανάλυση των στοιχείων XML και το 

µετασχηµατισµό του σε αντικείµενα Java. Αυτό επιτρέπει στις εφαρµογές επεξεργασίας δεδοµένων να 

χειριστούν εύκολα διαχειριστικές πληροφορίες κωδικοποιηµένες σε XML χωρίς να έχουν γνώση αυτής 

της γλώσσας. 

5.5 Το πλαίσιο διαχείρισης QoS 
Ο στόχος αυτού του υποκεφαλαίου είναι να δοθεί µια ανάλυση των βασικών διαχειριζόµενων λειτουργιών QoS 

που λαµβάνονται υπόψη για την πραγµατοποίηση του QMTool. Το τελευταίο είναι εννοιολογικά δοµηµένο 
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ακολουθώντας ένα πρότυπο διαστρωµάτωσης µε στόχο τη µείωση του όγκου και την απλοποίηση των 

θεµελιωδών διαχειριστικών υπηρεσιών που παρέχονται από τα χαµηλότερα στρώµατα στα υψηλότερα. 

Ειδικότερα, τα χαµηλότερα στρώµατα είναι υπεύθυνα για τις πιο βασικές λειτουργίες που αφορούν τις 

ανάγκες διαχείρισης του δικτύου, ενώ τα υψηλότερα στρώµατα υποστηρίζουν τις πιο σύνθετες 

απαιτήσεις ενσωµατώνοντας τα κατάλληλα µέρη των υπηρεσιών που παρέχονται από τα χαµηλότερα 

επίπεδα. 

Εντούτοις, η υιοθέτηση µιας διαστρωµατωµένης προσέγγισης µέσα σε ένα διαχειριστικό πλαίσιο µετριάζει µόνο 

ως ένα βαθµό την πολυπλοκότητα της διαχείρισης δικτύων. Ακόµη και σε αυτές τις περιπτώσεις όµως, η 

διαχείριση ενός σύνθετου και ετερογενούς περιβάλλοντος δικτύων παραµένει ένας περίπλοκος και προκλητικός 

στόχος. Για να έρθουµε ακόµα πιο κοντά στο πραγµατικό πρόβληµα, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι µε 

την προσθήκη παραµέτρων διαχείρισης χαρακτηριστικών QoS σε αυτό το περιβάλλον, δηλ. µε την προσθήκη 

ενός δικτύου IP µε ένα στρώµα ελέγχου των πόρων (RCL), η πολυπλοκότητα γίνεται ακόµα µεγαλύτερη και η 

συµπεριφορά ολόκληρου του δικτύου (στατικού ή δυναµικού) µπορεί να απαιτήσει άµεσες αλλαγές. Είναι 

σίγουρο ότι τα υπάρχοντα συστήµατα διαχείρισης δεν παρέχουν έναν ικανοποιητικό βαθµό ευελιξίας δεδοµένου 

ότι διαχειρίζονται κυρίως εξοπλισµούς δικτύων µε συγκεκριµένες και σταθερές προδιαγραφές ή συστήµατα και 

εφαρµογές που λειτουργούν µε έναν αυτόνοµο τρόπο.    

Για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες ενός δικτύου IP που ενισχύεται µε ένα στρώµα ελέγχου πόρων, είναι 

ουσιαστικό το σύστηµα διαχείρισης να είναι αρκετά ευέλικτο, να απορροφά τη διαφοροποίηση των 

διαχειριζόµενων πόρων και να εγγυάται την αφαίρεση µεταξύ των λειτουργιών και των προτύπων από τα οποία 

αποτελείται. Παραδείγµατος χάριν, εάν ο διαχειριστής αποφασίσει να αλλάξει τις πληροφορίες διαµόρφωσης 

µιας οντότητας που ανήκει στο RCL, αυτό δεν πρέπει να ασκήσει επίδραση στο πρωτόκολλο επικοινωνίας του 

συστήµατος διαχείρισης ή στο APIs που χρησιµοποιείται ενδεχοµένως για τη λειτουργία διαµόρφωσης. Πρέπει 

απλώς να έχει επιπτώσεις στη νοηµοσύνη αυτής της οντότητας προκειµένου να γίνει κατανοητή η πρόσθετη 

λειτουργία. Με αυτό το στόχο, η προτεινόµενη αρχιτεκτονική ενσωµατώνει τις σύγχρονες τεχνολογίες λογισµικού 

όπως η Java,  η CORBA και η XML και βασίζει τη δύναµή της στη συνεργασία τους. Σε αυτό το σηµείο θα 

εστιάσουµε στο προτεινόµενο διαστρωµατωµένο πρότυπο ενώ µια πιο λεπτοµερής περιγραφή των ζητηµάτων 

υλοποίησης  δίνεται στο τµήµα  5.5.2. 

5.5.1 Το διαστρωµατωµένο µοντέλο διαχείρισης 
Το Σχήµα 67, παρουσιάζεται η ακολουθούµενη διαστρωµατωµένη προσέγγιση. Αποτελείται από τέσσερα 

επίπεδα: το διαχειριστικό στρώµα στοιχείων (EML), το διαχειριστικό στρώµα δικτύων (NML) ενσωµατωµένο µε 

το διαχειριστικό στρώµα QoS (QML), και το στρώµα διαχειριστικής απεικόνισης δικτύων (NMVL).   

Το EML εξετάζει τις πιό βασικές και απλές διαχειριστικές λειτουργίες που περιορίζονται στο επίπεδο 

ενός στοιχείου. Μεταξύ εκείνων είναι η διαµόρφωση των παραµέτρων κάθε συσκευής (π.χ. η 

διαχείριση των τοποθετήσεων θυρών και των διεπαφών) και ο έλεγχος της απόδοσης των στοιχείων 

(δηλ. χρησιµοποίηση ΚΜΕ, χρήση µνήµης, στατιστικές των πακέτων), η οποία χρησιµοποιείται για την 

αξιολόγηση απόδοσης της συσκευής και τον άµεσο προσδιορισµό των προβληµατικών καταστάσεων. 

Επιπλέον, η δραστηριότητα της σύνδεσης καταγράφεται, βασισµένη στις λογιστικές παραµέτρους που 

καθορίζονται από το διαχειριστή των δικτύων, προκειµένου να παρασχεθεί η απαραίτητη πληροφορία 

για το σύστηµα τιµολόγησης. Σε αυτό το σηµείο να σηµειωθεί ότι το EML είναι το στρώµα που εισάγει 
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την ποικιλοµορφία στο προτεινόµενο πλαίσιο δεδοµένου ότι διαχειρίζεται µια ευρεία ποικιλία 

διαφορετικών συσκευών που κάνουν χρήση, σε πολλές περιπτώσεις, των διαχειριστικών µηχανισµών 

του κάθε κατασκευαστή. Για να κρύψει αυτήν την ποικιλοµορφία από τα ανωτέρω στρώµατα, εισάγεται 

η έννοια των προσαρµοστών, δηλαδή οντότητες µεσολαβητών που έχουν το ρόλο να µετασχηµατίζουν 

τις ιδιόκτητες παραµέτρους, οι οποίες υπόκεινται στη διαχείριση, σε στοιχεία σχηµατοποιηµένα σε 

XML και αντίστροφα. 
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Σχήµα 67: Το πολυστρωµατικό πρότυπο του διαχειριστικού εργαλείου QoS 

Στα πλαίσια του NML, όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται µε το δίκτυο εκτελούνται ώστε να 

διευκολύνουν την παράδοση των «από άκρο σε άκρο» υπηρεσιών στα ανώτερα στρώµατα. Η 

επικοινωνία µε τα συστατικά των παρακείµενων στρωµάτων πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας 

διεπαφές CORBA που υλοποιούνται από Java κλάσεις. Η διαµόρφωση των κατάλληλων παραµέτρων 

είναι απαραίτητη για την αξιόπιστη και αποτελεσµατική λειτουργία ολόκληρου του δικτύου. 

∆ιαδικασίες , όπως ο υπολογισµός των τιµών κίνησης του δικτύου, ο έλεγχος των µετρικών απόδοσης 

δικτύων (π.χ. η απόδοση του δικτύου πυρήνα, τα σηµεία συµφόρησης και η από άκρο σε άκρο 

καθυστέρηση), καθώς και ο έλεγχος της χρήσης των δικτυακών πόρων εκτελούνται µέσα σε αυτό το 

στρώµα. Τα αποτελέσµατα που λαµβάνονται από τις λειτουργικές οντότητες ελέγχου συλλέγονται και 

αξιολογούνται προκειµένου να ενεργοποιηθεί ο µηχανισµός ειδοποίησης και να εκτελεστούν οι 

κατάλληλες ενέργειες (π.χ. ειδοποίηση στο διαχειριστή δικτύων). Πρέπει να σηµειωθεί σε αυτό το 

σηµείο, ότι όλες οι διαδικασίες του NML χρησιµοποιούν τη λειτουργία που προσφέρεται από τους 

προσαρµοστές/EML. Παραδείγµατος χάριν, προκειµένου να αλλαχτούν οι παράµετροι δροµολόγησης, 

ο διαχειριστής του δικτύου χρησιµοποιεί τη λειτουργία NML «διαµόρφωσε τις πληροφορίες 

δροµολόγησης», η οποία καλεί διαδοχικά τη λειτουργία EML «διαµόρφωσε τον πίνακα δροµολόγησης 
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της συσκευής Χ». Κατ' αυτό τον τρόπο, ακόµη και οι πιο σύνθετες και περίπλοκες διαδικασίες 

διαιρούνται σε απλούστερες και εύκολες στην εκτέλεση λειτουργίες υιοθετώντας ένα ιεραρχικά 

κατανεµηµένο πρότυπο εκτέλεσης. 

Ένα από τα σηµαντικότερα στρώµατα του QMTool είναι αναµφισβήτητα το QML. Το QML 

αλληλεπιδρά µε τα συστατικά του επίπεδου ελέγχου QoS, τα οποία είναι προσανατολισµένα στο 

λογισµικό και ελέγχουν την παροχή ποιότητας της υπηρεσίας µέσα σε ένα δίκτυο DiffServ. Με αυτό, 

εννοούµε τη διαµόρφωση των προφίλ εφαρµογών, των δικτυακών υπηρεσιών και των κλάσεων 

κίνησης [όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 2] καθώς επίσης και των οντοτήτων οι οποίες βασισµένες 

σε αλγορίθµους και κατάλληλες τιµές, ελέγχουν την πρόσβαση στο δίκτυο και  τη διαχείριση του 

φορτίου κίνησης. Είναι εµφανές ότι η διαµόρφωση / έλεγχος τέτοιων οντοτήτων πρέπει να είναι αρκετά 

εύκαµπτοι και πρέπει να επιτρέπει πιθανές αλλαγές της συµπεριφοράς του στρώµατος ελέγχου QoS. 

Η διαµόρφωση του QoS σε αυτό το επίπεδο µεταφέρει βεβαίως τις ενέργειες διαµόρφωσης QoS στα 

χαµηλότερα επίπεδα. Συνεπώς, η διαµόρφωση των παραµέτρων των δικτυακών συσκευών (δηλ. 

σειρές αναµονής δροµολογητών, δείκτες, χρονοπρογραµµατιστές) ή οµάδων συσκευών (π.χ. η 

διαµόρφωση QoS κατά µήκος µιας δικτυακής διαδροµής) πραγµατοποιείται, χρησιµοποιώντας τις 

λειτουργίες που προσφέρονται από το NML / EML. Συνοψίζοντας, το QML προσφέρει στο διαχειριστή 

του δικτύου, µε ένα υψηλό επίπεδο αφαίρεσης, τα µέσα να λειτουργήσει εύκολα ένα QoS δίκτυο.   

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σηµαντικό, το  στρώµα απεικόνισης της διαχείρισης δικτύου συνδυάζει όλες 

τις προαναφερθείσες λειτουργίες προκειµένου να βοηθηθεί ένας πάροχος υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (ISP) 

στον έλεγχο και τη διαχείριση του δικτύου, ακόµη και σε συνεργασία µε άλλους ISPs και πάροχους 

περιεχοµένου. Η πρόθεση είναι να παρασχεθεί στο διαχειριστή ένα απλό, φιλικό προς το χρήστη 

εργαλείο που θα επέτρεπε το σχεδιασµό της τοπολογίας του δικτύου, τη διαµόρφωση των δικτυακών 

οντοτήτων, τον έλεγχο των διαχειριζόµενων πόρων και την ενηµέρωση του/της στην περίπτωση ενός 

σεναρίου αποτυχίας. Όλες αυτές οι λειτουργίες απεικονίζονται χρησιµοποιώντας ένα γραφικό 

περιβάλλον Java (GUI) βασισµένο στην XML. Με τη χρησιµοποίηση της τεχνολογίας JAXB για το 

χειρισµό των διαχειριστικών πληροφοριών από τις εφαρµογές και ενός XML editor ανοικτού κώδικα 

(open source) για τη διαχείριση αυτών των πληροφοριών από τους ανθρώπους, χρησιµεύει ως ένα 

εργαλείο που διευκολύνει την αλληλεπίδραση µε το διαχειριστή δικτύων κατά τρόπο φιλικό και 

κατανοητό. 

Υιοθετώντας την προαναφερθείσα διαστρωµατωµένη προσέγγιση, ένα εύκαµπτο, αξιόπιστο και 

ενοποιηµένο εργαλείο αναπτύσσεται, επιτρέποντας στο χειριστή να διαχειριστεί εύκολα ένα συνεχώς 

εκτεινόµενο δίκτυο στο οποίο νέα συστατικά προστίθενται και τροποποιούνται διαρκώς.   

5.5.2 Θέµατα υλοποίησης  
Σε αυτό το τµήµα, στόχος είναι µια σε βάθος περιγραφή της υλοποίησης της προτεινόµενης 

διαχειριστικής πλατφόρµας. Καταρχήν, η τεχνολογία CORBA έχει χρησιµοποιηθεί για την παροχή 

διαλειτουργικής µεταφοράς υπηρεσιών, και για τη διευκόλυνση καθορισµού APIs προς τους 

διαχειριζόµενους πόρους. Εποµένως, ολόκληρη η διαχειριστική πλατφόρµα µπορεί να θεωρηθεί ως 

κατανεµηµένη εφαρµογή όπου η προδιαγραφή απλών APIs βελτιώνει την απόδοση των 

διαχειριστικών λειτουργιών. Η γλώσσα Java έχει χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση αυτών των APIs 
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προκειµένου να συµβάλει ακόµα περισσότερο στην ανεξαρτησία των διαχειριστικών εφαρµογών όσον 

αφορά το λειτουργικό σύστηµα. Ακόµη και πάνω από την τεχνολογία CORBA και Java, η δυνατότητα 

της XML αξιοποιείται για την περιγραφή των διαχειριστικών πληροφοριών. Με τη χρήση της XML, 

κρύβεται ουσιαστικά η σηµασιολογία των πληροφοριών µέσα σε ένα αρχείο XML και δεν εκτίθεται στα 

CORBA APIs. Τέλος, η επεξεργασία αυτού του αρχείου πραγµατοποιείται, µε τη χρήση της 

τεχνολογίας JAXB, από τα διάφορα τµήµατα λογισµικού που µπορεί να βρίσκονται σε όλα τα επίπεδα 

του διαστρωµατωµένου προτύπου.  

Στη συνέχεια θα εστιάσουµε στις δυνατότητες της XML και του JAXB και πώς αυτά χρησιµοποιούνται 

για τη διαµόρφωση, τον έλεγχο και τις ανάγκες απεικόνισης της διαχειριστικής πλατφόρµας. Η ιδέα 

πίσω από το σύστηµά µας είναι ότι οι λεπτοµέρειες διαµόρφωσης µπορούν να διαβιβαστούν από το 

QML   στον αντίστοιχο Adapter  ως καθαρό κείµενο. Η CORBA χρησιµοποιείται γιατί καθορίζει απλές 

διεπαφές που αντιστοιχούν κυρίως στις ενέργειες "διαµορφώστε " και "έλεγξε". Οι πληροφορίες και 

στις δύο περιπτώσεις είναι σχηµατοποιηµένες µέσα σε ένα έγγραφο XML που χρησιµοποιεί ένα 

προκαθορισµένο πρότυπο. Παραδείγµατος χάριν, το πρότυπο των πληροφοριών διαµόρφωσης κάθε 

διαχειριζόµενου στοιχείου είναι συνδεδεµένο µε ένα αντίστοιχο αρχείο DTD. Για την υποστήριξη των 

εξοπλισµών από διαφορετικούς προµηθευτές, απαιτείται µόνο να διευκρινιστεί το αρχείο DTD που 

περιγράφει τις διαχειριζόµενες πτυχές του εξοπλισµού. Το πρότυπο θα αποτελείται από την 

περιγραφή των οντοτήτων που περιλαµβάνει ο εξοπλισµός και των εξαρτήσεων µεταξύ τους. Μπορεί 

να ειπωθεί ότι η προτεινόµενη λύση βασισµένη σε XML παρέχει µια οµοιόµορφη διεπαφή για τη 

διαµόρφωση, τον έλεγχο και τη συλλογή δικτυακών πληροφοριών από τα συστήµατα ενός 

κατανεµηµένου περιβάλλοντος. 

Επιπλέον, επιδιώκεται τα δεδοµένα XML να υπόκεινται σε  πρόσθετη επεξεργασία ώστε να 

διαχειρίζονται εύκολα από τις οντότητες του λογισµικού. Για αυτό τον λόγο, η αρχιτεκτονική µας κάνει 

την εκτενή χρήση των τεχνικών Document Driven Programming (DDP) για την κατασκευή 

αντικειµένων από τις προδιαγραφές XML βασισµένα στο JAXB API. Στην περίπτωση της 

διαµόρφωσης, οι οντότητες λογισµικού µετατρέπουν τα αρχεία XML στα αντικείµενα Java προκειµένου 

να υπάρξει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Όσον αφορά τον έλεγχο, ο ίδιος 

µετασχηµατισµός πραγµατοποιείται για την περαιτέρω επεξεργασία και την αξιολόγηση από άλλα 

τµήµατα του λογισµικού.   

Οι πληροφορίες διαµόρφωσης όλων των διαχειριζόµενων πόρων ορίζονται, συντίθενται και 

αρχειοθετούνται ως έγγραφα XML στους κεντρικούς υπολογιστές µητρώου. Ειδικότερα, 

χρησιµοποιούµε µια βάση δεδοµένων LDAP για την αποθήκευση και την οργάνωση αυτών των 

πληροφοριών και Java Naming and Directory Interface (JNDI) για την πρόσβαση σε αυτές. Εκτός από 

τις οργανωτικές δυνατότητες του, ο LDAP προσφέρει έναν µηχανισµό ανακοίνωσης γεγονότων που 

επιτρέπει την ανακοίνωση των διάφορων οντοτήτων όταν τροποποιούνται οι πληροφορίες που 

συνδέονται µε αυτές (επαναδιαµόρφωση κατά τον χρόνο εκτέλεσης).    

Όσον αφορά στην υπηρεσία διαχείρισης λαθών, η προτεινόµενη αρχιτεκτονική περιορίζεται στη χρήση 

CORBA APIs. Πιο συγκεκριµένα, όλα τα δικτυακά στοιχεία που απαιτούν την ανίχνευση λαθών 

παρέχουν µια απλή διεπαφή CORBA στο QMTool που είναι ικανοποιητική για την εξέταση της 

κατάστασης του στοιχείου. Ένας  µηχανισµός Keep Alive εφαρµόζεται, όπου η χρονική περίοδος 
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αποστολής αιτηµάτων είναι διαµορφώσιµη ώστε να ελέγχεται το φορτίο που προκαλείται στο δίκτυο. 

Σε περίπτωση αποτυχίας, µια ανακοίνωση παράγεται για τη µεταφορά αυτών των πληροφοριών στο 

διαχειριστή του δικτύου. 

Στο Σχήµα 68 απεικονίζεται η σχέση µεταξύ των λειτουργικών κοµµατιών που ανήκουν στο NMVL του 

QMTool. Όπως είναι εµφανές, υπάρχουν βασικά δύο γραφικές διεπαφές που παρέχονται στο 

διαχειριστή του δικτύου. Η βασισµένη σε XML  χρησιµοποιεί έναν συντάκτη XML (το XMLOperator) 

προκειµένου να επιτρέψει την κατασκευή των εγγράφων XML, την πλοήγηση στη δοµή τους και την 

προσθήκη, τροποποίηση, ή διαγραφή των στοιχείων και του περιεχοµένου τους.  Αυτή η διεπαφή 

χρησιµοποιείται για τη διαµόρφωση (αρχική διαµόρφωση, επαναδιαµόρφωση και την απεικόνιση των 

υπαρχόντων εγγράφων) και την παρακολούθηση των διαχειριστικών λειτουργιών. Η βασισµένη στη 

Java διεπαφή επιτρέπει τη σχεδίαση της διαχειριζόµενης τοπολογίας που αποτελείται από τα λογικά 

ή/και φυσικά συστατικά της και τις εξαρτήσεις µεταξύ τους. Επιπλέον, εκτελεί τις λειτουργίες 

διαχείρισης λαθών και τον έλεγχο των πόρων που απαιτούν απεικόνιση γραφική και όχι βασισµένη σε 

απλό κείµενο. 
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Σχήµα 68: Λειτουργικές οντότητες του QMTool 

Οι οντότητες της διαµόρφωσης (Configuration) και της παρακολούθησης (Monitoring) χρησιµοποιούν 

έναν συντονιστή (Coordinator) προκειµένου να διαβιβαστούν τα δεδοµένα στην κατάλληλη γραφική 

διεπαφή. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται το βασισµένο στην Java GUI, εκτελείται ο 

µετασχηµατισµός των στοιχείων XML σε αντικείµενα της Java (JAXB) για τη διευκόλυνση του 

χειρισµού τους. Παραδείγµατος χάριν, όσον αφορά στη διαδικασία διαµόρφωσης, οι εξαρτήσεις µεταξύ 

των συστατικών ελέγχονται µε τη βοήθεια των αρχείων διαµόρφωσης XML που έχουν µετασχηµατιστεί 

σε αντικείµενα Java. Η διαδικασία διαµόρφωσης υποστηρίζεται απο τη βάση δεδοµένων LDAP που 

χρησιµοποιείται ως αποθήκη των πληροφοριών διαµόρφωσης. Τέλος, η  οντότητα διαχείρισης λαθών 

(Fault Management) αλληλεπιδρά άµεσα µε το GUI που είναι βασισµένο σε Java δεδοµένου ότι αυτή η 

λειτουργία δε χρησιµοποιεί την τεχνολογία XML.   
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Μια πρότυπη εφαρµογή της πλατφόρµας QMTool αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος 

Aquila  [69]  για τη διαχείριση ενός δικτύου DiffServ IP. Στο Σχήµα 69, παρουσιάζουµε µια εικόνα του 

QMTool όπου οι δύο γραφικές διεπαφές παρουσιάζονται για τις ανάγκες της διαµόρφωσης (και τα δύο 

GUIs) και των λειτουργιών παρακολούθησης (Java GUI). 
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Σχήµα 69: Γραφικό περιβάλλον του QMTool 

5.5.3 Υλοποίηση 

Το QMTool είναι το διαχειριστικό εργαλείο, το οποίο θα εξυπηρετήσει κυρίως τη διαµόρφωση των 

οντοτήτων που ανήκουν στο επίπεδο του Ε∆Π και του διατοµεακού Ε∆Π (IDOM). Επιπλέον, θα 

επιτρέψει την ανίχνευση αυτών των οντοτήτων σε περίπτωση αποτυχίας και τον έλεγχο της 

χρησιµοποίησης των πόρων τους.   

Για αυτό τον λόγο, το QMTool υλοποιεί κυρίως τέσσερις λειτουργίες.  Η πρώτη αντιστοιχεί στη 

σχεδιαστική λειτουργία που επιτρέπει τη γραφική απεικόνιση των διάφορων στοιχείων των δικτύων και 

τον προσδιορισµό των σχέσεών τους. Κατ' αυτό τον τρόπο, µια φιλική προς το χρήστη διεπαφή 

παρέχει µια σαφή εικόνα της σχέσης µεταξύ των δεξαµενών πόρων, Α∆Π, ΑΕΑ, ΜΥΕΧ, 

πληρεξούσιων και αντιπροσώπων BGRP. 

Η δεύτερη εξετάζει τη  διαµόρφωση των δικτυακών οντοτήτων που περιλαµβάνει το προτεινοµενο 

πλαίσιο (απεικονισµένες οντότητες) καθώς επίσης και µερικών περαιτέρω στοιχείων που είναι 

ουσιαστικά για τη λειτουργία του δικτύου. Το QMTool παρέχει ένα συντάκτη XML (µέσω DTD) που θα 

επιτρέψει τον καθορισµό των στοιχείων διαµόρφωσης µέσω της δηµιουργίας αρχείων XML. Εποµένως, 
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σύµφωνα µε το DTD αρχείο κάθε συστατικού, το QMTool θα είναι σε θέση να επικυρώσει τα 

αντίστοιχα αρχεία διαµόρφωσης XML. Τα αρχεία αυτά θα φυλάσσονται σε µια βάση δεδοµένων LDAP 

και για αυτό το σκοπό το QMTool επικοινωνεί µε τη  διεπαφή ObjectStore που εκτελεί πραγµατικά την 

αποθήκευση των αρχείων XML στη βάση. 

Επιπλέον, η  λειτουργία ανίχνευσης  αποτυχίας που είναι ενσωµατωµένη στο QMTool, θα δώσει την 

ευκαιρία στο διαχειριστή του δικτύου να δει την κατάσταση των διαχειριζόµενων οντοτήτων. Ο  

µηχανισµός AlivePeer υλοποιείται µεταξύ του QMTool και των ελεγχόµενων οντοτήτων προκειµένου 

να ελεγχθεί η κατάστασή τους. Σε περίπτωση αποτυχίας, µια ανακοίνωση στέλνεται (γραφική 

ανακοίνωση) που θα προβάλει το αντικείµενο που έχει αποτύχει. 

Τέλος, το QMTool παρέχει και δυνατότητες ελέγχου. Ειδικότερα, επιτρέπει την παρακολούθηση των 

πόρων των δεξαµενών πόρων και των αντιπροσώπων BGRP, οι οποίοι παρέχονται στο QMTool υπό 

µορφή αρχείων XML. Τα αρχεία XML περιέχουν στοιχεία που απαιτούν και απεικόνιση γραφικών και 

απεικόνιση κείµενου και συνεπώς, µια ένδειξη της µορφοποίησης αυτών των στοιχείων δίνεται πάντα 

στο QMTool. Ο έλεγχος θα βασίζεται στην ανάκτηση των πληροφοριών από το QMTool ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα που έχει δυνατότητα να ορίσει ο χρήστης.   

5.5.3.1 Σχεδιαστικό µοντέλο 

Το QMTool αποτελείται από τέσσερις βασικές ενότητες, το GUI, το συντάκτη XML, το ControlFailure  
και το ControlMonitoring. Το πρώτο παρέχει µια γραφική απεικόνιση ολόκληρης της αρχιτεκτονικής , 

δηλ. απεικονίζει όλα τα συστατικά του Ε∆Π και του επιπέδου  IDOM. Εποµένως, ο χρήστης µπορεί να 

γνωρίζει τις σχέσεις µεταξύ εκείνων των συστατικών. 

Ο συντάκτης XML επιτρέπει στο χρήστη για να διαµορφώσει τα διάφορα στοιχεία του δικτύου. Μετά 

από το σχεδιασµό του δικτύου µε τη βοήθεια του GUI, τα διάφορα στοιχεία πρέπει να διαµορφωθούν. 

Ειδικότερα, κάθε τύπος συστατικού (BgrpAgent, ΜΥΕΧ, πληρεξούσιοι, ΑΕΑ, Α∆Π) πρέπει να 

αντιστοιχηθεί σε ένα ορισµένο αρχείο DTD που προσδιορίζει τη δοµή των στοιχείων διαµόρφωσής του. 

Κάθε φορά που πρέπει να διαµορφώσει ο χρήστης ένα ορισµένο αντικείµενο, ένας συντάκτης XML 

πρέπει να είναι διαθέσιµος έτσι ώστε ο χρήστης να «γεµίζει» το αρχείο XML µε τα κατάλληλα στοιχεία 

διαµόρφωσης. Η δοµή αυτού του αρχείου XML θα βασιστεί στο αντίστοιχο αρχείο DTD αυτού του 

συστατικού. 

Όλο αυτή η πληροφορία διαµόρφωσης αποθηκεύεται στη βάση δεδοµένων LDAP, σε γνωστές 

καταχωρήσεις, µε τη χρησιµοποίηση του αντικειµένου Xldap που υλοποιεί τη  διεπαφή ObjectStore. 

Η ανάκτηση των στοιχείων διαµόρφωσης (αρχείο XML), σε περίπτωση που ο χρήστης το ζητά (για τις 

πιθανές τροποποιήσεις), εκτελείται πάλι µέσω της ίδιας διεπαφής.      

Οι  διεπαφές ControlFailure  και ControlMonitoring χρησιµοποιούνται µόνο για την έναρξη και τη 

λήξη της αντίστοιχης ενέργειας για µια οντότητα που ο χρήστης έχει ζητήσει. Εποµένως, αυτές οι 

διεπαφές είναι µόνο εσωτερικές διεπαφές που εξυπηρετούν την εκτέλεση αυτών των ενεργειών. 

Ολόκληρη η λειτουργικότητα της ανίχνευσης αποτυχίας και του ελέγχου εκτελείται µέσω των 

εξωτερικών διεπαφών µε τις οντότητες . 

Στο ακόλουθο σχήµα, ένα βασικό µοντέλο της λειτουργίας του QMTool απεικονίζεται. 
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Σχήµα 70: Αλληλεπιδράσεις των διαφόρων οντοτήτων του QMTool 

Φαίνεται ότι υπάρχει ουσιαστικά η διεπαφή XMLEditor που προσφέρεται στην οντότητα του GUI. 

Αυτή η διεπαφή έχει τρεις κύριες λειτουργίες: οι "storeFile () " και "retrieveFile () " εξυπηρετούν την 

αποθήκευση των στοιχείων διαµόρφωσης στη βάση δεδοµένων LDAP και της ανάκτησής τους 

αντίστοιχα σε περίπτωση που ο χρήστης θέλει να δει πώς τα συστατικά διαµορφώνονται ή να 

εκτελέσει αλλαγές. Η λειτουργία "configureComp () " καλείται κάθε φορά που διαµορφώνει για πρώτη 

φορά ο χρήστης ένα αντικείµενο. Αυτό συµβαίνει όταν πρέπει να ληφθεί υπόψη το αρχείο DTD για να 

παρέχει ο συντάκτης XML στο χρήστη την κατάλληλη δοµή ενός αρχείου XML για να διαµορφώσει.     

Η ControlFailure και η ControlMonitoring διεπαφή παρέχουν βασικά δύο λειτουργίες για την έναρξη 

και το σταµάτηµα της ανίχνευσης αποτυχίας και του ελέγχου ενός συστατικού. 

5.5.3.2 Εξωτερικές διεπαφές 

Οι εξωτερικές διεπαφές που προσφέρονται από τα άλλα συστατικά στο QMTool εξυπηρετούν τη 

ακόλουθη λειτουργία: 

• Την παρακολούθηση των δικτυακών οντοτήτων που ανήκουν είτε στο στρώµα Ε∆Π είτε το 

στρώµα IDOM. Τα παρακολουθούµενα στοιχεία ποικίλλουν µεταξύ των διαφορετικών οντοτήτων 

και εποµένως το QMTool πρέπει να καθορίσει ένα γενικότερο πλαίσιο για να υποστηρίξει αυτό το 

είδος λειτουργίας. Η λειτουργία παρακολούθησης θα βασιστεί στο µοντέλο ανάκτησης (το QMTool 

θα ζητάει τα στοιχεία ελέγχου από τις διάφορες οντότητες και δε θα υπάρχει καµιά διεπαφή 

ανακοίνωσης από το µέρος τους). 

• Την ανίχνευση αποτυχίας των οντοτήτων του στρώµατος Ε∆Π όπως ο Α∆Π, ο ΑΕΑ και η ΜΥΕΧ 

αλλά και εκείνων του στρώµατος IDOM. Για αυτόν το λόγο, ο ήδη προτεινόµενος keep-Alive 

µηχανισµός θα χρησιµοποιηθεί και δε θα απαιτηθεί καµιά πρόσθετη διεπαφή από τις 

διαχειριζόµενες οντότητες.   

Στη συνέχεια οι εξωτερικές διεπαφές περιγράφονται και ταξινοµούνται µε βάση την λειτουργικότητα 

τους και όχι τα στρώµατα µε τα οποία αλληλεπιδρούν.   
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5.5.3.3 ∆ιεπαφές που απαιτούνται για την παρακολούθηση 
Το στρώµα διαχείρισης και το επίπεδο διαχείρισης πόρων επικοινωνούν µέσω µιας ιδιαίτερης 

διεπαφής που πρέπει να υπάρξει για την επέκταση της λειτουργίας παρακολούθησης. Ειδικότερα, τα 

συστατικά στοιχεία του Ε∆Π και του IDOM που χρήζουν παρακολούθησης προσφέρουν τη CORBA 

διεπαφή Monitoring στο QMTool όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα. 

 

 

Monitoring

getData()

QMTool

0..*0..*RCA BGRP Agent

 
Σχήµα 71: ∆ιεπαφή παρακολούθησης 

Είναι σηµαντικό ότι τα στοιχεία παρακολούθησης δεν είναι µια σταθερή δοµή δεδοµένου ότι υπάρχει η 

δυνατότητα να επεκταθούν αφού πρόσθετες πληροφορίες µπορεί να προστεθούν. Εποµένως, ορίζεται 

οι πληροφορίες παρακολούθησης που ανακτώνται από τις διάφορες οντότητες να είναι ένα αρχείο σε 

µορφή XML. Στις περιπτώσεις όπου χρειαζόµαστε µια γραφική απεικόνιση των στοιχείων, µια 

µεταβλητή που δείχνει τον τύπο απεικόνισης προστίθεται στο αρχείο XML και χρησιµεύει ως µια 

ένδειξη προς το QMTool για τον τύπο της παρακολούθησης. Παραδείγµατος χάριν, ένα στοιχείο 

παρακολούθησης θα µπορούσε να είναι το ακόλουθο. 

 
<RCAMonitoringData> 

       <usage display = ”percent”>0,7</usage> 

       <total>200</total> 

</RCAMonitoringData> 

 

Το QMTool πρέπει να επιδείξει δύο στοιχεία, τη "χρήση" και το "σύνολο". Το "σύνολο" δεν απαιτεί 

κάποιον συγκεκριµένο τύπο παρακολούθησης, έτσι θα έχει µια απεικόνιση κειµένου. Εντούτοις, η 

"χρήση" απαιτεί ο τύπος απεικόνισης της να είναι ποσοστό. Αυτό κατά συνέπεια παρουσιάζεται ως το 

γραφικό αυτής της αξίας. 

Η διεπαφή παρακολούθησης είναι µια διεπαφή CORBA. Όλα τα ελεγχόµενα αντικείµενα πρέπει να 

δηλώνουν τον εαυτό τους σε έναν συγκεκριµένο κλάδο της υπηρεσίας ονοµατολογίας της CORBA. 

Εποµένως, το QMTool, όταν ζητάτε από το χρήστη, πρέπει να αρχίσει να ανακτά τις αναφορές 

CORBA αυτών των αντικειµένων, οι οποίες προσδιορίζονται από τη θέση τους στη βάση δεδοµένων 

LDAP. Κατ' αυτό τον τρόπο, το QMTool είναι σε θέση να εκτελέσει µια αντιστοίχιση µεταξύ των 

αντικειµένων που αποθηκεύονται στον LDAP και των αντίστοιχων αντικείµενων προς παρακολούθηση.     
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5.5.3.4 ∆ιεπαφή των οντοτήτων του Ε∆Π και του διατοµεακού Ε∆Π (IDOM) για το 

QMTool 

Η ακόλουθη διεπαφή IDL προσφέρεται και από τις δεξαµενές πόρων και από τους αντιπροσώπους 

BGRP προς το QMTool για να παρακολουθεί τους πόρους τους. Ο τύπος στοιχείων που ανακτώνται 

από το QMTool µέσω της µεθόδου " getData "  είναι τύπου "Object” και αντιπροσωπεύει τα στοιχεία 

που παρακολουθούνται (αρχείο XML). Το QMTool γνωρίζει ποιον τύπο παρακολούθησης να εκτελέσει 

και τι τύπου στοιχεία  παρακολουθεί µε τη χρήση του ανακτηµένου αρχείου XML. Η µέθοδος "getPeer" 
εξυπηρετεί τη λειτουργία ανίχνευσης αποτυχίας και εποµένως δεν περιγράφεται εδώ.    

 
  module monitor 

  { 

    /* Interface offered to QMTool to monitor the components*/ 

     

    interface Monitoring 

    { 

 void getData 

        ( 

     out string    data   //data to be monitored 

        ) 

        raises (InvalidDataException); 

 

   void getPeer 

 ( 

     out AlivePeer peer //peer of the component  

 ) 

    }; 

 

    exception InvalidDataException 

    { 

        string          reason; 

    }; 

  };   

Πίνακας 11: ∆ιεπαφή προσφερόµενη στο QMTool για παρακολούθηση 

5.5.3.5 ∆ιεπαφές που απαιτούνται για την ανίχνευση αποτυχίας 

Στο διαχειριστικό επίπεδο πρέπει να παρασχεθούν οι βασικές διεπαφές για την εκτέλεση της 

ανίχνευσης αποτυχίας. Αυτές προσφέρονται από τα συστατικά του Ε∆Π και του επιπέδου IDOM και 

θα είναι αυτές που χρησιµοποιήθηκαν ήδη για την υποστήριξη του µηχανισµού keep-alive.   
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Monitoring 
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Σχήµα 72: ∆ιεπαφή ανίχνευσης αποτυχίας 

Τα στοιχεία του Ε∆Π, δηλ. ο Α∆Π, ο ΑΕΑ και οι ΜΥΕΧ, καθώς επίσης και τα στοιχεία του IDOM, δηλ. 

οι αντιπρόσωποι BGRP, υλοποιούν τη διεπαφή keep-alive προκειµένου να επιτραπεί στο QMTool να 

γνωρίζει την κατάσταση τους. 

Το QMTool ανακτά µια αναφορά στα Alive Peers αυτών των αντικειµένων µέσω της διεπαφής 

"Monitoring". Εποµένως, η διεπαφή "Monitoring" χρησιµοποιείται και για την ανάκτηση των 

παρακολουθούµενων πληροφοριών και των Alive Peers των οντοτήτων. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή 

οι Alive Peers κάθε αντικειµένου δεν εγγράφονται στην υπηρεσία ονοµατολογίας CORBA και 

εποµένως δεν µπορούν να βρεθούν από το QMTool.   

5.5.3.6 ∆ιεπαφή του Ε∆Π και του διατοµεακού Ε∆Π (IDOM) προς το QMTool 

Η προδιαγραφή IDL της διεπαφής, που προσφέρεται από τα στοιχεία του Ε∆Π και του IDOM, 

παρουσιάζεται παρακάτω:   
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  module alive 

  { 

    interface AlivePeer 

    { 

 void hello 

        ( 

     in AlivePeer    peer,   // sender 

            in long         seq     // sequence number 

 ) 

        raises (AliveException); 

    }; 

 

    exception AliveException 

    { 

        string          reason; 

    }; 

  }; 

Πίνακας 12: ∆ιεπαφή που προσφέρεται στο QMTool για την ανίχνευση αποτυχίας 

5.5.4 Πρόσβαση της εφαρµογής στα στοιχείων διαµόρφωσης µέσω 
JAXB 
Η πρόσβαση στα XML-µορφοποιηµένα στοιχεία στις εφαρµογές της JAVA µπορεί να υλοποιηθεί µε 

δύο τρόπους: 

• Χρήση ενός XML parser για την ανάκτηση των στοιχείων XML και των ιδιοτήτων τους 

• Χρήση µιας τεχνολογίας για τη µετάφραση της δοµής XML σε µια δοµή αντικειµένου JAVA 

Στην προτεινόµενη υλοποίηση επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί η δεύτερη προσέγγιση.  Το JAXB (JAVA 

API για τη σύνδεση µε XML) είναι µια υλοποίηση µιας τέτοιας τεχνολογίας, διαθέσιµη ως ελεύθερο 

λογισµικό από την SUN Microsystems. 

Το JAXB ξεκινά από ένα DTD (Document Type Definition), που περιγράφει τη XML δοµή των 

δεδοµένων διαµόρφωσης. Ένας µεταγλωττιστής XML-to-JAVA (xjc) χρησιµοποιείται για την αυτόµατη 

δηµιουργία ενός σύνολου πηγαίων αρχείων JAVA από τα DTD. Λεπτοµέρειες αυτής της διαδικασίας 

σύνταξης, όπως η αντιστοίχιση των ιδιοτήτων στους τύπους της JAVA, µπορεί να περιγραφεί σε ένα 

σχηµατικό αρχείο XML-to-JAVA (αρχείο XJS). 

Τα παραγόµενα αρχεία της JAVA περιέχουν τον κώδικα για να δηµιουργήσουν µια XML απεικόνιση 

των στοιχείων που περιλαµβάνονται στα αντικείµενα της JAVA ή για να διαβάσουν την XML 

απεικόνιση και να αρχικοποιήσουν τα αντίστοιχα αντικείµενα της JAVA. 

Το προτεινόµενο πλαίσιο αποθηκεύει τα στοιχεία διαµόρφωσης σε µορφή XML ως αρχεία σε µια βάση 

δεδοµένων LDAP. Έχει δηµιουργηθεί µία επικουρική οντότητα για να συνδυάσει την πρόσβαση στη 

βάση δεδοµένων LDAP και τη διαδικασία µετατροπής µέσω JAXB σε µια εύχρηστη αποθήκη 

αντικειµένων, η οποία χρησιµοποιεί µια διαδροµή στον LDAP (DN = διακεκριµένο όνοµα) για να 

ανακτήσει τα στοιχεία XML και να τα µετατρέψει σε αντικείµενα της JAVA. Οι εφαρµογές µπορούν 

εύκολα να χρησιµοποιήσουν αυτά τα αντικείµενα για να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία.  
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Επιπλέον, οι εφαρµογές µπορούν να επιλέξουν να ενηµερωθούν, όταν αλλάζει το στοιχείο στη βάση 

δεδοµένων LDAP. Μπορούν να ανακτήσουν τα νέα στοιχεία και να επαναδιαµορφώσουν τους εαυτούς 

τους κατά τη διάρκεια του χρόνου εκτέλεσης. 

Όπως η βάση δεδοµένων LDAP δεν ξέρει για τη δοµή XML του περιεχοµένου, οι ειδοποιήσεις από τον 

LDAP δεν µπορούν να πουν, ποιο µέρος των στοιχείων έχει αλλάξει. Οι παραγόµενες κλάσεις JAXB 

εντούτοις περιέχουν µια  µέθοδο "equals", που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συγκρίνει δέντρα 

XML µε βάση το περιεχόµενό τους και να ανακαλύψει, τι έχει αλλάξει. Εάν το δέντρο XML περιέχει τις 

αναφορές που έχουν προκύψει από µια ιδιότητα IDREF στο DTD, τότε επίσης και το αναφερόµενο 

υποδέντρο συγκρίνεται κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.    
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6 Συµπεράσµατα, µετρήσεις, µελλοντικά 
βήµατα 

6.1 Συµπεράσµατα 

6.1.1 Προσαρµοζόµενο πλαίσιο παροχής ποιότητας υπηρεσίας 

Στα πλαίσια αυτής της διατριβής αναλύθηκε, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα αρχιτεκτονικό πλαίσιο 

για προσαρµοζόµενη διαχείριση διαδικτυακών πόρων µε σκοπό την υποστήριξη ποιότητας υπηρεσίας. 

Το πλαίσιο αυτό παρέχει ένα σύνολο ευέλικτων, αποτελεσµατικών και κλιµακούµενων µηχανισµών 

ώστε να δηµιουργήσει τις κατάλληλες υποδοµές για να είναι εφικτή η διαχείριση πόρων τόσο στα 

πλαίσια ενός διαχειριστικού τοµέα όσο και σε µεγαλύτερης έκτασης περιβάλλοντα που περιλαµβάνουν 

πολλαπλούς αυτόνοµους τοµείς.  

Για το σχεδιασµό του πλαισίου λήφθηκαν υπόψη οι σύγχρονες προσεγγίσεις καθώς και οι 

υπάρχουσες τεχνικές τόσο σε επίπεδο δικτυακών µηχανισµών όσο και σε επίπεδο τεχνολογιών 

λογισµικού. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι η χρήση του µοντέλου των ∆ιαφοροποιηµένων 

Υπηρεσιών για την υλοποίηση της κατάλληλης δικτυακής υποδοµής ενδοτοµεακά, του πρωτοκόλλου 

RSVP για την επικοινωνία µε την ΜΥΕΧ, του πρωτόκολλου BGRP+ για το διατοµεακό επίπεδο 

διαχείρισης πόρων όπως επίσης η χρήση αντικειµενοστραφών τεχνικών για τη σχεδίαση του πλαισίου 

καθώς και των αντίστοιχων εργαλείων λογισµικού (XML, IDL, UML, Java, CORBA) για την υλοποίηση 

του συστήµατος.  

Ουσιαστικά, η προτεινόµενη αρχιτεκτονική περιλαµβάνει τέσσερα διακριτά επίπεδα. Το ενδοτοµεακό 

επίπεδο διαχείρισης πόρων είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των πόρων µέσα σε ένα αυτόνοµο τοµέα. 

Το διατοµεακό επίπεδο διαχείρισης πόρων έχει σαν στόχο τη διαχείριση των πόρων που αφορούν 

δεσµεύσεις και ροές οι οποίες ξεπερνούν τα όρια ενός τοµέα και µπορεί να διασχίσουν πολλαπλά 

αυτόνοµα συστήµατα (AS). Η διαχειριστική πλατφόρµα µε  κύριο συστατικό της το QMTool, παρέχει 

τους απαραίτητους µηχανισµούς για τη συνολική επόπτευση και διαχείριση του προτεινόµενου 

συστήµατος. Τέλος, το επίπεδο δικτύου υλοποιεί τους κατάλληλους δικτυακούς µηχανισµούς (BGP, 

DiffServ PHB) και προσφέρει τις κατάλληλες δικτυακές υπηρεσίες (PCBR, PVBR, PMM, PMC, GWKS) 

ώστε να είναι εφικτή η εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα προηγούµενα επίπεδα.  
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Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης έγινε προσπάθεια το σύστηµα να είναι όσο το δυνατόν πιο ευέλικτο 

και διαλειτουργικό ώστε να δίνει τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν οι µηχανισµοί των διαφόρων 

επιπέδων του και αποµονωµένα χωρίς να είναι απαραίτητη η υιοθετήσει όλου του πλαισίου. Αυτό 

επιτευχθεί µε τη χρήση αφαιρετικά ορισµένων διεπαφών και µε τη βοήθεια της XML και CORBA.  

Στο κεφάλαιο 2 ορίστηκε και αναλύθηκε η συνολική αρχιτεκτονική ενώ παρατέθηκαν και τα σχετικά 

διαγράµµατα µοντελοποίησης (UML). Στο κεφάλαιο 3 έγινε εκτενής περιγραφή των µηχανισµών που 

διέπουν το ενδοτοµεακό επίπεδο διαχείρισης πόρων, εισήχθη η έννοια του δέντρου δεξαµενών πόρων, 

ορίστηκε ο τρόπος κατασκευής του και αξιολογήθηκε ο αλγόριθµος διαχείρισης πόρων. Στο κεφάλαιο 

4 αντιµετωπίστηκε το ζήτηµα των διατοµεακών δεσµεύσεων. Αφού αναλύθηκε ο µηχανισµός του 

BGRP+ παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα εκτενών προσοµοιώσεων και αναλύθηκε το µοντέλο 

υλοποίησης των προτεινόµενων τεχνικών. Τέλος στο κεφάλαιο 5 παρουσιάστηκε µε λεπτοµέρεια ο 

σχεδιασµός και η υλοποίηση της διαχειριστικής πλατφόρµας και δόθηκαν παραδείγµατα χρήσης της.  

 Το προτεινόµενο πλαίσιο προσαρµοζόµενης διαχείρισης πόρων προσφέρει τα ακόλουθα 

πλεονεκτήµατα: 

• Αποτελείται από τέσσερα αυτόνοµα λογικά επίπεδα που το καθιστούν ευέλικτο, κλιµακούµενο 

και ταυτόχρονα απλό 

• Χρησιµοποιεί µηχανισµούς, τεχνολογίες και πρωτόκολλα ευρέως διαδεδοµένα ενισχύοντας τη 

διαλειτουργικότητα των στοιχείων του µε υπάρχουσες υποδοµές και υλοποιήσεις. 

• Προσφέρει ένα σύστηµα υποστήριξης ποιότητας υπηρεσίας από άκρο σε άκρο το οποίο έχει 

ελάχιστες απαιτήσεις για την εφαρµογή του σε τρέχουσες τοπολογίες και δίκτυα.  

• Παρέχει σύµφωνα µε τα πειραµατικά δεδοµένα και τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων 

ισχυρές εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσίας  

• Ταυτόχρονα, προσφέρει µια ενιαία πλατφόρµα διαχείρισης των µηχανισµών του ώστε να είναι 

εύκολη και άµεση η παρακολούθηση και συντήρηση του συστήµατος 

• Ελέγχοντας τις ροές στα όρια των δικτύων πρόσβασης και εκτελώντας έλεγχο αποδοχής 

στους ακραίους δροµολογητές µειώνονται σηµαντικά οι λειτουργίες που γίνονται στους 

δροµολογητές κορµού αφού η µόνη προϋπόθεση είναι να υποστηρίζουν το µοντέλο 

διαφοροποιηµένων υπηρεσιών. 

• Με την υλοποίηση και εφαρµογή προσαρµοζόµενων αλγορίθµων διαχείρισης πόρων 

επιτυγχάνεται υψηλή χρησιµοποίηση των δικτυακών πόρων διατηρώντας το φορτίο 

σηµατοδοσίας σε χαµηλά επίπεδα ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η δίκαιη κατανοµή τους 

ακολουθώντας την πραγµατική ζήτηση. 

6.1.2 Προσαρµοζόµενοι µηχανισµοί δέσµευσης πόρων 

Για την αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση των δικτυακών πόρων εντός των ορίων ενός 

αυτόνοµου τοµέα (ενδοτοµεακά) εφαρµόστηκε η έννοια της δεξαµενής πόρων και υλοποιήθηκαν 

ευέλικτοι προσαρµοζόµενοι αλγόριθµοι διαχείρισης πόρων. Η διαδικασία διαχείρισης πόρων 

περιλαµβάνει τη µελέτη του δικτύου και του αναµενόµενου φορτίου κίνησης, τη δηµιουργία των 

κατάλληλων δεξαµενών πόρων και τη σωστή αρχικοποίηση των παραµέτρων διαµόρφωσης του 

επιπέδου διαχείρισης πόρων. Οι αρχές που διέπουν τη διαδικασία καθώς και τα επιµέρους βήµατα 
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παρουσιάστηκαν εκτενώς παρέχοντας ένα σαφές πιλοτικό µοντέλο για την εφαρµογή του µηχανισµού. 

Η εισαγωγή της έννοιας του δέντρου δεξαµενών πόρων καθώς και του κατανεµηµένου µοντέλου 

υλοποίησης των ΑΕΑ είχαν σαν αποτέλεσµα την ενίσχυση της ευελιξίας του προτεινόµενου πλαισίου.   

Οι προσαρµοζόµενοι αλγόριθµοι υλοποιήθηκαν στο σύστηµα µε τη µορφή σπονδυλωτών 

αντικειµένων ούτως ώστε να είναι δυνατή η χρήση διαφορετικών αλγοριθµικών τύπων και 

προσεγγίσεων ανάλογα µε την περίπτωση χωρίς να χρειάζεται να γίνει αλλαγή στην υλοποίηση 

ολόκληρου του µηχανισµού. Για την αξιολόγηση του µηχανισµού πραγµατοποιήθηκαν προσοµοιώσεις 

οι οποίες υλοποίησαν δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση πόρων. Τα αποτελέσµατα και 

των σεναρίων προσοµοίωσης επιβεβαίωσαν την αποδοτικότητα του µηχανισµού δίνοντας χαµηλά 

ποσοστά φορτίου σηµατοδοσίας µε υψηλά ποσοστά χρησιµοποίησης του δικτύου. Ενδεικτικά, 

υιοθετώντας τον πρώτο αλγόριθµο διαχείρισης πόρων επιτευχθεί µέσο ποσοστό χρησιµοποίησης 

77,5% (το ποσοστό χρησιµοποίησης κυµάνθηκε από 69% µέχρι 85%) µε µέσο φορτίο σηµατοδοσίας 

10% (το εύρος του ποσοστού του φορτίου σηµατοδοσίας ήταν από 1% µέχρι 20% ) ενώ το ποσοστό 

απόρριψης ήταν 2-3%. Ο δεύτερος αλγόριθµος παρουσίασε ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα 

αυξάνοντας το ποσοστό χρησιµοποίησης στο 92% µε ποσοστό φορτίου σηµατοδοσίας κάτω από 5% 

και ποσοστό απόρριψης στο 1%. 

6.1.3 ∆ιατοµεακοί µηχανισµοί διαχείρισης πόρων 
Σκοπός του προτεινόµενου πλαισίου είναι η παροχή µηχανισµών για την υποστήριξη ποιότητας 

υπηρεσίας και εκτός των ορίων ενός αυτόνοµου τοµέα. Για αυτό το λόγο, αφού εξετάστηκαν οι 

τρέχουσες προσεγγίσεις σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένας διατοµεακός µηχανισµός διαχείρισης 

πόρων στηριζόµενος πάνω στο πρωτόκολλο BGRP, η αρχιτεκτονική BGRP+. Ο βασικός στόχος ήταν 

η υλοποίηση ενός εύκολα επεκτάσιµου και αποδοτικού µηχανισµού που θα αντιµετώπιζε το πρόβληµα 

υποστήριξης ποιότητας υπηρεσίας στις ροές που ξεπερνούν τα όρια ενός τοµέα. Βασισµένο στην 

ιδιότητα του BGP να σχηµατίζει τα λεγόµενα δέντρα συγχώνευσης το BGRP οµαδοποιεί αντίστοιχα τις 

διατοµεακές δεσµεύσεις περιορίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τα προβλήµατα κλιµάκωσης. Επίσης, στα 

πλαίσια του BGRP+ σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και αξιολογήθηκε ο µηχανισµός του «αθόρυβου 

µπολιάσµατος», ο οποίος µειώνει δραστικά το φορτίο σηµατοδοσίας καθιστώντας την προτεινόµενη 

διατοµεακή διαχείριση πόρων ιδιαίτερα αποδοτική και ευρέως κλιµακούµενη. Πιο συγκεκριµένα, το 

προτεινόµενο πλαίσιο µειώνει το πλήθος των µηνυµάτων που ανταλλάζονται, µειώνει τη διαδροµή 

που τα µηνύµατα αυτά πρέπει να διασχίσουν και κατά συνέπεια περιορίζει σηµαντικά την 

υπολογιστική ισχύ και τα αποθέµατα µνήµης που πρέπει να έχουν οι συνοριακοί δροµολογητές που 

είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των διατοµεακών πόρων.  Η σχεδίαση και η υλοποίηση του 

διατοµεακού µοντέλου διαχείρισης πόρων είναι ευέλικτη ώστε να δίνει την ελευθερία σε κάθε αυτόνοµο 

τοµέα να διαχειρίζεται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνει καλύτερο τους πόρους του ενδοτοµεακά και να 

µπορεί παράλληλα να υποστηρίζει και το προτεινόµενο µοντέλο µε τη βοήθεια της κατάλληλης 

διεπαφής. 

Επιπλέον, αντιµετωπίστηκαν αποτελεσµατικά τα θέµατα υλοποίησης που προέκυψαν από το 

µηχανισµό αυτό (σηµατοδοσία στον τελευταίο τοµέα, ταυτοποίηση του δέντρου συγχώνευσης) και 

αξιολογήθηκε η απόδοση του προτεινόµενου µηχανισµού µε την πραγµατοποίηση µεγάλης κλίµακας 
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προσοµοιώσεων. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων το µήκος της διαδροµής που 

πρέπει να διανύσει ένα µήνυµα δέσµευσης µειώνεται κατά 80,6% για δέντρα βάθους 12 κόµβων ενώ 

στη χειρότερη περίπτωση ενός δέντρου βάθους 4 η µείωση είναι της τάξης του 40,9%. Ταυτόχρονα για 

κατάλληλες τιµές των παραµέτρων του προτεινόµενου αλγορίθµου το µέσο φορτίο σηµατοδοσίας είναι 

7-12% ανάλογα µε το φορτίο κίνησης του δικτύου ενώ η χρησιµοποίηση του δικτύου διατηρεί ένα µέσο 

όρο 82,4% ενώ µπορεί να φτάσει κατά περιπτώσεις και το 92%. Τέλος, περιγράφηκε εκτενώς µια 

πιλοτική  υλοποίηση του διαχειριστικού µοντέλου, η οποία περιλάµβανε τα αντίστοιχα διαγράµµατα 

κλάσεων και τις κατάλληλες διεπαφές.  

6.1.4 Πλατφόρµα διαχείρισης δικτυακών µηχανισµών ποιότητας 
υπηρεσίας 

Ολοκληρώνοντας, παρουσιάστηκε αναλυτικά µια διαχειριστική πλατφόρµα, που στοχεύει στην κάλυψη 

των απαιτητικών αναγκών για παρακολούθηση και παραµετροποίηση των µηχανισµών QoS που 

υλοποιούνται σε ένα δίκτυο ΙΡ. Οι κατευθυντήριες αρχές ήταν οι απαιτήσεις για διαλειτουργικότητα και 

η παροχή ενός φιλικού περιβάλλοντος προς τον διαχειριστή. Αυτές οι απαιτήσεις κατάδειξαν τη χρήση 

CORBA, Java , τεχνολογιών XML και JAXB για την πραγµατοποίηση αυτού του πλαισίου. Η 

πλατφόρµα ακολούθησε µια διαστρωµατωµένη προσέγγιση και χρησιµοποίησε την έννοια των 

προσαρµοστών (adaptors) για τις διεπαφές µε τα στοιχεία του δικτύου. Η προτεινόµενη πιλοτική 

πλατφόρµα παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήµατα: 

• ∆ιαλειτουργικότητα µε υπάρχουσες διαχειριστικές λύσεις 

• Ανεξαρτησία της υλοποίησης όσον αφορά τη γλώσσα υλοποίησης και το λειτουργικό σύστηµα 

• Κατανοµή της διαχειριστικής λειτουργίας 

• ∆ηµιουργία µιας αφαιρετικής εικόνας των διαχειριζόµενων πληροφοριών από την υποκείµενη 

υποδοµή 

• Φορητότητα και την αναγνωσιµότητα αυτών των πληροφοριών τόσο από τους ανθρώπους 

καθώς επίσης και από το λογισµικό 

Τέλος, η προτεινόµενη διαχειριστική πλατφόρµα επιτρέπει την επόπτευση και την παραµετροποίηση 

των µηχανισµών QoS που περιγράφηκαν στα πλαίσια αυτής της διατριβής αλλά δίνει τη δυνατότητα 

για περαιτέρω επέκταση της ώστε να συµπεριλάβει και άλλους µηχανισµούς ή δικτυακά στοιχεία µε 

την υλοποίηση κατάλληλων προσαρµοστών.  

6.2 Μετρήσεις σε πειραµατικά δίκτυα 
Στην παράγραφο αυτή περιλαµβάνονται ενδεικτικές µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε 

πειραµατικά δίκτυα στα οποία εφαρµόστηκε συνολικά το προτεινόµενο πλαίσιο για την υποστήριξη 

ποιότητας υπηρεσίας. Να σηµειωθεί ότι οι µετρήσεις έγιναν στα πλαίσια του ερευνητικού 

προγράµµατος AQUILA. Οι µετρήσεις έγιναν καλύπτοντας και τις δύο πλευρές της προτεινόµενης 

αρχιτεκτονικής: την ενδοτοµεακή και τη διατοµεακή.  
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Ενδοτοµεακή περίπτωση 

Το παρακάτω δίκτυο απεικονίζει το πειραµατικό δίκτυο για τις µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν 

όσον αφορά την ενδοτοµεακή περίπτωση. Στα δύο άκρα του δικτύου (Cisco1750_1, Cisco2620) 

τρέχουν οι δύο ΑΕΑ (ACA_Helsinki, ACA_Vienna).  

ATM

POS

ethernet

Cisco 12016, Root, Athens RCA

ethernet

serial

Cisco 7206VXR, Helsinki-Warsaw

open

serial

Cisco 7505, Vienna-Munich

ethernet

ethernet
Cisco1750_1, Helsinki ACA

Cisco 2620, Vienna ACA

Munich, ACA
ethernet

pulivari.rc.elisa.fi

Database, logs, RCAAthens, tcpdump

ethernet

msm.rc.elisa.fi

ACAVien, EATHel, tcpdump

paarma.rc.elisa.fi

ACAHel, EATWar, tcpdump

GUI, sender

HP Internet advisor

linux.rc.elisa.fi

ACAWar, EATVien, tcpdump

 
Σχήµα 73: δίκτυο ενδοτοµεακών µετρήσεων 

Με βάση την παραπάνω τοπολογία µετρήθηκε ο µέσος χρόνος αρχικοποίησης και το φορτίο 

σηµατοδοσίας κατά τη διάρκεια της αρχικοποίησης καθώς επίσης ο µέσος χρόνος 

εγκατάστασης/απεγκατάστασης µιας δέσµευσης και το φορτίο σηµατοδοσίας όπως φαίνονται στα 

παρακάτω σχήµατα. Το φορτίο σηµατοδοσίας µετρήθηκε µεταξύ των παρακάτω οντοτήτων και 

συνυπολογίστηκαν και τα µηνύµατα keep-alive που αντάλλαζαν οι οντότητες για να ενηµερώνουν για 

την κατάσταση τους. 

EAT.Helsinki-GUI ACA.Helsinki-Edge device (router) 

EAT.Helsinki-ACA.Helsinki ACA.Vienna-Edge device (router) 

ACA.Helsinki-Database ACA.Helsinki-Trace server 

ACA.Vienna-Database ACA.Vienna-Trace server 

ACA.Helsinki-RCA EAT.Helsinki-Trace server 

ACA.Vienna-RCA RCA-database 

ACA.Helsinki-ACA.Vienna  
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Signalling Load, RCL Initiliazation 
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Σχήµα 74: φορτίο σηµατοδοσίας αρχικοποίησης 

Η µεγαλύτερη σηµατοδοσία λαµβάνει µέρος όπως φαίνεται µεταξύ του Α∆Π και της βάσης που 

διατηρούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την αρχικοποίηση του και φτάνει στα 110 KΒ. Το 

συνολικό φορτίο για την αρχικοποίηση όλων των αντικειµένων είναι 270 ΚΒ. 

 ΜΥΕΧ ΑΕΑ Α∆Π 

Χρόνος (sec) 7,7 10,5 9,2 

Πίνακας 13: µέσος χρόνος αρχικοποίησης 
Στην περίπτωση της εγκατάστασης µιας δέσµευσης το φορτίο σηµατοδοσίας πέφτει αισθητά και είναι 

της τάξης των 125 ΚΒ συνολικά. 

Signalling Load, PCBR succesful reservation
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Σχήµα 75: φορτίο σηµατοδοσίας για την εγκατάσταση µιας δέσµευσης 
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 εγκατάσταση απεγκατάσταση 

Χρόνος (sec) 1,4 0,8 

Πίνακας 14: µέσος χρόνος εγκατάστασης και απεγκατάστασης µιας δέσµευσης 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η διαφοροποίηση στον χρόνο εγκατάστασης µιας δέσµευσης την 

πρώτη φορά σε σχέση µε της επόµενες 

 Χρόνος 
εγκατάστασης[s] 

Χρόνος 
απεγκατάστασης [s] 

Αρχική 4,508 0,676 

Επόµενη 1,102 0,665 

Πίνακας 15: χρόνος εγκατάστασης δέσµευσης 
∆ιατοµεακή περίπτωση 

Στη διατοµεακή περίπτωση χρησιµοποιήθηκε το παρακάτω δίκτυο. Οι αντίστοιχες µετρήσεις έγιναν και 

σε αυτήν την περίπτωση, δηλαδή ο µέσος χρόνος αρχικοποίησης καθώς και ο µέσος χρόνος 

εγκατάστασης δέσµευσης και το φορτίο σηµατοδοσίας µιας δέσµευσης. Για τις µετρήσεις 

χρησιµοποιήθηκε συνδυασµός διαφόρων ζευγαριών (π.χ. ER0 – ER7, ER7 – ER8) ώστε να είναι πιο 

αξιόπιστα τα αποτελέσµατα. 

Domain
Austria

Domain
Germany

C7200 C7500

C3810
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Finland
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C2600
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9
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Σχήµα 76: δίκτυο διατοµεακών µετρήσεων 

 

 ΜΥΕΧ ΑΕΑ Α∆Π BGRP 

Χρόνος (sec) 8,4 11,5 10,3 17,3 

Πίνακας 16: µέσοι χρόνοι αρχικοποίησης  
Όπως δείχνει και ο Πίνακας 16 το αντικείµενο που καθυστερεί περισσότερο κατά τη διαδικασία 

αρχικοποίησης είναι ο αντιπρόσωπος BGRP+ (17,3 sec). Ο µέσος χρόνος εγκατάστασης της πρώτης 
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δέσµευσης είναι 23,4 sec ενώ κάθε επόµενη εξυπηρετείται πολύ γρηγορότερα (1,34 sec).Η 

απεγκατάσταση ωστόσο διαρκεί λιγότερο από 1 sec. 

 Χρόνος 
εγκατάστασης[s] 

Χρόνος 
απεγκατάστασης [s] 

Αρχική 23,4 0,945 

Επόµενη 1,344 0,493 

Πίνακας 17: µέσοι χρόνοι εγκατάστασης/απεγκατάστασης δέσµευσης 
H επικοινωνία των αντιπροσώπων BGRP+ µε τη βάση είναι εκείνη που επιβαρύνει περισσότερο το 

φορτίο σηµατοδοσίας (~30ΚΒ). Οι υπόλοιπες διαδικασίες δεν προκαλούν φορτίο µεγαλύτερο από 2ΚΒ.  
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Σχήµα 77: φορτίο σηµατοδοσίας για την εγκατάσταση µιας δέσµευσης 

6.3 Μελλοντικά βήµατα 
Σε ένα πεδίο όπως είναι αυτό του ∆ιαδικτύου οι εξελίξεις ακολουθούν ραγδαίους ρυθµούς. Νέες 

τεχνολογίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται συνεχώς προσφέροντας όλο και περισσότερες δυνατότητες 

και υπηρεσίες. Στα πλαίσια αυτά θα µπορούσαν να περιληφθούν κάποια επόµενα βήµατα που θα 

εξέλισσαν περαιτέρω τους µηχανισµούς που αναλύθηκαν σε αυτή τη διατριβή. Η µελλοντική έρευνα 

επικεντρώνεται ουσιαστικά σε τέσσερα σηµεία: 

• Η αρχιτεκτονική του προτεινόµενου πλαισίου 

• Ο ενδοτοµεακός µηχανισµός διαχείρισης πόρων 

• Ο διατοµεακός µηχανισµός διαχείρισης πόρων 

• Η πλατφόρµα διαχείρισης δικτυακών µηχανισµών QoS 

Όσον αφορά την προτεινόµενη αρχιτεκτονική πρέπει καταρχήν να ληφθούν υπόψη περισσότερες 

δικτυακές τοπολογίες και πρακτικές. Είναι απαραίτητο να εξεταστούν οι περιπτώσεις dual homing, και 

εφεδρικών ζεύξεων καθώς και των µηχανισµών εξισορόπησης κίνησης (load balancing) που µπορεί 
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να χρησιµοποιεί ένας αυτόνοµος τοµέας. Αυτοί οι µηχανισµοί είναι πιθανό να επηρεάσουν την 

απόδοση των δεξαµενών πόρων και να καταστήσουν προβληµατική τη δηµιουργία τους. Επιπλέον, µε 

δεδοµένη την ευρεία εξάπλωση των ασύρµατων δικτύων είναι αναγκαίο να µελετηθεί η ενσωµάτωση 

τέτοιων δικτύων στο προτεινόµενο πλαίσιο και να αναλυθούν οι αλλαγές που πρέπει να υιοθετηθούν 

από αρχιτεκτονικής πλευράς ώστε να είναι εφικτή η ενσωµάτωση.  

Τα προαναφερθέντα σηµεία όπως είναι αναµενόµενο δεν επηρεάζουν µόνο την αρχιτεκτονική αλλά και 

τους µηχανισµούς διαχείρισης πόρων που χρησιµοποιούνται. Κατά συνέπεια, ένα επόµενο σηµείο 

έρευνας είναι η ανάλυση της ενσωµάτωσης των ασύρµατων δικτύων αλλά και των ιδιαίτερων 

περιπτώσεων τοπολογιών όσον αφορά τον ενδοτοµεακό µηχανισµό διαχείρισης πόρων. Ένα σενάριο 

που θα περιλαµβάνει ενσύρµατα και ασύρµατα τερµατικά θα πρέπει αν εξεταστεί και να 

προσδιοριστούν οι βελτιώσεις που είναι απαραίτητες τόσο στη διαδικασία δηµιουργίας δεξαµενών 

πόρων όσο και στους αλγόριθµους που διαχειρίζονται το εύρος ζώνης. Η ενδοτοµεακή διαχείριση που 

περιγράφηκε στη παρούσα διατριβή δεν υποστήριζε το µοίρασµα των πόρων µεταξύ διαφορετικών 

κλάσεων κίνησης καθώς και την αλλαγή του εύρους ζώνης µιας ήδη εγκατεστηµένης δέσµευσης. Η 

ανάπτυξη κατάλληλων λειτουργιών για την υποστήριξη  µεγαλύτερης ευελιξίας στη διαχείριση του 

εύρους ζώνης αποτελεί ένα αναγκαίο βήµα. Τέλος, αν και οι αλγόριθµοι που υλοποιήθηκαν στα 

πλαίσια της διατριβής ήταν ιδιαίτερα αποτελεσµατικοί και υποστήριζαν όλες τις επιθυµητές λειτουργίες, 

χρειάζονται περισσότερες προσοµοιώσεις για τον καλύτερο προσδιορισµό των κατάλληλων τιµών των 

κρίσιµων παραµέτρων καθώς και ανάπτυξη νέων υβριδικών αλγορίθµων µε µεγαλύτερη 

αποδοτικότητα.  

Το µεγαλύτερο µέρος όµως της µελλοντικής εξέλιξης φαίνεται να επικεντρώνεται στο διατοµεακό 

µέρος του προτεινόµενου πλαισίου. Με δεδοµένη πλέον την ύπαρξη ξεχωριστού IETF Working Group 

που ασχολείται µε την προδιαγραφή ενός πρωτόκολλου QoS, του NSIS (Next Steps In Signaling), 

αναµένεται µεγάλη κινητικότητα στο θέµα της διατοµεακής υποστήριξης ποιότητας υπηρεσίας και 

διαχείρισης πόρων. Το NSIS έχει ώς σκοπό την προδιαγραφή ενός πρωτοκόλλου ΙΡ για σηµατοδοσία 

ποιότητας υπηρεσίας . Για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση αυτού του πρωτοκόλλου έχει ήδη γίνει 

µια ανάλυση των τρεχουσών µηχανισµών και προσεγγίσεων µε σκοπό την επαναχρησιµοποίηση 

γνωστών τεχνικών και εννοιών (όπως είναι αυτή του RSVP). Η NSIS έχει ήδη παράγει µια σειρά από 

RFCs µεταξύ των οποίων είναι το πλαίσιο στο οποίο κινείται το group, η ανάλυση των ήδη 

υπαρχόντων πρωτοκόλλων για σηµατοδοσία ποιότητας υπηρεσίας (συµπεριλαµβάνεται και το BGRP), 

οι απαιτήσεις για υποψήφια πρωτόκολλα καθώς και οι απαιτήσεις για την περίπτωση του mobile IP. 

Επιπλέον έχουν δηµοσιευτεί µια σειρά από internet drafts µε ποιο ειδικευµένο περιεχόµενο. Να 

σηµειωθεί σε αυτό το σηµείο ότι το διατοµεακό πλαίσιο που περιγράφηκε στην παρούσα διατριβή έχει 

ήδη παρουσιαστεί στην IETF µε τη µορφή δύο internet drafts, τα οποία όµως δεν προξένησαν µεγάλη 

κινητικότητα καθότι ήταν πολύ νωρίς για την IETF να ασχοληθεί µε τόσο ειδικά θέµατα (όπως είναι ο 

καθορισµός συγκεκριµένου πρωτοκόλλου, µηνυµάτων, αλγορίθµων και µηχανισµών) χωρίς να έχει 

γίνει πρώτα µια εκτίµηση της συνολικής εικόνας. Πλέον η κατάσταση έχει ωριµάσει αρκετά και σαν 

επόµενο βήµα θα µπορούσε αρχικά να εξεταστεί η συµβατότητα του BGRP+ µε τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές της NSIS, να υλοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές και να επιτευχθεί ενεργή συµµετοχή 

µε σκοπό την υιοθέτηση κάποιων µηχανισµών του BGRP+ στο αναπτυσσόµενο πλαίσιο της NSIS. 
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Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόκληση της υποστήριξης ασύρµατων / κινητών 

δικτύων στη διατοµεακή αρχιτεκτονική. ∆ίκτυα WiFi, UMTS και 3G εξαπλώνονται όλο και περισσότερο 

παρέχοντας διαφορετικά είδη υπηρεσιών αποκτώντας σηµαντικό µερίδιο της τηλεπικοινωνιακής 

αγοράς. Είναι απαραίτητο κατά συνέπεια να γίνει εκτεταµένη ανάλυση των αλλαγών και των ειδικών 

µηχανισµών που πρέπει να υλοποιηθούν ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο διατοµεακό πλαίσιο 

διαχείρισης πόρων να συνεργαστεί καταρχήν και να διαχειριστεί σε δεύτερο βήµα τέτοια δίκτυα. Έχουν 

γίνει ήδη επί µέρους προσπάθειες για την ανάπτυξη πρωτοκόλλων ποιότητας υπηρεσίας σε κινητά 

περιβάλλοντα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα το INSIGNIA. Το INSIGNIA  [72] αποτελεί έναν πολύ απλό 

µηχανισµό για την υποστήριξη ποιότητας υπηρεσίας σε κινητά επί τούτω δίκτυα (mobile ad-hoc 

networks). Χρησιµοποιεί ενδοζωνική σηµατοδοσία (δηλαδή από το ίδιο κανάλι επικοινωνίας περνάει η 

σηµατοδοσία και η ροή δεδοµένων) η οποία είναι ευρέως αποδεκτή ως λύση για γρήγορα 

µεταβαλλόµενα δικτυακά περιβάλλοντα. Επιτρέπει τη γρήγορη εγκατάσταση ροών κάνοντας το 

κατάλληλο για βραχυπρόθεσµες και δυναµικές ροές.  

Εκτός της επέκτασης όµως της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής όσον από την πλευρά των δικτυακών 

τεχνολογιών, είναι αναγκαία και η περαιτέρω αξιολόγηση και εξέλιξη των αλγορίθµων που 

αναπτύχθηκαν. Η εκτέλεση πιο γενικών σεναρίων προσοµοιώσεων θα καταδείξει τις αδυναµίες των 

αλγορίθµων και το εύρος εφαρµογής τους. Ο σχεδιασµός νέων ευριστικών τεχνικών θα βελτιώσει την 

ήδη υψηλή αποδοτικότητα του πρωτοκόλλου και θα διευκολύνει την ευρύτερη χρησιµοποίησή του.  

Τέλος, είναι σαφές ότι η ύπαρξη τόσων πολλών µηχανισµών, δικτυακών στοιχείων, αλγορίθµων και 

παραµέτρων σε ένα δίκτυο καθιστούν τη διαχείριση του ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα. Η γενική 

αφαιρετική πλατφόρµα διαχείρισης που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 5, είναι ένα πρώτο πιλοτικό βήµα 

προς την επίτευξη της ενοποίησης της διαχειριστικής πληροφορίας. Είναι όµως απαραίτητη η 

αξιολόγηση της πλατφόρµας σε πιο σύνθετα περιβάλλοντα µε την υλοποίηση πολύ περισσότερων 

προσαρµοστών και τη διενέργεια σειράς προσοµοιώσεων αλλά και πειραµατικών µετρήσεων σε 

πραγµατικά δίκτυα. 
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