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Περίληψη 

Ζ λέα γεληά ηειεθσληθψλ θέληξσλ ηαπηίδεηαη κε ηνλ φξν Voice over Internet Protocol (VoIP). Ο 
φξνο απηφο έρεη ζπζρεηηζηεί πιένλ κε έλα ζχλνιν πξσηνθφιισλ, ηερλνινγηψλ θαη ππεξεζηψλ νη 
νπνίεο πινπνηνχληαη θάησ απφ κηα θνηλή πιαηθφξκα. Ο ζηφρνο ησλ λέσλ ηειεθσληθψλ 
θέληξσλ επηθεληξψλεηαη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κηαο εηαηξίαο. Οη ηειεθσληθέο 
ππνδνκέο ζήκεξα κεηαηξέπνληαη ζε εξγαιείν αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ. Σν ηειεθσληθφ θέληξν έσο θαη πξηλ ιίγν θαηξφ απνηεινχζε απιά κηα κεραλή πνπ 
γλσξίδεη θαιά λα δξνκνινγεί ηελ ηειεπηθνηλσληαθή θίλεζε θαη λα εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλεο 
αλάγθεο γηα ππεξεζίεο θσλεηηθήο επηθνηλσλίαο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε αλάγθε γηα 
επηθνηλσλία άιιαμε. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηθνηλσλεί ε αλζξσπφηεηα ζήκεξα έρεη αιιάμεη 
δξαζηηθά ζε ζρέζε κε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Ζ κνξθή ηεο κεηαιιάρηεθε καδί κε ηε ζπλήζεηα 
θαη ηελ αλάγθε λα βειηησζεί ε επηθνηλσλία ζε επίπεδν δηαρείξηζεο ρξφλνπ, θφζηνπο, ηαρχηεηαο 
θαη ειεπζεξίαο απφ ην ζπκβαηηθφ γξαθείν. Σν ηειέθσλν, ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ην θαμ 
θαη ν ηειεθσλεηήο αθνινπζνχλ πάληα ην ρξήζηε φπνπ θαη αλ βξίζθεηαη. Σα θνηλσληθά δίθηπα 
απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. Σα «παλέμππλα» πιένλ ηειεθσληθά 
θέληξα γλσξίδνπλ πνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο, ζε πνηα ζπζθεπή ζέιεη λα ιακβάλεη ηηο θιήζεηο ηνπ, 
αιιά θαη ηνλ ππνζηεξίδνπλ λα νξγαλψλεη ην ρξφλν ηνπ εθηειψληαο γηα παξάδεηγκα κηα 
ηειεδηάζθεςε αληί λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα ηαμίδη. Δίλαη γεγνλφο πσο νη ηερλνινγίεο πνπ 
πιαηζηψλνπλ έλα ηέηνην ηειεπηθνηλσληαθφ εξγαιείν ην θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα θηιηθφ πξνο ην 
ρξήζηε. Σν λφκηζκα φκσο έρεη δπν φςεηο. ε επίπεδν θαηαζθεπήο, πινπνίεζεο θαη 
εγθαηάζηαζεο ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ δξαζηηθά, θαζψο έλαο ηφζν πνιχπινθνο κεραληζκφο 
εγθπκνλεί θηλδχλνπο. Ζ θαηλνκεληθά απιή ξχζκηζε ηνπ θέληξνπ δε ζα επηθέξεη ηελ 
παξακεηξνπνίεζε πνπ ζα ην δηαζθαιίζεη αιιά νχηε θαη ην ζπλδπαζκφ ησλ ξπζκίζεσλ πνπ ζα 
ην θάλεη λα ιεηηνπξγεί απξφζθνπηα. εβφκελνη ηηο ηερλνινγίεο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ απηφλ 
ηνλ πεξίπινθν κεραληζκφ πξέπεη νη δηαδηθαζίεο παξακεηξνπνίεζεο λα ζηνρεχνπλ ζηελ αζθαιή 
ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ πεξίηερλνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν είλαη δηαζπλδεδεκέλν κε ην δηαδίθηπν.   

Abstract 

The new generation of Telephone Centers coincides with the term Voice over Internet Protocol 
(VoIP) term. This term is associated with broad range of protocols, technologies and services 
that are implemented under a common platform. The aim of all new generation of Telephone 
Centers focuses on increasing productivity in businesses. Telephone infrastructure is rapidly 
transforming to tools capable of increasing and optimizing employee’s performance. Until 
recently, the telephone center was just a ―clever‖ machine capable of routing telephone 
conversations and to serve certain common voice communication tasks. As time and 
technology advanced, communication needs changed rapidly. The way that humanity 
communicates today changed dramatically compared to last decade. The form of 
communication transformed along with common business habits and the necessity to improve 
all communications in terms of time management, costs, speed and freedom from a 
conventional office. The telephone device, electronic mail, fax and answering machine serve 
users wherever they are. The social networks are an integral part of all modern mobile devices. 
Not only do ―Smart‖ telephone centers know the location of a user and his preferred device to 
receive calls but also support him to organize his time by setting up a teleconference, instead of 
taking a long trip to an actual meeting. It’s a fact that all the technologies that surround such a 
telecommunication tool render it very user friendly. However every coin has two faces. The 
construction, implementation, and installation standards are radically changing as such this 
complex mechanism can hide risks. A seemingly common setting on a telephone center does 
not guarantee risk free operation. In respect to all these technologies that lay behind such a 
complex mechanism, which is nowadays connected to the internet, all configuration procedures 
must target to a problem free and secure operation. 
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Κεφάλαιο 1ο  

1. Υωνή μέσω IP 

1.1 Πραγματοποίηση Κλήσεων Μέσω του Ιστού 

1.1.1 Γενικά 

Παξαδνζηαθά, γηα ηε κεηαθνξά θπθινθνξίαο δεδνκέλσλ θσλήο ρξεζηκνπνηνχληαλ ζπλδέζεηο 
κεηαγσγήο κέζσ θπθισκάησλ. Οη εηαηξηθνί πειάηεο νη νπνίνη είραλ αλάγθε απφ πνιιέο 
ηειεθσληθέο γξακκέο εγθαζηζηνχζαλ ηδησηηθά ηειεθσληθά θέληξα (Private Branch eXchange, 
PBX) θαη δίθηπα θσλήο. Απηά ηα παξαδνζηαθά δίθηπα ζπλήζσο ήηαλ απνθιεηζηηθά, θιεηζηά 
ζπζηήκαηα, αθξηβά ζηε ζπληήξεζε, ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ επεθηαζή ηνπο. 

Ζ VoIP ηερλνινγία παξέρεη ππεξεζίεο θσλήο φπσο ηειεθσλία, δξνκνιφγεζε θιήζεσλ 
θαη θσλεηηθφ ηαρπδξνκείν ρξεζηκνπνηψληαο ην δίθηπν δεδνκέλσλ. Έηζη ηφζν ηα δίθηπα 
δεδνκέλσλ φζν θαη ηα δίθηπα θσλήο κπνξνχλ λα ζπγθιίλνπλ ζε έλα κφλν δίθηπν IP, 
παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζπλδπαζκνχ ππνινγηζηηθψλ εθαξκνγψλ κε ππεξεζίεο ηειεθσλίαο. 
Ζ ζχγθιηζε απηή πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα ηφζν ζηνπο ρξήζηεο φζν θαη ζηελ ίδηα ηελ εηαηξία: 

 Μεηψλεηαη ην θφζηνο θαη ε πνιππινθφηεηα αθνχ ππάξρεη κφλν έλα δίθηπν πνπ 
ρξεηάδεηαη δηαρείξηζε. 

 Δπεηδή νη ηειεθσληθνί αξηζκνί παξέρνληαη κέζσ ινγηζκηθνχ θαη φρη κέζσ ζπζθεπψλ, 
δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθίλεζε θαη ε πξνζζήθε ππαιιήισλ ζηελ επηρείξεζε. 

 Μεηψλνληαη νη ρξεψζεηο απφ ππεξαζηηθέο θιήζεηο δηφηη εμππεξεηνχληαη απφ ην εηαηξηθφ 
δίθηπν. 

 Έλα λνχκεξν επηθνηλσλίαο γηα ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο αλεμαξηήησο ζπζθεπήο 
(θηλεηφ, ζηαζεξφ) ή ηνπνζεζίαο. 

 πζθεπέο δηπιήο ιεηηνπξγίαο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηε κεηάβαζε απφ 
δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε αζχξκαην δίθηπν δεδνκέλσλ ρσξίο λα ράζνπλ ηηο 
ζπλδέζεηο ηνπο. 

 Οη ελνπνηεκέλεο επηθνηλσλίεο ζπληεινχλ ζηελ κείσζε ή εμάιεηςε ησλ θαζπζηεξήζεσλ 
θαη δπζρεξεηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλαδήηεζε θαη ζχλδεζε κε ζεκαληηθέο επαθέο

1
.  

 Γηαηεξείηαη γηα ηνλ ρξήζηε κηα ζπλερφκελε ξνή ζθέςεο θαη πξάμεο αλάκεζα ζηηο 
ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο. 

 Οη εξγαδφκελνη είλαη δηαζέζηκνη θαη παξαγσγηθνί νπνπδήπνηε θαη αλ βξίζθνληαη κέζσ 
ηνπ δηθηχνπ ηεο εηαηξίαο, βειηηψλνληαο έηζη ην πξνθίι ηεο εηαηξίαο κηαο θαη νη πειάηεο 
κπνξνχλ λα θαινχλ απιά έλα εηαηξηθφ ηειέθσλν γηα λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ 
εθπξφζσπν. 

                                                 
1
Με βάζε κηα έξεπλα ηεο εηαηξίαο ηειεπηθνηλσληψλ Avaya πεξηζζφηεξνη απφ ην 64% ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαθέξνπλ 

πάλσ απφ κηα ζπζθεπή επηθνηλσλίαο, παξφια απηά πεξίπνπ ην 40% απηψλ απαληνχλ φηη πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξεηο 
κε πέληε θνξέο ηελ εβδνκάδα ιακβάλνπλ θάπνην ζεκαληηθφ κήλπκα κε θαζπζηέξεζε. Σν 34% ησλ νπνίνλ δήισζαλ φηη 
έραζαλ επθαηξίεο γηα θάπνηα πψιεζε ή ζπλεξγαζία επεηδή δελ κπφξεζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπο φηαλ 
ρξεηάζηεθε. 
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 Έλα ελνπνηεκέλν mail box ρσξίο πιένλ λα ρξεηάδεηαη λα ειέγρεη θαλείο μερσξηζηά ην 
mail box ηνπ θηλεηνχ θαη ηνπ γξαθείνπ θαζψο θαη επηπιένλ ππεξεζίεο φπσο 
βίληενδηάζθεςε θαη θηλεηηθφηεηα. 

 Απξφζθνπηε ιεηηνπξγία αλεμάξηεηα εάλ ην δίθηπν, ε ζπζθεπή ή ν ρψξνο επεξεαζηεί 
απφ θπζηθή θαηαζηξνθή ή δπζιεηηνπξγία. 

 Μείσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνχο θαη ινηπέο απεηιέο 
αζθαιείαο. 

1.1.2 Ενοποίηση Επικοινωνιών 

Ζ έλλνηα ησλ ελνπνηεκέλσλ επηθνηλσληψλ αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν ζπγθιηλνπζψλ ππεξεζηψλ 
επηθνηλσλίαο, φπσο θσλή, θσλεηηθέο ζπλδηαζθέςεηο, βίληενδηαζθέςεηο, θσλεηηθφ ηαρπδξνκείν 
θαη άιια. 

Κάζε δίθηπν ελνπνηεκέλσλ επηθνηλσληψλ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε ηέζζεξα 
δηαθνξεηηθά επίπεδα: 

Δπίπεδν πειάηε: ην επίπεδν απηφ αλήθνπλ νη ζπζθεπέο κε ηηο φπνηεο έξρεηαη ζε 
επαθή θαη αιιειεπηδξά ν πειάηεο-ρξήζηεο. Γηα παξάδεηγκα IP ηειέθσλα, ππνινγηζηέο κε 
εγθαηεζηεκέλν ή φρη ινγηζκηθφ ηειεθψλνπ  (softphone), ζπζθεπέο PDA θαη θάζε είδνπο IP 
εμνπιηζκφο γηα βίληενδηάζθεςε. Οη ζπζθεπέο ζην επίπεδν απηφ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε 
κεηαηξνπή ηνπ ήρνπ ζε ςεθηαθή κνξθή (θαη ην αληίζηξνθν). Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ςεθηαθή 
επεμεξγαζία ζήκαηνο ησλ δεηγκάησλ ηνπ ήρνπ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα αθνπζηηθά. Έλα 
ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ ππήξμε κε ηηο IP ηειεθσληθέο ζπζθεπέο ήηαλ ε αλάγθε γηα κφληκε 
παξνρή ξεχκαηνο. Απηφ μεπεξάζηεθε κε ηε ρξήζε κεηαγσγέσλ Power over Ethernet, δειαδή ν 
κεηαγσγέαο ζηνλ νπνίν ζπλδέεηαη ε ηειεθσληθή ζπζθεπή παξέρεη θαη ξεχκα κέζα απφ ην 
Ethernet θαιψδην.    

Δπίπεδν ππνδνκήο: Σν επίπεδν απηφ πεξηιακβάλεη ηηο παξαδνζηαθέο ζπζθεπέο 
δηθηχνπ φπσο δξνκνινγεηέο, κεηαγσγείο θαη πχιεο δηθηχνπ (gateways). Ο ξφινο ηνπ επηπέδνπ 
απηνχ εηδηθά ζε εθαξκνγέο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο ε κεηάδνζε θσλήο, είλαη πνιχ θξίζηκνο 
δηφηη ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ή απψιεηεο παθέησλ ζα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαθή κεηάδνζε 
ηνπ ήρνπ ζηνλ παξαιήπηε. Έηζη γηα λα κπνξεί ε IP ηειεθσλία λα ζεσξείηαη πνηνηηθά αληάμηα 
ηεο παξαδνζηαθήο ζα πξέπεη ν ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ γηα πςειή δηαζεζηκφηεηα θαη 
ε θαηάιιειε εθαξκνγή ηερληθψλ Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ (Quality of Service) λα 
πξαγκαηνπνηνχληαη κε κεγάιε πξνζνρή.  

Οη πχιεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηε γεθχξσζε ησλ PSTN δηθηχσλ κε ηα δίθηπα 
ελνπνηεκέλσλ επηθνηλσληψλ. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ελψζνπλ κεηαμχ ηνπο 
απνκαθξπζκέλα PBX δεκηνπξγψληαο «ζήξαγγεο» επηθνηλσλίαο. 

Δπίπεδν επεμεξγαζίαο θιήζεσλ: ην επίπεδν απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο ησλ 
θιήζεσλ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο θιήζεσλ (Call Manager). Ο Call Manager 
ραξαθηεξίδεηαη σο ε «θαξδηά» ηνπ επηπέδνπ απηνχ δηφηη αληηθαζηζηά ην PBX ελφο εηαηξηθνχ 
ηειεθσληθνχ δηθηχνπ ή ην ςεθηαθφ θέληξν ελφο PSTN δηθηχνπ. Πέξα απφ ηελ παξνρή 
ζπλδεζηκφηεηαο, ζεκαηνδνζίαο θαη ειέγρνπ ζπζθεπψλ, ν Call Manager εθηειεί ιεηηνπξγίεο 
δηαρείξηζεο, ζπληήξεζεο θαη κέξηκλαο γηα ην δίθηπν. 

Όηαλ θάπνηνο πξαγκαηνπνηήζεη κηα θιήζε ζε έλαλ αξηζκφ, ην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο 
θιήζεσλ αλαδεηά ηνλ αξηζκφ, πξνθαιεί ην θνπδνχληζκα ηνπ ηειεθψλνπ θαη αλαπαξάγεη ηνλ ήρν 
θιήζεο ζην αθνπζηηθφ ηνπ πνκπνχ. Όηαλ ν δέθηεο ζεθψζεη ην αθνπζηηθφ, ν Call Manager 
ζηακαηά λα ζπκκεηέρεη αθνχ πιένλ ηα δπν ηειέθσλα επηθνηλσλνχλ απεπζείαο. 
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ηηο ελνπνηεκέλεο ππεξεζίεο, ην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο θιήζεσλ παξέρεη θαη ιεηηνπξγίεο 
Call Admission Control (CAC). Έηζη φηαλ έλαο ρξήζηεο πνπ βξίζθεηαη ζε έλα ππνθαηάζηεκα 
πξαγκαηνπνηήζεη κηα θιήζε ζε έλα άιιν ππνθαηάζηεκα, ν Call Manager πξέπεη λα ειέγμεη αλ 
ππάξρεη ην απαηηνχκελν εχξνο δψλεο ζηε WAN δεχμε πνπ πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη ηελ 
θιήζε. Αλ ππάξρεη, ν Call Manager ζα πξνσζήζεη ηελ θιήζε κέζσ απηήο, ζε δηαθνξεηηθή 
πεξίπησζε ζπλδπαζηηθά κε ην ζρήκα αξηζκνδφηεζεο (dial plan) ηεο εηαηξίαο ίζσο λα 
πξνσζήζεη ηελ θιήζε κέζσ ηνπ PSTN δηθηχνπ. Δπνκέλσο είλαη ζεκαληηθφ νη ιεηηνπξγίεο CAC 
θαη ην dial plan λα ζπλεξγάδνληαη άξηζηα ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε δξνκνιφγεζε ησλ 
θιήζεσλ κέζα ζην δίθηπν.   

Δπίπεδν εθαξκνγώλ: Οξηζκέλεο απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηε 
ζχγθιεζε ησλ δηθηχσλ θσλήο θαη δεδνκέλσλ είλαη: Ζ θνξεηφηεηα αξηζκψλ ηειεθψλνπ, δειαδή 
νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νπνηαδήπνηε εηαηξηθή ηειεθσληθή ζπζθεπή κε ην δηθφ 
ηνπο αξηζκφ. Ζ ζπγρψλεπζε δεδνκέλσλ θσλήο, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη θαμ ζε έλαλ θαη 
κφλν θνπβά «εηζεξρνκέλσλ». Ζ δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο νκηιίαο ζε ζπλδπαζκφ κε θαλφλεο 
ρεηξηζκνχ θιήζεσλ. Δλνπνίεζε εθαξκνγψλ πειαηψλ φπσο Enterprise Resource Planning 
(ERP), Customer Relationship Management ή Marketing (CRM

2
) θαη δηαρείξηζε απνζεκάησλ 

θ.α. Δπίζεο πξνζθέξνληαη φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηεο παξαδνζηαθήο ηειεθσλίαο, φπσο ε 
πξνψζεζε θαη ε θξαγή θιήζεσλ θ.α. 

Δηθόλα 1-1: Βαζηθά Δπίπεδα Γηθηύνπ Δλνπνηεκέλσλ Δπηθνηλσληώλ 

 [53] 

ηελ επφκελε εηθφλα γίλνληαη μεθάζαξα ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε κηαο θιήζεο κεηαμχ δπν IP ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ. Σν παξάδεηγκα έρεη 
βαζηζηεί ζηελ ππφζεζε φηη ε επεμεξγαζία θιήζεσλ γίλεηαη ζπγθεληξσηηθά ζε θεληξηθή ζέζε ηνπ 
δηθηχνπ. ηελ πεξίπησζε θαηαλεκεκέλεο επεμεξγαζίαο θιήζεσλ ηα βήκαηα δηαθνξνπνηνχληαη 
ειαθξψο, φπσο επίζεο δηαθνξνπνίεζε ζα έρνπκε θαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ε θιήζε δελ 
πξαγκαηνπνηεζεί ηειηθά πξνο IP ηειέθσλν ή ππάξμεη ζπκθφξεζε ζην εζσηεξηθφ δίθηπν φπνπ 
ηφηε πηζαλψλ λα εμππεξεηεζεί κέζσ κηαο PSTN πχιεο. 

                                                 
2
 Ζ ζχλδεζε ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ κε ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (CRM) κηαο επηρείξεζεο, 

βνεζάεη ψζηε θάζε θνξά πνπ έλαο πειάηεο θαιεί, νη εξγαδφκελνη απηφκαηα βιέπνπλ ζην ηειέθσλν ή ηνλ ππνινγηζηή 
ηνπο έλα pop-up παξάζπξν κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνπ πειάηε. 
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Δηθόλα 1-2: Πξαγκαηνπνίεζε Κιήζεο Μεηαμύ ΗΡ Σειεθώλσλ 

1 Ο Υξήζηνο θαιεί ηνλ Γεκήηξε

2
Σν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο θιήζεσλ εμεηάδεη ηνλ 

αξηζκφ θαη ηνλ αληηζηνηρίδεη ζηελ IP δηεχζπλζε 

ηεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο ηνπ Γεκήηξε

3
Γεκηνπξγείηαη ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δπν 

ηειεθψλσλ

4 Ο Υξήζηνο αθνχεη ηνλ ήρν θιήζεο

5 Σν ηειέθσλν ηνπ Γεκήηξε ρηππά

6
Ο Γεκήηξεο ζεθψλεη ην αθνπζηηθφ θαη ηα δπν 

ηειέθσλα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ηνπ IP 

δηθηχνπ κεηαγσγήο

7
Ο Υξήζηνο ξσηά ηνλ Γεκήηξε πφηε ζα 

ηειεηψζεη ηελ εξγαζία….

WAN IP

1

2

4

3
5 6

Σειέθσλν Υξήζηνπ

Σειέθσλν Γεκήηξε

Call Manager

7
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1.1.3 Μοντέλα Ανάπτυξης Ενοποιημένων Επικοινωνιών 

Τπάξρνπλ ηξία βαζηθά κνληέια αλάπηπμεο ησλ ελνπνηεκέλσλ επηθνηλσληψλ: 

 ε κηα ηνπνζεζία: Ζ επεμεξγαζία ησλ θιήζεσλ πινπνηείηαη ζε κηα κφλν ηνπνζεζία θαη 
απφ έλα κέζν επεμεξγαζίαο. 

Δηθόλα 1-3: Μνλόο ηαζκόηνπνο - Μνληέιν Αλάπηπμεο  

 [1] 

 ε πνιιέο ηνπνζεζίεο κε θαηαλεκεκέλε επεμεξγαζία θιήζεσλ: Ζ επεμεξγαζία ησλ 
θιήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε δηαθνξεηηθφ ζηαζκφηνπν (ζε πνιιέο ζέζεηο ηεο 
εηαηξίαο) φπνπ θαη απαηηείηαη λα ππάξρεη εμνπιηζκφο επεμεξγαζίαο θιήζεσλ θαη 
ρεηξηζκνχ θσλεηηθψλ κελπκάησλ. Παξφια απηά, ζπλνιηθά ν εμνπιηζκφο θαη νη πφξνη 
ηνπ δηθηχνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ έλα εληαίν ζχζηεκα. Ζ δξνκνιφγεζε ησλ θιήζεσλ 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ IP WAN ηεο εηαηξίαο, κε εμαίξεζε πεξηπηψζεηο πηζαλήο 
βιάβεο ή θφξηνπ ηνπ εηαηξηθνχ δηθηχνπ φπνπ ηφηε νη θιήζεηο εμππεξεηνχληαη κέζσ ηνπ 
PSTN δηθηχνπ. Ζ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ απηνχ ελδείθλπηαη ζε πεξηπηψζεηο 
ζπγρψλεπζεο εηαηξηψλ ή ζε πεξηπηψζεηο ζηαδηαθήο αληηθαηάζηαζεο ησλ παιαηψλ 
ηειεθσληθψλ θέληξσλ κε VoIP απφ ηα ππνθαηαζηήκαηα κηαο εηαηξίαο.  

Δηθόλα 1-4: Πνιπζηαζκνηνπηθό Γίθηπν κε Καηαλεκεκέλε Δπεμεξγαζία Κιήζεσλ - Μνληέιν 
Αλάπηπμεο  

[1] 
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 ε πνιιέο ηνπνζεζίεο κε ζπγθεληξσηηθή επεμεξγαζία θιήζεσλ: Ζ επεμεξγαζία 
ησλ θιήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζπγθεληξσηηθά ζε έλα θαη κφλν θεληξηθφ ζηαζκφηνπν 
φπνπ θαη απαηηείηαη λα ππάξρεη εμνπιηζκφο επεμεξγαζίαο θιήζεσλ θαη ρεηξηζκνχ 
θσλεηηθψλ κελπκάησλ. Οη απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίεο πεξηέρνπλ κφλν ηνλ βαζηθφ 
εμνπιηζκφ φπσο δξνκνινγεηέο, κεηαγσγείο, πχιεο θαη IP ηειέθσλα. Ζ δξνκνιφγεζε 
ησλ θιήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ IP WAN ηεο εηαηξίαο, κε εμαίξεζε 
πεξηπηψζεηο πηζαλήο βιάβεο ή θφξηνπ ηνπ εηαηξηθνχ δηθηχνπ φπνπ ηφηε νη θιήζεηο 
εμππεξεηνχληαη κέζσ ηνπ PSTN δηθηχνπ. ηα ζεηηθά ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ κνληέινπ 
ζπγθαηαιέγνληαη ε επθνιφηεξε δηαρείξηζε, ε επθνιφηεξε αληηκεηψπηζε πηζαλψλ 
πξνβιεκάησλ θαη ν ιηγφηεξνο απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο. 

Δηθόλα 1-5: Πνιπζηαζκνηνπηθό Γίθηπν κε πγθεληξσηηθή Δπεμεξγαζία Κιήζεσλ - Μνληέιν 
Αλάπηπμεο  

 [1] 

1.2 Κινητικότητα IP υσκευής 

ηνλ CallManager, έλα ππνθαηάζηεκα ή έλα θεληξηθφ θαηάζηεκα πξνζδηνξίδνληαη 
ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο παξακέηξνπο, φπσο: ηνπνζεζίεο, πεξηνρέο, κεηάθξαζε αξηζκνχ 
θιήζεο. Σα IP ηειέθσλα πνπ βξίζθνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ππνθαηάζηεκα έρνπλ 
πξνγξακκαηηζηεί ζηαηηθά κε ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο ψζηε λα πξνζδηνξίδνπλ ηε ζέζε ηνπο. Ο 
CallManager ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο ξπζκίζεηο γηα ηε ζσζηή εγθαηάζηαζε θιήζεσλ, 
δξνκνιφγεζε ησλ θιήζεσλ θαη νχησ θαζεμήο. Ωζηφζν, φηαλ θηλεηά ηειέθσλα ζαλ ηα Cisco IP 
Communicator ή Cisco Unified Wireless IP Phones κεηαθηλνχληαη απφ ηε θπζηθή ηνπο ζέζε ζε 
κηα απνκαθξπζκέλε ηνπνζεζία, δηαηεξνχλ ηηο αξρηθέο ζηαηηθέο ξπζκίζεηο. Έηζη ν CallManager 
ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο ξπζκίζεηο ηειεθψλσλ ζηε λέα ηνπνζεζία. Ζ θαηάζηαζε απηή είλαη 
αλεπηζχκεηε δηφηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα θαηά ηε δξνκνιφγεζε ησλ θιήζεσλ, ηελ 
επηινγή codec, ηελ επηινγή πφξσλ πνιπκέζσλ, θαζψο θαη ζε άιιεο ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο 
θιήζεσλ. 

Ζ έθδνζε 4.2 ηνπ Cisco Unified CallManager εηζάγεη έλα λέν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 
νλνκάδεηαη «θηλεηηθφηεηα ζπζθεπήο» (Device Mobility). Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα ζην πξφγξακκα δηαρείξηζεο θιήζεσλ λα δηαπηζηψζεη αλ ην IP ηειέθσλν βξίζθεηαη 
ζηε θπζηθή ηνπ ζέζε ή ζε ηνπνζεζία πεξηαγσγήο. Απηφ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ ππνδηθηχσλ 
πνπ καξηπξνχλ ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ ηειεθψλνπ. Με ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο 
ζπζθεπήο κέζα ζε κηα ζπζηάδα (cluster), νη θηλεηνί ρξήζηεο κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη απφ κηα 
πεξηνρή ζε κηα άιιε απνθηψληαο ηηο ξπζκίζεηο πνπ απαηηεί θάζε ζηαζκφηνπνο. Δλ ζπλερεία ν 
CallManager ρξεζηκνπνηεί ηηο δπλακηθά θαηαλεκεκέλεο ξπζκίζεηο γηα ηε δξνκνιφγεζε θιήζεσλ, 
επηινγή codec, επηινγή πφξσλ θαη νχησ θαζεμήο.  



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή    Καιδήο Γεκήηξηνο  

Μειέηε θαη Τινπνίεζε ελφο χγρξνλνπ Γηθηχνπ Γεδνκέλσλ  
κε Έκθαζε ζηε Μεηάδνζε Φσλήο (VoIP)  15 

 

ηελ Δηθφλα 1-5 απεηθνλίδεηαη έλα ππνζεηηθφ δίθηπν φπνπ ζην θεληξηθφ θαηάζηεκα 
ππάξρεη ζπζηάδα απφ Cisco Unified CallManager ησλ νπνίσλ ε έθδνζε είλαη ε 4.1 ή θαη 
παιαηφηεξε. Σν ζπγθξφηεκα δηαζέηεη δπν απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίεο, ην Τπνθαηάζηεκα 1 θαη 
ην Τπνθαηάζηεκα 2. Όιεο νη θιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηνπ ίδηνπ ζηαζκφηνπνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ G.711 VoCodec, ελψ φιεο νη δηαζηαζκνηνπηθέο θιήζεηο (θιήζεηο δηα κέζνπ 
IP WAN) ηνλ G.729. Κάζε πεξηνρή έρεη κηα πχιε PSTN γηα εμσηεξηθέο θιήζεηο. 

Όηαλ έλαο ρξήζηεο απφ ην Τπνθαηάζηεκα 1 κεηαθηλείηαη πξνο ην Τπνθαηάζηεκα 2 θαη 
θαιεί έλαλ PSTN ρξήζηε ζε κηα πφιε, ζπκβαίλνπλ ηα αθφινπζα: 

1. Ο CallManager (πξφγξακκα δηαρείξηζεο θιήζεσλ) δε γλσξίδεη φηη ν ρξήζηεο 
κεηαθηλείηαη απφ ην πξψην ζην δεχηεξν ππνθαηάζηεκα. Μηα εμεξρφκελε θιήζε 
ζηέιλεηαη κέζσ WAN ζηελ πχιε ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο 1 θαη κεηά έμσ ζην PSTN 
δίθηπν. Έηζη ν θηλεηφο ρξήζηεο ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ πχιε ηνπ 
Τπνθαηαζηήκαηνο 1 γηα φιεο ηηο PSTN θιήζεηο. 

2. Ο θηλεηφο ρξήζηεο θαη ε πχιε ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο 1 είλαη ζηελ ίδηα πεξηνρή (region) 
θαη ζέζε (location) γηα ηνλ Cisco Unified CallManager. Ο έιεγρνο απνδνρήο θιήζεσλ 
(CAC) πξαγκαηνπνηείηαη κφλν γηα ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, 
επηπιένλ γλσξίδνπκε φηη κηα θιήζε εληφο ηεο ίδηαο πεξηνρήο ρξεζηκνπνηεί ηνλ G.711 
VoCodec. Έηζη, ε θιήζε κέζσ ηνπ IP WAN πξνο ηελ πχιε ηνπ Τπνθαηαζηήκαηνο 1 
ρξεζηκνπνηεί ηνλ G.711 θαη δελ παξαθνινπζείηαη απφ ην Cisco Unified CallManager γηα 
έιεγρν απνδνρήο θιήζεσλ (CAC). Απηή ε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
ππεξθάιπςε ηνπ εχξνπο δψλεο ηνπ IP WAN αλ φιεο νη απνκαθξπζκέλεο δεχμεηο είλαη 
ρακειήο ηαρχηεηαο.  

3. Ο θηλεηφο ρξήζηεο πξνζζέηεη θαη άιινπο ρξήζηεο ζηε ζπλνκηιία (teleconference) απφ 
ην Τπνθαηάζηεκα 2. Δπεηδή ν θηλεηφο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί πφξνπο απφ ην 
Τπνθαηάζηεκα 1, σο εθ ηνχηνπ φια ηα ξεχκαηα ηεο ηειεθσληθήο δηάζθεςεο πεξλάλε 
απφ ην IP WAN.  

Δηθόλα 1-6: Κηλεηηθόηεηα πζθεπήο - Τπνζεηηθό ελάξην 

Τπνθαηάζηεκα 1 Τπνθαηάζηεκα 2

Κεληξηθό θαηάζηεκα

Ο ρξήζηεο κεηαθηλείηαη απφ ην 

Τπνθαηάζηεκα 1 ζην Τπνθαηάζηεκα 2

Καιεί 

 [1] 

1.2.1 Φαρακτηριστικό «Κινητικότητα υσκευής» 

Ο Cisco Unified CallManager 4.2 εηζάγεη ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα «Κηλεηηθφηεηα 
πζθεπήο», ην νπνίν βνεζά ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.  
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ε απηή ηελ ελφηεηα ζα πεξηγξαθεί, ελ ζπληνκία, πψο ιεηηνπξγεί απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ. 

Μεξηθνί απφ ηνπο λένπο φξνπο πνπ εηζάγνληαη ζηνλ Cisco Unified CallManager 4.2 θαη 
ζρεηίδνληαη κε ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ είλαη: 

 Device Mobility Info: Καζνξίδεη ηα IP ππνδίθηπα θαη ζπλδέεη ηηο νκάδεο ζπζθεπψλ 
(Device pools) κε απηά. 

 Physical Location: Καζνξίδεη ηε θπζηθή ηνπνζεζία κηαο νκάδαο ζπζθεπψλ. Με άιια 
ιφγηα, ην ζηνηρείν απηφ θαζνξίδεη ηε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ IP ηειεθψλσλ θαη άιισλ 
ζπζθεπψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νκάδα ζπζθεπψλ (γηα παξάδεηγκα ζην επφκελν 
ζρήκα, φια ηα IP ηειέθσλα ζην San Jose, θαζνξίδνληαη απφ ηε θπζηθή ηνπνζεζία 
SJ_phyloc). 

 Device Mobility Group: Οξίδεη κηα ινγηθή νκάδα ηνπνζεζηψλ κε παξφκνηα πξφηππα 
θιήζεο (γηα παξάδεηγκα ζην επφκελν ζρήκα, US_dmg θαη EUR_dmg). 

Δηθόλα 1-7: ρέζε πζηαηηθώλ ηνπ Υαξαθηεξηζηηθνύ «Κηλεηηθόηεηα πζθεπήο» 

 [1] 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη πψο ν Cisco Unified CallManager απνδίδεη κηα νκάδα 
ζπζθεπψλ (device pool) ζε έλα IP ηειέθσλν πνπ αλήθεη ζε έλα IP ππνδίθηπν.  

1. Σν IP ηειέθσλν πξνζπαζεί λα εγγξαθεί ζηνλ Cisco Unified CallManager 
απνζηέιινληαο ηελ IP δηεχζπλζή ηνπ κέζσ ελφο Skinny Client Control Protocol (SCCP) 
κελχκαηνο εγγξαθήο. 

2. Ο Cisco Unified CallManager παξαιακβάλεη ηελ πιεξνθνξία ηνπ IP ππνδηθηχνπ ηεο 
ζπζθεπήο θαη ηελ αληηζηνηρίδεη κε ην ππνδίθηπν πνπ έρεη ξπζκηζηεί ζην Device Mobility 
Info.  

3. Αλ ην ππνδίθηπν πξνζαξκνζηεί, ν Cisco Unified CallManager παξέρεη ζηε ζπζθεπή 
λέεο ξπζκίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηεο νκάδαο ζπζθεπψλ (device pool). 

Δηθόλα 1-8: Γηαδηθαζία Δγγξαθήο Σειεθώλνπ 

 [1] 
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Ο CallManager γηα λα θηινμελήζεη ηελ «θηλεηηθφηεηα ζπζθεπήο» πξνζζέηεη λέεο 
παξακέηξνπο γηα ηε ξχζκηζε ηεο νκάδαο ζπζθεπψλ (device pool).  

Απηέο νη παξάκεηξνη είλαη νη αθφινπζεο δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 Ρπζκίζεηο Πεξηαγσγήο: Οη παξάκεηξνη ζην πιαίζην απηψλ ησλ ξπζκίζεσλ ζα 
παξαθάκπηνπλ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ επηπέδνπ ζπζθεπήο φηαλ ε ζπζθεπή βξίζθεηαη ζε 
πεξηαγσγή εληφο ή εθηφο ηνπ Devise Mobility Group.  

Οη παξάκεηξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελ ιφγσ ξπζκίζεηο είλαη: 

― Date/time Group Region  

― Media Resource Group List  

― Location  

― Network Locale  

― Survivable Remote Site Telephony (SRST)  

― Reference Physical Location  

― Device Mobility Group 

Οη παξαπάλσ ξπζκίζεηο πξσηίζησο βνεζνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ θαηάιιεινπ ειέγρνπ 
απνδνρήο θιήζεσλ θαη ζηελ επηινγή codec θσλήο. Απηφ δηφηη νη ξπζκίζεηο ζέζεο (Location) θαη 
πεξηνρήο (Region) ρξεζηκνπνηνχληαη βάζεη ηεο πεξηαγψκελεο νκάδαο ζπζθεπψλ (roaming 
device pool) ηεο ζπζθεπήο. 

Δπίζεο ελεκεξψλνπλ ηε ιίζηα νκάδσλ πφξσλ πνιπκέζσλ (media resource group list - 
MRGL) ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη θαηάιιεινη πφξνη πνιπκέζσλ γηα κνπζηθή θαηά ηελ 
αλακνλή, δηάζθεςε, δηαθσδηθνπνίεζε (transcoding) θαη νχησ θαζεμήο έηζη ψζηε λα αμηνπνηείηαη 
απνδνηηθά ην δίθηπν. 

Μέζα απφ ηηο ξπζκίζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ελεκεξψλεηαη επίζεο ε Survivable 
Remote Site Telephony (SRST) πχιε. Οη θηλεηνί ρξήζηεο εγγξάθνληαη ζε δηαθνξεηηθή SRST 
πχιε θαηά ηελ πεξηαγσγή. Απηή ε εγγξαθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θιήζεο 
φηαλ ηα πεξηαγψκελα ηειέθσλα είλαη ζε ιεηηνπξγία SRST.  

 Ρπζκίζεηο Κηλεηηθόηεηαο πζθεπήο: Οη παξάκεηξνη ζην πιαίζην απηψλ ησλ 
ξπζκίζεσλ ζα παξαθάκπηνπλ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ επηπέδνπ ζπζθεπήο κφλν φηαλ ε 
ζπζθεπή βξίζθεηαη ζε πεξηαγσγή εληφο ηνπ Devise Mobility Group.  

Οη παξάκεηξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελ ιφγσ ξπζκίζεηο είλαη: 

― Device Mobility CSS 

― AAR CSS 

― AAR Group 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ην Device Mobility Group, νξίδεη κηα ινγηθή νκάδα ηνπνζεζηψλ 
κε παξφκνηα πξφηππα θιήζεο (γηα παξάδεηγκα, νη πεξηνρέο πνπ έρνπλ ηνπο ίδηνπο θσδηθνχο 
πξφζβαζεο PSTN θνθ). Με απηή ηελ θαηεπζπληήξηα γξακκή, φιεο νη ηνπνζεζίεο δηαζέηνπλ 
παξφκνηα πξφηππα θιήζεο ζηηο «ξπζκίζεηο-ηνπνζεζίαο» ηεο ππεξεζίαο Calling Search Space. 

Οη παξάκεηξνη απηνί επεξεάδνπλ ην ζρέδην επηινγήο θιήζεο δηφηη ε ιεηηνπξγία Calling 
Search Space ππαγνξεχεη ηα ζρέδηα γηα ηελ επίηεπμε εμεξρνκέλσλ θιήζεσλ ή ηηο ζπζθεπέο πνπ 
κπνξεί λα επηηεπρζεί. Έλαο ρξήζηεο ζε πεξηαγσγή εληφο ηνπ Device Mobility Group κπνξεί λα 
δηαηεξήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ φπνην πξαγκαηνπνηεί θιήζεηο αθφκα θαη κεηά ηε ιήςε ελφο λένπ 
Calling Search Space. Δλψ έλαο ρξήζηεο ζε πεξηαγσγή εθηφο ηνπ Device Mobility Group 
δηαηεξεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ φπνην πξαγκαηνπνηεί θιήζεηο δηφηη ρξεζηκνπνηεί ην «πάηξην» Calling 
Search Space. 
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Ωζηφζν, εάλ ην Device Mobility Group νξίδεηαη απφ πεξηνρέο-ηνκείο πνπ έρνπλ 
δηαθνξεηηθά πξφηππα θιήζεο (γηα παξάδεηγκα, πεξηνρέο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθνχο PSTN 
θσδηθνχο πξφζβαζεο), ηφηε έλαο ρξήζηεο ζε πεξηαγσγή εληφο ηνπ Device Mobility Group δελ 
κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηνλ ίδην ηξφπν πξαγκαηνπνίεζεο θιήζεσλ ζε φιεο ηηο ηνπνζεζίεο.  

Άξα κεηά ηε ιήςε ελφο λένπ Calling Search Space ν ρξήζηεο ζα είλαη αλαγθαζκέλνο λα 
θαιεί δηαθνξεηηθά ςεθία αλάινγα κε ηηο πεξηνρέο, γεγνλφο πνπ ζα ηνπ πξνθαιέζεη ζχγρπζε. 

Σν επφκελν δηάγξακκα ξνήο αληηπξνζσπεχεη ηε ιεηηνπξγία ηεο δπλαηφηεηαο: 
«Κηλεηηθφηεηα πζθεπήο». 

Δηθόλα 1-9: Κηλεηηθόηεηα πζθεπήο – Γηάγξακκα Ρνήο Γηαδηθαζίαο 

Δγγξαθή ζπζθεπήο

Κηλεηηθφηεηα ζχζθεπεο

Καηάζηαζε: Δλεξγή;

Τπάξρεη ζην DMI ην ΗΡ 

ππνδίθηπν ηεο ζπζθεπήο

χγθξηλε ην PL ηνπ DP πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην DMI θαη ην PL 

ηνπ «πάηξηνπ» DP πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε ζπζθεπή

Δίλαη δηαθνξεηηθφ ην PL;

Δπέιεμε DP «πεξηαγσγήο» 

απφ ην DMI 

(θπθιηθά αλ ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξα απφ έλα DP)

χγθξηλε ην DMG ηνπ DP 

«πεξηαγσγήο» πνπ έρεη επηιεγεί 

απφ ην DMI, κε DMG απφ ην 

«πάηξην» DP πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηε ζπζθεπή

Δίλαη δηαθνξεηηθφ ην 

DMG;

Ζ ζπζθεπή ρξεζηκνπνηεί κφλν 

Ρπζκίζεηο Πεξηαγσγήο απφ ην 

DP «πεξηαγσγήο» 

Ζ ζπζθεπή ρξεζηκνπνηεί Ρπζκίζεηο 

Πεξηαγσγήο θαη Ρπζκίζεηο Κηλεηηθφηεηαο 

απφ ην DP «πεξηαγσγήο» 

Ζ ζπζθεπή ρξεζηκνπνηεί Ρπζκίζεηο απφ ην 

«πάηξην» DP

Τπάξρεη θάπνηα 

επηθάιπςε ζε παξάκεηξν* 

ηεο ζπζθεπήο πνπ λα έρεη 

νξηζηεί NONE;

Ζ ζπζθεπή ρξεζηκνπνηεί

ηηο ξπζκίζεηο απφ ην DP

Ζ ζπζθεπή ρξεζηκνπνηεί

ηηο ξπζκίζεηο ηεο

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΟΥΗ

ΟΥΗ

ΟΥΗ

ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ

DMI: Device Mobility Info

PL: Physical Location

DP: Device Pool

DMG: Device Mobility Group

*αλαθέξεηαη ζε παξακέηξνπο ζπζθεπήο φπσο DP. 

Απηέο νη παξάκεηξνη πεξηιακβάλνπλ:

Location, Network Locale, Device CSS, AAR CSS, 

AAR Group
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Partitions και Calling Search Spaces  

Έλα Partition απνηειεί κηα ινγηθή νκαδνπνίεζε αξηζκψλ θαηαιφγνπ (Directory Numbers-DNs) 
θαη δηαγξακκάησλ δξνκνιφγεζεο κε νκνεηδή ραξαθηεξηζηηθά πξνζβαζηκφηεηαο. Οη ζπζθεπέο 
πνπ ηνπηθά ηνπνζεηνχληαη ζε Partitions πεξηέρνπλ DNs θαη δηαγξάκκαηα δξνκνιφγεζεο. Απηέο 
νη νληφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηα DNs πνπ νη ρξήζηεο θαινχλ. Γηα απινπνίεζε ησλ Partitions 
ζπλήζσο δειψλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φπσο «NYLongDistancePT», «NY911PT» θνθ. 

Έλα calling search space απνηειεί κηα ιίζηα απφ Partitions πνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 
αλαηξέμνπλ πξηλ ηνπο επηηξαπεί λα θάλνπλ κηα θιήζε. Σα calling search space θαζνξίδνπλ ηα 
Partitions , ηα νπνία νη ζπζθεπέο θιήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ IP ηειέθσλσλ, soft phones 
θαη gateways, κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ φηαλ επηρεηξνχλ λα νινθιεξψζνπλ κηα θιήζε. 

Δηθόλα 1-10: Partitions θαη Calling Search Spaces 
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 [1] 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ηα calling search space θαζνξίδνπλ ηα Partitions, ηα νπνία νη 
ζπζθεπέο κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ φηαλ επηρεηξνχλ λα νινθιεξψζνπλ κηα θιήζε. Γηα 
παξάδεηγκα, ππνζέηνπκε φηη έλα calling search space κε φλνκα «Executive- Αλψηαην» πεξηέρεη 
4 Partitions: NYLongDistance - καθξάο απνζηάζεσο, NYInternational - δηεζλέο, NYLocalCall - 
ηνπηθή θιήζε θαη NY911. Τπνζέηνπκε φηη έλα άιιν calling search space κε φλνκα «Guest- 
Δπηζθέπηεο» πεξηέρεη 2 Partitions: NY911 θαη NYLocalCall- ηνπηθή θιήζε. 

Αλ ππνζέζνπκε πσο έλα IP ηειέθσλν βξίζθεηαη ζην "Executive" CSS, φηαλ θάπνηνο 
επηρεηξήζεη λα πξαγκαηνπνίεζεη κηα θιήζε, ηφηε ε αλαδήηεζε γίλεηαη ζηα Partitions 
"NYLongDistance," "NYInternationalCall," "NYLocalCall," θαη "NY911". Ωο εθ ηνχηνπ νη ρξήζηεο 
πνπ θαινχλ απφ ην λνχκεξν απηφ κπνξνχλ λα θάλνπλ δηεζλείο θιήζεηο, καθξηλέο θαη ηνπηθέο 
θιήζεηο θαη θιήζεηο ζην 911. Αληίζηνηρα αλ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην "Guest" CSS, ηφηε ε 
αλαδήηεζε γίλεηαη κφλν ζηα partitions "NYLocalCall" θαη "NY911" θαη θαηά ζπλέπεηα αλ ν 
ρξήζηεο επηρεηξήζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα δηεζλή θιήζε, δε ζα γίλεη ηαπηνπνίεζε-ζχλδεζε 
κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί. 

Αυτοματοποιημένη Εναλλακτική Δρομολόγηση 

Όηαλ ην IP δίθηπν δελ έρεη αξθεηφ δηαζέζηκν εχξνο δψλεο γηα ηελ επεμεξγαζία κηαο θιήζεο, ν 
CallManager ρξεζηκνπνηεί ην κεραληζκφ ειέγρνπ απνδνρήο θιήζεο (CAC) γηα λα θαζνξίζεη ηη 
ζα θάλεη κε ηελ θιήζε. Γεληθά αλάινγα κε ηε ξχζκηζε πνπ έρεη επηιεγεί, ν CallManager εθηειεί 
κηα απφ παξαθάησ ελέξγεηεο: 
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1. Αζηνρία θιήζεο, ν θαιψλ αθνχεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηφλν θαηεηιεκκέλεο γξακκήο θαη 
βιέπεη ην κήλπκα Bandwidth Unavailable ζηελ νζφλε. ε πεξίπησζε βίληεν-θιήζεο, 
γίλεηαη επαλάθιεζε άιια σο ήρν-θιήζε. 

2. Υξήζε ηεο Απηνκαηνπνηεκέλεο Δλαιιαθηηθήο Γξνκνιφγεζεο (Automated Alternate 
Routing, AAR) γηα ηελ αιιαγή πνξείαο ηεο θιήζεο κέζσ κηαο ελαιιαθηηθήο δηαδξνκήο, 
φπσο κηα πχιε PSTN. 

Γηα λα είλαη εθηθηή ε ρξήζε ηεο AAR δπλαηφηεηαο γηα θσλή θαη βίληεν, πξέπεη ε 
ζπζθεπή απηνχ πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ θιήζε θαη ε ζπζθεπή ηνπ θαινχκελνπ λα είλαη κέιε κηαο  
AAR νκάδαο, επίζεο απαηηείηαη λα έρεη νξηζηεί κηα κάζθα εμσηεξηθνχ αξηζκνχ θιήζεσο γηα ηελ 
θαινχκελε ζπζθεπή.  Ζ κάζθα εμσηεξηθνχ αξηζκνχ θιήζεο ηειεθψλνπ νξίδεη νιφθιεξε ηελ 
έγθπξε Δ.164 δηεχζπλζε γηα ην εζσηεξηθφ ηνπ θαινχκελνπ ρξήζηε. Δπίζεο ε νκάδα AAR νξίδεη 
ηη ςεθία πξέπεη λα πξνεγνχληαη ηεο κάζθαο ηεο θαινχκελεο ζπζθεπήο πξνθεηκέλνπ ε θιήζε λα 
δξνκνινγεζεί κε επηηπρία κέζσ ηνπ PSTN δηθηχνπ θαζψο θαζνξίδεη πνηα πχιε ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαδξνκνινγεκέλε θιήζε. Γηα απηνχο αθξηβψο ηνπο ιφγνπο νη 
ζπζθεπέο δελ επηηξέπεηαη λα αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα AAR νκάδεο. Ωο εθ ηνχηνπ, 
πξέπεη λα γίλεηαη πνιχ πξνζεθηηθά ε θαηαζθεπή ησλ AAR groups θαη AAR Calling Search 
Spaces γηα λα εμαζθαιηζζεί πσο ζε θάζε AAR θιήζε πξνεγνχληαη ηα ζσζηά ςεθία θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη ην ζσζηφ CSS. 

Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε φηη ν Α ρξήζηεο βξίζθεηαη ζηελ San Jose AAR νκάδα 
θαη ν Β ρξήζηεο ζηελ San Francisco AAR νκάδα. Σν εζσηεξηθφ λνχκεξν ηνπ Β ρξήζηε είλαη ην 
51212 θαη ε κάζθα εμσηεξηθνχ αξηζκνχ θιήζεο είλαη ν αξηζκφο 6505551212. Δπίζεο έρεη 
νξηζηεί πσο ηα ςεθία πνπ πξέπεη λα πξνεγνχληαη γηα θιήζεηο κεηαμχ ησλ δπν AAR νκάδσλ, 
δειαδή κεηαμχ San Francisco AAR group θαη San Jose AAR group είλαη ηα 9 θαη 1. Έηζη, αλ ν Α 
ρξήζηεο πιεθηξνινγήζεη 51212 θαη δελ ππάξρεη ην απαξαίηεην εχξνο δψλεο ζην IP WAN γηα 
λα εμππεξεηήζεη ηελ θιήζε κεηαμχ ησλ δπν ηνπνζεζηψλ, ν Cisco Unified CallManager ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ηε κάζθα ηνπ Β ρξήζηε, δειαδή ηνλ αξηζκφ 6505551212 κε ην πξφζεκα 91 θαη 
ζα πξαγκαηνπνηήζεη κηα λέα θιήζε ζηνλ αξηζκφ 916505551212 ρξεζηκνπνηψληαο ηε 
δπλαηφηεηα AAR CSS γηα ην ρξήζηε Α. 

Σοποθεσίες που βρίσκονται στην Ίδια Σοπική Περιοχή Κλήσης 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε AAR ζπκβνινζεηξά θιήζεο απαηηείηαη λα ηξνπνπνηεζεί ηνπηθά γηα 
λα θαηαζηεί δπλαηή κηα ηνπηθή θιήζε. Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε δπν δηαθνξεηηθέο 
πεξηνρέο ζηελ NY πνπ κνηξάδνληαη ηνλ ίδην θσδηθφ πεξηνρήο 212 (βι Δηθφλα 1-10). ε απηή ηελ 
πεξίπησζε έλαο αξηζκφο πνπ θαιείηαη σο 91 212 5555 1234 ζα πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε 9 
5555 1234. Ζ κεηαηξνπή απηή πξαγκαηνπνηείηαη θαιχηεξα κε έλα κνληέιν κεηάθξαζεο φπνπ 
αθαηξεί ηα ςεθία πξηλ ηελ ηειεία θαη ελ ζπλερεία πξνζζέηεη ην 9, πρ ην 91212.555ΥΥΥΥ 
κεηαθξάδεηαη ζε 9555ΥΥΥΥ. Απηφ ην πξφηππν κεηάθξαζεο-θαλφλαο, πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί 
κφλν ζην AAR CSS ηεο Νέαο Τφξθεο. Αληίζεηα ην San Francisco ρξεηάδεηαη νιφθιεξε ηε 
ζπκβνινζεηξά 91 212 5555 1234 γηα λα θαιέζεη ηνλ ίδην πξννξηζκφ ζηε Νέα Τφξθε νπφηε ν 
παξαπάλσ θαλφλαο δελ πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην AAR CSS ηνπ.  Δπίζεο ην παξαπάλσ 
κνληέιν κεηάθξαζεο πξέπεη λα θαηαρσξεζεί θαη ζην ζρέδην θιήζεο ηεο Νέαο Τφξθεο γηα ηελ 
παξνρή θαηάιιειεο δξνκνιφγεζεο ησλ ηνπηθψλ πξνζβάζηκσλ αξηζκψλ πνπ θαινχληαη σο 
ππεξαζηηθά. Έηζη ην ζρέδην θιήζεο ζηε Νέα Τφξθε είλαη ππεχζπλν γηα ηελ απνδνρή ηεο 
ζπκβνινζεηξάο 9 555 1234 σο έγθπξεο θαη ηε κεηαηξνπή ηεο ζε 555 1234 πξηλ ηελ απνζηνιή 
ηεο θιήζεο ζην PSTN. 
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Δηθόλα 1-11: Πξαγκαηνπνίεζε AAR Κιήζεσλ Μεηαμύ Πεξηνρώλ 

Άξλεζε 

πξαγκαηνπνίεζεο 

θιήζεσλ (CAC)
Ο ρξήζηεο θαιεί 1234

Απνζηέιιεηαη ε ζπκβνινζεηξά 

91 212 555 1234 κέζσ ηνπ 

AAR Caling Search Space  

ηνπ ηειεθψλνπ

Ο ρξήζηεο θαιεί 1234

Απνζηέιιεηαη ε ζπκβνινζεηξά 

91 212 555 1234 κέζσ ηνπ 

AAR Caling Search Space  

ηνπ ηειεθψλνπ

Σν πιάλν θιήζεο ηεο πεξηνρήο 

αθαηξεί ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο 

(9) πξηλ ε θιήζε θηάζεη ζην 

PSTN 

Σν πιάλν θιήζεο ηεο πεξηνρήο 

αθαηξεί ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο 

(9)  θαη ηνλ θσδηθφ πεξηνρήο 

(1212) πξηλ ε θιήζε θηάζεη ζην 

PSTN 

Σν πιάλν θιήζεο ηεο πεξηνρήο 

πξννξηζκνχ είλαη ππεχζπλν γηα 

ηελ πξνζαξκνγή ησλ αξηζκψλ 

ζε εζσηεξηθά λνχκεξα 

(πρ. Σν 555 1234 ζε 1234) 

Όινη νη ηνκείο-ηνπνζεζίεο, 

βξίζθνληαη ζην ίδην AAR Group. 

Όιεο νη AAR θιήζεηο έρνπλ 

πξόζεκα ην 91.

 [1] 
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Κεφάλαιο 2ο  

2. Σηλεπικοινωνιακή Κίνηση 

2.1 Ανάλυση Σηλεπικοινωνιακής Κίνησης 

2.1.1 Γενικά 

Σα δίθηπα είηε θσλήο είηε δεδνκέλσλ ζρεδηάδνληαη γχξσ απφ δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο. Γπν 
απφ ηνπο πην βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ δηθηχσλ 
είλαη ε ππεξεζία θαη ε ηηκή. Ζ ππεξεζία-εμππεξέηεζε είλαη βαζηθή γηα λα ζπληεξείηαη ε 
ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, ελψ ε ηηκή είλαη έλαο παξάγνληαο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ θέξδνπο. 
Έλαο ηξφπνο γηα λα επηηεπρηεί ε πνηνηηθή ππεξεζία θαη ε ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 
δηθηχσλ, είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ θπθισκάησλ. ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη 
αλαθνξά ζηηο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ζρεδηαζκνχ, θαζψο θαη ζηε κεζνδνινγία γηα αθξηβή 
κέηξεζε ηνπ θνξηίνπ θίλεζεο ζηα επαίζζεηα IP δίθηπα θσλήο. Δπηπιένλ αλαιχνληαη ηα βαζηθά 
κνληέια θίλεζεο, ηα εξγαιεία ππνινγηζκνχ θνξηίνπ θίλεζεο, ν ηξφπνο ρξήζεο ησλ πηλάθσλ 
πηζαλνηήησλ θαζψο θαη ν ηξφπνο επηινγήο δξνκνινγεηή γηα θάζε θφκβν ηνπ δηθηχνπ κε βάζε 
ην κέγηζην θνξηίν θίλεζεο πνπ πξέπεη λα εμππεξεηεί. Όια ηα παξαπάλσ έρνπλ ζαλ κνλαδηθφ 
ζηφρν ην ζρεδηαζκφ ηζρπξψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ δηθηχσλ θσλήο. 

2.1.2 Βασική θεωρία Σηλεπικοινωνιακής Κίνησης 

Οη ζρεδηαζηέο δηθηχσλ ρξεηάδνληαη έλα ηξφπν ζσζηήο κέηξεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο δηθηχσλ 
ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ απαηηήζεσλ. Ζ ζεσξία ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο θίλεζεο δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα ζηνπο ζρεδηαζηέο δηθηχσλ λα θάλνπλ ππνζέζεηο γηα ηα δίθηπα βαζηδφκελνη ζηελ 
εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο. Ωο θίλεζε νξίδεηαη είηε ην κέγεζνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ελφο 
θπθιψκαηνο, είηε  ν αξηζκφο ησλ κελπκάησλ πνπ δηαρεηξίδεηαη έλαο ηειεπηθνηλσληαθφο 
κεηαγσγέαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ θίλεζε πεξηιακβάλεη ηε ζρέζε κεηαμχ 
πξνζπαζεηψλ θιήζεο ζε έλαλ επαίζζεην ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ κε ηελ ηαρχηεηα πνπ 
απηέο νη θιήζεηο νινθιεξψλνληαη. Ζ αλάιπζε ηεο θίλεζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξηζηεί ην 
εχξνο δψλεο πνπ ρξεηάδεηαη ζηα θπθιψκαηα δεδνκέλσλ θαη θσλήο. Ο ππνινγηζκφο ηεο θίλεζεο 
αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα εμππεξέηεζεο δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ πνηφηεηαο 
εμππεξέηεζεο ή πηζαλφηεηα ζπκθφξεζεο. Έλα νξζά ζρεδηαζκέλν δίθηπν έρεη ρακειή 
πηζαλφηεηα ζπκθφξεζεο ηειεπηθνηλσληαθήο θίλεζεο θαη κεγάιν βαζκφ εμππεξέηεζεο, πνπ 
ζεκαίλεη φηη ε εμππεξέηεζε κεγαιψλεη θαη ην θφζηνο κεηψλεηαη. Καηά ηελ αλάιπζε ηεο θίλεζεο 
πξέπεη λα ιεθζνχλ δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο ππφςε, νη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο είλαη νη 
αθφινπζνη: 

 Φνξηίν θίλεζεο (Traffic load) 

 Βαζκφο εμππεξέηεζεο (Grade of Service) 

 Σχπνη θίλεζεο (Traffic types) 

 Γεηγκαηνιεπηηθέο κέζνδνη (Sampling methods)  

Φπζηθά θαη άιινη παξάγνληεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ηεο 
αλάιπζεο, αιιά νη παξαπάλσ είλαη νη βαζηθφηεξνη. 
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2.1.3 Τπολογισμός Υορτίου Κίνησης 

ηε ζεσξία ηεο θίλεζεο ππνινγίδεηαη ην θνξηίν θίλεζεο. Ωο θνξηίν θίλεζεο (traffic load) νξίδεηαη 
ε ζπλνιηθή δηάξθεηα φισλ ησλ θιήζεσλ εληφο ελφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη σο 
κνλάδα. Οη κνλάδεο κέηξεζεο βαζίδνληαη ζηνλ Μέζν Υξφλν Γηάξθεηαο Κιήζεο (Average Hold 
Time, AHT). Ο AHT νξίδεηαη σο ν ζπλνιηθφο ρξφλνο φισλ ησλ θιήζεσλ πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θιήζεσλ 
ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα παξάδεηγκα: 

3976 sec (ζπλνιηθφο ρξφλνο φισλ ησλ θιήζεσλ)
 = 172.87 sec θάζε θιήζε = AHT

23 θιήζεηο
 

Οη δπν θχξηεο κνλάδεο κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα γηα ην θνξηίν θίλεζεο είλαη νη 
αθφινπζεο: 

 Erlangs 

 Centum Call Seconds (CCS) 

Σν 1918 ν Α.Κ. Erlang αλέπηπμε ηχπνπο πνπ κε ηελ ρξήζε ηνπο κπνξνχζε λα 
πξνβιέςεη ηελ ηπραία παξαγφκελε εηζεξρφκελε ηειεπηθνηλσληαθή θίλεζε. Σν Erlang (ε κέηξεζε 
ηεο ηειεθσληθήο θίλεζεο) νλνκάζηεθε πξνο ηηκήλ ηνπ. Έλα Erlang νξίδεηαη σο 3600 sec 
θιήζεσλ ζην ίδην θχθισκα ή αξθεηφ θνξηίν θίλεζεο ψζηε λα δηαηεξεζεί έλα θχθισκα 
απαζρνιεκέλν γηα κηα ψξα. 

 
total holding time (sec) number of calls x AHT

Traffic Load(erl) = = 
3600 3600

 

Γηα παξάδεηγκα: 

 
23 calls x 172.87 AHT

=1.104 Erlangs
3600

 

Σν CCS βαζίδεηαη ζηα 100 sec θιήζεσλ ζην ίδην θχθισκα. Οη κεηαγσγείο θσλήο γεληθά 
κεηξνχλ ην κέγεζνο ηνπ θνξηίνπ θίλεζεο ζε CCS.  

100 100

total holding time (sec) number of calls x AHT
Traffic Load(CCS) = =  

Γηα παξάδεηγκα: 

 
23 calls x 172.87 AHT

 = 39.76 CCS
100

 

Πνην κέγεζνο επηιέγεηαη, θαζνξίδεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε εμνπιηζκφ θαη ηε κνλάδα πνπ 
ρξεζηκνπνηεί απηφο. Πνιινί κεηαγσγείο ρξεζηκνπνηνχλ ην CCS γηαηί είλαη επθνιφηεξν λα 
δνπιεχεηο κε απμεηηθφ βήκα ησλ 100 παξά ησλ 3600. Καη νη δπν κεηξήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ 
πξφηππα. Απφ ηηο αλσηέξσ ζρέζεηο ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ζρέζε κεηαμχ Erlang θαη CCS είλαη: 

 1 Erlangs = 36 CCS  

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί γηα λα νξηζηεί ε θίλεζε ζε Erlangs αξθεί λα ιεθζνχλ ηα 
ζπλνιηθά δεπηεξφιεπηα θιήζεσλ ζε κηα ψξα θαη λα δηαηξεζνχλ κε 3600 sec. Δπηπιένλ ππάξρεη 
ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ν κέζνο φξνο δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ. Απηνί νη 
κέζνη φξνη επηηξέπνπλ ηε ρξήζε πεξηζζνηέξσλ δεηγκάησλ απφ ρξνληθέο πεξηφδνπο γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο ζσζηήο θίλεζεο. 
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2.1.4 Κίνηση σε Ώρα Αιχμής (Busy Hour Traffic) 

πλήζσο ν ππνινγηζκφο ηεο θίλεζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ ψξα αηρκήο, δηφηη ηφηε θαίλεηαη 
ην κέγηζην θνξηίν πνπ δχλαηαη λα ππνζηεξίμεη ην δίθηπν. Ζ κέηξεζε απηή δίλεη ηε κνλάδα 
κέηξεζεο πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη σο Κίλεζε ζε Ώξα Αηρκήο (Busy Hour Traffic, BHT). Κάπνηεο 
θνξέο δελ κπνξεί λα γίλεη αθξηβήο δεηγκαηνιεςία ή ππάξρεη κφλν εθηίκεζε ησλ θαζεκεξηλά 
ιεθζεηζψλ θιήζεσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζπλήζσο γίλνληαη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην 
επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, φπσο ν κέζνο αξηζκφο ησλ θιήζεσλ αλά εκέξα θαη ην ΑΖΣ.  ε έλα 
πξφηππν επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ψξαο αηρκήο ζε κηα κέξα, 
πξαγκαηνπνηείηαη ην 15-20% ηεο εκεξήζηαο ηειεπηθνηλσληαθήο θίλεζεο. Γεληθά θαηά ηνπο 
ππνινγηζκνχο ηεο ψξαο (κέγηζηεο) αηρκήο ρξεζηκνπνηείηαη ην 17% ηεο εκεξήζηαο θίλεζεο. ε 
πνιιά επηρεηξεζηαθά πεξηβάιινληα, έλαο απνδεθηφο κέζνο ρξφλνο δηάξθεηαο θιήζεο (ΑΖΣ) 
ζεσξείηαη ηα 180-210 sec. Απηνί νη ππνινγηζκνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πεξίπησζε 
θαζνξηζκνχ απαηηήζεσλ trunking3

 ρσξίο λα ππάξρνπλ νινθιεξσκέλα δεδνκέλα.    

2.1.5 Μετρήσεις Φωρητικότητας Δικτύου 

Πνιιέο είλαη νη κνλάδεο κέηξεζεο φπνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ζθνπφ ηε κέηξεζε 
ηεο ρσξεηηθφηεηαο ελφο δηθηχνπ. Γηα παξάδεηγκα: 

 Απφπεηξεο θιήζεο ζηελ ψξα αηρκήο (Busy Hour Call Attempts, BHCA) 

 Πεξαησκέλεο θιήζεηο ζηελ ψξα αηρκήο (Busy Hour Call Completions, BHCC) 

 Κιήζεηο αλά δεπηεξφιεπην (Calls per seconds, CPS) 

Όινη απηνί νη δείθηεο είλαη βαζηζκέλνη ζηνλ αξηζκφ ησλ θιήζεσλ. Οη δείθηεο απηνί 
πεξηγξάθνπλ ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ αιιά νπζηαζηηθά είλαη αζήκαληνη γηα ηελ αλάιπζε 
ηεο θίλεζεο γηαηί δελ ζπλππνινγίδνπλ ηελ ψξα αλακνλήο ηεο θιήζεο. Οη δείθηεο απηνί πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλδπαζηηθά κε ηνλ AHT γηα λα ππνινγηζηεί έλα ΒΖΣ πνπ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάιπζε ηεο θίλεζεο. 

2.1.6 Βαθμός Εξυπηρέτησης (GoS) 

Όηαλ ππάξρεη ζπκθφξεζε θαη ε εηζεξρφκελε θιήζε κπινθάξεηαη θαη εγθαηαιείπεη ην ζχζηεκα, 
ηφηε απηφ θαιείηαη ζχζηεκα απσιεηψλ (loss or non delay system). Αλ φκσο ε θιήζε κπνξεί λα 
αλακέλεη έσο φηνπ πξαγκαηνπνηεζεί ζχλδεζε, ηφηε απηφ θαιείηαη ζχζηεκα αλακνλήο (waiting or 
delay system). Σν πνζνζηφ ησλ θιήζεσλ πνπ ράλνληαη ή θαζπζηεξνχλ λα δηεθπεξαησζνχλ 
ιφγσ ζπκθφξεζεο είλαη έλαο δείθηεο ηεο πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ην 
ηειεπηθνηλσληαθφ ζχζηεκα ή ηελ ππεξεζία (service), φπσο ιέκε. Καιείηαη βαζκφο 
εμππεξέηεζεο (Grade of Service, GoS ή Percent Blockage).  

Γηα έλα ζχζηεκα απσιεηψλ ν βαζκφο εμππεξέηεζεο νξίδεηαη σο εμήο:  

 
πλνιηθφο Αξηζκφο Υακέλσλ Κιεζεψλ Κίλεζε πνπ Υάζεθε

GoS =  = 
πλνιηθφο Αξηζκφο Πξνζθεξζεηζψλ Κιεζεψλ Κίλεζε πνπ Πξνζθέξζεθε

 

Βάζεη ηνπ νξηζκνχ πξνθχπηεη φηη ν βαζκφο εμππεξέηεζεο είλαη κηθξφηεξνο ή ίζνο ηεο κνλάδαο. 
Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο εμππεξέηεζεο, ηφζν ρεηξφηεξν είλαη ην ζχζηεκα. 

πλεπψο ιέγνληαο βαζκφ εμππεξέηεζεο ελλννχκε ηελ πηζαλφηεηα πνπ ππάξρεη λα 
κπινθαξηζηνχλ νη θιήζεηο θαηά ηελ πξνζπάζεηα λα θαηαιάβνπλ ην θχθισκα. Γξάθεηαη σο Ρ.xx 

                                                 
3
 Ο φξνο trunk ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο κεραληθνχο γηα λα πεξηγξάςνπλ θάζε πνζφηεηα πνπ 

κπνξεί λα εμππεξεηήζεη (δηεθπεξαηψζεη) κηα θιήζε. Trunk, κπνξεί λα είλαη έλα δηεζλέο θχθισκα κήθνπο ρηιηάδσλ 
ρηιηνκέηξσλ, ή έλα ζχξκα ιίγσλ κέηξσλ κεηαμχ δπν δηαθνπηψλ ελφο ηειεθσληθνχ θέληξνπ. Ζ δηάηαμε ησλ trunks θαη 
ησλ δηαθνπηψλ (switches) ελφο ηειεθσληθνχ θέληξνπ θαιείηαη trucking. 
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βαζκφο ζπκθφξεζεο, φπνπ xx είλαη ην πνζνζηφ ησλ θιήζεσλ πνπ κπινθάξνληαη ζε έλα 
ζχζηεκα θίλεζεο. Γηα παξάδεηγκα γηα εγθαηαζηάζεηο θίλεζεο πνπ απαηηνχλ P.01 GoS νξίδεηαη 
σο 1% πηζαλφηεηα ησλ θιήζεσλ λα κπινθαξηζηνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο. Έλα P.00 GoS, ζπάληα 
απαηηείηαη θαη ζπάληα ζπκβαίλεη. Απηφ γηαηί γηα λα ππάξρεη 100% ζηγνπξηά φηη δελ ζα ππάξρεη 
ζπκθφξεζε, πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έλα δίθηπν φπνπ ε αλαινγία ρξήζηε θπθιψκαηνο λα είλαη 1:1. 
Όινη ζρεδφλ νη ηχπνη ππνινγηζκνχ θίλεζεο ππνζέηνπλ άπεηξν αξηζκφ θιήζεσλ. 

2.1.7 Σύποι Κίνησης 

Ο ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο ηεο πξνζθεξφκελεο θίλεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 
ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ. Γπζηπρψο πεξηζζφηεξα απφ ηα δείγκαηα βαζίδνληαη ζηε 
δηεθπεξαησκέλε θίλεζε (carried traffic) θαη φρη ζην πξνζθεξφκελν θνξηίν θίλεζεο. 
Γηεθπεξαησκέλε θίλεζε είλαη ε θίλεζε ε νπνία εμππεξεηείηαη απφ ηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ 
εμνπιηζκφ, ελψ ε πξνζθεξφκελε θίλεζε (offered traffic) είλαη νη πξαγκαηηθέο πξνζπάζεηεο 
θιήζεο ζε έλα ζχζηεκα. Ζ δηαθνξά ησλ δπν παξαπάλσ θαιείηαη απψιεηεο (traffic lost) θαη 
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αλαθξίβεηεο ζηνπο ππνινγηζκνχο. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν βαζκφο 
ζπκθφξεζεο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ πξνζθεξφκελεο θαη δηεθπεξαησκέλεο 
θίλεζεο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε παξαθάησ θφξκνπια γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
πξνζθεξφκελνπ απφ δηεθπεξαησκέλν θνξηίνπ: 

 

Caried Load
Offered Load=

1-Blocking Factor

νπνπ:

Offered Load: Πξνζθεξφκελν Φνξηίν

Caried Load: Γηεθπεξαησκέλν Φνξηίν

Blocking Factor: Βαζκφο πκθφξεζεο

 

Γπζηπρψο απηή ε θφξκνπια δελ ιακβάλεη ππφςε ηηο πξνζπάζεηεο επαλάθιεζεο φηαλ ε θιήζε 
απνξξηθζεί. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε παξαθάησ ζρέζε γηα λα ππνινγηζηεί θαη ε 
πξνζπάζεηα επαλάθιεζεο: 

Offerd Load = Caried Load x Offered Load Adjustment Factors (OAF)  

κε  

 
1.0-(R x Blocking Factor)

OAF=
1.0-Blocking Factor

 

Όπνπ ην R νξίδεη ην πνζνζηφ ηεο πηζαλφηεηαο λα ππάξμεη επαλάθιεζε, πρ R=0.6 γηα 60% 
πνζνζηφ επαλάθιεζεο. 

Ζ αθξηβήο αλάιπζε ηεο θίλεζεο, βαζίδεηαη επίζεο ζηελ αθξίβεηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ 
κεζφδσλ. Οη παξαθάησ παξάγνληεο είλαη νξηζκέλνη απφ απηνχο πνπ επεξεάδνπλ ην θνξηίν 
θίλεζεο:  

 Καζεκεξηλέο ζε ζχγθξηζε κε αββαηνθχξηαθα 

 Αξγίεο 

 Σχπνο θίλεζεο 

 Φεξφκελν ζε ζχγθξηζε κε Πξνζθεξφκελν θνξηίν 

 Πεξίνδνο δεηγκαηνιεςίαο 

 χλνιν δεηγκάησλ 

 ηαζεξφηεηα δεηγκαηνιεπηηθήο πεξηφδνπ 
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Ζ ζεσξία πηζαλνηήησλ δειψλεη φηη γηα λα εθηηκεζεί ζσζηά ε δηθηπαθή θίλεζε θσλήο, 
ζα πξέπεη κέζα ζην δεηγκαηνιεπηηθφ δηάζηεκα λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 30 ψξεο αηρκήο. Αλ 
θαη απηφ είλαη έλα θαιφ ζεκείν εθθίλεζεο, ππάξρνπλ θαη άιιεο κεηαβιεηέο πνπ κπνξνχλ λα 
παξαπνηήζνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ δεηγκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, δε κπνξεί λα παξζνχλ ηα 30 
πςεινηέξα δείγκαηα κέζα απφ έλα ζχλνιν 32 δεηγκάησλ θαη λα ζεσξεζεί φηη ππάξρεη αθξηβήο 
εηθφλα. Γηα λα ππάξμνπλ αθξηβή απνηειέζκαηα, πξέπεη λα ιεθζνχλ φζν ην δπλαηφλ 
πεξηζζφηεξα δείγκαηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ θνξηίνπ. Δλαιιαθηηθά αλ ιακβάλνληαη δείγκαηα φιν 
ην ρξφλν, ηα απνηειέζκαηα αλά έηνο γηα ην θνξηίν θίλεζεο κπνξεί λα είλαη αζχκκεηξα, δειαδή 
λα παξαηεξείηαη κείσζε ή αχμεζε ηνπ θνξηίνπ. Ζ Γηεζλήο Έλσζε Σειεπηθνηλσληψλ (ITU-T) 
πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο γηα ην πψο πξέπεη λα ιακβάλνληαη δείγκαηα  απφ έλα δίθηπν ζηε 
ζσζηή δηάζηαζε. 

Ζ ITU-T ζπληζηά ζε έλα δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν κεηαγσγήο (PSTN), ε 
δεηγκαηνιεπηηθή πεξίνδνο πξέπεη λα είλαη ίζε κε 60 ιεπηά ή / θαη 15 ιεπηά. Σα δηαζηήκαηα απηά 
είλαη ζεκαληηθά δηφηη ζπλνςίδνπλ ηελ έληαζε ηεο θίλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο 
πεξηφδνπ. Αλ ιακβάλνληαη κεηξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε 
ψξα κέγηζηεο θίλεζεο ζε θάζε δεδνκέλε εκέξα. Τπάξρνπλ δπν ζπληζηάκελνη ηξφπνη γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ εκεξήζηαο κέγηζηεο θίλεζεο, φπσο παξαθάησ: 

 Ζκεξήζηα Πεξίνδνο Αηρκήο (Daily Peak Period, DPP), θαηαγξάθεη ην κεγαιχηεξν 
φγθν θίλεζεο πνπ κεηξάηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εκέξαο. Ζ κέζνδνο απηή απαηηεί 
ζπλερείο κεηξήζεηο  θαη ηππηθά ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηβάιινληα φπνπ ε ψξα αηρκήο 
κπνξεί λα δηαθέξεη απφ κέξα ζε κέξα.  

 Ζκεξήζηα Μέηξεζε ζε ηαζεξά Γηαζηήκαηα (Fixed Daily Measurement Interval, 
FDMI), απαηηεί κεηξήζεηο κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ πεξηφδσλ 
αηρκήο. Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην πξφηππν θίλεζεο είλαη θάπσο πξνβιέςηκν θαη νη 
πεξίνδνη αηρκήο ζπκβαίλνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. ε επηρεηξεζηαθά 
πεξηβάιινληα νη ρξνληθέο πεξίνδνη αηρκήο ηεο θίλεζεο είλαη γχξσ ζηηο 10:00 π.κ. κε 
11:00 π.κ. θαη 2:00 κ.κ. κε 3:00 κ.κ.  

ην παξάδεηγκα ηνπ Πίλαθα 2-1 ρξεζηκνπνηείηαη FDMI δεηγκαηνιεςία. πκπεξαίλνπκε πσο ε 
ψξα κε ην πςειφηεξν θνξηίν θίλεζεο είλαη 10:00 π.κ. θαη ην ζπλνιηθφ θνξηίν θίλεζεο είλαη 60.6 
Erlangs.    

Πίλαθαο 2-1: Τπνινγηζκόο πλνιηθνύ Φνξηίνπ κε Υξήζε FDMI Γεηγκαηνιεςίαο 

Ώξα Γεπηέξα Σξίηε Σεηάξηε Πέκπηε Παξαζθεπή πλνιηθό Φνξηίν 

9:00 π.κ.   12.7   11.5   10.8   11.0   8.6   54.6  

10:00 π.κ.   12.6   11.8   12.5   12.2   11.5   60.6  

11:00 π.κ.   11.1   11.3   11.6   12.0   12.3   58.3  

12:00 κ.κ.   9.2   8.4   8.9   9.3   9.4   45.2  

13.00 κ.κ.   10.1   10.3   10.2   10.6   9.8   51.0  

14.00 κ.κ.   12.4   12.2   11.7   11.9   11.0   59.2  

15.00 κ.κ.   9.8   11.2   12.6   10.5   11.6   55.7  

16.00 κ.κ.   10.1   11.1   10.8   10.5   10.2   52.7  

 

ην παξάδεηγκα ηνπ Πίλαθα 2-2 γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ θίλεζεο 
ρξεζηκνπνηείηαη DPP δεηγκαηνιεςία. 

Πίλαθαο 2-2: Τπνινγηζκόο πλνιηθνύ Φνξηίνπ κε Υξήζε DPP Γεηγκαηνιεςίαο 

  Γεπηέξα Σξίηε  Σεηάξηε  Πέκπηε  Παξαζθεπή  πλνιηθό Φνξηίν  

Κίλεζε Αηρκήο 12.7  12.2  12.5  12.2  12.3  61.9  

Ώξα Κίλεζεο Αηρκήο  9:00 π.κ.  2:00 κ.κ. 10:00 π.κ. 10:00 π.κ. 11:00 π.κ.   

 
Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ηκεκαηνπνηεζεί ε εκεξήζηα κέηξεζε ζε νκάδεο κε 

ίδηα ζηαηηζηηθή ζπκπεξηθνξά. χκθσλα κε ηελ ITU-T νη νκάδεο απηέο νξίδνληαη σο: εξγάζηκεο, 
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ζαββαηνθύξηαθα θαη εηδηθέο εηήζηεο εμαηξέζεηο. Ζ νκαδνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ηελ 
ίδηα ζηαηηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαζίζηαηαη ζεκαληηθή δηφηη εκέξεο κε εμαηξεηηθά πςειφ εκεξήζην 
φγθν θιήζεσλ (πρ φπσο ε κέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ) κπνξεί λα παξαπνηήζνπλ ηα 
απνηειέζκαηα.  

Ζ ζχζηαζε E.492 ηεο ITU-T πεξηιακβάλεη νδεγίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαλνληθήο θαη 
πςειήο έληαζεο θνξηίνπ θίλεζεο γηα ην κήλα. Οξίδεη σο θαλνληθή έληαζε θνξηίνπ θίλεζεο γηα 
ην κήλα, ηελ ηέηαξηε πςειφηεξε εκεξήζηα θίλεζε αηρκήο. Δλψ, επηιέγνληαο ηε δεχηεξε 
πςειφηεξε κέηξεζε ηνπ κήλα, ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πςειή έληαζε θνξηίνπ θίλεζεο. Σν 
απνηέιεζκα επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλακελφκελνπ κεληαίνπ θνξηίνπ θίλεζεο. 

2.1.8 Κριτήρια Επιλογής Μοντέλου Κίνησης 

Γλσξίδνληαο πιένλ πνηεο κεηξήζεηο είλαη απαξαίηεηεο, ην επφκελν ζηάδην είλαη ν θαζνξηζκφο 
ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηνπο. πλεπψο πξέπεη λα επηιεγεί ην θαηάιιειν κνληέιν θίλεζεο. Σα 
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κνληέινπ είλαη: 

 Γηαγξάκκαηα Άθημεο Κιήζεσλ 

 Φξαγκέλεο Κιήζεηο 

 Αξηζκφο Πεγψλ 

 Γηάξθεηα Κιήζεο 

Διαγράμματα Άφιξης Κλήσεων 

Σν πξψην βήκα ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κνληέινπ θίλεζεο είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ 
άθημεο θιήζεσλ. Σα δηαγξάκκαηα άθημεο θιήζεσλ είλαη ζεκαληηθά ζηελ επηινγή ηνπ κνληέινπ 
θίλεζεο δηφηη δηαθνξεηηθά δηαγξάκκαηα άθημεο επεξεάδνπλ αλάινγα ηα κέζα θίλεζεο. 

Σα ηξία θχξηα δηαγξάκκαηα άθημεο θιήζεσλ είλαη ηα αθφινπζα θαη πεξηγξάθνληαη ζηηο 
επφκελεο ελφηεηεο: 

1. Γηάγξακκα Οκαιήο Άθημεο Κιήζεσλ 

2. Γηάγξακκα Τπεξκεηαβαιιφκελεο Άθημεο Κιήζεσλ 

3. Γηάγξακκα Σπραίαο Άθημεο Κιήζεσλ 

Διάγραμμα Ομαλής Άφιξης Κλήσεων 

Έλα νκαιφ ή ππφ-εθζεηηθφ δηάγξακκα θίλεζεο εκθαλίδεηαη φηαλ δελ ππάξρεη έλα κεγάιν πνζφ 
κεηαβνιήο ζηελ θίλεζε. Ζ δηάξθεηα θιήζεο θαη νη δηαθημηαθνί ρξφλνη κεηαμχ ησλ θιήζεσλ είλαη 
ζηνηρεία πξνβιέςηκα, επηηξέπνληαο λα πξνβιεθζεί ε θίλεζε ζε θάζε δεδνκέλε πεξίζηαζε. Γηα 
παξάδεηγκα, ππνζέηνπκε φηη πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έλα δίθηπν θσλήο γηα κηα εηαηξία 
telemarketing φπνπ έρεη κεγάιν εμεξρφκελν θνξηίν θίλεζεο δηφηη νη ππάιιεινη πεξλάλε φιε ηε 
κέξα ζην ηειέθσλν. Δπηπιένλ ππνζέζηε φηη ζε δηάζηεκα κηαο ψξαο ζα κπνξνχζαλ λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ ηξηάληα (30) δηαδνρηθέο θιήζεηο ησλ δπν (2) ιεπηψλ ε θάζε κηα. Δπνκέλσο 
ζα πξέπεη γηα ην ρεηξηζκφ ησλ θιήζεσλ, λα δηαηεζεί έλα θχθισκα (trunk) γηα κηα ψξα. 
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Γηα κηα νκαιή άθημε θιήζεσλ, έλα γξάθεκα ησλ θιήζεσλ, ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ, 
κπνξεί λα κνηάδεη κε ηελ Δηθφλα 2-1. 

Δηθόλα 2-1: Γηάγξακκα Οκαιήο Άθημεο Κιήζεσλ 

Κ
ι
ή

ζ
εη

ο

Υξφλνο
 [3] 

Διάγραμμα Τπερμεταβαλλόμενης Άφιξης Κλήσεων 

Έλα δηάγξακκα ππεξκεηαβαιιφκελεο θίλεζεο έρεη κεγάιεο κεηαβνιέο ζηελ θίλεζε ζε ζρέζε κε 
ην κέζν φξν. Απηφ ην κνληέιν άθημεο θιήζεσλ είλαη γλσζηφ θαη σο ππέξ-εθζεηηθφ κνληέιν 
άθημεο. Απνδεηθλχεη γηαηί δελ είλαη θαιή ηδέα λα ζπκπεξηιεθζνχλ εκέξεο φπσο ηα Υξηζηνχγελλα 
ή κηα γηνξηή θαηά ηε κειέηε ηεο θίλεζεο. Μπνξεί λα ππάξμνπλ θνξέο πνπ γηα λα δηαρεηξηζηεί 
απηφ ην πξφηππν θίλεζεο, ζα ρξεηαζηεί λα αιιαρζνχλ νη δεπθηηθέο νκάδεο. Ωζηφζν, ζε γεληθέο 
γξακκέο, γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο θίλεζεο απηήο θαη ηδηαίηεξα ζε ψξεο αηρκήο, απαηηείηαη λα 
δηαηεζνχλ αξθεηνί πφξνη.  Παξάδεηγκα γηα ηελ ηαπηφρξνλε δηαρείξηζε 30 θιήζεσλ απαηηνχληαη 
30 trunks ή κηα Δ1. 

Γηα κηα ππεξκεηαβαιιφκελε άθημε θιήζεσλ, έλα γξάθεκα ησλ θιήζεσλ ζπλαξηήζεη ηνπ 
ρξφλνπ κπνξεί λα κνηάδεη κε ηελ Δηθφλα 2-2. 

Δηθόλα 2-2: Γηάγξακκα Τπεξκεηαβαιιόκελεο Άθημεο Κιήζεσλ 

 

Υξφλνο
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 [3] 
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Διάγραμμα Συχαίας Άφιξης Κλήσεων 

Σν δηάγξακκα ηπραίαο άθημεο θιήζεσλ είλαη αθξηβψο «ηπραίν». Δίλαη επίζεο γλσζηφ θαη σο 
Poisson ή εθζεηηθή θαηαλνκή. Ο Poisson ήηαλ ν πξψηνο καζεκαηηθφο πνπ φξηζε απηνχ ηνπ 
είδνπο ηελ θαηαλνκή. Γηάγξακκα ηπραίαο θίλεζεο ζπκβαίλεη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 
πνιιέο θιήζεηο, φπνπ θάζε κηα παξάγεη έλα κηθξφ θνκκάηη ηεο θπθινθνξίαο. Γεληθά απηνχ ηνπ 
είδνπο ε θίλεζε ζπλαληάηαη ζε πεξηβάιινλ PBX. Ο αξηζκφο ησλ θπθισκάησλ πνπ απαηηνχληαη 
ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ζπλήζσο πνηθίιεη κεηαμχ έλα (1) έσο ηξηάληα (30) θπθισκάησλ.  

Γηα κηα ηπραία άθημε θιήζεσλ, έλα γξάθεκα ησλ θιήζεσλ ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ 
κπνξεί λα κνηάδεη κε ηελ Δηθφλα 2-3. 

Δηθόλα 2-3: Γηάγξακκα Σπραίαο Άθημεο Κιήζεσλ 
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Υραγμένες Κλήσεις 

Μηα θιήζε ραξαθηεξίδεηαη «θξαγκέλε» φηαλ δελ εμππεξεηείηαη άκεζα. Οη θιήζεηο ζεσξνχληαη 
θξαγκέλεο αλ δξνκνινγνχληαη μαλά ζε άιιε δεπθηηθή νκάδα (trunk group), ηνπνζεηνχληαη ζε 
κηα νπξά αλακνλήο ή αλαπαξάγεηαη έλαο ήρνο ή αλαθνίλσζε. Ζ θχζε ησλ θξαγκέλσλ θιήζεσλ 
θαζνξίδεη ην κνληέιν πνπ ζα επηιεγεί δηφηη επεξεάδεη ην θνξηίν θίλεζεο. 

Οη βαζηθνί ηχπνη θξαγκέλσλ θιήζεσλ είλαη νη αθφινπζνη: 

 Lost Calls Held (LCH), απηέο νη θξαγκέλεο θιήζεηο ράζεθαλ, δε ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
πνηέ μαλά.  

 Lost Calls Delayed (LCD), απηέο νη θξαγκέλεο θιήζεηο παξακέλνπλ ζην ζχζηεκα έσο 
φηνπ νη εγθαηαζηάζεηο είλαη δηαζέζηκεο λα εμππεξεηήζνπλ ηελ θιήζε. 

 Lost Calls Cleared (LCC), απηέο νη θξαγκέλεο θιήζεηο «εθθαζαξίδνληαη» απφ ην 
ζχζηεκα, πνπ ζεκαίλεη φηη φηαλ κπινθάξεηαη ν θαιψλ, ε θιήζε δξνκνινγείηαη θάπνπ 
αιινχ (θπξίσο ζε άιιεο επαίζζεηεο εγθαηαζηάζεηο θίλεζεο). 

 Lost Calls Retried (LCR), ε LCR ππνζέηεη φηη κφιηο κηα θιήζε απνθιεηζηεί, έλα 
πνζνζηφ απφ ηνπο απνθιεηζκέλνπο θαινχληεο πξνζπαζνχλ μαλά φζεο θνξέο ρξεηαζηεί 
έσο φηνπ εμππεξεηεζνχλ. Σν κνληέιν LCR είλαη έλα παξάγσγν ηνπ LCC θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη ζην Extended Erlang B κνληέιν. 

Πλήθος Πηγών 

Σν πιήζνο πεγψλ ησλ θιήζεσλ έρεη επίζεο ζρέζε κε ην ηη κνληέιν θίλεζεο ζα επηιεγεί. Γηα 
παξάδεηγκα, αλ ππάξρεη κφλν κηα πεγή θαη κηα γξακκή (trunk), ε πηζαλφηεηα απνθιεηζκνχ ηεο 
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θιήζεο είλαη κεδέλ. Καζψο ν αξηζκφο ησλ πεγψλ απμάλεη, ε πηζαλφηεηα απνθιεηζκνχ γίλεηαη 
πςειφηεξε. Ο αξηζκφο ησλ πεγψλ κπαίλεη ζην παηρλίδη φηαλ πξφθεηηαη γηα PBX κηθξνχ 
κεγέζνπο, φπνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο κηθξφο αξηζκφο γξακκψλ θαη λα θηάζεη ζηνλ 
θαζνξηζκέλν βαζκφ εμππεξέηεζεο (GoS). 

Μεξηθέο θνξέο ππάξρεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ζρεδηαζκνχ γηα άπεηξν ζε ζρέζε 
κε ην ζρεδηαζκφ γηα κηθξφ αξηζκφ πεγψλ. ην επφκελν παξάδεηγκα δε ζα ζηαζνχκε ζηνλ ηξφπν 
ππνινγηζκνχ ησλ ηηκψλ ηνπ πίλαθα. Ο πίλαθαο ζπγθξίλεη ην πνζφ ηεο θίλεζεο πνπ απαηηείηαη 
απφ ην ζχζηεκα γηα ηελ κεηαθνξά ηεο θίλεζεο ζε erlangs, κε ην πνζφ ησλ πηζαλψλ πεγψλ ηεο 
πξνζθεξφκελεο θίλεζεο. Τπνζέηνπκε φηη ν αξηζκφο ησλ γξακκψλ (trunks) παξακέλεη ζηαζεξφο 
θαη ίζνο κε δέθα γηα .01 GoS.  

Πίλαθαο 2-3: Καηαλνκή Poisson κε 10 Γξακκέο θαη P.01 

Αξηζκόο Πεγώλ Υσξεηηθόηεηα Κίλεζεο (erlangs) 

Άπεηξνο 4.13 

100 4.26 

75 4.35 

50 4.51 

25 4.84 

20 5.08 

15 5.64 

13 6.03 

11 6.95 

10 10 

 

Μφλν 4.13 erlangs κεηαθέξνληαη αλ ππάξρεη έλαο άπεηξνο αξηζκφο πεγψλ. Ο ιφγνο γηα 
απηφ ην θαηλφκελν είλαη φηη φηαλ ν αξηζκφο πεγψλ απμάλεηαη, ε πηζαλφηεηα γηα επξχηεξε 
δηαλνκή ησλ θιήζεσλ ζηνπο ρξφλνπο άθημεο θαη ε δηάξθεηα θιήζεσλ απμάλνληαη. Δλψ φηαλ ν 
αξηζκφο πεγψλ κεηψλεηαη, ε πηζαλφηεηα λα κεηαθεξζεί-εμππεξεηεζεί ε θίλεζε απμάλεηαη. ηελ 
ηειηθή αθξαία θαηάζηαζε ην ζχζηεκα ππνζηεξίδεη δέθα (10) erlangs θαη ππάξρνπλ κφλν δέθα 
πεγέο. πλεπψο δηαζηαζηνπνηψληαο ην PBX ζε έλα απνκαθξπζκέλν ππνθαηάζηεκα, κπνξνχλ 
λα θαιπθζνχλ νη απαηηνχκελεο αλάγθεο ρξεζηκνπνηψληαο ιηγφηεξεο γξακκέο θαη πξνζθέξνληαο 
ην ίδην GoS. 

Διάρκεια Κλήσης 

Οξηζκέλα κνληέια θίλεζεο ιακβάλνπλ ππφςε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ θιήζεσλ. Αληίζεηα ηα 
πεξηζζφηεξα δελ ηε ιακβάλνπλ ππφςε θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο θαη απηφ δηφηη ζεσξνχλ ηνπο 
ρξφλνπο ζπγθξάηεζεο εθζεηηθνχο. Γεληθά, νη θιήζεηο έρνπλ κηθξνχο θαη φρη κεγάινπο ρξφλνπο 
ζπγθξάηεζεο. Γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ θνξέο πνπ νη ρξφλνη ζπγθξάηεζεο έρνπλ 
αξλεηηθή εθζεηηθή θαηαλνκή. 

2.1.9 Επιλογή Μοντέλου Κίνησης 

Αθνχ έρεη πξνζδηνξηζηεί ην κνληέιν άθημεο θιήζεσλ, νη θξαγκέλεο θιήζεηο, ν αξηζκφο πεγψλ 
θαη ε δηάξθεηα ησλ θιήζεσλ, ελ ζπλερεία κπνξεί λα επηιεγεί ην θαηάιιειν κνληέιν θίλεζεο γηα 
ην αληίζηνηρν πεξηβάιινλ. Ωζηφζν θαλέλα κνληέιν θίλεζεο δελ κπνξεί λα ηαηξηάμεη αθξηβψο 
ζηηο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο αιιά θαηά ηελ επηινγή ιακβάλεηαη ππφςε ν κέζνο φξνο θάζε 
θαηάζηαζεο. Τπάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά κνληέια θίλεζεο. Σν θιεηδί είλαη λα βξεζεί ην 
κνληέιν πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζε θάζε πεξηβάιινλ. Μηα ζχγθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε 
κνληέινπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2-4. 

Σα κνληέια θίλεζεο κε ηελ επξχηεξε πηνζέηεζε είλαη ηα: Erlang B, Extended Erlang B 
θαη Erlang C. Άιια ιηγφηεξν πηνζεηεκέλα κνληέια είλαη ηα: Engset, EART/EARC θαη Neal-
Wilkerson. 
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Πίλαθαο 2-4: ύγθξηζε Μνληέισλ Κίλεζεο 

Μνληέιν Κίλεζεο  Αξηζκόο Πεγώλ Γηάγξακκα Άθημεο  Μεηαθύιπζε Φξαγκέλσλ Κιήζεσλ Υξόλνο πγθξάηεζεο  

Poisson  Άπεηξνο Σπραίν  πγθξάηεζε Δθζεηηθφο 

Erlang B  Άπεηξνο Σπραίν Αλαδξνκνιφγεζε Δθζεηηθφο  

Extended Erlang B  Άπεηξνο  Σπραίν Δπαλάθιεζε Δθζεηηθφο 

Erlang C  Άπεηξνο  Σπραίν Αλακνλή Δθζεηηθφο 

Engset  Πεπεξαζκέλνο  Οκαιφ  Αλαδξνκνιφγεζε  Δθζεηηθφο 

EART/EARC  Άπεηξνο Τπεξκεηαβαιφκελν Αλαδξνκνιφγεζε Δθζεηηθφο 

Neal-Wilkerson  Άπεηξνο  Τπεξκεηαβαιφκελν πγθξάηεζε Δθζεηηθφο 

Crommelin  Άπεηξνο  Σπραίν Αλακνλή ηαζεξφο 

Binomial  Πεπεξαζκέλνο Σπραίν πγθξάηεζε Δθζεηηθφο 

Delay  Πεπεξαζκέλνο  Σπραίν Αλακνλή Δθζεηηθφο 

Erlang B Μοντέλο Κίνησης  

Σν Erlang B κνληέιν βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ ππνζέζεηο: 

 Άπεηξνο αξηζκφο πεγψλ 

 Σπραίν δηάγξακκα άθημεο θιήζεσλ 

 Οη θξαγκέλεο θιήζεηο αλαδξνκνινγνχληαη 

 Δθζεηηθή θαηαλνκή δηάξθεηαο θιήζεσλ 

Σν κνληέιν Erlang B ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ νη θξαγκέλεο θιήζεηο αλαδξνκνινγνχληαη 
πνπ ζεκαίλεη φηη δελ γπξλάλε πίζσ ζηελ αξρηθή δεπθηηθή νκάδα. Σν κνληέιν πξνυπνζέηεη 
ηπραίν δηάγξακκα άθημεο θιήζεσλ. Απηφο πνπ θαιεί θάλεη κηα πξνζπάζεηα θαη αλ ε θιήζε 
κπινθαξηζηεί ηφηε αλαδξνκνινγείηαη. Σν Erlang B κνληέιν ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξψηεο 
πξνζπάζεηαο δεπθηηθέο νκάδεο (trunk groups) φπνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκφο 
επαλάθιεζεο δηφηη νη θιήζεηο επαλαδξνκνινγνχληαη ή αλακέλνληαη πνιχ ιίγεο κπινθαξηζκέλεο.  

Ζ επφκελε ζρέζε παξέρεη ηε θφξκνπια πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
Erlang B κνληέινπ θίλεζεο: 

c

c k

k=0

a

c!B(c,a)=
a

k!

Όπνπ:

B(c,a): Ζ πηζαλφηεηα απνθιεηζκνχ ηεο θιήζεο

c: Ο αξηζκφο ησλ θπθισκάησλ

α: Σν θνξηίν θίλεζεο

 

Παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ Erlang B κνληέινπ: Υξεηάδεηαη λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ νη 
δεπθηηθέο νκάδεο πνπ εμππεξεηνχλ ηηο εμεξρφκελεο ππεξαζηηθέο θιήζεηο δηφηη παξαηεξείηαη 
ζπκθφξεζε ηηο ψξεο αηρκήο. Σα ζηαηηζηηθά ηνπ κεηαγσγέα δειψλνπλ φηη ε δεπθηηθή νκάδα 
πξνζθέξεη 17 Erlang θίλεζεο θαηά ηελ ψξα αηρκήο. Δίλαη επηζπκεηφ λα έρνπκε ρακειφ βαζκφ 
ζπκθφξεζεο ψζηε λα ζρεδηαζηεί απηφ γηα ιηγφηεξν απφ 1% θξαγή θιήζεσλ. 

Λύζε: Μειεηψληαο ηνπο Erlang B πίλαθεο (βι. Παξάξηεκα Β) ζπκπεξαίλνπκε φηη γηα 17 Erlang 
θίλεζεο κε GoS 0.64 ρξεηάδνληαη 27 θπθιψκαηα γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ην θνξηίν.  
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Extended Erlang B Μοντέλο Κίνησης  

Σν Extended Erlang B κνληέιν βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ ππνζέζεηο: 

 Άπεηξνο αξηζκφο πεγψλ 

 Σπραίν δηάγξακκα άθημεο θιήζεσλ 

 Δπαλάθιεζε κεηά απφ θξαγή 

 Δθζεηηθή θαηαλνκή δηάξθεηαο θιήζεσλ 

Σν Extended Erlang B κνληέιν είλαη ζρεδηαζκέλν λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο 
πξνζπάζεηεο επαλάθιεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ.  Σν κνληέιν 
ππνζέηεη ηπραίν δηάγξακκα άθημεο θιήζεσλ. Απηνί πνπ θαινχλ θαη κπινθάξνληαη θάλνπλ 
πνιιαπιέο πξνζπάζεηεο επαλάθιεζεο θαη δελ επηηξέπεηαη ε ππεξθφξησζε. Σν Extended 
Erlang B ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηνδχλακεο δεπθηηθέο νκάδεο. 

Παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ Extended Erlang B κνληέινπ: Εεηείηαη ν απαηηνχκελνο αξηζκφο 
θπθισκάησλ γηα θιήζε εμππεξεηεηή πξφζβαζεο. Δίλαη γλσζηφ φηη ιακβάλνπκε 28 Erlang 
θίλεζεο θαηά ηελ ψξα αηρκήο θαη φηη ην απνδεθηφ πνζνζηφ θξαγήο είλαη 5%. Δπίζεο αλακέλεηαη 
φηη ην 50% ησλ ρξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ άκεζε επαλάθιεζε. 

Λύζε: Μειεηψληαο ηνπο Extended Erlang B πίλαθεο, παξαηεξείηαη φηη γηα ηελ εμππεξέηεζε 28 
Erlang θίλεζεο κε πηζαλφηεηα επαλάθιεζεο 50% θαη 4% πνζνζηφ θξαγήο, απαηηνχληαη 35 
θπθιψκαηα. 

Erlang C Μοντέλο Κίνησης  

Σν Erlang C κνληέιν βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ ππνζέζεηο: 

 Άπεηξνο αξηζκφο πεγψλ 

 Σπραίν δηάγξακκα άθημεο θιήζεσλ 

 Οη θξαγκέλεο θιήζεηο κπαίλνπλ ζε αλακνλή 

 Δθζεηηθή θαηαλνκή δηάξθεηαο θιήζεσλ 

Σν Erlang C κνληέιν βαζίδεηαη ζηε ζεσξία νπξψλ. Σν κνληέιν απηφ πξνυπνζέηεη έλα 
ηπραίν κνηίβν άθημεο θιήζεσλ, ν θαιψλ πξαγκαηνπνηεί κηα θιήζε ε νπνία δηαηεξείηαη ζε κηα 
νπξά αλακνλήο έσο φηνπ νινθιεξσζεί. Σν Erlang C κνληέιν εθαξκφδεηαη ζπρλά γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ησλ πξαθηφξσλ πνπ απαηηνχληαη ζε έλα ζχζηεκα απηφκαηεο δηαλνκήο θιήζεσλ 
(Automatic Call Distributor). Δπίζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 
εχξνπο δψλεο ζε θπθιψκαηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, αιιά δε ραξαθηεξίδεηαη σο ε θαιχηεξε 
επηινγή κνληέινπ γηα ην ζθνπφ απηφ. ην κνληέιν Erlang C, απαξαίηεηε πιεξνθνξία είλαη ν 
αξηζκφο ησλ θιήζεσλ ή παθέησλ ζηελ ψξα αηρκήο, ε κέζε δηάξθεηα θιήζεο ή ην κέγεζνο ηνπ 
παθέηνπ θαζψο θαη ε αλακελφκελε θαζπζηέξεζε ζε δεπηεξφιεπηα. Ζ επφκελε ζρέζε παξέρεη 
ηε θφξκνπια πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Erlang C κνληέινπ θίλεζεο: 

c

c-1 k c

k=0

a c

c! c-a
C(c,a)=

a a c
+

k! c! c-a

Όπνπ:

C(c,a) είλαη ε πηζαλφηεηα θαζπζηέξεζεο

c είλαη ν αξηζκφο ησλ θπθισκάησλ

α είλαη ην θνξηίν θίλεζεο
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Παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ Erlang C κνληέινπ γηα Φσλή: Αλακέλνπκε φηη έλα ηειεθσληθφ 
θέληξν ζα δερζεί πεξίπνπ 600 θιήζεηο δηάξθεηαο πεξίπνπ 3 ιεπηψλ θαη φηη θάζε αληηπξφζσπνο 
γηα 20 δεπηεξφιεπηα κεηά ην πέξαο ηεο ζπλνκηιίαο δε ζα κπνξεί λα απαληήζεη ιφγσ δνπιεηάο. 
Δπηζπκεηφο κέζνο ρξφλνο αλακνλήο ζηελ νπξά είλαη ηα 10 δεπηεξφιεπηα. 

Λύζε: Τπνινγηζκφο ηνπ αλακελφκελνπ θνξηίνπ θίλεζεο: Δίλαη γλσζηφ φηη πξαγκαηνπνηνχληαη 
πεξίπνπ 600 θιήζεηο δηάξθεηαο 3 ιεπηψλ ε θάζε κηα. ε απηφ ην ρξφλν πξέπεη λα πξνζηεζνχλ 
ηα 20 sec πνπ ν αληηπξφζσπνο δελ απαληά. Σα επηπιένλ 20 δεπηεξφιεπηα είλαη κέξνο ηνπ 
πνζνχ ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε κηαο θιήζεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ 
επφκελε θφξκνπια: 

600 calls * (180+20) seconds AHT
33.33 Erlang θίλεζεο

3600  

Ο ζπληειεζηήο θαζπζηέξεζεο ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηνλ αλακελφκελν ρξφλν θαζπζηέξεζεο 
κε ην AHT, σο εμήο:   

10 sec (delay)
0.05 delay factor

200 sec (AHT)
 

Παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ Erlang C κνληέινπ γηα Γεδνκέλα: Απαηηείηαη λα ζρεδηαζηεί ε 
δηθηπαθή ζχλδεζε θνξκνχ κεηαμχ δπν δξνκνινγεηψλ. Αλακέλνληαη 600 παθέηα αλά 
δεπηεξφιεπην (pps), κε 200 bytes αλά παθέην, δειαδή 1600 bits αλά παθέην. 
Πνιιαπιαζηάδνληαο 600 pps κε 1600 bpp ππνινγίδεηαη ην χςνπο ηνπ απαηηνχκελνπ εχξνπο 
δψλεο ίζν κε 960000 bps. Δπηπιένλ είλαη γλσζηφ φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αγνξάο 
θπθισκάησλ πνπ είλαη πνιιαπιάζηα ησλ 64,000 bps, ην απαξαίηεην πνζφ δεδνκέλσλ γηα λα 
δηαηεξεζεί ην θχθισκα απαζρνιεκέλν γηα 1 δεπηεξφιεπην. Πφζα θπθιψκαηα απαηηνχληαη ψζηε 
ε θαζπζηέξεζε λα θξαηεζεί θάησ ησλ 10 ms; 

Λύζε: Τπνινγηζκφο ηνπ θνξηίνπ θίλεζεο: 

960,000
15 

64,000

bps
Erlangs

bps
 

Τπνινγηζκφο ηνπ κέζνπ ρξφλνπ κεηάδνζεο παθέηνπ: 

1600 bits per packet
0.025 sec = 25 msec

64000 bits per sec
 

Ο ζπληειεζηήο θαζπζηέξεζεο ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηνλ ρξφλν θαζπζηέξεζεο κε ην ρξφλν 
κεηάδνζεο παθέηνπ, σο εμήο:   

10 msec (delay)
0.4 delay factor

25 msec (ATT)
 

Μειεηψληαο ηνπο Erlang C πίλαθεο, παξαηεξείηαη φηη γηα θνξηίν θίλεζεο 15.47 Erlang θαη 
ζπληειεζηή θαζπζηέξεζεο (delay factor) 0.4, απαηηνχληαη 17 θπθιψκαηα γηα λα εμππεξεηήζνπλ 
ην θνξηίν θίλεζεο. Καηά ηνλ παξαπάλσ ππνινγηζκφ ζεσξήζεθε φηη ζην θχθισκα δελ ππήξραλ 
απψιεηεο παθέησλ. 
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Engset 

Σν Engset κνληέιν βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ ππνζέζεηο: 

 Πεπεξαζκέλνο αξηζκφο πεγψλ 

 Οκαιή θακπχιε άθημεο θιήζεσλ 

 Οη θξαγκέλεο θιήζεηο αλαδξνκνινγνχληαη απφ ην ζχζηεκα 

 Δθζεηηθή θαηαλνκή δηάξθεηαο θιήζεσλ 

Γεληθά ην κνληέιν Engset ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηβάιινληα φπνπ είλαη εχθνιν λα ππνηεζεί πσο 
έλαο πεπεξαζκέλνο αξηζκφο πεγψλ ρξεζηκνπνηεί κηα δεπθηηθή νκάδα. Γλσξίδνληαο ηνλ αξηζκφ 
ησλ πεγψλ, κπνξεί λα δηαηεξεζεί πςειφο ν βαζκφο εμππεξέηεζεο. Ζ ρξήζε ηνπ κνληέινπ 
Engset ζπλαληάηαη πεξηζζφηεξν ζηα δίθηπα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ GSM 

Poisson 

Σν κνληέιν Poisson βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ ππνζέζεηο: 

 Άπεηξνο αξηζκφο πεγψλ 

 Σπραίν δηάγξακκα άθημεο θιήζεσλ 

 πγθξάηεζε θξαγκέλσλ θιήζεσλ  

 Δθζεηηθή θαηαλνκή δηάξθεηαο θιήζεσλ 

ην κνληέιν Poisson, νη θξαγκέλεο θιήζεηο ζπγθξαηνχληαη έσο φηνπ γίλεη δηαζέζηκν ην 
θχθισκα. Σν κνληέιν απηφ πξνυπνζέηεη έλα ηπραίν κνηίβν άθημεο θιήζεσλ, ν θαιψλ θάλεη κφλν 
κηα πξνζπάζεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ θιήζε θαη αλ απηή δελ εμππεξεηεζεί ηφηε ράλεηαη. Σν 
κνληέιν Poisson ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ππεξδηαζηαζηνιφγεζε (overengineering) 
απηνδχλακσλ δεπθηηθψλ νκάδσλ.    

Ο ηχπνο πνπ αθνινπζεί ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κνληέινπ θίλεζεο Poisson: 
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!

Όπνπ:

P(c,a) είλαη ε πηζαλόηεηα απνθιηζκνύ ηεο θιήζεο
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Παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ κνληέινπ θίλεζεο Poisson: Απαηηείηαη ν ζρεδηαζκφο κηαο λέαο 
δεπθηηθήο νκάδαο πνπ ζα εμππεξεηεί κφλν ην λέν γξαθείν κηαο εηαηξίαο θαη πξέπεη λα 
θαζνξηζηνχλ πφζεο γξακκέο είλαη απαξαίηεηεο γηα ην ζθνπφ απηφ. Αλακέλεηαη πσο ην γξαθείν 
ζα πξαγκαηνπνηεί θαη ζα δέρεηαη πεξίπνπ 300 θιήζεηο ηελ ήκεξα κε AHT ηα 4 ιεπηά. Ο ζηφρνο 
είλαη P.01 GoS ή 1% ξπζκφο θξαγήο. Κάλνληαο ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε, λα ππνηεζεί πσο ην 
20% ησλ θιήζεσλ ζπκβαίλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ψξαο αηρκήο.  
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Λύζε: Ο ππνινγηζκφο ηεο θίλεζεο ζηελ ψξα αηρκήο γίλεηαη φπσο παξαθάησ: 

 

300 θιήζεηο * 20% = 60 θιήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ψξαο αηρκήο

60 θιήζεηο * 240 AHT
 = 4 erlangs θίλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ψξαο αηρκήο

3600

 

Μειεηψληαο ηνπο πίλαθεο Poisson παξαηεξείηαη φηη γηα 4 Erlang θίλεζεο κε ξπζκφ 
θξαγήο 0.81% (αξθεηά θνληά ζην 1%), ρξεηάδνληαη 10 θπθιψκαηα γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ην 
θνξηίν θίλεζεο. Σν απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα ειεγρζεί κε ηε βνήζεηα ηνπ ηχπνπ Poisson σο 
εμήο: 
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2.2 Ανάλυση Σηλεπικοινωνιακής Κίνησης σε VoIP Δίκτυα  

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο θίλεζεο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ εχξνπο 
δψλεο ησλ WAN δεχμεσλ ελφο VoIP δηθηχνπ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ίδηα κεζνδνινγία πνπ 
πεξηγξάθηεθε παξαπάλσ. Ωζηφζν ππάξρνπλ θάπνηεο επηπιέσλ παξάκεηξνη νη νπνίεο πξέπεη 
λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηνλ αθξηβή θαζνξηζκφ ηνπ εχξνπο δψλεο.  

Οη παξάκεηξνη πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα είλαη απηνί πνπ επεξεάδνπλ ην εχξνο δψλεο 
ησλ VoIP δηθηχσλ: 

 Κσδηθναπνθσδηθεπηέο Φσλήο (Voice Codecs) 

 Γείγκαηα (Samples) 

 Αλίρλεπζε Φσλεηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο (Voice Activity Detection) 

 πκπίεζε Κεθαιίδαο RTP (RTP Header Compression) 

 Γηζεκεηαθή δεχμε ζε ζχγθξηζε κε ζεκείν πξνο ζεκεία δεχμε (Point-to-Point versus 
Point-to-Multipoint) 

2.2.1 Κωδικοαποκωδικευτές Υωνής 

Πνιινί είλαη νη Codecs θσλήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ IP ηειεθσλεία. Όινη έρνπλ 
δηαθνξεηηθνχο δπθηνξξπζκνχο (bit rates) θαη πνιππινθφηεηα. Οξηζκέλα πξφηππα 
θσδηθναπνθσδηθεπηψλ θσλήο είλαη ηα: G.711, G.729, G.726, G.723.1 θαη G.728.   Όινη νη 
δξνκνινγεηέο Cisco πνπ ππνζηεξίδνπλ κεηάδνζε θσλήο ππνζηεξίδνπλ νξηζκέλα ή θαη φια ηα 
πξφηππα απηά.  

Οη Codecs επεξεάδνπλ ην εχξνο δψλεο δηφηη θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο ηνπ σθέιηκνπ 
θνξηίνπ ησλ παθέησλ πνπ κεηαθέξνληαη πάλσ απφ IP ζε θάζε θιήζε. Οη πχιεο θσλήο (voice 
gateways), δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα δηάξζξσζεο ηνπ κεγέζνπο σθέιηκνπ θνξηίνπ γηα ηνλ έιεγρν 
ηνπ εχξνπο δψλεο. Απμάλνληαο ην κέγεζνο ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ, κεηψλεηαη ν ζπλνιηθφο 
αξηζκφο ησλ πξνο απνζηνιή παθέησλ, κεηψλνληαο έηζη ην απαηηνχκελν εχξνο δψλεο απφ ηε 
κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηθεθαιίδσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θιήζεο. 

2.2.2 Δείγματα 

Ο αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ αλά παθέην είλαη έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ζα θαζνξίζεη ην εχξνο 
δψλεο κηαο θσλεηηθήο θιήζεο. Ο Codec νξίδεη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο αιιά ν ζπλνιηθφο 
αξηζκφο δεηγκάησλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε έλα παθέην επεξεάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ παθέησλ πνπ 
ζηέιλνληαη θάζε δεπηεξφιεπην. πλεπψο, ν αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 
έλα παθέην επεξεάδεη ην ζπλνιηθφ εχξνο δψλεο κηαο θιήζεο. Γηα παξάδεηγκα ζην πξφηππν 
G.711 10-ms, ην θάζε δείγκα είλαη 80 bytes.  
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Μηα θιήζε κε κφλν έλα δείγκα αλά παθέην ζα απνθέξεη ηα αθφινπζα: 

80 bytes + 20 bytes (IP) + 12 bytes (UDP) + 8 bytes (RTP) = 120 bytes αλά παθέην

12000 * 8 bits
120 bytes per packet * 100 pps =  = 96 Kbps αλά θιήζε

1000

 

Ζ ίδηα θιήζε αιιά κε δπν δείγκαηα αλά παθέην ζα απνθέξεη ηα εμήο: 

(80 bytes * 2 samples) + 20 bytes (IP) + 12 bytes (UDP) + 8 bytes (RTP) = 200 bytes αλά παθέην

10000 * 8 bits
200 bytes per packet * 50 pps =  = 80 Kbps αλά θιήζε

1000

εκείσζε: ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνχο δε ζπκπεξηιήθζεθαλ νη επηθεθαιίδεο ηνπ Layer-2. 

Δηθόλα 2-4: Σππηθό VoIP Παθέην 

 [1] 
 

Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ππάξρεη κηα δηαθνξά 16 kbps κεηαμχ ησλ δπν θιήζεσλ. 
Με ηελ αιιαγή ηνπ αξηζκνχ δεηγκάησλ αλά παθέην, ζίγνπξα κπνξεί λα κεηαβιεζεί ην πνζφ ηνπ 
εχξνπο δψλεο πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε θιήζε, αιιά ππάξρεη έλα αληάιιαγκα. Καζψο κεγαιψλεη 
ν αξηζκφο δεηγκάησλ αλά παθέην, απμάλεηαη θαη ε θαζπζηέξεζε θάζε θιήζεο. Οη DSP πφξνη 
πνπ ρεηξίδνληαη θάζε θιήζε πξέπεη λα απνζεθεχνπλ ηα δείγκαηα (πξνζσξηλά) γηα κεγαιχηεξν 
ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηε ζρεδίαζε ελφο δηθηχνπ 
θσλήο. 

2.2.3 Ανίχνευση Υωνητικής Δραστηριότητας  

Οη ηππηθέο ζπλνκηιίεο θσλήο κπνξεί λα πεξηέρνπλ 35% κε 50% ζησπή. ηα παξαδνζηαθά 
δίθηπα θσλήο, φιεο νη θιήζεηο νκηιίαο ρξεζηκνπνηνχλ ζηαζεξφ εχξνο δψλεο ίζν κε 64 kbps 
αλεμάξηεηα απφ ην πφζν κεγάιν κέξνο ηεο ζπδήηεζεο είλαη νκηιία θαη πφζν ζησπή. ηα VoIP 
δίθηπα, φιε ε ζπλνκηιία θαη ε ζησπή κεηαηξέπεηαη ζε παθέηα. Ζ Αλίρλεπζε Φσλεηηθήο 
Γξαζηεξηφηεηαο (Voice Activity Detection, VAD) ζηέιλεη RTP παθέηα κφλν φηαλ αληρλεχεηαη 
θσλή. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ VoIP εχξνπο δψλεο, ππνζέηνπκε πσο ε χπαξμε αλίρλεπζεο 
θσλήο ην κεηψλεη θαηά 35%.  Παξά ην γεγνλφο φηη ε ηηκή απηή κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 
ηελ πξαγκαηηθή κείσζε, παξέρεη κηα ζπληεξεηηθή εθηίκεζε πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο 
δηαθνξεηηθέο δηαιέθηνπο θαη ηα γισζζηθά πξφηππα. Τπάξρνπλ Codecs πνπ πεξηιακβάλνπλ κηα 
ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία VAD, αιιά θαηά ηα άιια έρνπλ ίδηεο επηδφζεηο αληίζηνηρα. 

2.2.4 υμπίεση Κεφαλίδας RTP  

Όια ηα παθέηα VoIP έρνπλ δπν ζπληζηψζεο: δείγκαηα θσλήο θαη IP/UDP/RTP επηθεθαιίδεο. Αλ 
θαη ηα δείγκαηα ζπκπηέδνληαη απφ ηελ ςεθηαθή επεμεξγαζία ζήκαηνο (DSP) θαη δηαθέξνπλ ζε 
κέγεζνο αλάινγα κε ηνλ επηιεγκέλν Codec, νη θεθαιίδεο είλαη πάληα ζηαζεξέο 40 bytes. 
πγθξίλνληαο ηα 20 bytes δεηγκάησλ θσλήο ζε κηα θιήζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ πξνεπηιεγκέλν 
G.729, γίλεηαη αληηιεπηφ πσο νη θεθαιίδεο δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθή επηβάξπλζε. Με ηε ρξήζε 
ηνπ RTP Header Compresion (cRTP), ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα δεχμε-πξνο-δεχμε βάζε, 
απηέο νη θεθαιίδεο κπνξνχλ λα ζπκπηεζηνχλ ζε 2 ή 4 bytes. Απηή ε ζπκπίεζε κπνξεί λα 
απειεπζεξψζεη ζεκαληηθφ εχξνο δψλεο. Γηα παξάδεηγκα κηα θιήζε κε ρξεζηκνπνηνχκελν codec 
G.729 ρσξίο cRTP θαηαλαιψλεη 24 kbps, ελψ κε ελεξγνπνηεκέλε cRTP κφιηο 12 kbps. 
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Ο επηιεγκέλνο Codec, ν αξηζκφο δεηγκάησλ αλά παθέην, ηα VAD θαη cRTP είλαη απηά 
πνπ επεξεάδνπλ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ην εχξνο δψλεο κηαο θιήζεο. ε θάζε πεξίπησζε 
ππάξρεη έλαο ζπκβηβαζκφο κεηαμχ πνηφηεηαο θσλήο θαη εχξνπο δψλεο (bandwidth). 

ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην απαηηνχκελν εχξνο δψλεο γηα δηάθνξα ζελάξηα. 
Ζ απφδνζε ιφγσ Αλίρλεπζεο Φσλεηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο (VAD) ζεσξείηαη φηη είλαη ίζε κε 50%. 
Δπίζεο ν πίλαθαο παξαζέηεη ηα απνηειέζκαηα κεγέζνπο σθέιηκνπ θνξηίνπ ζρεηηθά κε ηηο 
απαηηήζεηο εχξνπο δψλεο ησλ δηαθφξσλ codecs. 

Πίλαθαο 2-5: Voice Codec Υαξαθηεξηζηηθά 

Algorithm  

Voice  
BW  

(kb/s)  

Frame  
Size  

(bytes)  

Cisco  
Payload  
(bytes)  

Packets  
per  

Second  

IP/UDP/RTP  
Header  
(bytes)  

CRTP  
Header  
(bytes)  L2  

Layer 2  
Header  
(bytes)  

Total  
Bandwidth  

(kb/s)  
No VAD  

Total  
Bandwidth  

(kb/s)  
With VAD  

G.711  64  80  160  50  40  —  Ether  14  85.6  42.8  

G.711  64  80  160  50  —  2  Ether  14  70.4  35.2  

G.711  64  80  160  50  40  —  PPP  6  82.4  41.2  

G.711  64  80  160  50  —  2  PPP  6  67.2  33.6  

G.711  64  80  160  50  40  —  FR  4  81.6  40.8  

G.711  64  80  160  50  —  2  FR  4  66.4  33.2  

G.711  64  80  80  100  40  —  Ether  14  107.2  53.6  

G.711  64  80  80  100  —  2  Ether  14  76.8  38.4  

G.711  64  80  80  100  40  —  PPP  6  100.8  50.4  

G.711  64  80  80  100  —  2  PPP  6  70.4  35.2  

G.711  64  80  80  100  40  —  FR  4  99.2  49.6  

G.711  64  80  80  100  —  2  FR  4  68.8  34.4  

G.729  8  10  20  50  40  —  Ether  14  29.6  14.8  

G.729  8  10  20  50  —  2  Ether  14  14.4  7.2  

G.729  8  10  20  50  40  —  PPP  6  26.4  13.2  

G.729  8  10  20  50  —  2  PPP  6  11.2  5.6  

G.729  8  10  20  50  40  —  FR  4  25.6  12.8  

G.729  8  10  20  50  —  2  FR  4  10.4  5.2  

G.729  8  10  30  33  40  —  Ether  14  22.4  11.2  

G.729  8  10  30  33  —  2  Ether  14  12.3  6.1  

G.729  8  10  30  33  40  —  PPP  6  20.3  10.1  

G.729  8  10  30  33  —  2  PPP  6  10.1  5.1  

G.729  8  10  30  33  40  —  FR  4  19.7  9.9  

G.729  8  10  30  33  —  2  FR  4  9.6  4.8  

G.723.1  6.3  30  30  26  40  —  Ether  14  17.6  8.8  

G.723.1  6.3  30  30  26  —  2  Ether  14  9.7  4.8  

G.723.1  6.3  30  30  26  40  —  PPP  6  16.0  8.0  

G.723.1  6.3  30  30  26  —  2  PPP  6  8.0  4.0  

G.723.1  6.3  30  30  26  40  —  FR  4  15.5  7.8  

G.723.1  6.3  30  30  26  —  2  FR  4  7.6  3.8  

G.723.1  5.3  30  30  22  40  —  Ether  14  14.8  7.4  

G.723.1  5.3  30  30  22  —  2  Ether  14  8.1  4.1  

G.723.1  5.3  30  30  22  40  —  PPP  6  13.4  6.7  

G.723.1  5.3  30  30  22  —  2  PPP  6  6.7  3.4  

G.723.1  5.3  30  30  22  40  —  FR  4  13.1  6.5  

G.723.1  5.3  30  30  22  —  2  FR  4  6.4  3.2  
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2.2.5 Point-to-Point έναντι Point-to-Multipoint 

Δπεηδή ηα PSTN θπθιψκαηα ρηίζηεθαλ σο point-to-point ζπλδέζεηο θαη ηα VoIP δίθηπα βαζηθά 
είλαη point-to-multipoint, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε θαηεχζπλζε ηεο θίλεζεο θαη λα νκαδνπνηεζεί 
αλάινγα. Απηή ε νκαδνπνίεζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ 
νξίδνπλ ην εχξνο δψλεο ζε εθεδξηθέο ζπλδέζεηο. 

Δηθόλα 2-5: Καηάιιειε Λεηηνπξγηθή Σνπνινγία 

Physical Link

Virtual Link

A C

BA1

A2 C1

B1

2 erlangs

2 erla
ngs

2 erla
ngs

2 erlangs

3 erlangs
3 

er
la
ng

s

10 erlangs

10 erla
ngs

10 erlangs

 
Οη point-to-point ζπλδέζεηο δε ζα ρξεηαζηνχλ κεγαιχηεξν εχξνο δψλεο απφ ηνλ αξηζκφ 

ησλ θσλεηηθψλ θιήζεσλ πνπ εηζάγνληαη πξνο θαη απφ ηηο PSTN ζπλδέζεηο. Αλ κηα απφ απηέο 
ηηο ζπλδέζεηο ραζεί, ζα πξέπεη λα έρεη δηαζθαιηζηεί φηη νη εθεδξηθέο ζπλδέζεηο ζα έρνπλ ηελ 
ηθαλφηεηα λα εμππεξεηήζνπλ ηελ απμεκέλε θίλεζε. ην επφκελν ζρήκα, ε WAN ζχλδεζε 
κεηαμχ ησλ θφκβσλ Α θαη Β είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο. πλεπψο ζα ππάξρεη απμεκέλε θπθινθνξία 
κεηαμχ ησλ θφκβσλ Α θαη C, θαζψο θαη C θαη Β. Απηή ε πξφζζεηε θίλεζε ζα απαηηεί απφ ηηο 
ζπγθεθξηκέλεο δεχμεηο λα είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ ην πξφζζεην 
θνξηίν.   

Δηθόλα 2-6: Σνπνινγία κε Εεύμε Δθηόο Λεηηνπξγίαο 

Physical Link

Virtual Link

A C

BA1

A2 C1

B1

2 erlangs
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3 erlangs
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10 erlangs
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2.2.6 Από Άκρο σε Άκρο Ανάλυση Κίνησης 

Με ηε βνήζεηα ησλ πηλάθσλ θίλεζεο, ε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ησλ θπθισκάησλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο θίλεζεο γίλεηαη πνιχ απιή. Δπηπιένλ κε ηνλ θαζνξηζκφ 
ηνπ αξηζκνχ ησλ θιήζεσλ απφ ηελ PSTN πιεπξά γίλεηαη επίζεο εχθνινο ν ππνινγηζκφο ηνπ 
απαηηνχκελνπ εχξνπο δψλεο (bandwidth) γηα ην IP ζθέινο ηεο θιήζεο. Γπζηπρψο, ην λα 
ζπζρεηηζηνχλ νη παξάγνληεο απηνί καδί ηειηθά κπνξεί λα είλαη έλα δήηεκα. ην επφκελν ζρήκα 
παξνπζηάδεηαη ε ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ πνπ ζα αλαιχζνπκε ηελ θίλεζε. 

Δηθόλα 2-7: Σνπνινγία Παξαδείγκαηνο 

36,000 ιεπηά 

αλά εκέξα

12,882.4 

ιεπηά αλά 

εκέξα

28,235.3 

ιεπηά αλά 

εκέξα

US

UK

China

 
 

Μηα εηαηξία φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην ζρήκα, έρεη γξαθεία ζηηο ΖΠΑ, ηελ Κίλα θαη ην 
Ζλσκέλν Βαζίιεην. Δπεηδή ε θχξηα έδξα είλαη ζηε Βξεηαλία, έρνπλ αγνξαζηεί κηζζσκέλεο 
γξακκέο απφ ηε Βξεηαλία πξνο ΖΠΑ θαη Κίλα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηηο θίλεζεο πεγαίλεη απφ ην 
Ζλσκέλν Βαζίιεην πξνο ηηο ΖΠΑ ή ηελ Κίλα θαη έλα κηθξφηεξν κέξνο θνξηίνπ θίλεζεο δηέξρεηαη 
κεηαμχ Κίλαο θαη ΖΠΑ. Σν αξρείν θαηαγξαθήο θιήζεσλ δίλεη ηα αθφινπζα ζηαηηζηηθά:  

 Ζλσκέλν Βαζίιεην:  36,000.0 ιεπηά νκηιίαο αλά εκέξα 

 ΖΠΑ:   12,882.4 ιεπηά νκηιίαο αλά εκέξα 

 Κίλα:   28,235.3 ιεπηά νκηιίαο αλά εκέξα 

ε απηφ ην δίθηπν, γίλνληαη νη αθφινπζεο ππνζέζεο: 

 Ζ θίλεζε ζε θάζε θφκβν έρεη ηπραίν δηάγξακκα άθημεο 

 Δθζεηηθή θαηαλνκή δηάξθεηαο θιήζεσλ 

 Οη θξαγκέλεο θιήζεηο αλαδξνκνινγνχληαη απφ ην ζχζηεκα 

 Τπάξρεη άπεηξνο αξηζκφο πεγψλ 

Οη παξαπάλσ ππνζέζεηο παξαπέκπνπλ ζηε ρξήζε ηνπ Erlang B κνληέινπ γηα ηελ ηαμηλφκεζε 
ησλ δεπθηηθψλ νκάδσλ κε ην PSTN. Σν απαηηνχκελν GoS γηα θάζε δεπθηηθή νκάδα νξίδεηαη ίζν 
κε P.01. 
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Ο ππνινγηζκφο ηνπ θνξηίνπ θίλεζεο γηα ηηο PSTN δεχμεηο ζε θάζε θφκβν γίλεηαη σο εμήο:
 

60

60

6,120 ιεπηά αλά εκέξα
Ζλσκέλν Βαζίιεην = (36,000 ιεπηά αλά εκέξα)*17% =  = 102 ΒΖΣ

2,190 ιεπηά αλά εκέξα
ΖΠΑ = (12,882.4 ιεπηά αλά εκέξα)*17% =  = 36.5 ΒΖΣ

4,80
Κίλα = (28,235.3 ιεπηά αλά εκέξα)*17% = 

60

0 ιεπηά αλά εκέξα
 = 80 ΒΖΣ

 

Οπζηαζηηθά ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα είλαη απηά πνπ δίλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 
θπθισκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο PSTN ζπλδέζεηο ζε θάζε θφκβν. Έηζη, έρνληαο έλα 
ρξεζηκνπνηήζηκν αξηζκφ θίλεζεο θαη αλαηξέρνληαο ζηνπο πίλαθεο, επηιέγεηαη ν πιεζηέζηεξνο 
αξηζκφο πνπ ηαηξηάδεη.  

Γηα ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ηα 102 BHT κε P.01 GoS απνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε ελφο 
ζπλφινπ απφ 120 DS0s γηα λα ππνζηεξίμνπλ απηφ ην θνξηίν.  

Απφ ηνπο πίλαθεο γίλεηαη θαλεξφ φηη γηα λα εμππεξεηεζνχλ 36,108 erlangs θνξηίνπ 
θίλεζεο κε πηζαλφηεηα απνθιεηζκνχ P.01, απαηηνχληαη 48 θπθιψκαηα. Δπεηδή ην BHT πνπ 
ππνινγίζηεθε γηα ηηο ΖΠΑ είλαη 36.5 erlangs, κπνξεί λα παξαηεξεζεί έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
θξαγήο θιήζεσλ απφ Ρ.01. Απφ ηνλ ηχπν Erlang B ππνινγίδεηαη πσο ην πνζνζηφ απηφ είλαη 
πεξίπνπ ίζν κε Ρ.01139. 

Αληίζηνηρα γηα ηελ Κίλα έρεη ππνινγηζηεί BHT ίζν κε 80 erlangs. Οη Erlang Β πίλαθεο 
δείρλνπλ πσο ππάξρνπλ δπν δπλαηέο επηινγέο. πγθεθξηκέλα γηα 80,303 erlangs BHT κε P.01 
GoS απαηηνχληαη 96 θπθιψκαηα. Δπεηδή ηα θπθιψκαηα ηαμηλνκνχληαη ζε νκάδεο ησλ 24 (T1) ή 
30 (E1) φηαλ δνπιεχνπλ κε ςεθηαθέο θέξνπζεο, πξέπεη λα γίλεη επηινγή κεηαμχ 4 Σ1s ή 4 E1. Ζ 
επηινγή ηεζζάξσλ Σ1 (96 θπθιψκαηα) είλαη ππεξβνιηθή γηα ην πνζφ ηεο θίλεζεο πνπ ζα 
εμππεξεηεζεί, αιιά δπζηπρψο ε επηινγή ηξηψλ Σ1 (72 θπθιψκαηα) ζα απμήζεη ην πνζνζηφ ησλ 
θιήζεσλ πνπ δε ζα εμππεξεηνχληαη. 

Αθνχ πιένλ είλαη γλσζηφο ν αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ PSTN θπθισκάησλ, πξέπεη λα 
θαζνξηζηεί ζεκείν-πξνο-ζεκείν ην εχξνο δψλεο ζηα θπθιψκαηα απηά. Δπεηδή ην πνζφ ηεο 
θίλεζεο πνπ απαηηείηαη ζην IP ζθέινο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πνζφ ηεο θίλεζεο πνπ ππάξρεη 
ζην PSTN ζθέινο, κπνξεί λα ζπζρεηηζζνχλ άκεζα ηα DS-0s κε ην απαηηνχκελν εχξνο δψλεο.  

Σν πξψην βήκα είλαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ codec. Ο G.729 είλαη ν πην δεκνθηιήο 
δηφηη παξέρεη πςειή πνηφηεηα θσλήο γηα ην πνζφ ηεο ζπκπίεζεο πνπ παξέρεη. 

Μηα θιήζε κε G.729 ρξεζηκνπνηεί ην αθφινπζν εχξνο δψλεο: 

 26.4 kbps αλά θιήζε νιφξξπζκν (full rate) κε θεθαιίδεο 

 11.2 kbps αλά θιήζε κε VAD 

 9.6 kbps αλά θιήζε κε cRTP 

 6.3 kbps αλά θιήζε κε cRTP θαη VAD 

πλεπψο, ην απαηηνχκελν εχξνο δψλεο γηα ηε ζχλδεζε κεηαμχ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη Κίλαο 
έρεη σο εμήο: 

 Full Rate: 96 DS0s * 26.4 Kbps = 2.534 Mbps 

 VAD:  96 DS0s * 11.2 Kbps = 1.075 Mbps 

 cRTP:  96 DS0s * 17.2 Kbps = 1.651 Mbps 

 VAD & cRTP: 96 DS0s * 7.3 Kbps = 700.8 Kbps 

Σν απαηηνχκελν εχξνο δψλεο γηα ηε ζχλδεζε κεηαμχ Ζλ. Βαζηιείνπ θαη ΖΠΑ έρεη σο εμήο: 

 Full Rate: 48 DS0s * 26.4 Kbps = 1.267 Mbps 
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 VAD:  48 DS0s * 11.2 Kbps = 537.6 Kbps 

 cRTP:  48 DS0s * 17.2 Kbps = 825.6 Κbps 

 VAD & cRTP: 48 DS0s * 7.3 Kbps = 350.4 Kbps 

Όπσο είλαη θαλεξφ νη παξάκεηξνη VAD θαη cRTP έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζην απαηηνχκελν 
εχξνο δψλεο ησλ WAN δεχμεσλ. 

2.2.7 Εργαλεία Τπολογισμού Εύρους Ζώνης 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ απαηηνχκελνπ εχξνπο δψλεο γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ VoIP θιήζεσλ 
κπνξεί λα ππνινγηζηεί πνιχ εχθνια κε ηελ βνήζεηα εξγαιείσλ. Έλα απφ απηά είλαη θαη ην Voice 
Codec Bandwidth Calculator πνπ είλαη δηαζέζηκν απφ ηε Cisco θαη βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε: 
http://tools.cisco.com/Support/VBC/do/CodecCalc1.do (απαηηείηαη εγγξαθή).  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ κε βάζε ην εξγαιείν απηφ απαηηνχληαη νη αθφινπζεο παξάκεηξνη: 

1. Codec (πρ G711, G729 θηι) 

2. Voice Protocol (πξσηφθνιιν κεηαθνξάο θσλήο, πρ VoATM, VoFR, VoIP) 

3. Number of Calls (κέγηζηνο αξηζκφο ηαπηφρξνλσλ θσλεηηθψλ θιήζεσλ, πρ 5) 

4. Voice Payload Size (κέγεζνο ηνπ Voice Payload
4
, πρ 80,160, 240) 

5. Media Access (Layer-2 πξσηφθνιιν ζηε δηεπαθή δηαζχλδεζεο πρ Ethernet, ATM, 
Frame-Relay θ.α.) 

6. Tunnel/Security/Misc (επηπξφζζεηεο επηβαξχλζεηο, πρ ιφγν ρξήζεο IPSec, VPN θ.α.) 

Έηζη εάλ γηα παξάδεηγκα επηζπκνχκε λα ππνινγίζνπκε ην απαηηνχκελν εχξνο δψλεο 
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 5 VoIP ζπλνκηιηψλ κε παξακέηξνπο απηέο ηεο Δηθφλαο 2-8, δειαδή κε 
ρξήζε ηνπ G.711 Codec, Voice Payload ίζν κε 160 bytes (δειαδή ην default) θαη ην Ethernet σο 
Layer-2 πξσηφθνιιν ζηε δηεπαθή δηαζχλδεζεο, ηφηε απφ ηα απνηειέζκαηα (Δηθφλα 2-9)  ηνπ 
εξγαιείνπ Voice Codec Bandwidth Calculator πιεξνθνξνχκαζηε πσο απαηηνχληαη 457,8 Kbps 
καδί κε ηηο επηβαξχλζεηο (ζπλππνινγίδνληαη 5% επηπξφζζεηεο επηβαξχλζεηο αλά θιήζε ιφγσ 
ζεκαηνδνζίαο).  

ηηο Δηθφλεο 2-8, 2-9 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φιεο νη παξάκεηξνη επηινγήο θαζψο θαη ηα  
απνηειέζκαηα γηα δπν παξαδείγκαηα, έλα κε ρξήζε ηνπ Codec G.711 θαη έλα κε ρξήζε ηνπ 
G.729:  

Δηθόλα 2-8: Voice Codec Bandwidth Calculator-Παξάκεηξνη Δπηινγήο 

Παξάδεηγκα 1ν Παξάδεηγκα 2ν 

 
 

                                                 
4
 Σν θνξηίν θσλήο (voice payload) αλαπαξηζηά ηνλ αξηζκφ ησλ bytes απφ ην δείγκα (ή ηα δείγκαηα) θσλήο πνπ πεξηέρεη 

θάζε παθέην. Κάζε δείγκα θσλήο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο θσδηθνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί, έρεη δηαθνξεηηθφ κήθνο 
π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ G.711 έλα δείγκα θσλήο έρεη κέγεζνο 80 bytes ελψ κπνξεί λα πεξηέρνληαη έλα ή πεξηζζφηεξα 
δείγκαηα θσλήο ζε έλα παθέην. Γηα παξάδεηγκα θνξηίν θσλήο 80, 160 ή 240 bytes ζεκαίλεη έλα, δχν ή ηξία δείγκαηα 
θσλήο θσδηθνπνηεκέλα θαηά G.711. 

 

http://tools.cisco.com/Support/VBC/do/CodecCalc1.do
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Δηθόλα 2-9: Voice Codec Bandwidth Calculator-ηνηρεία Μεηά ηελ Δπεμεξγαζία  

Παξάδεηγκα 1ν Παξάδεηγκα 2ν 

 

 

 

Δθηφο απφ ηελ πιεξνθνξία γηα ην απαηηνχκελν ζπλνιηθφ εχξνο δψλεο, δίλνληαη 
επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Codec πνπ έρεη επηιεγεί, ην εχξνο δψλεο γηα θάζε VoIP 
θιήζε, θαζψο θαη ην κέγεζνο ηνπ VoIP παθέηνπ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ. Δπηπιένλ 
πιεξνθνξνχκαζηε πψο επεξεάδεηαη ην εχξνο δψλεο ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ Voice 
Payload. ην πξψην παξάδεηγκά καο αλ ην Voice Payload επηιεγεί ίζν κε 80 bytes, ηφηε ην 
απαηηνχκελν εχξνο δψλεο αλά VoIP θιήζε, άξα θαη ην ζπλνιηθφ, απμάλνληαη, ελψ ζηελ 
πεξίπησζε φπνπ επηιεγεί ίζν κε 240 bytes κεηψλνληαη. 
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2.2.8 Διεκπεραιωτική Ικανότητα Δρομολογητή και Μέγιστο Υορτίο Κίνησης 

ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο αλαιχζεθε ε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηνπ απαηηνχκελνπ εχξνπο 
δψλεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ VoIP θιήζεσλ. Θεσξψληαο πσο ν 
παξαπάλσ ππνινγηζκφο έρεη γίλεη θαη πσο ην απαηηνχκελν εχξνο δψλεο είλαη εθηθηφ λα 
εμππεξεηεζεί απφ ηελ δεχμε, πψο είκαζηε ζίγνπξνη φηη απηφ ην κέγηζην θνξηίν θίλεζεο ζα 
εμππεξεηεζεί θαη απφ ηνλ εθάζηνηε δξνκνινγεηή; Με ηελ αχμεζε ησλ ηαπηφρξνλσλ θιήζεσλ 
απμάλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ παθέησλ θσλήο πνπ πξέπεη λα εμππεξεηεζνχλ απφ ηνπο 
δξνκνινγεηέο ηνπ δηθηχνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε 
ηφζν θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ δηθηχνπ φζν θαη θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξνκνιφγεζεο ηεο 
θίλεζεο κέζα ζε απηφ, είλαη ε δηεθπεξαησηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θάζε δξνκνινγεηή. 

Παξαηεξψληαο ηα θχιια δεδνκέλσλ (βι. Παξάξηεκα Α), εχθνια κπνξεί λα γίλεη 
θαηαλνεηφ πσο θάζε δξνκνινγεηήο έρεη δηαθνξεηηθή δηεθπεξαησηηθή ηθαλφηεηα αλάινγα κε ηνλ 
αξηζκφ παθέησλ πνπ κπνξεί λα εμππεξεηεί αλά δεπηεξφιεπην. Γηα παξάδεηγκα αλ επηιεγεί ν 
δξνκνινγεηήο Cisco 2610, κε ελεξγνπνίεζε

5
 ηεο επηινγήο γξήγνξεο πξνψζεζεο παθέησλ 

(Cisco Express Forwarding, CEF), κπνξεί λα εμππεξεηήζεη έσο 15,000 παθέηα ην δεπηεξφιεπην 
(pps). Όκσο θάζε VoIP θιήζε απαηηεί δπν ζπλδέζεηο θαη θάζε παθέην ππνινγίδεηαη δπν θφξεο 
απφ ηνλ δξνκνινγεηή (κηα θνξά ζηε ζχξα εηζφδνπ θαη κηα ζηε ζχξα εμφδνπ), άξα ζπλνιηθά ην 
ίδην παθέην κεηξάηαη 2x2=4 θνξέο. πλεπψο, εάλ γηα ηε κεηάδνζε ηεο θσλήο ρξεζηκνπνηείηαη ν 
G.711 Codec κε Codec Bit Rate 64 Kbps θαη Codec Sample Interval 10 msec, θάζε VoIP θιήζε 
γηα λα εμππεξεηεζεί ζα απαηηεί απφ ηνλ δξνκνινγεηή λα δηεθπεξαηψζεη 50 παθέηα ην 
δεπηεξφιεπην: 

 
Codec Bit Rate 64000 bps

Voice Packets Per Sec =  =  = 50
Voice Payload Size 160*8 bits

 

Ωο εθ ηνχηνπ, ν κέγηζηνο αξηζκφο θιήζεσλ πνπ δχλαηαη λα εμππεξεηήζεη ν ζπγθεθξηκέλνο 
δξνκνινγεηήο (Cisco 2610), ζεσξψληαο φηη εμππεξεηεί κφλν παθέηα θσλήο, ζα είλαη: 

 
15000 pps

 = 75 Calls/Sec
50 pps * 4

 

Δπνκέλσο ν δξνκνινγεηήο απηφο, κπνξεί λα εμππεξεηήζεη έλα ζρεηηθά ρακειφ αξηζκφ 
ηαπηφρξνλσλ ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζα επηιεγεί γηα έλα δίθηπν κε 
ζρεηηθά ρακειφ θνξηίν θίλεζεο. Αληίζηνηρα ππάξρνπλ δξνκνινγεηέο φπσο ν Cisco 12000, 
φπνπ είλαη ηθαλφο λα εμππεξεηεί άξηζηα κεγάιν αξηζκφ θνξηίνπ θίλεζεο ζε έλα θεληξηθφ ζεκείν 
ηνπ δηθηχνπ.  

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, είλαη ζεκαληηθφ θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ θνξηίνπ θίλεζεο, λα 
ζπλππνινγίδεηαη θαη έλα επηπξφζζεην θνξηίν πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη γηα θάπνην ρξνληθφ 
δηάζηεκα ιφγν κηαο πηζαλήο βιάβεο, πρ ζε κηα άιιε δεχμε ηνπ δηθηχνπ. Ζ κέξηκλα απηή, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάιιειε επηινγή θαη ην ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηθηπαθψλ 
ζπζθεπψλ, απνηεινχλ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηζρπξψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ 
δηθηχσλ θσλήο. 

 

 

                                                 
5
 Με ηελ εληνιή: Router(config)# ip cef 
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Κεφάλαιο 3ο  

3. Ποιότητα Τπηρεσίας 

3.1 Γενικά 

3.1.1 ύγκλιση Δικτύων και QoS 

Παξαδνζηαθά, ηα δίθηπα ππνινγηζηψλ ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν γηα εθαξκνγέο δεδνκέλσλ θαη 
ππεξεζίεο απνζήθεπζεο αξρείσλ. Έλα ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ δίθηπν ζπλερίδεη λα απνηειεί 
ηνλ θνξκφ ησλ επηθνηλσληψλ αιιά επηπξφζζεηα ππνζηεξίδεη ππεξεζίεο κεηάδνζεο θσλήο, 
βίληεν πςειήο πνηφηεηαο θαη γεληθά δπλαηφηεηα ζπλδηαζθέςεσλ θαη ζπλεξγαζίαο κέζσ ηνπ 
δηαδηθηχνπ. 

Ζ ζχγθιηζε ησλ δηθηχσλ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν επέθεξε επηπξφζζεηεο αλάγθεο ζε 
εχξνο δψλεο θαη γεληθά ζε πφξνπο. Όκσο ηα δίθηπα δηαζέηνπλ πεπεξαζκέλν ζχλνιν πφξσλ 
φζσλ αθνξά ην εχξνο δψλεο, ην πιήζνο ησλ παθέησλ πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ, θαζψο 
θαη ηε ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη αλαγθαία ε χπαξμε κεραληζκψλ 
ππεχζπλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ 
πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεηαη ε ζπλχπαξμε πνιιψλ εθαξκνγψλ. 

Όκσο, θάζε εθαξκνγή έρεη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα 
αληηκεησπίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ εθαξκνγέο πξαγκαηηθνχ 
ρξφλνπ (VoIP, βίληεν κέζσ IP), πνπ θξίλνληαη πνιχ επαίζζεηεο ζηηο θαζπζηεξήζεηο κεηάδνζεο 
θαη εθαξκνγέο, φπσο ε κεηάδνζε ελφο email, φπνπ δελ παξνπζηάδνπλ ηφζε κεγάιε επαηζζεζία. 
Έηζη φηαλ ην δίθηπν δελ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηνλ ηχπν ηεο εθαξκνγήο θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο 
απαηηήζεηο ηεο, ζα αληηκεησπίδεη φιεο ηηο εθαξκνγέο κε ίδην θαη φρη κε δηαθνξνπνηεκέλν ηξφπν. 
Απηφ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη θαθή πνηφηεηα ζηε κεηάδνζε θσλήο θαη γεληθά κε απνδεθηέο 
ππεξεζίεο.  

πλεπψο ην δίθηπν πξέπεη λα έρεη ηελ «επθπΐα» λα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο 
θάζε εθαξκνγήο, ψζηε λα παξέρεη αληίζηνηρα ηηο θαηάιιειεο δηαθνξνπνηεκέλεο ππεξεζίεο. Ζ 
Πνηόηεηα Τπεξεζίαο (Quality of Service, QoS) είλαη έλα ζχλνιν δπλαηνηήησλ πνπ έρνπλ 
ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο αμηφπηζηεο θαη έγθαηξεο παξάδνζεο ησλ 
«επαίζζεησλ» ζηελ θαζπζηέξεζε παθέησλ «πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ» κέζσ ελφο ΗΡ δηθηχνπ. ε 
αληίζεζε κε ηα αξρεία δεδνκέλσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα θαηαθεξκαηίδνληαη, ελ ζπλερεία λα 
ζηέιλνληαη κε ηπραία ζεηξά θαη ηέινο λα αλαζπλζέηνληαη ζην άθξν πξννξηζκνχ, ηα παθέηα 
θσλήο πξέπεη λα παξαδίδνληαη κε ειάρηζηεο θαζπζηεξήζεηο θαη ζηε ζσζηή ζεηξά. Σν QoS 
ινηπφλ αλαθέξεηαη ζηελ απφδνζε ηνπ δηθηχνπ, ε νπνία φκσο εθθξάδεηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ 
ήρνπ κηαο ηειεθσληθήο θιήζεο ή ηελ δηαζεζηκφηεηα ζεκαληηθψλ δεδνκέλσλ. Δπηηξέπεη ζε 
δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εθαξκνγψλ λα αληαγσλίδνληαη γηα ηνπο πφξνπο ηνπ δηθηχνπ θαη αλάινγα 
κε ηνλ ηχπν λα παξέρνληαη δηαθνξνπνηεκέλεο ππεξεζίεο νη νπνίεο ζα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα 
ζηηο θξίζηκεο εθαξκνγέο.  

Σν ζχλνιν δπλαηνηήησλ ηνπ QoS πεξηιακβάλεη, κεραληζκνχο δηαρείξηζεο ηνπ 
παξερφκελνπ απφ ην δίθηπν εχξνπο δψλεο, ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηφηεηαο παθέησλ, θαζψο θαη 
αιγνξίζκνπο πξνγξακκαηηζκνχ εθπνκπήο παθέησλ. Δπηπιένλ παξέρεη πξνζηαζία ζην δίθηπν 
κεηξηάδνληαο ηελ επίδξαζε DoS επηζέζεσλ πνπ πξνθαινχλ ηα ινγηζκηθά ζθνπιεθηψλ. Σέινο 
είλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηεί, πσο ην QoS δε δχλαηαη λα δψζεη ιχζεηο ζε φια ηα 
πξνβιήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, δελ είλαη ζρεδηαζκέλν λα αληηκεησπίδεη έλα ιάζνο πινπνηεκέλν 
δίθηπν κε ειάρηζηνπο πφξνπο ή ηελ αδπλακία κηαο εθαξκνγήο λα ππνζηεξίδεη QoS ηερληθέο. 
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3.1.2 Ενοποιημένες Επικοινωνίες και QoS 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, θάζε εθαξκνγή έρεη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζε έλα 
ελνπνηεκέλν πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο γηα λα είλαη ιεηηνπξγηθά απνδεθηέο νη εθαξκνγέο θαη 
εηδηθά νη «πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ», πξέπεη ζε ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ 
θαη επεξεάδνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα θαζνξηζηνχλ απζηεξά φξηα.  

Οη αιιεινεμαξηψκελνη παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα κηαο εθαξκνγήο 
«πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ» θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ελνπνηεκέλνπ 
δηθηχνπ, αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 Ζ απώιεηα (loss) παθέησλ, εθθξάδεη ην πνζνζηφ ησλ παθέησλ πνπ απνξξίπηνληαη θαη 
δελ εμππεξεηνχληαη. πλήζσο είλαη αλάινγε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ δηθηχνπ. Έηζη ζε 
έλα δίθηπν πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ην πνζνζηφ απηφ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ 1%, 
ελψ ππάξρνπλ εθαξκνγέο ελνπνηεκέλσλ επηθνηλσληψλ φπσο ε ηειεπαξνπζία, φπνπ 
απαηηνχλ ζρεδφλ κεδεληθή απψιεηα. 

 Ζ θαζπζηέξεζε (Latency), εθθξάδεη ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη έλα παθέην γηα λα 
κεηαθεξζεί απφ ηελ πεγή ζηνλ πξννξηζκφ. ηελ πεξίπησζε ηεο θσλήο, ε 
θαζπζηέξεζε εθθξάδεη ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ηαμηδέςεη απφ ην ζηφκα ηνπ 
νκηιεηή έσο ην απηί ηνπ αθξναηή. Ζ θαζπζηέξεζε δεκηνπξγείηαη απφ κφληκνπο (πρ 
ζπξηαθή δηάηαμε, θξππηνγξάθεζε) αιιά θαη απφ κεηαβιεηνχο (ζπκθφξεζε δηθηχνπ) 
παξάγνληεο. χκθσλα κε ηελ ITU ε ηηκή θαζπζηέξεζεο κηαο θαηεχζπλζεο (one-way) δε 
πξέπεη λα μεπεξλά ηα 150 msec. 

 Ζ κεηαβιεηόηεηα θαζπζηέξεζεο (jitter). Τπνζέηνπκε πσο ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο 
ελφο παθέηνπ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ απφ ηελ πεγή ζηνλ πξννξηζκφ είλαη 100 msec, ελψ 
αληίζηνηρα ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηνπ επφκελνπ (δηαδνρηθνχ) παθέηνπ είλαη 120 msec, 
ε δηαθνξά απηή ζηελ θαζπζηέξεζε (120-100=20 msec) νξίδεηαη σο jitter. Γηα ηελ 
εμνκάιπλζε ησλ ρξφλσλ άθημεο ησλ παθέησλ, ρξεζηκνπνηείηαη έλαο πξνζσξηλφο 
ελδηάκεζνο θαηαρσξεηήο (jitter buffer) κε ζπγθεθξηκέλα φξηα. χκθσλα κε ηελ ITU ε 
κεηαβιεηφηεηα θαζπζηέξεζεο δε ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη ηα 20 msec. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ζε εθαξκνγέο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, έρεη θαζηεξσζεί 
ην πξφηππν MOS (Mean Opinion Score, Μέζν Απνηέιεζκα Κνηλήο Γλψκεο), βάζεη ηνπ νπνίνπ 
ε βαζκνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

Πίλαθαο 3-1: Mean Opinion Score-MOS 

MOS Πνηόηεηα Πεξηγξαθή Καηάζηαζεο 

1 Καθή Πνιχ ελνριεηηθή 

2 Αλεπαξθήο Κάπσο ελνριεηηθή 

3 Μέηξηα Διαθξψο ελνριεηηθή 

4 Τςειή Αληηιεπηά πξνβιήκαηα αιιά φρη ελνριεηηθή 

5 Δμαηξεηηθή Γελ ππάξρνπλ αληηιεπηά πξνβιήκαηα 

 

Όζν ε βαζκνινγία πιεζηάδεη ην 5, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε πνηφηεηα. πλήζσο ν ζηφρνο 
θαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο δηθηχνπ είλαη ε επίηεπμε κηαο MOS ηηκήο απφ 4,2 έσο 4,7. Σν 
«Δμαηξεηηθφ» 5 απνθεχγεηαη, δηφηη γηα ηελ επηηεπμή ηνπ απαηηείηαη κεγάιε επεμεξγαζηηθή ηζρχ 
(CPU) θαη πςειφ εχξνο δψλεο πνπ θνζηίδνπλ. Έηζη θαη αιιηψο έρεη δηαπηζησζεί πσο νη 
πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο δε ζα αληηιεθζνχλ θακία δηαθνξά ζηελ πνηφηεηα αλ ην MOS  απφ 4,7 
γίλεη 5.  

ε έλα ζχγρξνλν επηρεηξεζηαθφ δίθηπν ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία κε ζηφρν ηε ζπλερή 
παξαθνινχζεζε θαη δηφξζσζε ηεο πνηφηεηαο θσλήο. Σα εξγαιεία απηά ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο 
φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ππνινγίδνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 
(αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο) ηνλ δείθηε MOS. Έλα ηέηνην εξγαιείν είλαη ην NAM 
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(Network Analysis Module) ηεο Cisco, ην νπνίν πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πνηφηεηα 
επηθνηλσλίαο εληνπίδεη θαη παξαθνινπζεί ηα RTP ξεχκαηα. Αξρηθά εμεηάδεη ηελ θεθαιίδα ηνπ 
παθέηνπ θαη πξνζδηνξίδεη αλ πξφθεηηαη γηα RTP. Αλ λαη, ειέγρεη αλ ην παθέην αλήθεη ζε κηα λέα 
ή ππάξρνπζα RTP ξνε. Δλ ζπλερεία θαη αθνχ ην παθέην έρεη ζπλδεζεί κε κηα ξνή, απνζηέιιεηαη 
ζηε δηαδηθαζία MOS γηα αλάιπζε ηεο πνηφηεηαο. Ζ δηαδηθαζία MOS εθηειεί ππνινγηζκνχο θαη 
ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ππνινγίδεη ηνπο παξάγνληεο: jitter, απψιεηα θαη θαζπζηέξεζε. Βάζε 
απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο ITU-T ζχζηαζεο G.107 ππνινγίδεηαη ε ηηκή MOS αλά ιεπηφ 
ηεο εκέξαο. πλεπψο δίλεηαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ δηθηχνπ ζπλερήο ελεκέξσζε γηα ηελ 
παξερφκελε πνηφηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ ε δπλαηφηεηα γηα άκεζε παξέκβαζε θαη επίιπζε 
πηζαλψλ πξνβιεκάησλ.  

ηελ Δηθφλα 3-1 παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ ελεξγψλ θιήζεσλ θαη ν δείθηεο MOS ζηε 
δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

Δηθόλα 3-1: Δλεξγέο Κιήζεηο – MOS Πνηόηεηα 

 [13] 

3.1.3 Ο Βασικός Άξονας για Εφαρμογή QoS 

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα αλαθέξζεζαλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά ζην 
ηειηθφ παξερφκελν επίπεδν ππεξεζηψλ ελφο ελνπνηεκέλνπ δηθηχνπ. Ζ ειαρηζηνπνίεζε, αλ φρη 
θαη ε εμάιεηςε απηψλ ησλ αξλεηηθψλ παξαγφλησλ επηηπγράλεηαη κε ην QoS. Όκσο γηα λα 
εθαξκνζηεί ζσζηά ην QoS απαηηνχληαη ηξία βαζηθά βήκαηα: 

 Ζ κέξηκλα (provisioning), είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο δηαζθαιίδεηαη ε 
δηαζεζηκφηεηα ηνπ απαηηνχκελνπ εχξνπο δψλεο γηα θάζε ηχπν θίλεζεο. Καηά ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ εχξνπο δψλεο θξίλεηαη ζθφπηκν λα ιακβάλνληαη ππφςε 
φρη κφλν νη παξνχζεο αλάγθεο αιιά θαη πηζαλέο κειινληηθέο. Μηα πηζαλή θαηαλνκή ηνπ 
εχξνπο δψλεο απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 3-2, ρσξίο βέβαηα λα ζεκαίλεη φηη απηά ηα 
πνζνζηά ζα είλαη ν θαλφλαο εθαξκνγήο ζε φια ηα δίθηπα. 

 Ζ ηαμηλόκεζε (classification), είλαη ε δηαδηθαζία ζήκαλζεο ησλ παθέησλ πνπ εθθξάδεη 
ην επίπεδν εμππεξέηεζεο πνπ απαηηνχλ απφ ην δίθηπν. Ζ ηαμηλφκεζε κπνξεί λα γίλεη 
ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ απφ ζπζθεπέο Layer-2 ή Layer-3 θαζψο θαη ζηηο ηειηθέο 
ζπζθεπέο (IP ηειέθσλα) αλ ην ππνζηεξίδνπλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ζε έλα ελνπνηεκέλν 
πεξηβάιινλ ηα παθέηα θσλήο ζα ραξαθηεξίδνληαη σο θξίζηκα θαη ζα ζεκαηνδνηνχληαη 
γηα πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε θαη άκεζε εμππεξέηεζε. 
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Δηθόλα 3-2: Δλδεηθηηθή Καηαλνκή ηνπ Δύξνπο Εώλεο Βάζεη ηνπ Σύπνπ Κίλεζεο 

πλνιηθό Δύξνο Εώλεο ηεο Εεύμεο

75% ηνπ Δύξνπο Εώλεο ηεο Εεύμεο Γεζκεπκέλν

33% ηνπ Δύξνπο Εώλεο ηεο Εεύμεο

Γεδνκέλα 

Φσλήο

Γεδνκέλα 

Βίληεν

Γεδνκέλα 

Διέγρνπ Γεδνκέλα

Γεδνκέλα 

Γξνκνιφγεζεο & 

Δπηβαξχλζεηο 

Layer-2

 

 Ο πξνγξακκαηηζκόο (scheduling), αθνξά ηε δηαδηθαζία έληαμεο ησλ παθέησλ ζε κηα 
απφ ηηο νπξέο αλακνλήο. Έρεη ζθνπφ ηελ απνδνηηθφηεξε κεηαρείξηζε ησλ 
«επαίζζεησλ» παθέησλ θσλήο θαη ζηεξίδεηαη ζηε ζήκαλζε πνπ ήδε έρνπλ απνθηήζεη 
ηα παθέηα θαηά ηε δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο.  

Δηθόλα 3-3: Δθαξκνγή QoS - Βαζηθόο Άμνλαο 

WAN IP

PSTN

Τπνθαηάζηεκαπγθξόηεκα

Πξνγξακκαηηζκόο: Καηάηαμε ησλ παθέησλ ζηελ θαηάιιειε νπξά αλακνλήο 

αλάινγα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηνπο. Γηα ηελ απνδνηηθφηεξε κεηαρείξηζε ησλ 

«επαίζζεησλ» ζηελ θαζπζηέξεζε παθέησλ θσλήο ρξεζηκνπνηνχληαη 

κεραληζκνί απνθπγήο ζπκθφξεζεο. 

Όξην αμηνπηζηίαο: Καζνξηζκφο θαη εθαξκνγή ελφο νξίνπ 

αμηνπηζηίαο ζην δίθηπν.

Μέξηκλα: Ο αθξηβήο ππνινγηζκφο ηνπ απαηηνχκελνπ 

εχξνπο δψλεο (καδί κε πηζαλέο επηβαξχλζεηο).

Σαμηλόκεζε: ήκαλζε ησλ παθέησλ κε ζπγθεθξηκέλε πξνηεξαηφηεηα, ψζηε λα ππνδεηθλχεηαη ν 

απαηηνχκελνο βαζκφο εμππεξέηεζεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο θίλεζεο. 

 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ βήκαηα εμαζθάιηζεο ηνπ QoS, ππάξρνπλ κεραληζκνί νη 
νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηε ρσξεηηθφηεηα ηεο δεχμεο θαη εθαξκφδνληαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ην 
εχξνο δψλεο είλαη κηθξφηεξν ή ίζν κε 768 Kbps. Σέηνηνη κεραληζκνί είλαη: Ο κεραληζκφο 
Γηακόξθσζεο Κπθινθνξίαο (Traffic Shaping), ν κεραληζκφο Καηαθεξκαηηζκνύ θαη Παξεκβνιήο 
πλδέζκνπ (Link Fragmentation and Interleaving, LFI) θαη ν κεραληζκφο πκπίεζεο Κεθαιίδαο 
(Compressed Real-Time Transport Protocol, cRTP).  

ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζα γίλεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ 
QoS κεραληζκψλ πνπ απαηηείηαη λα εθαξκφδνληαη ζε έλα Σνπηθφ (LAN) ή Δπξείαο Πεξηνρήο 
(WAN) Γίθηπν, θαζψο θαη ν ηξφπνο πινπνίεζήο ηνπο. 
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3.2 Ποιότητα Τπηρεσίας σε Σοπικό Δίκτυο 

Μέρξη πξφζθαηα, ε πνηφηεηα ππεξεζίαο δελ ήηαλ πξφβιεκα ζε έλα επηρεηξεζηαθφ δίθηπν ιφγσ 
ηεο αζχγρξνλεο θχζεο ησλ δεδνκέλσλ θίλεζεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ησλ δηθηπαθψλ ζπζθεπψλ λα 
αλέρνληαη ηελ ππεξρείιηζε ηνπ ελδηάκεζνπ θαηαρσξεηή (buffer) θαη ηελ απψιεηα παθέησλ. 
Ωζηφζν, ν εξρνκφο λέσλ εθαξκνγψλ θσλήο θαη βίληεν κε επαηζζεζία ζηελ απψιεηα παθέησλ 
θαη ζηηο θαζπζηεξήζεηο, έζεζε ηνπο θαηαρσξεηέο θαη ην εχξνο δψλεο λα είλαη ην βαζηθφ ζέκα γηα 
ηελ παξνρή πνηφηεηαο ππεξεζίαο. 

Δηθόλα 3-4: Τπεξπξνζθνξά Κίλεζεο Γεδνκέλσλ ζε LAN 

 [1] 
 

Απηή ε ππεξπξνζθνξά ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ επηκέξνπο φγθν θπθινθνξίαο απφ ηηο 
ζπζσξεπηηθέο επηπηψζεηο ησλ πνιιαπιψλ αλεμάξηεησλ πεγψλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
αθαξηαίεο ζπγθξνχζεηο ζηε δηεπαθή εμφδνπ πξνθαιψληαο έηζη πξφζζεηεο απνξξίςεηο παθέησλ 
θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εηζέιζνπλ ζηελ πξνζσξηλή κλήκε (buffer) εμφδνπ.  

Δθαξκνγέο φπσο ε θνηλή ρξήζε αξρείσλ (ηφζν peer-to-peer φζν θαη server-based), 
απνκαθξπζκέλε δηθηπαθή απνζήθεπζε (remote network storage), δεκηνπξγία αληηγξάθσλ 
αζθαιείαο κέζσ δηθηχνπ θαη emails κε κεγάια ζπλεκκέλα αξρεία κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 
ζπλζήθεο ζπκθφξεζεο ζην δίθηπν γηα κεγάιε δηάξθεηα. Μεξηθέο απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 
ησλ επηζέζεσλ απφ ηνχο είλαη ε δεκηνπξγία ηεξάζηηνπ φγθνπ θίλεζεο γηα ην δίθηπν κε 
απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ζπκθφξεζεο. πλεπψο ε κε χπαξμε πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ηεο 
πξνζσξηλήο κλήκεο ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απψιεηα, ηελ θαζπζηέξεζε θαη ην jitter. 

Δπηπιένλ, αξλεηηθή επίδξαζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα πηζαλή αιιαγή ηεο ηνπνινγίαο 
ηνπ δηθηχνπ. Γηα παξάδεηγκα εάλ έλαο κεηαγσγέαο απνηχρεη, ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα φιεο νη 
ξνέο λα αλαδξνκνινγεζνχλ κέζα απφ ηνπο ελαπνκείλαληεο κεηαγσγείο. Πξηλ απφ ηελ απνηπρία 
ν κεραληζκφο εμηζνξξφπεζεο θνξηίνπ κνίξαδε ην θνξηίν κεηαμχ ησλ κεηαγσγέσλ, αιιά κεηά ην 
πξφβιεκα φιεο νη ξνέο ζπγθεληξψλνληαη ζε ιηγφηεξνπο κεηαγσγείο, ελδερνκέλσο πξνθαιψληαο 
ζηελ έμνδν επηβάξπλζε πνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο δε ζα εκθαληδφηαλ. 

Γηα εθαξκνγέο φπσο ε θσλή, απηή ε απψιεηα παθέησλ θαζψο θαη ε θαζπζηέξεζε γηα 
ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ, δεκηνπξγνχλ ζνβαξή ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο. Ωο εθ ηνχηνπ 
ηα QoS εξγαιεία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θνξηίνπ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε: ησλ 
ρακέλσλ παθέησλ, ηεο θαζπζηέξεζεο θαη ηνπ Jitter. 
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Οη επφκελνη κεραληζκνί QoS απαηηνχληαη απφ άθξν ζε άθξν ζην δίθηπν γηα ηε 
δηαρείξηζε ηεο θίλεζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θσλήο: 

1. Σαμηλόκεζε Κίλεζεο (Traffic Classification) 

Αθνξά ηε ζήκαλζε ησλ παθέησλ κε ζπγθεθξηκέλε πξνηεξαηφηεηα πνπ ππνδειψλεη ηελ 
απαίηεζε γηα ηελ θαηεγνξία ηεο ππεξεζίαο (Class of Service-CoS) απφ ην δίθηπν. Σν ζεκείν 
ζην νπνίν γίλεηαη ν έιεγρνο αλ έλα παθέην είλαη καξθαξηζκέλν ζαλ αμηφπηζην ή φρη, ζεσξείηαη ην 
φξην εκπηζηνζχλεο. Ζ εκπηζηνζχλε ζπλήζσο επεθηείλεηαη ζε ζπζθεπέο θσλήο (ηειέθσλα), ζε 
αληίζεζε κε ηηο ζπζθεπέο δεδνκέλσλ πνπ δελ επεθηείλεηαη (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο). 

2. Οπξά αλακνλήο - Πξνγξακκαηηζκόο 

Πεξηιακβάλεη ηελ αλάζεζε ησλ παθέησλ ζε κηα απφ ηηο πνιιέο νπξέο αλακνλήο κε 
βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε (ηαμηλφκεζε) πνπ έγηλε πξνεγνπκέλσο γηα ηελ ηαρεία επεμεξγαζία 
ζε φιν ην δίθηπν. 

3. Παξνρή Δύξνπο Εώλεο (Bandwidth provisioning) 

Πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ην ζσζηφ ππνινγηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ εχξνπο δψλεο 
γηα φιεο ηηο εθαξκνγέο ζπλ ζηνηρεία επηβάξπλζεο. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά απηψλ ησλ κεραληζκψλ QoS ζε έλα 
επηρεηξεζηαθφ ζπγθξφηεκα. 

3.2.1 Σαξινόμηση Κίνησης 

Δίλαη πάληα έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο αξρηηεθηνληθήο ζρεδηαζκνχ δηθηχσλ, πνπ έρεη ζαλ 
ζηφρν λα ηαμηλνκεί-ραξαθηεξίδεη ηελ θίλεζε φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ άθξε ηνπ δηθηχνπ. Ζ 
ηαμηλφκεζε ηεο θίλεζεο είλαη έλα θξηηήξην εηζφδνπ γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο δηάθνξεο νπξέο 
αλακνλήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηεπαθέο. Σν IP ηειέθσλν ηαμηλνκεί ηελ θίλεζε 
ζεκαηνδνζίαο ειέγρνπ θαη ηα RTP ξεχκαηα  θσλήο ζηελ πεγή, κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Τπφ απηήλ ηε κνξθή, ην IP ηειέθσλν κπνξεί θαη 
πξέπεη λα ηαμηλνκήζεη ηελ θίλεζε. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί απαξηζκεί ηηο απαηηήζεηο 
ηαμηλφκεζεο ηεο θίλεζεο ζε κηα ππνδνκή ελφο LAN. 

Πίλαθαο 3-2: Οδεγόο Σαμηλόκεζεο Κίλεζεο γηα Γηάθνξνπο Σύπνπο Γηθηπαθήο Κίλεζεο 

Δθαξκνγή 

Layer-3 Σαμηλόκεζε Layer-2 Σαμηλόκεζε 

IP Precedence (IPP) Per-Hop Behavior 
(PHB) 

Differentiated 
Services Code 
Point (DSCP) 

Class of Service 
(CoS) 

Routing 6 CS6 48 6 

Voice Real-Time 
Transport Protocol 
(RTP) 

5 EF 46 5 

Videoconferencing 4 AF41 34 4 

Streaming video 4 CS4 32 4 

Call signalling 3 CS3 

AF31 (παιαηφηεξα) 

24 

26 (παιαηφηεξα) 

3 

Transactional data 2 AF21 18 2 

Network 
management 

2 CS2 16 2 

Scavenger 1 CS1 8 1 

Best effort 0 0 0 0 
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Σαμηλόκεζε Κίλεζεο γηα Βηληενηειεθσλία 

Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο γηα ηελ IP Βίληεν-Σειεθσλία είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ζ θσλή ηαμηλνκείηαη κε CoS 5 (IPP 5, PHB EF, ή DSCP 46). 

 Ζ βίληεν δηάζθεςε ηαμηλνκείηαη κε CoS 4 (IPP 4, PHB AF41, ή DSCP 34). 

Ζ ζεκαηνδνζία θιήζεο γηα θσλή θαη βίληεν-δηάζθεςε ζήκεξα ηαμηλνκείηαη κε CoS 3 
(IPP 3, PHB CS3, ή DSCP 24) ζε αληίζεζε κε παιαηφηεξα φπνπ νη ηηκέο ηαμηλφκεζεο ήηαλ νη 
PHB AF31 ή DSCP 26. Ζ Cisco ζπζηήλεη ηδηαίηεξα απηέο ηηο ηαμηλνκήζεηο σο θαιχηεξεο 
πξαθηηθέο ζε έλα Cisco ελνπνηεκέλν δίθηπν επηθνηλσληψλ.  

Σν ηκήκα θσλήο κηαο θιήζεο κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί κε ηνλ έλαλ απφ ηνπο δχν 
ηξφπνπο, αλάινγα κε ηνλ ππφ εμέιημε ηχπν θιήζεο. Έλα ηειεθψλεκα θσλήο ζα ηαμηλνκνχζε ηα 
κέζα σο CoS 5 (IPP 5 ή PHB EF), ελψ ην αθνπζηηθφ θαλάιη κηαο βίληεν-δηάζθεςεο ζα 
ηαμηλνκνχζε ηα κέζα σο CoS 4 (IPP 4 ή PHB AF41). Όια ηα ηειενπηηθά πξντφληα ηειεθσλίαο 
ηεο Cisco εκκέλνπλ ζηα εηαηξηθά πξφηππα βαζηθψλ QoS γξακκψλ, φπνπ απαηηνχλ ηα 
αθνπζηηθά θαη ηειενπηηθά θαλάιηα κηαο θιήζεο κε εηθφλα θαη ήρν λα ραξαθηεξίδνληαη κε CoS 4 
(IPP 4 ή PHB AF41).  

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπληζηψκελεο θαηεγνξίεο ηαμηλφκεζεο, ην πξψην βήκα είλαη λα 
απνθαζηζηεί πνπ ζα ηαμηλνκεζνχλ  ηα παθέηα (δειαδή πνπ ε ζπζθεπή ζα ραξαθηεξίζεη πξψηα 
ηελ θίλεζε κε ηελ QoS ηαμηλφκεζε ηεο). Οπζηαζηηθά ππάξρνπλ δπν ζεκεία ζηα νπνία κπνξεί λα 
γίλεη ε ηαμηλφκεζε ηεο θίλεζεο: ηα αθξνζεκεία, δειαδή ζηηο ζπζθεπέο (ηειέθσλα, βίληεν-
ηειέθσλα) ή φηαλ απηά δελ είλαη ηθαλά ή αμηφπηζηα ζηνπο δξνκνινγεηέο  θαη κεηαγσγείο ηνπ 
δηθηχνπ.  

Πξνηνχ ζπλερίζνπκε κε ηνπο ππφινηπνπο QoS κεραληζκνχο, νη νπνίνη πξέπεη λα 
εθαξκφδνληαη ζε έλα επηρεηξεζηαθφ δίθηπν LAN, θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεπθξηλίζνπκε ζε ηη 
αλαθέξεηαη θάζε ηάμε θίλεζεο πνπ ζπλαληήζακε ζηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα. Δπηπιένλ ζα γίλεη 
αλαθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνηξέπνληαη DoS θαθφβνπιεο επηζέζεηο κέζσ ηεο ηάμεο 
Scavenger. 

Interactive-Video: Ζ Σάμε απηή αλαθέξεηαη ζε IP Video-Conferencing θίλεζε. 

Streaming Video: Ζ Σάμε απηή αλαθέξεηαη ζηελ θίλεζε πνπ γελλά θάζε unicast ή multicast 
κνλνθαηεπζπληηθή κεηάδνζε video. 

Voice: Ζ Σάμε απηή αλαθέξεηαη κφλν ζηελ θίλεζε θσλήο θαη δελ πεξηιακβάλεη ηελ θίλεζε 
ζεκαηνδνζίαο (Call-Signaling). 

Transactional Data: Ζ Σάμε απηή αλαθέξεηαη ζε θίλεζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ δηαδξαζηηθέο 
εθαξκνγέο ρξήζηε (user-interactive), φπσο database access, transaction services, interactive 
messaging, θαη πξνηηκψκελεο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ. 

Mission-Critical: Ζ Σάμε απηή πξννξίδεηαη σο έλα ππνζχλνιν ησλ εθαξκνγψλ ηεο 
Transactional Data ηάμεο, κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε  ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 

Bulk Data: Ζ Σάμε απηή αλαθέξεηαη ζηελ θίλεζε κε-δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ «ηξέρνπλ» 
ζην παξαζθήλην, φπσο: ιεηηνπξγία backup, κεηαθνξά κεγάισλ αξρείσλ, ζπγρξνληζκφο 
βάζεσλ. 

IP Routing: Ζ Σάμε απηή πξννξίδεηαη γηα ηελ θίλεζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηα IP πξσηφθνιια 
δξνκνιφγεζεο φπσο ην BGP ην OSPF θαη άιια. 

Call-Signaling: Ζ Σάμε απηή πξννξίδεηαη γηα ηελ θίλεζε ζεκαηνδνζίαο Φσλήο θαη/ή Βίληεν, 
φπσο Skinny, SIP θαη H.323 θηι. 

Network Management: Ζ Σάμε απηή, πξννξίδεηαη γηα ηελ θίλεζε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηα 
πξσηφθνιια ειέγρνπ, φπσο SNMP, Syslog, DNS θηι. 

Best Effort: Ζ Σάμε απηή θαιείηαη επίζεο θαη default. 
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τρατηγική QoS για Μείωση Κακόβουλων Επιθέσεων Μέσω της Σάξης Κίνησης 

Scavenger 

Οη επηζέζεηο DoS κέζσ ινγηζκηθψλ ζθνπιεθηψλ (worm) απμάλνληαη εθζεηηθά ζε ζπρλφηεηα, 
πνιππινθφηεηα θαη επηθηλδπλφηεηα. Σα εξγαιεία QoS θαη ν ζσζηφο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο 
κπνξνχλ λα κεηξηάζνπλ ηελ επίδξαζή ηνπο θαη λα θξαηήζνπλ ηηο θξίζηκεο εθαξκνγέο δηαζέζηκεο 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ DoS επηζέζεσλ. 

Μηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή, νλνκαδφκελε σο Πνηφηεηα Τπεξεζίαο κέζσ ηεο Σάμεο 
Scavenger

6
, ρξεζηκνπνηεί κηα ηαθηηθή πξνζέγγηζε δπν βεκάησλ γηα λα παξέρεη πξψηνπ θαη 

δεχηεξνπ επηπέδνπ αλίρλεπζε αλσκαιίαο θαη αληίδξαζε ζηελ παξαγφκελε DoS/worm θίλεζε. 

Δηθόλα 3-5: Σαμηλόκεζε Κίλεζεο 

  [44] 
 

Σν πξψην βήκα ηεο ζηξαηεγηθήο Scavenger είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ πξνθίι 
εθαξκνγψλ, ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη μεθάζαξν πνηα θίλεζε είλαη θαλνληθή θαη πνηα «αλψκαιε» 
(ζε έλα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%). 

Δηθόλα 3-6: Καζνξηζκόο θαλνληθήο θαη αλώκαιεο θίλεζεο 

 [44] 

Ζ θίλεζε πνπ ππεξβαίλεη απηφ ην θαλνληθφ ξπζκφ ζα είλαη ππαγφκελε ζηε πξψηνπ 
επηπέδνπ αλίρλεπζε αλσκαιίαο. πγθεθξηκέλα: ε θίλεζε πνπ ππεξβαίλεη ζα ραξαθηεξηζηεί σο 
Scavenger (DSCP=8, CS1). Δδψ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε αλψκαιε θίλεζε δελ 
απνξξίπηεηαη νχηε ηηκσξείηαη, απιά ραξαθηεξίδεηαη μαλά. 

                                                 
6
 Βαζίδεηαη ζην Internet 2. Σν Internet 2 είλαη ην πην πξνεγκέλν δίθηπν Internet ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ θφζκνπ. Τινπνηείηαη 

απφ κηα θνηλνπξαμία πεξηζζφηεξσλ απφ 170 παλεπηζηεκίσλ ηα νπνία ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηε βηνκεραλία θαη ηελ 
θπβέξλεζε δεκηνπξγνχλ ην «Γηαδίθηπν ηνπ κέιινληνο». 
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Δηθόλα 3-7: Μόλν ε Κίλεζε πνπ Τπεξβαίλεη ην Καλνληθό/Αλώκαιν Καηώθιη Δπαλαραξαθηεξίδεηαη 
σο Scavenger. 

 [44] 

Οη πνιηηηθέο αζηπλφκεπζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζεκεία πξφζβαζεο ελφο 
επηρεηξεζηαθνχ δηθηχνπ ζπλδένληαη κε ηηο πνιηηηθέο αλακνλήο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ Scavenger 
ηάμε θίλεζεο. Οη πνιηηηθέο αλακνλήο ζπκπιέθνληαη κφλν φηαλ νη ελεξγέο δεχμεηο είλαη 
θνξεζκέλεο. Δπνκέλσο, κφλν αλ θνξεζηνχλ νη ελεξγέο δεχμεηο ζα αξρίζεη ε απφξξηςε παθέησλ 
θίλεζεο.  

Ζ αλψκαιε θίλεζε πνπ πξνεγνπκέλσο ραξαθηεξίζηεθε σο Scavenger, απνξξίπηεηαη 
πνιχ επηζεηηθά θαη κφλν φηαλ φινη νη άιινη ηχπνη θίλεζεο έρνπλ πιήξσο εμππεξεηεζεί. 

Δηθόλα 3-8: Δπηζεηηθή Απόξξηςε Αλώκαιεο Κίλεζεο 

 [44] 

Έλα ζεκείν θιεηδί απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη φηη λφκηκεο θπθινθνξηαθέο ξνέο πνπ 
ππεξβαίλνπλ  πξνζσξηλά ην θαηψθιη δελ ηηκσξνχληαη απφ ηε Scavenger ηάμε. Μφλν ζπλερή, 
«αλψκαια» ξεχκαηα πνπ παξάγνληαη ηαπηφρξνλα απφ πνιιαπινχο hosts (ηδηαίηεξα ελδεηθηηθφ 
ησλ επηζέζεσλ DoS/worm ) ππφθεηληαη ζε επηζεηηθή απφξξηςε θαη ηέηνηα δηαθνπή εκθαλίδεηαη 
κφλν κεηά απφ ηελ εμππεξέηεζε φιεο ηεο λφκηκεο θίλεζεο. 

Οη ελεξγέο δεχμεηο ελφο Campus δελ είλαη ηα κφλα ζεκεία ζηελ ππνδνκή δηθηχνπ φπνπ 
κπνξεί λα εκθαληζηεί ζπκθφξεζε. Σππηθά νη WAN θαη VPN δεχμεηο είλαη νη πξψηεο πνπ 
ππφθεηληαη ζε ζπκθφξεζε. Δπνκέλσο, ε νπξά αλακνλήο γηα ηελ θίλεζε ηεο Scavenger ηάμεο, 
πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη ζε φιεο ηηο δηθηπαθέο ζπζθεπέο κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (ζχκθσλα κε 
ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ hardware). 

Πξηλ ηεζεί παξαγσγηθά ε αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ πξέπεη λα δνθηκαζηνχλ ιεπηνκεξψο νη 
πνιηηηθέο QoS. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο Scavenger κεηξηάδεη 
κφλν έλα κέξνο ησλ επηδξάζεσλ απφ νξηζκέλνπο ηχπνπο επηζέζεσλ DoS/worm θαη δελ 
εθκεδελίδεη ηνλ θίλδπλν.  

Ζ Σάμε Scavenger γηα παξνρή QoS, είλαη έλα ηκήκα κηαο πεξηεθηηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο 
Cisco πνπ αθνξά ηελ αζθάιεηα ελνπνηεκέλσλ δηθηχσλ θαη νλνκάδεηαη Self-Defending Networks 
(SDN). Ζ SDN ζηξαηεγηθή δελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη γηα απηφ δε ζα 
επεθηαζνχκε ζε ιεπηνκεξείο αλαιχζεηο, παξά κφλν ζε κηα γεληθή εηθφλα φπσο παξνπζηάδεηαη 
ζηε ζπλέρεηα: 
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Δηθόλα 3-9: Self-Defending Network 

 [45] 

3.2.2 Ουρά Αναμονής 

Αθφηνπ ηα παθέηα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί κε ηελ θαηάιιειε εηηθέηα ζην Layer-2 (CoS) θαη 
Layer-3 (DSCP ή PHB), είλαη ζεκαληηθφ λα παξακεηξνπνηεζεί ην δίθηπν ψζηε λα θαηαηάζζεη ηα 
παθέηα ζηελ θαηάιιειε νπξά αλακνλήο κε βάζε ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα λα 
παξέρεηαη ζε θάζε ηάμε θίλεζεο ε θαηάιιειε ππεξεζία. Με ελεξγνπνηεκέλν ην QoS ζηηο 
δηθηπαθέο ζπζθεπέο Layer-2 θαη Layer-3 κπνξεί λα παξακεηξνπνηεζεί φιε ε θίλεζε θσλήο ψζηε 
λα θαηαηαγεί ζε μερσξηζηέο νπξέο αλακνλήο, εμαιείθνληαο έηζη ηελ πηζαλφηεηα απφξξηςεο 
παθέησλ θσλήο. 

Παξφηη ζε έλα επηρεηξεζηαθφ δίθηπν ππάξρνπλ εξγαιεία δηαρείξηζεο πνπ κπνξνχλ λα 
δείμνπλ αλ απηφ είλαη θνξεζκέλν ή φρη, απαηηνχληαη αθφκα θαη QoS εξγαιεία γηα λα 
εμαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα θσλήο. Σα εξγαιεία δηαρείξηζεο δηθηχνπ παξνπζηάδνπλ κφλν ηε 
κέζε ζπκθφξεζε πάλσ ζε έλα ρξνληθφ δείγκα. Δλψ απηφο ν κέζνο φξνο είλαη ρξήζηκνο, δελ 
παξνπζηάδεη ηηο αηρκέο ζπκθφξεζεο ζε κηα δηεπαθή. 

3.2.3 Παροχή Εύρους Ζώνης 

ε έλα ηνπηθφ επηρεηξεζηαθφ δίθηπν, απαηηείηαη πξνζεθηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο 
ππνδνκήο έηζη ψζηε ην δηαζέζηκν εχξνο δψλεο λα είλαη πάληα αξθεηά πςειφηεξν απφ ην 
απαηηνχκελν θαη απηφ γηα λα κελ πξνθαιείηαη θακία ζπκθφξεζε. Ζ επηπιένλ πξνζζήθε ηνπ 
θνξηίνπ θίλεζεο θσλήο επάλσ ζε έλα ζπγθξηκέλν δίθηπν δελ αληηπξνζσπεχεη κηα ζεκαληηθή 
αχμεζε ζην γεληθφ θνξηίν. Ο ππνινγηζκφο ηνπ παξερφκελνπ εχξνπο δψλεο ζπλερίδεη λα 
βαζίδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θίλεζεο δεδνκέλσλ. Ο ζρεδηαζηηθφο ζηφρνο είλαη λα απνθεπρζεί ε 
εθηελήο θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε δεδνκέλσλ ζε νπνηαδήπνηε ζχλδεζε φπνπ ζα εμππεξεηεί 
εθαξκνγέο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. Ζ αληηπαξάζεζε ησλ απαηηήζεσλ εχξνπο δψλεο κηαο 
θσλεηηθήο θιήζεο G.711 (πεξίπνπ 86 Kbps) κε ην εχξνο δψλεο κηαο FastEthernet ζχλδεζεο 
(100 Mbps) δείρλεη φηη ε θσλή δελ είλαη κηα πεγή θίλεζεο πνπ πξνθαιεί ηε ζπκθφξεζε ζην 
δίθηπν αιιά κάιινλ είλαη κηα πξνζηαηεπκέλε απφ ην δίθηπν θίλεζε. 

3.3 Ποιότητα Τπηρεσίας σε Δίκτυο Ευρείας Περιοχής 

Πξηλ ηα δεδνκέλα θσλήο δηαηεζνχλ ζε έλα δίθηπν, είλαη ζεκαληηθφ πξψηα απ` φια λα 
εμαζθαιηζηεί φηη ππάξρεη επαξθέο εχξνο δψλεο γηα φιεο ηηο απαξαίηεηεο εθαξκνγέο. Μφιηο 
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παξαζρεζεί ην εχξνο δψλεο, ην επφκελν βήκα είλαη λα δηακνξθσζεί ζε φιεο ηηο δηεπαθέο 
(Interface) κηα νπξά πξνηεξαηφηεηαο γηα ηε θίλεζε θσλήο. Απηή ε νπξά είλαη απαξαίηεηε ψζηε 
λα κεηψζεη ην Jitter θαη ε απψιεηα παθέησλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ κηα πηζαλή έμαξζε ηεο 
θίλεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ ππεξθφξησζε ηνπ ελδηάκεζνπ θαηαρσξεηή (buffer). Απηή ε 
απαξαίηεηε ζεηξά είλαη παξφκνηα κε απηήλ γηα ηελ ππνδνκή ελνο ηνπηθνχ LAN πνπ έγηλε 
αλαθνξά ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα.  

Μεηά, ην WAN απαηηεί (ηππηθά) θάπνηνπο επηπξφζζεηνπο κεραληζκνχο, φπσο ε 
«Γηακφξθσζε Κίλεζεο» ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ζηηο  WAN δεχμεηο δελ απνζηέιιεηαη 
πεξηζζφηεξε θίλεζε απφ απηή πνπ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ, γεγνλφο ην νπνίν ζα κπνξνχζε 
λα πξνθαιέζεη απψιεηα παθέησλ.  

Σέινο, γηα ηηο δεχμεηο ρακειήο ηαρχηεηαο ελφο WAN ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο 
εθαξκνγήο φπσο ν κεραληζκφο Link Fragmentation and Interleaving (LFI), φπνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνηξέςεη ηελ απαξάδεθηε αλακνλή πνπ πξνθαιείηαη ζε κηα νπξά 
δηεπαθήο φηαλ κεγάια παθέηα βξεζνχλ κπξνζηά απφ ηα παθέηα θσλήο. 

Ο ζηφρνο απηψλ ησλ QoS κεραληζκψλ είλαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αμηφπηζηε θαη πςειήο 
πνηφηεηαο κεηάδνζε θσλήο κέζσ ηεο κείσζεο ηεο θαζπζηέξεζεο, ηεο απψιεηαο παθέησλ, θαη 
ηελ εμάιεηςε ηνπ  Jitter. Ο αθφινπζνο πίλαθαο απαξηζκεί ηα απαηηνχκελα QoS ραξαθηεξηζηηθά 
θαη εξγαιεία ψζηε λα επηηεπρζεί ν πξναλαθεξζείο ζηφρνο. 

Πίλαθαο 3-3: Απαηηνύκελα QoS Υαξαθηεξηζηηθά θαη Δξγαιεία  γηα ηελ Τπνζηήξημε ηεο  IP 
Σειεθσλίαο γηα Κάζε WAN Σερλνινγία θαη Σαρύηεηα ύλδεζεο 

Σερλνινγία WAN 56 Kbps Σαρχηεηα Εεχμεο 768 Kbps  Σαρχηεηα Εεχμεο 768 Kbps  

Leased Lines 1. Multilink Point-to-Point Protocol 
(MLP)  

2. Link Fragmentation and 
Interleaving(LFI)  

3. Low Latency Queuing (LLQ) 

4. Optional: Compressed Real-Time 
Transport Protocol (cRTP) 

1. LLQ 

Frame Relay (FR) 1. Traffic Shaping 

2. LFI (FRF.12) 

3. LLQ 

4. Πξναηξεηηθά: cRTP 

5. Πξναηξεηηθά: Voice-Adaptive 
Traffic Shaping (VATS) 

6. Πξναηξεηηθά: Voice-Adaptive 
Fragmentation (VAF) 

1. Traffic Shaping 

2. LLQ 

3. Πξναηξεηηθά: VATS 

Asynchronous Transfer Mode 
(ATM) 

1. Αιιαγέο ζην TX-ring buffer 

2. MLP over ATM 

3. MLP LFI 

4. LLQ 

5. Πξναηξεηηθά: cRTP (απαηηεί MLP) 

1. Αιιαγέο ζην TX-ring buffer 

2. LLQ 

Frame Relay and ATM Service 
Inter-Working (SIW) 

1. Αιιαγέο ζην TX-ring buffer 

2. MLP over ATM and FR 

3. MLP LFI 

4. LLQ 

5. Πξναηξεηηθά: cRTP (απαηηεί MLP) 

1. Αιιαγέο ζην TX-ring buffer 

2. MLP over ATM and FR 

3. LLQ 

Multiprotocol Label Switching 
(MPLS) 

1. Όκνηα κε παξαπάλσ, 
αθνινπζψληαο ηε ηερλνινγία 
δηεπαθήο 

1. Όκνηα κε παξαπάλσ, 
αθνινπζψληαο ηε ηερλνινγία 
δηεπαθήο 
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ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο πεξηγξάθνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηερληθέο πνπ 
εθαξκφδνληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελφο Γηθηχνπ Δπξείαο Πεξηνρήο πνπ 
ππνζηεξίδεη θαη κεηάδνζε θσλήο.   

3.3.1 Προτεραιότητα Κίνησης 

Δπηιέγνληαο αλάκεζα ζηα πνιιά δηαζέζηκα ζρήκαηα πξνηεξαηφηεηαο, ηα ζεκαληηθφηεξα πνπ 
πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε έλα WAN είλαη ν ηχπνο ηεο θίλεζεο θαη ν ηχπνο ηεο επηθνηλσλίαο. 
Γηα πνιιαπιήο ππεξεζίαο θίλεζε πάλσ ζε έλα IP WAN, ε Cisco πξνηείλεη εθαξκνγή Low-
Latency Queuing (LLQ) ζε φινπο ηνπο ζπλδέζκνπο. Ζ κέζνδνο απηή ππνζηεξίδεη κέρξη θαη 64 
ηάμεηο θίλεζεο, κε ηελ ηθαλφηεηα λα θαζνξίδεη, γηα παξάδεηγκα, εθαξκνγή νπξάο 
πξνηεξαηφηεηαο γηα θσλή θαη δηαδξαζηηθά Video, ην ειάρηζην bandwidth   κέζσ ηνπ αιγνξίζκνπ 
CBWFQ γηα ηελ θίλεζε ειέγρνπ θσλήο, ην επηπξφζζεην ειάρηζην bandwidth κέζσ ηνπ 
αιγνξίζκνπ WFQ γηα ζεκαληηθά δεδνκέλα θαη κηα πξνθαζνξηζκέλα best-effort νπξά γηα φινπο 
ηνπο άιινπο ηχπνπο θίλεζεο. ηελ Δηθφλα 3-10 θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα ζρήκαηνο 
πξνηεξαηφηεηαο. 

Δηθόλα 3-10: Βειηηζηνπνηεκέλε Οπξά Αλακνλήο γηα VoIP πάλσ από ην WAN 

 [1] 

Ζ Σx-Ring είλαη κηα ηειηθή FIFO νπξά, ππεχζπλε γηα λα ζπγθξαηεί ηα πιαίζηα πνπ 
πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη ακέζσο απφ ηε θπζηθή δηεπαθή. Δμαζθαιίδεη πσο έλα πιαίζην ζα είλαη 
πάληα δηαζέζηκν φηαλ ε δηεπαθή ζα επηζπκεί λα δηαβηβάζεη ηελ θπθινθνξία θαη θαηά ζπλέπεηα 
έηζη επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε ρξήζε ηεο γξακκήο κεηάδνζεο. Σν κέγεζνο ηεο Σx-Ring εμαξηάηαη 
απφ ην πιηθφ θαη ηνλ αιγφξηζκν αλακνλήο πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηελ εθάζηνηε δηεπαθή. ε 
νξηζκέλεο πιαηθφξκεο/δηεπαθέο νη Σx-Ring πξέπεη λα είλαη ζπληνληζκέλεο ψζηε λα 
απνθεχγνληαη αλεπηζχκεηεο θαζπζηεξήζεηο/Jitter απφ απηέο. 

Ζ Cisco ζπληζηά ηα αθφινπζα θξηηήξηα πξνηεξαηφηεηαο γηα  LLQ: 

 Σν θξηηήξην γηα λα εληαρζεί έλα παθέην θσλήο ζε νπξά πξνηεξαηφηεηαο (PQ) είλαη: α) ε 
ηηκή ηνπ Differentiated Services Code Point (DSCP)  λα είλαη ίζε κε 46 ή β) κηα EF per-
hop Behavior (PHB) ηηκή. 

 Σν θξηηήξην γηα λα εληαρζνχλ ηα παθέηα Video ζπλνκηιίαο ζε νπξά πξνηεξαηφηεηαο  
είλαη α) ε ηηκή ηνπ Differentiated Services Code Point (DSCP)  λα είλαη ίζε κε 34 ή β) 
PHB ηηκή ίζε κε AF41. Παξφια απηά εμαηηίαο ηνπ κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο ησλ παθέησλ 
ηεο θίλεζεο ησλ Video, απηά ηα παθέηα πξέπεη λα κπνπλ ζε νπξά πξνηεξαηφηεηαο κφλν   
γηα WAN ζπλδέζκνπο πνπ είλαη ηαρχηεξνη ησλ 768 Kbps. ε ηαρχηεηεο ζπλδέζκσλ 
(Link) πνπ είλαη ρακειφηεξεο ηεο ηηκήο 768 Kbps απαηηείηαη ν ηεκαρηζκφο ησλ παθέησλ 
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πξηλ ηελ κεηάδνζε ηνπο. Όκσο φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα ηα παθέηα 
πνπ κπαίλνπλ ζε νπξά πξνηεξαηφηεηαο (PQ) δελ ηεκαρίδνληαη, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 
αλαγθάζεη ζε θαζπζηέξεζε ηα κηθξφηεξα παθέηα θσλήο πνπ ζα βξεζνχλ πίζσ απφ ηα 
κεγαιχηεξα παθέηα Video. πλεπψο, ζε δεχμεηο κε ηαρχηεηα κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 768 
Kbps, ε θίλεζε ησλ Video ζπλδηαιέμεσλ πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηή CBWFQ. 

 Όηαλ ππάξρεη ζπκθφξεζε ζε WAN ζπλδέζκνπο, είλαη δπλαηφλ λα δηαθνπνχλ ηα 
πξσηφθνιια ειέγρνπ θσλήο, εμαιείθνληαο ηελ ηθαλφηεηα ησλ IP ηειεθψλσλ λα 
νινθιεξψζνπλ θιήζεηο. Έηζη ηα πξσηφθνιια ειέγρνπ θσλήο H.323, MGCP, θαη SCCP  
(Skinny Client Control Protocol), απαηηνχλ ηε δηθή ηνπο Σάμε. Σν αξρηθφ θξηηήξην γηα 
απηήλ ηελ νπξά είλαη κηα DSCP ηηκή ίζε κε 24 ή κηα PHB ηηκή ίζε κε CS3.  

Παξαηήξεζε: Ζ Cisco έρεη αξρίζεη λα αιιάδεη ηελ ηηκή ησλ πξσηνθφιισλ ειέγρνπ 
θσλήο απφ DSCP 26 (PHB AF31) ζε DSCP 24 (PHB CS3). Παξφια απηά πνιιά 
πξντφληα αθφκα ραξαθηεξίδνπλ ηελ θίλεζε ζεκαηνδνζίαο κε DSCP 26 (PHB AF31), 
επνκέλσο ζην κεζνδηάζηεκα ε Cisco ζπληζηά λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα ηφζν ην 
AF31 φζν θαη ην CS3.  

 ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ζπγθεθξηκέλε θίλεζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα απαηηήζεη 
θαιχηεξε κεηαρείξηζε απφ ηελ best-effort. Ζ θίλεζε απηή αθνξά ζεκαληηθά δεδνκέλα 
θαη ηνπνζεηείηαη ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο νπξέο πξνηεξαηφηεηαο πνπ έρνπλ ην 
απαηηνχκελν πνζφ εχξνπο δψλεο. Σν ζρήκα πξνηεξαηφηεηαο ζε απηή ηελ ηάμε 
αθνινπζεί ηε ινγηθή First-In-First-Out (FIFO) κε ην ειάρηζην κεξηδφκελν εχξνο δψλεο, 
ελψ ε θίλεζε πνπ ππεξβαίλεη ην πξνπαξακεηξνπνηεκέλν φξην εχξνπο δψλεο 
ηνπνζεηείηαη ζηελ πξνθαζνξηζκέλε νπξά. Σν αξρηθφ θξηηήξην γηα απηή ηελ νπξά κπνξεί 
λα είλαη ν TCP αξηζκφο πφξηαο (port number), κηα Layer 3 δηεχζπλζε ή κηα DSCP/PHB 
ηηκή.  

 Όιε ε ππνιεηπφκελε θίλεζε κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε νπξά γηα 
best-effort κεηαρείξηζε. Αλ θαζνξηζηεί ε ιέμε θιεηδί fair, ν αιγφξηζκνο πξνηεξαηφηεηαο 
ζα γίλεη FQ. 

Σεχνικές για Ζεύξεις Μικρού Εύρους Ζώνης 

Οη αθφινπζεο ηερληθέο βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ WAN δεχμεσλ 
ρακειήο ηαρχηεηαο. 

3.3.2 Μηχανισμός υμπίεσης Κεφαλίδας  

Ζ απνδνηηθφηεηα κηαο δεχμεο δηθηχνπ κπνξεί λα απμεζεί κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ cRTP 
πξσηνθφιινπ. Απηφ ην πξσηφθνιιν ζπκπηέδεη κηα 40 byte IP, UDP θαη RTP θεθαιίδα ζε 
πεξίπνπ δχν έσο ηέζζεξα bytes. Ζ ρξήζε ηνπ cRTP ελδείθλπηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε  δεχμε 
κφλν εάλ ε ηειεπηαία ηθαλνπνηεί φινπο ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 
 

1. Ζ θίλεζε ηεο θσλήο αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξν απφ ην 33% ηνπ θνξηίνπ ζηε 
ζπγθεθξηκέλε δεχμε. 

2. Ζ δεχμε ρξεζηκνπνηεί έλαλ codec κε ρακειφ δπθηνξξπζκφ (bit-rate), πρ ν G.729. 
3. Κακία άιιε εθαξκνγή πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (πρ ηειενπηηθή ζχζθεςε) δε ρξεζηκνπνηεί 

ηελ ίδηα δεχμε. 
 

Δάλ ε δεχμε απνηχρεη λα ηθαλνπνηήζεη νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο φξνπο, 
ηφηε ην cRTP δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε 
δεχμε. Μηα άιιε ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί, δηφηη επεξεάδεηαη αξλεηηθά 
απφ δηαδηθαζίεο ζπκπίεζεο θαη απνζπκπίεζεο, είλαη ε απαηηνχκελε CPU ηνπ Router. Να 
ζεκεησζεί φηη ε ζπκπίεζε εθαξκφδεηαη σο ηειηθφ βήκα πξνηνχ λα θηάζεη έλα παθέην ζηε 
δηεπαθή εμφδνπ ηνπ δξνκνινγεηή, δειαδή κεηά απφ ηελ εθαξκνγή LLQ θαη αθνχ ήδε έρεη 
ηαμηλνκεζεί ε θίλεζε.  
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Απφ ηελ έθδνζε Cisco IOS 12.(2)2T θαη κεηά ππάξρεη ν κεραληζκφο αλαηξνθνδφηεζεο 
ηνπ LLQ πνπ επηηξέπεη ζην bandwidth ηεο ηάμεο θσλήο λα δηακνξθσζεί βαζηζκέλν ζηε 
ζπκπηεζκέλε ηηκή ηνπ παθέηνπ, θάηη πνπ δελ ζπλέβαηλε ζηηο πξνγελέζηεξεο εθδφζεηο κε 
απνηέιεζκα ην LLQ λα αγλνεί ην ζπκπηεζκέλν εχξνο δψλεο (compressed bandwidth) θαη θαηά 
ζπλέπεηα ην εχξνο δψλεο ηεο θιάζεο πνπ εμππεξεηεί ηελ θίλεζε θσλήο λα ππνινγίδεηαη ρσξίο 
ηελ παξάκεηξν απηή.  

ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξέο ζηνλ ππνινγηζκφ εχξνπο δψλεο ηεο 
θιάζεο πνπ εμππεξεηεί ηελ θίλεζε θσλήο, κε θαη ρσξίο αλαηξνθνδφηεζε ηνπ LLQ φπσο έγηλε 
αλαθνξά παξαπάλσ. Γηα ην παξάδεηγκα ππνζέηνπκε κηα δεχμε 512 kbps κε ρξήζε ηνπ codec 
G.729 θαη απαίηεζε πξαγκαηνπνίεζεο 10 θιήζεσλ. 

Πίλαθαο 3-4:  LLQ Απαηηήζεηο Δύξνπο Εώλεο Σάμεο Κίλεζεο Φσλήο γηα 10 Κιήζεηο, 512 Kbps 
Δύξνο Εώλεο Εεύμεο θαη Υξήζε ηνπ G.729 Codec. 

Cisco IOS Release Με cRTP όρη δηακνξθσκέλν Με cRTP δηακνξθσκέλν 

Πξνγελέζηεξεο απφ 12.2(2)T 240 Kbps 240 Kbps 

12.2(2)Σ θαη κεηαγελέζηεξεο 240 Kbps 100 Kbps 

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ ηνπ πίλαθα ζεσξήζεθαλ ηα 
αθφινπζα: 24 kbps γηα κε cRTP G.729 θιήζεηο θαη 10 kbps γηα  cRTP G.729 θιήζεηο. Απηά ηα 
λνχκεξα  εχξνπο δψλεο βαζίδνληαη κφλν ζην voice payload θαη ηηο IP/UDP/RTP θεθαιίδεο θαη 
δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ επηβάξπλζε θεθαιίδσλ ηνπ Layer 2, θάηη πνπ ζηελ πξάμε πξέπεη λα 
ζπλππνινγηζηεί βαζηζκέλν ζηνλ ηχπν ηεο επηιεγκέλεο δεχμεο. Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη  
απφ ηελ έθδνζε Cisco IOS 12.2(13)T  θαη κεηά, ην cRTP κπνξεί λα δηακνξθσζεί σο ηκήκα ηεο 
ηάμεο θσλήο. Απηή ε επηινγή επηηξέπεη ζην cRTP λα θαζνξηζηεί κέζα ζε κηα ηάμε, πνπ 
ζπλδέεηαη κε κηα εθαξκνγή αληαιιαγήο ζηνηρείσλ κέζσ κηαο πνιηηηθήο ππεξεζηψλ. Απηφ ην λέν 
ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα παξέρεη ηηο ζηαηηζηηθέο ζπκπίεζεο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ εχξνπο 
δψλεο κέζσ ηεο εληνιήο  show policy interface ε νπνία κπνξεί λα είλαη πνιχ ρξήζηκε ζηνλ 
θαζνξηζκφ ηνπ  πνζνζηνχ πνπ παξέρεηαη ζε κηα ππεξεζία πνιηηηθήο ηάμεο κηαο δηεπαθήο. 

3.3.3 Κατακερματισμός και Παρεμβολή υνδέσμου 

ε δεχμεηο ρακειήο ηαρχηεηαο (κηθξφηεξε απφ 768 Kbps), ε ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ LFI θξίλεηαη 
απαξαίηεηε γηα επίηεπμε απνδεθηήο πνηφηεηαο θσλήο. Απηή ε ηερληθή πεξηνξίδεη ην Jitter πνπ 
πξνθαιείηαη απφ ηελ παξεκπφδηζε ηεο θίλεζεο θσλήο φηαλ βξεζεί πίζσ απφ κεγάια πιαίζηα 
δεδνκέλσλ φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζρεκαηηθά ζηε ζπλέρεηα. Οη δχν ηερληθέο πνπ ππάξρνπλ 
γηα απηφ ην ιφγν είλαη: ε Multilink Point-to-Point Protocol (MLP) LFI (γηα  Leased Lines θαη ATM) 
θαη ε FRF.12 γηα  ην Frame Relay. 

Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ε αμία ηνπ LFI κεραληζκνχ αο ππνζέζνπκε πσο έλα 
«άηπρν» παθέην θσλήο πεξηκέλεη λα εμππεξεηεζεί πίζσ απφ έλα κεγάιν παθέην δεδνκέλσλ. 
Σν παθέην δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη ζε κέγεζνο, ην πνιχ ίζν κε ηελ MTU (Maximum 
Transmission Unit, Μέγηζηε Μνλάδα Μεηάδνζεο) ηηκή. Έηζη γηα κηα δεχμε κε ηαρχηεηα 64 Kbps 
θαη έλα παθέην δεδνκέλσλ MTU ηηκήο ίζε κε 1500 bytes ζα έρνπκε:  

 

Frame Size 1500 * 8 bits
Serialization Delay = =  = 187,5 msec

bitsLink Speed 64000 
sec
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Δηθόλα 3-11: Καηαθεξκαηηζκόο θαη Παξεκβνιή πλδέζκνπ 

Φσλή Γεδνκέλα

187,5 msec Serialization Delay

γηα 1500 bytes Πιαίζην θαη 

ηαρύηεηα δεύμεο 64 Kbps  

Υσξίο ρξήζε LFI κεραληζκνχ

Με ρξήζε LFI κεραληζκνχ

Φσλή ΓεδνκέλαΓεδνκέλα Γεδνκέλα
 

 

Ωο εθ ηνχηνπ, ζην πξνεγνχκελν ζελάξην έλα VoIP παθέην κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα 
πεξηκέλεη έσο θαη 187,5 msec πξηλ λα κπνξεί λα ζηαιεί. Όκσο, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, θάζε 
εθαξκνγή έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηηο αλνρέο ηεο ζε θαζπζηέξεζε, 
κεηαβιεηφηεηα θαζπζηέξεζεο (Jitter) θαη απψιεηα παθέησλ. Γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα VoIP 
θιήζε «πςειήο πνηφηεηαο», ζα πξέπεη νη απφ άθξν ζε άθξν θαζπζηεξήζεηο λα κε μεπεξλνχλ ηα 
150 msec, ην Jitter λα είλαη έσο 20 msec θαη ε απψιεηα παθέησλ κηθξφηεξε απφ ην 1%. 
πλεπψο, ε 187,5 msec θαζπζηέξεζε ζπξηαθήο δηάηαμεο (serialization delay) δελ κπνξεί λα 
είλαη απνδεθηή θαη πξέπεη λα κεησζεί. 

Απαηηείηαη ινηπφλ έλαο κεραληζκφο πνπ λα εμαζθαιίδεη φηη ν ρξφλνο κεηάδνζεο θάζε 
κνλάδαο δε ζα μεπεξλά ηα 10 msec. Έηζη, νπνηνδήπνηε παθέην απαηηεί λα δεκηνπξγήζεη 
θαζπζηέξεζε ζπξηαθήο δηάηαμεο κεγαιχηεξε απφ ηελ επηηξεπηή θαη θαηά ζπλέπεηα λα 
δεκηνπξγήζεη κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηα «επαίζζεηα» σο πξνο ην ρξφλν παξάδνζεο παθέηα, 
ρσξίδεηαη ζε 10 msec ηεκάρηα. Έλα 10 msec ηεκάρην ή ηκήκα είλαη ν αξηζκφο ησλ bytes πνπ 
κπνξνχλ λα ζηαινχλ πάλσ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δεχμε ζε ρξφλν 10 msec θαη ππνινγίδεηαη σο 
εμήο: 

bits0,01 sec * 64000 
secFragmentation Size =  = 80 bytes

bits8 
byte

 

πλεπψο, ζε δεχμεηο ρακειήο ηαρχηεηαο φπνπ ην 10 msec ηεκάρην είλαη κηθξφηεξν απφ 
ηελ MTU, ν θαηαθεξκαηηζκφο θξίλεηαη απαξαίηεηνο. Βέβαηα ν θαηαθεξκαηηζκφο απφ κφλνο ηνπ 
είλαη αλεπαξθήο θαη απηφ δηφηη αλ έλα VoIP παθέην πξέπεη λα πεξηκέλεη λα απνζηαιεί κεηά απφ 
φια ηα δεκηνπξγνχκελα ηεκάρηα, ηφηε ε θαζπζηέξεζή ηνπ ζα ζπλερίζεη λα θπκαίλεηαη ζε κε 
απνδεθηά επίπεδα. Γηα ην ιφγν απηφ ε παξεκβνιή (interleaving) πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο 
«πεξίπιεμεο» παθέησλ πνπ είλαη «επαίζζεηα» σο πξνο ην ρξφλν παξάδνζήο ηνπο ζηελ 
αιιεινπρία ησλ θαηαθεξκαηηζκέλσλ παθέησλ δεδνκέλσλ. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ην κέγεζνο ηνπ θαηαθεξκαηηζκέλνπ παθέηνπ δελ πξέπεη πνηέ 
λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην κέγεζνο ηνπ VoIP παθέηνπ. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο 
πνηέ δελ πξέπεη λα θαηαθεξκαηίδνληαη ηα VoIP παθέηα θαη απηφ δηφηη κπνξεί λα επεξεαζηεί 
αξλεηηθά ε πνηφηεηα.  

ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα ζπληζηψκελα κεγέζε ηεκαρίσλ γηα δηάθνξεο 
ηαρχηεηεο δεχμεο κε βάζε ηνλ θαλφλα ησλ 10 msec. 
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Πίλαθαο 3-5: Σαρύηεηα Εεύμεο θαη Μέγεζνο Σεκαρίνπ 

Σαρύηεηα Εεύμεο (Kbps) Μέγεζνο Σεκαρίνπ (bytes) 

56 70 

64 80 

128 160 

256 320 

512 640 

768 960 

1024 1280 

1536 1920 (δελ ζπληζηάηαη ηεκαρηζκφο δηφηη ην κέγεζνο 
ηνπ ηεκαρίνπ πξνθχπηεη κεγαιχηεξν απφ ηελ MTU) 

3.3.4 Μορφοποίηση Κίνησης 

Ζ κνξθνπνίεζε ηεο θίλεζεο απαηηείηαη γηα ηελ πνιιαπιή πξφζβαζε κέζσλ κε πνιπεθπνκπήο 
(non-broadcast) ζαλ ην ATM θαη ην Frame Relay, φπνπ ε θπζηθή ηαρχηεηα πξφζβαζεο πνηθίιιεη 
κεηαμχ δχν αθξνζεκείσλ (endpoints) θαη δηάθνξα δίθηπα ππνθαηαζηεκάησλ αζξνίδνληαη ηππηθά 
ζε κηα εληαία δηεπαθή ζηνλ δξνκνινγεηή ηνπ θεληξηθνχ θαηαζηήκαηνο. Σν αθφινπζν ζρήκα 
επεμεγεί ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη θαηά ηε κεηαθνξά ηεο θσλήο θαη ησλ 
δεδνκέλσλ κέζα ζε έλα IP WAN ε εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ Traffic Shaping.  
 
ην επφκελν ζρήκα παξνπζηάδνληαη ηξία δηαθνξεηηθά ζελάξηα: 

Δηθόλα 3-12: Traffic Shaping κε Frame Relay θαη ATM 

E1 E1E1

E1

ή

Απνκαθξπζκέλα Τπνθαηαζηήκαηα

Κεληξηθό Καηάζηεκα

Καθή πξνζαξκνγή ζηε ηαρύηεηα 

γξακκώλ

ΓΗΑΣΗ;;;

Τπεξζπλδξνκή απνκαθξπζκέλσλ 

ηνπνζεζηώλ ζηελ Κεληξηθή

Δμάξζεηο Κίλεζεο πάλσ από ην CIR

 [1] 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή    Καιδήο Γεκήηξηνο  

Μειέηε θαη Τινπνίεζε ελφο χγρξνλνπ Γηθηχνπ Γεδνκέλσλ  
κε Έκθαζε ζηε Μεηάδνζε Φσλήο (VoIP)  60 

 

Κακή Προσαρμογή στη Σαχύτητα Γραμμών 

Σππηθά κηα δηεπαθή ελφο δξνκνινγεηή πνπ βξίζθεηαη ζην θεληξηθφ θαηάζηεκα θαη 
ζπλδέεηαη κε ηελ αληίζηνηρε δηεπαθή ελφο δξνκνινγεηή ζε έλα απνκαθξπζκέλν ππνθαηάζηεκα, 
ππνζηεξίδεη πςειέο ηαρχηεηεο (φπσο Δ1 θαη κεγαιχηεξεο). ηελ πεξίπησζε πνπ ε αληίζηνηρε 
δηεπαθή ζην ππνθαηάζηεκα δελ ππνζηεξίδεη ίζε ηαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ αιιά αξθεηά 
κηθξφηεξε (γηα παξάδεηγκα 64 kbps), κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ ηαρχηεηα κεηαθνξάο 
δεδνκέλσλ ηεο γξακκήο. Απηφ δηφηη αλ ηα δεδνκέλα απνζηέιινληαη απφ ηνλ θεληξηθφ θφκβν ζε 
έλαλ απνκαθξπζκέλν θφκβν, ρακειήο ηαρχηεηαο, ηφηε ζηε δηεπαθή ηνπ απνκαθξπζκέλνπ 
ζεκείνπ κπνξεί λα ππάξμεη ζπκθφξεζε κε απνηέιεζκα ηελ ππνβίβαζε ηεο απφδνζεο θαη ηελ 
παξνρή θαθήο πνηφηεηαο θσλήο.  

Ζ πινπνίεζε ηνπ Traffic Shaping πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηε δηεπαθή εμφδνπ ηνπ 
θεληξηθνχ δξνκνινγεηή θαη φρη ζηε δηεπαθή εηζφδνπ ηνπ απνκαθξπζκέλνπ (πνπ δελ 
ππνζηεξίδεη πςειέο ηαρχηεηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ). Απηφ δηφηη ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα 
ράλνληαη παθέηα απφ ηελ ππεξρείιηζε ηεο νπξάο ζηε δηεπαθή εηζφδνπ ηνπ απνκαθξπζκέλνπ 
δξνκνινγεηή. 

Τπερσυνδρομή Απομακρυσμένων Σοποθεσιών στην Κεντρική Σοποθεσία 

Δίλαη θνηλή πξαθηηθή ζηα δίθηπα Frame Relay ή ATM, λα ζπλαζξνίδνληαη πνιιά 
απνκαθξπζκέλα ζεκεία (ππνθαηαζηήκαηα) ζε έλα εληαίν θεληξηθφ θφκβν (θεληξηθφ θαηάζηεκα). 
Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κπνξεί λα ππάξμνπλ πνιιά ππνθαηαζηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ην WAN 
κε κηα δηεπαθή Δ1 φκσο ην θεληξηθφ ζεκείν λα έρεη κφλν κηα εληαία δηεπαθή Δ1. Καζψο απηή ε 
παξακεηξνπνίεζε επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ψζηε λα επσθειεζεί απφ ηελ ηερληθή ηεο 
«ζηαηηζηηθήο πνιππιεμίαο» (statistical multiplexing), ε δηεπαθή ηνπ θεληξηθνχ δξνκνινγεηή 
κπνξεί λα ππεξθνξησζεί θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πηζαλνχ θαηαηγηζκνχ θίλεζεο, ππνβηβάδνληαο 
θαηά ζπλέπεηα ηελ πνηφηεηα θσλήο. 

Σηαηιζηική πολςπλεξία 

ηα δίθηπα κε χγρξνλν Σξφπν Μεηαγσγήο (Synchronous Transfer Mode – STM, 
βαζίδεηαη ζηελ κεηαγσγή θπθισκάησλ θαη ζηε ζχγρξνλε πνιχπιεμε, ελψ ν ΑΣΜ ηξφπνο 
βαζίδεηαη ζε κεηαγσγή παθέησλ θαη ζε αζχγρξνλε πνιχπιεμε) εκθαλίδεηαη έλα πξφβιεκα 
απφδνζεο, ην πξφβιεκα ηνπ αρξεζηκνπνίεηνπ παθέηνπ. Όηαλ εγθαζίζηαηαη κηα ζχλδεζε STM, 
ην πνζνζηφ ησλ πφξσλ ηνπ δηθηχνπ πνπ αθηεξψλεηαη ζηε ζχλδεζε παξακέλεη ζηαζεξφ 
αλεμάξηεηα ηνπ βαζκνχ ρξεζηκνπνίεζήο ηεο. Έηζη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ δηαζέζηκνπ εχξνπο 
δψλεο παξακέλεη αρξεζηκνπνίεην.  

ην ΑΣΜ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα κε ηελ ηερληθή πνπ νλνκάδεηαη 
ζηαηηζηηθή πνιππιεμία. χκθσλα κε απηήλ, πνιιέο ζπλδέζεηο κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη 
ηαπηφρξνλα ην ίδην κέζν κεηάδνζεο, ζχκθσλα πάληα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε 
ζχλδεζεο. Με άιια ιφγηα, εάλ πνιιέο ζπλδέζεηο δεδνκέλσλ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ξηπήο 
(burst), δειαδή ν ιφγνο ηνπ κέγηζηνπ ξπζκνχ κεηαγσγήο πξνο ηνλ κέζν ξπζκφ είλαη αξθεηά 
κεγάινο (π.ρ. 10:1), ηφηε είλαη αξθεηά πηζαλφ απηέο λα κπνξνχλ λα κνηξάδνληαη ην ίδην 
δηαζέζηκν εχξνο κε ηελ ζηαηηζηηθά κηθξή πηζαλφηεηα φηη δε ζα ζπκβεί ηαπηφρξνλε εθπνκπή 
παθέηνπ απφ φιεο ηηο ζπλδέζεηο. Αθφκα θαη αλ ζπκβεί θάηη ηέηνην, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε 
πξφβιεςε θάπνηνπ ρψξνπ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ παθέησλ (buffer) έηζη ψζηε λα κελ 
ππάξρνπλ απψιεηεο. Ζ ζηαηηζηηθή πνιππιεμία επηηπγράλεη ην άζξνηζκα ησλ απαηηήζεσλ ησλ 
επηκέξνπο ζπλδέζεσλ ζε εχξνο δψλεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θαη θάησ απφ απζηεξέο 
πξνυπνζέζεηο ππεξβαίλεη ην πξνθαζνξηζκέλν εχξνο δψλεο ηνπ θπζηθνχ κέζνπ κεηάδνζεο. 
Απηφ ήηαλ κέρξη πξφηηλνο αδχλαην κε ηα δίθηπα STM θαη απνηειεί ην θχξην ζεκείν 
δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ΑΣΜ. 
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Εξάρσεις Κίνησης 

Μηα άιιε θνηλή παξακεηξνπνίεζε είλαη λα επηηξέπνληαη εμάξζεηο θίλεζεο πάλσ απφ ην 
Γεζκεπκέλν Ρπζκφ Πιεξνθνξίαο (Committed Information Rate, CIR), ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη 
ην ξπζκφ  κε ηνλ νπνίν ν θνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ έρεη εγγπεζεί λα κεηαθέξεη ηελ θίλεζε 
κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηνπ ρσξίο απψιεηεο θαη θαζπζηεξήζεηο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζε κηα 
απνκαθξπζκέλε ηνπνζεζία, ζηε δηεπαθή Δ1 λα έρεη νξηζηεί CIR κφλν 64 kbps. Σφηε φηαλ 
πεξηζζφηεξα απφ 64 kbps θίλεζεο ζηέιλνληαη κέζσ WAN, ν  θνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ 
ραξαθηεξίδεη ηελ πξφζζεηε θπθινθνξία σο «λφκηκε απφξξηςε (discard eligible)». πλεπψο εάλ 
ππάξμεη ζπκθφξεζε ζην δίθηπν ηνπ θνξέα, ε θίλεζε απηή ζα απνξξηθζεί αθνχ δε ζα αθνξά ηελ 
ηαμηλνκεκέλε, πξνθαιψληαο ελδερνκέλσο αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πνηφηεηα θσλήο.  

Ο κεραληζκφο Traffic Shaping παξέρεη κηα ιχζε ζε απηά ηα δεηήκαηα κε ηνλ πεξηνξηζκφ 
ηεο απνζηειιφκελεο θίλεζεο κέζσ δηεπαθήο κε έλα ξπζκφ ρακειφηεξν απφ ην Ρπζκό Γξακκήο 
(Line Rate), εμαζθαιίδνληαο θαηά ζπλέπεηα φηη θακία ζπκθφξεζε δε ζα εκθαλίδεηαη. Ζ Δηθφλα 
3-13 πνπ αθνινπζεί επεμεγεί ην κεραληζκφ κε έλα γεληθφ παξάδεηγκα, φπνπ ην R είλαη ν ξπζκφο 
κε εθαξκνζκέλε ηε δηακφξθσζε θίλεζεο. 

Δηθόλα 3-13: Ο Μεραληζκόο Traffic Shaping 

 [1] 

3.3.5 Πρωτόκολλο Δέσμευσης Πόρων 

Σν Πξσηφθνιιν Γέζκεπζεο Πφξσλ (Resource Reservation Protocol, RSVP) είλαη ην πξψην 
ζεκαληηθφ βηνκεραληθφ πξφηππν πνπ δπλακηθά θαζηεξψλεη εμαξρήο ην QoS κέζα ζε έλα 
εηεξνγελέο δίθηπν. Σν RSVP πνπ ηξέρεη πάλσ ζε IP, εηζήρζε αξρηθά απφ ηνλ IETF ζην RFC 
2205 θαη επηηξέπεη ζε κηα εθαξκνγή λα δηαηεξεί δπλακηθά ην δηθηπαθφ εχξνο δψλεο. 
Υξεζηκνπνηψληαο ην RSVP, νη εθαξκνγέο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ έλα νξηζκέλν επίπεδν QoS 
γηα κηα ξνή δεδνκέλσλ κέζσ ελφο δηθηχνπ. Λφγσ ηεο θαηαλεκεκέλεο θαη δπλακηθήο θχζεο ηνπ, 
ην RSVP είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξεί ην εχξνο δψλεο πέξα απφ νπνηαδήπνηε ηνπνινγία δηθηχσλ, 
επνκέλσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα παξέρεη ηνπνινγηθά ελεκεξσκέλν έιεγρν 
απνδνρήο θιήζεσλ γηα θσλή θαη βίληεν θιήζεηο. 

Βασικές Αρχές 

Σν RSVP κε ηνλ θαζνξηζκφ κελπκάησλ ζεκαηνδνζίαο πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ησλ 
ζπζθεπψλ πεγήο θαη πξννξηζκνχ θαζψο θαη ησλ ελδηάκεζσλ θφκβσλ (routers) θαηά κήθνο ηεο 
δηαδξνκήο, πξνβαίλεη ζε δέζκεπζε πφξσλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ξνή δεδνκέλσλ. Σα RSVP 
κελχκαηα ζεκαηνδνζίαο είλαη παθέηα IP κε θαζνξηζκέλν αξηζκφ πξσηνθφιινπ θεθαιίδαο ην 46. 
ηε ζπλέρεηα δξνκνινγνχληαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ηα ππάξρνληα πξσηφθνιια 
δξνκνιφγεζεο.  

ηελ πνξεία δελ απαηηείηαη φινη νη routers λα ππνζηεξίμνπλ ην RSVP επεηδή ην 
πξσηφθνιιν ζρεδηάζηεθε γηα λα ιεηηνπξγεί κε δηαθαλή ηξφπν ζηνπο κε ελεκεξσκέλνπο RSVP 
θφκβνπο. ε θάζε δξνκνινγεηή κε ελεξγνπνηεκέλν ην RSVP ε δηαδηθαζία RSVP δηαθφπηεη ηα 
κελχκαηα ζεκαηνδνζίαο θαη αιιειεπηδξά κε ην δηαρεηξηζηή QoS γηα ηηο δηεπαθέο ηνπ 
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δξνκνινγεηή πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ξνή δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ «λα δηαηεξεζνχλ» νη 
πφξνη. Όηαλ νη δηαζέζηκνη πφξνη δελ είλαη αξθεηνί γηα ηε ξνή δεδνκέλσλ νπνπδήπνηε θαηά 
κήθνο ηεο δηαδξνκήο, νη δξνκνινγεηέο επηζεκαίλνπλ ηελ απνηπρία πίζσ ζηελ εθαξκνγή πνπ 
δεκηνχξγεζε ην αίηεκα δέζκεπζεο.  

Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξσηφθνιινπ Γέζκεπζεο Πφξσλ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφο 
κε ηε ρξήζε ηνπ παξαθάησ παξαδείγκαηνο. ε απηφ ην δηάγξακκα, κηα εθαξκνγή επηζπκεί λα 
δεζκεχζεη πφξνπο δηθηχνπ γηα έλα ξεχκα δεδνκέλσλ πνπ ξέεη απφ ηε ζπζθεπή 1, ηεο νπνίαο ε 
IP δηεχζπλζε είλαη ε 10.10.10.10, ζηε ζπζθεπή 2,  ηεο νπνίαο ε IP δηεχζπλζε είλαη ε 
10.60.60.60. 

Δηθόλα 3-14: Παξάδεηγκα Γέζκεπζεο Πόξσλ 

   [1] 

Σα αθφινπζα βήκαηα πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία RSVP-ζήκαλζεο γηα ην παξάδεηγκα 
ηνπ ζρήκαηνο: 

1. Ζ εθαξκνγή πνπ βξίζθεηαη ζηε πζθεπή 1 δεκηνπξγεί  έλα RSVP κήλπκα απνθαινχκελν 
PATH (Γηαδξνκή), ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζηελ ίδηα IP δηεχζπλζε πξννξηζκνχ κε ηε ξνή 
δεδνκέλσλ γηα ηελ νπνία δεηείηαη κηα δέζκεπζε (δειαδή ην 10.60.60.60) θαη κε ηελ επηινγή 
"router alert" πνπ ελεξγνπνηείηαη ζηελ IP θεθαιίδα. Σν κήλπκα PATH πεξηέρεη, κεηαμχ 
άιισλ, ηα αθφινπζα αληηθείκελα: 

 Σν αληηθείκελν «session» (ζπλφδνπ), πνπ απνηειείηαη απφ ηε δηεχζπλζε πξννξηζκνχ 
IP, ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαη ην UDP/TCP port, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
πξνζδηνξίζεη ηε ξνή δεδνκέλσλ ζηνπο δξνκνινγεηέο πνπ έρνπλε δηακνξθσζεί λα 
ππνζηεξίδνπλ ην RSVP πξσηφθνιιν (RSVP-enabled routers). 

 Σν αληηθείκελν «sender Tspec» (Traffic specification, πξνδηαγξαθή θίλεζεο), ην νπνίν 
ραξαθηεξίδεη ηε ξνή δεδνκέλσλ γηα ηελ νπνία δεηείηαη κηα δέζκεπζε. Απηφ κεηαθξάδεηαη 
ραξαθηεξηζηηθά ζε έλα  κνληέιν θνπβά θνππνληψλ (token bucket) πνπ νξίδεη έλα ξπζκφ 
δεδνκέλσλ θαη έλα κέγεζνο ξηπήο (ή κέγεζνο θνπβά). 

 Σν αληηθείκελν «P Hop» (Previous Hop, Πξνεγνχκελν Άικα), ην νπνίν πεξηέρεη ηελ IP 
δηεχζπλζε ηεο δηεπαθήο ηνπ router πνπ επεμεξγάζηεθε ηειεπηαία  ην PATH κήλπκα. ε 
απηφ ην παξάδεηγκα, «P Hop» ηέζεθε  αξρηθά ν 10.10.10.10 απφ ηε πζθεπή 1. 
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2. Μέζσ ηεο επηινγήο "router alert", ην Path  κήλπκα αλαραηηίδεηαη απφ ηε CPU ηνπ RSVP-
aware router (10.20.20.20), ν νπνίνο ην ζηέιλεη ζηε RSVP δηαδηθαζία. Σν RSVP δεκηνπξγεί 
έλα path state (θαηάζηαζε δηαδξνκήο) γηα απηή ηε ξνή δεδνκέλσλ πνπ απνζεθεχεη ηηο ηηκέο 
ηεο ζπλφδνπ ηνπ απνζηνιέα Tspec, θαη ησλ αληηθεηκέλσλ P Hop πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
κήλπκα Path. ηε ζπλέρεηα  δηαβηβάδεη ην κήλπκα πξνο ηα θάησ, αθνχ έρεη αληηθαηαζηήζεη 
ηελ «P Hop» αμία κε ηε δηεχζπλζε IP ηεο εμεξρφκελεο δηεπαθήο ηνπ (10.20.20.20). 

3. Οκνίσο, ην Path κήλπκα αλαραηηίδεηαη απφ ηελ CPU ηνπ αθφινπζνπ RSVP-aware router, 
πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην ζρήκα σο 10.30.30.30. Αθνχ δεκηνπξγήζεη ην path state  θαη 
αιιάμεη ηελ «P Hop» αμία ζε 10.30.30.30, ν router δηαβηβάδεη ην κήλπκα πξνο ηα θάησ.  

4. Σν Path κήλπκα θζάλεη ηψξα ζην RSVP-unaware router πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην ζρήκα σο 
10.40.40.40. Δπεηδή ην RSVP δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλν ζε απηφλ ηνλ router, θαζνδεγεί 
αθξηβψο απηφ ην κήλπκα ζχκθσλα κε ηα ππάξρνληα πξσηφθνιια δξνκνιφγεζεο φπσο 
νπνηνδήπνηε άιιν παθέην IP, ρσξίο νπνηαδήπνηε πξφζζεηε επεμεξγαζία θαη ρσξίο θακία 
αιιαγή ζην πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ. 

5. Δπνκέλσο, ην Path message θηάλεη ζην RSVP-aware router πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο 
10.50.50.50, ν νπνίνο επεμεξγάδεηαη ην κήλπκα, δεκηνπξγεί ην αληίζηνηρν path state, θαη 
δηαβηβάδεη ην κήλπκα πξνο ηα θάησ. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην «P Hop» πνπ 
θαηαγξάθεηαη απφ απηφλ ηνλ router πεξηέρεη αθφκα ηελ IP δηεχζπλζε ηνπ ηειεπηαίνπ RSVP-
aware router θαηά κήθνο ηνπ network path δειαδή ηελ 10.30.30.30. 

6. Ο RSVP δέθηεο ζηε πζθεπή 2 ιακβάλεη ην Path message κε «P Hop» ηηκή ηελ 
10.50.50.50 θαη κπνξεί ηψξα λα αξρίζεη ηελ πξαγκαηηθή δηαθχιαμε κε ηε δεκηνπξγία ελφο 
κελχκαηνο απνθαινχκελνπ Resv. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ην RSVP είλαη γλσζηφ σο receiver-
initiated protocol. Σν κήλπκα Resv θέξλεη ην αίηεκα  δηαθχιαμεο ηκήκα πξνο, ηκήκα (hop-
by-hop) απφ ην δέθηε ζηνλ απνζηνιέα θαηά κήθνο ηεο αληίζηξνθεο πνξεηαο ηεο ξνήο 
δεδνκέλσλ γηα ηε ζχλνδν. ε θάζε hop ε δηεχζπλζε πξννξηζκνχ IP ηνπ κελχκαηνο Resv 
είλαη ε δηεχζπλζε IP ηνπ πξνεγνχκελνπ hop θφκβνπ πνπ ιακβάλεηαη απφ ην path state. Ωο 
εθ ηνχηνπ, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε πζθεπή 2 ζηέιλεη ην κήλπκα Resv κε IP δηεχζπλζε 
πξννξηζκνχ ηελ 10.50.50.50. Σν κήλπκα Resv πεξηέρεη, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα 
αληηθείκελα: 

 Σν αληηθείκελν «session» (ζπλφδνπ), ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη ηε 
ξνή δεδνκέλσλ. 

 Σν αληηθείκελν "N Hop" (Next Hop-Δπφκελν Άικα) ην νπνίν πεξηέρεη ηε δηεχζπλζε IP 
ηνπ θφκβνπ πνπ παξήγαγε ην κήλπκα. ε απηφ ην παξάδεηγκα, «N Hop» νξίζηεθε 
αξρηθά ε IP 10.60.60.60 απφ ηε πζθεπή 2.   

7. Όηαλ ν RSVP-aware router 10.50.50.50 ιακβάλεη ην κήλπκα Resv γηα απηή ηε ξνή 
δεδνκέλσλ, ην ζπγθξίλεη κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ path state ρξεζηκνπνηψληαο ην 
ιακβαλφκελν αληηθείκελν ζπλφδνπ θαη ειέγρεη εάλ ην αίηεκα δέζκεπζεο κπνξεί λα γίλεη 
απνδεθηφ βάζεη ησλ αθφινπζσλ θξηηεξίσλ: 

 Έιεγρνο πνιηηηθήο: Δπηηξέπεηαη απηφο ν ρξήζηεο ή/θαη ε εθαξκνγή λα θάλεη απηφ ην 
αίηεκα δηαθχιαμεο; 

 Έιεγρνο απνδνρήο: Τπάξρνπλ αξθεηνί πφξνη (bandwidth) δηαζέζηκνη ζηε ζρεηηθή 
εμεξρφκελε δηεπαθή γηα λα πξνζαξκφζνπλ απηφ ην αίηεκα δέζκεπζεο; 

8. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, γίλεηαη ε ππφζεζε φηη θαη ε πνιηηηθή θαη ν έιεγρνο απνδνρήο είλαη 
επηηπρείο ζην 10.50.50.50, πνπ ζεκαίλεη φηη ην bandwidth πνπ παξέρεηαη απφ ην Tspec ζην 
path state γηα απηή ηε ζχλνδν είλαη δεζκεπκέλν ζηελ εμεξρφκελε δηεπαθή (ζηελ ίδηα 
θαηεχζπλζε κε ηε ξνή δεδνκέλσλ, ε νπνία είλαη απφ ηε ζπζθεπή 1 ζηε ζπζθεπή 2) θαη έλα 
αληίζηνηρν «reservation state» δεκηνπξγείηαη. Σψξα ν router 10.50.50.50 κπνξεί λα ζηείιεη 
έλα κήλπκα δέζκεπζεο (Resv) ζηε IP δηεχζπλζε πξννξηζκνχ ε νπνία είλαη απνζεθεπκέλε 
ζην «P Hop», φπνπ γηα απηή ηε ζχλνδν είλαη ε 10.30.30.30. Σν αληηθείκελν «N Hop» 
ελεκεξψλεηαη επίζεο κε ηελ αμία ηνπ 10.50.50.50. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή    Καιδήο Γεκήηξηνο  

Μειέηε θαη Τινπνίεζε ελφο χγρξνλνπ Γηθηχνπ Γεδνκέλσλ  
κε Έκθαζε ζηε Μεηάδνζε Φσλήο (VoIP)  64 

 

9. Σν κήλπκα Resv δηέξρεηαη ηψξα κέζσ ηνπ 10.40.40.40 RSVP-unaware router θαη ν νπνίνο 
ην θαζνδεγεί πξνο ηνλ πξννξηζκφ 10.30.30.30 φπσο νπνηνδήπνηε άιιν IP παθέην. Απηφο ν 
κεραληζκφο επηηξέπεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ RSVP signaling θαη κέζσ ελφο εηεξνγελνχο 
δηθηχνπ φπνπ κεξηθνί θφκβνη δελ ππνζηεξίδνπλ ην RSVP. 

10. Ο RSVP-aware router πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο 10.30.30.30 ιακβάλεη ην κήλπκα Resv θαη ην 
επεμεξγάδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο κεραληζκνχο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα βήκαηα 7 θαη 8. 
Τπνζέηνληαο φηη ε πνιηηηθή θαη ν έιεγρνο απνδνρήο είλαη επηηπρείο θαη ζε απηφ ην hop, ην 
bandwidth δεζκεχεηαη ζηελ εμεξρφκελε δηεπαθή θαη έλα Resv κήλπκα ζηέιλεηαη ζην 
πξνεγνχκελν Hop (10.20.20.20). 

11. Μεηά απφ κηα παξφκνηα δηαδηθαζία κέζα ζην router πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο 10.20.20.20, ην 
Resv θζάλεη ηειηθά ζην RSVP απνζηνιέα, πζθεπή 1. Απηφ δείρλεη ζηελ αηηνχκελε 
εθαξκνγή φηη κηα ζπλνιηθή δέζκεπζε έρεη θαζηδξπζεί θαη φηη ην bandwidth έρεη ηεζεί θαηά 
κέξνο γηα απηήλ ηελ ξνή δεδνκέλσλ ζε φινπο ηνπο RSVP-routers ηνπ δηθηχνπ.  

Απηφ ην παξάδεηγκα πεξηγξάθεη πψο ηα δχν θχξηα RSVP κελχκαηα ζεκαηνδνζίαο, 
Path θαη Resv, ππάξρνπλ κέζα ζην  δίθηπν γηα λα θαζηεξψζνπλ ηηο δεζκεχζεηο. Δπηπιένλ, 
θαζνξίδνληαη δηάθνξα άιια κελχκαηα ζην πξφηππν RSVP κε ζθνπφ λα εμεηάζνπλ ηηο 
θαηαζηάζεηο ιάζνπο, ηηο απνηπρίεο δέζκεπζεο θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ πφξσλ. 
πγθεθξηκέλα ην κήλπκα ResvErr ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ απνηπρία ησλ ζεκάησλ λα 
δεζκεχζνπλ ηνπο  απαηηνχκελνπο πφξνπο ιφγσ είηε ηνπ ειέγρνπ πνιηηηθήο είηε ηνπ ειέγρνπ 
απνδνρήο θάπνπ θαηά κήθνο ηνπ δηθηχνπ. Δάλ π.ρ., ζην παξαπάλσ ζρήκα ν έιεγρνο απνδνρήο 
είρε απνηχρεη ζηνλ θφκβν 10.50.50.50, απηφο ν θφκβνο ζα είρε ζηείιεη έλα κήλπκα ResvErr 
πίζσ ζηε πζθεπή 2, δηεπθξηλίδνληαο ηελ αηηία ηεο απνηπρίαο θαη ελεκεξψλνληαο ηελ εθαξκνγή.  

Μηα άιιε ζεκαληηθή πηπρή ηνπ πξσηνθφιινπ RSVP είλαη φηη πηνζεηεί κηα soft-state 
πξνζέγγηζε, πνπ ζεκαίλεη φηη γηα θάζε ζχλνδν ηφζν ην path state φζν θαη ην reservation state 
θαηά κήθνο ηνπ δηθηχνπ πξέπεη λα αλαλεψλεηαη πεξηνδηθά κέζσ ηεο εθαξκνγήο απνζηέιινληαο 
παλνκνηφηππα Path θαη Resv κελχκαηα. Δάλ έλαο router δε ιακβάλεη κελχκαηα αλαλέσζεο γηα 
κηα δεδνκέλε ζχλνδν γηα κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, δηαγξάθεη ηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε 
θαη απειεπζεξψλεη ηνπο πφξνπο πνπ είραλ δεζκεπζεί. Απηφ επηηξέπεη ζην RSVP  λα αληηδξά 
δπλακηθά ζηηο αιιαγέο ηεο ηνπνινγίαο ελφο δηθηχνπ ή ηηο αιιαγέο δξνκνιφγεζεο ιφγσ ησλ 
απνηπρηψλ ζηηο δεζκεχζεηο. Οη δεζκεχζεηο αξρίδνπλ απιά κε ηηο λέεο δηαδξνκέο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ην πξσηφθνιιν δξνκνιφγεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα νη δεζκεχζεηο ησλ παιαηψλ  
δηαδξνκψλ ζηακαηνχλ θαη ηειηθά δηαγξάθνληαη. 

3.3.6 RSVP και QoS σε Δρομολογητές ενός WAN 

Σν Πξσηφθνιιν Γέζκεπζεο Πφξσλ (RSVP) ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο Cisco δξνκνινγεηέο εδψ 
θαη πνιιά ρξφληα. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζε έλα δξνκνινγεηή θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ κέγηζηνπ 
πνζνχ εχξνπο δψλεο πνπ κπνξεί λα ειέγμεη επηηπγράλεηαη κε ηελ αθφινπζε εληνιή: 

ip rsvp bandwidth [interface-kbps] [single-flow-kbps] 

Όπνπ ε παξάκεηξνο interface-kbps θαζνξίδεη ην αλψηαην φξην ηνπ εχξνπο δψλεο πνπ ην RSVP 
κπνξεί λα δεζκεχζεη ζηε δεδνκέλε δηεπαθή, ελψ ε παξάκεηξνο single-flow-kbps θαζνξίδεη ην 
αλψηαην φξην εχξνπο δψλεο γηα θάζε κεκνλσκέλε δέζκεπζε (έηζη ψζηε λα απνξξίπηνληαη νη 
ξνέο πνπ απαηηνχλ λα δεζκεχζνπλ πςειφηεξν πνζφ εχξνπο δψλεο αθφκα θαη αλ απηφ ππάξρεη 
δηαζέζηκν). 

ηνπο Cisco δξνκνινγεηέο, ην RSVP κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε βάζε ηα δπν αθφινπζα 
δηαθνξεηηθά κνληέια: ην Integrated Services (IntServ) κνληέιν πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ην RFC 
2210 θαη ην Integrated Services/Differentiated Services (IntServ/DiffServ) κνληέιν, πνπ 
πεξηγξάθεηαη απν ην RFC 2998. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζρεκαηηθά ηα δπν κνληέια: 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή    Καιδήο Γεκήηξηνο  

Μειέηε θαη Τινπνίεζε ελφο χγρξνλνπ Γηθηχνπ Γεδνκέλσλ  
κε Έκθαζε ζηε Μεηάδνζε Φσλήο (VoIP)  65 

 

Δηθόλα 3-15: IntServ θαη IntServ/DiffServ Μνληέια 

 [1] 

3.3.7 Σο IntServ Μοντέλο 

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο, ην RSVP ζην πξφηππν 
IntServ πεξηιακβάλεη θαη ην Πιάλν Διέγρνπ (Control Plane) θαη ην Πιάλν Γεδνκέλσλ (Data 
Plane). ην πιάλν ειέγρνπ, ην RSVP απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη ην αίηεκα δέζκεπζεο. Σν πιάλν 
δεδνκέλσλ, ηαμηλνκεί ηα παθέηα αλάινγα κε ηελ πεξηγξαθή ηεο θίλεζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη 
ζηα κελχκαηα RSVP θαη ηα ηνπνζεηεί ζηελ θαηάιιειε νπξά αλακνλήο. 

Ζ ηαμηλφκεζε πνπ εθηειεί ην RSVP είλαη βαζηζκέλε ζην 5-πιεηαδηθφ πνπ απνηειείηαη 
απφ ηελ IP δηεχζπλζε πεγήο, απφ ην port ηεο πεγήο, ηελ IP δηεχζπλζε πξννξηζκνχ, ην port  
πξννξηζκνχ  θαη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ. ε απηφ ην κνληέιν, φια ηα παθέηα δεδνκέλσλ πνπ 
δηέξρνληαη κέζσ ηνπ router πξέπεη λα θηιηξαξηζηνχλ απφ ην RSVP έηζη ψζηε απηφ λα ειέγμεη ην 
5-πιεηαδηθφ  θαη λα ςάμεη κηα αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ θαζηεξσκέλσλ δεζκεχζεσλ. Δάλ βξεζεί 
κηα αληηζηνηρία, ηα παθέηα ειέγρνληαη θαη πξνγξακκαηίδνληαη απφ ην RSVP κε βάζε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεζκεπκέλεο θίλεζεο.  

Όπσο θαίλεηαη ζην επφκελν ζρήκα, φηαλ ζπλδπάδεηαη ην πξφηππν IntServ κε ηε Low 
Latency Queuing (LLQ), ην δηαζέζηκν πξνο ρξήζε εχξνο δψλεο δηαηξείηαη κεηαμχ ηνπ RSVP θαη 
ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ LLQ νπξψλ αλακνλήο. Σν RSVP ειέγρεη ηα θξηηήξηα εηζφδνπ ζην 
δεζκεπκέλν RSVP εχξνο δψλεο, ελψ νη ράξηεο πνιηηηθήο (policy maps) ειέγρνπλ ηα θξηηήξηα 
εηζφδνπ γηα ηηο πξνθαζνξηζκέλεο νπξέο αλακνλήο. 

Γηα λα εθαξκνζηεί ην πξφηππν ιεηηνπξγίαο IntServ ζε έλαλ Cisco router, απαηηείηαη ζηε 
δηεπαθή ε ρξήζε ησλ αθφινπζσλ εληνιψλ δηακφξθσζεο: 

ip rsvp resource-provider wfq [interface]  

no ip rsvp data-packet classification 

Όηαλ απηέο νη εληνιέο είλαη ελεξγέο, ην RSVP αλαγλσξίδεη ή απνξξίπηεη ηηο λέεο 
δεζκεχζεηο φρη κφλν κε βάζε ην αλψηεξν φξην ηνπ εχξνπο δψλεο πνπ θαζνξίδεηαη κέζα απφ ηελ 
εληνιή ip rsvp bandwidth, αιιά κε βάζε ηνπο πξαγκαηηθά δηαζέζηκνπο πφξνπο. 
Παξαδείγκαηνο ράξηλ, εάλ ππάξρνπλ ηάμεηο LLQ κε δεισκέλν εχξνο δψλεο, απηφ ην πνζφ 
αθαηξείηαη απφ ην εχξνο δψλεο πνπ κπνξεί λα δηαηεζεί ζηηο RSVP δεζκεχζεηο. Δλψ νη LLQ 
ηάμεηο κνηξάδνπλ ζηαηηθά ην εχξνο δψλεο ζηνλ παξακεηξνπνηεκέλν ρξφλν, ην RSVP δε δηαζέηεη 
νπνηνδήπνηε πνζφ έσο φηνπ ιάβεη έλα αίηεκα δέζκεπζεο. Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα 
εμαζθαιηζηεί φηη έλα θαηάιιειν πνζνζηφ ηνπ δηαζέζηκνπ εχξνπο δψλεο ζηε δηεπαθή δελ 
δηαηίζεηαη ζηηο LLQ ηάμεηο, έηζη ψζηε λα κείλεη ειεχζεξν πξνο ρξήζε απφ ην RSVP φηαλ 
ιεθζνχλ νη αηηήζεηο δεζκεχζεηο.  
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Δπεηδή ην ζπλνιηθφ κέγηζην εχξνο δψλεο πνπ κπνξεί λα νξηζηεί ζηνπο κεραληζκνχο 
QoS γηα κηα δεχμε είλαη ίζν κε ην 75% ηεο ηαρχηεηαο δεχμεο, εάλ απαηηεζεί δηαηήξεζε ηνπ  33% 
ηνπ εχξνπο δψλεο κηαο δεχμεο γηα ηηο RSVP εθρσξεκέλεο ξνέο, ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί φηη ην 
δηαζέζηκν εχξνο δψλεο γηα ηηο LLQ Σάμεηο δε ζα ππεξβαίλεη ην (75 - 33) = 42% ηνπ ζπλνιηθνχ.  

Δηθόλα 3-16: πλδπαζκόο IntServ Μνληέινπ κε LLQ 

Απνδνρή ή απφξξηςε RSVP 

ξνψλ βάζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

εχξνπο δψλεο πνπ κέλεη 

ειεχζεξν  

Οη RSVP ξνέο εθρσξνχληαη 

ζε νπξά πξνηεξαηφηεηαο (pq) 

βάζε ζπκκφξθσζεο ζην 

―ip rsvp pq profile‖

Ωο ―ip rsvp bandwidth‖ 

πξέπεη λα νξηζηεί ην 

ζπλνιηθφ δηαζέζηκν 

εχξνο δψλεο ζην RSVP

Σα παθέηα εθρσξνχληαη ζε LLQ 

ηάμεηο/νπξέο βάζε ησλ Υαξηψλ 

Σαμηλφκεζεο (ηππηθά, DSCP)

Σν εχξνο δψλεο πνπ έρεη 

δεζκεπηεί γηα ηηο LLQ/CBWFQ 

ηάμεηο βαζηζκέλν ζηνπο Υάξηεο 

Πνιηηηθήο θαη ζηε Πνιηηηθή 

Τπεξεζίαο

 [1] 

Δπηπιένλ είλαη δπλαηφ λα θαζνξηζηεί έλαο κεραληζκφο γηα ην RSVP πνπ λα ην 
θαζνδήγεί αλ πξέπεη ή φρη λα ηνπνζεηεζνχλ νη ξνέο ζηελ νπξά πξνηεξαηφηεηαο (PQ). Απηφ 
επηηπγράλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο αθφινπζεο εληνιήο: 

ip rsvp pq-profile [r [b [p-to-r]]] 

Σν RSVP ρξεζηκνπνηεί ηηο παξακέηξνπο r, b, θαη  p-to-r γηα λα θαζνξίζεη εάλ ε ξνή πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη είλαη κηα ξνή θσλήο πνπ ρξεηάδεηαη κεηαρείξηζε νπξάο πξνηεξαηφηεηαο (PQ). 
Απηέο νη παξάκεηξνη αληηπξνζσπεχνπλ:  

 r = ην κέζν ξπζκφ θίλεζεο ζε bytes αλά δεπηεξφιεπην 

 b = ηε κέγηζηε ξηπή κηαο ξνήο ζε bytes  

 p-to-r = ην ιφγν ηνπ κέγηζηνπ ξπζκνχ πξνο ην κέζν ξπζκφ, πνπ εθθξάδεηαη σο 
πνζνζηφ. 

Δάλ νη παξαπάλσ ηηκέο θίλεζεο (νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ηα κελχκαηα RSVP) γηα 
κηα ζπγθεθξηκέλε ξνή, είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο πξνο ηηο αληίζηνηρεο παξακέηξνπο πνπ έρνπλ 
εθρσξεζεί ζηελ εληνιή, ηφηε ην RSVP ζα θαηεπζχλεη ηε ξνή ζηελ νπξά πξνηεξαηφηεηαο (PQ). 
ηελ πεξίπησζε πνπ θακία παξάκεηξνο δελ έρεη θαζνξηζηεί, νη αθφινπζεο πξνεπηιεγκέλεο 
ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκελνπ codec θσλήο 
(G.711):  

 r = 12288 bytes αλά δεπηεξφιεπην  

 b = 592 bytes  

 p-to-r = 110%  
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3.3.8 Σο IntServ/DiffServ Μοντέλο 

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ ζρήκαηνο, ην RSVP ζην πξφηππν IntServ/DiffServ 
πεξηιακβάλεη κφλν ην πιάλν ειέγρνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ιεηηνπξγία ειέγρνπ απνδνρήο 
θιήζεσλ (Call Admission Control) είλαη μερσξηζηή απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ 
(scheduling) θαη αζηπλφκεπζεο (policing). Γηα ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο ππεχζπλνο είλαη ν 
αιγφξηζκνο LLQ πνπ βαζίδεηαη ζηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ράξηεο ηάμεο, ράξηεο πνιηηηθήο θαη 
ηελ πνιηηηθή ππεξεζίαο.  

πλεπψο κε ην IntServ/DiffServ κνληέιν, είλαη δπλαηφ λα πξνζηεζεί ν RSVP έιεγρνο 
απνδνρήο θιήζεσλ ζε έλα δίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηεί ήδε κηα δηαθνξνπνηεκέλε QoS πξνζέγγηζε 
ππεξεζηψλ. Σν RSVP δέρεηαη ή απνξξίπηεη ηηο θιήζεηο βάζεη ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ πνζνχ 
εχξνπο δψλεο, αιιά ν πξαγκαηηθφο ζρεδηαζκφο είλαη βαζηζκέλνο ζηα πξνυπάξρνληα LLQ 
θξηηήξηα φπσο ε DSCP ηηκή θάζε παθέηνπ.  

Δηθόλα 3-17: Καηακεξηζκόο LLQ Δύξνπο Εώλεο κε RSVP 

Σα παθέηα εθρσξνχληαη ζε LLQ 

ηάμεηο/νπξέο βάζε ησλ Υαξηψλ 

Σαμηλφκεζεο (ηππηθά, DSCP)

Δχξνο δψλεο πνπ έρεη δεζκεπηεί 

γηα ηηο LLQ/CBWFQ ηάμεηο 

βαζηζκέλν ζηνπο Υάξηεο 

Πνιηηηθήο θαη ζηε Πνιηηηθή 

Τπεξεζίαο

Οη RSVP ξνέο εθρσξνχληαη 

ζε νπξά πξνηεξαηφηεηαο (pq) 

βάζε ησλ  LLQ ηάμεσλ 

(ηππηθά, DSCP)

Απνδνρή ή απφξξηςε RSVP 

ξνψλ βάζε κφλν ηνπ 

―ip rsvp bandwidth‖  

Αλ ππάξρνπλ κε-RSVP 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ εθαξκνγέο, 

παξέρεηαη αληίζηνηρε νπξά 

πξνηεξαηφηεηαο (PQ)

 [1] 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, νιφθιεξν ην δηαζέζηκν εχξνο δψλεο (75% ηεο 
ηαρχηεηαο δεχμεο) κπνξεί λα εθρσξεζεί ζηηο LLQ ηάμεηο. Οη ράξηεο πνιηηηθήο θαζνξίδνπλ ηελ 
θίλεζε πνπ εθρσξείηαη ζε θάζε νπξά αλακνλήο. Σν RSVP δηακνξθψλεηαη ψζηε λα απνδέρεηαη 
ξνέο κε κέγηζην εχξνο δψλεο ίζν κε απηφ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ θίλεζε πξνηεξαηφηεηαο. 
Πξέπεη φκσο λα ιεθζεί ππφςε φηη ην RSVP ζε απηφ ην πξφηππν δε ξπζκίδεη ην 
ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ, ζπλεπψο νπνηαδήπνηε απνδεθηή απφ ην RSVP θίλεζε, ε νπνία 
μεπεξλά ηελ πξνθαζνξηζκέλε νπξά πξνηεξαηφηεηαο (PQ), κπνξεί λα απνξξηθζεί ή θαη λα 
επαλαπξνζδηνξηζηεί ψζηε λα εμππεξεηεζεί απφ άιιε νπξά ρακειφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο.  

Αλ φιεο νη εθαξκνγέο πνπ ζηέιλνπλ θίλεζε πξνηεξαηφηεηαο είλαη RSVP-enabled, ηφηε 
κπνξεί λα παξακεηξνπνηεζεί ην RSVP εχξνο δψλεο, ψζηε λα αληηζηνηρεζεί κε ην κέγεζνο ηεο 
νπξάο πξνηεξαηφηεηαο. Δάλ αληηζέησο ππάξρνπλ εθαξκνγέο κε-RSVP πνπ πξέπεη επίζεο λα 
ζηείινπλ θίλεζε πξνηεξαηφηεηαο (φπσο ν Cisco Unified CallManager ή έλαο gatekeeper), ηφηε 
φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα, ε νπξά πξνηεξαηφηεηαο δηαηξείηαη ζε θίλεζε πξνηεξαηφηεηαο πνπ 
ειέγρεηαη απφ ηνπο κε-RSVP κεραληζκνχο θαη θίλεζε πξνηεξαηφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ ην 
RSVP. Οη ζπλδπαζκέλνη κεραληζκνί ειέγρνπ απνδνρήο κε-RSVP θαη RSVP δελ πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ πεξηζζφηεξν εχξνο δψλεο απφ ην δηαηηζέκελν, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ε 
νπξά πξνηεξαηφηεηαο δε ζα ππεξθνξησζεί πνηέ.  
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Γηα ρξήζε ηνπ πξφηππνπ ιεηηνπξγίαο IntServ/DiffServ ζε έλαλ router ηεο Cisco, 
απαηηείηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηε δηεπαθή νη αθφινπζεο εληνιέο: 

ip rsvp resource-provider none  

ip rsvp data-packet classification none  

Μεηά ηελ εθαξκνγή ησλ εληνιψλ, ην RSVP δέρεηαη ή απνξξίπηεη ηηο λέεο δεζκεχζεηο 
κφλν κε βάζε ηνπ άλσ νξίνπ ηνπ θαζνξηζκέλνπ εχξνπο δψλεο (κε ηελ εληνιή ip rsvp 
bandwidth) θαη αλεμάξηεηα απφ ηνπο πξαγκαηηθά δηαζέζηκνπο πφξνπο ζηε δηεπαθή. Μφιηο 
γίλνπλ απνδεθηέο νη RSVP ξνέο ππφθεηληαη ζηνπο ίδηνπο θαλφλεο ζρεδηαζκνχ φπσο φιε ε άιιε 
κε-RSVP θίλεζε (π.ρ. θιάζε LLQ θαη ράξηεο πνιηηηθήο). Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ λα 
εμαζθαιηζηεί φηη ε RSVP-enabled θίλεζε είλαη ραξαθηεξηζκέλε κε ηελ θαηάιιειε DSCP ηηκή θαη 
φηη ην εχξνο δψλεο ησλ νπξψλ PQ ή CBWFQ αληηζηνίρσο είλαη αξθεηφ γηα λα πξνζαξκφζεη θαη 
ηε RSVP-enabled  θίλεζε αιιά θαη φιε ηελ άιιε θίλεζε.  

ε απηφ ην ιεηηνπξγηθφ πξφηππν, ε εληνιή ip rsvp pq-profile είλαη αλελεξγή επεηδή ην 
RSVP δελ ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ. 

ήκεξα γίλεηαη ρξήζε ηνπ IntServ/DiffServ κνληέινπ αιιά θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο 
ζπλζήθεο θαη κε κεγάιε πξνζνρή θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ: 

1. Ζ Cisco πξνηείλεη ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ IntServ/DiffServ εάλ θαζεκία ησλ αθφινπζσλ 
δειψζεσλ είλαη αιεζηλή:  

 Ζ κφλε θίλεζε πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ Οπξά Πξνηεξαηφηεηαο (PQ) ζηηο δηεπαθέο λα 
είλαη RSVP-enabled θίλεζε.  

 Όιε ε κε-RSVP θίλεζε πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ PQ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν πνζφ απφ έλαλ εθηφο δψλεο CAC κεραληζκφ (φπσο ν Cisco Unified 
CallManager ή έλαο gatekeeper). 

2. Δάλ φιε ε θίλεζε πξνηεξαηφηεηαο είλαη RSVP-enabled, ε ηηκή πνπ νξίδεηαη ζηελ εληνιή ip 
rsvp bandwidth θαη ηελ εληνιή priority πξέπεη λα ηαηξηάμεη κφιηο ιεθζνχλ ππφςε θαη νη 
Layer 2 επηβαξχλζεηο.  

3. Αλ ην RSVP είλαη ελεξγνπνηεκέλν ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο δηεπαθέο ελφο router, πξέπεη 
επίζεο λα ελεξγνπνηεζεί ζε φιεο ηηο δηεπαθέο κέζσ ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη RSVP 
signaling ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα RSVP κελχκαηα δε ζα δηαθνπνχλ.  

4. Απαηηείηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ RSVP ζε φια ηα πηζαλά ζεκεία ζπκθφξεζεο ηνπ WAN, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεχμεσλ δηαθνξεηηθήο ηαρχηεηαο. 

3.4 Ποιότητα Τπηρεσίας στην Πράξη 

3.4.1 Σαξινόμηση Πλαισίων και Πακέτων για Παροχή QoS  

Όπσο ήδε έρεη γίλεη θαηαλνεηφ, κε ηε ρξήζε κεραληζκψλ QoS κπνξνχκε λα θαηεγνξηνπνηνχκε 
ηε δηθηπαθή θίλεζε γηα λα παξέρνπκε πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο 
θίλεζεο εηο βάξνο θπζηθά άιισλ. Υσξίο ηε ρξήζε κεραληζκψλ QoS, ε δηθηπαθή ζπζθεπή 
ππεχζπλε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ παθέησλ, παξέρεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε 
αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν θαη ηo κέγεζνο ησλ παθέησλ. Σα παθέηα ζηέιλνληαη ρσξίο θακία 
εγγχεζε φζνλ αθνξά ηελ αμηνπηζηία ηεο απνζηνιήο θαη ην ρξφλν άθημεο ζηνλ πξννξηζκφ. 
πλεπψο, ζε πεξηπηψζεηο δηθηπαθήο θίλεζεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ φπσο ηεο IP ηειεθσλίαο, ε 
ρξήζε QoS κεραληζκψλ θξίλεηαη επηβεβιεκέλε. 

Σα δίθηπα ιεηηνπξγνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε φιε ε δηθηπαθή θίλεζε λα έρεη ηελ ίδηα 
πξνηεξαηφηεηα, κε απνηέιεζκα ζε πεξηπηψζεηο ζπκθφξεζεο φιε ε θίλεζε λα έρεη ίζεο 
πηζαλφηεηεο κε απνζηνιήο πξνο ηνλ παξαιήπηε. Όηαλ ελεξγνπνηνχκε κεραληζκνχο QoS ζε 
έλα δίθηπν, κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ζπγθεθξηκέλν ηχπν δηθηπαθήο θίλεζεο, λα ηνπ δψζνπκε 
ζπγθεθξηκέλε πξνηεξαηφηεηα κε βάζε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 
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κεραληζκνχο δηαρείξηζεο θαη απνθπγήο ηεο ζπκθφξεζεο. Έηζη, παξέρνληαο πξνλνκηαθή 
κεηαρείξηζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο θίλεζεο θάλνπκε ηε ξνή ησλ δεδνκέλσλ πξνβιέςηκε 
θαη ηε ρξήζε ηνπ εχξνπο δψλεο κηαο γξακκήο δηαζχλδεζεο πην απνδνηηθή. 

Ζ εθαξκνγή κεραληζκψλ QoS βαζίδεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή DiffServ (Differentiated 
Services, Γηαθνξνπνηεκέλεο Τπεξεζίεο) έλα εμειηζζφκελν πξφηππν ηεο IETF. Ζ πξνζέγγηζε 
απηή είλαη γλσζηή θαη σο πνηφηεηα ππεξεζηψλ βαζηζκέλε ζε ηάμεηο (class-based), ζε 
αληηδηαζηνιή κε ην πξφηππν Οινθιεξσκέλσλ Τπεξεζηψλ (IntServ) πνπ βαζίδεηαη ζε ξνέο 
(flow-based). Οη δηαθνξνπνηεκέλεο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ηνπηθά ζε θάζε 
δξνκνινγεηή, ρσξίο λα απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ δηεπζέηεζε θαη ρσξίο λα εκπιέθεηαη 
νιφθιεξε ε δηαδξνκή. Καηά ζπλέπεηα γηα ηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή DS πξέπεη λα νξηζηεί 
έλα ζχλνιν ηάμεσλ ππεξεζηψλ (θαηεγνξηνπνίεζε) κε αληίζηνηρνπο θαλφλεο πξνψζεζεο.  

ηελ πξάμε ε θαηεγνξηνπνίεζε «κεηαθέξεηαη» ζηελ θεθαιίδα ελφο IP παθέηνπ, 
ρξεζηκνπνηψληαο 6 bits απφ ην πεδίν ToS Layer-3, ή κπνξεί λα εκπεξηέρεηαη ζε έλα πιαίζην 
Layer-2: 

 Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ζε πιαίζηα Layer-2, επηηπγράλεηαη κφλν ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

― ε θεθαιίδεο ISL (Inter Switch Link) πνπ έρνπλ έλα 1-byte πεδίν ρξήζηε (User) ην 
νπνίν κπνξεί λα κεηαθέξεη ηελ Class of Service (CoS) πιεξνθνξία ζηα 2 ηειεπηαία bits 
ηνπ πεδίνπ. Σνλίδεηαη φηη ζε ζχξεο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί σο Layer 2 ISL trunks, 
φιε ε θίλεζε είλαη ελζπιαθσκέλε ζε ISL πιαίζηα. Όζα αλαθέξζεζαλ παξνπζηάδνληαη 
ζρεκαηηθά ζηε ζπλέρεηα: 

Δηθόλα 3-18: Layer-2 Σαμηλόκεζε ISL Πιαηζίσλ γηα Παξνρή QoS  

Trunkφρη -Trunk

Ethernet Frame

Απφ 1 έσο 24,575 Bytes

ISL CRC

4 Bytes

ISL Header

26 Bytes

DA

40 bits

TYPE

4 bits

USER

4 bits

SA

48 bits

LENGTH

16 bits

SNAP

24 bits

HSA

 24 bits

VLAN ID

15 bits

BPDU

1 bits

INDEX

16 bits

RES

16 bits

XX00: Πξνηεξαηφηεηα Φπζηνινγηθή

ΥΥ01: Πξνηεξαηφηεηα 1

ΥΥ10: Πξνηεξαηφηεηα 2

ΥΥ11: Πξνηεξαηφηεηα Τςειή

0000: Ethernet

0001: Token Ring

0010: FDDI

0011: ATM

DA: Destination Address

TYPE: Frame Type

USER: User Defined Bits (TYPE Extension)

SA: Source Address

SNAP: Sub Network Access Protocol

HAS: High Bits of Address

RES: Reserved

CRC: Cyclic Redundancy Check
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― ε θεθαιίδεο 802.1Q πνπ έρνπλ έλα πεδίν 2-byte ην νπνίν νλνκάδεηαη Tag Control 
Information θαη κεηαθέξεη ηε βαζκίδα ηνπ CoS. Με ηα 3 bits ηνπ πεδίνπ Priority νξίδνληαη 
επηά (7) επίπεδα πξνηεξαηφηεηαο. Σνλίδεηαη φηη ζε ζχξεο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί 
σο Layer 2 802.1Q trunks φιε ε θίλεζε είλαη ελζπιαθσκέλε ζε 802.1Q πιαίζηα. Όζα 
αλαθέξζεζαλ παξνπζηάδνληαη ζρεκαηηθά ζηε ζπλέρεηα: 

Δηθόλα 3-19: Layer-2 Σαμηλόκεζε 802.1Q Πιαηζίσλ γηα Παξνρή QoS  

Tag Protocol 

Identifier

Γηεχζπλζε

Πξννξηζκνχ

6 byte

Γηεχζπλζε

Πξνέιεπζεο

6 byte

802.1Q ΔΣΗΚΔΣΑ

Tag

4 byte

Σχπνο ή

Μήθνο

2 byte

Πεδίν 

Γεδνκέλσλ

64 - 1500 byte

Νέα Αθνινπζία 

Έιεγρνπ 

Πιαηζίνπ

4 byte

TPID
16 bits

Priority
3 bits

CFI
1 bit

VID
12 bits

Tag Control Information

802.1p 

Priority Levels 

(0-7)

Canonical 

Format Indicator
VLAN Indetifier

0  000  Best Effort

1  001  Scavenger

2  010  Transactional data

3  011  Call Signaling

4  100  Streaming Video / Videoconf 

5  101  Voice

6  110  Routing

7  111  Network Control

Ethernet Πιαίζην, Layer-2

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ην IEEE 802.1Q πξφηππν είλαη 
επξέσο δηαδεδνκέλε δηφηη ππνζηεξίδεηαη απφ φινπο ηνπο θαηαζθεπαζηέο Layer 2 ζπζθεπψλ, ζε 
αληίζεζε κε ηελ ISL πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ έλα κέξνο θαηαζθεπαζηψλ.   

 Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ζε παθέηα Layer-3 επηηπγράλεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

― Σα παθέηα Layer-3 κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε κέζσ ηεο ηηκήο ηνπ 
IP precedence ή  

― Μέζσ ηεο ηηκήο ηνπ DSCP (Differentiated Services Code Point).  

Ζ ηηκή ηνπ IP Precedence κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ 0 θαη 7, ελψ ε 
ηηκή ηνπ DSCP κεηαμχ 0 θαη 63. 
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Δηθόλα 3-20: Layer-3 Σαμηλόκεζε Παθέησλ γηα Παξνρή QoS 

Standard IPv4

DiffServ Field

IPv4 Παθέην, Layer-3

0 1 2 3 4 5 6 7

IP Precedence Unused

0 1 2 3 4 5 6 7

DiffServ Code Point (DSCP) ECN

D T R

0 1 2 3 4 5 6 7

 

Όπσο δηαθξίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, ζην Standard IPv4 ε θαηεγνξηνπνίεζε 
ησλ παθέησλ κεηαθέξεηαη κέζσ ηεο ηηκήο IP Precedence δειαδή κέζσ ησλ 3 ζεκαληηθφηεξσλ 
bits (bits:0-2). Δλψ ηα bits 3, 4 θαη 5 πξνζδηνξίδνπλ: Delay (Καζπζηέξεζε), Throughput 
(Γηεθπεξαησηηθφηεηα) θαη Reliability (Αμηνπηζηία) αληίζηνηρα. Δπίζεο ηα bits 6 θαη 7 δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Πίλαθαο 3-6: Σα 8 bits ηνπ ToS ζην Standard IPv4 

Bits 0-2: IP Precedence 

Bit 3: 0=Normal Delay 1=Low Delay 

Bit 4: 0=Normal Throughput 1=High Throughput 

Bit 5: 0=Normal Reliability 1=High Reliability 

Bits 6-7: Γεζκεπκέλα γηα κειινληηθή ρξήζε 

 

Αληίζηνηρα φηαλ ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ παθέησλ κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ DiffServ 
πεδίνπ απαηηνχληαη 6 bits (DSCP) θαη θαηά ζπλέπεηα δεκηνπξγνχληαη 2

6 
= 64 δηαθνξεηηθέο 

ηάμεηο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα δπν ηειεπηαία bits δελ κέλνπλ αρξεζηκνπνίεηα φπσο πξηλ 
αιιά ηψξα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηινγή ECN (Explicit Congestion Notification, Ρεηή 
εηδνπνίεζε ζπκθφξεζεο), θαηά ηελ νπνία έλαο δξνκνινγεηήο δελ απνξξίπηεη ην παθέην αιιά 
ην καξθάξεη ππνλνψληαο εκκέζσο ην επίπεδν ζπκθφξεζεο. 

Πίλαθαο 3-7: Σα 8 bits ηνπ ToS ζην DiffServ Πεδίν 

Bits 0-5: DSCP (Differentiated Services Code Point) 

Bit :6-7 ECN (Explicit Congestion Notification) 
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Ζ πξνεπηιεγκέλε DSCP ηηκή είλαη ε 000 000, ελψ νη επηιεγκέλεο DSCP ηάμεηο έρνπλ 
ηηκέο πνπ ηα ηξία ηειεπηαία ηνπο bits ζπκβαδίδνπλ κε ηα αληίζηνηρα ησλ IP Precedence ηηκψλ. 
Καηά ηε κεηαηξνπή κηαο IPP ηηκήο ζε DSCP ηηκή ηαηξηάδνπλ ηα ηξία ζεκαληηθφηεξα bits. Με άιια 
ιφγηα ην IPP 101 (5) ηαηξηάδεη κε ην DSCP 101 000. 

Όιεο νη δηθηπαθέο ζπζθεπέο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ην Internet βαζίδνληαη ζηελ 
πιεξνθνξία CoS ψζηε λα παξέρνπλ ηελ ίδηα ππεξεζία πξνψζεζεο ζε παθέηα κε ηελ ίδηα ηάμε 
θαη δηαθνξνπνηεκέλε ππεξεζία πξνψζεζεο ζε παθέηα κε δηαθνξεηηθή ηάμε. Σα ζεκεία 
πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηάμεσο ελφο παθέηνπ είλαη ηα ηεξκαηηθά ή νη κεηαγσγείο ή νη δξνκνινγεηέο 
θαηά κήθνο κηα δηαδξνκήο θαη βαζίδνληαη είηε ζε θάπνηα πνιηηηθή πνπ ήδε εθαξκφδεηαη είηε κε 
ηνλ ιεπηνκεξή έιεγρν ηνπ παθέηνπ ζε απηά ηα ζεκεία είηε θαη κε ηα δχν. Ο ιεπηνκεξήο έιεγρνο 
ελφο παθέηνπ ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ άθξε ελφο 
δηθηχνπ. Οη δηάθνξνη δξνκνινγεηέο θαη κεηαγσγείο θαηά κήθνο κηαο δηαδξνκήο ρξεζηκνπνηνχλ 
επίζεο ηελ CoS πιεξνθνξία ψζηε λα πεξηνξίζνπλ ην πνζνζηφ ησλ πφξσλ πνπ θαηαλέκνληαη 
γηα κηα ζπγθεθξηκέλε θιάζε. 

Ση ζπκβαίλεη φκσο φηαλ ηα παθέηα θηλνχληαη αλάκεζα ζε ππνδίθηπα πνπ ειέγρνληαη απφ 
δηαθνξεηηθνχο θνξείο θαη νη νπνίνη δελ έξρνληαη ζε ζπλελλφεζε γηα ηελ επηινγή ησλ ηάμεσλ 
ππεξεζηψλ;  

Γηα ην ιφγν απηφ ε IETF γηα ζπγθεθξηκέλεο DSCP ζεκάλζεηο, έρεη θαζνξίζεη εηδηθέο 
ιέμεηο θιεηδηά πνπ θαινχληαη PHB (Per-Hop Behavior, πκπεξηθνξά Αλά Άικα). ηελ νπζία 
ε IETF έρεη θαζνξίζεη ηάμεηο ππεξεζηψλ πνπ λα είλαη αλεμάξηεηεο απφ ην δίθηπν θαη 
αλαιακβάλνπλ ηελ πξνψζεζε θάζε παθέηνπ.  

Ζ απινχζηεξε PHB ηάμε είλαη ε EF (Expedited Forwarding, Δζπεπζκέλε 
Πξνώζεζε). Ζ αληίζηνηρε ζήκαλζε γηα ηελ EF ηάμε έρεη θαζνξηζηεί ε DSCP 46. Ζ ινγηθή πίζσ 
απφ ηελ Δζπεπζκέλε Πξνψζεζε είλαη φηη ππάξρνπλ δπν ηάμεηο ππεξεζηψλ: ε απιή θαη ε 
εζπεπζκέλε. ηα εζπεπζκέλα παθέηα, φπσο παθέηα θσλήο, δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα θαη 
κπνξνχλ λα δηαζρίζνπλ ην δίθηπν αλεκπφδηζηα, ζε αληίζεζε κε ηα παθέηα ηεο απιήο ηάμεο πνπ 
έξρνληαη ζε δεχηεξε κνίξα. 

Μηα δεχηεξε κέζνδνο δηαρείξηζεο ησλ ηάμεσλ ππεξεζηψλ είλαη ε AF (Assured 
Forwarding, Δμαζθαιηζκέλε Πξνώζεζε). ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν δεκηνπξγνχληαη 
ζπλνιηθά 12 AFxy ηάμεηο θαη απηφ δηφηη νξίδνληαη x=4 ηάμεηο πξνηεξαηφηεηαο κε ηνπο 
αληίζηνηρνπο πφξνπο, φπνπ γηα ηα παθέηα θάζε κηαο απφ ηηο 4 ηάμεηο ππάξρνπλ y=3 πηζαλφηεηεο 
απφξξηςεο ζε πεξίπησζε ζπκθφξεζεο: Υακειή, Μεζαία θαη Τςειή. Όιεο νη AF ηάμεηο κε ηηο 
αληίζηνηρεο DSCP ηηκέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Πίλαθαο 3-8: AF Σάμεηο, Αληίζηνηρεο DSCP Σηκέο 

Απόξξηςε Σάμε 1
ε
  Σάμε 2

ε
 Σάμε 3

ε
 Σάμε 4

ε
 

Υακειή 
001010  
AF11  
DSCP 10  

010010  
AF21  
DSCP 18  

011010  
AF31  
DSCP 26  

100010  
AF41  
DSCP 34  

Μεζαία 
001100  
AF12  
DSCP 12  

010100  
AF 22  
DSCP 20  

011100  
AF32  
DSCP 28  

100100  
AF42 
DSCP 36  

Τςειή 
001110  
AF13 
DSCP 14  

010110  
AF23  
DSCP 22  

011110  
AF33 
DSCP 30  

100110  
AF43  
DSCP 38  

 

Γπν επηπιένλ θαζνξηζκέλεο PHB ζπκπεξηθνξέο είλαη ε BE (Best Effort, Βέιηηζηε 
Πξνζπάζεηα), κε αληίζηνηρε DSCP ηηκή ηελ DSCP 0. Καζψο θαη ε CS (Class Selector, 
Δπηινγέαο Σάμεο). ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν δεκηνπξγνχληαη ζπλνιηθά 7 CSx ηάμεηο φπνπ ην 
«x» αληηζηνηρεί ζηηο IP Precedence ηηκέο (1-7). Οη αληίζηνηρεο DSCP ηηκέο είλαη νη: DSCP 8, 16, 
24, 32, 40, 48 θαη 56. 
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3.4.2 Βασικό Μοντέλο Τλοποίησης QoS 

Γηα ηελ πινπνίεζε QoS, θάζε κεηαγσγέαο πξέπεη λα μερσξίδεη έλα παθέην απφ ηα άιια, λα 
απνλέκεη «εηηθέηεο» ψζηε λα θαζνξίδεηαη ν ηχπνο ηνπ QoS, λα δηαζθαιίδεη φηη ηα παθέηα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηπρφλ πνιηηηθέο ρξήζεο ηεο γξακκήο δηαζχλδεζεο θαη λα παξέρεη 
δηαθνξνπνηεκέλε κεηαρείξηζε (νπξέο θαη ρξνλνδηάγξακκα απνζηνιήο) ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 
φπνπ πθίζηαηαη κεγάινο αληαγσληζκφο γηα ηε ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ δηθηχνπ. 

ηελ Δηθφλα 3-21 απεηθνλίδεηαη ην βαζηθφ QoS κνληέιν. Οη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη ζηελ 
ζχξα εηζφδνπ κηαο δηθηπαθήο ζπζθεπήο αθνξνχλ ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ εθαξκνγή ή φρη πνιηηηθήο 
(αζηπλφκεπζε), ηε ζήκαλζε ηνπ παθέηνπ, ηελ ηνπνζέηεζε ζε νπξά θαη ηέινο ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ απνζηνιήο. 

Δηθόλα 3-21: Βαζηθό Μνληέιν Τινπνίεζεο QoS 

Οπξά Αλακνλήο

 θαη 

Υξνλνπξνγξακκαηηζκόο

Ενέπγειερ ζηην Είζοδο Ενέπγειερ ζηην Έξοδο

Σαμηλόκεζε

Κεθαιίδα

Κεθαιίδα

Δζσηεξηθφ DSCP

Αζηπλόκεπζε ήκαλζε

Απόξξηςε

Δθηόο Πξνθίι

Δληόο Πξνθίι

Ρνή Κίλεζεο

 

Δράσεις στην εισερχόμενη θύρα: 

 Ζ ηαμηλφκεζε ελφο παθέηνπ θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζε κηα μερσξηζηή δηαδξνκή ζπλδέεηαη 
κε ηελ QoS εηηθέηα. Ο κεηαγσγέαο δηαβάδεη ηελ CoS  ή ηελ DSCP πιεξνθνξία ζε έλα 
παθέην θαη ηε ζπλδπάδεη κε ηνλ νξηζκφ κηαο εηηθέηαο QoS γηα λα δηαθνξνπνηήζεη ην έλα 
είδνο θίλεζεο απφ έλα άιιν. Ζ QoS εηηθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγλψξηζε φισλ 
ησλ κειινληηθά εηζεξρφκελσλ παθέησλ θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζε 
παθέηα απηνχ ηνπ ηχπνπ. 

 Ζ εθαξκνγή ή φρη πνιηηηθήο θαζνξίδεη θαηά πφζνλ έλα παθέην αλήθεη ζε θάπνηα 
θαηεγνξία θαη ειέγρεη ην ξπζκφ εηζφδνπ/εμφδνπ. Ο κεραληζκφο απηφο πεξηνξίδεη ή 
απμάλεη ηνλ ξπζκφ ρξήζεο κηαο δηεπαθήο (interface). 

 Ζ ζήκαλζε ρξεζηκνπνηεί ηα ζηνηρεία απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο θαη ελεξγεί 
αλάινγα. Σν παθέην, εθφζνλ αλήθεη ζε θάπνηα πνιηηηθή, πξνσζείηαη κε/ρσξίο αιιαγέο 
ζεκαηνδφηεζεο ή απνξξίπηεηαη. 

 Ο κεραληζκφο ηνπνζέηεζεο ζε νπξά απνηηκά ηελ εηηθέηα QoS θαη ηηο ηηκέο DSCP θαη 
CoS ελφο παθέηνπ γηα λα επηιέμεη ζε πνηα νπξά εηζφδνπ ζα ην ηνπνζεηήζεη. 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο απνζηνιήο βαζίδεηαη ζε κεραληζκνχο φπσο Shaped Round Robin 
(SRR) θαη Weighted Round Robin (WRR). 

Δράσεις στην εξερχόμενη θύρα: 

 Ο κεραληζκφο ηνπνζέηεζεο ζε νπξά απνηηκά ηελ εηηθέηα QoS θαη ηηο ηηκέο DSCP θαη 
CoS ελφο παθέηνπ γηα λα επηιέμεη ζε πνηα νπξά εμφδνπ ζα ην ηνπνζεηήζεη. 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο απνζηνιήο βαζίδεηαη ζε κεραληζκνχο φπσο Shaped Round Robin 
(SRR) θαη Weighted Round Robin (WRR). 
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3.4.3 Σαξινόμηση 

Σαμηλφκεζε είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ δηαρσξηζκνχ ελφο ηχπνπ δηθηπαθήο θίλεζεο απφ θάπνηνλ 
άιιν ειέγρνληαο ηα πεδία κέζα ζηα παθέηα. Ζ ηαμηλφκεζε ελεξγνπνηείηαη κφλν εθφζνλ έρεη 
ελεξγνπνηεζεί πξψηα ην QoS ζηε ζπζθεπή. Δμ νξηζκνχ ην QoS είλαη απελεξγνπνηεκέλν ζηηο 
θαηλνχξγηεο ζπζθεπέο νπφηε δελ πξαγκαηνπνηείηαη ηαμηλφκεζε παθέησλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαμηλφκεζεο, ν κεηαγσγέαο εμεηάδεη ηα παθέηα θαη ηνπο απνλέκεη 
κηα QoS εηηθέηα. Απηή ε εηηθέηα αλαγλσξίδεη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηα 
ζπγθεθξηκέλα παθέηα θαη απφ πνηα νπξά ηα παθέηα απηά έρνπλ απνζηαιεί. Ζ ηηκή ηεο QoS 
εηηθέηαο θαζνξίδεηαη απφ ηηο ηηκέο DSCP θαη CoS πνπ έρνπλ ήδε ηα παθέηα. Καηφπηλ ν 
κεηαγσγέαο απνθαζίδεη ηηο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηελ νπξά ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ θαη ην 
ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ απνζηνιήο (scheduling). 

Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ κεηαγσγέα κπνξεί λα θαζνξίζεη πνηα πεδία κέζα ζην παθέην ζα 
ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ παθέηνπ.  

Γηα θίλεζε, ε νπνία δελ αθνξά IP παθέηα (Layer-2): 

 Υξήζε ηεο ηηκήο DSCP ζην εηζεξρφκελν παθέην. 

 Υξήζε ηεο ηηκήο DSCP  ή ηεο ηηκήο IP precedence ηνπ εηζεξρφκελνπ παθέηνπ. 

 Γίλεηαη ηαμηλφκεζε κε βάζε θάπνηα δεισκέλε MAC ιίζηα πξφζβαζεο Layer-2. 

Γηα θίλεζε, ε νπνία αθνξά IP παθέηα (Layer-3): 

 Υξήζε ηεο ηηκήο DSCP ζην εηζεξρφκελν παθέην. 

 Υξήζε ηεο ηηκήο DSCP  ή ηεο ηηκήο IP precedence ηνπ εηζεξρφκελνπ παθέηνπ. 

 Υξήζε ηεο ηηκήο CoS πνπ θέξεη ην εηζεξρφκελν παθέην. 

 Γίλεηαη ηαμηλφκεζε κε βάζε θάπνηα δεισκέλε IP ιίζηα πξφζβαζεο Layer-3. 

Δηθόλα 3-22: Σαμηλόκεζε 

Αλάγλσζε παθέηνπ απφ 

ηε δηεπαθή εηζφδνπ

Σαηξηάδεη κε θάπνηα 

Λίζηα Πξφζβαζεο 

(ACL);;

Δκπηζηεπκέλε 

Γηεπαθή

Υξήζε 

πξνθαζνξηζκέλεο 

ηηκήο,

DSCP=0

Υξήζε ηεο 

πξνδηαγεγξακκέλεο 

απφ ηε Λίζηα 

Πξφζβαζεο, DSCP 

ηηκήο 
Αλ ην παθέην δελ έρεη 

CoS Tag - Υξήζε ηεο 

πξνδηαγεγξακκέλεο 

γηα ηε δηεπαθή, CoS 

ηηκήο

Πηλαθαο 

κεηάιιαμεο

«DSCP ζε DSCP»

Πίλαθαο 

«IPP ζε DSCP»

IP θίλεζε

Όρη IP θίλεζε

Πίλαθαο 

«CoS ζε DSCP»
Δκπηζηεπκέλε 

CoS ηηκή

Δκπηζηεπκέλε 

DSCP ηηκή

Δκπηζηεπκέλε 

IPP ηηκή
Πίλαθαο 

Αληηζηνίρεζεο
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3.4.4 Σαξινόμηση Βασισμένη σε Λίστες Πρόσβασης (QoS ACLs) 

Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηάληαξ ή εθηεηακέλεο (extended) IP ιίζηεο πξφζβαζεο ή 
ιίζηεο πξφζβαζεο επηπέδνπ 2 (MAC) γηα λα θαζνξίζνπκε κία νκάδα απφ παθέηα κε ηα ίδηα 
ραξαθηεξηζηηθά (ηάμε). ε πεξηερφκελν πνπ αθνξά QoS νη εληνιέο permit (επηηξέπσ) θαη  deny 
(απαγνξεχσ) έρνπλ δηαθνξεηηθή έλλνηα απφ ηηο θιαζηθέο ιίζηεο πξφζβαζεο επηπέδνπ 
αζθαινχο πξφζβαζεο (security ACLs). 

 Αλ ππάξρεη αληηζηνίρηζε κε εληνιή permit, ε πξνθαζνξηζκέλε δξάζε γηα ην QoS 
εθαξκφδεηαη. 

 Αλ ππάξρεη αληηζηνίρηζε κε εληνιή deny, ε ηξέρνπζα γξακκή ACL παξαθάκπηεηαη θαη 
εμεηάδεηαη ε επφκελε γξακκή ACL. 

 Αλ δελ ππάξρεη θακία αληηζηνίρηζε ηνπ παθέηνπ κε θάπνηα εληνιή permit ζηηο ηξέρνπζεο 
ACLs, θακία επεμεξγαζία QoS δελ γίλεηαη ζην παθέην θαη ν κεηαγσγεάο πξνσζεί ην 
παθέην ζηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ρξφλν. 

 Αλ πνιιαπιέο ιίζηεο εθαξκφδνληαη ζε θάπνην interface, ε αλαδήηεζε ζηακαηά ζηελ 
πξψηε ιίζηα φπνπ γίλεηαη αληηζηνίρηζε ηεο εληνιήο permit κε ην παθέην θαη μεθηλά ε 
επεμεξγαζία ηνπ QoS. 

Δθφζνλ ε ηάμε ηεο θίλεζεο έρεη πξνζδηνξηζηεί κε ηηο ιίζηεο πξφζβαζεο, ηφηε έρνπκε ηε 
δπλαηφηεηα λα εθαξκφζνπκε θάπνηα πνιηηηθή. Μηα πνιηηηθή κπνξεί λα εκπεξηέρεη πνιιαπιέο 
θιάζεηο ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθέο δξάζεηο. Μία πνιηηηθή κπνξεί λα πεξηέρεη 
εληνιέο γηα θαηεγνξηνπνίεζε ηεο θιάζεο σο ζπγθεθξηκέλε νκάδα θίλεζεο ή γηα πεξηνξηζκφ ηνπ 
εχξνπο δψλεο (bandwidth) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί. Καηφπηλ απηή ε πνιηηηθή  εθαξκφδεηαη ζε 
θάπνην interface θαη ελεξγνπνηείηαη.  

Ζ δεκηνπξγία ησλ ιηζηψλ πξφζβαζεο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηεο IP θίλεζεο γίλεηαη 
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εληνιή access-list, ελψ γηα ηελ θίλεζε επηπέδνπ 2 (non-IP) 
ρξεζηκνπνηνχκε ηελ εληνιή mac access-list extended. 

3.4.5 Σαξινόμηση Βασισμένη σε Φάρτες Σαξινόμησης και Φάρτες Πολιτικής 

Ο ράξηεο ηαμηλφκεζεο (class map) είλαη έλαο κεραληζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
νλνκαηίζνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε ξνή θίλεζεο θαη λα ηελ απνκνλψζνπκε απφ φιε ηελ ππφινηπε 
θίλεζε. Ο ράξηεο ηαμηλφκεζεο θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα επηινγήο θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο θίλεζεο. 
Σα θξηηήξηα απηά πεξηιακβάλνπλ ηελ ηαχηηζε κε θάπνηα ιίζηα πξφζβαζεο ή ηελ ηαχηηζε κε 
θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ιίζηεο ηηκψλ DSCP ή IP precedence. 

Ο ράξηεο πνιηηηθήο (policy map) θαζνξίδεη ζε πνηα θιάζε θίλεζεο ζα δξάζνπκε. Οη 
δξάζεηο απηέο είλαη: 

 Υξήζε θαη πξνψζεζε ησλ ππαξρνπζψλ ηηκψλ CoS, DSCP ή IP precedence. 

 Δθαξκνγή ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο DSCP ή IP precedence ζηελ ηάμε θίλεζεο. 

 Καζνξηζκφο πεξηνξηζκνχ ζην εχξνο δψλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηελ θιάζε. 

 Γηα λα εθαξκνζηεί ν ράξηεο πνιηηηθήο πξέπεη λα εθαξκνζηεί πξψηα ζε θάπνην 
interface. 

3.4.6 Εφαρμογή Αστυνόμευσης και ήμανσης 

Ακέζσο κεηά ηελ ηαμηλφκεζε ελφο παθέηνπ θαη αθνχ ηνπ έρεη απνδνζεί DSCP εηηθέηα μεθηλά ε 
δηαδηθαζία εθαξκνγήο αζηπλφκεπζεο (policing) θαη ζήκαλζεο ηνπ παθέηνπ (marking).  

Ζ εθαξκνγή αζηπλφκεπζεο θαζνξίδεη ηα φξηα ζην εχξνο δψλεο (bandwidth) πνπ κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεί έλα είδνο θίλεζεο. Παθέηα ηα νπνία μεπεξλνχλ ην φξην ραξαθηεξίδνληαη σο φηη 
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«εθηφο πξνθίι» ή «αηξεηηθά». Κάζε κεραληζκφο εθαξκνγήο αζηπλφκεπζεο απνθαζίδεη γηα θάζε 
παθέην μερσξηζηά εάλ είλαη εθηφο πξνθίι θαη θαζνξίδεη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην 
παθέην.  

Απηέο νη ελέξγεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ κεραληζκφ ζήκαλζεο (marker) θαη 
πεξηιακβάλνπλ: 

 Πξνψζεζε παθέηνπ ρσξίο αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο. 

 Απφξξηςε παθέηνπ. 

 Σξνπνπνίεζε ηεο ηηκήο DSCP πνπ θέξεη ην παθέην θαη πξνψζεζε. 

Σξνπνπνηεκέλα παθέηα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο νπξέο κε ηα απζεληηθά παθέηα (κε QoS εηηθέηα) 
γηα λα απνθεχγνληαη πξνβιήκαηα ζπγρξνληζκνχ ζηε ξνή ησλ παθέησλ.  

Ζ εθαξκνγή ηεο αζηπλφκεπζεο γίλεηαη κφλν ζε θπζηθέο πφξηεο κίαο ζπζθεπήο. Μεηά 
ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ράξηε πνιηηηθήο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα γίλνληαη ζε θάζε πεξίπησζε, 
ζπζρεηίδνπκε ηελ αζηπλφκεπζε κε ην εηζεξρφκελν interface  ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εληνιή 
service-policy. 

3.4.7 Εφαρμογή Αστυνόμευσης σε Υυσικές Πόρτες 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δηαθνξεηηθψλ κεραληζκψλ εθαξκνγήο αζηπλφκεπζεο ζε 
θπζηθέο πφξηεο ελφο κεηαγσγέα ή δξνκνινγεηή: 

 Ξερσξηζηφ QoS: θαζνξίδεη ηα φξηα εχξνπο δψλεο πνπ δηεπθξηλίδνληαη ζηνλ policer 
ρσξηζηά γηα θάζε αληίζηνηρε θαηεγνξία θίλεζεο. Ζ δηακφξθσζε απηνχ ηνπ ηχπνπ 
policer κέζα ζε έλα ράξηε πνιηηηθήο γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο εληνιήο police. 

 πλνιηθφ QoS: εθαξκφδεη ηα φξηα εχξνπο δψλεο πνπ δηεπθξηλίδνληαη ζε έλα ζπλνιηθφ 
policer ζπζζσξεπηηθά ζε φιεο ηηο αληηζηνηρεκέλεο θπθινθνξηαθέο ξνέο. Ζ 
παξακεηξνπνίεζε ζπλνιηθήο αζηπλφκεπζεο κέζα ζην ράξηε πνιηηηθήο γίλεηαη κέζσ ηεο 
εληνιήο police aggregate.  Μπνξνχκε επίζεο λα δηεπθξηλίζνπκε ηα φξηα ηνπ εχξνπο 
δψλεο γηα ηνλ policer κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο mls qos aggregate-policer.  

Ζ εθαξκνγή πνιηηηθήο ρξεζηκνπνηεί ηνλ αιγφξηζκν Κνπβά Κνππνληψλ. Κάζε θνξά πνπ 
έλα παθέην παξαιακβάλεηαη απφ ην κεηαγσγέα, έλα θνππφλη πξνζηίζεηαη ζηνλ θνπβά. Ο 
θνπβάο έρεη κηα ηξχπα θαη δηαξξέεη θνππφληα ζε έλα πνζνζηφ πνπ δηεπθξηλίδεηαη σο κέζν 
πνζνζηφ θπθινθνξίαο ζε bits αλά δεπηεξφιεπην. Κάζε θνξά πνπ έλα θνππφλη πξνζηίζεηαη ζηνλ 
θνπβά ν κεηαγσγέαο ειέγρεη εάλ ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο. Δάλ δελ ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο, ην 
παθέην ραξαθηεξίδεηαη σο εθηφο πξνθίι, θαη ιακβάλνληαη νη αλάινγεο ελέξγεηεο (απφξξηςε 
παθέηνπ ή ηξνπνπνίεζε). 

Σν πφζν γξήγνξα γεκίδεη ν θνπβάο εμαξηάηαη απφ ην βάζνο ηνπ (burst-byte), ην 
πνζνζηφ ζην νπνίν ηα θνππφληα αθαηξνχληαη (πνζνζηφ-bps) θαη ηε δηάξθεηα ηεο ξνήο ε νπνία 
είλαη πάλσ απφ ην κέζν πνζνζηφ.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά νη δηαδηθαζίεο αζηπλφκεπζεο θαη ζήκαλζεο ελφο 
παθέηνπ (Δηθφλα 3-23), θαζψο θαη νη ελέξγεηεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ έμνδν (Δηθφλα 3-24): 

Δηθόλα 3-23: Αζηπλόκεπζε θαη ήκαλζε 

Αλάγλσζε ηεο ηηκήο 

ηαμηλόκεζεο ηνπ 

παθέηνπ (DSCP ηηκή)

Τπάξρεη 

δηακνξθσκέλνο 

Μεραληζκόο 

Αζηπλόκεπζεο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν παθέην; 

Σν παθέην εληάζζεηαη 

ζε θάπνην πξνθίι;

(εξώηεζε πξνο ηνλ 

Μερ. Αζηπλόκεπζεο)

ΝΑΗ

Πξνώζεζε Παθέηνπ ζηελ επόκελε βαζκίδα

ΝΑΗΟΥΗ

ΟΥΗ Έιεγρνο γηα ηελ 

πξνδηαγεγξακκέλε δξάζε

Απόξξηςε

ήκαλζε

Σξνπνπνίεζε ηεο DSCP 

ηηκήο ηνπ παθέηνπ

 βάζε ηνπ πίλαθα: 

«DSCP ζε policed DSCP» 

Απόξξηςε 

Παθέηνπ
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Δηθόλα 3-24: Οπξά Αλακνλήο θαη Υξνλνπξνγξακκαηηζκόο 

Αλάγλσζε ηεο ηηκήο 

ηαμηλόκεζεο ηνπ 

παθέηνπ (DSCP ηηκή)

Πίλαθαο:

 «DSCP ζε CoS»

Αξηζκόο 

Οπξάο
CoS

Υξνλνπξνγξακκαηηζκόο
Πίλαθαο: 

«CoS ζε Αξηζκό Οπξάο»

 

3.4.8 Πίνακες Αντιστοίχησης 

Πίνακας «CoS σε DSCP» 

Οη πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο ηνπ πίλαθα αληηζηνίρεζεο εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Πίλαθαο 3-9: Πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο πίλαθα «CoS ζε DSCP» 

CoS ηηκέο 0 1 2 3 4 5 6 7 

DSCP ηηκέο 0 8 16 24 32 40 48 56 

 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ ηηκψλ απηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ν θαζνξηζκφο λέσλ 
DSCP ηηκψλ γηα φιεο ηηο CoS ηηκέο. Γηα παξάδεηγκα κε ηελ αθφινπζε εληνιή, ηα πεξηερφκελα 
ηνπ πίλαθα ηξνπνπνηνχληαη φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3-10: 

mls qos map cos-dscp 10 15 20 25 30 35 40 45 

Πίλαθαο 3-10: Σξνπνπνηεκέλεο ηηκέο πίλαθα «CoS ζε DSCP»  

CoS ηηκέο 0 1 2 3 4 5 6 7 

DSCP ηηκέο 10 15 20 25 30 35 40 45 

Πίνακας Μετάλλαξης «DSCP σε DSCP» 

Οη πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο αληηζηνίρεζεο ηνπ πίλαθα είλαη 1:1. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 
αιιάμνπλ ηα πεξηερφκελα θαη λα θαζνξηζηνχλ λέεο DSCP ηηκέο γηα φιεο ηηο παιαηέο. Κάζε 
δηεπαθή (interface) έρεη ην δηθφ ηεο πίλαθα κεηάιιαμεο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα αλ επηζπκνχκε γηα 
φζα παθέηα θαηαθζάλνπλ ζηε δηεπαθή GigabitEthernet0/1 κε DSCP ηηκή απφ 0 έσο θαη 7 λα 
κεηαιιάζζεηαη ζηελ QoS εηηθέηα ηνπο ε DSCP ηηκή ζε 0 (κεδέλ) θαη φζα θαηαθζάλνπλ κε  
DSCP ηηκή απφ 8 έσο θαη 13 λα κεηαιιάζζεηαη ζηελ QoS εηηθέηα ηνπο ε DSCP ηηκή ζε 10, 
απαηηνχληαη νη αθφινπζεο εληνιέο παξακεηξνπνίεζεο:  

Router(config)# mls qos map dscp-mutation OurMap1 1 2 3 4 5 6 7 to 0 

Router(config)# mls qos map dscp-mutation OurMap1 8 9 10 11 12 13 to 10 

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/1 

Router(config-if)# mls qos trust dscp 

Router(config-if)# mls qos dscp-mutation OurMap1 

Πίνακας «IP Precedence σε DSCP» 

Οη πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο ηνπ «IP Precedence ζε DSCP» πίλαθα είλαη ίδηεο κε ηνπ «CoS ζε 
DSCP» πίλαθα. Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ ηηκψλ απηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ν νξηζκφο λέσλ DSCP 
ηηκψλ γηα φιεο ηηο IPP ηηκέο γίλεηαη σο αθνινχζσο: 

Router(config)# mls qos map ip-prec-dscp 10 15 20 25 30 35 40 45 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή    Καιδήο Γεκήηξηνο  

Μειέηε θαη Τινπνίεζε ελφο χγρξνλνπ Γηθηχνπ Γεδνκέλσλ  
κε Έκθαζε ζηε Μεηάδνζε Φσλήο (VoIP)  78 

 

Πίνακας «DSCP σε policed DSCP» 

Ζ πξνεπηιεγκέλε αληηζηνίρεζε είλαη 1:1. Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ ηηκψλ απηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ν 
νξηζκφο λέσλ DSCP ηηκψλ γηα φιεο ηηο παιαηέο DSCP ηηκέο γίλεηαη φπσο ζην αθφινπζν 
παξάδεηγκα φπνπ αληηθαζίζηαληαη νη ηηκέο 50-57 κε 0: 

Router(config)# mls qos map policed-dscp 50 51 52 53 54 55 56 57 to 0 

Πίνακας «DSCP σε CoS» 

Οη πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο ηνπ πίλαθα αληηζηνίρεζεο εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Πίλαθαο 3-11: Πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο πίλαθα «DSCP ζε CoS» 

DSCP ηηκέο 0-7 8-15 16-23 24-31 32-39 40-47 48-55 56-63 

CoS ηηκέο 0 1 2 3 4 5 6 7 

 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ ηηκψλ απηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ν νξηζκφο λέσλ CoS 
ηηκψλ γηα φιεο ηηο DSCP ηηκέο. Γηα παξάδεηγκα κε ηελ αθφινπζε εληνιή:  

Router(config)# mls qos map dscp-cos 8 16 24 32 40 to 0 

Πίνακας «CoS σε Αριθμό Ουράς» 

Οη πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο ηνπ πίλαθα αληηζηνίρεζεο εκθαλίδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Πίλαθαο 3-12: Πξνεπηιεγκέλεο ηηκέο πίλαθα «CoS ζε Αξηζκό Οπξάο»  

User Priority (CoS) Οπξά 

0, 1 1 

2, 3 2 

4, 5 3 

6, 7 4 

 

ε πεξίπησζε πνπ νη πξνεπηιεγκέλεο απηέο ηηκέο δε ζπκβαδίδνπλ κε ην πξφηππν ΗΔΔΔ 802.1Q 
(βι. Πίλαθα 3-13), κπνξνχλ λα παξακεηξνπνηεζνχλ. 

Πίλαθαο 3-13: Πξνηεηλόκελε Αληηζηνίρηζε CoS ζε Αξηζκό Οπξάο Δμόδνπ 

 Αξηζκόο δηαζέζηκσλ Σάμεσλ θίλεζεο (Οπξέο Δμόδνπ) 

CoS 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 0 0 0 1 1 1 1 2 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 0 0 0 1 1 2 2 3 

4 0 1 1 2 2 3 3 4 

5 0 1 1 2 3 4 4 5 

6 0 1 2 3 4 5 5 6 

7 0 1 2 3 4 5 6 7 
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πλεπψο ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη ηέζζεξεηο νπξέο εμφδνπ ζε κηα δηεπαθή, κε βάζε 
ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη θαηά ζπλέπεηα κε βάζε ην πξφηππν 802.1Q, απαηηείηαη ε αθφινπζε 
παξακεηξνπνίεζε: 

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/1 
Router(config-if)# wrr-queue cos-map 1 1 2 
Router(config-if)# wrr-queue cos-map 2 0 3 

Router(config-if)# wrr-queue cos-map 3 4 5 

Router(config-if)# wrr-queue cos-map 4 6 7 

3.4.9 ταθμισμένη Δίκαιη Αναμονή Βασισμένη σε Σάξεις (CBWFQ) 

Προεπισκόπηση 

Ο αιγφξηζκνο πξνγξακκαηηζκνχ εθπνκπήο παθέησλ CBWFQ (ηαζκηζκέλε δίθαηε αλακνλή 
βαζηζκέλε ζε Σάμεηο) είλαη επέθηαζε ηνπ αιγνξίζκνπ WFQ (ηαζκηζκέλε δίθαηε αλακνλή-νπξά) 
θαη παξέρεη ππνζηήξημε ζηε ρξήζε ησλ θαζνξηζκέλσλ ηάμεσλ θίλεζεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 
αιγνξίζκνπ CBWFQ, πξέπεη λα νξηζηνχλ νη ηάμεηο θίλεζεο κε βάζε ηα θξηηήξηα πξνζαξκνγήο 
ησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξσηνθφιισλ, ιίζηεο ειέγρνπ πξφζβαζεο (ACLs) θαη δηεπαθέο 
εηζφδνπ. Σα παθέηα πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πξνζαξκνγήο γηα κηα ηάμε απνηεινχλ 
θίλεζε ηεο ηάμεο απηήο.    

Όηαλ κηα ηάμε νξηζηεί ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα, αθνινχζσο ζα ιάβεη ραξαθηεξηζηηθά. Ο 
ραξαθηεξηζκφο κηαο ηάμεο γίλεηαη κε ηνλ νξηζκφ ηνπ εχξνπο δψλεο, ην βάξνο ζηάζκηζεο θαη ην 
κέγηζην φξην παθέησλ. Σν εχξνο δψλεο πνπ έρεη αλαηεζεί ζε κηα ηάμε είλαη ην εγγπεκέλν εχξνο 
δψλεο πνπ παξαρσξείηαη ζηελ ηάμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκθφξεζεο. Δπίζεο κπνξεί λα 
θαζνξηζηεί ην φξην νπξάο ηεο ηάμεο απηήο πνπ είλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο παθέησλ πνπ 
επηηξέπεηαη λα ζπζζσξεχνληαη ζηελ νπξά γηα ηελ ηάμε απηή. πλεπψο ηα παθέηα πνπ αλήθνπλ 
ζε κηα ηάμε ππφθεηληαη ζηα φξηα εχξνπο δψλεο θαη νπξάο ηεο ηάμεο απηήο. 

Όηαλ κηα νπξά πξνηεξαηφηεηαο θηάζεη ζην πξνπαξακεηξνπνηεκέλν φξην, ηφηε κε ην λα 
εηζέιζνπλ ζε απηή επηπξφζζεηα παθέηα ζα πξνθιεζεί απφξξηςε tail drop ή packet drop, 
αλάινγα πψο έρεη παξακεηξνπνηεζεί ε πνιηηηθή ηεο Σάμεο.  

Tail Drop ρξεζηκνπνηείηαη γηα CBWFQ ηάμεηο, εθηφο αλ δηαθξηηά ε ηάμε έρεη 
παξακεηξνπνηεζεί λα ρξεζηκνπνηεί σο κέζνδν απνθπγήο ζπκθφξεζεο ηνλ αιγφξηζκν 
Weighted Random Early Detection (WRED) γηα ηελ απφξξηςε ησλ παθέησλ. ηελ πεξίπησζε 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη WRED packet drop αληί γηα tail drop γηα κηα ή πεξηζζφηεξεο ηάμεηο ζε έλαλ 
ράξηε πνιηηηθήο, πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη φηη δελ έρεη παξακεηξνπνηεζεί γηα ηε δηεπαθή 
(interface), ζηελ νπνία επηζπλάπηεηαη ε πνιηηηθή ππεξεζίαο, ν αιγφξηζκνο WRED.  

Αλ ε πξνεπηιεγκέλε θιάζε (default class) δηαξζξσζεί κε ηελ εληνιή bandwidth policy-
map class, φιε ε κε ηαμηλνκεκέλε θίλεζε ζα εληαρζεί ζε κηα εληαία νπξά κε δεδνκέλε 
κεηαρείξηζε ζχκθσλα κε ην παξακεηξνπνηεκέλν εχξνο δψλεο. Αλ ε πξνεπηιεγκέλε θιάζε 
δηαξζξσζεί κε ηελ εληνιή fair-queue, φιε ε κε ηαμηλνκεκέλε θίλεζε θαηαηάζζεηαη ζε ξνή κε 
best-effort κεηαρείξηζε. Αλ ε πξνεπηιεγκέλε θιάζε δελ παξακεηξνπνηεζεί, ηφηε έρεη 
πξνεπηιεγεί ε θίλεζε πνπ δελ ηαηξηάδεη κε θακία απφ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ππάξρνπζεο 
θιάζεηο λα θαηαηάζζεηαη ζε ξνή κε best-effort κεηαρείξηζε. Μφιηο έλα παθέην ηαμηλνκεζεί, 
εθαξκφδνληαη φινη νη πξφηππνη κεραληζκνί πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 
δηαθνξνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ θιάζεσλ. 

Λέγνληαο ηαμηλφκεζε ξνψλ γίλεηαη αλαθνξά ζην πξφηππν WFQ. Γειαδή ηα παθέηα κε 
ηελ ίδηα IP δηεχζπλζε πξνέιεπζεο, IP δηεχζπλζε πξννξηζκνχ, TCP ή UDP πφξηα πεγήο ή 
πφξηα πξννξηζκφ TCP ή UDP ηαμηλνκνχληαη ζηελ ίδηα ξνε. Σν πξφηππν WFQ δηαζέηεη ίδην 
κεξίδην ηνπ εχξνπο δψλεο γηα θάζε ξνή - ίδηα ζηάζκηζε θαη γηα ην ιφγν απηφ θαιείηαη επίζεο 
«δίθαηε νπξά» (fair queue).  

Γηα ην CBWFQ, ην νπνίν είλαη επέθηαζε ηνπ πξνηχπνπ WFQ, ην βάξνο ζηάζκηζεο πνπ 
νξίδεηαη γηα ηελ θιάζε, εθθξάδεη θαη ην βάξνο θάζε παθέηνπ πνπ αλήθεη ζε απηή. Σα παθέηα πνπ 
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θηάλνπλ ζηε δηεπαθή εμφδνπ, θαηαηάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηα 
θίιηξα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί θαη έηζη θάζε παθέην ζηαζκίδεηαη θαηάιιεια. Ζ ζηάζκηζε θάζε 
παθέηνπ θαζνξίδεηαη απφ ην εχξνο δψλεο πνπ έρεη νξίζεη ν ρξήζηεο λα δηαηίζεηαη ζε θάζε 
θιάζε. Τπφ απηή ηελ έλλνηα θαη ε ζηάζκηζε κηαο θιάζεο νξίδεηαη απφ ην ρξήζηε.   

Μεηά ηε ζηάζκηζε, ην παθέην πάεη θαη ηνπνζεηείηαη ζηε θαηάιιειε νπξά θιάζεο. Ο 
CBWFQ ρξεζηκνπνηεί ηα βάξε, δειαδή ηε ζηάζκηζε ησλ παθέησλ γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ε νπξά 
θιάζεο εμππεξεηείηαη δίθαηα.  

Ζ δηακφξθσζε κηαο πνιηηηθήο ηάμεσλ (class policy) – δειαδή ε δηακόξθσζε ηνπ 
CBWFQ αιγνξίζκνπ – πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηξία βήκαηα: 

1. Καζνξηζκφο ηάμεσλ θίλεζεο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί πνιηηηθή ηαμηλφκεζεο (ράξηεο 
ηαμηλφκεζεο-class maps) 

Ζ δηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη πφζα είδε παθέησλ ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηεζνχλ κεηαμχ 
ηνπο. 

2. πζρέηηζε ησλ πνιηηηθψλ (δειαδή ραξαθηεξηζηηθά ηάμεσλ) κε θάζε ηάμε θίλεζεο 
(ράξηεο πνιηηηθήο – policy maps). 

Απηή ε δηαδηθαζία πξνυπνζέηεη δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηα 
παθέηα πνπ αλήθνπλ ζε κηα απφ ηηο ηάμεηο πνπ έρνπλ ήδε νξηζηεί, κέζσ ελφο ράξηε 
ηαμηλφκεζεο (class map). Γηα ηε δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα νξηζηεί έλαο ράξηεο 
πνιηηηθήο (policy map) πνπ  θαζνξίδεη ηελ πνιηηηθή γηα θάζε ηάμε θίλεζεο. 

3. χλδεζε πνιηηηθψλ κε ηε δηεπαθή (ππεξεζία πνιηηηθψλ-service policies) 

Απηή ε δηαδηθαζία απαηηεί λα ζπζρεηηζηεί έλαο ήδε ππάξρσλ ράξηεο πνιηηηθήο (policy 
map) ή ππεξεζία πνιηηηθήο (service policy), κε κηα δηεπαθή (interface) ψζηε λα 
εθαξκνζηεί ην ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν πνιηηηθψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
δηεπαθήο. 

Οφέλη 

Ο CBWFQ αιγφξηζκνο επηηξέπεη ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ εχξνπο δψλεο πνπ ζα δηαηεζεί 
ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε ηάμε θίλεζεο. Λακβάλνληαο ππφςε ην δηαζέζηκν εχξνο δψλεο ζηε 
δηεπαθή, κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ έσο θαη 64 ηάμεηο θαζψο θαη ε κεηαμχ ηνπο θαηαλνκή 
ειέγρνπ, γεγνλφο πνπ δελ κπνξεί λα ζπκβεί κε ηε δίθαηε νπξά WFQ. 

Ζ δίθαηε νπξά, πνπ βαζίδεηαη ζε ξνέο, γηα λα ηαμηλνκήζεη ηελ θίλεζε εθαξκφδεη βάξε 
ζηάζκηζεο γηα θάζε ζπλνκηιία θαη ππνινγίδεη ην δηαζέζηκν εχξνο δψλεο γηα θάζε κηα. Απηά ηα 
βάξε ηαμηλφκεζεο ηεο θίλεζεο, εμαξηψληαη θαη πεξηνξίδνληαη απφ ηα επηά IP Precedence 
επίπεδα.  

Περιορισμοί 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ CBWFQ ζε κηα θπζηθή δηεπαθή είλαη δπλαηή κφλν αλ ε δηεπαθή είλαη ζηελ 
πξνθαζνξηζκέλε θαηάζηαζε νπξάο. Γηα ηε ζεηξηαθή δηεπαθή Δ1 (2048 Mbps) ε 
πξνθαζνξηζκέλε θαηάζηαζε είλαη ν αιγφξηζκνο WFQ, ελψ άιιεο δηεπαθέο ρξεζηκνπνηνχλ 
FIFO ζαλ πξνθαζνξηζκέλε θαηάζηαζε. Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηάο CBWFQ αληηθαζηζηά 
ηελ αξρηθή WFQ, ελψ αληίζεηα ζε έλα ΑΣΜ PVC δελ ζπκβαίλεη ην ίδην. 

Πξηλ γίλεη ε παξακεηξνπνίεζε ζε κηα θιάζε ελφο ράξηε πνιηηηθήο, φηη γηα ηε WRED 
ιεηηνπξγία ζα ρξεζηκνπνηεί packet drop αληί tail drop, ζα πξέπεη πξψηα λα έρεη  επηβεβαησζεί 
φηη δελ έρεη δηακνξθσζεί WRED ιεηηνπξγία ζηε δηεπαθή φπνπ ζα εθαξκνζηεί απηή ε ππεξεζία 
πνιηηηθήο. 
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3.4.10 Διαμόρφωση Class Map 

Κάζε class-map πεξηέρεη πξνζαξκνζκέλα θξηηήξηα (ζπλζήθεο ειέγρνπ) φπσο: ιίζηεο 
πξφζβαζεο ή δηεπαθή εηζφδνπ ή ην πξσηφθνιιν, βάζεη ησλ νπνίσλ έλα παθέην ειέγρεηαη έηζη 
ψζηε λα θαζνξηζηεί αλ αλήθεη ή φρη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηάμε θίλεζεο. Ο ζηφρνο είλαη ε 
δεκηνπξγία κηαο απνηειεζκαηηθήο ηάμεο ηεο νπνίαο ε πνιηηηθή κπνξεί λα θαζνξηζηεί ζε έλαλ ή 
θαη πεξηζζφηεξνπο ράξηεο (policy maps).  

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Router(config)# class-map class-map-name Καζνξίδεη ην φλνκα ηνπ class-map 

2 Router(config-cmap)# match access-group 

{access-group 

| name access-group-name} 

 

ή 

 

Router(config-cmap)# match input-interface 

interface-name 

 

 

 

 

ή 

 

Router(config-cmap)# match protocol protocol 

 

 

Καζνξίδεη ην φλνκα ηεο ACL ηεο νπνίαο 
ηα πεξηερφκελα παθέηα ειέγρνληαη γηα 
λα δηαπηζησζεί εάλ αλήθνπλ ζηε ηάμε. 

 

Καζνξίδεη ην φλνκα ηεο δηεπαθήο 
εηζόδνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ 
θξηηήξην πξνζαξκνγήο θαηά ην νπνίν ηα 
παθέηα ειέγρνληαη γηα λα δηαπηζησζεί 
εάλ αλήθνπλ ζηε ηάμε. 

Καζνξίδεη ην πξσηόθνιιν πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θξηηήξην 
πξνζαξκνγήο θαηά ην νπνίν ηα παθέηα 
ειέγρνληαη γηα λα δηαπηζησζεί εάλ 
αλήθνπλ ζηε ηάμε. 

 

Παξάδεηγκα δηακόξθσζεο class-map 

ην αθφινπζν παξάδεηγκα ζα δεκηνπξγεζνχλ δπν access-lists κε νλφκαηα 101 θαη 102 
ζηηο νπνίεο ζα θαζνξηζηνχλ ηα θξηηήξηα πξνζαξκνγήο. Γηα ηελ πξψηε class-map πνπ ζα 
νλνκαζηεί class1, ε ACL 101 ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θξηηήξην πξνζαξκνγήο. Όκνηα ε ACL 102 
γηα ηε δεχηεξε ηάμε πνπ δεκηνπξγείηαη κε φλνκα class2. Καηά ζπλέπεηα ηα παθέηα ζα ειέγρνληαη 
κε βάζε απηέο ηηο ACLs γηα λα δηαπηζησζεί αλ αλήθνπλ ζηελ ηάμε.  

Router(config)# access-list 101 permit udp host 10.10.10.10 host 10.10.10.20 range 16384 20000 

Router(config)# access-list 102 permit udp host 10.10.10.10 host 10.10.10.20 range 53000 56000 
Router(config)# class-map class1 

Router(config-cmap)# match access-group 101 

Router(config-cmap)# exit 
Router(config-cmap)# class-map class2 

Router(config-cmap)# match access-group 102 

Router(config-cmap)# exit 

3.4.11 Διαμόρφωση Class Policy σε Policy Map 

Ζ δηακφξθσζε ελφο ράξηε πνιηηηθήο (policy map) θαη ε δεκηνπξγία πνιηηηθψλ ηάμεο (class 
policies) ζπλζέηνπλ ηελ ππεξεζία πνιηηηθήο (service policy). Υξεζηκνπνηείηαη πξψηα ε εληνιή 
policy-map γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ νλφκαηνο θαη ελ ζπλερεία κηα ή θαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 
εληνιέο πνπ αθνινπζνχλ, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνιηηηθήο γηα ηελ πξφηππε-ηππηθή ηάμε 
(standard class) ή ηελ πξνθαζνξηζκέλε ηάμε (default class):  

― Class 

― Bandwidth 

― Fair-queue (κόλν γηα class-default class) 

― Queue-limit ή random-detect 
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Γηα λα δηακνξθσζεί ε πνιηηηθή ηάμεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ή θαη πεξηζζφηεξεο 
απφ ηηο εληνιέο ηεο ιίζηαο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα ηάμε κπνξεί λα θαζνξηζηεί ην bandwidth ελψ 
ζε κηα δεχηεξε ηάμε κπνξεί λα θαζνξηζηεί θαη ην bandwidth αιιά θαη ην queue limit.  

Ζ πξνθαζνξηζκέλε ηάμε (class default-class) ηνπ ράξηε πνιηηηθήο (policy map), είλαη ε 
ηάμε ζηελ νπνία θαηεπζχλεηαη ε θίλεζε πνπ δελ πιήξνη ηα θξηηήξηα πξνζαξκνγήο ησλ άιισλ 
ηάμεσλ, ησλ νπνίσλ ε πνιηηηθή θαζνξίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ράξηε πνιηηηθήο. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ έσο 64 ηάμεηο κε ηηο 
πνιηηηθέο ηνπο. Ωζηφζν, ην ζπλνιηθφ εχξνο δψλεο πνπ δηαηίζεηαη γηα φιεο ηηο ηάμεηο δελ πξέπεη 
λα ππεξβαίλεη ην 75% ηνπ ζπλνιηθνχ δηαζέζηκνπ ζηε δηεπαθή. Σν ππφινηπν 25% 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα έιεγρν θαη θίλεζε δξνκνιφγεζεο (ε παξάθακςε ηνπ 75%, κπνξεί λα 
επηηεπρζεί κε ηελ εληνιή max-reserved bandwidth). Αλ δελ είλαη φιν ην εχξνο δψλεο 
θαηαλεκεκέλν, ην ππφινηπν θαηαλέκεηαη αλαινγηθά κεηαμχ ησλ ηάμεσλ κε βάζε ην 
παξακεηξνπνηεκέλν εχξνο δψλεο ηνπο. 

3.4.12 Διαμόρφωση Class Policy με χρήση Tail Drop 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Router(config)# policy-map policy-map Καζνξίδεη ην φλνκα ηνπ policy-map 

2 Router(config-pmap)# class class-name Καζνξίδεη ην φλνκα ηεο ηάμεο πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζην service policy. 

3 Router(config-pmap-c)# bandwidth {bandwidth-

kbps | remaining percent percentage  |  percent 

percentage} 

 

ή 

 

 
Router(config-pmap-c)# priority {bandwidth-kbps 

| percent percentage} 

Καζνξίδεη ην πνζφ ηνπ εχξνπο δψλεο 
πνπ ζα δηαηεζεί ζηε ηάμε. Σν 
δηαηηζέκελν εχξνο δψλεο ζα πξέπεη λα 
κπνξεί λα ππνζηεξίδεη θαη ηηο 
επηβαξχλζεηο ηνπ Layer 2. 

 

Γηαηεξεί κηα απζηεξή νπξά 
πξνηεξαηφηεηαο (PQ) γηα ηελ CBWFQ 
θίλεζε. 

4 Router(config-pmap-c)# queue-limit number-of-

packets 

Καζνξίδεη ην κέγηζην αξηζκφ παθέησλ 
πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ νπξά 
γηα ηε θιάζε. Παίξλεη ηηκέο απφ 16 έσο 
16384, αιιά εμαξηάηαη απφ ηελ 
πιαηθφξκα θαη ηελ έθδνζε ηνπ IOS. Ζ 
πξνθαζνξηζκέλε ηηκή είλαη 64. 

 

Γηα δηακφξθσζε πνιηηηθήο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ηάμεηο ζηνλ ίδην ράξηε πνιηηηθήο, αξθεί ε 
επαλάιεςε ησλ βεκάησλ 2 έσο 4.  εκεηψλεηαη φηη επεηδή ην ζχλνιν ησλ εληνιψλ ρξεζηκνπνηεί 
ηελ εληνιή queue-limit, ν ράξηεο πνιηηηθήο ρξεζηκνπνηεί tail drop (δειαδή απνξξίπηεη ην 
ηειεπηαίν παθέην) θαη φρη WRED packet drop. 

Η ενηολή bandwidth 

Ο θαζνξηζκφο ηνπ εχξνπο δψλεο πνπ ζα δηαηίζεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηάμε δηακνξθψλεηαη κε 
ηελ εληνιή bandwidth (Βήκα 3).  

Router(config-pmap-c)# bandwidth {bandwidth-kbps | remaining percent percentage  |  

percent percentage} 

Αληίζεηα ε θαηάξγεζε ηνπ δηαηηζέκελνπ εχξνπο δψλεο επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο 
no bandwidth. 
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ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπληαθηηθή αλάιπζε ηεο εληνιήο: 

bandwidth-kbps Σν πνζφ ηνπ εχξνπο δψλεο ζε kbps, πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηε ηάμε. 
Ζ ηηκή πνηθίιεη αλάινγα κε ηε δηεπαθή θαη ηε πιαηθφξκα πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη. 

remaining percent 
percentage 

Καζνξίδεη ην πνζνζηφ ηνπ εγγπεκέλνπ εχξνπο δψλεο πνπ ζα 
εμαξηάηαη απφ ην ζρεηηθφ πνζνζηφ ηνπ δηαζέζηκνπ εχξνπο δψλεο. 
Σν πνζνζηφ κπνξεί λα είλαη έλαο αξηζκφο απφ 1 έσο 100. 

percent percentage Καζνξίδεη ην πνζνζηφ ηνπ εγγπεκέλνπ εχξνπο δψλεο πνπ ζα 
εμαξηάηαη απφ ην απφιπην πνζνζηφ ηνπ δηαζέζηκνπ εχξνπο 
δψλεο. Σν πνζνζηφ κπνξεί λα είλαη έλαο αξηζκφο απφ 1 έσο 100. 

 

Παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο εληνιήο bandwidth ζε CBWFQ 

ην αθφινπζν παξάδεηγκα ζα δεκηνπξγεζεί έλα policy map κε δπν ηάμεηο: κε ηελ εληνιή 
bandwidth ζα θαζνξηζηεί ην εγγπεκέλν εχξνο δψλεο γηα θάζε ηάμε (50% γηα ηελ πξψηε θαη 25% 
γηα ηε δεχηεξε), θαζψο θαη ν κέγηζηνο αξηζκφο παθέησλ πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ νπξά 
ηεο πξψηεο ηάμεο. ηε ζπλέρεηα ζα εθαξκνζηεί ε πνιηηηθή ζηε δηεπαθή serial3/2/1. 

Router(config)# policy-map policy1 

 

Router(config-pmap)# class class1 

Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 50 

Router(config-pmap-c)# queue-limit 30 

Router(config-pmap-c)# exit 

 

Router(config-pmap)# class class2 

Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 25 

Router(config-pmap-c)# exit 

Router(config-pmap)# exit 

 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ παξαδείγκαηνο είλαη ε εθαξκνγή ηεο ππεξεζίαο πνιηηηθήο (service 
policy) θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ CBWFQ αιγνξίζκνπ ζηε δηεπαθή (interface). Γηα λα ζπκβεί απηφ 
ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε αθφινπζε εληνιή: 

Router(config-if)# service-policy output policy-map 

πλεπψο ε ζπλέρεηα ηνπ παξαδείγκαηνο ζα είλαη ε αθφινπζε: 

Router(config)# interface serial3/2/1 

Router(config-if)# service-policy output policy1 

Router(config-if)# end 

Η ενηολή priority 

Γηα λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ θίλεζε κηαο ηάμεο, πνπ αλήθεη ζε έλα ράξηε πνιηηηθήο, 
ρξεζηκνπνηείηαη ε εληνιή priority (Βήκα 3). 

Router(config-pmap-c)# priority {bandwidth-kbps | percent percentage} 

Αληίζεηα ε θαηάξγεζε ηεο πξνηεξαηφηεηαο απηήο επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο no 
priority. 

Router(config-pmap-c)# no priority {bandwidth-kbps | percent percentage} 
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ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπληαθηηθή αλάιπζε ηεο εληνιήο: 

bandwidth-kbps Δγγπεκέλν επηηξεπηφ εχξνο δψλεο ζε kbps γηα ηελ θίλεζε 
πξνηεξαηφηεηαο. Ζ ηηκή πνηθίιεη αλάινγα κε ηε δηεπαθή θαη ηε 
πιαηθφξκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Πέξα απφ ην εγγπεκέλν εχξνο 
δψλεο, ε ππφινηπε θίλεζε κπνξεί λα απνξξηθηεί ζε πεξίπησζε 
ζπκθφξεζεο. Ζ ηηκή πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 8 θαη 2.000.000 kbps. 

percent Καζνξίδεη φηη ην πνζφ ηνπ εγγπεκέλνπ εχξνπο δψλεο ζα εμαξηάηαη 
απφ ην πνζνζηφ ηνπ δηαζέζηκνπ εχξνπο δψλεο. 

percentage Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηνπ δηαζέζηκνπ εχξνπο δψλεο γηα κηα ηάμε 
πξνηεξαηφηεηαο κπνξεί λα ιάβεη ηηκέο απφ 1 έσο 100. 

 

Με ηε δηαηήξεζε απζηεξήο νπξάο πξνηεξαηφηεηαο (PQ) γηα ηε CBWFQ θίλεζε, 
δηακνξθψλεηαη ν κεραληζκφο Low Latency Queuing (LLQ). Ζ PQ επηηξέπεη ζηα επαίζζεηα ζηελ 
θαζπζηέξεζε δεδνκέλα θσλήο λα εληαρζνχλ κέζα ζε νπξά θαη λα απνζηαινχλ πξηλ απφ ηα 
δεδνκέλα ησλ  ππνινίπσλ ηάμεσλ. Μηα παξφκνηα εληνιή είλαη ε ip rtp priority, ε νπνία δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα λα νξίδεηαη πξνηεξαηφηεηα ξνψλ κε βάζε κφλν ηνλ UDP αξηζκφ ζχξαο. Γελ είλαη 
δηαζέζηκε γηα ηα ATM PVCs. 

Οη εληνιέο bandwidth θαη priority δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ίδηα ηάμε ελφο 
ράξηε πνιηηηθήο. Ωζηφζν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο πνπ αλήθνπλ 
ζηνλ ίδην ράξηε πνιηηηθήο. 

Μέζα ζε έλα ράξηε πνιηηηθήο, κπνξνχλ λα δνζνχλ κηα ή θαη πεξηζζφηεξεο θαηαζηάζεηο 
πξνηεξαηφηεηαο ηάμεσλ. Όηαλ πνιιέο ηάμεηο κέζα ζε έλα εληαίν ράξηε πνιηηηθήο θαζνξηζηνχλ 
ζαλ ηάμεηο πξνηεξαηφηεηαο, ηφηε φιε ε θίλεζε ησλ ηάμεσλ απηψλ κπαίλεη ζε κηα εληαία νπξά 
πξνηεξαηφηεηαο.  

Παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο εληνιήο priority  

ην επφκελν παξάδεηγκα ζα θαζνξηζηεί PQ κε εγγπεκέλν εχξνο δψλεο ηα 50 kbps γηα ηελ ηάμε 
voice ηνπ ράξηε πνιηηηθήο policy1. 

Router(config)# policy-map policy1 

Router(config-pmap)# class voice 

Router(config-pmap-c)# priority 50 

3.4.13 Διαμόρφωση Class Policy με Φρήση WRED Packet Drop 

ε πξνγελέζηεξε ελφηεηα έγηλε αλάιπζε ηεο Tail Drop δηαδηθαζίαο απφξξηςεο παθέησλ. Έλα 
ηέηνην ζρήκα ζηελ πξάμε έρεη πάξα πνιιά πξνβιήκαηα, κε θπξηφηεξα ηε κεησκέλε απφδνζε, 
ηελ απμεκέλε αδηθία, ηνλ θαζνιηθφ ζπγρξνληζκφ ησλ ξνψλ θαη ηνλ κε δηαρσξηζκφ ηεο θίλεζεο 
δεδνκέλσλ ζε ηάμεηο. Γηα λα αληηκεησπίζνπκε απηά ηα πξνβιήκαηα πινπνηνχκε πνιηηηθέο 
Δλεξγνχο Γηαρείξηζεο Οπξάο (Active Queue Management), βάζεη ησλ νπνίσλ δηαρεηξηδφκαζηε 
ηα παθέηα ζηνπο θαηαρσξηηέο κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνβιεκάησλ. Οη 
δπν θχξηεο κέζνδνη πινπνίεζεο Δλεξγνχο Γηαρείξηζεο Οπξάο είλαη ε Απφξξηςε Παθέησλ 
(Packet Drop) θαη ν Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο (Scheduling). 

Ο αιγφξηζκνο RED (Random Early Detection / Drop, Σπραία Πξψηκε Αλίρλεπζε / 
Απφξξηςε) βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ηεο ηπραίαο απφξξηςεο παθέησλ, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε 
δηθαηνζχλεο θαη ηε κείσζε απφξξηςεο ξηπήο, αθνχ έηζη ράλνληαη παθέηα απφ δηάθνξεο ξνέο. 
Έηζη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζέηεη δπν θαηψθιηα σο πξνο ην κέγεζνο ηεο νπξάο: ην Διάρηζην 
Καηψθιη (Minimum Threshold) θαη ην Μέγηζην Καηψθιη (Maximum Threshold), θαζψο θαη κηα 
πηζαλφηεηα MPD (Mark Probability Denominator). Κάζε θνξά πνπ εηζέξρεηαη έλα παθέην, ν 
αιγφξηζκνο RED ππνινγίδεη αλ ζα ην απνξξίςεη ή φρη κε βάζε ηε ζρέζε ηνπ κέζνπ κήθνπο 
νπξάο κε ηα θαηψθιηα θαη ηελ πηζαλφηεηα απφξξηςεο.   



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή    Καιδήο Γεκήηξηνο  

Μειέηε θαη Τινπνίεζε ελφο χγρξνλνπ Γηθηχνπ Γεδνκέλσλ  
κε Έκθαζε ζηε Μεηάδνζε Φσλήο (VoIP)  85 

 

Ζ αλάγθε παξνρήο πνηφηεηαο ππεξεζίαο βαζηζκέλεο ζε ηάμεηο θίλεζεο, νδήγεζε ζηελ 
κεηεμέιημε ηνπ αιγνξίζκνπ RED ζε WRED (Weighted RED, ηαζκηζκέλν RED). Ο WRED 
επηηπγράλεη λα αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθά θάζε ηάμε θίλεζεο, εηζάγνληαο ηα αληίζηνηρα Max θαη 
Min Threshold γηα θάζε κηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα θάζε επίπεδν πξνηεξαηφηεηαο (Σάμε) νξίδεηαη 
μερσξηζηφ Μέγηζην θαη Διάρηζην Καηψθιη θαη θαηά ζπλέπεηα εθαξκφδεηαη δηαθνξεηηθφ πξνθίι 
απφξξηςεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν θίλεζεο. Γεληθά ν WRED απνξξίπηεη παθέηα επηιεθηηθά κε 
βάζε ην IP Precedence. Έηζη ηα παθέηα πςειήο πξνηεξαηφηεηαο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 
απνξξηθζνχλ ζε ζρέζε κε παθέηα ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο. 

ην επφκελν ζρήκα παξνπζηάδεηαη έλα ζελάξην WRED απφξξηςεο παθέησλ. Έρνπλ 
νξηζηεί ηξεηο Σάμεηο θίλεζεο κε Υακειή, Μεζαία θαη Τςειή πξνηεξαηφηεηα. Καηά ζπλέπεηα 
εθαξκφδεηαη δηαθνξεηηθφ πξνθίι απφξξηςεο θαζνξίδνληαο ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο Min 
Threshold (Min Threshold_1, Min Threshold_2 θαη Min Threshold_3) θαη κηα θνηλή ηηκή Max 
Threshold.  

Δηθόλα 3-25: Γηαδηθαζία WRED Απόξξηςεο Παθέησλ 
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Δίλαη θαλεξφ πσο ππάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφξξηςεο αθνχ ηζρχεη 
φηη 1 2 3MinThreshold_ MinThreshold_ MinThreshold_  θαη θαηά ζπλέπεηα ην κέζν κήθνο νπξάο 

γηα ηελ θίλεζε Υακειήο Πξνηεξαηφηεηαο ζα πξνζεγγίζεη ζπληνκφηεξα ηελ αληίζηνηρε Min 
Threshold ηηκή ηνπ (Min Threshold_1) απ φηη ην κέζν κήθνο νπξάο ηεο Μεζαίαο θαη Τςειήο 
Πξνηεξαηφηεηαο. πλεπψο ζε θάζε πεξίπησζε ζπκθφξεζεο ηε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 
απφξξηςεο ηελ έρνπλ ηα παθέηα πνπ αλήθνπλ ζηελ ηάμε κε ηε ρακειφηεξε πξνηεξαηφηεηα.  

Ζ δηακφξθσζε ηνπ WRED αιγνξίζκνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ζε θάζε δηεπαθή εμφδνπ 
πνπ αλακέλεηαη ζπκθφξεζε. Κπξίσο πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζε δξνκνινγεηέο επηπέδνπ 
ππξήλα, ελψ νη δξνκνινγεηέο πξφζβαζεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εθρσξνχλ ην IP 
Precedence ζηα εηζεξρφκελα ζην δίθηπν παθέηα, βάζεη ηνπ νπνίνπ ν WRED αληηκεησπίδεη ηα 
δηαθνξεηηθά είδε θίλεζεο. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη βήκα πξνο βήκα ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ WRED 
αιγνξίζκνπ ζε έλαλ δξνκνινγεηή Cisco. 

 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Router(config)# policy-map policy-map Καζνξίδεη ην φλνκα ηνπ policy-map 

2 Router(config-pmap)# class class-name Καζνξίδεη ην φλνκα ηεο ηάμεο πνπ 
δεκηνπξγείηαη θαη πεξηιακβάλεηαη ζην 
service policy. 

3 Router(config-pmap-c)# bandwidth bandwidth-kbps 

 

ή 

 
 
Router(config-pmap-c)# priority {bandwidth-kbps 

| percent percentage} 

Καζνξίδεη ην πνζφ ηνπ εχξνπο δψλεο 
πνπ ζα δηαηεζεί ζηε ηάμε. Σν 
δηαηηζέκελν εχξνο δψλεο ζα πξέπεη λα 
κπνξεί λα ππνζηεξίδεη θαη ηηο 
επηβαξχλζεηο ηνπ Layer 2. 

Γηαηεξεί κηα απζηεξή νπξά 
πξνηεξαηφηεηαο (PQ) γηα ηελ CBWFQ 
θίλεζε.  
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Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

4 Router(config-pmap-c)# random-detect Δλεξγνπνηεί ηε WRED δηαδηθαζία. Ζ 
πνιηηηθή ηάμεο απνξξίπηεη παθέηα κε 
ρξήζε WRED αληί tail drop. 

5 Router(config-pmap-c)# random-detect 

exponential-weighting-constant exponent 

 

θαη/ή 

 
Router(config-pmap-c)# random-detect precedence 

precedence min-threshold max-threshold 

mark-prob-denominator 

Γηακνξθψλεη ην ζπληειεζηή εθζεηηθνχ 
βάξνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ κεγέζνπο νπξάο. 

Ρπζκίδεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ WRED κε 
έλα ζπγθεθξηκέλν IP Precedence. Ζ 
εληνιή πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη γηα 
θάζε Precedence.  

 

Γηα δηακφξθσζε πνιηηηθήο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ηάμεηο ζηνλ ίδην ράξηε πνιηηηθήο, αξθεί ε 
επαλάιεςε ησλ βεκάησλ 2 έσο 5.  εκεηψλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ εληνιψλ ρξεζηκνπνηεί 
WRED packet drop θαη φρη tail drop. 

Σν κέζν κέγεζνο νπξάο βαζίδεηαη ζηνλ πξνεγνχκελν κέζν φξν θαη ζην ηξέρνλ κέγεζνο ηεο 
νπξάο. Ο ηχπνο ππνινγηζκνχ είλαη ν αθφινπζνο: 

 
n n

1 1
average=[old_average*(1- )]+(current_queue_size* )

2 2
 

Όπνπ ην n είλαη ζπληειεζηήο εθζεηηθνχ βάξνπο. Παίξλεη ηηκέο απν1 έσο 16, κε πξνθαζνξηζκέλε 
ηηκή ην 9. 

Γηα κεγάιεο ηηκέο ηνπ n, απμάλεηαη ε βαξχηεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ κέζνπ φξνπ. Σν κέζν 
κέγεζνο νπξάο είλαη απίζαλν λα αιιάμεη πνιχ γξήγνξα, απνθεχγνληαο δξαζηηθή ηαιάληεπζε 
ζην κέγεζνο. Βέβαηα γηα πνιχ πςειέο ηηκέο ηνπ n, ε δηαδηθαζία WRED ζα είλαη ζαλ λα έρεη ηεζεί 
εθηφο ιεηηνπξγίαο. 

Γηα ρακειέο ηηκέο ηνπ n, ην κέζν κέγεζνο νπξάο πιεζηάδεη ζηελά ην ηξέρνλ κέγεζνο νπξάο. Σν 
κέζν κέγεζνο νπξάο πνπ πξνθχπηεη θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηηο αιιαγέο ησλ επηπέδσλ 
θπθινθνξίαο. 

Πηζαλόηεηα απόξξηςεο παθέηνπ  

Ζ πηζαλφηεηα απφξξηςεο παθέηνπ βαζίδεηαη ζην minimum threshold (ειάρηζην θαηψθιη), 
maximum threshold (κέγηζην θαηψθιη) θαη ζηνλ παξνλνκαζηή mark probability (ζεκείν 
πηζαλφηεηαο).  

Όηαλ ην κέζν κέγεζνο νπξάο είλαη πάλσ απφ ην ειάρηζην θαηψθιη, ηφηε ε δηαδηθαζία 
RED μεθηλά λα απνξξίπηεη παθέηα. Σν πνζνζηφ απφξξηςεο παθέησλ απμάλεηαη γξακκηθά φζν 
ην κέζν κέγεζνο νπξάο απμάλεηαη θαη έσο φηνπ λα θηάζεη ην κέγηζην θαηψθιη.  

Ο παξνλνκαζηήο mark probability (mark-prob-denominator) είλαη ην θιάζκα ησλ 
παθέησλ πνπ απνξξίθζεθαλ φηαλ ην κέζν κέγεζνο νπξάο είλαη ζην κέγηζην θαηψθιη. Γηα 
παξάδεηγκα, αλ ν παξνλνκαζηήο είλαη 512 ζεκαίλεη φηη απνξξίπηεηαη έλα αλά 512 παθέηα θαη 
ελψ ην κέζν κέγεζνο νπξάο είλαη ζην κέγηζην θαηψθιη. 

Μφιηο ην κέζν κέγεζνο νπξάο μεπεξάζεη ην κέγηζην θαηψθιη, φια ηα παθέηα απνξξίπηνληαη. 
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Δηθόλα 3-26: Πηζαλόηεηα WRED Απόξξηςεο Παθέηνπ 
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Η ενηολή random-detect precedence 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ε ξχζκηζε ησλ WRED παξακέηξσλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν IP 
Precedence επηηπγράλεηαη κε ηελ αθφινπζε εληνιή: 

random-detect precedence precedence min-threshold max-threshold 

mark-prob-denominator 

Δλψ κε ηελ αθφινπζε εληνιή επηζηξέθνπλ νη παξάκεηξνη ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή αλάινγα 
κε ην IP Precedence: 

no random-detect precedence precedence min-threshold max-threshold 

mark-prob-denominator 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπληαθηηθή αλάιπζε ηεο εληνιήο: 

precedence Ο αξηζκφο IP Precedence. Ζ ηηκή θπκαίλεηαη απφ 0 έσο θαη 7 

min-threshold Σν ειάρηζην θαηψθιη ηνπ αξηζκνχ παθέησλ. Ζ ηηκή θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 
4096. Όηαλ ην κέζν κέγεζνο νπξάο θηάζεη απηφ ηνλ αξηζκφ, ν WRED 
μεθηλάεη ηελ απφξξηςε παθέησλ αλάινγα κε ην θαζνξηζκέλν IP 
Precedence. Ζ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή εμαξηάηαη απφ ην επηιεγκέλν IP 
Precedence. Γηα παξάδεηγκα ην min-threshold γηα IP Precedence ηζν κε 
ην 0, αληηζηνηρεί ζην κηζφ ηνπ max-threshold. ηε ζπλέρεηα ζα δνζεί ε 
ιίζηα κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο ηνπ min-threshold αλά IP 
Precedence. 

max-threshold Σν κέγηζην θαηψθιη ηνπ αξηζκνχ παθέησλ. Ζ ηηκή θπκαίλεηαη απφ min-
threshold έσο 4096. Όηαλ ην κέζν κέγεζνο νπξάο θηάζεη απηφ ηνλ 
αξηζκφ, ν WRED μεθηλάεη ηελ απφξξηςε φισλ ησλ παθέησλ κε ην 
θαζνξηζκέλν IP Precedence. 

mark-prob-denominator Δίλαη ην θιάζκα ησλ παθέησλ πνπ απνξξίθζεθαλ φηαλ ην κέζν κέγεζνο 
νπξάο είλαη ζην κέγηζην θαηψθιη. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν παξνλνκαζηήο 
είλαη 512, ζεκαίλεη φηη απνξξίπηεηαη έλα αλά 512 παθέηα θαη ελψ ην κέζν 
κέγεζνο νπξάο είλαη ζην max-threshold. Ζ ηηκή ηνπ θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 
65536 κε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ην 10 (απνξξίπηεηαη έλα παθέην αλά 10 
ζην max-threshold). 
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Πίλαθαο 3-14: Πξνθαζνξηζκέλεο Σηκέο ηεο Παξακέηξνπ Minimum Threshold ηνπ WRED 

IP Precedence  

(IP Πξνηεξαηόηεηα) 

Σηκή Minimum Threshold (θιάζκα Buffer εμόδνπ) 

0 9/18 (1/2) 

1 10/18 (5/9) 

2 11/18 

3 12/18 (2/3) 

4 13/18 

5 14/18 (7/9) 

6 15/18 (5/6) 

7 16/18 (8/9) 

 

Η ενηολή random-detect dscp 

Όκνηα κε ηελ παξαπάλσ εληνιή θαη ε ξχζκηζε ησλ WRED παξακέηξσλ κε κηα ζπγθεθξηκέλε 
DSCP ηηκή επηηπγράλεηαη κε ηελ αθφινπζε εληνιή: 

random-detect dscp dscp-value min-threshold max-threshold [max-prob-denominator] 

 

Δλψ κε ηελ αθφινπζε εληνιή επηζηξέθνπλ νη παξάκεηξνη ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή αλάινγα 
κε ηε DSCP ηηκή. 

no random-detect dscp dscp-value min-threshold max-threshold [max-prob-denominator] 

 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπληαθηηθή αλάιπζε ηεο εληνιήο: 

dscp-value Ζ DSCP ηηκή. Κπκαίλεηαη απφ 0 έσο θαη 63 ή κπνξεί λα είλαη κηα 
απφ ηηο αθφινπζεο ιέμεηο θιεηδηά: af11, af12, af13, af21, af22, 
af23, af31, af32, af33, af41, af42, af43, cs1, cs2, cs3, cs4, 
cs5,cs6, cs7, ef θαη rsvp. 

min-threshold Σν ειάρηζην θαηψθιη ηνπ αξηζκνχ παθέησλ. Ζ ηηκή θπκαίλεηαη απφ 
1 έσο 4096. Όηαλ ην κέζν κέγεζνο νπξάο θηάζεη απηφ ηνλ αξηζκφ, 
ν WRED μεθηλάεη ηελ ηπραία απφξξηςε παθέησλ αλάινγα κε ηε 
θαζνξηζκέλε DSCP ηηκή. 

max-threshold Σν κέγηζην θαηψθιη ηνπ αξηζκνχ παθέησλ. Ζ ηηκή θπκαίλεηαη απφ 
min-threshold έσο 4096. Όηαλ ην κέζν κέγεζνο νπξάο μεπεξάζεη 
απηφλ ηνλ αξηζκφ, ν WRED μεθηλάεη ηελ απφξξηςε φισλ ησλ 
παθέησλ κε ηελ θαζνξηζκέλε DSCP ηηκή. 

max-prob-denominator (Πξναηξεηηθφ) Δθθξάδεη ην θιάζκα ησλ παθέησλ πνπ 
απνξξίπηνληαη φηαλ ην κέζν κέγεζνο νπξάο είλαη ζην κέγηζην 
θαηψθιη. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν παξνλνκαζηήο είλαη 512, ζεκαίλεη 
φηη απνξξίπηεηαη έλα αλά 512 παθέηα θαη ελψ ην κέζν κέγεζνο 
νπξάο είλαη ζην max-threshold. Ζ ηηκή ηνπ θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 
65536 κε πξνθαζνξηζκέλε ηηκή ην 10 (απνξξίπηεηαη έλα παθέην 
αλά 10 ζην max-threshold). 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή    Καιδήο Γεκήηξηνο  

Μειέηε θαη Τινπνίεζε ελφο χγρξνλνπ Γηθηχνπ Γεδνκέλσλ  
κε Έκθαζε ζηε Μεηάδνζε Φσλήο (VoIP)  89 

 

Πίλαθαο 3-15: Πξνθαζνξηζκέλεο dscp Σηκέο (PHB ηηκέο) 

DSCP  

 

Minimum 

Threshold 

Maximum 

Threshold 

Mark Probability 

 

af11 32 40 1/10 

af12 28 40 1/10 

af13 24 40 1/10 

af21 32 40 1/10 

af22 28 40 1/10 

af23 24 40 1/10 

af31 32 40 1/10 

af32 28 40 1/10 

af33 24 40 1/10 

af41 32 40 1/10 

af42 28 40 1/10 

af43 24 40 1/10 

cs1 22 40 1/10 

cs2 21 40 1/10 

cs3 26 40 1/10 

cs4 28 40 1/10 

cs5 30 40 1/10 

cs6 32 40 1/10 

cs7 34 40 1/10 

ef 36 40 1/10 

rsvp 36 40 1/10 

default 20 40 1/10 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη νη af (assured forwarding, εμαζθαιηζκέλε 
πξνψζεζε) ηηκέο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο σο εμήο: af1x (πςειή πξνηεξαηφηεηα), 
af2x, af3x, af4x (ρακειή πξνηεξαηφηεηα), φπνπ ην «x» δειψλεη ηα ηξία επίπεδα απφξξηςεο 
(ηξεηο πηζαλφηεηεο απφξξηςεο): Υακειφ (1), Μεζαίν (2) θαη Τςειφ (3). ην Υακειφ (1) επίπεδν 
απφξξηςεο ηα παθέηα παξακέλνπλ ζηελ ελδηάκεζε κλήκε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ 
ζην Τςειφ (3) επίπεδν απφξξηςεο ηα παθέηα εάλ δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ 
απνξξίπηνληαη ακέζσο. πλδπαδφκελνη νη δπν απηνί παξάγνληεο νξίδνπλ δψδεθα af ηάμεηο 
ππεξεζηψλ. 

ην αληίζηνηρν παξάξηεκα (Γ) ηεο εξγαζίαο παξαηίζεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο κε ηηο 64 
πξνθαζνξηζκέλεο random-detect dscp ηηκέο. 
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Παξάδεηγκα 

ην αθφινπζν παξάδεηγκα ελεξγνπνηείηαη ν αιγφξηζκνο WRED έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηεί 
DSCP ηηκή ηελ af22.  

Router(config-if)# class-map c1 

Router(config-cmap)# match access-group 101 

Router(config-if)# policy-map p1 

Router(config-pmap)# class c1 

Router(config-pmap-c)# bandwidth 256 
Router(config-pmap-c)# random-detect dscp-based 
Router(config-pmap-c)# random-detect dscp af22 28 40 10 

Router(config-if)# service-policy output p1 

3.4.14 Tail Drop ή WRED 

Όπσο είδακε κπνξεί λα θαζνξηζηεί κηα πνιηηηθή ηάμεο (class policy) πνπ λα 
ρξεζηκνπνηεί είηε tail drop κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο queue-limit είηε Weighted Random Early 
Detection (WRED) κε ηε ρξήζε ηεο  εληνιήο random-detect. Καηά ηε ρξήζε είηε tail drop είηε 
WRED ππνγξακκίδνληαη ηα αθφινπζα ζεκεία: 

 Οη εληνιέο  queue-limit θαη  random-detect δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ίδην 
class policy, αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε δχν δηαθνξεηηθά class policy πνπ 
αλήθνπλ ζην ίδην policy map. 

 H εληνιή bandwidth κπνξεί λα δηακνξθσζεί φηαλ ζε έλα class policy ρξεζηκνπνηείηαη 
είηε ε εληνιή queue-limit είηε ε εληνιή random-detect. Ζ εληνιή bandwidth θαζνξίδεη ην 
κέγεζνο εχξνπο δψλεο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ θιάζε. 

 Γηα ηελ πξνθαζνξηζκέλε default class κπνξεί λα δηακνξθσζεί ε εληνιή fair-queue 
(class-default). Ζ εληνιή fair-queue θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ δπλακηθψλ νπξψλ 
αλακνλήο γηα ηελ default class. Ζ εληνιή fair-queue κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην ίδην 
class policy είηε κε ηελ εληνιή queue-limit είηε κε ηελ random-detect. Γελ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί κε ηελ εληνιή bandwidth. 

3.4.15 Διαμόρφωση Πολιτικής στην Class-Default Σάξη 

Ζ ηάμε class-default ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηαμηλνκήζεη θίλεζε πνπ δελ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο 
θαζνξηζκέλεο ηάμεηο. Μφιηο έλα παθέην ηαμηλνκείηαη ηζρχνπλ φινη νη πξνθαζνξηζκέλνη 
κεραληζκνί πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ρξήζε δηαθνξνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ. Ζ 
ηάμε class-default ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεη δεκηνπξγεζεί θαηά ηε δηακφξθσζε ηνπ ράξηε 
πνιηηηθήο, αιιά πξέπεη λα παξακεηξνπνηεζεί. Απφ πξνεπηινγή, ζηελ ηάμε class-default έρεη 
θαζνξηζηεί λα παξέρεη ππνζηήξημε ν (flow-based) WFQ αιγφξηζκνο. Ωζηφζν ε ππνζηήξημε απηή 
αιιάδεη φηαλ δηακνξθσζεί ε default ηάμε κε ηελ εληνιή bandwidth. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη πψο κπνξεί λα δηακνξθσζεί ε class-default ψζηε λα ρξεζηκνπνηεί 
tail drop. 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Router(config)# policy-map policy-map Καζνξίδεη ην φλνκα ηνπ policy-map 

2 Router(config-pmap)# class class-default 

default-class-name 

Καζνξίδεη ην φλνκα ηεο default ηάμεο 
πνπ δεκηνπξγείηαη θαη πεξηιακβάλεηαη 
ζην service policy. 

3 Router(config-pmap-c)# bandwidth bandwidth-kbps 

 

ή 

 
Router(config-pmap-c)# fair-queue [number-of-

dynamic-queues] 

Καζνξίδεη ην πνζφ ηνπ εχξνπο δψλεο 
πνπ ζα δηαηεζεί ζηελ ηάμε. Σν 
δηαηηζέκελν εχξνο δψλεο ζα πξέπεη λα 
κπνξεί λα ππνζηεξίδεη θαη ηηο 
επηβαξχλζεηο ηνπ Layer 2. 

Καζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ δπλακηθψλ 
νπξψλ πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ρξήζε, 
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απφ ηε flow-based WFQ δηαδηθαζία πνπ 
εθηειείηαη ζηε default ηάμε. Ο αξηζκφο 
ησλ δπλακηθψλ νπξψλ εμαξηάηαη απφ ην 
bandwidth ηεο δηεπαθήο, φπσο θαίλεηαη 
ζηνλ επφκελν πίλαθα. 

4 Router(config-pmap-c)# queue-limit number-of-

packets 

Καζνξίδεη ην κέγηζην αξηζκφ παθέησλ 
πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ νπξά 
γηα ηε default ηάμε.  

 

Ο επφκελνο πίλαθαο θαηαγξάθεη ηνλ πξνεπηιεγκέλν αξηζκφ δπλακηθψλ νπξψλ πνπ ζα 
δηαηεζνχλ γηα ρξήζε απφ ηνπο αιγφξηζκνπο WFQ θαη CBWFQ, φηαλ ελεξγνπνηεζνχλ ζε κηα 
δηεπαθή. 

Πίλαθαο 3-16: Πξνθαζνξηζκέλνο Αξηζκόο Γπλακηθώλ Οπξώλ σο πλάξηεζε ηνπ Δύξνπο Εώλεο 
ζηε Γηεπαθή. 

Πεξηνρή Δύξνπο Εώλεο (Bandwidth Range) Αξηζκόο Γπλακηθώλ Οπξώλ 

64kbps BR  16 

64 128kbps BR kbps  32 

128 256kbps BR kbps  64 

256 512kbps BR kbps  128 

512kbps BR  256 

 

Δλψ γηα λα δηακνξθσζεί ε ηάμε class-default ψζηε λα ρξεζηκνπνηεί WRED packet drop 
απαηηνχληαη ηα αθφινπζα βήκαηα.  

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Router(config)# policy-map policy-map Καζνξίδεη ην φλνκα ηνπ policy-map 

2 Router(config-pmap)# class class-default 

default-class-name 

Καζνξίδεη ην φλνκα ηεο default ηάμεο 
πνπ δεκηνπξγείηαη θαη πεξηιακβάλεηαη 
ζην service policy. 

3 Router(config-pmap-c)# bandwidth bandwidth-kbps 

 

ή 
 

 
Router(config-pmap-c)# fair-queue [number-of-

dynamic-queues] 

Καζνξίδεη ην πνζφ ηνπ εχξνπο δψλεο 
πνπ ζα δηαηεζεί ζηε ηάμε. Σν 
δηαηηζέκελν εχξνο δψλεο ζα πξέπεη λα 
κπνξεί λα ππνζηεξίδεη θαη ηηο 
επηβαξχλζεηο ηνπ Layer 2. 

Καζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ δπλακηθψλ 
νπξψλ πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ρξήζε, 
απφ ηε flow-based WFQ δηαδηθαζία πνπ 
εθηειείηαη ζηε default ηάμε. Ο αξηζκφο 
ησλ δπλακηθψλ νπξψλ εμαξηάηαη απφ ην 
bandwidth ηεο δηεπαθήο, φπσο θαίλεηαη 
ζηνλ επφκελν πίλαθα. 

4 Router(config-pmap-c)# random-detect Δλεξγνπνηεί ηε WRED δηαδηθαζία. Ζ 
πνιηηηθή ηάμεο απνξξίπηεη παθέηα κε 
ρξήζε WRED αληί tail drop. 

5 Router(config-pmap-c)# random-detect 

exponential-weighting-constant exponent 

 

θαη/ή 

 
Router(config-pmap-c)# random-detect precedence 

precedence min-threshold max-threshold 

mark-prob-denominator 

Γηακνξθψλεη ην ζπληειεζηή εθζεηηθνχ 
βάξνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ κεγέζνπο νπξάο. 

Ρπζκίδεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ WRED κε 
έλα ζπγθεθξηκέλν IP Precedence. Ζ 
εληνιή πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη γηα 
θάζε Precedence.  
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Παξάδεηγκα CBWFQ κε ρξήζε WRED Packet Drop 

ην παξάδεηγκα απηφ ζα θαζνξηζηεί κηα ηάμε κε φλνκα class1 θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θαζνξηζηεί ην 
φλνκα ηεο δηεπαθήο εηζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θξηηήξην πξνζαξκνγήο, θαηά ην νπνίν ηα 
παθέηα ειέγρνληαη γηα λα δηαπηζησζεί εάλ αλήθνπλ ζηελ ηάμε. (Με άιια ιφγηα ζα ιέγακε φηη 
ειέγρνληαη ηα παθέηα πνπ πεξλάλε απφ ηε δηεπαθή εηζφδνπ FastEthernet0/1 αλ αλήθνπλ ζηε 
class1). Δλ ζπλερεία ζα νξηζηεί έλα policy-map κε φλνκα policy1, ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηηο 
πξνδηαγξαθέο πνιηηηθήο γηα ηελ ηάμε class1, ε νπνία ζα παξακεηξνπνηεζεί γηα ρξήζε WRED 
Packet Drop. Σέινο ζα εθαξκνζηεί ε πνιηηηθή policy1 ζηε δηεπαθή serial0/0. 

Router(config)# class-map class1 

Router(config-cmap)# match input-interface FastEthernet0/1 
 

Router(config)# policy-map policy1 

Router(config-pmap)# class class1 

Router(config-pmap-c)# bandwidth 1000 

Router(config-pmap-c)# random-detect 
 

Router(config)# interface serial0/0 

Router(config-if)# service-policy output policy1 

Παξάδεηγκα δηακόξθσζεο LLQ 

Έρεη ήδε αλαθεξζεί πσο κε ηε δηαηήξεζε απζηεξήο νπξάο πξνηεξαηφηεηαο (PQ) γηα ηε CBWFQ 
θίλεζε, δηακνξθψλεηαη ν κεραληζκφο Low Latency Queuing (LLQ). Γηα λα γίλεη απηφ 
πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα 
πινπνηεζεί ν κεραληζκφο LLQ. 

Δηθόλα 3-27: Γηαδηθαζία LLQ 

 [33] 

ην παξαπάλσ ζρήκα θαίλεηαη φηη κεηά απφ ηελ ηαμηλφκεζε ηεο θίλεζεο ζηε δηεπαθή, 
δεκηνπξγνχληαη ηέζζεξεηο ηάμεηο: κηα πςειήο πξνηεξαηφηεηαο (Class priority), δπν κε 
δεζκεπκέλν εχξνο δψλεο (Class 1 θαη Class 2) θαη ε default ηάμε (Class default). Ζ θίλεζε ηεο 
ηάμεο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ηνπνζεηείηαη ζε κηα νπξά πξνηεξαηφηεηαο (PQ), ε θίλεζε θάζε 
ηάμεο κε εγγπεκέλν εχξνο δψλεο ηνπνζεηείηαη ζε κηα νπξά πνπ εμαζθαιίδεη εγγπεκέλν εχξνο 
δψλεο, ελψ ε θίλεζε ηεο default ηάμεο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε νπξά πνπ εμαζθαιίδεη ή φρη 
εχξνο δψλεο. Ο Scheduler  βαζίδεηαη ζηνλ WFQ αιγφξηζκν δίλνληαο έηζη ζε θάζε νπξά ηελ 
αληίζηνηρε πξνηεξαηφηεηα. 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή    Καιδήο Γεκήηξηνο  

Μειέηε θαη Τινπνίεζε ελφο χγρξνλνπ Γηθηχνπ Γεδνκέλσλ  
κε Έκθαζε ζηε Μεηάδνζε Φσλήο (VoIP)  93 

 

Router(config)# access-list 100 permit udp any any range 16384 32000 #UDP Ports ρξήζε απφ VoIP 

Router(config)# access-list 100 permit tcp any any eq 1720 #TCP Port γηα Ζ.323 signaling traffic  

Router(config)# access-list 101 permit tcp any any eq 80 #TCP Port γηα web traffic 

Router(config)# access-list 102 permit tcp any any eq 23 #TCP Port γηα Telnet traffic 

 

Router(config)# class-map voip 

Router(config-cmap)# match access-group 100 

Router(config)# class-map data1 

Router(config-cmap)# match access-group 101 

Router(config)# class-map data2 

Router(config-cmap)# match access-group 102 
 

Router(config)# policy-map llq 

Router(config-pmap)# class voip 

Router(config-pmap-c)# priority 32 # Priority Queue γηα ηελ θίλεζε ηεο ηάμεο voip 

Router(config-pmap)# class data1 

Router(config-pmap-c)# bandwidth 64 # Reserved queue γηα ηελ θίλεζε ηεο ηάμεο data1 

Router(config-pmap)# class data2 

Router(config-pmap-c)# bandwidth 32 # Reserved queue γηα ηελ θίλεζε ηεο ηάμεο data2 

Router(config-pmap)# class class-default 

Router(config-pmap-c)# fair-queue # Fair queue γηα ηελ θίλεζε ηεο ηάμεο default 
 

Router(config)# interface Serial1/0 

Router(config-if)# bandwidth 256 # πλνιηθό εύξνο δώλεο ζηε δηεπαθή Serial1/0 

Router(config-if)# service-policy output llq 

3.4.16 Αστυνόμευση (Policing) 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζεο νλνκάδεηαη αζηπλόκεπζε θίλεζεο (traffic policing). ε 
αληίζεζε κε ηε κνξθνπνίεζε θίλεζεο (traffic shaping), ε αζηπλφκεπζε παίξλεη κηα εηδηθή δξάζε 
γηα ηε θίλεζε εθηφο πξνθίι πάλσ απφ κηα θαζνξηζκέλε ηηκή. πλήζσο ε απφθαζε γηα ηε θίλεζε 
πνπ ππεξβαίλεη κηα νξηζκέλε ηηκή είλαη ε απφξξηςε. Ωζηφζν, επηηξέπνληαη θαη άιιεο ελέξγεηεο 
φπσο είλαη ε εκπηζηνζχλε θαη ε ζήκαλζε.  

Ζ αζηπλφκεπζε κπνξεί λα απνδεηρζεί πνιχπινθε δηαδηθαζία. Οπζηαζηηθά ην δίθηπν 
πξέπεη κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ αιγνξίζκνπ λα επηβεβαηψλεη φηη δελ ζηέιλνληαη πεξηζζφηεξα 
παθέηα ή byte απ φζα επηηξέπνληαη. Ζ ιεηηνπξγία «αζηπλφκεπζε θίλεζεο» επηηπγράλεηαη κε ηνλ 
αιγόξηζκν θνπβά θνππνληώλ (token bucket algorithm). ηνλ αιγφξηζκν απηφ ν ηξχπηνο 
θνπβάο παξάγεη θνππφληα κε ξπζκφ έλα θνππφλη αλά ΓΣ sec, ν κεηξεηήο απμάλεηαη θάζε ΓΣ θαη 
κεηψλεηαη θάζε θνξά πνπ ζηέιλεηαη έλα παθέην. Όηαλ ν κεηξεηήο πάξεη ηηκή ίζε κε κεδέλ δελ 
κπνξνχλ λα ζηαιζνχλ παθέηα. ηε παξαιιαγή κέηξεζεο ζε byte, ν κεηξεηήο απμάλεη θαηά K 
byte  θάζε ΓΣ sec θαη κεηψλεηαη θαηά ηφζα byte φζα ην κήθνο ηνπ παθέηνπ πνπ ζηέιλεηαη. 
Οπζηαζηηθά επηηξέπεη ξηπέο αιιά κέρξη έλα νξηζκέλν κέγηζην κήθνο.  

Ο ππνινγηζκφο ηεο δηάξθεηαο ξηπήο κέγηζηνπ ξπζκνχ κεηάδνζεο πξαγκαηνπνηείηαη σο 
εμήο: Αλ νλνκάζνπκε ηε δηάξθεηα ηεο ξηπήο S sec, ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ θνπβά θνππνληψλ C 
byte, ην ξπζκφ άθημεο θνππνληψλ ξ byte/sec θαη ην κέγηζην ξπζκφ εμφδνπ Μ byte/sec, 
ζπκπεξαίλνπκε φηη κηα ξηπή εμφδνπ πεξηέρεη ην πνιχ (C+ξ*S) byte. Δπίζεο ν αξηζκφο ησλ byte 
ζε κηα ξηπή κέγηζηεο ηαρχηεηαο κήθνπο S sec είλαη ίζνο κε M*S. πλεπψο ηζρχεη φηη:  

 

 ,   
-

C
C S MS S

M
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Η ενηολή police 

Ζ δηακφξθσζε «αζηπλφκεπζεο θίλεζεο» ζε έλαλ Cisco router επηηπγράλεηαη κε ηελ εληνιή 
police. Δλψ ε θαηάξγεζή ηεο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζπζθεπήο επηηπγράλεηαη κε ηελ 
εληνιή no police φπσο παξαθάησ. 

police bps [burst-normal] [burst-max] conform-action action exceed-action action 

[violate-action action] 

 

no police bps [burst-normal] [burst-max] conform-action action exceed-action action 

[violate-action action] 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπληαθηηθή αλάιπζε ηεο εληνιήο: 

bps Μέζνο ξπζκφο, ζε bps. Απνδεθηέο ηηκέο απφ 8000 έσο 
200000000. 

burst-normal (Πξναηξεηηθφ) Φπζηνινγηθφ κέγεζνο ξηπήο, ζε bytes. Απνδεθηέο 
ηηκέο απφ 1000 έσο 51200000. Πξνθαζνξηζκέλε ηηκή 1500. 

burst-max (Πξναηξεηηθφ) Μέγηζην κέγεζνο ξηπήο, ζε bytes. Απνδεθηέο ηηκέο 
απφ 1000 έσο 51200000. Πξνθαζνξηζκέλε ηηκή αλάινγα ηελ 
πιαηθφξκα. 

conform-action Καζνξίδεη ηε δξάζε πνπ εθαξκφδεηαη ζην παθέην φηαλ 
ζπκκνξθψλεηαη κε ην φξην ξπζκνχ. 

exceed-action Καζνξίδεη ηε δξάζε πνπ εθαξκφδεηαη ζην παθέην φηαλ ππεξβαίλεη 
ην φξην ξπζκνχ. 

violate-action (Πξναηξεηηθφ) Καζνξίδεη ηε δξάζε πνπ εθαξκφδεηαη ζην παθέην 
φηαλ παξαβηάδεη ην Φπζηνινγηθφ θαη Μέγηζην κέγεζνο ξηπήο. 

action  Γξάζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζην παθέην. Καζνξίδνληαη αθνινχζσο: 

 drop – Απφξξηςε παθέηνπ. 

 set-cos-transmit value – νξίδεη ηηκή COS γηα ην παθέην 
θαη ην ζηέιλεη. 

 set-dscp-transmit value – νξίδεη ηηκή DSCP γηα ην 
παθέην θαη ην ζηέιλεη κε ηε λέα ηηκή. 

 set-prec-transmit value - νξίδεη ηηκή IP Precedence γηα 
ην παθέην θαη ην ζηέιλεη κε ηε λέα ηηκή. 

 transmit – Μεηαδίδεη ακεηάβιεην ην παθέην. 

 

Μπνξνχλ λα νξηζηνχλ έσο ηέζζεξεηο δξάζεηο ηαπηφρξνλα, αιιά δελ πξέπεη λα είλαη 
ζπγθξνπφκελεο κεηαμχ ηνπο, π.ρ. νη conform-action transmit θαη conform-action drop. 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ε ιεηηνπξγία «αζηπλφκεπζε θίλεζεο» επηηπγράλεηαη κε ηνλ 
αιγόξηζκν θνπβά θνππνληώλ (token bucket algorithm). ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηεο Cisco 
ππνζηεξίδνληαη δπν ηχπνη ηνπ αιγνξίζκνπ απηνχ: Ο αιγφξηζκνο κε κνλφ θνπβά θνππνληψλ 
(single-token bucket) θαη ν αιγφξηζκνο κε δηπιφ θνπβά θνππνληψλ (tow-token bucket). Ο 
πξψηνο ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε επηινγή violate-action δελ πξνζδηνξίδεηαη, ελψ ν δεχηεξνο 
ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε επηινγή violate-action πξνζδηνξίδεηαη. 
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3.4.17 Αλγόριθμος Κουβά Κουπονιών με Ένα Κουβά 

Ο conform bucket (θνπβάο ζπκκφξθσζεο) έρεη νξηζηεί αξρηθά ζε πιήξεο κέγεζνο (ην πιήξεο 
κέγεζνο είλαη ν αξηζκφο ησλ bytes πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζαλ «Φπζηνινγηθφ κέγεζνο ξηπήο») 

Δηθόλα 3-28: Αιγόξηζκνο Κνπβά Κνππνληώλ κε έλα Κνπβά 

Ναη

Ορη

Παθέην Β bytes

Σc: θνππφληα ζηνλ θνπβά

Μέζνο ξπζκόο

Δπίζεο θαιείηαη θαη σο 

Committed Information Rate-CIR

Πιήξεο κέγεζνο

Δπίζεο θαιείηαη θαη σο 

committed burst-Bc

 [57] 

Όηαλ έλα παθέην ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο (γηα παξάδεηγκα B bytes) θηάλεη ζε 
ζπγθεθξηκέλν ρξφλν (ρξφλνο Σ) ζπκβαίλνπλ νη αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

 Δλεκεξψλνληαη ηα θνππφληα ζηνλ conform bucket. Αλ ε πξνεγνπκέλε άθημε παθέηνπ 
ήηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή Σ1 θαη ε ηξέρνπζα ψξα είλαη Σ, ηφηε ν θνπβάο ελεκεξψλεηαη κε 
ηελ αληίζηνηρε (Σ-Σ1) αμία ζε bytes βαζηζκέλε ζην ξπζκφ άθημεο θνππνληψλ.  

Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ άθημεο θνππνληψλ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

 
1

[( 1)(sec)*  ( )]*
8

     
byte

ό ά ώ bytes έ ό bps
bits

 

Γηα παξάδεηγκα αλ ν κέζνο ξπζκφο αζηπλφκεπζεο είλαη 512000 bps θαη ν ηππηθφο 
ρξφλνο πιήξνπο δηαδξνκήο είλαη 1.5 sec, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ ζα ππάξμεη άθημε 
θνππνληψλ ίζε κε 1.5*512000*(1/8)=96000 byte. 

 Αλ ν αξηζκφο ησλ bytes πνπ ππάξρνπλ ζηνλ conform bucket είλαη πεξηζζφηεξα ή ίζα κε 
ην κέγεζνο ηνπ παθέηνπ, ην παθέην «ζπκκνξθψλεηαη» θαη ε αληίζηνηρε δξάζε 
ζπκκφξθσζεο (conform-action) εθαξκφδεηαη ζε απηφ. πλεπψο Β bytes κεηαθηλνχληαη 
απφ ηνλ conform bucket θαη ε δξάζε ζπκκφξθσζεο νινθιεξψλεηαη γηα ηo παθέην. 

 Αλ ν αξηζκφο ησλ bytes πνπ ππάξρνπλ ζηνλ conform bucket (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ Β 
Bytes ηνπ παθέηνπ) είλαη κηθξφηεξνο απφ κεδέλ ηφηε ε αληίζηνηρε δξάζε ππέξβαζεο 
(exceed-action) εθαξκφδεηαη ζην παθέην.  

Παξάδεηγκα πινπνίεζεο Αιγόξηζκνπ Κνπβά Κνππνληώλ κε έλα Κνπβά Κνππνληώλ 

Σν αθφινπζν παξάδεηγκα δείρλεη πψο θαζνξίδεηαη ε ηάμε θίλεζεο (κε ηε ρξήζε ηεο 
εληνιήο class-map) θαη πψο ζπλδένληαη ηα θξηηήξηα πξνζαξκνγήο απφ ηελ ηάμε θίλεζεο κε ηελ 
αζηπλφκεπζε ηεο θίλεζεο, ε νπνία έρεη δηακνξθσζεί ζηελ ππεξεζία πνιηηηθήο (κε ηε ρξήζε ηεο 
εληνιήο policy-map). ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη ε εληνιή service-policy γηα λα 
επηζπλαθηνχλ νη ππεξεζίεο πνιηηηθήο ζηε δηεπαθή.  



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή    Καιδήο Γεκήηξηνο  

Μειέηε θαη Τινπνίεζε ελφο χγρξνλνπ Γηθηχνπ Γεδνκέλσλ  
κε Έκθαζε ζηε Μεηάδνζε Φσλήο (VoIP)  96 

 

ε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ε θίλεζε αζηπλφκεπζεο έρεη θαζνξηζηεί κε κέζν 
ξπζκφ ηα 8000 bps θαη θπζηνινγηθφ κέγεζνο ξηπήο ηα 1000 bytes γηα φια ηα παθέηα πνπ 
εμέξρνληαη απφ ηε δηεπαθή fastethernet 0/0. 

Router(config)# class-map access-match 

Router(config-cmap)# match access-group 1 

Router(config-cmap)# exit 

Router(config)# policy-map police-setting 

Router(config-pmap)# class access-match 

Router(config-pmap-c)# police 8000 1000 conform-action transmit exceed-action drop 

Router(config-pmap-c)# exit 

Router(config-pmap)# exit 

Router(config)# interface fastethernet 0/0 

Router(config-if)# service-policy output police-setting 

Αξρηθά ν conform bucket έρεη νξηζηεί ζε πιήξεο κέγεζνο ίζν κε 1000 bytes. Αλ έλα 
παθέην 450 bytes θηάζεη ζηνλ κεραληζκφ αζηπλφκεπζεο, ην παθέην ζπκκνξθψλεηαη δηφηη 
ππάξρνπλ αξθεηά ειεχζεξα bytes, δειαδή αξθεηά θνππφληα ζηνλ θνπβά. Άξα ην παθέην 
απνζηέιιεηαη (conform-action transmit) θαη θαηά ζπλέπεηα αθαηξνχληαη 450 byte απφ ηνλ θνπβά 
(άξα απνκέλνπλ 550 bytes). 

Αλ ην επφκελν παθέην θηάζεη 0.25 sec αξγφηεξα, ζηνλ θνπβά θνππνληψλ ζα 
πξνζηεζνχλ (0.25*8000)/8=250 bytes, άξα ζπλνιηθά ζα ππάξρνπλ 550+250=800 bytes. Αλ ην 
παθέην απηφ είλαη 900 bytes, ηφηε ζα «ππεξβαίλεη» δηφηη ζηνλ θνπβά ππάξρνπλ κφλν 800 bytes 
κε απνηέιεζκα λα εθαξκφδεηαη ζε απηφ δξάζε απφξξηςεο (exceed-action drop). 

3.4.18 Αλγόριθμος Κουβά Κουπονιών με Δυο Κουβάδες και ένα Ρυθμό 

Ο αιγφξηζκνο κε δηπιφ θνπβά θνππνληψλ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ζηελ εληνιή police 
πξνζδηνξίδεηαη ε επηινγή violate-action. 

Ο conform bucket (πνπ είλαη ν πξψηνο θνπβάο) έρεη νξηζηεί αξρηθά ζε πιήξεο κέγεζνο (ην 
πιήξεο κέγεζνο είλαη ν αξηζκφο ησλ bytes πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζαλ «Φπζηνινγηθφ κέγεζνο 
ξηπήο») 

Ο exceed bucket (πνπ είλαη ν δεχηεξνο θνπβάο) έρεη νξηζηεί αξρηθά ζε πιήξεο κέγεζνο (ην 
πιήξεο κέγεζνο γηα ην δεχηεξν θνπβά είλαη ν αξηζκφο ησλ bytes πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζαλ 
«Μέγηζην κέγεζνο ξηπήο»). 

Σα θνππφληα θαη ζηνπο δπν θνπβάδεο ελεκεξψλνληαη βάζεη ηνπ ξπζκνχ άθημεο θνππνληψλ ή 
δεζκεπκέλνπ ξπζκνχ πιεξνθνξίαο (Committed Information Rate-CIR). 

Όηαλ έλα παθέην, ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο (γηα παξάδεηγκα B bytes), θηάλεη ζε ζπγθεθξηκέλν 
ρξφλν (ρξφλνο Σ), ζπκβαίλνπλ νη αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

 Δλεκεξψλνληαη ηα θνππφληα ζηνλ conform bucket. Αλ ε πξνεγνπκέλε άθημε παθέηνπ 
ήηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή Σ1 θαη ε ηξέρνπζα ψξα είλαη Σ, ηφηε ν θνπβάο ελεκεξψλεηαη κε 
ηελ αληίζηνηρε (Σ-Σ1) αμία ζε bytes βαζηζκέλε ζην ξπζκφ άθημεο θνππνληψλ. Αλ κε ηελ 
πξνζζήθε ησλ θνππνληψλ ππεξρεηιίζεη ν πξψηνο θνπβάο, ηφηε ηα πιενλάδνληα 
θνππφληα ηνπνζεηνχληαη ζην δεχηεξν θνπβά.  

Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ξπζκνχ άθημεο θνππνληψλ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

1
[( 1)(sec)*  ( )]*

8
     

byte
ό ά ώ bytes έ ό bps

bits
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Δηθόλα 3-29: Αιγόξηζκνο Κνπβά Κνππνληώλ κε Γπν Κνπβάδεο Κνππνληώλ 

Σc: θνππφληα ζηνλ θνπβά #1

Σe: θνππφληα ζηνλ θνπβά #2

 [55] 

 Αλ ν αξηζκφο ησλ bytes πνπ ππάξρνπλ ζηνλ conform bucket είλαη πεξηζζφηεξα ή ίζα κε 
ην κέγεζνο ηνπ παθέηνπ, ην παθέην «ζπκκνξθψλεηαη» θαη ε αληίζηνηρε δξάζε 
ζπκκφξθσζεο (conform-action) εθαξκφδεηαη ζε απηφ. πλεπψο Β bytes κεηαθηλνχληαη 
απφ ηνλ conform bucket θαη ε δξάζε ζπκκφξθσζεο νινθιεξψλεηαη γηα ηo παθέην. Ο 
δεχηεξνο θνπβάο παξακέλεη ακεηάβιεηνο ζε απηφ ην ζελάξην. 

 Αλ ν αξηζκφο ησλ bytes ζηνλ conform bucket (πξψηνο θνπβάο) είλαη κηθξφηεξνο απφ ην 
κέγεζνο ηνπ παθέηνπ, ηφηε ν δεχηεξνο θνπβάο θνππνληψλ ειέγρεηαη απφ ην παθέην γηα 
bytes. Αλ ν αξηζκφο ησλ bytes ζηνλ exceed bucket είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο κε Β 
(κέγεζνο παθέηνπ), ε αληίζηνηρε exceed δξάζε εθαξκφδεηαη θαη Β bytes αθαηξνχληαη 
απφ ην δεχηεξν θνπβά θνππνληψλ. Γε κεηαθηλνχληαη bytes πξνο ηνλ πξψην θνπβά. 

 Αλ ν αξηζκφο ησλ bytes ζηνλ exceed bucket είλαη κηθξφηεξνο απφ ην κέγεζνο ηνπ 
παθέηνπ, ην παθέην παξαβηάδεη ην ξπζκφ θαη ε αληίζηνηρε δξάζε (violate-action) 
εθαξκφδεηαη ζην παθέην. Ζ δξάζε γηα ην παθέην έρεη νινθιεξσζεί. 

Παξάδεηγκα πινπνίεζεο Αιγόξηζκνπ Κνπβά Κνππνληώλ κε Γπν Κνπβάδεο 

ε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ε θίλεζε αζηπλφκεπζεο έρεη θαζνξηζηεί κε κέζν ξπζκφ ηα 
8000 bps, θπζηνινγηθφ κέγεζνο ξηπήο (normal burst size) ηα 1000 byte θαη ππεξβάιινλ κέγεζνο 
ξηπήο (excess burst size) 1000 bytes, γηα φια ηα παθέηα πνπ εμέξρνληαη απφ ηε δηεπαθή 
fastethernet 0/0. 

Router(config)# class-map access-match 

Router(config-cmap)# match access-group 1 

Router(config-cmap)# exit 

Router(config)# policy-map police-setting 

Router(config-pmap)# class access-match 

Router(config-pmap-c)# police 8000 1000 1000 conform-action transmit exceed-action 

set-dscp-transmit 26 violate-action drop 

Router(config-pmap-c)# exit 

Router(config-pmap)# exit 

Router(config)# interface fastethernet 0/0 

Router(config-if)# service-policy output police-setting 

Αξρηθά ν conform bucket έρεη νξηζηεί ζε πιήξεο κέγεζνο ίζν κε 1000 bytes. Αλ έλα παθέην 450 
bytes θηάζεη ζηνλ κεραληζκφ αζηπλφκεπζεο, ηφηε απηφ «ζπκκνξθψλεηαη» δηφηη ππάξρνπλ 
αξθεηά ειεχζεξα bytes, δειαδή αξθεηά θνππφληα ζηνλ θνπβά. Άξα ην παθέην απνζηέιιεηαη 
(conform-action transmit) θαη θαηά ζπλέπεηα αθαηξνχληαη 450 bytes απφ ηνλ θνπβά (άξα 
απνκέλνπλ 550 bytes). 
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Αλ ην επφκελν παθέην θηάζεη 0.25 sec αξγφηεξα, ζηνλ πξψην θνπβά θνππνληψλ ζα 
πξνζηεζνχλ (0.25*8000)/8=250 bytes, άξα ζπλνιηθά ζα ππάξρνπλ 550+250=800 bytes. Αλ ην 
παθέην απηφ είλαη 900 bytes ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κε «ζπκκφξθσζή» ηνπ δηφηη ζηνλ 
conform bucket ππάξρνπλ κφλν 800 bytes. 

Ο exceed bucket, ν νπνίνο έρεη νξηζηεί αξρηθά ζε πιήξεο κέγεζνο (φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην 
ππεξβάιινλ κέγεζνο ξηπήο) ίζν κε 1000 bytes, ειέγρεηαη γηα δηαζέζηκα bytes. Δπεηδή 
ππάξρνπλ αξθεηά δηαζέζηκα bytes ζην δεχηεξν θνπβά θνππνληψλ, εθαξκφδεηαη ε exceed δξάζε 
(νξίδεη ηηκή DSCP ίζε κε 26 γηα ην παθέην θαη ην ζηέιλεη κε ηε λέα ηηκή), αθαηξνχληαη 900 bytes 
απφ ηνλ θνπβά θαη θαηά ζπλέπεηα απνκέλνπλ 100 bytes ζε απηφλ. 

Αλ ην επφκελν παθέην θηάζεη 0.40 sec αξγφηεξα, ζα πξνζηεζνχλ ζηνπο θνπβάδεο θνππνληψλ 
(0.40*8000)/8=400 bytes. Ωο εθ ηνχηνπ ν conform bucket ζα έρεη ηψξα 800+200=1000 bytes 
(δειαδή πεξηέρεη ην κέγηζην αξηζκφ θνππνληψλ πνπ επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ ζηνλ πξψην 
θνπβά) θαη ηα ππφινηπα πιενλάδνληα 200 bytes ηνπνζεηνχληαη ζην δεχηεξν θνπβά. Μεηά ηελ 
πξνζζήθε ησλ ππεξρεηιηζκέλσλ θνππνληψλ ζηνλ exceed bucket, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο ζα 
είλαη 100+200=300 bytes. 

Αλ ην κέγεζνο ηνπ παθέηνπ πνπ θζάλεη είλαη 1000 bytes, ην παθέην «ζπκκνξθψλεηαη» δηφηη 
ππάξρνπλ αξθεηά δηαζέζηκα bytes ζηνλ πξψην θνπβά θνππνληψλ. Ζ conform δξάζε 
εθαξκφδεηαη ζην παθέην (conform-action transmit) θαη 1000 bytes αθαηξνχληαη απφ ηνλ πξψην 
θνπβά (αθήλνληαο 0 bytes). 

Αλ ην επφκελν παθέην θηάζεη 0.20 sec αξγφηεξα, ζα πξνζηεζνχλ ζηνλ πξψην θνπβά 
θνππνληψλ (0.20*8000)/8=200 bytes. Ωο εθ ηνχηνπ ν conform bucket έρεη 200 bytes. Αλ ην 
κέγεζνο ηνπ παθέηνπ πνπ θζάλεη είλαη 400 bytes, ην παθέην δε ζπκκνξθψλεηαη (conform) δηφηη 
ζηνλ πξψην θνπβά ππάξρνπλ δηαζέζηκα κφλν 200 bytes. Οκνίσο, ην παθέην δελ ππεξβαίλεη 
(exceed) δηφηη κφλν 300 bytes είλαη δηαζέζηκα ζηνλ exceed bucket. Ωο εθ ηνχηνπ ην παθέην 
«παξαβηάδεη» θαη ε δξάζε παξαβίαζεο εθαξκφδεηαη ζε απηφ (violate-action drop). 

3.4.19 Αλγόριθμος Κουβά Κουπονιών με Δυο Κουβάδες και Δυο Ρυθμούς 

Ζ δηακφξθσζε «αζηπλφκεπζεο θίλεζεο» ζε έλαλ Cisco router φηαλ πθίζηαληαη δπν ξπζκνί, ν 
committed information rate (CIR) θαη ν peak information rate (PIR) επηηπγράλεηαη κε ηελ εληνιή 
police. Δλψ ε θαηάξγεζή ηεο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζπζθεπήο επηηπγράλεηαη κε ηελ 
εληνιή no police φπσο παξαθάησ. 

police cir cir [bc conform-burst] [pir pir] [be peak-burst] [conform-action action 

[exceed-action action [violate-action action]]] 

 

no police cir 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπληαθηηθή αλάιπζε ηεο εληνιήο: 

cir Γεζκεπκέλνο ξπζκφο πιεξνθνξίαο (Committed information rate-
CIR), κε ηνλ νπνίν ν πξψηνο θνπβάο θνππνληψλ ελεκεξψλεηαη.   

cir Πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή CIR ζε bps. Απνδεθηέο ηηκέο απφ 8000 έσο 
200000000. 

bc (Πξναηξεηηθφ) Μέγεζνο ζπκκνξθσκέλεο ξηπήο (conform burst) 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ πξψην θνπβά γηα αζηπλφκεπζε. 

conform-burst (Πξναηξεηηθφ) Πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή bc ζε bytes. Απνδεθηέο ηηκέο 
απφ 1000 έσο 51200000. 

pir (Πξναηξεηηθφ) Μέγηζηνο ξπζκφο πιεξνθνξίαο (Peak information 
rate-PIR), κε ηνλ νπνίν ν δεχηεξνο θνπβάο θνππνληψλ 
ελεκεξψλεηαη.   

pir (Πξναηξεηηθφ) Πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή PIR ζε bps. Απνδεθηέο ηηκέο 
απφ 8000 έσο 200000000. 
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be (Πξναηξεηηθφ) Μέγεζνο αθξαίαο ξηπήο (Peak burst) πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην δεχηεξν θνπβά γηα αζηπλφκεπζε. 

peak-burst (Πξναηξεηηθφ) Πξνζδηνξίδεη ηελ ηηκή be ζε bytes. Απνδεθηέο ηηκέο: 
Σν κέγεζνο πνηθίιεη αλάινγα κε ηε δηεπαθή θαη ηελ πιαηθφξκα. 

conform-action (Πξναηξεηηθφ) Καζνξίδεη ηε δξάζε πνπ εθαξκφδεηαη ζην παθέην 
φηαλ απηφ ζπκκνξθψλεηαη κε ηα CIR θαη PIR. 

exceed-action (Πξναηξεηηθφ) Καζνξίδεη ηε δξάζε πνπ εθαξκφδεηαη ζην παθέην 
φηαλ απηφ ζπκκνξθψλεηαη κε ην PIR αιιά φρη κε ην CIR. 

violate-action (Πξναηξεηηθφ) Καζνξίδεη ηε δξάζε πνπ εθαξκφδεηαη ζην παθέην 
φηαλ απηφ ππεξβαίλεη ην PIR. 

action Γξάζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζην παθέην. Καζνξίδνληαη αθνινχζσο: 

 drop – Απφξξηςε παθέηνπ. 

 set-cos-transmit value – νξίδεη ηηκή COS γηα ην παθέην 
θαη ην ζηέιλεη. 

 set-dscp-transmit value – νξίδεη ηηκή DSCP γηα ην 
παθέην θαη ην ζηέιλεη κε ηε λέα ηηκή. 

 set-prec-transmit value - νξίδεη ηηκή IP Precedence γηα 
ην παθέην θαη ην ζηέιλεη κε ηε λέα ηηκή. 

 transmit – Μεηαδίδεη ακεηάβιεην ην παθέην. 

Διαμορφωση Προτεραιοτητας με Ρητη Σιμη Ρυθμου Αστυνομευσης 

Όηαλ δηακνξθψλεηαη κηα ηάμε πξνηεξαηφηεηαο κε ξεηή ηηκή ξπζκνχ αζηπλφκεπζεο, ε θίλεζε 
πεξηνξίδεηαη ζην ξπζκφ αζηπλφκεπζεο αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπλζήθεο ζπκθφξεζεο. Με άιια 
ιφγηα αθφκα θαη αλ ππάξρεη δηαζέζηκν εχξνο δψλεο, ε θίλεζε πξνηεξαηφηεηαο δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ξπζκφ αζηπλφκεπζεο πνπ ξεηά έρεη θαζνξηζηεί. 

ην αθφινπζν παξάδεηγκα ε θίλεζε πξνηεξαηφηεηαο πεξηνξίδεηαη ζε δεζκεπκέλν ξπζκφ ίζν κε 
1000 kbps αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπλζήθεο ζπκθφξεζεο ζην δίθηπν: 

Router(config)# policy-map p1 

Router(config-pmap)# class c1 

Router(config-pmap-c)# police cir 1000000 conform-action transmit exceed-action drop 

Όπσο έρνπκε δεη, γηα ηελ αζηπλφκεπζε ηεο θίλεζεο δπν αλεμάξηεησλ ξπζκψλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη δπν θνπβάδεο θνππνληψλ (Tc θαη Tp). ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα 
ζεκαληηθά ζεκεία: 

Κνπβάδεο Κνππνληώλ 

 Ο Tc θνπβάο θνππνληψλ ελεκεξψλεηαη κε βάζε ην Γεζκεπκέλν Ρπζκφ Πιεξνθνξίαο 
(CIR) θάζε ζηηγκή πνπ έλα παθέην θηάλεη πξνο έιεγρν. Σα πεξηερφκελα ηνπ Tc θνπβά 
θνππνληψλ κπνξεί λα είλαη ην πνιχ ίζα κε ηελ ηηκή Bc. 

 Ο Tp θνπβάο θνππνληψλ ελεκεξψλεηαη κε βάζε ην Μέγηζην Ρπζκφ Πιεξνθνξίαο (PIR) 
θάζε ζηηγκή πνπ έλα παθέην θηάλεη πξνο έιεγρν. Σα πεξηερφκελα ηνπ Tp θνπβά 
θνππνληψλ κπνξεί λα είλαη ην πνιχ ίζα κε ηελ ηηκή Be. 
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Δλεκέξσζε Κνπβάδσλ 

Σν αθφινπζν ζελάξην παξνπζηάδεη πψο ελεκεξψλνληαη νη θνπβάδεο θνππνληψλ: 

Έζησ φηη ηε ρξνληθή ζηηγκή t θηάλεη έλα παθέην Β Bytes. Καη φηη ην ηειεπηαίν παθέην έρεη θηάζεη 
ηε ρξνληθή ζηηγκή t1. Σα CIR θαη PIR ηε ρξνληθή ζηηγκή t εθπξνζσπνχληαη απφ ηηο Tc(t) θαη Tp(t) 
αληίζηνηρα. Με βάζε ην παξαπάλσ ζελάξην νη θνπβάδεο ελεκεξψλνληαη σο αθνινχζσο: 

 
1 1

1 1

( ) min( * ( ) ( ),  )

( ) min( * ( ) ( ),  )

Tc t CIR t t Tc t Bc

Tp t PIR t t Tp t Be
  

ήκαλζε Κίλεζεο 

Έλα παθέην θαηά ηνλ έιεγρν κπνξεί λα ζεκαλζεί κε «ζπκκφξθσζε», «ππέξβαζε» ή 
«παξαβίαζε» ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ ξπζκνχ. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη πψο επηηπγράλεηαη ε 
ζήκαλζε ελφο παθέηνπ B Bytes:  

 Αλ B>Tp(t), ην παθέην ζεκαηνδνηείηαη κε έλδεημε «παξαβίαζεο» ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ 
ξπζκνχ. 

 Αλ B>Tc(t), ην παθέην ζεκαηνδνηείηαη κε έλδεημε «ππέξβαζεο» ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ 
ξπζκνχ θαη ν Tp(t) θνπβάο θνππνληψλ ελεκεξψλεηαη σο αθνινχζσο: 

 ( ) ( )Tp t Tp t B  

Αιιηψο, ην παθέην ραξαθηεξίδεηαη κε «ζπκκφξθσζε» ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ξπζκφ θαη 
νη δπν θνπβάδεο θνππνληψλ ελεκεξψλνληαη σο εμήο:  

 
( ) ( )

( ) ( )

Tp t Tp t B

Tc t Tc t B
 

Γηα παξάδεηγκα αλ ην CIR είλαη 100 kbps θαη ην PIR είλαη 200  kbps θαη κηα ξνή δεδνκέλσλ κε 
ξπζκφ 250 kbps θηάζεη ζηνλ έιεγρν, ην παθέην ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ αθφινπζε ζήκαλζε:  

 100 kbps ζα ραξαθηεξηζηνχλ κε «ζπκκφξθσζε» πξνο ην ξπζκφ. 

 100 kbps ζα ραξαθηεξηζηνχλ κε «ππέξβαζε» πξνο ην ξπζκφ. 

 50 kbps ζα ραξαθηεξηζηνχλ κε «παξαβίαζε» πξνο ην ξπζκφ. 

ην επφκελν ζρήκα παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ε δηαδηθαζία ζήκαλζεο ελφο παθέηνπ θαζψο θαη 
πσο εθαξκφδεηαη ε αληίζηνηρε δξάζε ζε απηφ.  

Δηθόλα 3-30: Αιγόξηζκνο Κνπβά Κνππνληώλ κε Γπν Κνπβάδεο Κνππνληώλ θαη Γπν Ρπζκνύο 

 [56] 
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Παξάδεηγκα πινπνίεζεο Αιγόξηζκνπ Κνπβά Κνππνληώλ κε Γπν Κνπβάδεο θαη Γπν Ρπζκνύο. 

ην παξαθάησ παξάδεηγκα έρεη δηακνξθσζεί ε εθαξκνγή αζηπλφκεπζεο ζε κηα ηάμε γηα 
πεξηνξηζκφ ηεο θίλεζεο κε έλα κέζν δεζκεπκέλν ξπζκφ ηα 500 kbps θαη κέγηζην ξπζκφ ην 1 
Mbps. 

Router(config)# class-map police 

Router(config-cmap)# match access-group 101 

Router(config-cmap)# policy-map policy1 

Router(config-pmap)# class police 

Router(config-pmap-c)# police cir 500000 bc 10000 pir 1000000 be 10000 conform-action transmit  
exceed-action set-prec-transmit 2 violate-action drop 

Router(config-pmap-c)# exit  

Router(config-pmap)# exit 

Router(config)# interface serial3/0 

Router(config-if)# service-policy output policy1 

Router(config-if)# end 

Router# show policy-map policy1 

3.4.20 Aggregate Policer 

Μέρξη ηψξα ε εθαξκνγή ηεο αζηπλφκεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη αλά δηεπαθή (Individual policer). 
Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εθαξκνζηεί ζπγθεληξσηηθά ζε κηα νκάδα δηεπαθψλ κε ηε βνήζεηα ηεο 
εληνιήο mls qos aggregate-policer. Γηα παξάδεηγκα, ν νξηζκφο ελφο aggregate-policer γηα 
ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο κηαο νκάδαο δηεπαθψλ έσο 75 Mbps, ζα έρεη σο 
απνηέιεζκα, ε νκάδα ησλ δηεπαθψλ λα κπνξεί λα επηηχρεη κφλν  75 Mbps κεηαμχ φισλ ησλ 
κειψλ. 

Ο νξηζκφο ελφο aggregate-policer γηα ρξήζε ζε ράξηεο πνιηηηθήο πξαγκαηνπνηείηαη κε 
ηελ εληνιή mls qos aggregate-policer. Δλψ ε θαηάξγεζε ηεο απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 
ζπζθεπήο επηηπγράλεηαη κε ηελ εληνιή no mls qos aggregate-policer φπσο παξαθάησ: 

mls qos aggregate-policer name rate-bps [normal-burst-bytes [maximum-burst-bytes | pir 

peak-rate-bps | action-type action]] 

 

no mls qos aggregate-policer name 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπληαθηηθή αλάιπζε ηεο εληνιήο: 

name Σν φλνκα ηνπ aggregate policer. 

rate-bps Μέγηζηνο αξηζκφο bits αλά sec. Απνδεθηέο ηηκέο απφ 32000 έσο 
10000000000. 

normal-burst-bytes (Πξναηξεηηθφ) Φπζηνινγηθφ κέγεζνο ξηπήο, ζε bytes. Απνδεθηέο 
ηηκέο απφ 1000 έσο 31250000. 

maximum-burst-bytes (Πξναηξεηηθφ) Μέγηζην κέγεζνο ξηπήο, ζε bytes. Απνδεθηέο ηηκέο 
απφ 1000 έσο 31250000 (αλ εηζαρζεί ηηκή, πξέπεη λα νξηζηεί ίζε 
κε ην normal-burst-bytes). 

pir peak-rate-bps (Πξναηξεηηθφ) Μέγηζηνο ξπζκφο πιεξνθνξίαο (Peak information 
rate-PIR). Απνδεθηέο ηηκέο απφ 32000 έσο 10000000000. 
Πξνθαζνξηζκέλα είλαη ίζν κε ην CIR. 

action-type action  Γξάζεηο πνπ εθαξκφδνληαη. Καζνξίδνληαη αθνινχζσο: 

conform-action – δξάζε πνπ εθαξκφδεηαη φηαλ ν ξπζκφο δελ 
«ππεξβαίλεη»: 

 drop – Απφξξηςε παθέηνπ. 

 set-cos-transmit value – νξίδεη ηηκή COS γηα ην παθέην 
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θαη ην ζηέιλεη. 

 set-dscp-transmit value – νξίδεη ηηκή DSCP γηα ην 
παθέην θαη ην ζηέιλεη κε ηε λέα ηηκή. 

 set-prec-transmit value - νξίδεη ηηκή IP Precedence γηα 
ην παθέην θαη ην ζηέιλεη κε ηε λέα ηηκή. 

 transmit – Μεηαδίδεη ακεηάβιεην ην παθέην. 

exceed-action – δξάζε πνπ εθαξκφδεηαη φηαλ νη QoS ηηκέο 
«ππεξβαίλνπλ»: 

 drop – Απφξξηςε παθέηνπ. 

 set-dscp-transmit value – νξίδεη ηηκή DSCP γηα ην 
παθέην θαη ην ζηέιλεη κε ηε λέα ηηκή. 

 transmit – Μεηαδίδεη ακεηάβιεην ην παθέην. 

violate-action – δξάζε πνπ εθαξκφδεηαη φηαλ νη QoS ηηκέο 
«παξαβηάδνπλ»: 

 drop – Απφξξηςε παθέηνπ. 

 set-dscp-transmit value – νξίδεη ηηκή DSCP γηα ην 
παθέην θαη ην ζηέιλεη κε ηε λέα ηηκή. 

 transmit – Μεηαδίδεη ακεηάβιεην ην παθέην. 

3.4.21 ήμανση (Marking) 

ην αθφινπζν παξάδεηγκα ζα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο δηακφξθσζεο ζήκαλζεο ηεο θίλεζεο 
βαζηζκέλε ζηε ηηκή ηνπ DSCP. 

Router(config)# access-list 100 permit udp any any range 16384 32000  ! UDP Ports γηα VoIP 

Router(config)# access-list 100 permit tcp any any eq 1720 ! TCP Port 1720 γηα Ζ.323 θίλεζε ζεκαηνδνζίαο 

Router(config)# access-list 101 permit tcp any any eq 80 ! TCP Port 80 γηα web traffic 
 

Router(config)# class-map voip 

Router(config-cmap)# match access-group 100 

Router(config)# class-map webtraffic 

Router(config-cmap)# match access-group 101 
 

Router(config)# policy-map dscp_marking 

Router(config-pmap)# class voip 

Router(config-pmap-c)# set ip dscp 46 ! EF Class 

Router(config-pmap)# class webtraffic 

Router(config-pmap-c)# set ip dscp 26 ! AF Class 
 

Router(config)# interface Ethernet0/0 

Router(config-if)# service-policy input dscp_marking 

 

ε απηφ ην παξάδεηγκα φιε ε θίλεζε πνπ θηάλεη ζηε δηεπαθή Ethernet0/0 ειέγρεηαη θαη 
ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηα class-map voip θαη webtraffic. Ο ράξηεο πνιηηηθήο dscp_marking νξίδεη 
ηηκή DSCP ίζε κε 46 (101110 γηα EF) γηα ηελ ηάμε voip θαη 26 (011010 γηα AF3) γηα ηε ηάμε 
webtrafic.    
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Γεληθά γηα ηε δηακφξθσζε ζήκαλζεο σο κέινο ελφο policy-map, κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί κηα απφ ηηο αθφινπζεο εληνιέο, αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή: 

set ip dscp ip-dscp-value 

set ip precedence ip-precedence-value 

set cos cos-value 

φπνπ είλαη: 

ip-dscp-value Ζ ηηκή IP DSCP. Κπκαίλεηαη απφ 0 έσο θαη 63 

ip-precedence-value Ο αξηζκφο IP Precedence. Κπκαίλεηαη απφ 0 έσο θαη 7 

cos-value Ζ ηηκή CoS Layer 2, IEEE 802.1Q. Κπκαίλεηαη απφ 0 έσο θαη 7 

 

Σν πξνεγνχκελν παξάδεηγκα κπνξεί λα κεηαηξαπεί σο αθνινχζσο κε ρξήζε ηεο ηηκήο IP 
Precedence: 

Router(config)# access-list 100 permit udp any any range 16384 32000 

Router(config)# access-list 100 permit tcp any any eq 1720 

Router(config)# access-list 101 permit tcp any any eq 80 
 

Router(config)# class-map voip 

Router(config-cmap)# match access-group 100 

Router(config)# class-map webtraffic 

Router(config-cmap)# match access-group 101 
 

Router(config)# policy-map IPP_marking 

Router(config-pmap)# class voip 

Router(config-pmap-c)# set ip precedence 5 

Router(config-pmap)# class webtraffic 

Router(config-pmap-c)# set ip precedence 3 
 

Router(config)# interface Ethernet0/0 

Router(config-if)# service-policy input IPP_marking 

3.4.22 Μορφοποίηση Κίνησης 

Ζ «κνξθνπνίεζε» ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμνκάιπλζε ηεο θίλεζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
δηαθνκεζηή, κε επίηεπμε πεξηνξηζκνχ ηνπ άλσ νξίνπ ηνπ εχξνπο δψλεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα 
ηνπνινγία δηθηχνπ ν θνξκφο ηνπ δηθηχνπ έρεη ζπλήζσο δηαζπλδέζεηο πςειήο ρσξεηηθφηεηαο 
(π.ρ. Δ1) ελψ νη πεξηθεξεηαθέο δηαζπλδέζεηο έρνπλ ζπγθξηηηθά ρακειφ εχξνο δψλεο (π.ρ. 384 
kbps). ’ απηή ηελ πεξίπησζε είλαη πηζαλφ ε θίλεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ κηα θεληξηθή 
δηαζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ λα ππεξρεηιίζεη ηηο ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο δηαζπλδέζεηο ζηα άθξα 
(ππνθαηαζηήκαηα). Ζ κνξθνπνίεζε, ινηπφλ, είλαη έλαο θαιφο ηξφπνο ψζηε λα «ζπληνληζηεί» ε 
θπθινθνξία ησλ παθέησλ ζηα 384 kbps θαη λα απνθεπρζεί έηζη ε ππεξρείιηζε. Σα πιενλάδνληα 
παθέηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία κνξθνπνίεζεο απνζεθεχνληαη ζε πεξηνρή 
πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη εθπέκπνληαη αξγφηεξα, δηαηεξψληαο ηελ νκαιή ξνή ηεο 
θπθινθνξίαο.  

Ζ αζηπλφκεπζε (policing) φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, είλαη κηα παξεκθεξήο δηαδηθαζία, 
παξφια απηά δηαθέξεη ζεκαληηθά ζε έλα ζεκείν: ηα παθέηα ππεξρείιηζεο δελ απνζεθεχνληαη 
αιιά απνξξίπηνληαη. 

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο δηακφξθσζεο ηνπ κεραληζκνχ «Traffic 
Shaping» ζε έλαλ Cisco δξνκνινγεηή. Θα αλαθεξζνχλ νη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο Generic 
Traffic Shaping-GTS

7
 θαη Class-Based Shaping.  

                                                 
7
 GTS δελ ππνζηεξίδεηαη ζε ISDN δηεπαθέο.  
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3.4.23 Generic Traffic Shaping 

Ζ εθαξκνγή GTS ζηελ εμεξρφκελε θίλεζε κηαο δηεπαθήο επηηπγράλεηαη κε ηελ αθφινπζε 
εληνιή: 

traffic-shape rate bit-rate [burst-size[excess-burst-size]] 

Ζ εθαξκνγή GTS ζηελ εμεξρφκελε θίλεζε κηαο ιίζηαο πξφζβαζεο επηηπγράλεηαη κε ηελ 
αθφινπζε δηαδηθαζία: 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Router(config)# access-list access-list-number Αλαζέηεη ηελ θίλεζε ζε κηα ιίζηα 
πξφζβαζεο. 

2 Router(config)# interface interface-type 

interface-number 

Καζνξίδεη ηνλ ηχπν θαη ην φλνκα ηεο 
δηεπαθήο. 

3 Router(config-if)# traffic-shape group access-
list bit-rate [burst-size[excess-burst-size]] 

Γηακνξθψλεη ηε κνξθνπνίεζε ηεο 
εμεξρφκελεο θίλεζεο ζε κηα δηεπαθή 
γηα ηελ θαζνξηζκέλε ιίζηα 
πξφζβαζεο. 

 

Παξάδεηγκα ελεξγνπνίεζεο GTS ζε δηεπαθή 

ην αθφινπζν παξάδεηγκα παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο παξακεηξνπνίεζεο γηα επίηεπμε 
κνξθνπνίεζεο ηεο θίλεζεο ζε δπν δηεπαθέο ελφο δξνκνινγεηή. Ζ δηεπαθή Ethernet0 
δηακνξθψλεηαη ψζηε λα πεξηνξίδεη ηε UDP θίλεζε ζην 1 Mbps, ελψ ε δηεπαθή Ethernet1 
δηακνξθψλεηαη ψζηε λα πεξηνξίδεη ηε ζπλνιηθή εμεξρφκελε θίλεζε ζηα 5 Mbps. 

Router(config)# access-list 101 permit udp any any 

 
Router(config)# interface Ethernet0 
Router(config-if)# traffic-shape group 101 1000000 125000 125000 

 
Router(config)# interface Ethernet1 
Router(config-if)# traffic-shape rate 5000000 625000 625000 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ δηακφξθσζεο ζην δξνκνινγεηή κπνξνχλ λα γίλνπλ νξαηά κε 
ηηο αθφινπζεο εληνιέο παξαθνινχζεζεο: 

Router(config-if)# show traffic-shape   

Interface   Ethernet0 

 

       Access Target    Byte   Sustain   Excess    Interval  Increment    Adapt 

VC     List   Rate      Limit  bits/int  bits/int  (ms)      (bytes)      Active 

-      101    1000000   31250  125000    125000    125       15625        - 

 

Interface   Ethernet1 

 

       Access Target    Byte   Sustain   Excess    Interval  Increment    Adapt 

VC     List   Rate      Limit  bits/int  bits/int  (ms)      (bytes)      Active 

-             5000000   156250 625000    625000    125       78125        - 
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Ο δξνκνινγεηήο εζσηεξηθά ππνινγίδεη ηηο παξαπάλσ ηηκέο σο εμήο:  

Γηα παξάδεηγκα ζην Interface Ethernet1 ηζρχεη: 

 

arg  5000000

625000

625000

625000 625000
 156250

8 8

625000
125

5000000
sec

* 0,125sec* 5000000 62
sec

T et Rate CIR bps

Sustain Bc bits

Excess Be bits

Byte Limit Bc Be Byte

Bc bits
Interval Tc ms

bitsCIR

bitIncrement Tc CIR 5000 78125bits Bytes

 

Router(config-if)# show traffic-shape statistics 

          Access Queue     Packets   Bytes     Packets   Bytes     Shaping 

I/F       List   Depth                         Delayed   Delayed   Active 

Et0       101    0         2         180       0         0         no 

Et1              0         0         0         0         0         no 

3.4.24 Class-Based Shaping 

Γηα επίηεπμε Μνξθνπνίεζεο Βάζεη Σάμεσο εμππεξέηεζεο ηεο θίλεζεο, απαηηνχληαη ηα 
αθφινπζα βήκαηα εληνιψλ: 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Router(config)# policy-map policy-map Καζνξίδεη ην φλνκα ηνπ ράξηε πνιηηηθήο 
πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ή λα 
ηξνπνπνηεζεί. 

2 Router(config)# class-map class-map-name Καζνξίδεη ην φλνκα ηνπ class-map. 

3 Router(config-pmap-c)# shape {average | peak} 

cir [bc] [be] 
Καζνξίδεη ην κέζν ή αθξαίν ξπζκφ 
κνξθνπνίεζεο. 

4 Router(config-pmap-c)# shape max-buffers 

number-of-buffers 

Καζνξίδεη ην κέγηζην αξηζκφ 
εληακηεπηψλ (buffers) πνπ επηηξέπνληαη 
ζηηο νπξέο. 

 

Παξάδεηγκα Class-Based Shaping 

Σν αθφινπζν παξάδεηγκα νξίδεη κηα ηάμε c1 , ε νπνία έρεη ξπζκηζηεί γηα κνξθνπνίεζε ηεο 
θίλεζεο ζηα 384 kbps, κε θπζηνινγηθφ κέγεζνο ξηπήο 15440 bits. 

Router(config)# policy-map shape 

Router(config-pmap)# class c1 

Router(config-pmap-c)# shape average 384000 15440 

Router(config-pmap-c)# configure terminal 

Router(config)# interface Serial 3/3 

Router(config-if)# service out shape 

Παξάδεηγκα πινπνίεζεο CBWFQ ζε ζύδεπμε κε GTS 

Γηα ην αθφινπζν παξάδεηγκα, εθαξκφδεηαη ζηε δηεπαθή ν αιγφξηζκνο πξνγξακκαηηζκνχ 
εθπνκπήο παθέησλ CBWFQ  θαη ε θίλεζε κνξθνπνηείηαη πξηλ κπεη ζηελ νπξά ηνπ CBWFQ. 
Καζνξίδνληαη δπν ηάμεηο, εθ ησλ νπνίσλ ε πξψηε θαιείηαη cust1 θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηε 
δηαζθάιηζε εχξνπο δψλεο 256 kbps θαη ηε κνξθνπνίεζε ηεο εμφδνπ ζηα 384 kbps. Δλψ ε 
δεχηεξε ηάμε  θαιείηαη cust2 θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαζθάιηζε εχξνπο δψλεο ίζν κε 384 
kbps. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αξθεηφ δηαζέζηκν εχξνο δψλεο ζηε δηεπαθή ε ηάμε κπνξεί 
λα επηηχρεη δηεθπεξαησηηθή ηθαλφηεηα έσο 512 kbps. 
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ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ην παξάδεηγκα.  

Δηθόλα 3-31: CBWFQ ζε ύδεπμε κε GTS 

 

 [5] 

 

Οη εληνιέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ παξαδείγκαηνο είλαη νη αθφινπζεο: 

Router(config)# policy-map shape-cbwfq 

Router(config-pmap)# class cust1 

Router(config-pmap-c)# shape average 384000 

Router(config-pmap-c)# bandwidth 256 

Router(config-pmap)# class cust2 

Router(config-pmap-c)# shape peak 512000 

Router(config-pmap-c)# bandwidth 384 

Router(config-pmap-c)# configure terminal 

Router(config)# interface Serial 3/3 

Router(config-if)# service out shape-cbwfq 

Παξάδεηγκα πινπνίεζεο CBWFQ κέζα ζε GTS  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ην παξάδεηγκα πνπ ζα πινπνηεζεί: 

Δηθόλα 3-32: Τινπνίεζεο CBWFQ Μέζα ζε GTS  

 [5] 
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Απφ ην ζρήκα γίλεηαη θαλεξφ πσο πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ ηεξαξρηθά νη ράξηεο πνιηηηθήο θαη 
λα πινπνηεζεί CBWFQ δηακφξθσζε κέζα ζε GTS. 

Οη εληνιέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ παξαδείγκαηνο είλαη νη αθφινπζεο: 

Γηακφξθσζε cust1-classes 

Router(config)# policy-map cust1-classes 

Router(config-pmap)# class gold 

Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 50 

Router(config-pmap)# class silver 

Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 20 

Router(config-pmap)# class bronze 

Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 15 

 

Γηακφξθσζε cust2-classes 

Router(config)# policy-map cust2-classes 

Router(config-pmap)# class gold 

Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 30 

Router(config-pmap)# class silver 

Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 15 

Router(config-pmap)# class bronze 

Router(config-pmap-c)# bandwidth percent 10 

 

Γηακφξθσζε Customer Policy θαη ραξαθηεξηζηηθψλ QoS  

Router(config)# policy-map cust-policy 

Router(config-pmap)# class cust1 

Router(config-pmap-c)# shape average 384000 

Router(config-pmap-c)# service-policy cust1-classes 

Router(config-pmap)# class cust2 

Router(config-pmap-c)# shape peak 512000 

Router(config-pmap-c)# service-policy cust2-classes 

Router(config-pmap-c)# interface Serial 3/2 

Router(config-if)# service out cust-policy 
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3.4.25 ύγκριση Αστυνόμευσης – Μορφοποίησης 

Σν αθφινπζν δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ κεζφδσλ 
Αζηπλφκεπζεο θαη Μνξθνπνίεζεο ηεο θίλεζεο.  

ηελ αζηπλφκεπζε φηαλ ν ξπζκφο θίλεζεο θηάζεη ην δηακνξθσκέλν κέγηζην ξπζκφ, ε 
θίλεζε πνπ ππεξβαίλεη ην ξπζκφ απηφ απνξξίπηεηαη ή ζεκαηνδνηείηαη μαλά. Απηφ, θαζψο θαη ην 
γεγνλφο φηη θαηά ηελ αζηπλφκεπζε δηαδίδνληαη ξηπέο θίλεζεο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα εμφδνπ ηελ 
πξηνλσηή κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο θίλεζεο. ε αληίζεζε κε ηελ αζηπλφκεπζε, ε κνξθνπνίεζε 
δηαηεξεί ηα πεξίζζηα παθέηα ζε κηα νπξά (γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε αξθεηήο 
κλήκεο) θαη πξνγξακκαηίδεη ηελ κεηέπεηηα κεηάδνζή ηνπο θπζηθά κε θάπνηα ρξνληθή 
επηβάξπλζε.  Απηή ε ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζκνχ επηηξέπεη ηελ νξγάλσζε ηεο κνξθνπνίεζεο 
κέζα ζε δηαθνξεηηθέο νπξέο. Σν απνηέιεζκα ηεο κνξθνπνίεζεο είλαη ε εμνκάιπλζε ηνπ ξπζκνχ 
εμφδνπ ησλ παθέησλ φπσο παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

Δηθόλα 3-33: ύγθξηζε Αζηπλόκεπζεο – Μνξθνπνίεζεο  

 [55] 

Μηα επηπιένλ ζεκαληηθή δηαθνξά θαη θαηά ζπλέπεηα θξηηήξην επηινγήο είλαη φηη ε 
αζηπλφκεπζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε κηα δηεπαθή εηζεξρφκελεο αιιά θαη εμεξρφκελεο 
θίλεζεο, ζε αληίζεζε κε ηε κνξθνπνίεζε πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν ζε δηεπαθή 
εμεξρφκελεο θίλεζεο.  
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3.4.26 Μηχανισμός υμπίεσης Κεφαλίδας cRTP 

Ζ παξακεηξνπνίεζε ηνπ cRTP ζε έλαλ δξνκνιφγεηή επηηπγράλεηαη κε ηελ εληνιή ip rtp 
header-compression φηαλ αθνξά ζεηξηαθή δηεπαθή ή κε ηελ εληνιή frame-relay ip rtp 
header-compression φηαλ αθνξά Frame Relay ππνδηεπαθή.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη γξαθηθά ν κεραληζκφο ζπκπίεζεο θεθαιίδαο, cRTP: 

Δηθόλα 3-34: Μεραληζκόο πκπίεζεο Κεθαιίδαο cRTP 

Κίλεζε πξνο 

ηε δηεπαθή

Γηακνξθσκέλε νπξά 

αλακνλήο (πρ WFQ)
 R

TP
 Κ

ίλ
εζ

ε 
cRTP 

Σαμηλφκεζε

κε-RTP Κίλεζε 

Αλαγλψξηζε 

RTP Κίλεζεο 
πκπίεζε

Πνζνζηφ κείσζεο ζην 

κέγεζνο ηνπ παθέηνπ

Δθπνκπή ζηελ νπξά εμφδνπ

 [33] 

Δπεηδή ε δηαδηθαζία ζπκπίεζεο επηβαξχλεη ηελ CPU ηνπ δξνκνινγεηή, κπνξεί λα 
παξακεηξνπνηεζεί ν ζπλνιηθφο αξηζκφο RTP ή/θαη TCP ζπλδέζεσλ φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη 
ζπκπίεζε θεθαιίδαο κε ηηο αθφινπζεο αληίζηνηρεο εληνιέο: 

Πίλαθαο 3-17: Δληνιέο Καζνξηζκνύ πλνιηθνύ Αξηζκνύ RTP, TCP πλδέζεσλ όπνπ Μπνξεί λα 
Πξαγκαηνπνηείηαη πκπίεζε Κεθαιίδαο ζε κηα Γηεπαθή. 

 

Απφ πξνεπηινγή, ζε Frame Relay ελζπιάθσζε έρεη θαζνξηζηεί λα κπνξνχλ λα 
πξαγκαηνπνηνχληαη έσο θαη 256 cTCP ζπλδέζεηο. Ζ κέγηζηε ηηκή είλαη πξνθαζνξηζκέλε θαη δελ 
επηηξέπεηαη ε παξακεηξνπνίεζή ηεο. Αληίζεηα ε παξακεηξνπνίεζε απηή, επηηξέπεηαη ζε PPP ή 
High-Level Data Link Control (HDLC) ελζπιάθσζε. πγθεθξηκέλα, απφ πξνεπηινγή ηζρχεη φηη ε 
κέγηζηε ηηκή είλαη 32 cTCP θαη 32 cRTP (16 θιήζεηο) φπνπ κπνξνχλ λα απμεζνχλ έσο ηε 
κέγηζηε ηηκή 256 cTCP θαη 1000 cRTP αληίζηνηρα ζε κηα δηεπαθή. 

Δληνιή Δπεμήγεζε 

Router(config-if)# ip rtp compression-

connections number 
Καζνξίδεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ RTP 
ζπλδέζεσλ φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη 
ζπκπίεζε θεθαιίδαο, ζε κηα δηεπαθή. 

Router(config-if)# ip tcp compression-

connections number 
Καζνξίδεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ TCP 
ζπλδέζεσλ φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη 
ζπκπίεζε θεθαιίδαο, ζε κηα δηεπαθή. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή    Καιδήο Γεκήηξηνο  

Μειέηε θαη Τινπνίεζε ελφο χγρξνλνπ Γηθηχνπ Γεδνκέλσλ  
κε Έκθαζε ζηε Μεηάδνζε Φσλήο (VoIP)  110 

 

3.4.27 Κατακερματισμός και Παρεμβολή υνδέσμου 

Όπσο είδε έρεη αλαθεξζεί, νη δχν ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
κεραληζκνχ είλαη:  

1. Multilink Point-to-Point Protocol (MLP) Link Fragmentation and Interleaving (LFI) γηα 
Leased Lines θαη ATM. 

2. Frame Relay Fragmentation (FRF.12) γηα Frame Relay. 

Παξάδεηγκα πινπνίεζεο: 

ην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί ζα γίλεη εθαξκνγή ηεο πξψηεο ηερληθήο πινπνίεζεο 
πνπ αλαθέξζεθε. ε point-to-point ζπξηαθέο ζπλδέζεηο πξψηα απαηηείηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ 
MLP (ppp multilink). Έπεηηα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ζε msec ην κέγεζνο  θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ 
ηεκαρίσλ (ppp multilink fragment-delay 10). Τπελζπκίδεηαη φηη έλα 10 msec ηεκάρην ή ηκήκα 
είλαη ν αξηζκφο ησλ bytes πνπ κπνξνχλ λα ζηαινχλ πάλσ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δεχμε ζε ρξφλν 
10 msec. Tέινο απαηηείηαη λα ελεξγνπνηεζεί ε Παξεκβνιή πλδέζκνπ (interleave) ζηε multilink 
δηεπαθή (ppp multilink interleave). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ 
παθέησλ ζην έλα άθξν ηεο ζχλδεζεο θαη ε ζπγθέληξσζή ηνπο ζην άιιν άθξν. Δίλαη δπλαηφ λα 
ζπλδπάδνληαη πνιιέο ζπλδέζεηο θαη λα ελεξγνχλ σο έλαο κεγάινο εηθνληθφο ζσιήλαο-δεχμε. 

Router> enable 
Router# configure terminal 
Router(config)# interface Multilink1 
Router(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.252 

Router(config-if)# bandwidth 256 
Router(config-if)# ppp multilink 

Router(config-if)# ppp multilink fragment-delay 10 

Router(config-if)# ppp multilink interleave 
Router(config-if)# exit  

Router(config)# multilink-group 1 

3.4.28 Παράδειγμα Διαμόρφωσης QoS για VoIP πάνω από PPP WAN Ζεύξεις 

Γηα ην παξάδεηγκα ππνζέηνπκε πσο κηα εηαηξία ζέιεη λα εληάμεη ζην ηειεπηθνηλσληαθφ ηεο 
δίθηπν κηα λέα κηθξή εηαηξία ηελ νπνία αγφξαζε πξφζθαηα. Όπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 
3-32 ε δηαζχλδεζε ηνπ λένπ ππνθαηαζηήκαηνο (#n) κε ην θεληξηθφ κπνξεί λα γίλεη δπζηπρψο 
κφλν κέζσ κηαο δεχμεο ρακειήο ηαρχηεηαο (πρ ππνζέηνπκε 64 Kbps). Μηα απφ ηηο 
ηειεπηθνηλσληαθέο απαηηήζεηο είλαη ε κεηάδνζε θσλήο πάλσ  απφ ηε δεχμε. Ωο εθ ηνχηνπ ζα 
πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ φιεο νη θαηάιιειεο ηερληθέο πνπ ζα πξνζηαηεχνπλ ηα «επαίζζεηα» 
παθέηα ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πνηνηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπλνκηιεηψλ.  

ην παξάδεηγκα ηεο επφκελεο ζειίδαο θαίλεηαη ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο φισλ απηψλ 
ησλ απαξαίηεησλ QoS ραξαθηεξηζηηθψλ:  
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Δηθόλα 3-35: ρήκα Παξαδείγκαηνο, VoIP over PPP WAN Εεύμε Υακειήο Σαρύηεηαο 

Ethernet

Υποκατάςτημα #1

Υποκατάςτημα #2Cisco 2951

Cisco 2901

Cisco 2901

Catalyst Switch 
2960 PoE

Catalyst Switch 
2960 PoE

Catalyst Switch 
2960 PoE

Υποκαηάζηημα #n

...

Cisco 2611

Voice 

Gateway

Κεντρικό Κατάςτημα

PBX (small)

Low Speed WAN link

High Speed WAN link

 

Δληνιέο Πεξηγξαθή 

class-map voip 
  match ip precedence 5 
! 

Γεκηνπξγία ηεο Σάμεο voip, γηα ηα «επαίζζεηα» παθέηα 
θσλήο πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλα κε: ip precedence 5. 

class-map webtraffic 

  match ip precedence 3 
! 

Γεκηνπξγία ηεο Σάμεο webtraffic γηα ηα παθέηα ηεο 
δηαδηθηπαθήο θίλεζεο πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλα κε: ip 
precedence 3. 

policy-map llq 

  class voip 
    priority 64 
  class webtraffic 
    bandwidth 64 
  class class-default 
    fair-queue 
! 

Γεκηνπξγία πνιηηηθήο: ηελ θίλεζε θσλήο δίλεηαη απζηεξή 
πξνηεξαηφηεηα (PQ) κε εγγπεκέλν εχξνο δψλεο 64 Kbps 
ζε πεξίπησζε ζπκθφξεζεο, ελψ γηα ηε δηαδηθηπαθή 
θίλεζε θαζνξίδεηαη ην πνζφ ηνπ εχξνπο δψλεο πνπ κπνξεί 
λα δηαηεζεί ίζν κε 64 Kbps. Όιε ε άιιε θίλεζε κνηξάδεηαη 
ην ππφινηπν εχξνο δψλεο.  

interface Serial1/0 

  bandwidth 256 
  encapsulation ppp 
  no fair-queue 
  ppp multilink 
  multilink-group 1 
! 

Έληαμε ηεο ζεηξηαθήο δηεπαθήο (Serial1/0) ζηελ 
πνιπδεπθηηθή δηεπαθή ηεο νκάδαο  1 (multilink-group 1).  
Παξαηήξεζε: Γηα ηαρχηεηεο δεχμεο κεγαιχηεξεο απφ 1.2 
Mbps, δελ απαηηείηαη εθαξκνγή Multilink PPP LFI θαη 
cRTP. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη δειψζεηο ip address θαη 
service-policy πάλε θάησ απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ serial 
interface.  

interface Multilink1 

  ip address 10.1.1.1 255.255.255.252 
  bandwidth 256 
! 

Γηακφξθσζε Multilink PPP LFI γηα δεχμε ρακειήο 
ηαρχηεηαο. 

ip rtp header-compression iphc-format 

ip tcp header-compression iphc-format 

! 

Γηακφξθσζε ηνπ cRTP κεραληζκνχ κε ζθνπφ ηε κείσζε 
ηνπ απαηηνχκελνπ εχξνπο δψλεο γηα θάζε θσλεηηθή 
θιήζε. 

ppp multilink 

  ppp multilink fragment-delay 10 
Σν κέγεζνο θαηαθεξκαηηζκνχ ηεκαρίσλ νξίδεηαη ίζν κε 10 
msec. 

  ppp multilink interleave Δλεξγνπνίεζε ηεο Παξεκβνιήο πλδέζκνπ (interleave) 
multilink-group 1 
  service-policy output llq 
! 

Δθαξκνγή ηεο llq πνιηηηθήο (ππεχζπλε λα εμππεξεηεί 
θαηάιιεια ηελ εμεξρφκελε θίλεζε) ζηελ πνιπδεπθηηθή 
δηεπαθή (multilink interface). 
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3.5 χεδιασμός QoS για IPsec VPNs 

3.5.1 Εισαγωγή 

Με ηε βνήζεηα ησλ IPsec VPNs επηηπγράλεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ δηθηχνπ θαη ην απφξξεην 
κέζσ ηεο θξππηνγξάθεζεο. Σα IPsec VPNs πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηνπ Provider/Internet 
θαιχπηνπλ απφ ζεκείν πξνο ζεκείν ηελ αζθαιή επηθνηλσλία κέζσ Layer-3 
θξππηνγξαθεκέλσλ ζεξάγγσλ (tunnels). Ζ δηαδηθαζία ηεο Κξππηνγξάθεζεο, 
Απνθξππηνγξάθεζεο πινπνηείηαη ζηα ηειηθά ζεκεία ηεο ζήξαγγαο θαη ε πξνζηαηεπκέλε θίλεζε 
δηαβηβάδεηαη ζε φιν ην δίθηπν παξέρνληαο έηζη κεγαιχηεξν επίπεδν αζθάιεηαο ζηηο θσλεηηθέο 
ζπλνκηιίεο.  

Απφ ηελ Δηθφλα 3-36 γίλεηαη θαλεξφ πσο ην βαζηθφ κνληέιν αλάπηπμεο κέλεη 
ακεηάβιεην, κε ηε κφλε δηαθνξά φηη ε ζχλδεζε ηεο θεληξηθήο ηνπνζεζίαο κε ηα 
ππνθαηαζηήκαηα πινπνηείηαη κέζσ VPN ζεξάγγσλ. Έηζη ε θίλεζε ζεκαηνδνζίαο (φπσο ην 
H.323) θαη ε θίλεζε θσλήο ζηέιλεηαη θξππηνγξαθεκέλε κέζσ ηεο VPN (IPSec/GRE) ζήξαγγαο 
ζην πξφγξακκα δηαρείξηζεο θιήζεσλ πνπ βξίζθεηαη ζην θεληξηθφ θαηάζηεκα. Ωζηφζν, νχηε ηα 
IP ηειέθσλα, νχηε ην πξφγξακκα δηαρείξηζεο θιήζεσλ, νχηε νη θσλεηηθέο εθαξκνγέο, φπσο γηα 
παξάδεηγκα έλαο δηαθνκεζηήο θσλεηηθνχ ηαρπδξνκείνπ, γλσξίδνπλ νχηε θαη πξέπεη λα 
γλσξίδνπλ φηη ε πιεξνθνξία ηνπο ζα κεηαθεξζεί θξππηνγξαθεκέλε κέζσ VPN ζεξάγγσλ.  

Δηθόλα 3-36: IP Σειεθσλία κέζσ VPN 

 [4] 

Όκσο ε δηαδηθαζία ηεο θξππηνγξάθεζεο κέζσ VPN ζεξάγγσλ, δεκηνπξγεί νξηζκέλεο λέεο 
παξακέηξνπο φπνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο. Σα βαζηθά QoS 
δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα IPsec VPNs αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

1. Σν επηπιένλ εχξνο δψλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ IPsec θξππηνγξάθεζε (encryption) θαη 
πηζηνπνίεζε (authentication). 

2. Ζ απαηηνχκελε νξηαθή ρξνληθή ηηκή θαζπζηέξεζεο ζε θάζε ζεκείν φπνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη θξππηνγξάθεζε ή απνθξππηνγξάθεζε. 

3. Πξνζηαζία απφ επηζέζεηο επαλάιεςεο (Anti-Replay). 
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3.5.2 IPsec Επιβαρύνσεις Εύρους Ζώνης 

Καηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε QoS πνιηηηθψλ είλαη απαξαίηεην λα ιακβάλεηαη ππφςε 
ην επηπιένλ εχξνο δψλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θξππηνγξάθεζε θαη πηζηνπνίεζε ελφο 
παθέηνπ. Ζ επηβάξπλζε απηή θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηε VoIP ηειεθσλία, φπνπ φπσο ζα 
γίλεη θαλεξφ θαη ζηε ζπλέρεηα, ζα κπνξνχζε αθφκα θαη λα δηπιαζηάζεη ην κέγεζνο ελφο παθέηνπ 
θσλήο G.729.  

ην Layer-3 ν ξπζκφο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ γηα κηα VoIP θιήζε κε ρξήζε ηνπ G.729 
(50 pps) είλαη 24 Kbps. Ζ ρξήζε ηνπ IP Generic Routing Encapsulation (GRE

8
) επηβαξχλεη θάζε 

παθέην θαηά 24 bytes, ελψ ε ρξήζε IPsec Encapsulating Security Payload (ESP
9
) πξνζζέηεη 

άιια 52 bytes αληίζηνηρα. Ζ ζπλδπαζκέλε πξφζζεηε επηβάξπλζε απμάλεη ηνλ ξπζκφ απφ 24 
Kbps (θαζαξή θσλή) ζε 56 Kbps (IPSec ESP Tunnel mode encrypted voice). 

Ο ππνινγηζκφο παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεα: 

         60 bytes αλά παθέην (G.729 voice) 

         24 bytes αλά παθέην (επηβάξπλζε IP GRE)

+       52 bytes αλά παθέην (επηβάξπλζε IPsec ESP)

=     136 bytes αλά παθέην

×         8 bits αλά byte

=   1088 bits αλά παθέην

×       50 παθέηα αλά sec

=54.400 bps = 54.4 Kbps

 

πλεπψο θαηά ηελ θξππηνγξάθεζε κηαο G.729 θιήζεο δεκηνπξγείηαη πξφζζεηε επηβάξπλζε ίζε 
κε 227%. 

ηελ επφκελε εηθφλα παξνπζηάδεηαη ε αλαηνκία ελφο IPsec-Κξππηνγξαθεκέλνπ παθέηνπ θσλήο 
(G.729): 

Δηθόλα 3-37: Αλαηνκία IPsec-Κξππηνγξαθεκέλνπ VoIP (G.729) παθέηνπ  

 [4] 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο απηέο νη θαηαρσξίζεηο εχξνπο δψλεο πξνθχπηνπλ κφλν απφ 
ηηο Layer-3 απαηηήζεηο θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο Layer-2 επηβαξχλζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε Layer-

                                                 
8
 Ζ ρξήζε IPSec κε GRE ζήξαγγεο είλαη απαξαίηεηε φηαλ απαηηείηαη IP Multicast. 

9
 Σν IPSec κπνξεί λα παξέρεη θξππηνγξάθεζε ζην επίπεδν δηθηχνπ κε: α. Σν Authentication Header (AH) πνπ παξέρεη 

πηζηνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη πξνζηαζία απφ επηζέζεηο επαλάιεςεο. Καη β. Σν Encapsulation Security Payload (ESP) 
πνπ παξέρεη πηζηνπνίεζε δεδνκέλσλ, εκπηζηεπηηθφηεηα θαη πξνζηαζία απφ επηζέζεηο επαλάιεςεο. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή    Καιδήο Γεκήηξηνο  

Μειέηε θαη Τινπνίεζε ελφο χγρξνλνπ Γηθηχνπ Γεδνκέλσλ  
κε Έκθαζε ζηε Μεηάδνζε Φσλήο (VoIP)  114 

 

2 επηβάξπλζε πξέπεη λα πξνζηεζεί ζηελ θνξπθή ησλ Layer-3 απαηηήζεσλ εχξνπο δψλεο γηα 
παξνρή LLQ θαη CBWFQ. ηελ Δηθφλα 3-38 θαίλεηαη πξψηα ε πξνζζήθε θαη έπεηηα ε αθαίξεζε 
ησλ Ethernet (Ethernet + 802.1Q δεχμεο) θαη Frame Relay επηβαξχλζεσλ.  

Οη βαζηθέο ηηκέο Layer-2 επηβάξπλζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Πίλαθαο 3-18: Layer-2 Δπηβάξπλζε Δλζπιάθσζεο 

Layer-2 Δλζπιάθσζε Δπηβάξπλζε 

Ethernet 14 bytes (+ 4 γηα 802.1Q) 

Frame Relay 4 bytes (+ 4 γηα FRF.12) 

MLP 10 bytes (+ 3 γηα MLP LFI) 

ATM 5 bytes αλά 53-byte cell + cell padding 

PPP, HDLC 4 bytes 

Δηθόλα 3-38: Μεηαβνιέο Μεγέζνπο (bytes) ελόο G.729 IPsec-Encrypted Παθέηνπ 

 [43] 

Ωο εθ ηνχηνπ, ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο επηβάξπλζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 
απηήο ηνπ Layer-2, παξνπζηάδεηαη κέζσ ηνπ επφκελνπ παξαδείγκαηνο. Τπνηίζεηαη φηη ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη κηα VoIP (G.729) θιήζε, θξππηνγξαθεκέλε κέζσ κηαο αξγήο ζχλδεζεο 
( 768 Kbps, Frame Relay Link), φπνπ απαηηείηαη FRF.12 Καηαθεξκαηηζκφο θαη Παξεκβνιή 
πλδέζκνπ (LFI). 

         60 bytes αλά παθέην (G.729 voice) 

         24 bytes αλά παθέην (επηβάξπλζε IP GRE)

         52 bytes αλά παθέην (επηβάξπλζε IPsec ESP)

           4 bytes αλά παθέην (επηβάξπλζε FR)

+         4 bytes αλά παθέην (επηβάξπλζε FRF.12)

=     144 bytes αλά παθέην

×         8 bits αλά byte

=   1152 bits αλά παθέην

×       50 παθέηα αλά sec

=57.600 bps  58 Kbps

 

Δλ νιίγνηο, ζε IPsec-Encrypted εθαξκνγέο είλαη ζεκαληηθφ πάληα λα ζπλππνινγίδνληαη 
νη Layer-2 επηβαξχλζεηο γηα ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ παξνρήο εχξνπο δψλεο. 
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Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3-19, ην πνζνζηφ ησλ LLQ απαηηήζεσλ γηα κηα 
θξππηνγξαθεκέλε θιήζε θσλήο ζε δεχμεηο ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο φπσο 64, 128 θαη 256 
Kbps, ππεξβαίλεη ην ζπληζηψκελν φξην ηνπ 33%. πλεπψο νη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ 
θξππηνγξαθεκέλεο θιήζεηο θσλήο πάλσ απφ δεχμεηο ρακειήο ρσξεηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα 
αλαγλσξίδνπλ θαη ηηο επηπηψζεηο ζηελ θπθινθνξία ησλ ππνινίπσλ δεδνκέλσλ πνπ δηέξρνληαη 
απφ απηέο ηηο ζπλδέζεηο. ηελ πεξίπησζε φπνπ απηφ δε κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ, ζπληζηάηαη 
λα απμεζεί ε ρσξεηηθφηεηα ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο έηζη ψζηε νη θξππηνγξαθεκέλεο θιήζεηο 
λα ππάγνληαη ζηνλ θαλφλα ηνπ 33% θαη θαηά ζπλέπεηα λα κελ δεκηνπξγνχληαη ζνβαξέο 
θαζπζηεξήζεηο ζηα δεδνκέλα εθαξκνγψλ φπσο πξηλ. 

Πίλαθαο 3-19: Μέγηζηνο Αξηζκόο Κξππηνγξαθεκέλσλ Κιήζεσλ Φσλήο (G.729) αλά Σαρύηεηα 
Εεύμεο 

Σαρύηεηα Εεύμεο 
(Kbps) 

Μέγηζηνο Αξηζκόο 
Κιήζεσλ Φσλήο 
(G.729) 

LLQ Δύξνο 
Εώλεο (Kbps) 

LLQ Δύξνο Εώλεο 
(πνζνζηό) 

64 (FRF.12) 1 (58 Kbps) 58 91% 

128 (FRF.12) 1 (58 Kbps) 58 46% 

256 (FRF.12) 2 (58 Kbps) 116 46% 

512 (FRF.12) 3 (58 Kbps) 174 34% 

768 (FRF.12) 4 (58 Kbps) 232 31% 

1024 6 (56 Kbps) 336 33% 

1536 9 (56 Kbps) 504 33% 

2048 12 (56 Kbps) 672 33% 

 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ εχξνπο δψλεο γηα έλα ππνθαηάζηεκα, 
ζεσξνχκε ηνλ κέγηζην αξηζκφ ησλ ηαπηφρξνλσλ θιήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα δηαηξέρνπλ ην IPsec 
VPN θαηά ηηο πεξηφδνπο αηρκήο. Απηφ πνηθίιεη αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο εξγαζίαο ησλ 
ππαιιήισλ, γηα παξάδεηγκα ην ηκήκα κεραλνγξάθεζεο αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη 
ιηγφηεξεο θιήζεηο απφ ην ηκήκα πσιήζεσλ. Μηα ηππηθή αλαινγία αηφκσλ πνπ θάλνπλ θιήζε ζε 
ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ είλαη έλα πξνο έμη (1:6), δειαδή αλά έμη άηνκα ην έλα 
πξαγκαηνπνηεί θιήζε. Απηφ βέβαηα κπνξεί λα αιιάδεη θαη λα θπκαλζεί ζε 1:4 ή 1:10 αλάινγα κε 
ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ. Με βάζε ηα παξαπάλσ αιιά θαη ηνλ Πίλαθα 3-19, κηα δεχμε κε 
Line Rate 512 Kbps κπνξεί λα ππνζηεξίμεη απφ 12 έσο θαη 30 άηνκα. Όπσο ζε θάζε ηνπνινγία 
έηζη θαη εδψ, πνιχ ζεκαληηθφο είλαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ κεραληζκνχ CAC, ν νπνίνο 
πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζσζηά ζηηο QoS πνιηηηθέο πνπ έρνπλ αλαπηπρηεί κε βάζε ην πιαίζην 
ππνδνκήο ηνπ δηθηχνπ. 

3.5.3 Ασυμβατότητα IPSec με cRTP 

Οη ζεκαληηθέο επηβαξχλζεηο πνπ πξνθαιεί ζην εχξνο δψλεο ε δηαδηθαζία θξππηνγξάθεζεο, 
νδήγεζε πνιινχο δηαρεηξηζηέο λα εμεηάζνπλ ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο IP RTP ζπκπίεζεο 
θεθαιίδαο κε ζθνπφ ηελ αληηζηάζκηζε ησλ παξαπάλσ επηβαξχλζεσλ. Ωζηφζν έλαο απφ ηνπο 
πεξηνξηζηηθνχο φξνπο ηεο θξππηνγξάθεζεο είλαη φηη ηα βαζηθά ηκήκαηα ηνπ αξρηθνχ IP παθέηνπ 
δελ είλαη πιένλ αλαγλψζηκα. Καηά ζπλέπεηα ην IPsec κε ην cRTP είλαη δπν εθ θχζεσο 
αζχκβαηα πξφηππα κηαο θαη ε αξρηθή IP/UDP/RTP θεθαιίδα είλαη ήδε θξππηνγξαθεκέλε ηε 
ζηηγκή πνπ ν cRTP κεραληζκφο θαιείηαη λα εθηειέζεη ηε ζπκπίεζε. Ωο εθ ηνχηνπ, επεηδή ν 
cRTP κεραληζκφο δελ κπνξεί λα ζπλδέζεη ην θξππηνγξαθεκέλν IP/UDP/RTP παθέην κε έλα 
γλσζηφ κεζηθφ ξεχκα, ην παθέην παξαθάκπηεη ηε δηαδηθαζία ζπκπίεζεο θαη ζπλερίδεη ζηελ νπξά 
κεηάδνζεο ρσξίο ηειηθά θακία εμνηθνλφκεζε ζην εχξνο δψλεο απφ ηνλ cRTP κεραληζκφ. 
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Δηθόλα 3-39: Αζπκβαηόηεηα IPsec κε cRTP 

Ο cRTP κεραληζκόο δελ κπνξεί λα ζπλδέζεη ην θξππηνγξαθεκέλν IP/UDP/RTP παθέην κε έλα γλωζηό κεζηθό ξεύκα, ην παθέην 

παξαθάκπηεη ηε δηαδηθαζία ζπκπίεζεο θαη ζπλερίδεη ζηελ νπξά κεηάδνζεο ρωξίο ηειηθά θακία εμνηθνλόκεζε ζην εύξνο δώλεο από 

ηνλ cRTP κεραληζκό.

 [43] 

Μηα επηπιένλ ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ επηδεηλψλεη πεξαηηέξσ ηελ αζπκβαηφηεηα είλαη 
φηη ην cRTP πξφηππν ιεηηνπξγεί ζε κηα βάζε ζεκείν-πξνο-ζεκείν, ελψ ην IPsec κπνξεί λα 
επεθηαζεί ζε πνιιαπιά ελδηάκεζα (Layer-3) ζεκεία.  

Παξφηη γίλνληαη πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα επίηεπμε ζπλεξγαζίαο ησλ δπν απηψλ 
πξνηχπσλ, έσο ζήκεξα πνπ γξάθεηαη απηή ε εξγαζία δελ έρεη θαηαζηεί αθφκε εθηθηφ. 

3.5.4 Προ-Κατακερματισμός 

Όηαλ έλα κε θξππηνγξαθεκέλν παθέην είλαη ζρεδφλ ίζν κε ηελ Μέγηζηε Μνλάδα Μεηάδνζεο 
(MTU) ηεο δεχμεο, ηφηε κεηά ηελ θξππηνγξάθεζή ηνπ, ιφγσ ησλ πξφζζεησλ επηβαξχλζεσλ 
ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ην παθέην λα ππεξβεί ηελ MTU ηηκή. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ 
θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ παθέηνπ κεηά ηελ θξππηνγξάθεζε θαη αληίζηνηρα ηελ αλαγθαζηηθή 
επαλαζπλαξκνιφγεζή ηνπ πξηλ ηελ  απνθξππηνγξάθεζε απφ ην δξνκνινγεηή δέθηε. 

Ζ Cisco γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο ζε IPSec VPNs εηζήγαγε έλα 
λέν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ην νλφκαζε Πξν-θαηαθεξκαηηζκφ (Prefragmentation) κε ην νπνίν 
επηηπγράλεη λα  απμάλεη ηελ απφδνζε ηνπ δξνκνινγεηή δέθηε. Ζ ιεηηνπξγία απηή επηηξέπεη ζηνλ 
δξνκνινγεηή απνζηνιέα λα πξνβιέπεη ην κέγεζνο πνπ ζα έρεη ην παθέην κεηά ηελ 
θξππηνγξάθεζή ηνπ γηα IPSec αζθαιή κεηάδνζε. Έηζη, αλ ην πξνβιεπφκελν κέγεζνο ηνπ 
παθέηνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ MTU ηηκή, ην παθέην θαηαθεξκαηίδεηαη πξηλ θξππηνγξαθεζεί. 
Ωο εθ ηνχηνπ, ν δξνκνινγεηήο δέθηεο απαιιάζζεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία επαλαζπλαξκνιφγεζεο 
πνπ ήηαλ αλαγθαζκέλνο λα πξάηηεη πξηλ απφ ηελ απνθξππηνγξάθεζε, απειεπζεξψλνληαο έηζη 
πφξνπο θαη ζπκβάιινληαο ζηε ζπλνιηθή αχμεζε ηεο δηεθπεξαησηηθφηεηαο.  

Ζ ιεηηνπξγία πξν-θαηαθεξκαηηζκνχ γηα IPSec VPNs είλαη απφ πξνεπηινγή 
ελεξγνπνηεκέλε ζε φινπο ηνπο δξνκνινγεηέο Cisco πνπ ππνζηεξίδνπλ VPN θαη έρνπλ IOS 
Release ηελ 12.2 (13) T ή λεφηεξε. 

3.5.5 Αύξηση Προϋπολογίσιμης Καθυστέρησης 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα ηελ IP Σειεθσλία 
πεξηιακβάλεη ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο παξακέηξνπο. Καηά ηελ ITU ε κέγηζηε ηηκή 
θαζπζηέξεζεο κηαο θαηεχζπλζεο (one-way) είλαη 150 msec. Ωζηφζν ζε κηα IPsec VPN 
αλάπηπμε, πξέπεη λα ζπλππνινγηζζνχλ δπν επηπιένλ ζηνηρεία θαζπζηέξεζεο: 

1. Ζ θαζπζηέξεζε ιφγσ θξππηνγξάθεζεο ζην αξρηθφ ζεκείν ηεο IPsec VPN ζήξαγγαο. 
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2. Ζ θαζπζηέξεζε ιφγσ απνθξππηνγξάθεζεο ζην ηειηθφ ζεκείν ηεο IPsec VPN 
ζήξαγγαο. 

Έρεη ππνινγηζηεί πσο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε πξφζζεηε θαζπζηέξεζε πνπ 
πξνθαινχλ νη δηαδηθαζίεο Κξππηνγξάθεζεο/Απνθξππηνγξάθεζεο θπκαίλεηαη απφ 4 έσο 10 
msec (ζπλδπαζηηθά). ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζρεκαηηθά φιεο νη απμεηηθέο θαζπζηεξήζεηο 
ζε κηα IPsec VPN αλάπηπμε: 

Δηθόλα 3-40: Παξάγνληεο Καζπζηέξεζεο ζε IPsec VPN αλάπηπμε 

 [4] 

Καηά ην ζρεδηαζκφ, κηα ζπληεξεηηθή εθηίκεζε ζα είλαη 10 msec θαζπζηέξεζε γηα ηελ 
θξππηνγξάθεζε θαη 10 msec γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε. Μηα ηέηνηα θαζπζηέξεζε αξρηθά 
κπνξεί λα κε θαίλεηαη ζεκαληηθή, δπζηπρψο θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα 
πξαγκαηνπνίεζε θσλεηηθήο θιήζεο κεηαμχ δπν ζπλνκηιεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά 
ππνθαηαζηήκαηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη δηαδηθαζίεο θξππηνγξάθεζεο θαη 
απνθξππηνγξάθεζεο κπνξεί λα ζπκβνχλ παξαπάλσ απφ κηα θνξά αλάινγα κε ηε ινγηθή 
ηνπνινγία ηνπ VPN. Απηφ θαίλεηαη ζηελ επφκελε εηθφλα: 

Δηθόλα 3-41: Πνιιαπιέο Καζπζηεξήζεηο Κξππηνγξάθεζεο/Απνθξππηνγξάθεζεο Μεηαμύ IPsec 
VPNs 

 [43] 
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3.5.6 Διάσωση του ToS Byte 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ε ηαμηλφκεζε ησλ παθέησλ πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ηεο DSCP 
ζήκαλζεο πνπ ππάξρεη ζην ToS Byte ηνπ εθάζηνηε παθέηνπ. Ωζηφζν, κεηά ηελ θξππηνγξάθεζε 
ελφο παθέηνπ ε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία δελ κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκε απφ ηνπο QoS 
κεραληζκνχο. Γηα ηελ ππεξπήδεζε απηνχ ηνπ δπζάξεζηνπ εκπνδίνπ, ελδνγελψο ην 
πξσηφθνιιν IPsec παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ εκπεξηέρεηαη ζην 
ToS Byte αληηγξάθνληάο ην απφ ηελ αξρηθή IP θεθαιίδα. 

Δηθόλα 3-42: Γηάζσζε ηνπ ToS Byte 

 [4] 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 3-42 νη αξρηθέο ηηκέο ηνπ ToS Byte αληηγξάθνληαη 
πξψηα απφ ηελ αξρηθή IP θεθαιίδα θαη πξνζηίζεληαη ζηελ GRE, ελ ζπλερεία αληηγξάθνληαη πάιη 
θαη πξνζηίζεληαη ζηε IPsec θεθαιίδα ρσξίο λα ππνζηνχλ θακία αιινίσζε.  

Ζ δηαδηθαζία απηή αληηζηαζκίδεη ην γεγνλφο φηη ε αξρηθή IP θεθαιίδα 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ToS Byte) είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κε αλαγλψζηκε ιφγσ ηεο 
θξππηνγξάθεζεο θαη επηηξέπεη ζηνπο QoS κεραληζκνχο λα επεμεξγαζηνχλ ην παθέην φπσο 
θάζε άιιν. Δπηπξφζζεηα, κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηεο 
δηαζθάιηζεο πσο ε θίλεζε πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη ζσζηά (ζε Layer-3) πξηλ θξππηνγξαθεζεί. 

3.5.7 QoS Προ-Σαξινόμηση (Pre-Classify) 

Ζ Pre-Classify δηαδηθαζία ζπρλά ζπγρέεηαη κε ηε Γηάζσζε ηνπ ToS Byte πνπ αλαιχζεθε ζηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Ωζηφζν είλαη κηα ιεηηνπξγία πνπ πξνζθέξεη ην IOS ηεο Cisco γηα ηελ 
επίηεπμε θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ θξππηνγξαθεκέλσλ παθέησλ θίλεζεο φπνπ ε ηαμηλφκεζή ηνπο 
δελ γίλεηαη κε βάζε ηελ DSCP πιεξνθνξία ηνπ ToS Byte, αιιά κε βάζε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα 
φπσο ε IP δηεχζπλζε πεγήο/πξννξηζκνχ, νη αξηζκνί ζχξαο πεγήο/πξννξηζκνχ θαη ηα Layer-4 
πξσηφθνιια. Δπεηδή φιεο νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο εκπεξηέρνληαη θξππηνγξαθεκέλεο ζηα 
πεδία ηεο θεθαιίδαο ηνπ θάζε παθέηνπ, δελ είλαη δπλαηφ απφ ηνπο QoS κεραληζκνχο λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ηαμηλφκεζε κε βάζε ηα θξηηήξηα απηά. Ζ Δηθφλα 3-43 απεηθνλίδεη ην QoS 
ραξαθηεξηζηηθφ ζε πςειφ επίπεδν: 
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Δηθόλα 3-43: Pre-Classify Υαξαθηεξηζηηθό 

Ο Router κπνξεί λα παίξλεη QoS απνθάζεηο, παξφηη 

βαζίδεηαη ζε θξππηνγξαθεκέλα ζηνηρεία ηνπ παθέηνπ.  [4] 

Μηα ιχζε ζην παξαπάλσ εκπφδην είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θιψλνπ ηεο αξρηθήο 
θεθαιίδαο πξηλ ηελ θξππηνγξάθεζε ηνπ παθέηνπ. Έπεηηα ε κεραλή θξππηνγξάθεζεο 
θξππηνγξαθεί ην παθέην, ν θιψλνο ζπζρεηίδεηαη κε ην λέν θξππηνγξαθεκέλν παθέην πνπ ελ 
ζπλερεία απνζηέιιεηαη ζηε δηεπαθή εμφδνπ. ηε δηεπαθή εμφδνπ φιεο νη QoS απνθάζεηο πνπ 
βαζίδνληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο πιεξνθνξίεο θεθαιίδαο (εθηφο ηνπ ToS Byte πνπ έρεη 
δηαζσζεί) κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο γηα ζπζρέηηζε κε ηηο ιίζηεο 
πξφζβαζεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηνπο θιψλνπο. πλεπψο κε απηφ ηνλ ηξφπν 
κπνξεί λα παξαζρεζεί ηαμηλφκεζε αθφκα θαη ζε θξππηνγξαθεκέλα παθέηα.  

Έλα ιεπηφ ζεκείν πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ζρεηηθά κε ηε Pre-Classify ιεηηνπξγία 
είλαη φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν ζε δηεπαθέο εμφδνπ δξνκνινγεηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ 
θξππηνγξάθεζε. Σα πεδία πνπ δηαηεξνχληαη απφ ηε Pre-Classify δηαδηθαζία δελ είλαη δηαζέζηκα 
ζε θαλέλαλ κεηαγελέζηεξν δξνκνινγεηή κηαο θαη ν θιψλνο πνηέ δελ εγθαηαιείπεη ηνλ 
δξνκνινγεηή ζηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε θαη εθηειεί ηελ θξππηνγξάθεζε, δηαζθαιίδνληαο έηζη 
ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηεο IPSec VPN ζήξαγγαο. Ζ δηαδηθαζία απεηθνλίδεηαη θαη 
πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα:  

Δηθόλα 3-44: Pre-Classify Λεηηνπξγηθή Γηαδηθαζία 

 [4] 

Σα αθφινπζα βήκαηα ζπλνςίδνπλ ηε δηαδηθαζία Πξν-Σαμηλφκεζεο ηνπ QoS φπσο απηή 
παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 3-44: 

1. Έλα παθέην εηζέξρεηαη ζην interface εηζφδνπ θαη απνζεθεχεηαη ζε ηκήκαηα κέζα ζε 
θάπνηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα 
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2. Όηαλ ην παθέην ηαηξηάμεη κε έλα θξππηνγξαθεκέλν πίλαθα ηνπ interface, πξνσζείηαη 
ζηελ κεραλή Crypto. 

3. αλ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο κεηάδνζεο ηεο κεραλήο θξχπην, έλα πηζηφ αληίγξαθν 
(clone) ηκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο ΗΡ θεθαιίδαο δεκηνπξγείηαη θαη 
ζπζρεηίδεηαη κε ηε δνκή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ παθέηνπ 

4. Ζ κεραλή θξππηνγξάθεζεο θξππηνγξαθεί ην αξρηθφ παθέην θαη ηνπνζεηεί ην 
θσδηθνπνηεκέλν θείκελν ζηα λέα ηκήκαηα ζπζρεηίδνληαο ηα αξρηθά ηκήκαηα κε ηα λέα. 

5. Αλ ζην εμεξρφκελν interface δελ ππάξρεη ζπκθφξεζε, ην θξππηνγξαθεκέλν παθέην 
απιά κεηαδίδεηαη.  

Αλ ππάξρεη ζπκθφξεζε θαη πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε νπξά QoS, ε ηαμηλφκεζε ελεξγεί πάλσ 
ζηα κε θξππηνγξαθεκέλα πηζηά αληίγξαθα έηζη ψζηε λα γίλεη ην ηαίξηαζκα κε ην πξσηφθνιιν, 
ηελ IP δηεχζπλζε (απνζηνιέα/παξαιήπηε) θαη ηνλ αξηζκφ ζχξαο (port number). 

Ζ Pre-Classify δηαδηθαζία ζπληζηάηαη λα είλαη ελεξγνπνηεκέλε πάληα αθφκα θαη αλ ε 
ηαμηλφκεζε γίλεηαη κφλν κε βάζε ην ToS Byte. Γνθηκέο έρνπλ δείμεη πσο ε ελεξγνπνίεζε ηεο 
Pre-Classify δηαδηθαζίαο βειηηψλεη ειαθξψο ηελ απφδνζε ηεο θάξηαο θξππηνγξάθεζεο 
(hardware). 

Ζ εληνιή εθαξκνγήο ηεο Pre-Classify δηαδηθαζίαο ζε κηα δηεπαθή ελφο δξνκνινγεηή 
πνπ ππνζηεξίδεη θξππηνγξάθεζε, παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

Router(config-if)# qos pre-classify 

3.5.8 Προστασία από Επιθέσεις Επανάληψης (Anti-Replay) 

Σν IPSec πξνζθέξεη ελδνγελή κεραληζκφ γηα πιεξνθφξεζε αθεξαηφηεηαο έηζη ψζηε λα 
εμαθξηβψλεηαη εάλ έλα κεκνλσκέλν παθέην αλακεηαδίδεηαη απφ ππνθινπέα ή φρη. Απηή ε 
δηαδηθαζία θαιείηαη αθεξαηφηεηα ρσξίο ζχλδεζε (connectionless integrity). Δπηπιένλ ην IPsec 
παξέρεη κεξηθή αθεξαηφηεηα αθνινπζίαο (sequence integrity) κε ζθνπφ ηελ απνηξνπή άθημεο 
δηπιψλ παθέησλ. Οη έλλνηεο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην RFC 2401, «Αξρηηεθηνληθή 
Αζθαιείαο γηα ην Πξσηφθνιιν Γηαδηθηχνπ ». 

Όηαλ κέζσ κηαο δξάζεο κεηαζρεκαηηζκνχ δηακνξθψλεηαη ESP πηζηνπνίεζε (esp-sha-
hmac) ζε κηα IPsec ζχλδεζε, ηφηε ην IPsec άθξν ηνπ δέθηε, ειέγρεη αλ ηα παθέηα 
παξαιακβάλνληαη κφλν κηα θνξά. Δπεηδή δπν IPsec άθξα κπνξνχλ λα ζηείινπλ εθαηνκκχξηα 
παθέηα, πινπνηείηαη έλα θπιηφκελν παξάζπξν ρσξεηηθφηεηαο Ν=64 παθέησλ γηα λα δεζκεχεη ην 
πνζφ κλήκεο πνπ απαηηείηαη ψζηε λα ειεγρζεί ε παξαιαβή ησλ παθέησλ ηνπ άθξνπ. Σα παθέηα 
κπνξνχλ λα θζάζνπλ εθηφο ζεηξάο, αιιά γηα λα γίλνπλ απνδεθηά πξέπεη λα παξαιεθζνχλ ζηα 
πιαίζηα ηνπ παξαζχξνπ. Δλψ εάλ θηάζνπλ πάξα πνιχ αξγά (έμσ απφ ην παξάζπξν),  ηφηε 
απνξξίπηνληαη. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Anti-Replay παξαζχξνπ είλαη ε αθφινπζε: 

1. Ο απνζηνιέαο αλά αζθαιή ζχλδεζε εθρσξεί ζηα θξππηνγξαθεκέλα παθέηα έλαλ 
κνλαδηθφ αξηζκφ αθνινπζίαο (θάζε παθέην ιακβάλεη έλαλ κνλαδηθφ αχμνληα αξηζκφ):  

2. Ο δέθηεο δηαηεξεί έλα θπιηφκελν παξάζπξν ρσξεηηθφηεηαο Ν=64 παθέησλ, ε δεμηά 
άθξε ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεη ηνλ πςειφηεξν αξηζκφ ηεο αθνινπζίαο (Υ), ελψ ε 
αξηζηεξή ηνλ κηθξφηεξν (X-N+1). Δπηπιένλ, δηαηεξείηαη κηα κεηαβιεηή ε νπνία 
«ζπκάηαη» αλ ζην ηξέρνλ παξάζπξν (απφ X-N+1 έσο X) θάζε παθέην παξαιήθηεθε ή 
φρη.  

3. Ο δέθηεο αμηνινγεί ην ιακβαλφκελν αξηζκφ αθνινπζίαο ηνπ θάζε παθέηνπ σο εμήο: 

― Αλ ν αξηζκφο αθνινπζίαο ηνπ ιακβαλφκελνπ παθέηνπ εκπίπηεη κέζα ζην 
παξάζπξν θαη ην παθέην δελ έρεη παξαιεθζεί πξνεγνπκέλσο, ηφηε απηφ γίλεηαη 
απνδεθηφ θαη ραξαθηεξίδεηαη κε «ιήςε». 
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― Αλ ν αξηζκφο αθνινπζίαο ηνπ ιακβαλφκελνπ παθέηνπ εκπίπηεη κέζα ζην 
παξάζπξν θαη ην παθέην έρεη παξαιεθζεί πξνεγνπκέλσο, ηφηε απηφ 
απνξξίπηεηαη θαη ν κεηξεηήο ιάζνπο επαλάιεςεο απμάλεηαη. 

― Αλ ν αξηζκφο αθνινπζίαο ηνπ ιακβαλφκελνπ παθέηνπ είλαη κεγαιχηεξνο απφ 
ηνλ πςειφηεξν αξηζκφ αθνινπζίαο πνπ ππάξρεη ζην παξάζπξν, ηφηε ην παθέην 
γίλεηαη απνδεθηφ, ραξαθηεξίδεηαη κε «ιήςε» θαη ην θπιηφκελν παξάζπξν 
θηλείηαη «πξνο ηα δεμηά». 

― Αλ ν αξηζκφο αθνινπζίαο ηνπ ιακβαλφκελνπ παθέηνπ είλαη κηθξφηεξνο απφ ηελ 
ρακειφηεξε ηηκή αθνινπζίαο ζην παξάζπξν, ηφηε ην παθέην απνξξίπηεηαη θαη ν 
κεηξεηήο ιάζνπο επαλάιεςεο απμάλεηαη. 

ε κηα ζπγθιίλνπζα IPSec εθαξκνγή κε ελεξγνπνηεκέλν ην QoS, ηα παθέηα ρακειήο 
πξνηεξαηφηεηαο θαζπζηεξνχλ πεξηζζφηεξν έηζη ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα αληίζηνηρα 
πςειήο πξνηεξαηφηεηαο λα απνιακβάλνπλ πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε. Ωο εθ ηνχηνπ, ππάξρεη ε 
πηζαλφηεηα ιφγσ κεγάιεο θαζπζηέξεζεο απφ ηελ QoS δηαδηθαζία ηεξάξρεζεο, νξηζκέλα 
παθέηα παξ` φηη είλαη «λφκηκα» λα απνξξηθηνχλ απφ ηνλ κεραληζκφ σο Anti-Replay ιάζε.  

Ζ Δηθφλα 3-45 παξέρεη κηα απεηθφληζε ηεο ιεηηνπξγίαο. ε απηφ ην παξάδεηγκα ηα 
παθέηα θσλήο 4 έσο 67 έρνπλ παξαιεθζεί, ην παθέην δεδνκέλσλ κε αξηζκφ 3 θαηαθζάλεη κε 
θαζπζηέξεζε θαη γη` απηφ απνξξίπηεηαη θαη ελ ζπλερεία δηαβηβάδεηαη ην παθέην θσλήο κε 
αξηζκφ 68. Όηαλ ε Anti-Replay ινγηθή θαιείηαη λα επεμεξγαζηεί ην παθέην 3, ην απνξξίπηεη δηφηη 
είλαη έμσ απφ ηελ αξηζηεξή άθξε ηνπ θπιηφκελνπ παξαζχξνπ. Σα παθέηα κπνξνχλ λα 
παξαιακβάλνληαη θαη εθηφο ζεηξάο αιιά πξέπεη λα εκπίπηνπλ κέζα ζην παξάζπξν γηα λα 
γίλνπλ απνδεθηά.    

Δηθόλα 3-45: Anti-Replay Λεηηνπξγία 

 [43] 

Οη Anti-Replay απνξξίςεηο παθέησλ κπνξνχλ λα εμαιεηθηνχλ κε ηελ πινπνίεζε ελφο 
μεθάζαξνπ IPSec ζρεδηαζκνχ δεκηνπξγψληαο αλεμάξηεηεο ζρέζεηο αζθαιείαο γηα θσλή θαη 
δεδνκέλα. Σα παθέηα θσλήο θαη δεδνκέλσλ πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζε μερσξηζηή γξακκή 
ηεο ιίζηαο πξφζβαζεο ηνπ ράξηε θξππηνγξάθεζεο. Απηφ πινπνηείηαη πνιχ εχθνια εάλ ζηα IP 
ηειέθσλα δίλνληαη δηαθνξεηηθέο (δηαθνξεηηθνχ εχξνπο) IP δηεπζχλζεηο απ` φηη ζηνπο ζηαζκνχο 
εξγαζίαο. 

Γηα κηα εθαξκνγή πνπ βαζίδεηαη ζην TCP, ε απφξξηςε ελφο παθέηνπ είηε απφ ηελ Anti-
Replay ιεηηνπξγία είηε απφ ηελ πνιηηηθή ππεξεζηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζε κηα δηεπαθή εμφδνπ ζε 
πεξίπησζε ζπκθφξεζεο δελ έρεη θακία δηαθνξά. ην TCP πξσηφθνιιν κπνξεί λα ππάξρεη 
ελζσκαησκέλνο κεραληζκφο ειέγρνπ ξνήο, αιιά δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί γηαηί έλα παθέην 
απνξξίθηεθε. Ωζηφζν, απφ πιεπξάο δηθηχσλ είλαη απνδνηηθφηεξν λα απνξξηθηεί ην παθέην 
πξηλ ζηαιεί κέζσ κηαο δεχμεο παξά πξψηα λα απνζηαιεί θαη ελ ζπλερεία λα απνξξηθηεί απφ 
ηνλ Anti-Replay κεραληζκφ ηνπ παξαιήπηε. 

Έρεη δηαπηζησζεί πσο νη Anti-Replay απνξξίςεηο παθέησλ ζε IPSec VPN δεχμεηο φπνπ 
παξαηεξείηαη ζπκθφξεζε, είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 1 κε 1.5%. Αληίζεηα νη απνξξίςεηο απφ ηελ 
εθαξκνγή πνιηηηθήο ζηηο δηεπαθέο εμφδνπ είλαη πνιχ ιηγφηεξεο. πλεπψο ν Anti-Replay 
κεραληζκφο ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν επηζεηηθά. Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ ζα αλαιπζεί ζηε 
ζπλέρεηα.  
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Δμ νξηζκνχ, θάζε CBWFQ ηάμε ιακβάλεη κηα νπξά αλακνλήο κε έλα κήθνο 64 παθέησλ. 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζην IPSec άθξν ηνπ δέθηε ππάξρεη έλα εληαίν παξάζπξν 64 παθέησλ 
(αλά αζθαιή ζχλδεζε), ην νπνίν πξέπεη λα επεμεξγαζηεί φια ηα παθέηα (φιν ην εχξνο δψλεο) 
απφ ηηο LLQ θαη CBWFQ ηάμεηο. πλεπψο, ν θαθφο ζπλδπαζκφο ζην κέγεζνο ησλ νπξψλ 
αλακνλήο ηεο δηεπαθήο εμφδνπ ηνπ απνζηνιέα έλαληη ηνπ ζρεηηθά κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ Anti-
Replay παξαζχξνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ πξναλαθεξζείζα δηαθνξά επηζεηηθφηεηαο. 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηνπ ζελαξίνπ κεηψλνληαο ηνλ παξάγνληα 
max_threshold ζε θάζε νπξά αλακνλήο ηεο πνιηηηθήο ππεξεζηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζηε δηεπαθή 
εμφδνπ ηνπ απνζηνιέα. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ε πνιηηηθή ππεξεζηψλ γίλεηαη επηζεηηθφηεξε ζηελ 
απφξξηςε αθνχ δίλεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ζε ιηγφηεξα παθέηα θαη κε κεησκέλνπο ρξφλνπο 
αλακνλήο. Δθηελήο εξγαζηεξηαθή δνθηκή έρεη δείμεη πσο ν θαηάιιεινο ζπληνληζκφο ζην 
αλψηαην φξην νπξψλ αλακνλήο κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ Anti-Replay απνξξίςεσλ 
απφ 1% ζε ιηγφηεξν απφ  0,1%.  

Μηα ελαιιαθηηθή δηαδηθαζία κείσζεο ησλ Anti-Replay απνξξίςεσλ είλαη ε αχμεζε ηνπ 
αξηζκνχ ησλ παθέησλ (N) πνπ κπνξεί λα παξαθνινπζεί κέζσ ηνπ θπιηφκελνπ παξαζχξνπ ν 
δέθηεο. Ζ κεηαβνιή απηή δελ πξνθαιεί θακία επίπησζε ζηε δηεθπεξαησηηθφηεηα θαη ηελ 
αζθάιεηα. Οη επηπηψζεηο ζηε κλήκε είλαη αζήκαληεο κηαο θαη απαηηνχληαη επηπιένλ κφλν 128 
bytes αλά εηζεξρφκελε IPSec SA (Security Association, Αζθαιή χλδεζε) ψζηε λα απνζεθεπηεί 
ν αξηζκφο αθνινπζίαο ζην δξνκνινγεηή δέθηε.  

Ζ θαζνιηθή κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ N (απνδεθηέο ηηκέο: 64, 128, 256, 512, ή 1024) κπνξεί λα 
δηακνξθσζεί κέζσ ηεο εληνιήο:  

crypto ipsec security-association replay window-size [N]  

Γε ζα έρεη θακία αμία ε κεηαβνιή απηή εάλ πξψηα έρεη απελεξγνπνηεζεί ν Anti-Replay έιεγρνο:  

crypto ipsec security-association replay disable  

Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ θαη ε επαλαθνξά ηνπ N ζηελ πξνεπηιεγκέλε ηηκή (Ν=64) γίλεηαη 
κέζσ ηεο εληνιήο: 

no crypto ipsec security-association replay disable  

3.5.9 V3PN Μοντέλο 6-Σάξεων Κίνησης 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο δηακφξθσζεο ελφο V3PN  κνληέινπ, 6-θιάζεσλ θίλεζεο 
ην νπνίν είλαη θαηάιιειν γηα ηαρχηεηεο δεχμεο έσο 2 Mbps (ηερληθά ζα έπξεπε λα νλνκάδεηαη 
V2PN, δηφηη ην κνληέιν 6-θιάζεσλ δελ ππνζηεξίδεη πάλσ απφ IPSec VPN ηελ θίλεζε Video). Οη 
δηάθνξνη ηχπνη θίλεζεο, θαζψο θαη ην πνζνζηφ εχξνπο δψλεο πνπ ηνπο αλαινγεί απεηθνλίδνληαη 
ζηελ Δηθφλα 3-45. 

Σν ιεηηνπξγηθφ ηεο Cisco δηαζέηεη έλαλ εζσηεξηθφ κεραληζκφ κε νλνκαζία PAK_Priority, 
κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο θίλεζεο ειέγρνπ (control traffic) φπσο νη πίλαθεο δξνκνιφγεζεο 
(routing tables). Ο κεραληζκφο PAK_Priority είλαη ππεχζπλνο ψζηε λα ραξαθηεξίδεη ηα 
πξσηφθνιια ειέγρνπ κε DSCP CS6, θάηη πνπ δπζηπρψο έσο θαη ζήκεξα δελ ππνζηεξίδεη γηα ηα 
IPSec πξσηφθνιια ειέγρνπ, φπσο είλαη ην ISAKMP (UDP ζχξα 500). Γηα απηφ ην ιφγν ζην 
επφκελν παξάδεηγκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί ξεηή θιάζε γηα ηελ θίλεζε ειέγρνπ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ IPSec πξσηνθφιισλ ειέγρνπ. 
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Δηθόλα 3-46: V3PN Μνληέιν 6 Σάμεσλ Κίλεζεο 

 [43] 

 

! 

class-map match-all VOICE 

match ip dscp ef      ! VoIP 

class-map match-any CALL-SIGNALING 

match ip dscp cs3      ! Call-Signaling (Παλαιό) 
match ip dscp af31     ! Call-Signaling (Νέο) 
class-map match-any INTERNETWORK-CONTROL 

match ip dscp cs6      ! IP Routing 

match access-group name IKE    ! Αναθοπέρ ISAKMP ACL 

class-map match-all TRANSACTIONAL-DATA 

match ip dscp af21 af22     ! Transactional-Data 

class-map match-all SCAVENGER 

match ip dscp cs1      ! Scavenger 

! 

! 

policy-map SIX-CLASS-V3PN-EDGE 

class VOICE 

priority percent 33     ! Το VoIP παίπνει ηο 33% ηος BW, LLQ 

class CALL-SIGNALING 

bandwidth percent 5     ! Call-Signaling 

class INTERNETWORK-CONTROL 

bandwidth percent 5     ! Control Plane 
class TRANSACTIONAL-DATA 

bandwidth percent 31     ! Transactional-Data 

queue-limit 20      ! Πποαιπεηικό:Anti-Replay ζςνηονιζμόρ 
class SCAVENGER 

bandwidth percent 1     ! H Scavenger ηάξη έσει ηεθεί ζε αναμονή 

queue-limit 1      ! Πποαιπεηικό:Anti-Replay ζςνηονιζμόρ 

class class-default 

bandwidth percent 25     ! Εξαζθαλιζμένο BW για Best Effort  
queue-limit 16      ! Πποαιπεηικό:Anti-Replay ζςνηονιζμόρ 

! 

! 

ip access-list extended IKE 

permit udp any eq isakmp any eq isakmp   ! ISAKMP ACL 
! 
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3.5.10 V3PN Μοντέλο 8-Σάξεων Κίνησης 

Σν κνληέιν απηφ ελδείθλπηαη γηα γξακκέο κε ηαρχηεηα δηαζχλδεζεο απφ 3Mbps θαη πάλσ. 
Ωζηφζν δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ν θαηακεξηζκφο θνξηίνπ ζε πνιιέο θπζηθέο δηεπαθέο (κέζσ 
GRE ζεξάγγσλ) επηδεηλψλεη ηηο Anti-Replay απνξξίςεηο. Ωο εθ ηνχηνπ είλαη πηζαλφ λα 
απαηηείηαη ε ρξήζε κφλν κηαο θπζηθήο δηεπαθήο ψζηε λα απνθεπρζεί ε παξαπάλσ θαηάζηαζε. 
Έλαο επηπξφζζεηνο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα εμεηάδεηαη είλαη νη απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε 
δξνκνινγεηή. Τπάξρνπλ πιαηθφξκεο δξνκνινγεηψλ φπσο νη 2691, 3700 θαη 7200, φπνπ ζε 
πςειέο ηαρχηεηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ απαηηνχλ λα εθηεινχλ θαη θξππηνγξάθεζε. 

ην κνληέιν απηφ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν πξνζηίζεληαη δπν λέεο ηάμεηο, κηα γηα 
δηαδξαζηηθφ βίληεν (Interactive Video) θαη κηα γηα καδηθή κεηαθνξά δεδνκέλσλ (Bulk Data). Μηα 
άιιε δηαθνξνπνίεζε είλαη ην παξερφκελν πνζνζηφ εχξνπο δψλεο γηα θάζε ηάμε θίλεζεο θαζψο 
θαη νη αληίζηνηρνη queue-limit αξηζκνί πνπ αληαλαθινχλ ηε ζρεηηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο 
εθαξκνγήο. Σν V3PN κνληέιν 8-ηαμεσλ απεηθνλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα:  

Δηθόλα 3-47: V3PN Μνληέιν 8 Σάμεσλ Κίλεζεο 
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! 

class-map match-all VOICE 

match ip dscp ef     ! VoIP 

class-map match-all INTERACTIVE-VIDEO 

match ip dscp af41 af42     ! Interactive-Video 

class-map match-any CALL-SIGNALING 

match ip dscp cs3     ! Call-Signaling (Παλαιό) 

match ip dscp af31     ! Call-Signaling (Νέο) 

class-map match-any INTERNETWORK-CONTROL 

match ip dscp cs6     ! IP Routing 

match access-group name IKE    ! Αναθοπέρ ISAKMP ACL 
class-map match-all TRANSACTIONAL-DATA 

match ip dscp af21 af22    ! Transactional-Data 

class-map match-all BULK-DATA 

match ip dscp af11 af12     ! Bulk Data 

class-map match-all SCAVENGER 

match ip dscp cs1     ! Scavenger 

! 

policy-map EIGHT-CLASS-V3PN-EDGE 

class VOICE 

priority percent 18     ! Το VoIP παίπνει ηο 18% ηος BW, LLQ 
class INTERACTIVE-VIDEO 

priority percent 15     ! Παίπνει ηο 15%, LLQ 
class CALL-SIGNALING 

bandwidth percent 5     ! Call-Signaling 
class INTERNETWORK-CONTROL 

bandwidth percent 5     ! Control Plane 
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class TRANSACTIONAL-DATA 

bandwidth percent 27     ! Transactional-Data 
queue-limit 18     ! Πποαιπεηικό:Anti-Replay ζςνηονιζμόρ 

class BULK-DATA 

bandwidth percent 4     ! Bulk-Data 
queue-limit 3      ! Πποαιπεηικό:Anti-Replay ζςνηονιζμόρ 

SCAVENGER 

bandwidth percent 1     ! H Scavenger ηάξη έσει ηεθεί ζε αναμονή 

queue-limit 1      ! Πποαιπεηικό:Anti-Replay ζςνηονιζμόρ 

class class-default 

bandwidth percent 25     ! Εξαζθαλιζμένο BW για Best Effort 

queue-limit 16     ! Πποαιπεηικό:Anti-Replay ζςνηονιζμόρ 

! 

ip access-list extended IKE 

permit udp any eq isakmp any eq isakmp  ! ISAKMP ACL 

3.5.11 V3PN Μοντέλο 11-Σάξεων Κίνησης 

Με βάζε ην πξνεγνχκελν κνληέιν πξνζηίζεληαη άιιεο ηξεηο ηάμεηο: Network-Management, 
Mission-Critical Data θαη Streaming Video. Όπσο θαη ην πξνεγνχκελν έηζη θαη απηφ ελδείθλπηαη 
γηα γξακκέο κε ηαρχηεηα δηαζχλδεζεο απφ 3Mbps θαη πάλσ, επηπιένλ ηζρχνπλ νη ίδηεο 
παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ θνξηίνπ θαη ηηο Anti-Replay απνξξίςεηο. Σν V3PN 
κνληέιν 11-ηαμεσλ απεηθνλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

Δηθόλα 3-48: V3PN Μνληέιν 11 Σάμεσλ Κίλεζεο 

 [43] 

! 

class-map match-all VOICE 

match ip dscp ef     ! VoIP 

class-map match-all INTERACTIVE-VIDEO 

match ip dscp af41 af42    ! Interactive-Video 

class-map match-any CALL-SIGNALING  
match ip dscp cs3     ! Call-Signaling (Παλαιό) 

match ip dscp af31     ! Call-Signaling (Νέο) 

class-map match-any INTERNETWORK-CONTROL 

match ip dscp cs6     ! IP Routing 

match access-group name IKE    ! Αναθοπέρ ISAKMP ACL 

class-map match-all NET-MGMT 

match ip dscp cs2      ! Network Management 

class-map match-all MISSION-CRITICAL-DATA 

match ip dscp 25      ! MC Data 

class-map match-all TRANSACTIONAL-DATA 

match ip dscp af21 af22    ! Transactional Data 

class-map match-all STREAMING-VIDEO 

match ip dscp cs4      ! Streaming Video 

class-map match-all BULK-DATA 

match ip dscp af11 af12    ! Bulk Data 

class-map match-all SCAVENGER 
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match ip dscp cs1     ! Scavenger 

! 

!  
policy-map QOSBASELINE-V3PN-EDGE 

class VOICE 

priority percent 18     ! Το VoIP παίπνει ηο 18% ηος BW, LLQ 
class INTERACTIVE-VIDEO 

priority percent 15     ! Παίπνει ηο 15%, LLQ 
class CALL-SIGNALING 

bandwidth percent 5     ! Call-Signaling 
class INTERNETWORK-CONTROL 

bandwidth percent 5     ! Control Plane 
class NET-MGMT 

bandwidth percent 2     ! Network Management 
class MISSION-CRITICAL-DATA 

bandwidth percent 10     ! Mission-Critical Data  

queue-limit 6      ! Πποαιπεηικό:Anti-Replay ζςνηονιζμόρ 

class TRANSACTIONAL-DATA 

bandwidth percent 5     ! Transactional-Data 
queue-limit 3      ! Πποαιπεηικό:Anti-Replay ζςνηονιζμόρ 

class STREAMING-VIDEO 

bandwidth percent 10     ! Streaming-Video 
queue-limit 6      ! Πποαιπεηικό:Anti-Replay ζςνηονιζμόρ 

class BULK-DATA 

bandwidth percent 4     ! Bulk-Data 
queue-limit 3      ! Πποαιπεηικό:Anti-Replay ζςνηονιζμόρ 

class SCAVENGER 

bandwidth percent 1     ! H Scavenger ηάξη έσει ηεθεί ζε αναμονή 

queue-limit 1      ! Πποαιπεηικό:Anti-Replay ζςνηονιζμόρ 

class class-default 

bandwidth percent 25     ! Εξαζθαλιζμένο BW για Best Effort 

queue-limit 16     ! Πποαιπεηικό:Anti-Replay ζςνηονιζμόρ 

! 

! 

ip access-list extended IKE 

permit udp any eq isakmp any eq isakmp  ! ISAKMP ACL 

! 
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3.6 ύνοψη - Βέλτιστες Πρακτικές 

Θέινληαο λα θάλνπκε κηα γεληθή ζχλνςε φισλ φζσλ  έρνπλ αλαθεξζεί ζε απηφ ην θεθάιαην, ζα 
ζπκπεξαίλακε πσο γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή Πνηφηεηαο Τπεξεζίαο ζε έλα επηρεηξεζηαθφ 
δίθηπν απαηηνχληαη ηξεηο βαζηθέο θάζεηο πινπνίεζεο: 

1. Ο θαζνξηζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ φπνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ 
κέζσ ηνπ QoS, φπνο: 

― Απαηηείηαη κεηάδνζε κφλν θσλήο (VoIP) ή θαη video; 

― Αλ λαη, απαηηείηαη video-conferencing ή streaming video; 

― Θα ππάξρνπλ εθαξκνγέο θξίζηκεο κεηάδνζεο; Αλ λαη, πνηεο είλαη απηέο; 

― Μήπσο ε επηρείξεζε επηζπκεί ηε θίκσζε νξηζκέλσλ ηχπσλ θίλεζεο; Αλ λαη, 
πνηνη είλαη απηνί; 

― Ζ επηρείξεζε επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα QoS εξγαιεία γηα άκβιπλζε ησλ 
θαθφβνπισλ επηζέζεσλ; 

― Πφζεο θαηεγνξίεο (ηάμεηο) θίλεζεο απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ; 

2. Ζ αλάιπζε ηνπ παξερφκελνπ επηπέδνπ ππεξεζηψλ γηα θάζε ηχπν θίλεζεο. 

ηελ Δηθφλα παξνπζηάδνληαη ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηεο θίλεζεο γηα Φσλή, 
Βίληεν θαη Γεδνκέλα. 

Δηθόλα 3-49: Υαξαθηεξηζηηθά Κίλεζεο Φσλήο, Βίληεν θαη Γεδνκέλσλ 

    

 [54] 

 

3. Ο ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε θαη ν έιεγρνο ησλ QoS πνιηηηθψλ. 

Ζ Σαμηλφκεζε, ε ήκαλζε θαη ε Αζηπλφκεπζε ηεο θίλεζεο πξέπεη λα πινπνηείηαη φζν ην 
δπλαηφλ πην θνληά ζηελ πεγή ηεο θίλεζεο, αθνινπζψληαο ηα ζηάληαξη Γηαθνξνπνηεκέλσλ 
Τπεξεζηψλ (Differentiated-Services), φπσο παξνπζηάδνληαη ζηα RFC 2474, 2475, 2597, 2698, 
θαη 3246. 

Πξηλ δνζεί ζε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ην δίθηπν, απαηηείηαη ε δηεμνδηθή δνθηκή ησλ 
πινπνηεκέλσλ πνιηηηθψλ. Μηα επηηπρήο πξψηε ιεηηνπξγηθή έλαξμε αθνινπζείηαη απφ ηε ζπλερή 
παξαθνινχζεζε ησλ επηπέδσλ ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή θαη ηνλ 
ζπληνληζκφ ησλ QoS πνιηηηθψλ φπνπ απαηηείηαη.  
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Γεδνκέλνπ φηη νη επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο αιιάδνπλ, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα 
επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ηελ αλάγθε γηα εθ 
λένπ ζρεδηαζκφ, πινπνίεζε θαη έιεγρν ησλ QoS πνιηηηθψλ. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή    Καιδήο Γεκήηξηνο  

Μειέηε θαη Τινπνίεζε ελφο χγρξνλνπ Γηθηχνπ Γεδνκέλσλ  
κε Έκθαζε ζηε Μεηάδνζε Φσλήο (VoIP)  129 

 

Κεφάλαιο 4ο  

4. Τλοποίηση Δικτύου Δεδομένων για Μετάδοση Υωνής 

4.1 Γενικά 

Ζ θαηάιιειε επηινγή ηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο, ζα δψζεη ζηελ εηαηξεία ηε δπλαηφηεηα λα 
αλαπηχμεη έλα εληαίν, απφιπηα ηδησηηθφ δίθηπν δηαζχλδεζεο κε ηα ππνθαηαζηήκαηά ηεο ψζηε λα 
ππνζηεξίμεη ηφζν ηηο έσο ζήκεξα γλσζηέο ζπκβαηηθέο ππεξεζίεο κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ φζν 
θαη ηηο λέεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο (κεηάδνζε θσλήο θαη εηθφλαο) πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ 
δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν γηα δηάδνζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε.  

Ζ ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ παξνπζηάδεηαη βαζίδεηαη θαζνιηθά ζηελ ηερλνινγία 
δηθηχσλ ΗΡ, κεηψλνληαο σο απνηέιεζκα ηα θφζηε εθκεηάιιεπζεο, απνζβέλνληαο ηαρχηαηα ην 
αξρηθφ θφζηνο φπνηαο επέλδπζεο θαη πξνζηαηεχνληαο ηελ επέλδπζε απηή ρσξίο ηελ παξακηθξή 
ππνρψξεζε ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ ελζσκάησζε ηεο 
ηειεθσλίαο ζην ΗΡ δίθηπν δεδνκέλσλ απνθεχγνληαο ηα αθξηβά θφζηε ηειεθσληθψλ θιήζεσλ θαη 
ηα θφζηε γηα αγνξά, εγθαηάζηαζε, δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε μερσξηζηνχ εμνπιηζκνχ 
ηειεθσληθψλ θέληξσλ.  

Γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζε ζέκαηα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα δηθηχνπ, ηηο πςειέο ηαρχηεηεο επηθνηλσλίαο παθέησλ θσλήο θαη 
δεδνκέλσλ, ηελ θεληξηθνπνηεκέλε δηαρείξηζε, ηελ πςειή δηαζεζηκφηεηα. ε επφκελε 
παξάγξαθν δίλνληαη νη ζρεδηαζηηθέο θαηεπζχλζεηο φπσο απηέο δηέπνπλ ηελ παξνχζα κειέηε.  

4.2 χεδιαστικές Κατευθύνσεις 

ε θάζε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ελφο λένπ ζχγρξνλνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ, ε νξζή 
θαηεχζπλζε πνπ νδεγεί ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ, πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε 
θαη αξηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ, πνπ απηφ ζα πξνζθέξεη θαη πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο. Ζ ζρεδίαζε ινηπφλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ δηθηχνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ πνηφηεηα 
ηεο ηειηθήο ιχζεο , ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο κεηαθέξεη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζηνλ 
ηειηθφ ρξήζηε, κε ηε ρξήζε ησλ ηειεπηαίσλ ηερλνινγηψλ ηεο εηαηξείαο Cisco πνπ θαηέρεη ην 
κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο Internet θαη κε δηαπηζησκέλε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο ζε IP 
πεξηβάιινληα. 

Ζ πνηφηεηα ηεο ηειηθήο ιχζεο κε ηερλνινγία Cisco κπνξεί λα αλαιπζεί ζηηο εμήο επηκέξνπο 
ζπληζηψζεο: 

 Σελ απμεκέλε αζθάιεηα ζε φια ηα επίπεδα ηνπ δηθηχνπ. To γεγνλφο απηφ επηβάιιεηαη 
ιφγσ ηεο εθπιεθηηθήο αχμεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ Internet θαζψο, κε ηελ εθζεηηθή αχμεζε 
ησλ ρξεζηψλ, απμάλεηαη εθζεηηθά θαη ν θίλδπλνο εμσηεξηθψλ πξνζβνιψλ ηνπ 
εζσηεξηθνχ δηθηχνπ γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαζεκεξηλά. Δπηπιένλ ζε έλαλ 
επαίζζεην ρψξν, φπσο π.ρ. απηφο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, είλαη πξσηεπνχζεο 
ζεκαζίαο λα κελ ακθηζβεηεζεί πνηέ ε αζθάιεηα θαη ε αθεξαηφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 Σελ ειαζηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ λα πξνζθέξεη αλεκπφδηζηα ηηο ππεξεζίεο ζε ζηηγκέο 
αχμεζεο ηνπ θφξηνπ ηνπ. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ δηθηχνπ 
θνξκνχ ζηελ ηάμε ησλ εθαηνληάδσλ Μbps, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ησλ 
απμεκέλσλ αλαγθψλ  ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ ζε φιε ηελ έθηαζε 
ηνπ δηθηχνπ.  

 Σελ πινπνίεζε ελφο ηνπηθνχ δηθηχνπ ηεξαξρηθά δνκεκέλνπ ζε επίπεδα θνξκνχ (core), 
δηαλνκήο (distribution) θαη πξφζβαζεο (access). 
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 Σελ επεθηαζηκφηεηά ηνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο επέλδπζεο ψζηε κειινληηθά λα κπνξεί 
λα ηθαλνπνηήζεη κεγαιχηεξν αξηζκφ ρξεζηψλ ή λα ελζσκαηψζεη ζην δίθηπν 
ζπλεξγαηψλ πεξηζζφηεξα ππνθαηαζηήκαηα ή θαη λα ελζσκαηψζεη θαη λα αθνκνηψζεη 
λέεο ηερλνινγίεο. 

 Σελ αλνρή θαη αδηάιεηπηε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζε βιάβεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
δηθηπαθή ππνδνκή θαη κε ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο γξακκέο δηαζχλδεζεο. 

 Σελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη έιεγρν ηνπ δηθηχνπ απφ θάπνην θεληξηθφ 
ζεκείν. Ζ δπλαηφηεηα βέιηηζηεο δηαρείξηζεο ζπκβάιιεη ζηελ πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε 
ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαζψο λένη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα 
ρσξίο λα δηαθφπηνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ελψ επίζεο ηπρφλ αδπλακίεο ηνπ δηθηχνπ 
κπνξνχλ λα εληνπίδνληαη θαη λα αθαηξνχληαη βειηηψλνληαο ηελ απφδνζε ηνπ δηθηχνπ. 

Τπεξζεκαηίδνληαο, μεθηλά ε πεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο ζρεδίαζεο ηνπ δηθηχνπ ζηηο επφκελεο 
παξαγξάθνπο. 

Ζ ιχζε πεξηιακβάλεη ηα εμήο (βι. Δηθφλα 4-1): 

1. Κεληξηθή ζχλδεζε κε ηνλ πάξνρν Internet θαη PSTN ηειεθσλίαο (πρ ΟΣΔ). 

2. Δθαξκνγή νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηεο επηθνηλσλίαο 
δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ζπζθεπψλ firewall. 

3. Γεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ intranet πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο 
εηαηξείαο. ε πξψηε θάζε ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη δεθαέμη (16) ππνθαηαζηήκαηα. 

4. Τινπνίεζε ηεο ππνδνκήο ζην ηνπηθφ δίθηπν γηα πην γξήγνξεο θαη αμηφπηζηεο 
ππεξεζίεο. 

5. Σελ πινπνίεζε ελνπνηεκέλνπ δηθηχνπ θσλήο δεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε ΗΡ ηειεθσλίαο.  

Δηθόλα 4-1: πλνπηηθή Παξνπζίαζε Πξνηεηλόκελνπ Γηθηύνπ 
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4.2.1 Cisco Unified Communications 

H νινθιεξσκέλε πξφηαζε πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηελ Cisco γηα ηε κεηάδνζε ηειεθσληθψλ 
ππεξεζηψλ κέζσ ελφο TCP/IP δηθηχνπ, νλνκάδεηαη Cisco Unified Communications. Ζ ιχζε απηή 
απνηειεί νπζηαζηηθά έλα ηειεθσληθφ θέληξν (Public Branch Exchange, PBX) πνπ ρξεζηκνπνηεί 
ην πξσηφθνιιν IP γηα ηε κεηάδνζε θσλήο.  

Ζ δηαρείξηζε ησλ θιήζεσλ γίλεηαη κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ παθέηνπ Cisco Unified 
Communication Manager, ην νπνίν είηε είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε έλαλ εμππεξεηεηή Windows 
Server ή βξίζθεηαη πξν-εγθαηεζηεκέλν σο ηκήκα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ελφο Voice 
Router (π.ρ. ζεηξά Cisco 2900 θαη 3900). Οη ηειεθσληθέο ζπζθεπέο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ 
(νλνκάδνληαη Cisco IP Phone) ζπλδένληαη απεπζείαο ζην δίθηπν δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ 
πξνηχπνπ 10/100Base-T θαη ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ είλαη εθάκηιιε κε 
απηή ησλ ζπκβαηηθψλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ. Σέινο, ε δηαζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ κε ην 
δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ή κε ηα ήδε ππάξρνληα ηδησηηθά ηειεθσληθά θέληξα, γίλεηαη κέζσ 
ησλ ηδίσλ ησλ Voice routers ή κέζσ δηαζπλδέζεσλ πξνο άιια PBXs. 

Δηθόλα 4-2: Cisco Communications Network 

Cisco Voice/Data Router

(VoIP/QoS/VLAN/Security/

Cisco Call Manager)

VLAN Capable 

Cisco Switch

PC/Terminal

(FAX/Voice/Message 

Clients)

IP Network

IP Network

TRUNK

Private or

 Public WAN

PSTN

 

4.2.2 Απαιτήσεις για την Εφαρμογή 

Ζ πξνηεηλφκελε ιχζε ιεηηνπξγεί ζε νπνηνδήπνηε ηχπν δηθηχνπ TCP/IP, πνπ βαζίδεηαη ζε 
θαισδίσζε ζπλεζηξακκέλσλ θαισδίσλ (twisted pair) θαηεγνξίαο 4 ή θαιχηεξν θαη ζπλδέζκνπο 
ηχπνπ RJ-45, θάηη πνπ επηηξέπεη ηε ζχλδεζε ησλ IP ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ ζηελ ππάξρνπζα 
δηθηπαθή θαισδίσζε. 
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4.2.3 Σα Δομικά τοιχεία του Δικτύου Cisco Unified Communications  

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, κε ηελ πξφηαζε «Cisco Unified Communications» θαιχπηεηαη ε 
αλάγθε ελνπνίεζεο ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ δηθηχνπ δεδνκέλσλ. Έηζη φπσο 
απεηθνλίδεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 4-3, ε παξαδνζηαθή κνξθή, ζηελ νπνία ππάξρνπλ δπν 
δηαθνξεηηθά δίθηπα, απινπνηείηαη ζε κηα ελνπνηεκέλε κνξθή. 

Δηθόλα 4-3: Δλνπνίεζε IP θαη Σειεθσληθνύ Γηθηύνπ 
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Ζ αξρηηεθηνληθή απηή εμππεξεηεί ηα εμήο: 

 Λεηηνπξγία ησλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ TCP/IP δηθηχνπ ρσξίο ηε κείσζε ηεο 
απφδνζήο ηνπ. 

 Σελ πιήξε ζπλεξγαζία κε ηα ππάξρνληα ηειεθσληθά θέληξα θαη ην Γεκφζην Γίθηπν 
Σειεθσλίαο (OTE). 

 Γηα-ιεηηνπξγηθφηεηα κε ηα πξντφληα (ινγηζκηθνχ θαη ζπζθεπψλ) πνπ βαζίδνληαη ζην 
πξσηφθνιιν H.323. 

 Παξνρή πνηφηεηαο ήρνπ ςεθηαθνχ επηπέδνπ. 
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4.2.4 Τποστηριζόμενα Πρότυπα 

Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα ππνζηεξίδνπλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα θαη πξσηφθνιια 
H.323,SIP, PRI ISDN, Windows Telephony API, G.711, G.723, H.225, H.245, TCP/IP, UDP/IP, 
DHCP, DNS θαη IEEE 802.3. 

H.323, SIP: Ο εμνπιηζκφο ηεο Cisco είλαη ζπκβαηφο κε ηα πξφηππα ησλ IP επηθνηλσληψλ, H.323 
θαη SIP. Απηφ επηηξέπεη ζηα πξντφληα, φπσο ην Cisco IP Phone, λα επηθνηλσλνχλ κε ζπζθεπέο 
ζπκβαηέο κε ηα πξφηππα απηά.  

Δπίπεδν Εεύμεο Γεδνκέλσλ: Οη πξνζθεξφκελεο ζπζθεπέο ρξεζηκνπνηνχλ ην πξφηππν ΗΔΔΔ 
802.3, 100Base-T Ethernet γηα ηε ζχλδεζε ζην IP δίθηπν. 

ISDN πκβαηόηεηα (Q.931, Q.921): Υξεζηκνπνηείηαη ζεκαηνδνζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ θιήζεσλ 
πνπ αθνινπζεί ην πξφηππν PRI ISDN ησλ παξαδνζηαθψλ ςεθηαθψλ ηειεθσληθψλ δηθηχσλ 
κεηαγσγήο θπθιψκαηνο. Δπηηπγράλεηαη έηζη ε δηαζπλδεζηκφηεηα θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ 
ηνπηθψλ ηειεθσληθψλ θέληξσλ κε ηνπο παξφρνπο ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ θαη νπνηνδήπνηε 
ISDN δηθηχνπ. 

TAPI (Windows Telephony Application Programmer’s Interface): Ζ αξρηηεθηνληθή Cisco 
Unified Communications  πεξηιακβάλεη έλα πξνζαξκνζηηθφ TAPI, πνπ θαιείηαη ―Cisco-IP PBX 
Service Provider‖. Σν πξνζαξκνζηηθφ απηφ επηηξέπεη ηελ πινπνίεζε εθαξκνγψλ φπσο voice 
mail θαη απηφκαηε δηαλνκή ησλ θιήζεσλ. 

4.2.5 Προτεινόμενη Ανάπτυξη με υγκεντρωτική Διαχείριση Κλήσεων 

Ζ ηερληθή αλάπηπμεο πνπ αθνινπζείηαη ζηεξίδεηαη ζηε ζπγθεληξσηηθή δηαρείξηζε ησλ θιήζεσλ 
πνπ πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηνλ θεληξηθφ θφκβν φζν θαη απφ ηα ππνθαηαζηήκαηα. Ωο εθ ηνχηνπ, 
φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 4-1, ζε έλα δξνκνινγεηή ηνπ θεληξηθνχ θαηαζηήκαηνο 
ππάξρεη πξν-εγθαηεζηεκέλνο έλαο Communication Manager ππεχζπλνο γηα ηελ επεμεξγαζία 
θαη δηαρείξηζε ησλ θιήζεσλ φινπ ηνπ δηθηχνπ. 

Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα ηεο αλάπηπμεο απηήο, είλαη ε ηθαλφηεηα θεληξηθήο 
δηαρείξηζεο ησλ θιήζεσλ πξάγκα πνπ κεηψλεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ ζηα πεξηθεξεηαθά 
ππνθαηαζηήκαηα. Ωο ζπλαθφινπζν, δελ απαηηείηαη επηπιένλ θφξηνο δηαρείξηζεο ζε θάζε ζεκείν 
ρσξηζηά. Δπηπιένλ, πέξα απφ ηε ζχλδεζε ησλ ππνθαηαζηεκάησλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ επξείαο 
πεξηνρήο (WAN) ππάξρεη θαη ADSL εθεδξηθή δηαζχλδεζε ησλ ππνθαηαζηεκάησλ κε ην 
θεληξηθφ. Έηζη ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ηεο WAN ζχλδεζεο, επηηπγράλεηαη ε εμαζθάιηζε ηεο 
πξνζθνξάο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ κέζσ ησλ ADSL γξακκψλ. Σν γεγνλφο απηφ απμάλεη ηε 
δηαζεζηκφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Σν ινγηζκηθφ «Cisco Unified Communications Manager», απνηειεί ηνλ εμππεξεηεηή 
(server) ηεο ιχζεο «Cisco Unified Communications Network». Δίλαη κηα εθαξκνγή client/server 
πνπ ειέγρεη ηε δηαδηθαζία θαη ηε δξνκνιφγεζε ησλ θιήζεσλ θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
ζπζθεπψλ (IP Phone, Gateways). Ζ βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο 
παξακεηξνπνίεζεο ησλ ζπζθεπψλ κπνξεί λα βξίζθεηαη ηφζν ζηνλ ίδην εμππεξεηεηή είηε ζε 
δηαθνξεηηθφ. Ζ δηαρείξηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ γξαθηθνχ interface πνπ 
ρξεζηκνπνηεί έλαλ θηινκεηξεηή (ΗΔ, Mozilla, θηι), κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη αλ απαηηείηαη θαη 
απνκαθξπζκέλα. 

Κάζε IP ηειέθσλν πξψηα πξέπεη λα εγγξάθεηαη ζην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο θιήζεσλ 
ψζηε ην ηειεπηαίν λα ηνπ παξέρεη ραξαθηεξηζηηθά ηειεθσλίαο φπσο ζπγθξάηεζε θιήζεσλ, 
κεηαθνξά, κεηαβίβαζε, θξαγή, θαζψο θαη δεκηνπξγία αλαιπηηθψλ αξρείσλ θιήζεσλ θαηάιιεια 
γηα ρξέσζε. Βέβαηα αλάινγα κε ηελ αληίζηνηρε έθδνζε κεηαβάιινληαη νη δπλαηφηεηεο θαη νη 
παξερφκελεο ππεξεζίεο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν Πίλαθαο 4-1, ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη φιεο 
νη έσο ηψξα εθδφζεηο ηνπ Cisco Call Manager θαζψο θαη ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα θάζε 
έθδνζεο. 
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Πίλαθαο 4-1: Πξνζθεξόκελεο Δθδόζεηο ηνπ Cisco Call Manager 

Μνληέιν Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ Βαζηθά πιενλεθηήκαηα 

Cisco Unified 
Communications 500 
Series 

5-50  ρεδηαζκέλν γηα λα ζπλεξγάδεηαη κε 
ππάξρνπζεο εθαξκνγέο παξαγσγηθφηεηαο 
κέζσ ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο θαη 
πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ 
ζρέζεσλ 

 Δλνπνηείηαη κε ην Cisco Unified 
Communications Manager Express 

 Γηαζέζηκν σο εθαξκνγή ελφο δηαθνκηζηή 

Cisco Unified 
Communications 
Manager Express 

Έσο 240  Πξνεγθαηεζηεκέλν ζηνπο Cisco Integrated 
Services Routers 

 Δχθνιε ζχλδεζε ζε γξαθείν ρξεζηκνπνηψληαο 
ην Cisco Unified Communications Manager 

Cisco Unified 
Communications 
Manager Business 
Edition 

Έσο 500  Τπνζηεξίδεη θαηλνηφκεο ηειεθσληθέο 
εθαξκνγέο 

 Τπνζηεξίδεη επηθνηλσλίεο θσλήο θαη 
θνξεηφηεηα ζε έλαλ κφλν δηαθνκηζηή 

 Λεηηνπξγεί ζε πέληε ηνπνζεζίεο 

Cisco Unified 
Communications 
Manager 

Απφ 150 έσο 40000 
(ζε Cluster) 

 Πιήζνο δπλαηνηήησλ επέθηαζεο γηα λα 
πξνζαξκφδεηαη ζηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ηεο 
επηρείξεζήο 

 Τπνζηεξίδεη θαηλνηφκεο ηειεθσληθέο 
εθαξκνγέο 

 Γηαζέζηκν σο εθαξκνγή single-server 

 πλεξγαζία κε δηαθνκηζηέο ηξίησλ 
θαηαζθεπαζηψλ ή κε ηνλ δηαθνκηζηή Cisco 
7800 Series Media Convergence Server 

 

Αλαιπηηθφηεξα νξηζκέλεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνχ Cisco Call Manager αλαθέξνληαη 
ζηε ζπλέρεηα: 

 Απηόκαηε επηινγή ηνπ θαηαιακβαλόκελνπ από ηελ θιήζε εύξνπο (Automatic 
Bandwidth Selection). Ζ ιεηηνπξγία απηή επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 
θαηαιακβαλφκελνπ εχξνπο κεηαμχ ζπζθεπψλ πνπ αλήθνπλ ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο. 
Έηζη ε ηειεθσληθή θιήζε κεηαμχ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ κπνξεί λα ζπκπηεζηεί 
(π.ρ. ζε 8 Κbps), ελψ ε θιήζε κεηαμχ ζπζθεπψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα πεξηνρή κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεί φιν ην δηαζέζηκν εχξνο ηνπ θαλαιηνχ (π.ρ. 64 Κbps). 

 Απηόκαηε εγθαηάζηαζε ηνπ IP ηειεθώλνπ (Automatic Phone Installation). Παξέρεηαη 
ε δπλαηφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο αξρηθήο παξακεηξνπνίεζεο ησλ IP 
ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ θαηά ηελ ζχλδεζή ηνπο ζην δίθηπν. 

 Απηόκαηε κεηαθίλεζε ησλ ζπζθεπώλ (Automatic Phone Moves). Ζ ιεηηνπξγία απηή 
επηηξέπεη ηελ κεηαθνξά ησλ ζπζθεπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ δηθηχνπ ρσξίο 
αιιαγή ησλ παξακέηξσλ. Απηφ είλαη εθηθηφ γηαηί φιεο νη πιεξνθνξίεο 
δηεπζπλζηνδφηεζεο ηεο ζπζθεπήο απνζεθεχνληαη ζηε flash κλήκε ηεο ζπζθεπήο. 

 Λεπηνκεξή Αξρεία Κιήζεσλ (Call Detail Records). Ζ ιεηηνπξγία απηή παξέρεη 
ιεπηνκεξέο ηζηνξηθφ γηα θάζε εηζεξρφκελε θαη εμεξρφκελε θιήζε. 
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 Τπεξεζία DHCP ησλ Cisco IP Phone. Οη ηειεθσληθέο ζπζθεπέο Cisco IP Phone, 
ππνζηεξίδνπλ ην πξσηφθνιιν Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Με ηνλ 
ηξφπν απηφ είλαη δπλαηή ε απηφκαηε δηεπζπλζηνδφηεζε ησλ ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ. 

 Πξνγξακκαηηζκόο θιήζεσλ (Dial Plan). Σν παθέην Cisco CallManager παξέρεη 
πνιιέο δπλαηφηεηεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ θιήζεσλ θαη ζηε δξνκνιφγεζή ηνπο. 
Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα γίλεη δξνκνιφγεζε ησλ θιήζεσλ πξνο ηηο πχιεο ζέηνληαο σο 
θξηηήξην ηνπο αξηζκνχο ηεο θιήζεο ή ην είδνο ηεο θιήζεο (εζσηεξηθή, ππεξαζηηθή ή 
δηεζλήο). 

 Φξαγή θιήζεσλ (Call Blocking). Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απαγφξεπζεο εμεξρφκελσλ 
θιήζεσλ πξνο ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνχο ή νκάδεο αξηζκψλ. Όηαλ γίλεηαη κηα θιήζε 
πξνο έλα απαγνξεπκέλν αξηζκφ, ε θιήζε απηή δελ δξνκνινγείηαη. 

 Κσδηθνί Πξόζβαζεο Φνξέσλ (Carrier Access Codes). Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 
πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δξνκνιφγεζεο ησλ θιήζεσλ ζε εμσηεξηθά ηειεθσληθά δίθηπα, 
αλάινγα κε ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο ηνπ εμσηεξηθνχ θνξέα. 

 Κσδηθόο Πξόζβαζεο Κιήζεο (Dial Access Code). Μηα θιήζε κπνξεί λα 
δξνκνινγεζεί ζε πξνεπηιεγκέλνπο πξννξηζκνχο αλάινγα κε ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο 
πνπ πξνεγείηαη ηνπ αξηζκνχ ηεο θιήζεο. Γηα παξάδεηγκα, γηα εμσηεξηθέο θιήζεηο, 
πξνεγείηαη ν αξηζκφο 9. 

 Πξνγξακκαηηζκόο Ηδησηηθήο Αξηζκνδόηεζεο (Private Numbering Plan). Ζ νξγάλσζε 
ηεο αξηζκνδφηεζεο κπνξεί λα γίλεη είηε απηφλνκα είηε ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα 
αξηζκνδφηεζε. Οη αξηζκνί ησλ εζσηεξηθψλ ηειεθψλσλ, κπνξνχλ λα θπκαίλνληαη κεηαμχ 
1 θαη 23 ςεθίσλ. 

 Γηεπηινγή (Direct Inward dialing, Direct Outward). Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απ’ επζείαο 
θιήζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηειεθσληθνχ αξηζκνχ απφ ην δεκφζην δίθηπν. 

 Αλαθνξέο Γεγνλόησλ (Event logging and reports). Γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ CallManager ζε θαηάιιειν βνεζεηηθφ παθέην ινγηζκηθνχ 
(Event Viewer). Οη θαηαγξαθέο απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 External voice messaging (VM)/automated attendant (AA)/interactive voice 
rensponse system (IVR). Δίλαη δπλαηή ε ζχλδεζε εμσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 
παξνρή: Μελπκάησλ Φσλήο (Voice messaging), Δθηξνπήο θιήζεσλ ζε επηιεγκέλνπο 
ζηαζκνχο θαη Γπλαηφηεηεο IVR (interactive voice response system). 

 Τπνζηήξημε IP Precedence bit γηα ηα IP ηειέθσλα θαη ηηο Πύιεο ηεο Cisco.Σα 
παθέηα θσλήο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο IP ηειεθσληθέο ζπζθεπέο θαη ηηο Πχιεο ηεο 
εηαηξίαο Cisco, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ πξνηεξαηφηεηα θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο 
απφ ηνπο δξνκνινγεηέο ηεο Cisco. 

 Φνξεηόηεηα Αξηζκνύ.Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 
ηειεθσληθήο ζπζθεπήο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ δηθηχνπ, ρσξίο ηελ αιιαγή ηνπ 
ηειεθσληθνχ αξηζκνχ. 

4.2.6 Πύλες Πρόσβασης (Access Gateway) 

Οη πχιεο πξφζβαζεο ζπλδένπλ ηα ζπκβαηά κε ην πξσηφθνιιν Ζ.323 ηεξκαηηθά, κε ζπζθεπέο 
πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε άιια δίθηπα φπσο PSTN θαη ISDN. Οη ζπζθεπέο απηέο κεηαηξέπνπλ 
ηε ζεκαηνδνζία θαη ην παθέην δεδνκέλσλ ζε κνξθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην λέν δίθηπν. Γχν 
Ζ.323 ηεξκαηηθά επηθνηλσλνχλ ρσξίο ηε κεζνιάβεζε θάπνηαο πχιεο πξφζβαζεο.  

Βάζεη ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ, ζην θεληξηθφ θαηάζηεκα, ε ιεηηνπξγία απηή 
πινπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηεο θάξηαο κε θσδηθφ HWIC-2CE1T1-PRI φπνπ θαηαιακβάλεη έλα WIC 
slot ηνπ δξνκνινγεηή ζε ζπλδπαζκφ κε Cisco IOS IP Plus Feature Set πνπ εγθαζίζηαηαη ζηνλ 
Cisco 2951. 
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Δπηπιένλ ε θάξηα είλαη ππεχζπλε γηα: 

 Σε κεηαηξνπή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θσδηθνπνηήζεσλ (Transcoding). Τπνζηεξίδεη ηα 
ζεκαληηθφηεξα πξφηππα φπσο G.711, G.729a θαη G.723 πνπ είλαη θαη ηα πην επξέσο 
ρξεζηκνπνηνχκελα ζηελ IP ηειεθσλία. Σα πξφηππα απηά νξίδνπλ ηνλ ηξφπν 
δεηγκαηνιεςίαο θαηά ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ αλαινγηθνχ ζήκαηνο θσλήο. Έηζη επηηξέπεη 
ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ζπζθεπψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθά πξφηππα 
ςεθηνπνίεζεο θσλήο.  

Δηθόλα 4-4: Transcoding 

 [3] 

ην ππνζεηηθφ ζελάξην ηεο Δηθφλαο 4-4, ηα ηεξκαηηθά Α θαη Β ππνζηεξίδνπλ επηθνηλσλία 
κε ζπκπηεζκέλν ςεθηαθφ ζήκα θσλήο. Έηζη είλαη δπλαηή ε απεπζείαο επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. 
Έζησ φηη ην ηεξκαηηθφ Β γηα θάπνην ιφγν δελ απαληά ζηελ θιήζε απφ ην Α. Σφηε ε θιήζε 
πξνσζείηαη ζε έλα ζχζηεκα Voice Mail πνπ δελ ππνζηεξίδεη ζπκπίεζε θσλήο. Ζ επηθνηλσλία 
επηηπγράλεηαη θαη ην κήλπκα απνζεθεχεηαη θαζψο ε θάξηα αλαιακβάλεη ηε κεηαηξνπή απφ ην 
έλα πξφηππν θσδηθνπνίεζεο ζην άιιν. 

 Σε ιεηηνπξγία ζπλδηάζθεςεο, κέζσ ηεο νπνίαο εγθαζίζηαηαη ζπλνκηιία κεηαμχ 
πεξηζζνηέξσλ ησλ 2 ζπλνκηιεηψλ. Ζ ιεηηνπξγία απηή παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 4-5. 

Δηθόλα 4-5: Λεηηνπξγία πλδηάζθεςεο 

 [3] 

Σν Β ΗΡ ηειέθσλν ζπλδηαζθέπηεηαη κε ηα Α θαη C. Ο Call Manager θαηεπζχλεη ηα ηξία 
θαλάιηα θσλήο ζηελ θάξηα. Ζ θάξηα ελ ζπλερεία γεθπξψλεη ηα ηξία θαλάιηα θσλήο 
ππνζηεξίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε ζπλδηάζθεςε κεηαμχ ησλ 3 ηεξκαηηθψλ. Ο ζπλδπαζκφο 
ησλ δχν παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ επηηξέπεη ζε ηεξκαηηθά πνπ ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθά 
πξφηππα απoθσδηθνπνίεζεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλδηαζθέςεηο. 
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4.3 Κεντρικός Κόμβος - Περιγραφή Τποδομής 

4.3.1 Διασύνδεση με το Internet και τους Περιφερικούς Κόμβους 

Γηα ηε ζχλδεζε κε ην Internet θαη ηελ ηειεπηθνηλσληαθή δηαζχλδεζε (θσλή/δεδνκέλα) ησλ 
ππνθαηαζηεκάησλ πξνηείλεηαη έλαο δξνκνινγεηήο Cisco 2951 ν νπνίνο έρεη πέξαλ ηεο κίαο 
WAN ζπλδέζεηο πξνο ππνθαηαζηήκαηα θαη κηα ζχλδεζε ζην LAN ηεο εηαηξείαο. 

Οη δξνκνινγεηέο απηνί δηαθξίλνληαη γηα ηηο πςειέο επηδφζεηο, ηελ επειημία, ηελ 
πνιπζπιιεθηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ, ηελ επεθηαζηκφηεηά ηνπο θαη ηελ 
πςειή ππθλφηεηα ζπξψλ. Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία απφ 70 δηαθνξεηηθέο δηαζέζηκεο Service 
Modules (SM) θαη WIC θάξηεο, γεγνλφο πνπ δίλεη πνιχ κεγάιε επειημία, θαζψο ππάξρνπλ ηειηθά 
αλαξίζκεηνη ζπλδπαζκνί πιήξνπο δηάξζξσζεο. Kαζψο έρνπλ αξζξσηή pay-as-you-grow 
αξρηηεθηνληθή, είλαη θαηάιιεινη γηα λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο κηαο επηρείξεζεο θαζψο απηέο 
κεγαιψλνπλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ν Cisco 2951 κπνξεί λα ππνζηεξίμεη έσο 24 ζχγρξνλεο 
ή 96 αζχγρξνλεο ζεηξηαθέο ζπλδέζεηο, κέρξη 8 ζπλδέζεηο ISDN PRI, 24 ISDN BRI, επηπιένλ 
κπνξεί λα ζηεγάζεη εζσηεξηθά έσο 120 ςεθηαθά κφληεκ γηα εμππεξέηεζε θιήζεσλ θσλήο ή/θαη 
δεδνκέλσλ. Σν ινγηζκηθφ ηνπ είλαη βαζηζκέλν ζηελ θνηλή πιαηθφξκα ινγηζκηθνχ ησλ 
δξνκνινγεηψλ ηεο Cisco, ην Cisco IOS γηα ηελ νηθνγέλεηα 2900. Γηαζέηεη θεληξηθφ επεμεξγαζηή 
αξρηηεθηνληθήο multi-core θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηειεί πεξίπινθνπο αιγνξίζκνπο 
δξνκνιφγεζεο παθέησλ κε πςειή δηεθπεξαησηηθή ηθαλφηεηα. 

Δηθόλα 4-6: Ο Γξνκνινγεηήο Cisco 2951 

 [23] 

Οη δξνκνινγεηέο Cisco 2951 είλαη αξζξσηήο αξρηηεθηνληθήο θαζψο δηαζέηνπλ δχν 
ππνδνρέο γηα θάξηεο ΝΜ (Network Modules) θαη 4 ππνδνρέο γηα WIC θάξηεο. Αλάινγα κε ηελ 
επηινγή ησλ θαξηψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε εθαξκνγέο φπσο γηα: 

 Αζθαιή πξφζβαζε ζην Internet θαη ζην Intranet.  

 Οινθιήξσζε ππεξεζηψλ θσλήο/δεδνκέλσλ/βίληεν. 

 Τπεξεζίεο πξφζβαζεο απφ PSTN θαη ISDN δίθηπα. 

 Γεκηνπξγία Virtual Private Networks (VPNs) κέζσ IPSec. 

 Γξνκνιφγεζε ηδεαηψλ ππνδηθηχσλ (VLANs). 

 Τπνζηήξημε HSRP (Hot standby routing protocol). 

 Τπνζηήξημε QoS. 

 Γξνκνιφγεζε θαλαιηψλ θσλήο κέζα απφ ην δίθηπν δεδνκέλσλ κε πξνθαλέο φθεινο 
ζην θφζηνο ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ. 
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Σν παλίζρπξν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Cisco IOS είλαη ππεχζπλν γηα ην άξηζην  θαη 
πινχζην ζε ιεηηνπξγίεο ππφβαζξν ηεο ζπζθεπήο θαζψο θαη γηα ηηο εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ηεο.  

Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη: 

 Δλζσκαησκέλεο ιεηηνπξγίεο, πξσηφθνιια θαη ππεξεζίεο αλαθνξηθά κε ηε κεηάδνζε 
θσλήο. 

 Δμεηδηθεπκέλα DSP (Digital Signal Processor) θπθιψκαηα λέαο γεληάο. 

 Δλζσκάησζε ηνπ ζπζηήκαηνο Cisco Unified Communication Manager Express ην 
νπνίν είλαη ην ππεχζπλν ινγηζκηθφ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηε δξνκνιφγεζε θαη ηε 
δηαρείξηζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ νινθιεξψλνπλ έλα VoIP δίθηπν, θαζψο επίζεο θαη 
γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ θιήζεσλ.  

 Τπνζηήξημε SIP (session initiation protocol) πξσηνθφιινπ. 

 Τπνζηήξημε Voice Activity Detection (VAD),  ην νπνίν αληρλεχεη ηελ χπαξμε «ζησπήο» 
θαηά ηε δηάξθεηα κηα ζπλδηάιεμεο, ψζηε ηα παθέηα πνπ κεηαθέξνληαη λα πεξηέρνπλ 
κφλν θσλή.  

 Τπνζηήξημε ζπκπίεζεο Real Time Protocol (cRTP ).  

 Τπνζηήξημε voicemail. 

 Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα firewall, intrusion detection θαη content filtering. 

 Δλζσκαησκέλν ζχζηεκα ΑΑΑ (Authentication, Authorization, Accounting). 

 Τπνζηεξηδφκελα πξσηφθνιια: IPv4, IPv6, static routes, Open Shortest Path First 
(OSPF), Enhanced IGRP (EIGRP), Border Gateway Protocol (BGP), BGP Router 
Reflector, Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet Group 
Management Protocol (IGMPv3), Protocol Independent Multicast sparse mode (PIM 
SM), PIM Source Specific Multicast (SSM), Distance Vector Multicast Routing Protocol 
(DVMRP), IPSec, Generic Routing Encapsulation (GRE), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, 
L2TPv3, 802.1ag, 802.3ah, L2 and L3 VPN. 

 Τπνζηεξηδφκελα πξσηφθνιια ελζπιάθσζεο (encapsulation): Ethernet, 802.1q VLAN, 
Point-to-Point Protocol (PPP), Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP), Frame Relay, 
Multilink Frame Relay (MLFR) (FR.15 and FR.16), High-Level Data Link Control 
(HDLC), Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, and EIA-530), Point-to-Point Protocol over 
Ethernet (PPPoE) θαη ATM. 

 Τπνζηεξηδφκελα πξσηφθνιια δηαρείξηζεο δηθηπαθήο θίλεζεο: QoS, Class-Based 
Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), 
Hierarchical QoS, Policy-Based Routing (PBR), Performance Routing (PfR) θαη 
Network-Based Advanced Routing (NBAR). 

4.3.2 Προτεινόμενη Διάρθρωση του Κεντρικού Δρομολογητή 

Ο θεληξηθφο δξνκνινγεηήο Cisco 2951, πεξηιακβάλεη ζαζί, ηξνθνδνηηθφ AC, 3 ελζσκαησκέλεο 
θάξηεο ππνδνρήο ηχπνπ Ethernet, έσο 8 ειεχζεξεο ππνδνρέο γηα θάξηεο επέθηαζεο, ινγηζκηθφ 
Cisco IOS, 512 ΜΒ κλήκε ηχπνπ DRAM, 256MB κλήκε ηχπνπ Flash. 

Οη θάξηεο επέθηαζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ θεληξηθφ router είλαη: 

1. SM-NM-ADPTR  

Ζ πξνζθεξφκελε θάξηα αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ θαξηψλ ΝΜ (Network Modules). Οη 
θάξηεο ηεο νηθνγέλεηαο απηήο δηαζέηνπλ δχν ζέζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζπγαηξηθψλ θαξηψλ. Οη 
ζπγαηξηθέο θάξηεο ππνζηεξίδνπλ κία κεγάιε πνηθηιία απφ interface θαη πξσηφθνιια 
επηθνηλσλίαο απμάλνληαο ηελ επειημία αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, ε επειημία απηή πξνζαπμάλεηαη 
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απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ ίδηα κεηξηθή NM θάξηα κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ 
ζπγαηξηθέο θάξηεο. Έηζη πξνζαπμάλεηαη ε ηθαλφηεηα δηαζχλδεζεο ηνπ δξνκνινγεηή. 

Δηθόλα 4-7: Ζ θάξηα SM-NM-ADPTR 

 [23] 

2. HWIC-2CE1T1-PRI Cisco Channelized T1/E1 and ISDN PRI Module  

H ζπγθεθξηκέλε θάξηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηαζχλδεζε κε ηνλ ΟΣΔ θαη ηελ 
ππνζηήξημε VoIP ζην δίθηπν. Ζ θάξηα HWIC-2CE1T1-PRI δηαζέηεη δχν ζχξεο πνπ 
ππνζηεξίδνπλ channelized E1 επηθνηλσλία. Τπνζηεξίδεη έσο 2 E1 δηαζπλδέζεηο κε ηνλ 
ηειεπηθνηλσληαθφ πάξνρν γηα απφδνζε έσο θαη 60 ηαπηφρξνλσλ θαλαιηψλ θσλήο. Ζ επηινγή 
δηθηχνπ (E1 ή Σ1) γίλεηαη κέζσ software. Γηαζέηεη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα CSU/DSU 
θαζηζηψληαο κε αλαγθαία ηελ χπαξμε εμσηεξηθνχ modem γηα ηε δηαζχλδεζε. Τπνζηεξίδεη Δ1 
δηαζχλδεζε θαη ζπκκνξθψλεηαη κε ηα ζηάληαξλη G.703 θαη G.704. 

Δηθόλα 4-8: Ζ Κάξηα HWIC-2CE1T1 γηα Γηαζύλδεζε κε ηνλ Σειεπηθνηλσληαθό Πάξνρν 

 [23] 

3. HWIC-4T, 4-Port Serial High-Speed WAN Interface Card  

H θάξηα HWIC-4T ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ θεληξηθνχ κε ηα 
ππνθαηαζηήκαηα. Τπνζηεξίδεη ζεηξηαθέο ζπλδέζεηο κέζσ κηζζσκέλσλ θπθισκάησλ θαη 
βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε θαηάιιεινπ modem, ην νπνίν παξέρεηαη απφ ηνλ πάξνρν ηεο γξακκήο. 
Οη θάξηεο απηέο ππνζηεξίδνπλ ηαρχηεηεο έσο 8Mbps αλά πφξηα. Ο ηχπνο ηεο δηεπαθήο 
(interface) επηθνηλσλίαο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ θαισδίνπ πξνζαξκνγήο πνπ ζπλδέεηαη 
ζηελ ζχξα ηεο θάξηαο.  

Δηθόλα 4-9: Ζ Κάξηα HWIC-4T γηα Γηαζύλδεζε Κεληξηθνύ κε Τπνθαηαζηήκαηα Μέζσ Μηζζσκέλσλ 
Γξακκώλ 

 [23] 
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Σα ππνζηεξηδφκελα interface είλαη ηα V.35, X.21, RS-232, RS-449, RS-530 θαη 
θαζνξίδνληαη απφ ηα παξαθάησ θαιψδηα ζχλδεζεο: 

 CAB-SS-V35 MT/FC 

 CAB-SS-232 MT/FC 

 CAB-SS-449 MT/FC 

 CAB-SS_X21 MT/FC 

 CAB-SS-530 MT 

Ο ηχπνο ηνπ interface αιιάδεη κε απιή ζχλδεζε ηνπ αληίζηνηρνπ θαισδίνπ πξνζαξκνγήο ρσξίο 
λα απαηηείηαη αιιαγή ή ηνπνζέηεζε άιιεο θάξηαο. 

Δηθόλα 4-10: Πξόηππα εηξηαθώλ πλδέζεσλ Φπζηθνύ Δπηπέδνπ
10

 

πζθεπή Σειηθνύ Υξήζηε

Πάξνρνο

DTE

 

4. HWIC-1ADSL, 1-port ADSL 

Ζ θάξηα HWIC-1ADSL ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξίπησζε φπνπ ε κηζζσκέλε ζχλδεζε 
ηνπ θεληξηθνχ κε θάπνην απφ ηα ππνθαηαζηήκαηα δηαθνπεί θαη ρξεηάδεηαη ελαιιαθηηθή 
πξφζβαζε (backup

11
). Τπνζηεξίδεη ην πξφηππν Annex A γηα δηαζχλδεζε κέζσ απιήο 

ηειεθσληθήο ζχλδεζεο (PSTN). Πξνζθέξεη πςειέο ηαρχηεηεο δηαζχλδεζεο κέρξη 12Mbps 
downstream θαη 1Μbps upstream θαζψο ππνζηεξίδεη ην πξφηππν ADSL2. 

Μηα δεχηεξε φκνηα θάξηα HWIC-1ADSL ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζχλδεζε ηνπ 
θεληξηθνχ θφκβνπ κε ην Internet θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ (http,dns,ftp,mail θιπ.) 
πξνο ην εζσηεξηθφ δίθηπν. 

Δηθόλα 4-11: Ζ Κάξηα HWIC-1ADSL γηα Γηαζύλδεζε κε ADSL-ISP 

 [23] 

                                                 
10

 DTE: Data Terminal Equipment, DCE: Data Circuit-Terminal Equipment (π.ρ. έλα modem) 
11

 Γηα λα δξνκνινγεζεί ε θίλεζε απφ ηελ ελαιιαθηηθή δηαδξνκή, απαηηείηαη ζην interface ηεο κηζζσκέλεο γξακκήο λα 
θαζνξηζηεί ην φλνκα ηνπ backup interface θαζψο θαη ν ρξφλνο αλακνλήο πξηλ ηε δξνκνιφγεζε.  
backup interface <όλνκα backup δηεπαθήο> 
backup delay 0 <ρξνληθή δηάξθεηα αλακνλήο> 
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πλνπηηθά ν θεληξηθφο Router ζα δηαζέηεη: 

 4 x 4 HWIC-4T γηα ηε ζχλδεζε έσο 16 απνκαθξπζκέλσλ ππνθαηαζηεκάησλ κέζσ 
κηζζσκέλσλ γξακκψλ 

 1 x HWIC-2CE1T1-PRI γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ κε ην ηειεθσληθφ δίθηπν OTE ή 
άιινπ παξφρνπ. 

 2 x HWIC-1ADSL γηα ηε ζχλδεζε κε ην internet θαη ηελ backup δηαζχλδεζε κε ηα 
ππνθαηαζηήκαηα. 

Καη ε ηειηθή κνξθή πνπ ζα έρεη απεηθνλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

Δηθόλα 4-12: Πξνηεηλόκελε Γηάξζξσζε ηνπ Κεληξηθνύ Γξνκνινγεηή 

Τπ: 13...16Τπ: 9...12Τπ: 5...8Τπ: 4Τπ: 3Τπ: 2

Θέζε 1:   WIC slots - 4 HWIC-4T γηα δηαζχλδεζε κε ππνθαηαζηήκαηα 

Θέζε 10: NM slots κε αληάπηνξα  SM-NM-ADPTR

 - Αξηζηεξά: HWIC-2CE1T1-PRI γηα ζχλδεζε κε ηελ ππνδνκή ηνπ OTE

- Γεμηά: 2 x HWIC-1ADSL γηα ζχλδεζε Internet θαη Backup πξνο ππνθαηαζηήκαηα 

Θέζε 7:   Ethernet port – Gigabit δηαζχλδεζε κε ηνπηθφ δίθηπν 

Τπ: 1
Σνπηθφ LAN 

θεληξηθνχ θαηαζηήκαηνο

ΟΣΔ ADSL 

Backup

ADSL

Internet

 

4.3.3 ύστημα Διασύνδεσης Σοπικών Φρηστών 

Ο κεηαγσγέαο (switch) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 
ρξεζηψλ ζην ηνπηθφ δίθηπν LAN ηνπ θεληξηθνχ θαηαζηήκαηνο είλαη ν Cisco Catalyst 2960-
48PST-L ηεο ζεηξάο Catalyst 2960. 

Δηθόλα 4-13: Γηαζύλδεζεο Σνπηθώλ Υξεζηώλ - Cisco Catalyst 2960 

 [24] 

Ζ νηθνγέλεηα κεηαγσγέσλ 2960 ηεο εηαηξείαο Cisco απνηειείηαη απφ ηα πξντφληα 2960-
12, 2960-24, 2960-48. Οη ζπζθεπέο απηέο  δηαζέηνπλ 12, 24 θαη 48 ζχξεο 
10BaseT/100BaseTX/1000BaseTx αληίζηνηρα θαη επηπιένλ απφ 2 ή 4 ππνδνρέο uplinks γηα ηε 
δηαζχλδεζε ηνπο κε άιια ζπζηήκαηα (routers, switches). H πξνηεηλφκελε ζπζθεπή κε θσδηθφ 
2960-48PST-L δηαζέηεη 48 ζχξεο πνπ ππνζηεξίδνπλ Gigabit Ethernet θαη power over Ethernet 
(POE) θαη 2 uplinks. 
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Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 2960 απνηεινχλ πςειήο απφδνζεο κεηαγσγείο κε κεγάιε 
επθνιία ζηε δηαρείξηζε θαη επειημία ζηηο ζρεδηάζεηο-αλαπηχμεηο δηθηχσλ. Γηαζέηνπλ ζηάληαξ 16 
Gbps ρσξεηηθφηεηα δηαχινπ θαη ε ηαρχηεηα δηφδεπζεο παθέησλ κπνξεί λα θηάζεη ηα 10.1 Mpps. 
Δίλαη δηαρεηξίζηκνη ηφζν κε ηε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ SNMP φζν θαη κέζσ Telnet ή κέζσ 
ελζσκαησκέλνπ πεξηβάιινληνο δηαρείξηζεο. Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ηα εμήο  

 Γηαζέηνπλ 12, 24 ή 48 ζχξεο 10/100/1000 αλάινγα κε ην κνληέιν. Γηαζέηνπλ έσο 4 
ελζσκαησκέλεο ζχξεο uplink. Σα SFP (small factor port) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
είηε σο uplinks πξνο ηνλ θνξκφ ηνπ δηθηχνπ είηε γηα ηελ αλάπηπμε δηαηάμεσλ 
κεηαγσγέσλ ζε αθνινπζηαθή ηνπνινγία, ηνπνινγία αζηέξα, ζηνίβα θ.ιπ.. 

 Τπνζηήξημε ηνπ πξσηνθφιινπ Gigabit Ethernet IEEE 802.3z. 

 Τπνζηήξημε ησλ 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH θαη 1000BaseZX θπζηθψλ interface. 

 Γίαπιν ρσξεηηθφηεηαο 16 Gbps. 

 Κιηκαθνχκελε, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπξψλ, ηαρχηεηα κεηαγσγήο πνπ θηάλεη ηα 
10 Mpps. 

 Τπνζηήξημε full-duplex ιεηηνπξγίαο ζε φιεο ηηο ζχξεο. 

 Γπλαηφηεηα νκαδνπνίεζεο ζπξψλ κε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ fast EtherChannel θαη 
Gigabit EtherChannel δίλνληαο έηζη έσο 8 Bbps bandwidth ζε ζπλδέζεηο κεηαμχ 
κεηαγσγέσλ, δξνκνινγεηψλ ή/θαη εμππεξεηεηψλ. 

 Απνκφλσζε ζπξψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζπγθξνχζεηο ή δπζιεηηνπξγία. 

 Τπνζηήξημε VLANs ζε φιεο ηηο ζχξεο. 

 Τπνζηήξημε πξσηνθφιινπ STP (IEEE 802.1D). 

 Τπνζηήξημε STP αλά VLAN (STP per VLAN). 

 Τπνζηήξημε ησλ πξσηνθφιισλ IEEE 802.1Q θαη ISL.  

 Τπνζηήξημε ηνπ πξσηνθφιινπ IEEE 802.1p ζε ζπλδπαζκφ κε 2 νπξέο πξνηεξαηφηεηαο. 
H ππνζηήξημε ηνπ πξσηνθφιινπ ΗΔΔΔ 802.1p ηα θαζηζηά ηδαληθά γηα ηελ αλάπηπμε 
εθαξκνγψλ IP ηειεθσλίαο. χκθσλα κε ην πξσηφθνιιν απηφ δεκηνπξγνχληαη νπξέο 
εμππεξέηεζεο κε δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Σα παθέηα πιεξνθνξίαο κε ηελ 
πςειφηεξε πξνηεξαηφηεηα εμππεξεηνχληαη πξψηα, εμαζθαιίδνληαο ηελ πνηφηεηα 
επηθνηλσλίαο ησλ θξίζηκσλ εθαξκνγψλ. Έηζη, αθνινπζψληαο ην πξφηππν απηφ, 
εθαξκνγέο VoIP απνθηνχλ κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε εθαξκνγέο κε 
θξίζηκεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, FTP ή απφ web browsing. 

 Γηαρείξηζε κέζσ SNMP, Telnet. 

 Τπνζηήξημε RMON, TFTP, NTP, ARP. 

 Πεξηνξηζκφ ζηελ πξφζβαζε ζε θάζε ζχξα ζε επίπεδν MAC δηεχζπλζεο. 

 Πξνζηαζία δηαρείξηζεο κε password. 

 Τπνζηήξημε Power over Ethernet (PoE). Ο κεηαγσγέαο Catalyst 2960, δηαζέηεη ηελ 
ηθαλφηεηα ηξνθνδνζίαο ζπζθεπψλ κε DC ξεχκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηξνθνδνζία 
ηζρχνο γίλεηαη κέζσ ηνπ θαισδίνπ ζχλδεζεο ηεο ηεξκαηηθήο ζπζθεπήο (πρ. IP Phone) 
κε ηνλ κεηαγσγέα. Δθφζνλ ε ζπλδεφκελε ζπζθεπή έρεη ηελ ηθαλφηεηα ηξνθνδνζίαο 
κέζσ θαισδίνπ UTP (π.ρ. Cisco 7900 family IP phones) ηφηε κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί 
κε ειεθηξηθή ηζρχ απεπζείαο απφ ηνλ κεηαγσγέα. 
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4.4 Περιφεριακοί Κόμβοι - Περιγραφή Τποδομής 

4.4.1 Διασύνδεση με το Internet και τον Κεντρικό Κόμβο 

Γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ ππνθαηαζηεκάησλ κε ηνλ θεληξηθφ θφκβν θαη ηηο ππεξεζίεο θσλήο 
δεδνκέλσλ, πξνηείλεηαη ν δξνκνινγεηήο  Cisco 2901. Αλήθεη ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα κε ηνλ Cisco 
2951 κε ηε κφλε δηαθνξά φηη δέρεηαη ρακειφηεξν αξηζκφ θαξηψλ.  

Ζ δηάξζξσζε θάζε δξνκνινγεηή κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 
ηνπ αληίζηνηρνπ ππνθαηαζηήκαηνο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζε έλα ππνθαηάζηεκα κε κηθξφ 
αξηζκφ ππαιιήισλ θαη σο εθ ηνχηνπ θαη κηθξφ θνξηίν ηειεπηθνηλσληαθήο θίλεζεο, ίζσο λα κελ 
θξηζεί απαξαίηεηε ε απεπζείαο δηαζχλδεζε κε ην PSTN δίθηπν. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζην 
δξνκνινγεηή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνθαηαζηήκαηνο, δελ απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο HWIC-
2CE1T1-PRI θάξηαο κηαο θαη φιε ε θίλεζε ζα δξνκνινγείηαη απφ θαη πξνο ην θεληξηθφ 
θαηάζηεκα.  

Δηθόλα 4-14: Ο δξνκνινγεηήο Cisco 2901 

[24] 

4.4.2 Προτεινόμενη Διάρθρωση Δρομολογητή Τποκαταστήματος 

Πεξηιακβάλεη ζαζί, ηξνθνδνηηθφ AC, 2 ελζσκαησκέλεο θάξηεο ππνδνρήο ηχπνπ Ethernet, έσο 
4 ειεχζεξεο ππνδνρέο γηα θάξηεο επέθηαζεο (WIC), ινγηζκηθφ Cisco IOS, 512 ΜΒ κλήκε ηχπνπ 
DRAM, 256MB κλήκε ηχπνπ Flash. 

πλνπηηθά ν Router ζα δηαζέηεη: 

1 x 1 HWIC-4T γηα ηε δηαζχλδεζε κε ην θεληξηθφ θαηάζηεκα κέζσ κηζζσκέλεο γξακκήο. 

1 x    HWIC-1ADSL γηα ηελ backup δηαζχλδεζε  κε ην θεληξηθφ θαηάζηεκα. 

Ζ κνξθή πνπ ζα έρεη ν Router είλαη ε εμήο: 

Δηθόλα 4-15: Πξνηεηλόκελε Γηάξζξσζε Γξνκνινγεηή Τπνθαηαζηήκαηνο 

Σνπηθφ LAN 

Τπνθαηαζηήκαηνο
Κεληξηθφ 

Καηάζηεκα

Θέζε 1: WIC slots - Αξηζηεξά:  1 x HWIC-1T γηα δηαζχλδεζε κε θεληξηθφ θαηάζηεκα 

Γεμηά:  HWIC-1ADSL γηα ζχλδεζε backup πξνο θεληξηθφ θαηαζηήκαηα 

Θέζε 6: Ethernet port – Gigabit δηαζχλδεζε κε ηνπηθφ δίθηπν 

ADSL
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4.4.3 ύστημα Διασύνδεσης Σοπικών Φρηστών Τποκαταστήματος 

Ο κεηαγσγέαο (switch) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 
ρξεζηψλ ζην ηνπηθφ δίθηπν ελφο ππνθαηαζηήκαηνο, ζα είλαη ίδηνο κε απηφλ ηνπ θεληξηθνχ. Με ηε 
δηαθνξά φηη ζε ππνθαηαζηήκαηα κε κηθξφ αξηζκφ ππαιιήισλ άξα κηθξή αλάγθε ζε ports κπνξεί 
γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο λα κε ρξεζηκνπνηεζεί ν 2960-48, αιιά ν 2960-24 ή αθφκα θαη ν 2960-12 
κε 24 θαη 12 πφξηεο αληίζηνηρα. 

4.5 Παραμετροποίηση υσκευών 

4.5.1 Βέλτιστη Διαχείριση Δικτύου μέσω VLANs 

Σα Virtual LΑΝs (VLANs) απνηεινχλ κία ξηδηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεδηάδνληαη 
θαη δηαρεηξίδνληαη ηα παξαδνζηαθά LAN θαζψο δίλνπλ ιχζε ζε πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 
κεηαθηλήζεηο, πξνζζέζεηο θαη αιιαγέο ρξεζηψλ ζην δίθηπν, ζπκβάιινπλ ζηε δηαρείξηζε, ηελ 
αζθάιεηα, ηνλ έιεγρν, θαη ηελ θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ δηθηχνπ. 

Ζ ηερλνινγία VLAN επηηξέπεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ δηθηχσλ λα νκαδνπνηήζνπλ 
θάπνηεο ζχξεο ελφο switch θαη ηνπο ρξήζηεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε απηέο, ζε ινγηθά 
νξγαλσκέλεο νκάδεο. Ο δηαρσξηζκφο κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ην αλ π.ρ. νη ρξήζηεο απηνί 
ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα πξνγξάκκαηα ή ηηο ίδηεο εθαξκνγέο. Οη δηαζπλδεδεκέλνη ρξήζηεο κπνξεί 
λα αλήθνπλ ζην ίδην switch ή ζε δηαθνξεηηθά switch. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα VLANs κπνξνχλ λα 
νξηζζνχλ κέζα ζην ίδην θηίξην, λα ζπλδένπλ δηαθνξεηηθά θηίξηα ή αθφκε θαη WANs κεηαμχ ηνπο. 
Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί νη ππάιιεινη ηνπ ηκήκαηνο πηζησηηθψλ θαξηψλ λα βξίζθνληαη ζε 
δηαθνξεηηθά θηίξηα θαη ηαπηφρξνλα φινη καδί λα αλήθνπλ ζην ίδην VLAN θαη λα κνηξάδνληαη ηνλ 
ίδην server φπνπ βξίζθεηαη κηα data-base ή κηα εθαξκνγή  ή θάπνηεο άιιεο νκάδεο πνπ 
ζρεδηάδνπλ ηξαπεδηθά πξντφληα λα κνηξάδνληαη έλαλ server πνπ ηξέρεη θάπνηα εθαξκνγή CRM. 

Έηζη γηα λα ζπλδεζεί θάπνηνο ρξήζηεο ζηνλ server δελ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη 
θπζηθή ζχλδεζε ζην ίδην switch πνπ ζπλδέεηαη ν server παξά ζε νπνηνδήπνηε switch φπνπ 
αλήθεη ζην ίδην VLAN κε ηνλ εμππεξεηεηή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη πξνθαλήο ε απαινηθή 
ηνπ θφζηνπο γηα λέα θαισδίσζε θαη ε επρέξεηα ζηε κεηαθίλεζε ησλ ρξεζηψλ. 

4.5.2 Ασφάλεια μέσω VLANs 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ VLANs είλαη φηη παξέρνπλ απμεκέλε αζθάιεηα. Οη 
ρξήζηεο είλαη ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο, νη νπνίεο αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά VLANs θαη έηζη δελ 
κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε άιιεο νκάδεο ρξεζηψλ, δεδνκέλνπ φηη ην θάζε VLAN απνηειεί 
κία θιεηζηή, ινγηθά πξνζδηνξηζκέλε νκάδα. Δπίζεο, δεδνκέλνπ φηη ηα VLANs είλαη ινγηθέο 
κνλάδεο πνπ ζπκπεξηθέξνληαη σο θπζηθά απνκνλσκέλεο νληφηεηεο, ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο 
γίλεηαη κέζσ δξνκνινγεηψλ (routers). Έηζη, φινο ν έιεγρνο θαη ην θηιηξάξηζκα ηεο 
επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ VLANs κπνξεί λα γίλεη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιεηηνπξγίεο 
πνπ παξέρνπλ νη routers (access lists, filtering). 

4.5.3 Κατανομή των Πόρων με Έλεγχο του Broadcast Traffic 

Όπσο ε ρξήζε ησλ Ethernet switches πινπνηεί ηελ απνκφλσζε ησλ ζπζθεπψλ πνπ είλαη 
ζπλδεδεκέλεο ζην δίθηπν ζε δηαθνξεηηθά collision domains, επηηπγράλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 
ηελ πξνψζεζε ζε κία πφξηα ηνπ δηθηχνπ κφλν ηεο απαξαίηεηεο θίλεζεο, έηζη θαη κε ηνλ νξηζκφ 
ησλ VLANs ζην switch, παξέρεηαη επηπιένλ δηαρσξηζκφο ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζηα δηαθνξεηηθά 
ινγηθά δίθηπα (Virtual LANs). Σν θάζε VLAN είλαη έλαο μερσξηζηφο δηαζπλδεδεκέλνο ηνκέαο 
(bridging domain) θαη φιε ε θίλεζε broadcast/multicast πεξηέρεηαη κέζα ζε απηφ. Δάλ δελ γίλεη 
ζσζηή δηαρείξηζε ηεο θίλεζεο broadcast ηφηε ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα έρνπκε κείσζε ηεο 
απφδνζεο ηνπ δηθηχνπ.  
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Με ηε ρξήζε ησλ VLANs  απηφ κπνξεί λα απνθεπρζεί, δηφηη ε θίλεζε Broadcast ηνπ ελφο VLAN 
δελ κεηαδίδεηαη εθηφο ηνπ VLAN απηνχ. Καη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν έρνπκε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ 
bandwidth θαη απνθπγή πξνβιεκάησλ ππεξθφξηηζεο ηνπ δηθηχνπ απφ broadcast πιεξνθνξία. 

4.5.4 Αρχική Παραμετροποίηση Κεντρικού Δρομολογητή 

Σν δίθηπφ καο απνηειείηαη απφ δχν θχξηεο δηθηπαθέο ζπζθεπέο. Σνλ κεηαγσγέα (switch) Catalyst 
2960-48 PST θαη ην δξνκνινγεηή (router) Cisco 2951. H δεκηνπξγία ησλ VLANs ζα μεθηλήζεη 
απφ ην δξνκνινγεηή, o νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δξνκνιφγεζε ηεο δηθηπαθήο θίλεζεο 
κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ VLAN. Θα νξηζζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ VLANs φπσο: 

1. Ολνκαζία  

2. Γίθηπν IP πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

3. Γηεχζπλζε IP  

4. Σν είδνο ηνπ trunking protocol πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Σν trunking protocol είλαη 
ππεχζπλν γηα ηε ζσζηή δξνκνιφγεζε ησλ παθέησλ κεηαμχ δπν δηαθνξεηηθψλ VLANs 

Πξηλ μεθηλήζνπκε κε ηελ παξακεηξνπνίεζε ησλ VLANs, ζα παξακεηξνπνηήζνπκε 
θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ηαπηφηεηα ηεο ζπζθεπήο θαη ηε ζέζε ηεο 
ζην δίθηπν. Αθνχ ζπλδεζνχκε κε θαιψδην θνλζφιαο ζηνλ δξνκνινγεηή (βι Δηθνλα), κέζσ ηεο 
εθαξκνγήο HyperTerminal ησλ Windows, δίλνπκε ηηο πξψηεο εληνιέο (κεηά ηε ζχλδεζε, ηνλ 
δηαρεηξηζηή ηνλ ππνδέρεηαη ην κήλπκα Router> ) : 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Router> enable  

Router# configure terminal 

Δίζνδνο ζε configuration mode 
(θαηάζηαζε παξακεηξνπνίεζεο) 

2 Router(config)# hostname Kentriko Καζνξηζκφο νλφκαηνο ζπζθεπήο 

3 Kentriko(config)# enable secret p@ssw0rd Καζνξηζκφο θσδηθνχ αζθαιείαο γηα 
είζνδν ζε configuration mode 

4 Kentriko(config)# no ip domain-lookup Απελεξγνπνίεζε ειέγρνπ κεηάθξαζεο 
άγλσζησλ  εληνιψλ (ηππνγξαθηθά ιάζε) 
ζε IP δηεπζχλζεηο 

Δηθόλα 4-16: Γηαζύλδεζε Γξνκνινγεηή - Μεηαγσγέα 

Uplink δηαζχλδεζε κεηαμχ Gigabit 

interfaces ηνπ δξνκνινγεηή θαη 

ηνπ κεηαγσγέα

Gigabitethernet 0/1

Gigabitethernet 0/1

Console Port

PC Terminal (αξρηθή 

παξακεηξνπνίεζε 

κέζσ θνλζφιαο)
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4.5.5 Παραμετροποίησης της IP Διεύθυνσης Δρομολογητή 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Kentriko(config)# interface gigabitethernet 

0/1  
Δίζνδνο γηα παξακεηξνπνίεζε ηνπ 
gigabit interface 

2 Kentriko(config-if)# ip address 192.168.1.1 

255.255.255.0 

Γήισζε IP δηεχζπλζεο δξνκνινγεηή ε 
νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ 
δηαρεηξηζηηθή δηεχζπλζε ηνπ 
δξνκνινγεηή θαη ζαλ πχιε εμφδνπ ηνπ 
θεληξηθνχ δηθηχνπ πξνο ην WAN 

3 Kentriko(config-if)# no shutdown Δλεξγνπνίεζε ηνπ interface 

4 Kentriko(config-if)# exit Έμνδνο απφ ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ 
interface 

4.5.6 Ενεργοποίηση Απομακρυσμένης Πρόσβασης στο Δρομολογητή Μέσω 

Telnet 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Kentriko(config)# password p@ssw0rd Οξηζκφο θσδηθνχ πξφζβαζεο   

2 Kentriko(config-line)# login Δλεξγνπνίεζε ειέγρνπ θσδηθνχ θαηά 
ηελ πξφζβαζε 

3 Kentriko(config-line)# line vty 0 4 Καζνξηζκφο θαη ελεξγνπνίεζε 
απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο 

4 Kentriko(config-line)# password pass Οξηζκφο θσδηθνχ πξφζβαζεο  κφλν γηα 
telnet 

5 Kentriko(config-line)# login Δλεξγνπνίεζε ειέγρνπ θσδηθνχ θαηά 
ηελ πξφζβαζε κε telnet 

6 Kentriko(config-line)# end Έμνδνο απφ ηελ παξακεηξνπνίεζε 
γξακκψλ πξφζβαζεο 

4.5.7 Καθορισμός Παραμέτρων στον Κεντρικό Δρομολογητή 

Σα VLANs πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζα είλαη δχν (2) ηχπσλ, data θαη voice. H Cisco δηαρσξίδεη, 
φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη, ηε δηθηπαθή θίλεζε ζε data traffic θαη ζε real-time traffic πνπ 
πεξηιακβάλεη ηε κεηάδνζε ηεο θσλεο (VoIP). Με απηφ ηνλ ηξφπν ε θσλή ρξεζηκνπνηεί 
απνθιεηζηηθφ θαλάιη γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηε κεηάδνζε, απνκνλσκέλν απφ φιε ηελ θίλεζε data 
θαη ζε απφιπηε πξνηεξαηφηεηα απφ νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή κεηάδνζεο. Γη’ απηφ ην ιφγν ηα 
VLANs θαηά ηε Cisco δηαρσξίδνληαη ζε DATA θαη VOICE VLANs, παξέρνληαο παξάιιεια ηε 
δπλαηφηεηα νξηζκνχ θαη ησλ 2 ηχπσλ VLANs ζε θαζέλα απφ ηα interfaces ηνπ κεηαγσγέα φπσο 
θαίλεηαη απφ ην πξνεγνχκελν ζρήκα.  

Ζ παξακεηξνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία sub-interfaces ζην θεληξηθφ interface 
δηαζχλδεζεο κε ην δίθηπν (gigabitethernet 0/1) θαη, ν νξηζκφο ηνπ πξσηφθνιινπ ππεχζπλνπ γηα 
ηε δηαρείξηζε θαη κεηάδνζε ηεο δηθηπαθήο θίλεζεο αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά VLANs 
(επηθνηλσλία κεηαμχ voice θαη data vlans απαγνξεχεηαη εμ’ νξηζκνχ). Σν πξσηφθνιιν απηφ 
νλνκάδεηαη trunking protocol θαη ε Cisco ππνζηεξίδεη ηα εμήο, 802.1q (γεληθή πινπνίεζε) θαη ISL 
(πινπνηείηαη κφλν απφ ηε Cisco). ην δίθηπφ καο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ISL. Ζ δεκηνπξγία 
sub-interfaces ζηνλ θεληξηθφ δξνκνινγεηή είλαη ν κφλνο ηξφπνο ψζηε λα επηηεπρζεί 
δξνκνιφγεζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ VLANs (intervlan routing), δξνκνιφγεζε δειαδή ζε 
επίπεδν Layer 3. Οη κεηαγσγείο σο γλσζηψλ είλαη Layer 2 ζπζθεπέο θαη δελ έρνπλ δπλαηφηεηα 
routing. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ν κεηαγσγέαο (layer2) ρξεζηκνπνηεί, αλαγθαζηηθά, έλαλ 
εμσηεξηθφ δξνκνινγεηή γηα ηελ δξνκνιφγεζε ησλ παθέησλ κεηαμχ ζπξψλ ηνπ ίδηνπ κεηαγσγέα  
πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά VLAN. 
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Δηθόλα 4-17: Γηαζύλδεζε Γξνκνινγεηή – Μεηαγσγέα θαη Απεηθόληζε VLANs 

VLAN300VLAN200VLAN 100

Uplink δηαζχλδεζε κεηαμχ 

Gigabit interfaces ηνπ 

δξνκνινγεηή θαη ηνπ κεηαγσγέα

Gigabitethernet 0/1

Gigabitethernet 0/1

Console Port

PC Terminal 

(δηαρείξηζε θαη 

παξακεηξνπνίεζε 

κέζσ Telnet)

VLAN VoiceVLAN VoiceVLAN Voice

χλδεζε κε ηελ ΗΡ ηνπ 

δξνκνινγεηή: 192.168.1.1

 

4.5.8 Παραμετροποίηση Sub-Interfaces και VLANs στον Κεντρικό 

Δρομολογητή 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Kentriko (config)# interface gigabitethernet 0/1.1 Δίζνδνο γηα παξακεηξνπνίεζε 
gigabit interface θαη ελεξγνπνίεζε 
sub-interface (1.1). 

2 Kentriko (config-subif)# encapsulation ISL 1  

               

Δλεξγνπνίεζε πξσηνθφιινπ γηα ην 
default vlan 1 ην νπνίν είλαη ην 
δηαρεηξηζηηθφ VLAN θαη είλαη 
απαξαίηεην ζε φιεο ηηο 
πινπνηήζεηο. Μφλν management 
πιεξνθνξία κεηαθέξεηαη ζην VLAN 
1. 

3 Kentriko (config-subif)# ip address 192.168.1.1 

255.255.255.0 

Γήισζε IP δηεχζπλζεο γηα ην 
VLAN 1 ε νπνία είλαη ίδηα κε ηε 
management 

4 Kentriko(config)# interface gigabitethernet 0/1.2 Δίζνδνο γηα ελεξγνπνίεζε sub-
interface (1.2) 

5 Kentriko (config-subif)# encapsulation ISL 100 Δλεξγνπνίεζε πξσηνθφιινπ γηα ην 
πξψην data VLAN 

6 Kentriko (config-subif)#ip address 192.168.10.1 

255.255.255.0 

Γήισζε IP δηεχζπλζεο γηα ην data 
VLAN 100 

7 Kentriko(config)# interface gigabitethernet 0/1.3 Δίζνδνο γηα ελεξγνπνίεζε sub-
interface (1.3) 
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Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

8 Kentriko (config-subif)# encapsulation ISL 200 Δλεξγνπνίεζε πξσηνθφιινπ γηα ην 
δεχηεξν data VLAN 

9 Kentriko (config-subif)#ip address 192.168.20.1 

255.255.255.0 

Γήισζε IP δηεχζπλζεο γηα ην data 
VLAN 200 

10 Kentriko(config)# interface gigabitethernet 0/1.4 Δίζνδνο γηα ελεξγνπνίεζε sub-
interface (1.4) 

11 Kentriko (config-subif)# encapsulation ISL 300 Δλεξγνπνίεζε πξσηνθφιινπ γηα ην 
ηξίην data VLAN 

12 Kentriko (config-subif)#ip address 192.168.30.1 

255.255.255.0 

Γήισζε IP δηεχζπλζεο γηα ην data 
VLAN 300 

13 Kentriko(config)# interface gigabitethernet 0/1.5 Δίζνδνο γηα ελεξγνπνίεζε sub-
interface (1.5) 

14 Kentriko (config-subif)# encapsulation ISL 400 Δλεξγνπνίεζε πξσηνθφιινπ γηα ην 
voice VLAN 

15 Kentriko (config-subif)#ip address 10.90.100.1 

255.255.255.0 

Γήισζε IP δηεχζπλζεο γηα ην voice 
VLAN 400 

 

Οη ΗΡ δηεπζχλζεηο πνπ έρνπλ δεισζεί ζηα sub-interfaces ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 
πξνεπηιεγκέλεο πχιεο (default gateway) γηα ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ πνπ αλήθνπλ ζε 
θάπνην απφ ηα δεισκέλα VLAN (π.ρ. ζπζθεπή ζην VLAN 200 ζα ρξεζηκνπνηεί σο default 
gateway ηελ ip 192.168.20.1). 

4.5.9 Αρχική Παραμετροποίηση Μεταγωγέα 

Όπσο θαη κε ην δξνκνινγεηή, ζα μεθηλήζνπκε απφ θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ λα 
θάλνπλ κε ηελ ηαπηφηεηα ηεο ζπζθεπήο θαη ηε ζέζε ηεο ζην δίθηπν. Αθνχ ζπλδεζνχκε κε 
θαιψδην θνλζφιαο ζην κεηαγσγέα κέζσ ηεο εθαξκνγήο HyperTerminal ησλ Windows, δίλνπκε 
ηηο πξψηεο εληνιέο (κεηά ηε ζχλδεζε, ηνλ δηαρεηξηζηή ηνλ ππνδέρεηαη ην κήλπκα Switch>): 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Switch> enable  

Switch# configure terminal 

Δίζνδνο ζε configuration mode 
(θαηάζηαζε παξακεηξνπνίεζεο) 

2 Switch(config)# hostname Kentrikosw  

Kentrikosw(config)# 

Καζνξηζκφο νλφκαηνο ζπζθεπήο 

3 Kentrikosw(config)# enable secret p@ssw0rd Καζνξηζκφο θσδηθνχ αζθαιείαο γηα 
είζνδν ζε configuration mode 

4.5.10 Παραμετροποίησης της IP Διεύθυνσης Μεταγωγέα 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Kentrikosw(config)# interface vlan1 

Kentrikosw(config-if)# 

Δίζνδνο γηα παξακεηξνπνίεζε ηνπ 
Vlan 1. Σν switch πξέπεη λα αλήθεη ζην 
ίδην management VLAN κε ην 
δξνκνινγεηή   

2 Kentrikosw(config-if)# ip address 192.168.1.2 

255.255.255.0 
Γήισζε IP δηεχζπλζεο, ε νπνία ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ δηαρεηξηζηηθή 
δηεχζπλζε ηνπ κεηαγσγέα 

3 Kentrikosw(config-if)# no shutdown Δλεξγνπνίεζε ηνπ interface 

 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή    Καιδήο Γεκήηξηνο  

Μειέηε θαη Τινπνίεζε ελφο χγρξνλνπ Γηθηχνπ Γεδνκέλσλ  
κε Έκθαζε ζηε Μεηάδνζε Φσλήο (VoIP)  149 

 

4.5.11 Ενεργοποίηση Απομακρυσμένης Πρόσβασης στον Μεταγωγέα μέσω 

Telnet 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Kentrikosw(config)# password p@ssw0rd 

Kentrikosw(config-line)# 

Οξηζκφο θσδηθνχ πξφζβαζεο   

 

2 Kentrikosw(config-line)# login Δλεξγνπνίεζε ειέγρνπ θσδηθνχ θαηά 
ηελ πξφζβαζε 

3 Kentrikosw(config-line)# line vty 0 4 Καζνξηζκφο θαη ελεξγνπνίεζε 
απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο 

4 Kentrikosw(config-line)# password pass Οξηζκφο θσδηθνχ πξφζβαζεο  κφλν 
γηα telnet 

5 Kentrikosw(config-line)# login Δλεξγνπνίεζε ειέγρνπ θσδηθνχ θαηά 
ηελ πξφζβαζε κε telnet 

4.5.12 Παραμετροποίηση VLANs στον Μεταγωγέα 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Kentrikosw (config)#ip default gateway 

192.168.1.1 

Γήισζε πξνεπηιεγκέλεο πχιεο           
(o δξνκνινγεηήο) 

2 Kentrikosw (config)#exit Έμνδνο απφ ην configuration ηνπ 
interface 

3 Kentrikosw# vlan database Δίζνδνο ζην κεραληζκφ δεκηνπξγίαο 
θαη δηαρείξηζεο ησλ VLANs 

4 Kentrikosw(vlan)# vtp server Δλεξγνπνίεζε VTP πξνηνθφιινπ 
(ππεχζπλν δηαρείξηζεο ησλ VLANs) 

5 Kentrikosw(vlan)#vlan 100 

VLAN 100 added: 

Name: VLAN0100 

Πξφζζεζε λένπ data vlan κε νλνκαζία 
100, ίδην κε ην φλνκα πνπ έρεη δεισζεί 
ζην δξνκνινγεηή. Γηα ηελ intervlan 
θίλεζε ππεχζπλν ζα είλαη ην interface 
gb0/1.2  ηνπ δξνκνινγεηή 

6 Kentrikosw(vlan)#vlan 200 

VLAN 200 added: 

Name: VLAN0200 

Πξφζζεζε λένπ data vlan κε νλνκαζία 
200, ίδην κε ην φλνκα πνπ έρεη δεισζεί 
ζην δξνκνινγεηή. Γηα ηελ intervlan 
θίλεζε ππεχζπλν ζα είλαη ην interface 
gb0/1.3  ηνπ δξνκνινγεηή 

7 Kentrikosw(vlan)#vlan 300 

VLAN 300 added: 

Name: VLAN0300 

Πξφζζεζε λένπ data vlan κε νλνκαζία 
300, ίδην κε ην φλνκα πνπ έρεη δεισζεί 
ζην δξνκνινγεηή. Γηα ηελ intervlan 
θίλεζε ππεχζπλν ζα είλαη ην interface 
gb0/1.4  ηνπ δξνκνινγεηή 

8 Kentrikosw(vlan)#vlan 400 

VLAN 400 added: 

Name: VLAN0400 

Πξφζζεζε ηνπ voice vlan κε νλνκαζία 
400, ίδην κε ην φλνκα πνπ έρεη δεισζεί 
ζην δξνκνινγεηή. Γηα ηελ intervlan 
θίλεζε ππεχζπλν ζα είλαη ην interface 
gb0/1.5  ηνπ δξνκνινγεηή 

9 Kentrikosw(vlan)#exit 

APPLY completed. 

Exiting.... 

Έμνδνο απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 
VLANs 
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4.5.13 Ενεργοποίηση Trunk Διασύνδεσης Μεταγωγέα με Δρομολογητή 

Όιε ε πιεξνθνξία αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ VLANs θαη ε 
αληίζηνηρε δηθηπαθή θίλεζε δηνρεηεχεηαη κέζσ ησλ trunk ζπξψλ. ηελ πεξίπησζή καο ν κφλνο 
ηξφπνο έηζη ψζηε λα κεηαθέξεηαη ε δηθηπαθή θίλεζε απφ ην έλα VLAN ζην άιιν, είλαη κέζσ ηεο 
trunk ζχξαο, ηεο ζχλδεζεο δειαδή κεηαμχ κεηαγσγέα θαη δξνκνινγεηή. 

Δηθόλα 4-18: Δλεξγνπνίεζε Trunk Γηαζύλδεζεο Μεηαμύ Μεηαγσγέα θαη Γξνκνινγεηή 

VLAN300VLAN200VLAN 100

Trunk δηαζχλδεζε

Gigabitethernet 0/1

Gigabitethernet 0/1

VLAN VoiceVLAN VoiceVLAN Voice

Sub-interfaces:

Gb0/1.1 : Vlan 1 (κόλν γηα δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπώλ)

Gb0/1.2 : Vlan 100 (DATA only)

Gb0/1.3 : Vlan 200 (DATA only)

Gb0/1.4 : Vlan 300 (DATA only)

Gb0/1.5 : Vlan 400 (Voice only)

Data VLANs : PCs, Printers, scanners θιπ

 

Ωο trunk πφξηα ζην δξνκνινγεηή έρνπκε ζέζεη ηελ Gigabitethernet0/1 θαη έρνπκε 
δειψζεη θαη ηα απαξαίηεηα sub-interfaces πνπ ζα νξηζζνχλ γηα ηελ intervlan δξνκνιφγεζε. 
Έηζη ινηπφλ ζην κεηαγσγέα ζα έρνπκε: 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Kentrikosw(config)#interface gigabitethernet 

0/1 

Δίζνδνο ζην interface γηα 
παξακεηξνπνίεζε 

2 Kentrikosw(config-if)# switchport mode trunk Γήισζε φηη ε ζπγθεθξηκέλα ζχξα ζα 
ιεηηνπξγεί σο trunk 

3 Kentrikosw(config-if)# switchport trunk 

encapsulation isl 

Τπεχζπλν πξσηφθνιιν ζα είλαη ην ISL 

4 Kentrikosw(config-if)# switchport trunk allowed 

vlan all 

Όια ηα VLANs έρνπλ πξφζβαζε ζηελ 
trunk δηαζχλδεζε 

4.5.14 Προγραμματισμός Θυρών Πρόσβασης Μεταγωγέα και Ένταξη σε 

VLAN 

Κάζε ζχξα εηζφδνπ ζα πξνγξακκαηηζζεί έηζη ψζηε λα αλήθεη ζε θάπνην απν ηα δεισκέλα 
DATA Vlans (100,200 ή 300) θαη ηαπηφρξνλα ζην VOICE Vlan (400). Σα IP Phones έρνπλ 
εζσηεξηθφ Ethernet switch, πνπ επηηξέπεη ηε ζχλδεζε ηεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο θαη ελφο 
ππνινγηζηή ζηελ ίδηα ζχξα ελφο κεηαγσγέα. 

Ζ δηθηπαθή θίλεζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ vlans επηηξέπεηαη εμ νξηζκνχ. Τπάξρεη 
φκσο ε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ή θαη απαγφξεπζε ηεο θίλεζεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ VLANs κε 
ηε ρξήζε ιηζηψλ πξφζβαζεο (access-lists), ηηο νπνίεο ζα δνχκε παξαθάησ. Δηζη ζηα ηεξκαηηθά 
πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην vlan 100 κπνξνχκε λα απαγνξεχζνπκε ή λα πεξηνξίζνπκε ηελ 
ζχλδεζε ζε ηεξκαηηθά ή ππεξεζίεο, νη νπνίεο είλαη ζπλδεδεκέλεο ζην vlan 200. 
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Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Kentrikosw(config)#interface range 

fastethernet 0/1 – 12 
Παξακεηξνπνίεζε πνιιαπιψλ 
interfaces  

2 Kentrikosw(config-if)# switchport access vlan 

100 

Έληαμε ησλ πξψησλ 12 interfaces ζην 
DATA vlan 100 

3 Kentrikosw(config-if)# switchport voice vlan 

400 

Έληαμε ησλ πξψησλ 12 interfaces ζην 
Voice  vlan 400 

4 Kentrikosw(config)#interface range  

fastethernet 0/13 – 24 

Παξακεηξνπνίεζε πνιιαπιψλ 
interfaces 

5 Kentrikosw(config-if)# switchport access vlan 

200 

Έληαμε ησλ επφκελσλ 12 interfaces ζην 
DATA vlan 200 

6 Kentrikosw(config-if)# switchport voice vlan 

400 

Έληαμε ησλ επφκελσλ 12 interfaces ζην 
Voice  vlan 400 

7 Kentrikosw(config)#interface range  

fastethernet 0/25 – 48 

Παξακεηξνπνίεζε πνιιαπιψλ 
interfaces 

8 Kentrikosw(config-if)# switchport access vlan 

300 

Έληαμε ησλ ππφινηπσλ interfaces ζην 
DATA vlan 300 

9 Kentrikosw(config-if)# switchport voice vlan 

400 
Έληαμε ππφινηπσλ interfaces ζην Voice  
vlan 400 

4.5.15 Ενεργοποίηση Αυτόματης Διευθυνσιοδότησης υσκευών (DHCP)  

Οη κεηαγσγείο Catalyst 2960 πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηα απφδνζεο ΗΡ δηεπζχλζεσλ θαη ινηπψλ 
ζηνηρείσλ ΗΡ παξακεηξνπνίεζεο ζε ηεξκαηηθά θαη PCs κέζσ ηεο ελζσκαησκέλεο ιεηηνπξγίαο 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Με απηφ ηνλ ηξφπν απνθεχγνπκε ηηο 
ρεηξνθίλεηεο δηαδηθαζίεο παξακεηξνπνίεζεο ή ηελ εγθαηάζηαζε μερσξηζηνχ server πνπ ζα 
πινπνηεί απηή ηε δηαδηθαζία 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Kentrikosw(config)# ip dhcp pool VLAN100 Γήισζε ηνπ πξψην pool δηεπζχλζεσλ 
πνπ ζα απνδνζεί ζηα ηεξκαηηθά πνπ ζα 
ζπλδεζνχλ ζην VLAN 100 

2 Kentrikosw(config-dhcp)#network 192.168.10.0 

255.255.255.0 

Σν δίθηπν απφ ην νπνίν ζα γίλεη 
απφδνζε IP δηεχζπλζεο πξνο ην 
ηεξκαηηθφ 

3 Kentrikosw(config-dhcp)# default-router 

192.168.10.1 

Ο default router πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
απφ ην ηεξκαηηθφ δελ είλαη άιιν απφ ην 
gigabit interface 0/1.2 πνπ έρεη δεισζεί 
ζηνλ δξνκνινγεηή 

4 Kentrikosw(config)# ip dhcp excluded-address 

192.168.10.1 192.168.10.100 

Πεξηνξηζκφο ησλ πξνο απφδνζε 
δηεπζχλζεσλ. ηα ηεξκαηηθά ζα δίλνληαη 
IPs πάλσ απφ ηελ 192.168.10.101 

5 Kentrikosw(config)# ip dhcp pool VLAN200 Γήισζε ηνπ δεχηεξνπ pool δηεπζχλζεσλ 
πνπ ζα απνδνζεί ζηα ηεξκαηηθά πνπ ζα 
ζπλδεζνχλ ζην VLAN 100 

6 Kentrikosw(config-dhcp)#network 192.168.20.0 

255.255.255.0 

Σν δίθηπν απφ ην νπνίν ζα γίλεη 
απφδνζε IP δηεχζπλζεο πξνο ην 
ηεξκαηηθφ 

7 Kentrikosw(config-dhcp)# default-router 

192.168.20.1 

Ο default router πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
απφ ην ηεξκαηηθφ δελ είλαη άιιν απφ ην 
gigabit interface 0/1.3 πνπ έρεη δεισζεί 
ζηνλ δξνκνινγεηή 
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Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

8 Kentrikosw(config)# ip dhcp excluded-address 

192.168.20.1 192.168.20.100 

Πεξηνξηζκφο ησλ πξνο απφδνζε 
δηεπζχλζεσλ. ηα ηεξκαηηθά ζα δίλνληαη 
IPs πάλσ απφ ηελ 192.168.20.101 

9 Kentrikosw(config)# ip dhcp pool VLAN300 Γήισζε ηνπ ηξίηνπ pool δηεπζχλζεσλ 
πνπ ζα απνδνζεί ζηα ηεξκαηηθά πνπ ζα 
ζπλδεζνχλ ζην VLAN 100 

10 Kentrikosw(config-dhcp)#network 192.168.30.0 

255.255.255.0 

Σν δίθηπν απφ ην νπνίν ζα γίλεη 
απφδνζε IP δηεχζπλζεο πξνο ην 
ηεξκαηηθφ 

11 Kentrikosw(config-dhcp)# default-router 

192.168.30.1 

Ο default router πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
απφ ην ηεξκαηηθφ δελ είλαη άιιν απφ ην 
gigabit interface 0/1.4 πνπ έρεη δεισζεί 
ζηνλ δξνκνινγεηή 

12 Kentrikosw(config)# ip dhcp excluded-address 

192.168.30.1 192.168.30.100 

Πεξηνξηζκφο ησλ πξνο απφδνζε 
δηεπζχλζεσλ. ηα ηεξκαηηθά ζα δίλνληαη 
IPs πάλσ απφ ηελ 192.168.30.101 

13 Kentrikosw(config)# ip dhcp pool VLAN400 Γήισζε ηνπ pool δηεπζχλζεσλ πνπ ζα 
απνδνζεί ζηα IP phone πνπ ζα 
ζπλδεζνχλ ζην VLAN 400 

14 Kentrikosw(config-dhcp)#network 10.90.100.0 

255.255.255.0 

Σν δίθηπν απφ ην νπνίν ζα γίλεη 
απφδνζε IP δηεχζπλζεο πξνο ην IP 
phone 

15 Kentrikosw(config-dhcp)# default-router 

10.90.100.1 

Ο default router πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
απφ ηo IP phone πνπ δελ είλαη άιιν απφ 
ην gigabit interface 0/1.5πνπ έρεη 
δεισζεί ζηνλ δξνκνινγεηή 

16 Kentrikosw(config)# ip dhcp excluded-address 

10.90.100.1 10.90.100.100 

Πεξηνξηζκφο ησλ πξνο απφδνζε 
δηεπζχλζεσλ. ηα IP phone ζα δίλνληαη 
IPs πάλσ απφ ηελ 10.90.100.101 

4.5.16 Ενεργοποίηση Auto-QoS 

Με ην QoS παξέρεηαη πξνλνκηαθή δηαρείξηζε πξνο ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο δηθηπαθήο θίλεζεο 
εηο βάξνο θάπνηνλ άιισλ. ηελ πεξίπησζή καο ε θίλεζε VoIP πξέπεη πάληα λα έρεη ηελ 
απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλακεηάδνζε. Υσξίο ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ QoS ζηνλ κεηαγσγέα, 
ε ζπζθεπή θαηαβάιεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζπάζεηα λα εμππεξεηήζεη θάζε εηζεξρφκελν 
παθέην (FIFO), αλεμαξηήησο απφ ην πεξηερφκελν, ην κέγεζνο, ηνλ ηχπν ή ηνλ «ραξαθηεξηζκφ» 
ν νπνίνο έρεη απνηππσζεί ζην παθέην ζε θάπνηα πξνεγνχκελε δηθηπαθή ζπζθεπή (ζπλήζσο 
ζηελ αθεηεξία) θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ. H Cisco ζηελ πινπνίεζή ηεο γηα QoS, ζηηο δηθηπαθέο ηεο 
ζπζθεπέο, έρεη εηζάγεη ηελ ηερλνινγία AutoQoS, ε νπνία έρεη απινπζηεχζεη ηελ αλάπηπμε θαη 
ηελ ελεξγνπνίεζε QoS ππεξεζηψλ. Σν AutoQoS θάλεη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηνπνινγία θαη 
ην είδνο ησλ ζπζθεπψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ θαη απηφκαηα αλαγλσξίδεη θαη 
θαηεγνξηνπνηεί ηηο δηαθνξεηηθέο ξνέο θίλεζεο θαη αλάινγα ρξεζηκνπνηεί ηηο εηζεξρφκελεο θαη 
εμεξρφκελεο νπξέο. Δμ νξηζκνχ ην QoS είλαη απελεξγνπνηεκέλν ζηηο ζπζθεπέο Cisco.  

Όηαλ ελεξγνπνηνχκε ην QoS, απηφ απηφκαηα θαηεγνξηνπνηεί ηελ θίλεζε βαζηδφκελν 
ζηνλ ηχπν ηεο θίλεζεο θαη ηελ επηθεθαιίδα ησλ εηζεξρφκελσλ παθέησλ. Ο κεηαγσγέαο 
ρξεζηκνπνηεί ην απνηέιεζκα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο γηα λα επηιέμεη θαη λα ηνπνζεηήζεη ην 
παθέην ζηελ αλάινγε εμεξρφκελε νπξά. 

Υξεζηκνπνηνχκε ηηο εληνιέο ηνπ AutoQoS γηα λα δειψζνπκε ζε πνηεο πφξηεο έρνπκε 
ζπλδεδεκέλα IP ηειέθσλα ή γηα λα δειψζνπκε ζχξεο, νη νπνίεο δέρνληαη έγθπξε θίλεζε (κέζσ 
θάπνηνπ uplink). 
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Οη ελέξγεηεο ηνπ AutoQoS θαηά ηελ πξψηε ελεξγνπνίεζε είλαη:  

1. Αλαδήηεζε γηα ηελ παξνπζία ή φρη IP Cisco ηειεθψλσλ 

2. Παξακεηξνπνίεζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ QoS  

3. Παξακεηξνπνίεζε εμεξρφκελσλ νπξψλ 

ηελ πεξίπησζή καο ππνζέηνπκε φηη ζε φιεο ηηο ζχξεο πξφζβαζεο ηνπ θεληξηθνχ 
κεηαγσγέα ζα ζπλδεζνχλ IP ηειέθσλα (κέζσ ηνπ ελζσκαησκέλνπ switch ζα ζπλδένληαη θαη 
ηεξκαηηθά ησλ ρξεζηψλ) θαη ε uplink ζχλδεζε κε ην δξνκνινγεηή είλαη κηα έγθπξε πεγή 
εηζεξρφκελεο θίλεζεο. 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Kentrikosw(config)# interface range fastethernet 

0/1 48 

Δίζνδνο γηα καδηθή 
παξακεηξνπνίεζε φισλ ησλ 
ζπξψλ πξφζβαζεο 

2 Kentrikosw(config-if)# auto qos voip cisco-phone Δλεξγνπνίεζε auto QoS ζε φιεο 
ηηο ζχξεο πξφζβαζεο. Γήισζε φηη 
ζα ζπλδεζνχλ Cisco IP ηειέθσλα. 

3 Kentrikosw(config)# interface gigabitethernet 0/1 Παξακεηξνπνίεζε ηεο Uplink 
interface ζχλδεζεο κε ην 
δξνκνινγεηή Cisco 2951 

4 Kentrikosw(config-if)# auto qos voip trust Δλεξγνπνίεζε auto QoS ζηελ 
uplink ζχξα δηαζχλδεζεο κε ην 
δξνκνινγεηή Γήισζε φηη Cisco 
δξνκνινγεηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο 
ζε απηή θαη πξέπεη ν κεραληζκφο 
QoS λα εκπηζηεχεηαη ην 
«καξθάξηζκα» ησλ εηζεξρνκέλσλ. 

4.5.17 Περιορισμός Πρόσβασης Μεταξύ Διαφορετικών VLANs με Λίστες 

Πρόσβασης 

Ζ δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ή/θαη απαγφξεπζεο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ρξεζηψλ απφ 
δηαθνξεηηθά VLANs επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ιηζηψλ ειέγρνπ πξφζβαζεο. Οη access-list 
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δηαρεηξηζηή λα πεξηνξίζεη ηε πξφζβαζε ρξεζηψλ ζε ππεξεζίεο ή ζε 
ζπζηήκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά VLANs. Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη έληαμε ησλ 
ιηζηψλ πξφζβαζεο γίλεηαη κφλν ζην δξνκνινγεηή, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 
δξνκνιφγεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ VLANs. 

Τπάξρνπλ δπν γεληθνί ηχπνη ιηζηψλ πξφζβαζεο: 

1. Σππηθέο ιίζηεο πξόζβαζεο (standard access lists): νη νπνίεο ειέγρνπλ ηε δηεχζπλζε 
πξνέιεπζεο ησλ παθέησλ πνπ κπνξνχλ λα δξνκνινγεζνχλ. Σν απνηέιεζκα ηνπ 
ειέγρνπ θαζνξίδεη αλ ζα επηηξαπεί ή φρη ε έμνδνο ησλ παθέησλ γηα νιφθιεξε ηελ γθάκα 
πξσηνθφιισλ, κε βάζε ηελ IP δηεχζπλζε πξνέιεπζεο ηνπ δηθηχνπ, ηνπ ππνδηθηχνπ ή 
ηνπ ππνινγηζηή. 

2. Δθηεηακέλεο ιίζηεο πξόζβαζεο (extended access lists): νη νπνίεο ειέγρνπλ ηε 
δηεχζπλζε πξνέιεπζεο αιιά θαη πξννξηζκνχ ησλ παθέησλ. Δπηπιένλ κπνξνχλ λα 
πξαγκαηνπνηνχλ έιεγρν γηα ζπγθεθξηκέλα πξσηφθνιια, αξηζκνχο ζπξψλ θαη άιιεο 
παξακέηξνπο, θάηη πνπ πξνζθέξεη ζηνπο δηαρεηξηζηέο κεγαιχηεξε επειημία. 

Οη ιίζηεο πξφζβαζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηνπο εμήο δπν ηξφπνπο: 

1. Λίζηεο πξόζβαζεο εηζόδνπ (inbound access lists): ηα εηζεξρφκελα παθέηα 
ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία πξηλ δξνκνινγεζνχλ ζε κηα δηαζχλδεζε εμφδνπ. ε 
πεξίπησζε φπνπ ην παθέην πξφθεηηαη λα απνξξηθηεί απφ ηνπο ειέγρνπο 
θηιηξαξίζκαηνο, κηα ιίζηα πξφζβαζεο εηζφδνπ δελ πξνθαιεί επηβάξπλζε ιφγν 
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αλαδεηήζεσλ ζηνλ πίλαθα δξνκνιφγεζεο. Ωο εθ ηνχηνπ ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν 
απνδνηηθή ζε ζρέζε κε κηα ιίζηα πξφζβαζεο εμφδνπ. 

2. Λίζηεο πξόζβαζεο εμόδνπ (outbound access lists): ηα εηζεξρφκελα παθέηα 
δξνκνινγνχληαη ζηε δηαζχλδεζε εμφδνπ θαη ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία κέζσ ηεο 
ιίζηαο πξφζβαζεο εμφδνπ πξηλ απφ ηε κεηαδνζή ηνπο. 

Οη ιίζηεο πξφζβαζεο εθθξάδνπλ ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ πνπ επηηξέπνπλ πεξαηηέξσ 
έιεγρν ζε παθέηα ηα νπνία εηζέξρνληαη ζε δηεπαθέο εηζφδνπ, αλακεηαδίδνληαη κέζσ ηνπ 
δξνκνινγεηή θαη εμέξρνληαη απφ ηηο δηεπαθέο εμφδνπ ηνπ δξνκνινγεηή. Αληίζεηα ζε παθέηα 
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην ην δξνκνινγεηή, φπσο π.ρ. ελεκεξψζεηο δξνκνιφγεζεο, νη 
ιίζηεο πξφζβαζεο δελ έρνπλ θακία επίδξαζε. πλεπψο νη ιίζηεο πξφζβαζεο είλαη νη εληνιέο 
πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ζπλζήθεο γηα ην πψο ζα ρεηξηζηεί ν δξνκνινγεηήο ηε ξνή ηεο θίλεζεο κέζσ 
ζπγθεθξηκέλσλ δηεπαθψλ (interface). 

ηελ πξάμε, κηα γεληθή πξνζέγγηζε γηα δηεπζέηεζε ιηζηψλ πξφζβαζεο ρσξίδεηαη ζε 
δπν ηκήκαηα: 

1. Ζ ιίζηα πξφζβαζεο πεξηέρεη θαζνιηθέο πξνηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ 
πξνζδηνξηζκφ παθέησλ. Απηέο νη ιίζηεο δεκηνπξγνχληαη κε ηελ εληνιή access-list. 

2. Ζ εληνιή δηεπζέηεζεο ip access-group ελεξγνπνηεί κηα IP ιίζηα πξφζβαζεο 
(ππάξρνπλ θαη νη mac ιίζηεο πξφζβαζεο, Layer-2) ζε κηα δηεπαθή. 

Ζ επφκελε ζχληαμε παξνπζηάδεη ηε γεληθή κνξθή ηεο εληνιήο access-list: 

Router(config)# access-list αριθμός λίζηας πρόζβαζης {permit | deny}  {ζσνθήκες ελέγτοσ} 

Όηαλ θαζνξίδεηαη έλαο αξηζκόο ιίζηαο πξόζβαζεο απφ 1 έσο 99 ή απφ 1300 έσο 1999, 
δίλεηαη ε νδεγία ζην δξνκνινγεηή γηα δεκηνπξγία ηππηθήο ιίζηαο πξφζβαζεο. Όκνηα, γηα 
αξηζκνχο απφ 100 έσο 199 ή απφ 2000 έσο 2699 δίλεηαη ε νδεγία γηα δεκηνπξγία εθηεηακέλεο 
ιίζηαο πξφζβαζεο. 

Ο φξνο permit ή deny δείρλεη ηνλ ηξφπν πνπ ην IOS ζα ρεηξηζηεί ηα παθέηα πνπ 
ηθαλνπνηνχλ ηηο  ζπλζήθεο ειέγρνπ. Ζ εληνιή  permit ζεκαίλεη φηη ζην παθέην ζα επηηξαπεί λα 
πεξάζεη κέζα απφ ηηο δηαζπλδέζεηο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε ιίζηα, ελψ ε εληνιή deny 
ζεκαίλεη φηη ν δξνκνινγεηήο ζα απνξξίςεη ην παθέην. 

Οη ζπλζήθεο ειέγρνπ κπνξεί λα πεξηέρνπλ ζηελ απινχζηεξε πεξίπησζε π.ρ. κφλν κηα 
δηεχζπλζε πξνέιεπζεο αιιά θαη λα επεθηαζνχλ ζπκπεξηιακβάλνληαο πνιιέο ζπλζήθεο 
(εθηεηακέλεο ιίζηεο).   

Ζ επφκελε ζχληαμε παξνπζηάδεη ηε γεληθή κνξθή ηεο εληνιήο {πξσηόθνιιν} access-group, κε 
ηελ νπνία εθαξκφδεηαη κηα ιίζηα πξφζβαζεο ζε κηα δηεπαθή: 

Router(config-if)# {ππωηόκολλο} access-group αριθμός λίζηας πρόζβαζης {in | out}   

Με ην in | out κπνξεί λα επηιεγεί αλ ε ιίζηα ειέγρνπ πξφζβαζεο ζα εθαξκφδεηαη σο 
θίιηξν εηζφδνπ ή θίιηξν εμφδνπ. Αλ δελ θαζνξηζηεί ηίπνηα απφ ηα δπν, σο πξνεπηινγή είλαη ην 
out. Γηα παξάδεηγκα, ε εθαξκνγή ηεο εληνιήο ip access-group 1 ελεξγνπνηεί ηελ IP ιίζηα 
πξφζβαζεο κε αξηζκφ 1 σο θίιηξν εμφδνπ ζε κηα δηεπαθή. 

πλνιηθά νη παξαπάλσ εληνιέο γηα δηεπζέηεζε ηππηθψλ ιηζηψλ πξφζβαζεο IP ζα είλαη: 

Router(config)# access-list αριθμός λίζηας πρόζβαζης {permit | deny}    

 ip διεύθςνζη πποέλεςζηρ [μάζκα μπαλαντέρ] 

Router(config)# interface serial 0 

Router(config-if)# ip access-group αριθμός λίζηας πρόζβαζης {in | out}   

Ζ κάζθα κπαιαληέξ νξίδεη γηα πνηα bit ηνπ πεδίνπ δηεχζπλζεο ζα γίλεηαη έιεγρνο 
ηαχηηζεο. Ζ πξνεπηιεγκέλε κάζθα είλαη ε 0.0.0.0 (ηαχηηζε ζε φια ηα bit). Έλα bit κάζθαο 
κπαιαληέξ κε ηηκή 0 εξκελεχεηαη σο: «έιεγμε ηελ αληίζηνηρε ηηκή bit», ελψ έλα bit κάζθαο 
κπαιαληέξ κε ηηκή 1 εξκελεχεηαη σο: «κελ ειέγμεηο ηελ αληίζηνηρε ηηκή bit». 
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Παξάδεηγκα: Με βάζε φζα είπακε παξαπάλσ, αο ππνζέζνπκε πσο ζέινπκε λα δηεπζεηήζνπκε 
κηα ιίζηα πξφζβαζεο, ε νπνία ζα κπινθάξεη φιε ηελ θίλεζε πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ ην δίθηπν 
172.16.0.0 (βι. Δηθφλα 4-19). 

Δηθόλα 4-19: Σππηθή Λίζηα πνπ Μπινθάξεη ηελ Κίλεζε πνπ είλαη Γηαθνξεηηθή ηνπ Γηθηύνπ 
172.16.0.0   

172.16.4.0172.16.3.0

172.16.4.13

172.16.5.0

Γίθηπν δηαθνξεηηθφ 

ηνπ 172.16.0.0

Δ0 Δ1

ACL 

Φίιηξν εμφδνπ

ACL 

Φίιηξν εμφδνπ

 

Router(config)# access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.255.255 

Router(config)# interface E0 

Router(config-if)# ip access-group 1 out 

Router(config)# interface E1 

Router(config-if)# ip access-group 1 out  

Όπνπ: 

 Σν 1 είλαη ν αξηζκφο ηεο ιίζηαο πξφζβαζεο πνπ δείρλεη φηη πξφθεηηαη γηα κηα ηππηθή 
ιίζηα. 

 Ζ παξάκεηξνο permit δειψλεη φηη ε θίλεζε πνπ ηαπηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο 
παξακέηξνπο ζα πξνσζεζεί. 

 Ζ IP 172.16.0.0 είλαη ε δηεχζπλζε φπνπ καδί κε ηε κάζθα 0.0.255.255 ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ δηθηχνπ πξνέιεπζεο. 

 Ζ παξάκεηξνο ip access-group 1 out ζπλδέεη ηε ιίζηα πξφζβαζεο ζηηο δηεπαθέο Δ0 
θαη Δ1 σο θίιηξν εμφδνπ. 

Γηα δηεπζέηεζε εθηεηακέλεο ιίζηαο θαη εθαξκνγήο ηεο ζε κηα δηεπαθή απαηηείηαη ε αθφινπζε 
ζεηξά εληνιψλ: 

Router(config)# access-list απιθμόρ λίζηαρ ππόζβαζηρ {permit | deny}    

 ππωηόκολλο διεύθςνζη-πποέλεςζηρ μπαλανηέπ-πποέλεςζηρ [ θύπα ηελεζηή] 
 διεύθςνζη-πποοπιζμού μπαλανηέπ-πποοπιζμού [θύπα ηελεζηή]  

 [established] [log] 

Router(config)# interface serial 0 

Router(config-if)# ip access-group αριθμός λίζηας πρόζβαζης {in | out}   

Όπνπ: 

 Ο αξηζκφο ιίζηαο πξφζβαζεο πξνζδηνξίδεη ηε ιίζηα κε έλαλ αξηζκφ απφ 100 έσο 199 ή 
απφ 2000 έσο 2699. 
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 Ζ παξάκεηξνο permit | deny δείρλεη αλ απηή ε θαηαρψξηζε ζα επηηξέπεη ή ζα 
κπινθάξεη ηελ θαζνξηδφκελε θίλεζε. 

 Σν πξσηόθνιιν κπνξεί λα είλαη IP,TCP,UDP,ICMP,GRE ή IGRP. 

 Ζ πξνέιεπζε θαη ν πξννξηζκόο πξνζδηνξίδνπλ IP δηεπζχλζεηο πξνέιεπζεο θαη 
πξννξηζκνχ. 

 Ο κπαιαληέξ-πξνέιεπζεο θαη κπαιαληέξ-πξννξηζκνύ πξνζδηνξίδνπλ ηε κάζθα 
κπαιαληέξ. 

 Ζ επηινγή ζύξα ηειεζηή απνηειείηαη απφ ηε ζχληκεζε lt (less than - κηθξφηεξν απφ), gt 
(greater than – κεγαιχηεξν απφ), eq (equal to – ίζν κε), ή neq (not equal to – δηάθνξν 
απφ ) θαη έλαλ αξηζκφ ζχξαο πξσηνθφιινπ. 

 Ζ παξάκεηξνο established ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηα εηζεξρφκελα παθέηα TCP. 
Απηφ επηηξέπεη ηε δηέιεπζε ηεο TCP θίλεζεο αλ ην παθέην ρξεζηκνπνηεί κηα ιεηηνπξγηθή 
ζχλδεζε (π.ρ. αλ είλαη ελεξγνπνηεκέλα ηα bit επηβεβαίσζεο ACK).  

 Με ηελ παξάκεηξν log ζηέιλεηαη έλα κήλπκα εκεξνινγίνπ ζηελ θνλζφια. 

Παξάδεηγκα: Γεκηνπξγία εθηεηακέλεο ιίζηαο πξφζβαζεο πνπ κπινθάξεη ηελ FTP θίλεζε απφ 
έλα ζπγθεθξηκέλν δίθηπν (βι. Δηθφλα 4-20). 

Δηθόλα 4-20: Δθηεηακέλε Λίζηα Πξόζβαζεο πνπ Μπινθάξεη ηελ FTP Κίλεζε από πγθεθξηκέλν 
Γίθηπν 

172.16.4.0172.16.3.0

172.16.4.13

Γίθηπν δηαθνξεηηθφ 

ηνπ 172.16.0.0

Δ0 Δ1

Απαγφξεπζε κφλν ηεο 

FTP θίλεζεο απφ ην 

ππνδίθηπν 172.16.4.0 

ζην 172.16.3.0

S0

 

Router(config)# access-list 101 deny tcp 172.16.4.0 0.0.0.255 172.16.3.0 0.0.0.255 eq 21  

Router(config)# access-list 101 deny tcp 172.16.4.0 0.0.0.255 172.16.3.0 0.0.0.255 eq 20  

Router(config)# access-list 101 permit ip any any 

Router(config)# interface E1 

Router(config-if)# ip access-group 101 in 

Σν eq 21 θαη eq 20 θαζνξίδνπλ αληίζηνηρα ηνλ αξηζκφ ζχξαο γηα ην FTP θαη ηνλ αξηζκφ ζχξαο 
γηα ηα δεδνκέλα FTP. 

Παξάδεηγκα: Θεσξνχκε έλα ππνζεηηθφ ζελάξην, φπνπ νη ρξήζηεο ηνπ Vlan 100: 

1. Απαγνξεχεηαη λα ζπλδεζνχλ ζην VLAN 200. 

2. Έρνπλ πξφζβαζε κφλν ζηνλ mail server θαη ζηνλ web server (VLAN 300). 

3. Απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα ip phones ηνπ VLAN 400. 
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Δηθόλα 4-21: Πεξηνξηζκόο Πξόζβαζεο Μεηαμύ Γηαθνξεηηθώλ VLANs κε Λίζηεο Πξόζβαζεο 

VLAN300VLAN200VLAN 100

Trunk δηαζχλδεζε

Gigabitethernet 0/1

Gigabitethernet 0/1

VLAN 

Voice

VLAN 

Voice

VLAN 

Voice

Mail server (port 25)

192.168.30.11

Web server (port 80)

192.168.30.12

PC Σεξκαηηθφ

192.168.10.xx

 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Kentriko# configuration terminal Δίζνδνο ζε  configuration mode 
(θαηάζηαζε παξακεηξνπνίεζεο) 

2 Kentriko(conf)#ip access-list extended to-

vlan100 

Γήισζε νλφκαηνο (to-vlan100) πξψηεο 
ιίζηαο πξφζβαζεο. Αθνινπζνχλ νη 
πξνηάζεηο πεξηνξηζκνχ. 

3 Kentriko(conf ext-nacl)# deny ip 

192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 

0.0.0.255 

Απαγφξεπζε πξφζβαζεο φισλ ησλ 
ζηνηρείσλ απφ ην δίθηπν vlan 100 ζην 
δίθηπν vlan 200 γηα φια ηα πξσηφθνιια 
θαη ηηο ππεξεζίεο 

4 Kentriko(conf ext-nacl)# permit tcp 

192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.11 

equal smtp 

Γπλαηφηεηα  πξφζβαζεο φισλ ησλ 
ζηνηρείσλ απφ ην δίθηπν vlan 100 ζην 
δίθηπν vlan 300 ζηνλ server 192.168.30.11 
κφλν γηα ππεξεζίεο email 

5 Kentriko(conf ext-nacl)# permit tcp 

192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.30.12 

equal 80 

Γπλαηφηεηα  πξφζβαζεο φισλ ησλ 
ζηνηρείσλ απφ ην δίθηπν vlan 100 ζην 
δίθηπν vlan 300 ζηνλ server 192.168.30.12 
κφλν γηα ππεξεζίεο web θαη http 

6 Kentriko(conf ext-nacl)# deny ip 

192.168.10.0 0.0.0.255 10.90.100.0 0.0.0.255 

Απαγφξεπζε πξφζβαζεο φισλ ησλ 
ζηνηρείσλ απφ ην δίθηπν vlan 100 ζην 
δίθηπν vlan 400 (voice) γηα φια ηα 
πξσηφθνιια θαη ηηο ππεξεζίεο 

7 Kentriko(conf)# interface gigabitinternet 

0/1.2 

Δίζνδνο ζην θαηάιιειν interface γηα 
αληηζηνίρεζε ηεο ιίζηαο πξφζβαζεο 

8 Kentriko(conf-if)# ip access-group to-

vlan100 out 

Αληηζηνίρεζε  access-list κε ην interface 
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ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα δηεπζεηήζεθε κηα ιίζηα πξφζβαζεο φπνπ γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξεζηκνπνηήζεθε αιθαξηζκεηηθφ ζηε ζέζε ηνπ αξηζκνχ. Ζ Cisco κεηά ηελ 
έθδνζε 11.2  ηνπ IOS εηζήγαγε ηε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ηππηθψλ θαη εθηεηακέλσλ ιηζηψλ 
πξφζβαζεο IP κε ρξήζε νλφκαηνο αληί αξηζκεηηθήο αλαπαξάζηαζεο. Οη ιίζηεο απηέο 
νλνκάδνληαη «Δπώλπκεο ιίζηεο πξόζβαζεο IP» θαη ζε αληίζεζε κε ηηο αξηζκεηηθέο, 
επηηξέπνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε κεκνλσκέλσλ θαηαρσξίζεσλ ρσξίο λα απαηηείηαη πξψηα ε 
δηαγξάθε ηνπο. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα γίλεηαη πάληα ζην ηέινο ηεο 
ιίζηαο. ηηο αξηζκεηηθέο ιίζηεο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ηξνπνπνίεζε, ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη 
πξψηα λα δηαγξάςεη νιφθιεξε ηε ιίζηα (ρξεζηκνπνηψληαο πξηλ απφ ηε ζπλζήθε ηε ιέμε no) θαη 
έπεηηα λα ηε δηακνξθψζεη απφ ηελ αξρή. 

Γηα δηεπζέηεζε επψλπκεο ιίζηαο IP θαη εθαξκνγήο ηεο ζε κηα δηεπαθή απαηηείηαη ε αθφινπζε 
ζεηξά εληνιψλ: 

Router(config)# ip access-list {standard | extended} όνομα 

Router(config {std- | ext-}nacl)# access-list {permit | deny} {ζσνθήκες ελέγτοσ} 

Router(config)# interface όνομα διεπαθής 

Router(config-if)# ip access-group όνομα {in | out}   

Γηεπθξηληζηηθά αλαθέξνπκε πσο δελ κπνξεί λα έρνπλ ην ίδην φλνκα επψλπκεο ιίζηεο 
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ (standard, extended). 

4.5.18 Δρομολόγηση 

Γηα λα κπνξέζεη έλαο δξνκνινγεηήο λα ζηείιεη έλα παθέην απφ έλα δίθηπν ζε έλα άιιν δίθηπν, 
πξέπεη πξψηα λα πξνζδηνξίζεη ηε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζεη ην παθέην. Γεληθά, 
δξνκνιφγεζε (Routing) θαιείηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλα ζηνηρείν θηάλεη απφ κηα ζέζε 
ζε κηα άιιε. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ επφκελε εηθφλα γηα λα επηθνηλσλήζεη έλαο host ηνπ 
ππνδηθηχνπ 10.120.2.0 κε έλαλ host ηνπ ππνδηθηχνπ 172.16.0.0, νη δξνκνινγεηέο πνπ 
βξίζθνληαη αλάκεζά ηνπο πξέπεη λα επηιέγνπλ θαη λα δηαηεξνχλ ηηο δηαδξνκέο. 

Δηθόλα 4-22: Πεξηγξαθή Γξνκνιόγεζεο 

172.16.0.010.120.2.0

 

Έλαο δξνκνινγεηήο γηα λα κπνξεί λα δξνκνινγεί παθέηα, ζα πξέπεη: 

1. Να γλσξίδεη ηε δηεύζπλζε πξννξηζκνύ: ε πνηα δηεχζπλζε πξέπεη λα πάεη ην 
παθέην; Γη’ απηφ ππεχζπλνο είλαη ν host.  

2. Να αλαγλσξίδεη πξνειεύζεηο πιεξνθνξηώλ: Απφ πνχ καζαίλεη ν δξνκνινγεηήο ηηο 
δηαδξνκέο πξνο έλαλ θαζνξηζκέλν πξννξηζκφ, δπλακηθά απφ άιινπο δξνκνινγεηέο ή 
ζηαηηθά απφ ηνλ δηαρεηξηζηή; 

3. Να αλαθαιύπηεη πηζαλά δξνκνιόγηα: Πνηέο είλαη νη αξρηθέο πηζαλέο δηαδξνκέο πξνο 
ηνπο πξννξηζκνχο; 

4. Να επηιέγεη ηα θαιύηεξα δξνκνιόγηα: Πνηα είλαη ε θαιχηεξε δηαδξνκή πξνο ηνλ 
πξννξηζκφ; Πξέπεη λα γίλεηαη εμηζνξξφπεζε θνξηίσλ απφ ην δξνκνινγεηή κεηαμχ 
απηήο ηεο δηαδξνκήο θαη άιισλ εμίζνπ ή ιηγφηεξν βέιηηζησλ δηαδξνκψλ; 
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5. Να ειέγρεη θαη λα δηαηεξεί ηηο πιεξνθνξίεο δξνκνιόγεζεο: Οη πιεξνθνξίεο 
δξνκνιφγεζεο ηνπνζεηνχληαη ζηνλ πίλαθα δξνκνιφγεζεο (routing table). Δίλαη ν 
πίλαθαο δξνκνιφγεζεο ελεκεξσκέλνο; 

Ο πίλαθαο δξνκνιφγεζεο είλαη ν πιεξνθνξηνδφηεο ηνπ δξνκνινγεηή γηα ηα δίθηπα. Αλ 
ην δίθηπν πξννξηζκνχ ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ην δξνκνινγεηή, απηφο γλσξίδεη ήδε πνηα 
δηεπαθή ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ παθέησλ. Αλ φκσο ηα δίθηπα πξννξηζκνχ 
δε ζπλδένληαη απεπζείαο, ηφηε ν δξνκνινγεηήο πξέπεη λα ελεκεξσζεί θαη λα ππνινγίζεη ην 
θαιχηεξν δξνκνιφγην πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Ο ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν έλαο δξνκνινγεηήο 
δεκηνπξγεί ηνλ πίλαθα δξνκνιφγεζεο, απεηθνλίδεηαη ζηε ζπλέρεηα (Δηθφλα 4-23). 

Δηθόλα 4-23: Πίλαθαο Γξνκνιόγεζεο 

172.16.0.010.120.2.0

E0

S0

S1

Πρωτόκολλο Δικτφου

Πληροφορία από απευθείασ ςύνδεςη

Πληροφορία από ενημζρωςη

Δίκτυο προοριςμοφ Διεπαφή εξόδου

10.120.2.0 E0

172.16.0.0 S0

 

Ο πίλαθαο δξνκνιφγεζεο δεκηνπξγείηαη κε έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο δπν ηξφπνπο: 

1. Απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ δηεπζεηψληαο ηηο θαηάιιειεο εληνιέο δξνκνιφγεζεο κε 
ην ρέξη. 

2. Μέζσ δπλακηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζην δίθηπν, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ην 
επηιεγκέλν πξσηφθνιιν δπλακηθήο δξνκνιφγεζεο (επηπέδνπ δηθηχνπ). Σν πξσηφθνιιν 
απηφ νξίδεη ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ έλα δξνκνινγεηή φηαλ 
απηφο επηθνηλσλεί κε γεηηνληθνχο, θαζνξίδεη ηηο δηαδξνκέο δξνκνιφγεζεο θαη ζπληεξεί 
ηνπο πίλαθεο. 

Οη δπν θχξηνη ηχπνη πξσηνθφιισλ δπλακηθήο δξνκνιφγεζεο είλαη νη IGP θαη EGP φπσο 
απεηθνλίδνληαη ζηελ Δηθφλα 4-24. 

Δηθόλα 4-24: IGP θαη EGP Πξσηόθνιια Γπλακηθήο Γξνκνιόγεζεο 

IGP: RIP, IGRP IGP: RIP, IGRP

EGP: BGP

1ο Αυτόνομο Σφςτημα 2ο Αυτόνομο Σφςτημα
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 Σα IGP (Interior Gateway Protocols, Πξσηφθνιια Δζσηεξηθψλ Ππιψλ) πξσηφθνιια 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ δξνκνιφγεζεο κέζα ζε έλα 
απηφλνκν ζχζηεκα

12
. 

 Σα EGP (Exterior Gateway Protocols, Πξσηφθνιια Δμσηεξηθψλ Ππιψλ) πξσηφθνιια 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ δξνκνιφγεζεο κεηαμχ απηφλνκσλ 
ζπζηεκάησλ. 

Διευθέτηση τατικής Δρομολόγησης 

Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ καο, επηιέγνπκε ε δξνκνιφγεζε λα δηεπζεηεζεί ζηαηηθά. Σα 
ζηαηηθά δξνκνιφγηα νξίδνληαη απφ ην δηαρεηξηζηή θαη θαζνξίδνπλ ηελ IP δηεχζπλζε ηνπ 
επφκελνπ hop κηαο δηαδξνκήο, ηελ νπνία ζα αθνινπζήζνπλ ηα παθέηα. ε θάζε δξνκνινγεηή 
πξέπεη λα δηεπζεηεζεί ν πίλαθαο δξνκνιφγεζεο ν νπνίνο ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα 
ζηαηηθά δξνκνιφγηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ελφο εηδηθνχ ηχπνπ ζηαηηθνχ δξνκνινγίνπ πνπ 
θαιείηαη «πχιε έζραηεο αλάγθεο

13
». Ζ ρξήζε ζηαηηθήο δξνκνιφγεζεο δελ επηβαξχλεη ην δίθηπν 

κε πιεξνθνξίεο δξνκνιφγεζεο φπσο ζα ζπλέβαηλε κε ηε ρξήζε θάπνηνπ πξσηνθφιινπ 
δπλακηθήο δξνκνιφγεζεο, αιιά κηα πηζαλή αιιαγή ζηελ ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ επηθνξηίδεη ηνλ 
δηαρεηξηζηή κε ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη «κε ην ρέξη» φινπο ηνπο δξνκνινγεηέο. 

Ζ δηεπζέηεζε ζηαηηθήο δξνκνιφγεζεο πινπνηείηαη κε ηελ επφκελε εληνιή ζηελ θαζνιηθή 
θαηάζηαζε: 

Router(config)# ip route δίκησο [μάζκα] {διεύθσνζη | διαζύνδεζη} [απόζηαζη] [permanent] 

Όπνπ: 

 Γίθηπν είλαη ην δίθηπν ή ππνδίθηπν πξννξηζκνχ. 

 Μάζθα είλαη ε κάζθα ηνπ ππνδηθηχνπ. 

 Γηεύζπλζε είλαη ε IP δηεχζπλζε ηνπ next-hop router. 

 Γηαζύλδεζε είλαη ην φλνκα ηεο δηεπαθήο κέζσ ηεο νπνίαο ζα δξνκνινγεζεί ην παθέην 
γηα λα θηάζεη ζην δίθηπν πξννξηζκνχ. 

 Απόζηαζε είλαη κηα πξναηξεηηθή παξάκεηξνο πνπ νξίδεη ηε δηαρεηξηζηηθή απφζηαζε. 
Πξνθαζνξηζκέλε ηηκή γηα έλα ζηαηηθφ δξνκνιφγην είλαη ε ηηκή 1. 

 Permanent είλαη κηα πξναηξεηηθή παξάκεηξνο κέζσ ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ε κε 
αθαίξεζε ηνπ δξνκνινγίνπ αθφκα θαη ζε πεξίπησζε πνπ θιείζεη ε δηαζχλδεζε. 

                                                 
12

 Απηφλνκν χζηεκα (Α..) θαιείηαη κηα ζπιινγή δηθηχσλ κε θνηλή πεξηνρή δηαρείξηζεο. Ο IANA (Internet Assigned 

Number Authority) είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αξηζκνδφηεζεο θάζε Α.. 

13
 Ζ «πύιε έζραηεο αλάγθεο» είλαη έλαο εηδηθφο ηχπνο ζηαηηθνχ δξνκνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ δελ είλαη γλσζηφ ην δξνκνιφγην απφ κηα πξνέιεπζε ζε έλαλ πξννξηζκφ ή φηαλ ν πίλαθαο δξνκνιφγεζεο δελ 
κπνξεί λα απνζεθεχζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα πηζαλά δξνκνιφγηα. 
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Αο ππνζέζνπκε ην ζελάξην πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 4-25, ν Router1 βξίζθεηαη 
ζην θεληξηθφ θαηάζηεκα θαη ζπλδέεηαη κέζσ ζεηξηαθψλ δηεπαθψλ κε ηνπο δξνκνινγεηέο ησλ 
ππνθαηαζηεκάησλ (Router2,3,4), θαζψο θαη κε ηνλ ISP (Router5). Ο θαζνξηζκφο ησλ ζηαηηθψλ 
δξνκνινγίσλ πνπ πξέπεη λα δηεπζεηεζνχλ ζε θάζε δξνκνινγεηή ηνπ δηθηχνπ ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη ε δξνκνιφγεζε ηεο θίλεζεο κεηαμχ ησλ ππνδηθηχσλ αιιά θαη απφ/πξνο ηνλ ISP 
παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα.  

Δηθόλα 4-25: Παξάδεηγκα ηαηηθήο Γξνκνιόγεζεο 

Rourer1

Rourer2

Rourer4

Rourer5

S0

S2

S1 S0

S0

S0

172.16.1.2 172.16.1.1

172.16.2.2

172.16.2.1

172.16.3.2

172.16.3.1

10.90.1.0

192.168.1.0

10.90.2.0

192.168.2.0

10.90.3.0

192.168.3.0

172.16.4.1 172.16.4.2

S4S0
ISP

Rourer3Rourer5

10.90.x.x    Voice VLAN

192.168.x.x    Data VLAN

Rourer4

 

Γηεπζέηεζε πίλαθα δξνκνιφγεζεο ζηνλ Router1: 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Router1(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 

172.16.1.1 

Καζνξηζκφο ζηαηηθνχ δξνκνινγίνπ 
γηα ην ππνδίθηπν πξννξηζκνχ 
192.168.1.0/24 (Data) 

2 Router1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 

172.16.2.1 

Καζνξηζκφο ζηαηηθνχ δξνκνινγίνπ 
γηα ην ππνδίθηπν πξννξηζκνχ 
192.168.2.0/24 (Data) 

3 Router1(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 

172.16.3.1 

Καζνξηζκφο ζηαηηθνχ δξνκνινγίνπ 
γηα ην ππνδίθηπν πξννξηζκνχ 
192.168.3.0/24 (Data) 

4 Router1(config)# ip route 10.90.1.0 255.255.255.0 172.16.1.1 Καζνξηζκφο ζηαηηθνχ δξνκνινγίνπ 
γηα ην ππνδίθηπν πξννξηζκνχ 
10.90.1.0 /24 (Voice) 

5 Router1(config)# ip route 10.90.2.0 255.255.255.0 172.16.2.1 Καζνξηζκφο ζηαηηθνχ δξνκνινγίνπ 
γηα ην ππνδίθηπν πξννξηζκνχ 
10.90.2.0 /24 (Voice) 

6 Router1(config)# ip route 10.90.3.0 255.255.255.0 172.16.3.1 Καζνξηζκφο ζηαηηθνχ δξνκνινγίνπ 
γηα ην ππνδίθηπν πξννξηζκνχ 
10.90.3.0 /24 (Voice) 

7 Router1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.4.1 Ο Router1 πξέπεη λα δξνκνινγεί 
ηελ θίλεζε ζε έλα κε 
πξνζδηνξηζκέλν δίθηπν. Σν 0.0.0.0 
θαζνδεγεί ηε δξνκνιφγεζε ζε κε 
γλσζηά δίθηπα, φπνπ κε ηε ρξήζε 
ηεο εηδηθήο κάζθαο 0.0.0.0, 
κεηαηξέπεηαη ζε «πχιε έζραηεο 
αλάγθεο». Σν 172.16.4.1 θαζνξίδεη 
ηελ IP ηνπ next-hop router. 
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Γηεπζέηεζε πίλαθα δξνκνιφγεζεο ζηνλ Router2: 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Router2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 

172.16.2.2 

Καζνξηζκφο ζηαηηθνχ δξνκνινγίνπ 
γηα ην ππνδίθηπν πξννξηζκνχ 
192.168.1.0/24 (Data) 

2 Router2(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 

172.16.2.2 

Καζνξηζκφο ζηαηηθνχ δξνκνινγίνπ 
γηα ην ππνδίθηπν πξννξηζκνχ 
192.168.3.0/24 (Data) 

3 Router2(config)# ip route 10.90.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2 Καζνξηζκφο ζηαηηθνχ δξνκνινγίνπ 
γηα ην ππνδίθηπν πξννξηζκνχ 
10.90.1.0 /24 (Voice) 

4 Router2(config)# ip route 10.90.3.0 255.255.255.0 172.16.2.2 Καζνξηζκφο ζηαηηθνχ δξνκνινγίνπ 
γηα ην ππνδίθηπν πξννξηζκνχ 
10.90.3.0 /24 (Voice) 

5 Router2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2 Ο Router2 πξέπεη λα δξνκνινγεί 
ηελ θίλεζε ζε έλα κε 
πξνζδηνξηζκέλν δίθηπν. Σν 0.0.0.0 
θαζνδεγεί ηε δξνκνιφγεζε ζε κε 
γλσζηά δίθηπα, φπνπ κε ηε ρξήζε 
ηεο εηδηθήο κάζθαο 0.0.0.0, 
κεηαηξέπεηαη ζε «πχιε έζραηεο 
αλάγθεο». Σν 172.16.2.2 θαζνξίδεη 
ηελ IP δηεχζπλζε ηνπ next-hop 
router πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 
ηελ πξνψζεζε παθέησλ. 

 

Γηεπζέηεζε πίλαθα δξνκνιφγεζεο ζηνλ Router3: 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Router3(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 

172.16.1.2 

Καζνξηζκφο ζηαηηθνχ δξνκνινγίνπ 
γηα ην ππνδίθηπν πξννξηζκνχ 
192.168.2.0/24 (Data) 

2 Router3(config)# ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 

172.16.1.2 

Καζνξηζκφο ζηαηηθνχ δξνκνινγίνπ 
γηα ην ππνδίθηπν πξννξηζκνχ 
192.168.3.0/24 (Data) 

3 Router3(config)# ip route 10.90.2.0 255.255.255.0 172.16.1.2 Καζνξηζκφο ζηαηηθνχ δξνκνινγίνπ 
γηα ην ππνδίθηπν πξννξηζκνχ 
10.90.2.0 /24 (Voice) 

4 Router3(config)# ip route 10.90.3.0 255.255.255.0 172.16.1.2 Καζνξηζκφο ζηαηηθνχ δξνκνινγίνπ 
γηα ην ππνδίθηπν πξννξηζκνχ 
10.90.3.0 /24 (Voice) 

5 Router3(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.2 Ο Router3 πξέπεη λα δξνκνινγεί 
ηελ θίλεζε ζε έλα κε 
πξνζδηνξηζκέλν δίθηπν. Σν 0.0.0.0 
θαζνδεγεί ηε δξνκνιφγεζε ζε κε 
γλσζηά δίθηπα, φπνπ κε ηε ρξήζε 
ηεο εηδηθήο κάζθαο 0.0.0.0, 
κεηαηξέπεηαη ζε «πχιε έζραηεο 
αλάγθεο». Σν 172.16.1.2 θαζνξίδεη 
ηελ IP δηεχζπλζε ηνπ next-hop 
router πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 
ηελ πξνψζεζε παθέησλ. 
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Γηεπζέηεζε πίλαθα δξνκνιφγεζεο ζηνλ Router4: 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Router4(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 

172.16.3.2 

Καζνξηζκφο ζηαηηθνχ δξνκνινγίνπ 
γηα ην ππνδίθηπν πξννξηζκνχ 
192.168.1.0/24 (Data) 

2 Router4(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 S0 Καζνξηζκφο ζηαηηθνχ δξνκνινγίνπ 
γηα ην ππνδίθηπν πξννξηζκνχ 
192.168.2.0/24 (Data), κε δήισζε 
ηεο δηεπαθήο κέζσ ηεο νπνίαο ζα 
δξνκνινγεζνχλ ηα παθέηα 

3 Router4(config)# ip route 10.90.1.0 255.255.255.0 172.16.3.2 Καζνξηζκφο ζηαηηθνχ δξνκνινγίνπ 
γηα ην ππνδίθηπν πξννξηζκνχ 
10.90.1.0 /24 (Voice) 

4 Router4(config)# ip route 10.90.2.0 255.255.255.0 S0 Καζνξηζκφο ζηαηηθνχ δξνκνινγίνπ 
γηα ην ππνδίθηπν πξννξηζκνχ 
10.90.2.0 /24 (Voice), κε δήισζε 
ηεο δηεπαθήο κέζσ ηεο νπνίαο ζα 
δξνκνινγεζνχλ ηα παθέηα. 

5 Router4(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.3.2 Ο Router4 πξέπεη λα δξνκνινγεί 
ηελ θίλεζε ζε έλα κε 
πξνζδηνξηζκέλν δίθηπν. Σν 0.0.0.0 
θαζνδεγεί ηε δξνκνιφγεζε ζε κε 
γλσζηά δίθηπα, φπνπ κε ηε ρξήζε 
ηεο εηδηθήο κάζθαο 0.0.0.0, 
κεηαηξέπεηαη ζε «πχιε έζραηεο 
αλάγθεο». Σν 172.16.3.2 θαζνξίδεη 
ηελ IP δηεχζπλζε ηνπ next-hop 
router πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 
ηελ πξνψζεζε παθέησλ. 

 

Γηεπζέηεζε πίλαθα δξνκνιφγεζεο ζηνλ Router5: 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Router5(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 172.16.4.2 Καζνξηζκφο ζηαηηθνχ δξνκνινγίνπ 
γηα ηα ππνδίθηπα πξννξηζκνχ 
192.168.0.0/16 (Data) 

2 Router5(config)# ip route 10.90.0.0 255.255.255.0 172.16.4.2 Καζνξηζκφο ζηαηηθνχ δξνκνινγίνπ 
γηα ηα ππνδίθηπα πξννξηζκνχ 
10.90.0.0 /16 (Voice) 
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4.5.19 Διασύνδεση με το Διαδίκτυο - Μετάφραση Εσωτερικών Διευθύνσεων 

Έρνπκε ήδε αλαθέξεη, πσο ε ζχλδεζε ηνπ θεληξηθνχ θφκβνπ κε ην Internet θαη ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ δηαδηθηχνπ (http,dns,ftp,mail θιπ.) ζην εζσηεξηθφ δίθηπν ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ κηαο HWIC-1ADSL θάξηαο πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζηνλ θεληξηθφ 
δξνκνινγεηή. Με βάζε ηελ Δηθφλα 4-25, ππεχζπλνο γη απηή ηε δηαζχλδεζε είλαη ν Router5. Μηα 
ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ παξαδείγκαηνο απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 4-26. 

Δηθόλα 4-26: Μεηάθξαζε IP Γηεπζύλζεσλ
14

 

Rourer5Rourer5
ISP

172.16.4.1

S0

213.245.50.33

S1

Δζσηεξηθφ Γίθηπν Δμσηεξηθφ Γίθηπν

Πίλαθαο ΝΑΣ

Δζσηεξηθή 

(Local) IP

Δζσηεξηθή 

(Global) IP

192.168.1.4

192.168.3.9

213.245.50.34

213.245.50.35

Rourer5

 

Ο κεραληζκφο NAT (Network Address Translation, Μεηάθξαζε Γηεπζχλζεσλ Γηθηχνπ), 
επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο φπνπ δε ρξεζηκνπνηνχλ πνιηηηθή δεκφζηαο δηεπζπλζηνδφηεζεο λα 
ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν κέζσ ηεο κεηάθξαζεο ησλ ηδησηηθψλ IP δηεπζχλζεψλ ηνπο ζε 
δεισκέλεο παγθφζκηα κνλαδηθέο IP δηεπζχλζεηο. Απηφ επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ εχξνπο IP 
δηεπζχλζεσλ ζε πνιιά intranets θαη επηπιένλ δηαθπιάζζεη πεξηζζφηεξν ην απφξξεην ησλ 
δηθηχσλ κε απνθαιχπηνληαο ηηο εζσηεξηθέο IPs ζε εμσηεξηθά δίθηπα. 

ηελ Δηθφλα 4-26 παξνπζηάδεηαη ε κεηάθξαζε δπν εζσηεξηθψλ IP δηεπζχλζεσλ 
αληίζηνηρα ζε δπν εμσηεξηθέο IP δηεπζχλζεηο. Σηο ηειεπηαίεο, ζπλήζσο, ηηο παξέρεη ζηνλ πειάηε 
ν ISP ζε ζπλεξγαζία θπζηθά κε ηελ αξρή δηεπζπλζηνδφηεζεο IANA. Αο ζεσξήζνπκε πσο ν ISP 
κάο παξέρεη έλα 16-αξη

15
 δίθηπν εμσηεξηθψλ IP δηεπζχλζεσλ (ζπλήζσο δίλεηαη ζηνλ εθάζηνηε 

πειάηε κηα «δεμακελή» ησλ 8 ή 16 ή 32 ή 64 κνλαδηθψλ IP δηεπζχλζεσλ). πλεπψο, κε βάζε 
φζα έρνπκε αλαθέξεη έσο ηψξα, επηθνηλσλία κε ηνλ «έμσ θφζκν» ζα κπνξνχλ λα έρνπλ κφλν 
13 εζσηεξηθέο IP δηεπζχλζεηο (κηα ρξεζηκνπνηείηαη σο IP ηεο ζεηξηαθήο δηεπαθήο S1, κηα σο 
δήισζε δηθηχνπ θαη κηα IP broadcast), γεγνλφο πνπ ζε δίθηπα κε εθαηνληάδεο ρξήζηεο δελ 
κπνξεί λα ζεσξεζεί ηθαλνπνηεηηθφ. 

Ζ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο αλεπηζχκεηεο θαηάζηαζεο γίλεηαη κέζσ ηνπ «TCP 
overloading» ή φπσο δηαθνξεηηθά ιέγεηαη «ζηαηηθφ PAT

16
», κέζσ ηνπ νπνίνπ κεηαθξάδνληαη 

πνιιέο εζσηεξηθέο IP δηεπζχλζεηο ζε κηα (ή ιίγεο) εμσηεξηθή, κε ηε ρξήζε κνλαδηθψλ αξηζκψλ 
ζπξψλ ζηελ θαζνιηθή IP δηεχζπλζε ε νπνία ζα αληηπξνζσπεχεη ηηο εζσηεξηθέο IP δηεπζχλζεηο 
ζηνλ έμσ θφζκν (ζην παξάδεηγκα καο είλαη ε 213.245.50.33). 

                                                 
14

 Δζσηεξηθό Γίθηπν (inside network) είλαη ην ζχλνιν ησλ δηθηχσλ ζηα νπνία γίλεηαη κεηάθξαζε, ελψ ην Δμσηεξηθό 
Γίθηπν (outside network) αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο άιιεο δηεπζχλζεηο. 
 
15

 IP Address: 213.245.50.32, Subnet Mask: 255.255.255.240, Host/Network:14, Broadcast Addr.: 213.245.50.47. 

16
 PAT: Port Address Translation, Μεηάθξαζε Γηεπζχλζεσλ Θπξψλ  
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Δηθόλα 4-27: Μεηάθξαζε Γηεπζύλζεσλ Θπξώλ 

Rourer5Rourer5
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S0

213.245.50.33

S1

Δζσηεξηθφ Γίθηπν Δμσηεξηθφ Γίθηπν

Πίλαθαο PΑΣ

Δζσηεξηθή 

(Local) IP

Δζσηεξηθή 

(Global) IP

192.168.1.4:2401

192.168.3.9:1906

213.245.50.33:2401

213.245.50.33:1906

Rourer5

 

ηελ Δηθφλα 4-27 παξνπζηάδεηαη ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα αιιά κε ρξήζε PAT. 
Σψξα νη δπν εζσηεξηθέο IP δηεπζχλζεηο κεηαθξάδνληαη κνλαδηθά, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα 
θαζνιηθή IP δηεχζπλζε 213.245.50.33 αιιά δηαθνξεηηθέο ζχξεο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ζε 
ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε ζχξα εθθξάδεηαη κε έλαλ 16-bit αξηζκφ, νη εζσηεξηθέο 
δηεπζχλζεηο πνπ ζεσξεηηθά κπνξνχλ λα κεηαθξαζζνχλ κε ηε ρξήζε κφλν κηαο εμσηεξηθήο 
δηεχζπλζεο, είλαη 2

16
=65536 (νκάδεο ζπξψλ: 0-511, 512-1023, ή 1024-65535). Μεηά ηε 

δηεπζέηεζε ζηαηηθνχ PAT, ν δξνκνινγεηήο δηαηεξεί πνιιέο πιεξνθνξίεο απφ ηα πξσηνθφιια 
πςεινηέξσλ επηπέδσλ, φπσο αξηζκνχο ζπξψλ, TCP ή UDP, ψζηε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη θαηά 
ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία, δειαδή γηα ηε κεηάθξαζε ηεο εμσηεξηθήο θαζνιηθήο δηεχζπλζεο ζηε 
ζσζηή εζσηεξηθή. 

Δηθόλα 4-28: ηαηηθό PAT 
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Οη αξηζκνί ζπξψλ ιεηηνπξγνχλ σο δηαθνξνπνίεηέο, ηφζν ν ππνινγηζηήο Α φζν θαη ν Β 
πηζηεχνπλ φηη ζπλνκηινχλ κε έλα κφλν ππνινγηζηή κε IP δηεχζπλζε ηελ 213.245.50.33. ηελ 
πξαγκαηηθφηεηα φκσο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 4-28, επηθνηλσλνχλ κε πεξηζζφηεξνπο 
ηνπ ελφο δηαθνξεηηθνχο ππνινγηζηέο. 
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Διευθέτηση TCP Overloading 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Router5(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 

Router5(config)# access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255 

Router5(config)# access-list 1 permit 192.168.3.0 0.0.0.255 

Καζνξηζκφο κηαο ηππηθήο ιίζηαο 
πξφζβαζεο, πνπ ζα θαζνξίδεη πνηεο 
απφ ηηο δηεπζχλζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ 
δηθηχνπ επηηξέπεηαη λα 
κεηαθξαζζνχλ. 

2 Router(config)# ip nat inside source list αριθμός λίζηας 

πρόζβαζης interface διεπαθή overload 

 

πλέρεηα παξαδείγκαηνο: 

Router5(config)# ip nat inside source list 1 interface S1 
overload 

Παξακεηξνπνίεζε δπλακηθήο 
κεηάθξαζεο πξνέιεπζεο, 
θαζνξίδνληαο ηνλ αξηζκφ ιίζηαο 
πξφζβαζεο απφ ην Βήκα 1, θαζψο 
θαη πνηα δηεπαθή ζα ρξεζηκνπνηείηαη 
ζαλ δηεχζπλζε ππεξθφξησζεο 
(overload).  

ην παξάδεηγκά καο ν αξηζκφο 
ACL=1 θαη δηεπαθή S1 (Δηθφλα 

4-28). 

3 Router5(config)# interface S0 

Router5(config-if)# ip nat inside  

Router5(config-if)# exit 

Router5(config)# 

Καζνξηζκφο ηεο δηεπαθήο S0 σο 
δηεπαθή δηαζχλδεζεο κε ην 
εζσηεξηθφ δίθηπν γηα κεηάθξαζε 
ΝΑΣ. 

4 Router5(config)# interface S1 

Router5(config-if)# description to-ISP 

Router5(config-if)# ip nat outside  

Router5(config-if)# exit 

Router5(config)# 

Καζνξηζκφο ηεο δηεπαθήο S1 σο 
δηεπαθή δηαζχλδεζεο κε ην 
εμσηεξηθφ δίθηπν γηα κεηάθξαζε 
ΝΑΣ. 

 

πλεπψο, πεξηγξάθνληαο ην κεραληζκφ κεηάθξαζεο δηεπζχλζεσλ ζπξψλ, ζα ιέγακε φηη ε 
δηαδηθαζία ΝΑΣ από ην εζσηεξηθό πξνο ην εμσηεξηθό δίθηπν ηνπ παξαδείγκαηνο αθνινπζεί ηα 
εμήο βήκαηα: 

1. Σν εηζεξρφκελν παθέην κεηαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ δξνκνινγεηή θαη πξνζδηνξίδεηαη 
ην επφκελν hop. 

2. Με βάζε ηηο θαζνξηζκέλεο πξνηάζεηο ΝΑΣ δεκηνπξγείηαη κηα δηεχζπλζε πξνέιεπζεο. 

3. Ο δξνκνινγεηήο ελζπιαθψλεη ην παθέην θαη ην ζηέιλεη απφ ηε δηεπαθή S1. 

Δλψ ε δηαδηθαζία ΝΑΣ από ην εμσηεξηθό πξνο ην εζσηεξηθό δίθηπν ηνπ παξαδείγκαηνο 
αθνινπζεί ηα εμήο βήκαηα: 

1. Αλαιχνληαη νη πξνηάζεηο ΝΑΣ, ν δξνκνινγεηήο αλαδεηεί κηα ππάξρνπζα κεηάθξαζε θαη 
πξνζδηνξίδεη ηελ θαηάιιειε δηεχζπλζε πξννξηζκνχ. 

2. Με ηε βνήζεηα ηνπ πίλαθα πξνζδηνξίδεηαη ε δηαζχλδεζε ηνπ επφκελνπ hop γηα ην 
παθέην. 

3. Σν παθέην ελζπιαθψλεηαη θαη ζηέιλεηαη ζηε δηεπαθή S0. 

Ζ πξνβνιή θαη επηβεβαίσζε ηεο κεηάθξαζεο IP δηεπζχλζεσλ δηθηχνπ πξαγκαηνπνηείηαη 
κέζσ ησλ εληνιψλ (ζε θαηάζηαζε EXEC): α. show ip nat translations, ε νπνία εκθαλίδεη ηηο 
ελεξγέο κεηαθξάζεηο θαη β. show ip nat statistics, ε νπνία εκθαλίδεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ 
κεηαθξάζεσλ. Ζ εληνιή clear ip nat translation αθαηξεί φιεο ηηο θαηαρσξήζεηο δπλακηθήο 
κεηάθξαζεο απφ ηνλ πίλαθα ΝΑΣ. 
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4.5.20 Διασύνδεση WAN 

Έλα Γίθηπν Δπξείαο Πεξηνρήο, ζε αληίζεζε κε έλα Σνπηθφ Γίθηπν, ρξεζηκνπνηεί ζπλδέζεηο 
δεδνκέλσλ ζε κηα επξεία γεσγξαθηθή πεξηνρή. Οη επηρεηξήζεηο πνπ εδξεχνπλ ζε πνιιέο 
δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο κηζζψλνπλ (απφ ηνπο παξφρνπο) θαη δηεπζεηνχλ WAN 
δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 
κεηαμχ απηψλ. Οη απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε ζχλδεζεο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 
εθαξκνγψλ πνπ πξφθεηηαη λα εμππεξεηεζνχλ θαζψο θαη απφ ην θφζηνο.  

Παξφηη ππάξρνπλ πνιιέο επηινγέο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο WAN δηαζχλδεζεο, ε ηειηθή 
επηινγή εμαξηάηαη πάληα απφ ηηο παξερφκελεο, ζε θάζε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία, ππεξεζίεο. 
ηελ Δηθφλα 4-29, παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο επηινγέο δηαζχλδεζεο: 

Δηθόλα 4-29: Δπηινγή WAN Γηαζύλδεζεο 
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Μηα Μηζζσκέλε Γξακκή (leased line) θαιείηαη επίζεο θαη ζχλδεζε point-to-point, 
παξέρεη κηα πξνεγθαηεζηεκέλε, απνθιεηζηηθή γηα ηνλ πειάηε δηαδξνκή επηθνηλσλίαο κεηαμχ δπν 
δηαθνξεηηθψλ γεσγξαθηθψλ ζεκείσλ. Οη κηζζσκέλεο γξακκέο είλαη δαπαλεξέο αιιά κε 
εγγπεκέλε δηαζεζηκφηεηα ηνπ εχξνπο δψλεο θαη κεγάιε αζθάιεηα. πλήζσο πινπνηνχληαη ζε 
ζχγρξνλεο ζεηξηαθέο ζπλδέζεηο κε πνιχ πςειέο ηαρχηεηεο πνπ θηάλνπλ έσο 45 Mbps. 

Ζ Μεηαγσγή κε Κπθιώκαηα (circuit-switched) είλαη κηα κέζνδνο κεηαγσγήο WAN ζηελ 
νπνία θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θιήζεο πξέπεη λα ππάξρεη κηα απνθιεηζηηθή δηαδξνκή κέζσ 
θπθισκάησλ κεηαμχ απνζηνιέα θαη παξαιήπηε. Οη δηαδξνκέο απηέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιήζεο αιιά δελ είλαη απαξαίηεην νη επφκελεο θιήζεηο λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ίδηα δηαδξνκή. πλήζσο ε κεηαγσγή κε θπθιψκαηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
παξνρή ππεξεζηψλ ηειεθσλίαο (PSTN ή ISDN) θαζψο θαη ζε WAN ζπλδέζεηο κε απαίηεζε γηα 
πεξηζηαζηαθή ρξήζε (π.ρ. Backup links). Ζ πινπνίεζή ηνπο γίλεηαη κε ηε ρξήζε κηαο 
αζχγρξνλεο ζπξηαθήο ζχλδεζεο ζην δξνκνινγεηή, ν νπνίνο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε έλα 
modem. 

Ζ Μεηαγσγή κε Παθέηα (packet-switched) είλαη κηα κέζνδνο κεηαγσγήο WAN κέζσ 
ηεο νπνίαο, γηα ηε κεηαθνξά παθέησλ απφ κηα πξνέιεπζε ζε έλα πξννξηζκφ κέζα απφ έλα 
δίθηπν παξφρνπ, νη δηθηπαθέο ζπζθεπέο κνηξάδνληαη έλα point-to-point ή point-to-multipoint 
ζχλδεζκν.  Γηα ηε κεηαγσγή παθέησλ ηα δηαδίθηπα ρξεζηκνπνηνχλ κφληκα εηθνληθά θπθιψκαηα 
(PVC, Permanent Virtual Circuits) ή εηθνληθά θπθιψκαηα κεηαγσγήο (SVC, Switched Virtual 
Circuits) πνπ παξέρνπλ απφ άθξν ζε άθξν ζχλδεζε. Οη θεθαιίδεο ησλ παθέησλ ζπλήζσο 
παξέρνπλ ηελ πιεξνθνξία πξννξηζκνχ. Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε κεηαγσγή κε παθέηα, 
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είλαη εθάκηιιεο κε απηέο ησλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ. Σν θφζηνο είλαη ρακειφηεξν θαη απηφ 
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ελψ ππάξρεη κηα απνθιεηζηηθή πνζφηεηα εχξνπο δψλεο κεηαμχ ηνπ 
παξφρνπ θαη ηνπ πειάηε, κέζα ζην «ζχλλεθν» ηνπ παξφρνπ ην εχξνο δψλεο κνηξάδεηαη θαη ζε 
άιινπο πειάηεο. Τινπνηνχληαη ζε ζχγρξνλεο ζεηξηαθέο ζπλδέζεηο.  

Όκνηα κε ηε κεηαγσγή κε παθέηα ιεηηνπξγεί θαη ε Μεηαγσγή κε Κειηά (cell-switched). 
Αληί γηα παθέηα κεηαβιεηνχ κήθνπο, ηα δεδνκέλα δηαηξνχληαη ζε θειηά ζηαζεξνχ κήθνπο (53 
bytes) θαη έπεηηα κεηαθέξνληαη κέζσ εηθνληθψλ θπθισκάησλ. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 
κεηαγσγήο κε θειηά είλαη ην ATM. Οη ηαρχηεηεο δηαζχλδεζεο κε ρξήζε θαισδίσλ ραιθνχ 
θηάλνπλ ηα 45 Mbps, ελψ κε ηε ρξήζε νπηηθψλ ηλψλ αγγίδνπλ ηα 10 Gbps. Δθηφο απφ ηε 
κεγάιε ηαρχηεηα ε κεηαγσγή κε θειηά παξέρεη πξνζαξκνγή πνιπκέζσλ (θσλή, βίληεν) θαη 
θαιχηεξε Πνηφηεηα Τπεξεζίαο (QoS). 

Ο θζελφηεξνο αιιά θαη ιηγφηεξν αζθαιήο ηξφπνο WAN δηαζχλδεζεο είλαη κέζσ ηνπ 
Internet. Λφγν ηνπ ρακεινχ θφζηνπο, αιιά θαη ηεο κεγάιεο γεσγξαθηθήο εμάπισζεο ηεο 
ππεξεζίαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θαζηεξσζεί σο ειθπζηηθή επηινγή. ηελ θαηεχζπλζε απηή 
ζεηηθά ζπκβάινπλ θαη νη δηαζέζηκεο ηερληθέο θξππηνγξάθεζεο IPsec/VPNs (δεο 3.5) πνπ 
κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κέζσ ηνπ Internet ψζηε λα παξέρνπλ απφ ζεκείν ζε ζεκείν ηελ 
αζθαιή επηθνηλσλία κέζσ Layer-3 θξππηνγξαθεκέλσλ ζεξάγγσλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο 
θξππηνγξάθεζεο - απνθξππηνγξάθεζεο πινπνηείηαη ζηα ηειηθά ζεκεία ηεο ζήξαγγαο θαη ε 
πξνζηαηεπκέλε θίλεζε δηαβηβάδεηαη ζε φιν ην δίθηπν παξέρνληαο έηζη κεγαιχηεξν επίπεδν 
αζθάιεηαο. Οη ηαρχηεηεο δηαζχλδεζεο θηάλνπλ 24 Mbps (Download) ρσξίο εγγπεκέλε 
δηαζεζηκφηεηα. 

Αλάινγα ινηπφλ κε ηηο αλάγθεο θάζε επηρείξεζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαηηζέκελσλ 
ζηελ ελδηαθέξνπζα γεσγξαθηθή πεξηνρή δηαζπλδέζεσλ WAN αιιά θαη ην θφζηνο «ελνηθίαζεο» 
ηεο γξακκήο απφ ηνλ πάξνρν νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία επηινγήο. Όπσο ήδε έρνπκε 
αλαθέξεη θαη ζηηο ζρεδηαζηηθέο θαηεπζχλζεηο πινπνίεζεο ηνπ δηθηχνπ καο, γηα ηε δηαζχλδεζε 
ησλ ππνθαηαζηεκάησλ κε ηνλ θεληξηθφ θφκβν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κηζζσκέλεο γξακκέο. Γηα 
απηφ ην ιφγν έρεη επηιεγεί λα ηνπνζεηεζεί ζηνπο θεληξηθνχο δξνκνινγεηέο ε θάξηα HWIC-4T 
(βι. Δηθφλα 4-9) φπνπ ππνζηεξίδεη ζχγρξνλεο ζεηξηαθέο ζπλδέζεηο.  

Βάζεη ηεο επηιεγκέλεο δηάξζξσζεο ηνπ δξνκνινγεηή θαη θαηά πξνέθηαζε ηνπ ηχπνπ 
ησλ δηεπαθψλ (Serial, ADSL,  ISDN θ.α.) πνπ ππάξρνπλ ζε απηφλ, κεηαβάιινληαη νη 
ππνζηεξηδφκελνη ηχπνη Layer-2 ελζπιάθσζεο. Όζνλ αθνξά ηηο ζεηξηαθέο δηεπαθέο νη 
δξνκνινγεηέο Cisco ππνζηεξίδνπλ HDLC, PPP θαη FR. Κάηη πνπ κπνξεί λα απεηθνληζηεί 
δίλνληαο ζηε ζεηξηαθή δηεπαθή ηελ εληνιή encapsulation ?, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα 
γηα ηε δηεπαθή S0/0/0 (ε έμνδνο κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ έθδνζε ηνπ IOS πνπ ηξέρεη 
ζηνλ δξνκνινγεηή): 

Router(config)#configuration terminal 

Router(config)# interface S0/0/0 

Router(config-if)# encapsulation ? 

 atm-dxi  ATM-DXI encapsulation 

 frame-relay Frame Relay networks 

 hdlc  Serial HDLC synchronous 

 lapb  LAPB (X.25 Level 2) 

 ppp  Point-to-Point protocol 

 x25  X.25 

Πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε πσο αλ είρακε άιινπο ηχπνπο δηεπαθψλ ζην δξνκνινγεηή ζα είρακε 
θαη δηαθνξεηηθέο επηινγέο ελζπιάθσζεο ζαλ απνηέιεζκα.  
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Διευθέτηση HDLC Ενθυλάκωσης 

Σν HDLC (High-Level Data Link Control, Έιεγρνο πλδέζκνπ Τςεινχ Δπηπέδνπ) απνηειεί κηα 
κέζνδν ελζπιάθσζεο δεδνκέλσλ ζε ζχγρξνλνπο ζεηξηαθνχο ζπλδέζκνπο ε νπνία ρξεζηκνπνηεί 
ραξαθηήξεο θαη άζξνηζκα ειέγρνπ πιαηζίσλ. Σν HDLC είλαη έλα πξσηφθνιιν Layer 2 θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζε δεχμεηο point-to-point. Αξρηθά πινπνηήζεθε γηα ηε κεηαθνξά 
ραξαθηήξσλ κεηαμχ «ραδψλ» ηεξκαηηθψλ ζε απνκαθξπζκέλα δίθηπα. Σν HDLC ζε κηα δεχμε δελ 
κπνξεί λα ππνζηεξίμεη εγγελψο πνιιά πξσηφθνιια θαη απηφ δηφηη δελ ππάξρεη ηππνπνηεκέλε 
κέζνδνο πνπ λα θαζνξίδεη πνην πξσηφθνιιν κεηαθέξεη. 

Ζ αλάγθε πξνζπέιαζεο ηνπ παξαπάλσ κεηνλεθηήκαηνο, νδήγεζε ηε Cisco ζηε 
δεκηνπξγία κηαο απνθιεηζηηθήο έθδνζεο ηνπ HDLC πνπ ην νλφκαζε cHDLC. Σα πιαίζηα ηνπ 
cHDLC ρξεζηκνπνηνχλ έλα πεδίν πνπ ελεξγεί σο πεδίν πξσηνθφιινπ, επηηπγράλνληαο έηζη ηε 
δπλαηφηεηα θνηλήο ρξήζεο ηνπ ίδηνπ ζεηξηαθνχ ζπλδέζκνπ απφ πνιιά πξσηφθνιια. Σν cHDLC 
είλαη ν πξνεπηιεγκέλνο ηχπνο ελζπιάθσζεο κφλν κεηαμχ δξνκνινγεηψλ Cisco φπνπ κπνξνχλ 
λα αλαγλσξίδνπλ θαη εξκελεχνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν πιαηζίσλ. ηελ Δηθφλα 4-30 
παξνπζηάδεηαη ε κνξθή ησλ HDLC θαη cHDLC πιαηζίσλ. ην cHDLC πιαίζην δηαθξίλεηαη ην 
πεδίν Protocol Code πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηχπνπ πξσηνθφιινπ πνπ 
ελζπιαθψλεηαη κέζα ζην πιαίζην.  

Δηθόλα 4-30: Μνξθή Πιαηζίσλ HDLC θαη cHDLC 

Flag Address Control Data Flag

cHDLC

Protocol Code 

Flag Address Control Data Frame Check Sequence Flag

HDLC

Frame Check Sequence

 

Οη ζχγρξνλεο ζεηξηαθέο ζπλδέζεηο απφ πξνεπηινγή ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν cHDLC. 
ε πεξίπησζε φκσο πνπ απηφ έρεη αιιάμεη απφ θάπνηα πξνγελέζηεξε παξακεηξνπνίεζε ε 
δηαδηθαζία δηεπζέηεζεο cHDLC ελζπιάθσζεο πινπνηείηαη κε ηελ εληνιή encapsulation hdlc 
φπσο παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

Router #configuration terminal 

Router(config)# interface S0/0/0 

Router(config-if)# encapsulation hdlc 

Σν cHDLC ινηπφλ, είλαη έλα Layer-2 πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηζζσκέλεο 
γξακκέο κεηαμχ δπν ζπζθεπψλ Cisco φπνπ κπνξνχλ λα εξκελεχνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν 
πιαηζίσλ. Γηα ηελ επηθνηλσλία ζπζθεπψλ πνπ δελ ππνζηεξίδνπλ ην cHDLC, σο κέζνδνο 
ελζπιάθσζεο ελδείθλπηαη ην πξσηφθνιιν PPP. 

PPP Ενθυλάκωση 

Σν PPP πεξηγξάθεηαη απφ ηα έγξαθα RFC1661, RFC1932 θαη RFC1332. Μπνξεί λα 
δηεπζεηεζεί ζε δηεπαθέο ηχπνπ φπσο: 

 Αζχγρξνλεο ζεηξηαθέο 

 χγρξνλεο ζεηξηαθέο 

 ISDN 

 HSSI (High Speed Serial Interface, πξηαθή δηαζχλδεζε Τςειήο Σαρχηεηαο) 
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Σν PPP είλαη έλα πξσηφθνιιν επηπέδνπ δεχμεο δεδνκέλσλ, κε πςειά βειηησκέλε 
ιεηηνπξγηθή αμία ιφγσ ηεο ρξήζεο δχν ππνεπηπέδσλ, ησλ NCP θαη LCP φπσο απεηθνλίδνληαη 
ζηε ζπλέρεηα (Δηθφλα 4-31). 

Δηθόλα 4-31: PPP Τπνεπίπεδα 

Network Control Protocol (NCP)

Link Control Protocol (LCP)

OSI Layer

1

2

3

PPP

EIA/TIA-232, V.24, V.35, ISDN

IP, IPX, Apple Talk

 

Σν PPP γηα λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη θαη λα ελζπιαθψλεη πνιιά πξσηφθνιια Layer-3, 
ρξεζηκνπνηεί ην NCP (Network Control Protocol, Πξσηφθνιιν Διέγρνπ Γηθηχνπ). Σν PPP 
κεηαθέξεη παθέηα απφ πνιιά πξσηφθνιια επηπέδνπ δηθηχνπ ζε ζηνηρεία NCP. Πξφθεηηαη γηα 
πεδία πνπ πεξηέρνπλ ηππνπνηεκέλε πιεξνθνξία κε ηνλ θσδηθφ ηνπ πξσηνθφιινπ πνπ 
ελζπιαθψλεη ην PPP. 

Δπηπιένλ, ην PPP ρξεζηκνπνηεί ηηο LCP (Link Control Protocol, Πξσηφθνιιν Διέγρνπ 
πλδέζκνπ) επηινγέο θπξίσο ζηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηνλ έιεγρν πιαηζίσλ γηα ηελ πινπνίεζε 
ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ηεο point-to-point δεχμεο πνπ θαζνξίδεη ν δηαρεηξηζηήο γηα ηε ζχλδεζε. 
Ο Πίλαθαο 4-2 παξνπζηάδεη ηηο ιεηηνπξγηθέο επηινγέο ηνπ LCP.  

Πίλαθαο 4-2: Δπηινγέο Γηεπζέηεζεο LCP 

Δπηινγή LCP Πξσηόθνιιν Λεηηνπξγία 

Δληνπηζκφο ζθαικάησλ 
(Error detection) 

Magic Number  

Quality 

Οη κεραληζκνί εληνπηζκνχ ζθαικάησλ 
επηηξέπνπλ ζε κηα δηεξγαζία λα εληνπίζεη 
πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηινγέο 
Magic Number θαη Quality βνεζνχλ ζηελ 
εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεχμεσλ. 

Multilink Multilink PPP 
Δπηηξέπεη ηε ρξήζε πνιιψλ δηαζπλδέζεσλ 
PPP πνπ έρνπλ ηνλ ίδην πξννξηζκφ, γηα ηελ 
εμηζνξξφπεζε ηνπ θνξηίνπ. 

πκπίεζε 
(Compression) 

Stacker 

Predictor 

Με ηελ επηινγή ζπκπίεζεο, κεηψλνληαη ηα 
πξνο απνζηνιή δεδνκέλα αθνχ ηα πιαίζηα 
ζπκπηέδνληαη πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπο θαη 
απνζπκπηέδνληαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
παξαιήπηε. Δπηηπγράλνληαο έηζη αχμεζε ηεο 
δηεθπεξαησηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο PPP δεχμεο. 

Πηζηνπνίεζε 
(Authentication) 

PAP 

CHAP 

Οη επηινγέο πηζηνπνίεζεο, απαηηνχλ απφ ηελ 
θαινχζα πιεπξά ηεο δεχμεο θαηά ηελ 
πξνζπάζεηα ζχλδεζήο ηεο, λα εηζάγεη 
πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα απνδεηθλχεη ηε 
λφκηκε άδεηα ζχλδεζεο. Δίλαη ηδηαίηεξα 
ρξήζηκεο ζε ζπλδέζεηο κέζσ ηειεθψλνπ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ην PPP σο κέζνδν 
ελζπιάθσζεο. 
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Γηα ηελ απνθαηάζηαζε PPP ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ζπζθεπψλ απαηηνχληαη ηξεηο θάζεηο 
νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

Δηθόλα 4-32: Απνθαηάζηαζε PPP ύλδεζεο 

ü Φάζε δεκηνπξγίαο ζπλδέζκνπ

ü Φάζε πηζηνπνίεζεο (πξναηξεηηθά)

ü Φάζε πξσηνθόιινπ επηπέδνπ δηθηύνπ

Μεηαγσγή κε 

Κπθιώκαηα

 

1. ηε Φάζε δεκηνπξγίαο ζπλδέζκνπ, θάζε ζπζθεπή ζηέιλεη παθέηα LCP πξνθεηκέλνπ 
λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ ησλ ζπζθεπψλ. Σα LCP παθέηα 
πεξηέρνπλ έλα πεδίν Δπηινγήο Γηεπζέηεζεο πνπ επηηξέπεη ζηηο ζπζθεπέο λα 
δηαπξαγκαηεχνληαη ηε ρξήζε επηινγψλ φπσο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθαο 
4-2. 

2. Ζ Φάζε πηζηνπνίεζεο είλαη πξναηξεηηθή. Ωο εθ ηνχηνπ, κεηά ηελ πηζαλή επηινγή 
πξσηνθφιινπ πηζηνπνίεζεο PAP ή CHAP, μεθηλά ε επηιεγκέλε δηαδηθαζία 
πηζηνπνίεζεο. 

3. ηε Φάζε πξσηνθόιινπ επηπέδνπ δηθηύνπ, νη ζπζθεπέο ζηέιλνπλ NCP παθέηα 
πξνθεηκέλνπ λα δηεπζεηήζνπλ έλα ή θαη πεξηζζφηεξα πξσηφθνιια Layer-3. Μφιηο 
ζπκβεί απηφ θάζε έλα απφ ηα επηιεγκέλα πξσηφθνιια έρεη ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο 
παθέησλ κέζσ ηεο WAN δεχμεο. 

Δηθόλα 4-33: Πηζηνπνίεζε PAP θαη CHAP 

―Username, Password‖

Απνδνρή/Απφξξηςε

1

2

Γηπιή Υεηξαςία PAP

Έιεγρνο

Απνδνρή/Απφξξηςε

2

3

Σξηπιή Υεηξαςία CHAP

1

Απφθξηζε

RourerA

Απνκαθξπζκέλνο 

Γξνκνινγεηήο

RourerB

Κεληξηθφο 

Γξνκνινγεηήο
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Ζ πηζηνπνίεζε είλαη κηα επηινγή αξθεηά ρξήζηκε εηδηθά ζε ζπλδέζεηο κέζσ ηειεθψλνπ 
φπνπ δελ ππάξρεη εθ ησλ πξνηέξσλ θακία εγγχεζε γηα ην πνηνο ζα πξνζπαζήζεη λα ζπλδεζεί 
κε ην δξνκνινγεηή. Καηά ηελ πινπνίεζε PPP πηζηνπνίεζεο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δπν 
πξσηφθνιια, ην PAP θαη ην CHAP, κε ην δεχηεξν λα ζεσξείηαη αζθαιέζηεξν.  

Σν PAP δε ζεσξείηαη ηζρπξφ πξσηφθνιιν πηζηνπνίεζεο. Δπεκβαίλεη κφλν θαηά ηελ 
αξρηθή δεκηνπξγία ηεο ζχλδεζεο θαη βαζίδεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ελφο 
απνκαθξπζκέλνπ θφκβνπ κε ηε ρξήζε ηεο «δηπιήο ρεηξαςίαο» (βι. Δηθφλα 4-33). Μεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο θάζεο δεκηνπξγίαο ζπλδέζκνπ (1

ε
 θάζε) ν απνκαθξπζκέλνο δξνκνινγεηήο 

ζηέιλεη ζπλερψο δεχγε username θαη password έσο φηνπ νινθιεξσζεί ε ζχλδεζε κε απνδνρή 
ή δηαθνπεί ε ζχλδεζε κε απφξξηςε. Καηά ηελ πηζηνπνίεζε PAP απηφο πνπ έρεη ηνλ έιεγρν 
ζπγρξνληζκνχ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζχλδεζεο είλαη ν απνκαθξπζκέλνο θφκβνο. Σν 
password ζηέιλεηαη ρσξίο απφθξπςε κέζσ ηεο δεχμεο θαη δελ παξέρεηαη θακία πξνζηαζία απφ 
επηζέζεηο επαλάιεςεο. 

Αληίζεηα κε ην PAP, ην CHAP δελ επεκβαίλεη κφλν θαηά ηελ αξρηθή ζχλδεζε αιιά θαη 
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κεηά ηελ απνθαηάζηαζή ηεο, ψζηε λα επαιεζεχεη ζπλέρεηα ηελ 
ηαπηφηεηα κέζσ «ηξηπιήο ρεηξαςίαο» (βι. Δηθφλα 4-33). Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο 
δεκηνπξγίαο ζπλδέζκνπ (1

ε
 θάζε), ν θεληξηθόο δξνκνινγεηήο ζηέιλεη ζηνλ απνκαθξπζκέλν 

θφκβν έλα κήλπκα «επαιήζεπζεο». Ο ηειεπηαίνο απαληά κε κηα ηηκή πνπ ππνινγίδεηαη κέζσ 
κηαο κνλφδξνκεο ζπλάξηεζεο θαηαηεκαρηζκνχ (ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ε MD5 πνπ βαζίδεηαη 
ζην θνηλφ username θαη ζε έλα «κήλπκα επαιήζεπζεο»). Ο θεληξηθφο δξνκνινγεηήο, αθνχ έρεη 
νινθιεξψζεη ηνπο δηθνχο ηνπ ππνινγηζκνχο, αλακέλεη κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή θαηαηεκαρηζκνχ. 
Αλ ν απνκαθξπζκέλνο ηνχ ζηείιεη ηελ αλακελφκελε ηηκή ηφηε ε ζχλδεζε παξακέλεη ελεξγή, 
δηαθνξεηηθά δηαθφπηεηαη αθαξηαία. Σν CHAP παξέρεη πξνζηαζία απφ επηζέζεηο επαλάιεςεο. 

Διευθέτηση Ενθυλάκωσης PPP και Πιστοποίησης CHAP 

ην παξάδεηγκα ηεο Δηθφλα 4-34, παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία δηεπζέηεζεο 
ελζπιάθσζεο PPP θαη πηζηνπνίεζεο CHAP. Οη εληνιέο πηζηνπνίεζεο εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο 
δπν δξνκνινγεηέο αθνχ εθαηέξσζελ πξέπεη θαη λα πηζηνπνηήζνπλ θαη λα πηζηνπνηεζνχλ. Σν 
username θαζψο θαη ην password πνπ ζηέιλεη ν θάζε δξνκνινγεηήο πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ κε 
απηά πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί (κέζσ ηεο εληνιήο: Router(config)# username όλνκα password 
θσδηθόο-πξόζβαζεο) ζηνλ «απέλαληη» δξνκνινγεηή. Γειαδή, φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζην 
παξάδεηγκα, ζαλ όλνκα ρξήζηε CHAP γηα ηνλ έλα δξνκνινγεηή νξίδνπκε ην hostname ηνπ 
απέλαληη δξνκνινγεηή. Δπίζεο ν θσδηθόο-πξόζβαζεο θαη ζηνπο δπν δξνκνινγεηέο πξέπεη λα 
είλαη ν ίδηνο.  

Δηθόλα 4-34: Γηεπζέηεζε Δλζπιάθσζεο PPP θαη Πηζηνπνίεζεο CHAP 

Απνκαθξπζκέλνο 

Γξνκνινγεηήο

Κεληξηθφο 

Γξνκνινγεηήο

RourerA RourerBS0 S0

Έιεγρνο

Απνδνρή/Απφξξηςε

2

3

Σξηπιή Υεηξαςία CHAP

1

Απφθξηζε

Switch> enable 

Router # configuration terminal

Router(config)# hostname RouterA

RouterA(config)# username RouterB password k@ldi$

RouterA(config)# interface S0

RouterA(config-if)# ip address 10.0.1.1 255.255.255.0

RouterA(config-if)# encapsulation ppp

RouterA(config-if)# ppp authentication chap

Switch> enable 

Router # configuration terminal

Router(config)# hostname RouterB

RouterB(config)# username RouterA password k@ldi$

RouterB(config)# interface S0

RouterB(config-if)# ip address 10.0.1.2 255.255.255.0

RouterB(config-if)# encapsulation ppp

RouterB(config-if)# ppp authentication chap
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4.5.21 Διασύνδεση με Σηλεπικοινωνιακό Πάροχο Τπηρεσιών 

Γηα ηελ νινθιήξσζε κε ελδνεηαηξηθψλ θιήζεσλ, δειαδή θιήζεσλ απφ θαη πξνο ηειεθσληθνχο 
αξηζκνχο πνπ δελ αλήθνπλ ζην αξηζκνδνηηθφ πιάλν ηεο εηαηξίαο, απαηηείηαη ε δηαζχλδεζε ηεο 
ηειεπηαίαο κε έλαλ (ή θαη πεξηζζφηεξνπο) πάξνρν ηειεθσλίαο, φπσο είλαη ν ΟΣΔ ε HOL θ.α. Ζ 
δηαζχλδεζε κε ηνλ πάξνρν κπνξεί λα γίλεη ζε έλα ή θαη πεξηζζφηεξα ζεκεία ηνπ WAN δηθηχνπ 
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο εθάζηνηε εηαηξίαο.  

Γηα παξάδεηγκα, ε εηαηξία ηνπ ππνζεηηθνχ ζελαξίνπ πνπ πινπνηνχκε έρεη 16 ζεκεία 
παξνπζίαο ζε φιε ηελ Διιάδα. ηελ πεξίπησζή καο, επηιέγνπκε λα ππάξρεη κφλν έλα θεληξηθφ 
ζεκείν δηαζχλδεζεο (κέζσ PRI ISDN) κε ηνλ πάξνρν (π.ρ. ζην θεληξηθφ θαηάζηεκα ηεο 
Αζήλαο). Μηα εμεξρφκελε θιήζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ έλα πεξηθεξηαθφ θαηάζηεκα 
(π.ρ. ηεο Καιακάηαο), γηα λα εμππεξεηεζεί πξέπεη πξψηα λα δξνκνινγεζεί κέζσ ηνπ WAN ηεο 
εηαηξίαο πξνο ηνλ θεληξηθφ θφκβν θαη έπεηηα απφ εθεί πξνο ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ κέζσ ηνπ 
παξφρνπ ππεξεζηψλ. ηε πεξίπησζε απηή παξαηεξείηαη αλαζηάησζε φηαλ ηειέθσλα 
πεξηθεξηαθψλ θαηαζηεκάησλ θαινχλ αξηζκνχο άκεζεο αλάγθεο (π.ρ. 199 ή 100), αθνχ νη 
θιήζεηο δελ κπνξνχλ λα θαηεπζπλζνχλ ζηνπο θαηά ηφπνπο ζηαζκνχο. Ζ αληηκεηψπηζε απηνχ 
ηνπ πξνβιήκαηνο κπνξεί λα επηηεπρηεί αλ ζε θάζε πεξηθεξηαθφ θαηάζηεκα εγθαηαζηαζεί κηα 
BRI γξακκή θαη επηπξνζζέησο παξακεηξνπνηεζεί θαηάιιεια ην πιάλν ειέγρνπ θιήζεσλ, ψζηε 
λα δξνκνινγεί πξνο ηελ BRI πχιε φιεο ηηο θιήζεηο άκεζεο αλάγθεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 
απφ ηνπηθά εζσηεξηθά ηειέθσλα. Έλα δεχηεξν φθεινο πνπ πξνζθέξεη ε παξαπάλσ επηινγή 
είλαη φηη ηα εζσηεξηθά ηειέθσλα ησλ πεξηθεξηαθψλ θαηαζηεκάησλ, δχλαηαη λα απνθηήζνπλ θαη 
ηνπηθή αξηζκνδφηεζε (π.ρ. γηα ηελ Καιακάηα: 27210…..). Μέζα απφ θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλνπο πίλαθεο αληηζηνίρεζεο ζην πιάλν ειέγρνπ, νη θιήζεηο πξνο αξηζκνχο κε 
ηνπηθή αξηζκνδφηεζε εμππεξεηνχληαη απφ ζπγθεθξηκέλα εζσηεξηθά ηνπηθά ηειέθσλα.  

Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, νη δπν πξφηππεο κέζνδνη πξφζβαζεο πνπ θαζνξίδεη ην 
ISDN είλαη νη BRI θαη PRI φπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 4-35. 

Δηθόλα 4-35: Μέζνδνη Πξόζβαζεο ISDN 

Γίθηπν 

Παξφρνπ 

Τπεξεζηψλ

Γξακκή: εηξηαθή κε Μεηαγσγή

2B D

BRI

CSU/DSU ...

23B (T1) ή 30B (E1) D

PRI

NT

 

1. Ζ BRI (Basic Rate Interface, Γηαζχλδεζε Βαζηθνχ Ρπζκνχ) δηαζχλδεζε απνηειείηαη 
απφ δπν θαλάιηα Β (Bearer, Φέξνληα) 64 Kbps θαη έλα θαλάιη D 16 Kbps. Σα θαλάιηα Β 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηάδνζε ςεθηνπνηεκέλσλ ζεκάησλ νκηιίαο, ελψ ην θαλάιη D 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έλαξμε ηεο θιήζεο, ηε ζεκαηνδνζία θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 
θιήζεο. Ζ θπθινθνξία πνπ δηέξρεηαη απφ ην θαλάιη D βαζίδεηαη ζην Layer-2 
πξσηφθνιιν LAPD (ην LAPD βαζίδεηαη ζην HDLC). ηνπο επηιεγκέλνπο γηα ην δίθηπν 
καο δξνκνινγεηέο 2951 θαη 2901 ππάξρνπλ αληίζηνηρα 16 θαη 8 BRI δηαζέζηκεο 
δηαζπλδέζεηο.  

2. Ζ PRI (Primary Rate Interface, Γηαζχλδεζε Πξσηεχνληνο Ρπζκνχ) δηαζχλδεζε, κέζσ 
ηεο ηερλνινγίαο Σ1, παξέρεη 23 θαλάιηα Β 64 Kbps θαη έλα θαλάιη D 64 Kbps. ηελ 
Δπξψπε αιιά θαη ζε πνιιά άιια ζεκεία ηνπ θφζκνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερλνινγία E1, 
κέζσ ηεο νπνίαο ε PRI δηαζχλδεζε παξέρεη 30 θαλάιηα Β 64 Kbps θαη έλα θαλάιη D 64 
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Kbps. Γηα κηα δηαζχλδεζε PRI, αλ ε επηιεγκέλε ζηνλ δξνκνινγεηή θάξηα έρεη 
ελζσκαησκέλν εμνπιηζκφ CSU/DSU, απαηηείηαη κφλν κηα απεπζείαο ζχλδεζε κε ηνλ 
πάξνρν, δηαθνξεηηθά πξέπεη λα παξεκβάιιεηαη ν εμνπιηζκφο CSU/DSU (Channel 
Service Unit/Data Service Unit, Μνλάδα Δμππεξέηεζεο Γεδνκέλσλ/Μνλάδα 
Δμππεξέηεζεο Καλαιηνχ). Ζ θάξηα HWIC-2CE1T1 (βι. Δηθφλα 4-8), δηαζέηεη 
νινθιεξσκέλν ζχζηεκα CSU/DSU θαζηζηψληαο κε αλαγθαία ηελ χπαξμε εμσηεξηθνχ 
modem γηα ηε δηαζχλδεζε. 

Ενεργοποίηση PRI ISDN Διασύνδεσης 

Πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζεί κηα PRI ISDN δηαζχλδεζε αθνινπζνχκε ηα επφκελα βήκαηα 
δηεπζέηεζεο: 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Router(config)# isdn switch-type switch-type  

Παράδειγμα: 

Router(config)# isdn switch-type primary-net5 

Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ κεηαγσγέα, κε 
βάζε ηε switch-type ηηκή πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ν πάξνρνο ππεξεζηψλ (βι. 
Πίλαθαο 4-3). 

2 Router(config)# controller {t1 | e1} slot/port 

Παράδειγμα: 

Router(config)# controller e1 1/0 

Δηζαγσγή ζηνλ controller θαη επηινγή 
ηνπ ηχπνπ ηεο PRI δηαζχλδεζεο (T1 ή 
E1).  

3 Router(config-controller)# framing {sf | esf | crc4 | 

no-crc4} 

  

 

Παράδειγμα: 

Router(config-controller)# framing crc4 

Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ πιαηζίσλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεί ν πάξνρνο γηα ηελ 
επηθνηλσλία κέζσ ηεο γξακκήο. Ο ηχπνο 
δίλεηαη ζηνλ πειάηε απφ ηνλ πάξνρν θαη 
κπνξεί λα είλαη γηα Σ1: SF (Super 
Frame, Τπεξπιαίζην) ή ESF (Extended 
SF, Δθηεηακέλν Τπεξπιαίζην) θαη γηα 
Δ1: CRC4 (Cyclic Redundancy Check 4, 
Κπθιηθφο Έιεγρνο Πιενλαζκνχ) ή ρσξίο 
Κπθιηθφ Έιεγρν Πιενλαζκνχ (no-CRC4) 

4 Router(config-controller)# clocking {line | internal | 

loop-timed} 

 Παράδειγμα: 

Router(config-controller)# clocking line 

Καζνξηζκφο πξνέιεπζεο ρξνληζκνχ. 
Απφ πξνεπηινγή είλαη ε γξακκή ηνπ 
παξφρνπ (line). 

5 Router(config-controller)# linecode {ami | b8zs | 

hdb3} 

Παράδειγμα: 

Router(config-controller)# linecode hdb3 

Ρχζκηζε ζεκαηνδφηεζεο θσδηθνχ 
γξακκήο. Έγθπξεο ηηκέο γηα: 

Σ1: ami (πξνεπηιεγκέλε) ή b8zs 

Δ1: hdb3 

6 Router(config-controller)# pri-group timeslots {1-24 | 

1-31} 

 Παράδειγμα: 

Router(config-controller)# pri-group timeslots 1-31 

Router(config-controller)# exit 

Καζνξίδεη φηη ν ειεγθηήο ζα ιεηηνπξγεί 
ζαλ PRI θαη πξνζζέηεη ην θαηάιιειν 
εχξνο ρξνλνζπξίδσλ αλάινγα κε ηνλ 
ηχπν: 

Σ1: 1-24, Δ1: 1-31 

7 Router(config)# interface serial slot/port:23        ή  

Router(config)# interface serial slot/port:15 

 

Παράδειγμα: 

Router(config)# interface serial 1/0:15 

Μεηά ηε δεκηνπξγία ησλ ρξνλνζπξίδσλ 
(Βήκα 6), ν δξνκνινγεηήο δεκηνπξγεί 
απηφκαηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ θαλαιηνχ 
D, φπνπ είλαη ε ζεηξηαθή δηεπαθή: 

Γηα Σ1: slot/port:23  

Γηα Δ1: slot/port:15 

Δηζαγσγή ζηε ζεηξηαθή δηεπαθή 1/0:15 

8 Router(config-if)# isdn incoming-voice voice Δλεξγνπνηεί ηελ εηζεξρφκελε θίλεζε 
θσλήο (ελεξγεί σο ην θαλάιη D) γηα λα 
εμαζθαιίζεη ηνλ ηφλν θιήζεο. 
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Πίλαθαο 4-3: Σύπνη Μεηαγσγέσλ PRI ISDN 

Σηκή: switch-type Πεξηγξαθή 

primary-5ess Μεηαγσγείο ΑΣ&Σα (ΖΠΑ) 

primary-dms100 
ΝΣ (Nortel Northern Telecom) DMS-100 
(Βφξεηα Ακεξηθή) 

primary-ni1 National ISDN-1 (Βφξεηα Ακεξηθή) 

primary-net5 
Σχπνο Μεηαγσγέσλ γηα Net3 ζην Ζλσκέλν 
Βαζίιεην, Δπξψπε θαη Απζηξαιία 

primary-ntt Μεηαγσγείο ISDN ΝΣΣ (Ηαπσλία) 

4.5.22 Πλάνο Ελέγχου Κλήσεων 

Όηαλ έλαο ρξήζηεο ηειεθψλνπ ζέιεη λα θαιέζεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ πιεθηξνινγεί 
πξψηα ην λνχκεξν θιήζεο θαη έπεηηα πεξηκέλεη λα αθνχζεη ην ζπλνκηιεηή ηνπ. Αλάινγα κε ηνλ 
πξννξηζκφ, αιιάδεη ην ζρήκα ηεο αξηζκνζεηξάο πνπ πιεθηξνινγεί. πγθεθξηκέλα γηα θιήζεηο 
εζσηεξηθνχ πιεθηξνινγεί 10 ςεθία (area-code + subscriber-code), ελψ γηα δηεζλείο θιήζεηο 
πιεθηξνινγεί 14 ςεθία (00 + country-code + area-code + subscriber-code). Τπεχζπλν γηα ηε 
κεηάθξαζε θαη δξνκνιφγεζε ηεο θιήζεο είλαη ην ηειεθσληθφ θέληξν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 
πιάλν ειέγρνπ θιήζεσλ πνπ έρεη δηεπζεηεζεί ζην εθάζηνηε ηειεθσληθφ θέληξν. 

Σν θιεηδί γηα ηελ πινπνίεζε ελφο πιάλνπ ειέγρνπ (dial plan) θιήζεσλ θαη ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ θσλήο κέζσ IP δηθηχνπ είλαη ε δηακφξθσζε dial peers. Σα dial peers 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηειηθψλ ζπζθεπψλ πεγήο θαη πξννξηζκνχ θαζψο θαη 
γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ (π.ρ. Voicecodec) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε 
ζθέινο θιήζεο (call leg) ηεο ζχλδεζεο. 

Δηθόλα 4-36: Dial Peer - Call Legs 

V V

IP Network

Call leg 1

(POTS dial peer )

Call leg 4

(POTS dial peer )

Call leg 2

(VoIP dial peer )

Call leg 3

(VoIP dial peer )

Πεγή Πξννξηζκόο

 

Έλα dial peer ζρεηίδεηαη κε θάζε ζθέινο θιήζεο (call leg): Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
δχλαηαη λα νξηζηνχλ κέζα ζε θάζε dial peer ψζηε λα εθαξκνζηνχλ ζε θάζε call leg είλαη ν  
codec, ην QoS, ην VAD θαη ν ξπζκφο γηα ππεξεζία Fax. Αλάινγα κε ην ζθέινο θιήζεο θάζε 
θιήζε κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί γηα δξνκνιφγεζε κε έλαλ απφ ηνπο δπν αθφινπζνπο 
ηξφπνπο: 

1. POTS-Dial Peer, πνπ θαζνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο παξαδνζηαθήο ζχλδεζεο κε ην 
δίθηπν ηειεθσλίαο. Σν Plain Old Telephone System - Dial Peer αληηζηνηρίδεη κηα 
αξηζκνζεηξά ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζχξα θσλήο (voive port) ηνπ ηνπηθνχ δξνκνινγεηή, 
φπνπ ζπλήζσο ζπλδέεηαη ζην ηνπηθφ δίθηπν ηειεθσλίαο ή ζε έλα PBX ή ζε έλα 
αλαινγηθφ ηειέθσλν (FXS).   
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2. VoIP-Dial Peer, πνπ θαζνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζχλδεζεο κέζσ ηνπ IP δηθηχνπ. 
Σν VoIP-Dial Peer αληηζηνηρίδεη κηα αξηζκνζεηξά ζε κηα απνκαθξπζκέλε ζπζθεπή 
δηθηχνπ, φπσο ν δξνκνινγεηήο πξννξηζκνχ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απνκαθξπζκέλε 
ηειεθσληθή ζπζθεπή πξννξηζκνχ. 

Session Target και Destination Pattern  

Σν session target (ζχλνδνο ζηφρνπ) είλαη ε IP δηεχζπλζε (ip-address) δηθηχνπ ηνπ 
απνκαθξπζκέλνπ δξνκνινγεηή ζηνλ νπνίν ζέινπκε λα απνζηαιεί κηα θιήζε φηαλ ζπκθσλεί κε 
έλα ηνπηθφ dial peer. Γειαδή αληηπξνζσπεχεη ηε δηαδξνκή πξνο ηνλ απνκαθξπζκέλν 
δξνκνινγεηή, ζηνλ νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν ην ηειέθσλν πξννξηζκνχ. Δμ νξηζκνχ, θάζε VoIP 
dial peer ρξεζηκνπνηεί ηελ εληνιή δηεπζέηεζεο session target.  

Γηα ηα εμεξρφκελα (outbound) dial peers, ην destination pattern (ζρήκα πξννξηζκνχ) 
είλαη ν αξηζκφο (string) ηεο απνκαθξπζκέλεο ηειεθσληθήο ζπζθεπήο πνπ ζέινπκε λα 
θαιέζνπκε. Δμ νξηζκνχ, θάζε POTS dial peer ρξεζηκνπνηεί ηελ εληνιή δηεπζέηεζεο destination 
pattern.  

ηελ Δηθφλα 4-37 παξνπζηάδεηαη ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ session target θαη destination pattern. 

Δηθόλα 4-37: πζρεηηζκόο Μεηαμύ Session Target θαη Destination Pattern 

V V

IP Network

Πεγή Πξννξηζκόο

dial peer 

session target

dial peer

destination pattern

string

ip-address

voice portserial port

 

Διευθέτηση Dial Peer και Session Targets 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ελφο session target πινπνηείηαη φπσο παξαθάησ: 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Router(config)# dial-peer voice number {voip | vofr | 

voatm} 

Παράδειγμα: 

Router(config)# dial-peer voice 864 voip 

Δηζαγσγή ζηελ θαηάζηαζε 
δηακφξθσζεο dial peers θαη θαζνξηζκφο 
ελφο voip dial peer (π.ρ. κε αξηζκφ 864). 

Απνδεθηέο ηηκέο γηα ηελ παξάκεηξν 
―number‖ 1 έσο 2147483647. 

2 Router(config-dialpeer)# session-target ipv4:ip-

address 

Παράδειγμα: 

Router(config-dialpeer)# session-target 

ipv4:10.45.44.43 

Καζνξίδεη ηελ IP δηεχζπλζε ηνπ next-hop 
router δηθηχνπ θσλήο θαη ηε ζπζρεηίδεη 
κε ην dial peer 
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Διευθέτηση Dial Peer και Destination Patterns 

Ο πξνγξακκαηηζκφο ελφο session target πινπνηείηαη φπσο παξαθάησ: 

Βήκα Δληνιή Δπεμήγεζε 

1 Router(config)# dial-peer voice number {pots | voip | 

vofr | voatm}  

Παράδειγμα: 

Router(config)# dial-peer voice 123 voip 

Δηζαγσγή ζηελ θαηάζηαζε 
δηακφξθσζεο dial peers θαη θαζνξηζκφο 
ελφο voip dial peer (π.ρ. κε αξηζκφ 864). 

Απνδεθηέο ηηκέο γηα ηελ παξάκεηξν 
―number‖ 1 έσο 2147483647. 

2 Router(config-dialpeer)# destination-pattern [+] 

string [T] 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα: 

Router(config-dialpeer)# destination-pattern 5510527 

Σαηξηάδεη ηα ςεθία ηνπ αξηζκνχ πνπ 
έρνπλ θιεζεί θαη ηα ζπζρεηίδεη κε ην dial 
peer. 

Σν string κπνξεί λα είλαη κηα 
αξηζκνζεηξά κε βάζε ην πξφηππν Δ.164. 

Σν θεθαιαίν Σ ζπκβνιίδεη ηνλ «interdigit 
timeout». Αλ βξίζθεηαη ζην ηέινο ηεο 
αξηζκνζεηξάο ηφηε ν δξνκνινγεηήο 
ζπιιέγεη ηα ςεθία έσο φηνπ ιήμεη ην 
ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ έρεη θαζνξηζηεί 
κεηαμχ ηεο πιεθηξνιφγεζεο ησλ 
αξηζκψλ (10 sec είλαη ην default) ή κέρξη 
λα πιεθηξνινγεζεί ν ραξαθηήξαο 
ηεξκαηηζκνχ (#). 

 

 

Τπάξρνπλ θαη άιινη παξάκεηξνη πνπ κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ κέζα ζην dial peer, φπσο γηα 
παξάδεηγκα νη: 

Δληνιή Δπεμήγεζε 

Router(config-dialpeer)# forword-digits {num-digit | all 

|extra} 
Καζνξίδεη ηε κέζνδν πξνψζεζεο ησλ 
ςεθίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν dial peer 

Router(config-dialpeer)# max-conn number Καζνξίδεη ηηο κέγηζηεο επηηξεπηέο ζπλδέζεηο 
απφ θαη πξνο ηνλ dial peer 

Router(config-dialpeer)# preference value Καζνξίδεη ην βαζκφ πξνηεξαηφηεηαο. Όζν 
κηθξφηεξε ε ηηκή value ηφζν κεγαιχηεξε ε 
πξνηεξαηφηεηα. 

Router(config-dialpeer)# prefix string Καζνξίδεη ην πξφζεκα πνπ ζα βάιεη 
κπξνζηά απφ ηελ αξηζκνζεηξά ην dial peer 
πξνηνχ ην ζηείιεη ζηελ ηειεθσληθή ζχξα. 

Απνδεθηέο ηηκέο γηα ηελ παξάκεηξν string: 
0-9 θαη ην θφκκα (,) πνπ εηζάγεη 1 sec 
θαζπζηέξεζε.  

Router(config-dialpeer)# codec { g711alaw | g711ulaw 

|g729br8 |…} [bytes] 
ε έλα voip dial peer, θαζνξίδεη ηνλ codec 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
θσδηθνπνίεζε ηεο θσλήο. Ζ πξναηξεηηθή 
παξάκεηξνο bytes θαζνξίδεη ην voice 
payload size.  

Router(config-dialpeer)# port string ε έλα pots dial peer, θαζνξίδεη ηε ζχξα 
θσλήο. Π.ρ. port 1/0:0 
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Παξάδεηγκα: ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα δηεπζέηεζεο δξνκνιφγεζεο 
θιήζεσλ κεηαμχ δπν αλαινγηθψλ ηειεθψλσλ πνπ ζπλδένληαη ζε δηαθνξεηηθνχο Voice Gateway 
Routers. Όια ηα παθέηα ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ θσλήο ησλ VoIP θιήζεσλ πνπ πξνζαξκφδνληαη 
κε ηα dial-peer voice 10 voip θαη dial-peer voice 20 voip, νξίδεηαη πσο ζα ραξαθηεξίδνληαη κε 
IP Precedence 5

17
 θαη επηπιέσλ γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ζα ρξεζηκνπνηείηαη ν g711ulaw codec. 

Δηθόλα 4-38: Παξάδεηγκα Γξνκνιόγεζεο Κιήζεσλ Μεηαμύ Αλαινγηθώλ Σειεθώλσλ 

V V

IP Network
1/0/0 1/0/010.2.3.4 10.5.6.7

Voice Gateway 

Router 1

Voice Gateway 

Router 2
5510123 5510456

 

 

Γηεπζέηεζε Voice Gateway Router 1 Γηεπζέηεζε Voice Gateway Router 2 

voice-port 1/0/0 

! 

dial-peer voice 1 pots 

 destination-pattern 5510123 

 port 1/0/0 

! 

dial-peer voice 10 voip 

 destination-pattern 5510456 

 session target ipv4:10.5.6.7 

 ip precedence 5 

 codec g711ulaw 

voice-port 1/0/0 

! 

dial-peer voice 2 pots 

 destination-pattern 5510456 

 port 1/0/0 

! 

dial-peer voice 20 voip 

 destination-pattern 5510123 

 session target ipv4:10.2.3.4 

 ip precedence 5 

 codec g711ulaw 

 

Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο δπν 
codec θσλήο. ε θάζε codec δίλεηαη δηαθνξεηηθφο βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο (preference).  

 

Γηεπζέηεζε Voice Gateway Router 1 Γηεπζέηεζε Voice Gateway Router 2 

voice class codec 1 

 codec preference 1 g729r8 

 codec preference 2 g711ulaw 

! 

voice-port 1/0/0 

! 

voice-port 1/0/1 

! 
dial-peer voice 1 pots 

 destination-pattern 5510123 

 port 1/0/0 

! 

dial-peer voice 2 voip 

 destination-pattern 5510456 

 voice-class codec 1 

 session target ipv4:10.5.6.7 

 ip precedence 5 

voice class codec 1 

 codec preference 1 g729r8 

 codec preference 2 g711ulaw 

! 

voice-port 1/0/0 

! 

voice-port 1/0/1 

! 
dial-peer voice 1 pots 

 destination-pattern 5510456 

 port 1/0/0 

! 

dial-peer voice 2 voip 

 destination-pattern 5510123 

 voice-class codec 1 

 session target ipv4:10.2.3.4 

 ip precedence 5 
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 Μέζνδνο Σαμηλφκεζεο θαη ήκαλζεο κε ηε ρξήζε Dial Peers. 
 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή    Καιδήο Γεκήηξηνο  

Μειέηε θαη Τινπνίεζε ελφο χγρξνλνπ Γηθηχνπ Γεδνκέλσλ  
κε Έκθαζε ζηε Μεηάδνζε Φσλήο (VoIP)  179 

 

Παξάδεηγκα: Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα δηεπζέηεζεο γηα ππνζηήξημε επηθνηλσλίαο ζπζθεπψλ 
fax κε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ Σ.38. 

Δηθόλα 4-39: Δπηθνηλσλία πζθεπώλ Fax Μέζσ T.38 

V V

IP Network
1/0/0 1/0/010.2.3.4 10.5.6.7

Voice Gateway 

Router 1

Voice Gateway 

Router 2
5510123 5510456

 

 

Γηεπζέηεζε Voice Gateway Router 1 Γηεπζέηεζε Voice Gateway Router 2 

voice-port 1/0/0 

! 

voice-port 1/0/1 

! 

dial-peer voice 1 pots 

 destination-pattern 5510123 
 port 1/0/0 

! 

dial-peer voice 2 voip 

 destination-pattern 5510456 
 session target ipv4:10.5.6.7 

 codec g711ulaw 

 fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 

fallback cisco 

 fax rate voice 

voice-port 1/0/0 

! 

voice-port 1/0/1 

! 

dial-peer voice 1 pots 

 destination-pattern 5510456 

 port 1/0/0 

! 

dial-peer voice 2 voip 

 destination-pattern 5510123 
 voice-class codec 1 

 session target ipv4:10.2.3.4 

 codec g711ulaw 

fax protocol t38 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 

 fax rate voice 

 

 

Παξάδεηγκα: Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ νη θιήζεηο πξέπεη λα αλαδξνκνινγνχληαη απηφκαηα 
κέζσ κηαο ελαιιαθηηθήο δηαδξνκήο. ην παξάδεηγκα ηεο Δηθφλα 4-40 παξνπζηάδεηαη κηα 
αλάινγε πεξίπησζε. Ζ θχξηα WAN δεχμε, κέζσ ηεο νπνίαο εμππεξεηείηαη φιε ε θίλεζε, 
μαθληθά αληηκεησπίδεη πξφβιεκα θαη ζηακαηά λα ιεηηνπξγεί. Απφ ην εζσηεξηθφ ηειέθσλν 1000 
πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν ζηνλ VGR1, πξαγκαηνπνηείηαη κηα θιήζε κε πξννξηζκφ ην εζσηεξηθφ 
ηειέθσλν 2000 πνπ ζπλδέεηαη ζηνλ VGR2. Ζ θιήζε επεηδή δελ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί κέζσ 
ηεο WAN δεχμεο, φπνπ είλαη ε πξψηε επηινγή δξνκνιφγεζεο (preference 1), ζα 
αλαδξνκνινγεζεί απηφκαηα κέζσ ηνπ PSTN δηθηχνπ (preference 2) κε ηελ αλάινγε ρξέσζε 
θπζηθά. Πξηλ ζηαιεί ε θιήζε ζηε ζχξα θσλήο ηνπ PSTN, απαηηείηαη ην εζσηεξηθφ ηεηξαςήθην 
λνχκεξν λα κεηαηξαπεί ζην εζληθφ δεθαςήθην ψζηε ην PSTN λα κπνξεί λα ην κεηαθξάζεη 
ζσζηά θαη θαηά επέθηαζε λα ην δξνκνινγήζεη ζην ζσζηφ πξννξηζκφ.  

Δπίζεο, πξέπεη λα πξνβιεθηεί θαη ε αληίζηξνθε πεξίπησζε. Γειαδή  ε κεηαηξνπή ζε 
εζσηεξηθφ ηεηξαςήθην αξηζκφ (π.ρ. 2000), ηεο ζπκβνινζεηξάο πνπ ζηέιλεη ην PSTN ζηνλ VGR 
πνπ εμππεξεηεί ην ηειέθσλν πξννξηζκνχ (π.ρ. 2105512000). Σν δεθαςήθην εζληθφ λνχκεξν 
πξέπεη λα κεηαηξέπεηαη απηφκαηα ζε ηεηξαςήθην εζσηεξηθφ ψζηε ν VGR λα ην κεηαθξάζεη 
ζσζηά θαη θαηά επέθηαζε λα ην δξνκνινγήζεη ζην ζσζηφ εζσηεξηθφ. 

Δηθόλα 4-40: Απηόκαηε Αλαδξνκνιόγεζε Κιήζεσλ Μέζσ Δλαιιαθηηθήο Γηαδξνκήο  

1/0/0

1/0/010.1.1.2 10.1.1.3

Voice Gateway 

Router 1

Voice Gateway 

Router 2
X1000 X2000

V V

PSTN

1/1/0

1/1/0
WAN

Πξφβιεκα ζηε 

WAN ζχλδεζε
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ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζρεηηθά αξρεία δηεπζέηεζεο γηα ην παξαπάλσ ζελάξην: 

Γηεπζέηεζε Voice Gateway Router 1 Γηεπζέηεζε Voice Gateway Router 2 

translation-rule 12 

 Rule 1 ^2 2105512 

! 

translation-rule 11 

 Rule 1 ^2105511 1 
! 

voice-port 1/0/0 

 translate called 11 

! 

voice-port 1/0/1 

! 

voice-port 1/1/0 

! 

voice-port 1/1/1 

! 

dial-peer cor custom 

! 

dial-peer voice 1 pots 

 destination-pattern 1000 

 port 1/1/0 

! 

dial-peer voice 2000 voip 

 preference 1 

 destination-pattern 2000 

 session target ipv4:10.1.1.3 

! 

dial-peer voice 20 pots 

 preference 2 

 destination-pattern 2000 

 translate-outgoing called 12 

 port 1/0/0 

 forward-digits all 

translation-rule 11 

 Rule 1 ^1 2105511 

! 

translation-rule 12 

 Rule 1 ^2105512 2 

! 

voice-port 1/0/0 

! 

voice-port 1/0/1 

! 

voice-port 1/1/0 

 translate called 12 

! 

voice-port 1/1/1 

! 

dial-peer cor custom 

! 

dial-peer voice 1 pots 

 destination-pattern 2000 

 port 1/0/0 

! 

dial-peer voice 1000 voip 

 preference 1 

 destination-pattern 1000 

 session target ipv4:10.1.1.2 

! 

dial-peer voice 10 pots 

 preference 2 

 destination-pattern 1000 

 translate-outgoing called 11 

 port 1/1/0 

 forward-digits all 

 

Παξάδεηγκα: ηελ επφκελε εηθφλα παξνπζηάδεηαη κηα απιή ηνπνινγία κε δπν θφκβνπο θαη 
ρξήζε ηνπ H.323 πξσηνθφιινπ. Όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κηα θιήζε κεηαμχ δπν ηειεθψλσλ πνπ 
δελ είλαη εγγεγξακκέλα ζηνλ ίδην CME, ν ηειεπηαίνο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη φηη ην ηειέθσλν 
πξννξηζκνχ δελ αλήθεη ζε απηφλ θαη ελ ζπλερεία λα δξνκνινγεί ηελ θιήζε ζην δεχηεξν CME. 

Δηθόλα 4-41: Ρνή VoIP Κιήζεο Μεηαμύ Γπν Cisco Unified CME  

CME1

IP: 10.1.1.1

CME2

IP: 10.1.2.1

IP Phone 1

IP: x.1.1.10

IP Phone 2

IP: x.10.2.10

SCCP παθέηα απφ x.10.1.10 πξνο 

10.1.1.1 TCP port 2000

H.323 ή SIP παθέηα ειέγρνπ  

απφ 10.1.1.1 πξνο 10.1.2.1 

SCCP παθέηα απφ 10.1.2.1 

TCP port 2000 πξνο x.10.2.10 

CME1

IP: 10.1.1.1

CME2

IP: 10.1.2.1

0100

IP: x.10.1.10

0200

IP: x.10.2.10

Παθέηα θσλήο απφ x.10.1.10 

UDP/RTP port 16384-32768 πξνο 

10.1.1.1 UDP/RTP port 2000

Σα παθέηα θσλήο μαλά-παθεηνπνηνχληαη 

θαη πξνσζνχληαη απφ 10.1.1.1 UDP/RTP 

port 16384-32768 πξνο 10.1.2.1 UDP/RTP 

port 16384-32768

Παθέηα θσλήο απφ 10.1.2.1 

UDP/RTP port 2000 πξνο x.10.2.10 

UDP/RTP port 16384-32768

RTP/UDP Traffic Proxy Behavior

Call Control Packet Proxy Behavior
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ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα ζρεηηθά αξρεία δηεπζέηεζεο ηνπ παξαδείγκαηνο:  

Γηεπζέηεζε CMΔ1 Γηεπζέηεζε CMΔ2 

dial-peer voice 200 voip 

     destination-pattern 02.. 

     session target 10.1.2.1 

     dtmf-relay h245-alphanumeric 

     codec g729r8 

     no vad 

telephony-service 

ip source-address 10.1.1.1 port 2000 

dial-peer voice 100 voip 

     destination-pattern 01.. 

     session target 10.1.1.1 

     dtmf-relay h245-alphanumeric 

     codec g729r8 

     no vad 

telephony-service 

ip source-address 10.1.2.1 port 2000 

 

Παξάδεηγκα: Όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, ππεχζπλνο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε ησλ 
θιήζεσλ ζην δίθηπν είλαη ν Call Manager. Δπίζεο ζηελ παξάγξαθν 1.1.3 αλαθεξζήθακε ζηα 
κνληέια αλάπηπμεο ελνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ θαη είδακε πσο ε επεμεξγαζία θιήζεσλ κπνξεί 
λα γίλεηαη είηε θεληξηθά είηε θαηαλεκεκέλα κε ηε ρξήζε μερσξηζηνχ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο 
θιήζεσλ ζε θάζε LAN. ην παξάδεηγκα ηεο Δηθφλαο 4-42 επηιέγνπκε ε επεμεξγαζία λα γίλεηαη 
θαηαλεκεκέλα απφ έλαλ ηνπηθφ Call Manager Express (βι. Πίλαθαο 4-1: Πξνζθεξφκελεο 
Δθδφζεηο ηνπ Cisco Call Manager) θάζε ππνδηθηχνπ. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε επηθνηλσλίαο 
κεηαμχ ησλ CME ρξεζηκνπνηείηαη ην Ζ.323

18
 πξσηφθνιιν ζεκαηνδνζίαο.  

ηα πιαίζηα ηνπ παξαδείγκαηνο, ζεσξνχκε φηη ππάξρνπλ ηξία ζπλδεδεκέλα 
ππνθαηαζηήκαηα κε ηνλ θεληξηθφ θφκβν, ησλ νπνίσλ ηα εζσηεξηθά ηειέθσλα ιακβάλνπλ 
αξηζκνδφηεζε απφ ζπγθεθξηκέλν εχξνο.  

Πίλαθαο 4-4: Αξηζκνδόηεζε Δζσηεξηθώλ Σειεθώλσλ αλά CME  

CME Αξηζκνδόηεζε 

2 απφ 0200 έσο 0299 (100 εζσηεξηθά λνχκεξα) 

3 απφ 0300 έσο 0399 (100 εζσηεξηθά λνχκεξα) 

4 απφ 0400 έσο 0499 (100 εζσηεξηθά λνχκεξα) 

 

Δπηπξφζζεηα, ε εηαηξία κειεηψληαο ηηο παξνχζεο αιιά θαη κειινληηθέο αλάγθεο ηεο, 
έρεη δεηήζεη θαη έρεη πάξεη απφ ηνλ πάξνρν ηειεθσλίαο 1000 δηεζλή λνχκεξα (Δ.164), απφ 
2105510000 έσο 2105510999.  

Γηα ηηο εηζεξρφκελεο θιήζεηο ν πάξνρνο έρεη ελεκεξψζεη ην δηαρεηξηζηή πσο ζα ζηέιλεη 
ηα ηέζζεξα ηειεπηαία λνχκεξα ηνπ αξηζκνχ. Π.ρ. αλ έλα κε εηαηξηθφ ηειέθσλν θαιέζεη ην 
2105510280, ν πάξνρνο ζηέιλεη ην ηεηξαςήθην 0280, φπνπ ν CME1 κπνξεί λα ην κεηαθξάζεη 
θαη λα ην δξνκνινγήζεη ζηνλ CME2 θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ζηελ εζσηεξηθή ηειεθσληθή 
ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε. Αλ γηα θάπνην ιφγν ηα εζσηεξηθά λνχκεξα δε ζρεηίδνληαη κε ην 
δεθαςήθην, φπσο ζπκβαίλεη ζην παξάδεηγκά καο, ηφηε πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ πίλαθεο 
αληηζηνίρηζεο. Π.ρ. κε ηελ εληνιή δηεπζέηεζεο: num-exp 0280 5555, επηηπγράλεηαη ε παξαπάλσ 
θιήζε λα θηππάεη ζην εζσηεξηθφ 5555 (γηα ηα εζσηεξηθά λνχκεξα κπνξνχκε λα επηιέμνπκε 
αξηζκνδφηεζε ηεο αξεζθείαο καο, αιιά πάληα πξνζπαζνχκε λα έρεη κηα ινγηθή αληηζηνηρία κε 
ην δεθαςήθην ψζηε λα απνθεχγνπκε φζν ην δπλαηφλ ηε ρξήζε πηλάθσλ αληηζηνίρηζεο).  
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 Σα dial peers ρξεζηκνπνηνχλ εμ’ νξηζκνχ ην H.323 signaling protocol. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα δηεπζέηεζεο dial peers 
κε ρξήζε θαη άιισλ πξσηνθφιισλ ζεκαηνδνζίαο φπσο ηα SIPv2 θαη MGCP.  
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Δηθόλα 4-42: Πιάλν Διέγρνπ Κιήζεσλ - Παξάδεηγκα  

S0

S2

S1 S0

S0

S0

172.16.1.2 172.16.1.1

172.16.2.2

172.16.2.1

172.16.3.2

172.16.3.1

port 0/1:15

WAN

WAN

WAN

Γίθηπν Παξφρνπ 

Τπεξεζηψλ 

Σειεθσλίαο

CME1

CME2

CME4

CME3

0400 0401 0402

...
0499

0301

...

0300

0302

0399

...

0200 0201 0202 0299

Γξακκή: εηξηαθή κε Μεηαγσγή

 

Απαηηείηαη λα δηεπζεηεζεί ην πιάλν ειέγρνπ θιήζεσλ, έηζη ψζηε: 

 Να εμππεξεηνχληαη νη ελδνεηαηξηθέο θιήζεηο κεηαμχ ησλ sites ηεο εηαηξίαο κε ρξήζε ηνπ 
ηεηξαςήθηνπ εζσηεξηθνχ αιιά θαη κε ρξήζε ηνπ δεθαςήθηνπ (Δ.164). 

 Να εμππεξεηνχληαη νη εμεξρφκελεο θιήζεηο απφ φια ηα ηειέθσλα ηεο εηαηξίαο πξνο 
φινπο ηνπο ζηαζεξνχο πξννξηζκνχο ζηελ Διιάδα (2xxxxxxxxx), αθφκα θαη αλ 
πιεθηξνινγεζεί ην πξφζεκα 0030 (00 + country-code). 

 Γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο θσλήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη codecs g729r8 θαη 
g711ulaw κε ηελ αληίζηνηρε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. 
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ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα ζρεηηθά αξρεία δηεπζέηεζεο ηνπ παξαδείγκαηνο
19

: 

Γηεπζέηεζε CMΔ1 Γηεπζέηεζε CMΔ2 

voice class codec 1 

 codec preference 1 g729r8 

 codec preference 2 g711ulaw 

! 

translation-rule 10 

 Rule 1 ^2105510 0 

! 

voice service voip 

 allow-connections h323 to h323 

 dial-peer voice 200 voip 

  destination-pattern 02.. 

  translate-outgoing called 10 

  voice-class codec 1 

  session target ipv4:172.16.2.1 

! 

 dial-peer voice 300 voip 

  destination-pattern 03.. 

  translate-outgoing called 10 

  voice-class codec 1 

  session target ipv4:172.16.1.1 

! 

 dial-peer voice 400 voip 

  destination-pattern 04.. 

  translate-outgoing called 10 

  voice-class codec 1 

  session target ipv4:172.16.3.1 

! 

 dial-peer voice 2 pots 

  destination-pattern 2......... 
  port 0/1:15 

  forward-digits all 

! 

num-exp 00302......... 2......... 

voice class codec 1 

 codec preference 1 g729r8 

 codec preference 2 g711ulaw 

! 

translation-rule 10 

 Rule 1 ^2105510 0 

! 

dial-peer voice 300 voip 

 destination-pattern 03.. 

 translate-outgoing called 10 

 voice-class codec 1 

 session target ipv4:172.16.1.2 

! 

dial-peer voice 400 voip 

 destination-pattern 04.. 

 translate-outgoing called 10 

 voice-class codec 1 

 session target ipv4:172.16.1.2 

! 

dial-peer voice 2 voip 

 destination-pattern 2......... 

 voice-class codec 1 

 session target ipv4:172.16.1.2 

! 

num-exp 00302......... 2......... 

 

 

Γηεπζέηεζε CMΔ3 Γηεπζέηεζε CMΔ4 

voice class codec 1 

 codec preference 1 g729r8 

 codec preference 2 g711ulaw 

! 

translation-rule 10 

 Rule 1 ^2105510 0 

! 

dial-peer voice 200 voip 

 destination-pattern 02.. 

 translate-outgoing called 10 

 voice-class codec 1 

 session target ipv4:172.16.1.2 

! 

dial-peer voice 400 voip 

 destination-pattern 04.. 

 translate-outgoing called 10 

 voice-class codec 1 

 session target ipv4:172.16.1.2 

! 

dial-peer voice 2 voip 

 destination-pattern 2......... 

 voice-class codec 1 

 session target ipv4:172.16.1.2 

! 

num-exp 00302......... 2......... 

voice class codec 1 

 codec preference 1 g729r8 

 codec preference 2 g711ulaw 

! 

translation-rule 10 

 Rule 1 ^2105510 0 

! 

dial-peer voice 300 voip 

 destination-pattern 03.. 

 translate-outgoing called 10 

 voice-class codec 1 

 session target ipv4:172.16.3.2 

! 

dial-peer voice 200 voip 

 destination-pattern 02.. 

 translate-outgoing called 10 

 voice-class codec 1 

 session target ipv4:172.16.3.2 

! 

dial-peer voice 2 voip 

 destination-pattern 2......... 

 voice-class codec 1 

 session target ipv4:172.16.3.2 

! 

num-exp 00302......... 2......... 

 

Μέζα απφ ην γξαθηθφ πεξηβάιισλ δηαρείξηζεο ηνπ Cisco Unified CallManager, δχλαηαη 
λα πινπνηεζνχλ Dial Plan επηινγέο φπσο AAR Group, Application Dial Rules, Route Filter, 
Translation Pattern, External Route Plan θαη Route Plan Report.  
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 Ζ ηειεία (.) ιεηηνπξγεί σο «κπαιαληέξ» θαη ζπκβνιίδεη έλα νπνηνδήπνηε αξηζκεηηθφ ςεθίν απφ ην 0 έσο ην 9. 
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Ο Ρόλος του H.323 Gatekeeper 

Ο πξσηαξρηθφο ξφινο ελφο H.323 Gatekeeper, είλαη λα παξάζρεη κηα αλαδήηεζε κεηαηξνπήο 
κεηαμχ ελφο ηειεθσληθνχ αξηζκνχ θαη κηαο IP δηεχζπλζεο. ηελ νπζία, ε ππεξεζία απηή 
ζπγθεληξψλεη ην πιάλν ειέγρνπ ζε έλα κφλν θεληξηθφ ζεκείν, απνθεχγνληαο έηζη ηε 
δηακφξθσζε πιάλνπ ειέγρνπ ζε θάζε θφκβν. Ζ ρξήζε ελφο H.323 Gatekeeper δηεπθνιχλεη 
ζεκαληηθά ηε δηαρείξηζε ελφο κεγάινπ δηθηχνπ θαη επηπξφζζεηα παξέρεη ππεξεζίεο CAC (Call 
Admission Control). 

πλεπψο ηα dial peers ηνπ πξνεγνχκελνπ παξαδείγκαηνο πνπ εμππεξεηνχλ ην πιάλν 
ειέγρνπ ησλ ελδνεηαηξηθψλ θιήζεσλ, ζα κεηαηξαπνχλ σο εμήο

20
:  

Cisco Unified CMΕ1 

dial-peer voice 234 voip 

   destination-pattern 0[234].. 

   session target ras 

   no vad 

 

Cisco Unified CMΕ2 

dial-peer voice 34 voip 

   destination-pattern 0[34].. 

   session target ras 

   no vad 

 

Cisco Unified CMΕ3 

dial-peer voice 24 voip 

   destination-pattern 0[24].. 

   session target ras 

   no vad 

 

Cisco Unified CMΕ4 

dial-peer voice 23 voip 

   destination-pattern 0[23].. 

   session target ras 

   no vad 

 

Γηα λα ζπλδεζεί θαη λα ζπλεξγάδεηαη π.ρ. ν CME4 κε έλαλ H.323 Gatekeeper πνπ έρεη 
IP δηεχζπλζε ηελ 172.16.10.1, απαηηνχληαη νη αθφινπζεο εληνιέο δηακφξθσζεο ζηε ζεηξηαθή 
δηεπαθή S0 ηνπ CME4: 

CME4(config)# interface S0 

CME4(config-if)# ip address 172.16.3.1 255.255.0.0 

CME4(config-if)# h323-gateway voip interface 

CME4(config-if)# h323-gateway voip id gk ipaddr 172.16.10.1 1719 

CME4(config-if)# h323-gateway voip h323-id cme4 

CME4(config-if)# h323-gateway voip tech-prefix 1# 

CME4(config-if)# h323-gateway voip bind srcaddr 172.16.3.1 

 

Απφ έλα VoIP dial peer, ε αλαθνξά ζηνλ Gatekeeper πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα 
ηνπ πξσηνθφιινπ ras (κέζσ ηεο εληνιήο session target ras) θαη φρη κε ηε ρξήζε ηεο IP 
δηεχζπλζεο (session target ipv4: ip address). 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ν H.323 gatekeeper ιακβάλεη ηελ αληηζηνηρία Αξηζκόο 
ηειεθώλνπ-IP δηεύζπλζε, κέζσ ελφο κελχκαηνο εγγξαθήο πνπ απνζηέιιεη ν CME ζηνλ νπνίν 
πξαγκαηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ηειεθψλνπ. Οπζηαζηηθά ην κήλπκα εγγξαθήο ιέεη: «είκαη π.ρ. 
ν h323-gateway voip h323-id cme4 θαη ζηελ IP x.x.x.x έρσ ηνλ αξηζκό ηειεθώλνπ Τ». Ο 
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 Σν [ ] δειψλεη κηα ιίζηα κε ελαιιαθηηθέο ηηκέο, δειαδή ην 0[23].. δειψλεη  02.. , 03.. 
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gatekeeper θαηαγξάθεη φιεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία πεξηέρεη 
φιεο ηηο ηξέρνπζεο ζέζεηο φισλ ησλ ηειεθσληθψλ αξηζκψλ ζην δίθηπν. 

Πίλαθαο 4-5: Αξίζκεζε Θπξώλ ζηνλ Cisco Unified CME γηα VoIP Τπεξεζίεο 

Protocol Port Numbers Port Type 

H.225 (call signaling) 1720 TCP 

SIP 5060 UDP/TCP 

RTP 16384 εσο 32768 UDP (dynamic) 

RTP (LAN) 2000 UDP 

SCCP 2000 TCP 

H.245 11000 εσο 11999 TCP (dynamic) 

H.225 RAS 1719 UDP 

Unicast GK Discovery 1718 UDP 

Multicast GK Discovery 223.0.1.4 UDP 
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5. υμπεράσματα - Περίληψη 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο αλαπηχρηεθε ε βαζηθή κεζνδνινγία γηα ην 
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελφο ελνπνηεκέλνπ δηθηχνπ επηθνηλσληψλ κε έκθαζε ζηε 
κεηάδνζε θσλήο. Καηά ηελ αλάπηπμε έγηλε πξνζπάζεηα, φπνπ ήηαλ δπλαηφλ, νη ζεσξεηηθέο 
αλαθνξέο λα αθνινπζνχληαη απφ πξαθηηθά παξαδείγκαηα πινπνίεζεο, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί 
μεθάζαξε ε αληίζηνηρε θάζε παξακεηξνπνίεζεο. 

Δίλαη ζρεδφλ ζίγνπξν πσο αλ ην έξγν απηφ πινπνηνχληαλ ζηελ πξάμε, ζα πξνέθππηαλ 
επηπιένλ παξάκεηξνη νη νπνίεο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα καο απαζρνιήζνπλ ζε επίπεδν εξγαζίαο. 
Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ, ε επηινγή 
θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ θαη αζθαιψλ ρψξσλ (computer room) γηα ηε θηινμελία ηνπ ελεξγνχ 
εμνπιηζκνχ, ε ρσξνηαμηθή θαη θαισδηαθή δφκεζε, ην θφζηνο αγνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ 
κπνξεί λα απνδεηρηεί απαγνξεπηηθφ γηα ηελ εηαηξία κε απνηέιεζκα ηελ αλαηξνπή φινπ ηνπ 
πιάλνπ πινπνίεζεο θαη πηζαλή ηειηθά πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ρακειφηεξνπ θφζηνπο θαη 
δπλαηνηήησλ θ.α. 

Ζ βαζηθή γξακκή ινηπφλ γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ελνπνηεκέλνπ δηθηχνπ ππεξεζηψλ 
απαηηεί πξψηα θαη θχξηα ηε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ησλ ζεκεξηλψλ αιιά θαη πηζαλά κειινληηθψλ 
αλαγθψλ. Μπνξεί λα αθνχγεηαη εχθνιε δηαδηθαζία αιιά ζηελ πξάμε ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή 
θαη πξνλνεηηθφηεηα δηφηη επεξεάδεη ηα επφκελα ζηάδηα πινπνίεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ην ηειηθφ 
απνηέιεζκα.  

ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε δηαζηαζηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ νληνηήησλ 
ηνπ έξγνπ βάζεη ησλ παξαπάλσ θαηαγεγξακκέλσλ αλαγθψλ. Ζ επηινγή ησλ ζπζθεπψλ πξέπεη 
λα γίλεηαη κε βάζε ηφζν ηνλ ηχπν ππεξεζηψλ, πνπ έρεη επηιεγεί λα πινπνηεζνχλ ζην 
ελνπνηεκέλν δίθηπν, φζν θαη κε βάζε ηε κέγηζηε δηεθπεξαησηηθή ηθαλφηεηα πνπ απαηηείηαη λα 
έρνπλ απηέο ψζηε λα παξέρνπλ αδηάιεηπηα θαη ρσξίο πξνβιεκαηηζκφ ππεξεζίεο. Δπηπξφζζεηα 
απαηηείηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ κέγηζηνπ θνξηίνπ θίλεζεο πνπ πξέπεη λα εμππεξεηείηαη απφ ηηο 
γξακκέο κεηαθνξάο ηνπ IP δηθηχνπ, ψζηε λα πξνζθέξεηαη ν κέγηζηνο ή ν πξνθαζνξηζκέλα 
απνδεθηφο βαζκφο εμππεξέηεζεο.  

Πνιχ ζεκαληηθή, φζνλ αθνξά ηελ εγγπεκέλε δηαζεζηκφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη ην 
θφζηνο, είλαη ε επηινγή ησλ WAN δεχμεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ επηθνηλσλνχλ ηα απνκαθξπζκέλα 
ζεκεία ηεο εηαηξίαο. Οη κηζζσκέλεο γξακκέο παξέρνπλ πςειή αζθάιεηα θαη εγγπεκέλε 
δηαζεζηκφηεηα αιιά κε κεγάιν  θφζηνο ζπληήξεζεο. Αληίζεηα ε επηινγή ζχλδεζεο κέζσ 
Internet είλαη θηελή αιιά φρη ηφζν αζθαιήο. Βεβαίσο έρνπλ αλαπηπρηεί ηερληθέο, φπσο ε 
δεκηνπξγία IPsec VPNs, κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ δηθηχνπ θαη ην 
απφξξεην κέζσ ηεο θξππηνγξάθεζεο. Σα IPsec VPNs πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηνπ Internet 
θαιχπηνπλ απφ ζεκείν πξνο ζεκείν ηελ αζθαιή επηθνηλσλία παξέρνληαο έηζη κεγαιχηεξν 
επίπεδν αζθάιεηαο. 

Ζ ζχγθιηζε ησλ δηθηχσλ επέθεξε επηπξφζζεηεο αλάγθεο ζε εχξνο δψλεο θαη γεληθά ζε 
πφξνπο. Όκσο ηα δίθηπα δηαζέηνπλ πεπεξαζκέλν ζχλνιν πφξσλ, φζνλ αθνξά ην εχξνο δψλεο, 
ην πιήζνο ησλ παθέησλ πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ θαζψο θαη ηελ ηαρχηεηα 
εμππεξέηεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη αλαγθαία ε χπαξμε κεραληζκψλ ππεχζπλσλ γηα ηε 
δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα 
επηηξέπεηαη ε ζπλχπαξμε πνιιψλ εθαξκνγψλ. 

Όκσο, φπσο έρνπκε αλαθέξεη, θάζε εθαξκνγή έρεη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο θαη σο εθ 
ηνχηνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα νη εθαξκνγέο 
πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο είλαη ε IP ηειεθσλία, θξίλνληαη πνιχ επαίζζεηεο ζηηο 
θαζπζηεξήζεηο κεηάδνζεο, ελψ ππάξρνπλ εθαξκνγέο φπσο ε κεηαθνξά ελφο αξρείνπ κέζσ 
FTP ζχλδεζεο, φπνπ δελ παξνπζηάδνπλ ηφζε κεγάιε επαηζζεζία ζηνλ παξάγνληα 
θαζπζηέξεζε. πλεπψο, φηαλ ην δίθηπν δελ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηνλ ηχπν ηεο εθαξκνγήο θαη 
θαηά ζπλέπεηα ηηο απαηηήζεηο ηεο, ζα αληηκεησπίδεη φιεο ηηο εθαξκνγέο κε ίδην θαη φρη κε 
δηαθνξνπνηεκέλν ηξφπν. Απηφ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη θαθή πνηφηεηα ζηε κεηάδνζε 
δεδνκέλσλ εθαξκνγψλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη γεληθά κε απνδεθηέο ππεξεζίεο. πλεπψο ην 
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δίθηπν πξέπεη λα έρεη ηελ «επθπΐα» λα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο θάζε εθαξκνγήο, 
ψζηε λα παξέρεη αληίζηνηρα ηηο θαηάιιειεο δηαθνξνπνηεκέλεο ππεξεζίεο. 

Ζ «επθπΐα» έξρεηαη κέζα απφ ηελ πινπνίεζε κεραληζκψλ Πνηφηεηαο Τπεξεζίαο. Σν  
QoS είλαη έλα ζχλνιν δπλαηνηήησλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
αμηφπηζηεο θαη έγθαηξεο παξάδνζεο ησλ «επαίζζεησλ» ζηελ θαζπζηέξεζε παθέησλ 
«πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ» κέζσ ελφο IP δηθηχνπ. Όκσο γηα λα ιακβάλνπλ ηα θξίζηκα παθέηα 
πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε, πξέπεη λα θαηέρνπλ έλα «εηζηηήξην πξνλνκηαθήο ζέζεο» πνπ ζα 
ππνδεηθλχεη ηνλ απαηηνχκελν βαζκφ εμππεξέηεζεο.  

Ο ραξαθηεξηζκφο  ησλ παθέησλ κπνξεί λα γίλεη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ απφ 
ζπζθεπέο Layer-2 (CoS) ή Layer-3 (DSCP, IPP, PHB) θαζψο θαη απφ ηηο ηειηθέο ζπζθεπέο αλ ην 
ππνζηεξίδνπλ. Αθνχ ινηπφλ ην παθέην έρεη ιάβεη QoS ραξαθηεξηζκφ, ν κεραληζκφο 
αζηπλφκεπζεο θαζνξίδεη θαηά πφζν απηφ αλήθεη ζε κηα θαηεγνξία θίλεζεο θαη έπεηηα 
εθαξκφδνληαη ζην παθέην νη δξάζεηο πνπ πξνβιέπεη ε πξνθαζνξηζκέλε πνιηηηθή γηα απηή ηελ 
θαηεγνξία. Δλ ζπλερεία ηα παθέηα ηνπνζεηνχληαη ζηελ θαηάιιειε νπξά αλακνλήο θαη 
απνζηέιινληαη βάζεη ηνπ αιγφξηζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ εθπνκπήο παθέησλ.  

Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηαρείξηζεο ελφο δηθηχνπ απαηηεί ηε ρξήζε 
Virtual LΑΝs. Σα VLANs απνηεινχλ κία ξηδηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεδηάδνληαη θαη 
δηαρεηξίδνληαη ηα παξαδνζηαθά LAN θαζψο δίλνπλ ιχζε ζε πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 
κεηαθηλήζεηο, πξνζζέζεηο θαη αιιαγέο ρξεζηψλ ζην δίθηπν, ζπκβάιινπλ ζηε δηαρείξηζε, ηελ 
αζθάιεηα, ηνλ έιεγρν, θαη ηελ θαιχηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ δηθηχνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ζε έλα 
δίθηπν ελνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία Data θαη Voice VLANs. Ο 
παξαπάλσ δηαρσξηζκφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ιηζηψλ πξφζβαζεο (ACLs), είλαη κηα 
δεχηεξε κέζνδνο θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο θίλεζεο.  

Τπάξρνπλ QoS κεραληζκνί πνπ εθαξκφδνληαη ζε έλα ηνπηθφ δίθηπν θαζψο θαη 
επηπξφζζεηνη κεραληζκνί πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί λα πινπνηνχληαη ζε δίθηπα επξείαο πεξηνρήο 
φπσο π.ρ. ζε δεχμεηο πνπ ζπλδένπλ απνκαθξπζκέλα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ θαη είλαη ρακεινχ 
εχξνπο δψλεο. Σν ζχλνιν δπλαηνηήησλ ηνπ QoS πεξηιακβάλεη, κεραληζκνχο δηαρείξηζεο ηνπ 
παξερφκελνπ απφ ην δίθηπν εχξνπο δψλεο, ηνλ θαζνξηζκφ πξνηεξαηφηεηαο παθέησλ θαζψο θαη 
αιγφξηζκνπο πξνγξακκαηηζκνχ εθπνκπήο παθέησλ. Δπηπιένλ παξέρεη πξνζηαζία ζην δίθηπν 
κεηξηάδνληαο ηελ επίδξαζε DoS επηζέζεσλ πνπ πξνθαινχλ ηα ινγηζκηθά ζθνπιεθηψλ. Σέινο 
είλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηεί, πσο ην QoS δε δχλαηαη λα δψζεη ιχζεηο ζε φια ηα 
πξνβιήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, δελ είλαη ζρεδηαζκέλν λα αληηκεησπίδεη έλα ιάζνο πινπνηεκέλν 
δίθηπν κε ειάρηζηνπο πφξνπο ή ηελ αδπλακία κηαο εθαξκνγήο λα ππνζηεξίδεη QoS ηερληθέο.  

Αλάινγα κε ην επηιεγκέλν κνληέιν αλάπηπμεο, ε επεμεξγαζία ησλ θιήζεσλ κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηείηαη είηε ζπγθεληξσηηθά είηε θαηαλεκεκέλα. ηε πξψηε πεξίπησζε απαηηείηαη ε 
χπαξμε ελφο κφλν Call Manager, ελψ ζηε δεχηεξε ζπλήζσο εγθαζίζηαηαη έλαο Call Manager 
Express ζε θάζε ζηαζκφηνπν. Παξφια απηά, ζπλνιηθά ν εμνπιηζκφο θαη νη πφξνη ηνπ δηθηχνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζαλ έλα εληαίν ζχζηεκα. Ζ δξνκνιφγεζε ησλ θιήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ 
IP WAN ηεο εηαηξίαο, κε εμαίξεζε πεξηπηψζεηο πηζαλήο βιάβεο ή θφξηνπ ηνπ εηαηξηθνχ δηθηχνπ 
φπνπ ηφηε νη θιήζεηο εμππεξεηνχληαη κέζσ ηνπ PSTN δηθηχνπ. 

Σν ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο θιήζεσλ, πέξα απφ ηελ παξνρή ζπλδεζηκφηεηαο, 
ζεκαηνδνζίαο θαη ειέγρνπ ζπζθεπψλ, εθηειεί ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο, ζπληήξεζεο θαη κέξηκλαο 
γηα ην δίθηπν. ηηο ελνπνηεκέλεο ππεξεζίεο απηφο πνπ παξέρεη Call Admission Control 
ππεξεζίεο είλαη ν Call Manager. Ωο εθ ηνχηνπ φηαλ γίλεηαη πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ 
δπν ζπζθεπψλ πνπ δε βξίζθνληαη ζην ίδην ππνθαηάζηεκα, ν Call Manager πξψηα ειέγρεη αλ 
ππάξρεη ην απαηηνχκελν εχξνο δψλεο ζηε WAN δεχμε, ε νπνία πξφθεηηαη λα εμππεξεηήζεη ηελ 
θιήζε θαη αλ ππάξρεη, ηφηε θαη κφλν δξνκνινγεί ηελ θιήζε κέζσ απηήο. ε δηαθνξεηηθή 
πεξίπησζε ζπλδπαζηηθά κε ην dial plan ηεο εηαηξίαο ίζσο λα αλαδξνκνινγήζεη ηελ θιήζε κέζσ 
ηνπ PSTN δηθηχνπ κε ηελ αλάινγε θπζηθά ρξέσζε. Δπνκέλσο είλαη ζεκαληηθφ νη ιεηηνπξγίεο 
CAC θαη ην dial plan λα ζπλεξγάδνληαη άξηζηα ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε δξνκνιφγεζε 
ησλ θιήζεσλ κέζα ζην δίθηπν. 
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ηελ ελφηεηα 1.1.2 αλαθεξζήθακε ζηα ηέζζεξα βαζηθά επίπεδα ηα νπνία ζπλζέηνπλ 
έλα δίθηπν ελνπνηεκέλσλ επηθνηλσληψλ. Έσο ηψξα, νπζηαζηηθά, έρνπκε επηθεληξσζεί ζηελ 
αλάιπζε θαη πινπνίεζε ησλ δπν πξψησλ επηπέδσλ, δειαδή ζηα Δπίπεδα Τπνδνκήο θαη 
Δπεμεξγαζίαο Κιήζεσλ. Σα επίπεδα απηά είλαη ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία πινπνηνχληαη ηα 
Δπίπεδα Δθαξκνγψλ θαη Πειάηε.  

Γηα λα κπνξεί κηα επηρείξεζε λα ιεηηνπξγεί θαη λα αλαπηχζζεηαη, νη ππάιιεινη πξέπεη 
λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ κε άιινπο ππαιιήινπο, πξνκεζεπηέο, πειάηεο θαη 
άιιεο επηρεηξήζεηο κέζσ ελφο εηεξνγελνχο ζπλφινπ κέζσλ επηθνηλσλίαο, ζην νπνίν 
πεξηιακβάλνληαη: 

 Φσλή 

 Φσλή κέζσ θνξεηψλ ζπζθεπψλ 

 Φσλεηηθφ ηαρπδξνκείν 

 Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 

 πλδηαζθέςεηο 

 Βίληενδηαζθέςεηο 

 πλδηαζθέςεηο κέζσ ηνπ ηζηνχ 

 Αληαιιαγή άκεζσλ κελπκάησλ, θ.α. 

Πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη ππάιιεινη 
βξίζθνληαη ζην δηθφ ηνπο ή θάπνην άιιν γξαθείν, ζην δξφκν ή ζην ζπίηη. Όηαλ δελ παξέρεηαη 
κηα νινθιεξσκέλε ιχζε νη δηάθνξεο κνξθέο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα απνδεηρζνχλ αλεπαξθείο. 
Απηή ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεησκέλε παξαγσγηθφηεηα, πην 
δαπαλεξέο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο θαη ρακέλεο επθαηξίεο. 

Ζ ιχζε ησλ ελνπνηεκέλσλ επηθνηλσληψλ παξέρεη έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο 
νη νπνίεο, φηαλ ελζσκαηψλνληαη ζην θαηάιιειν ζχζηεκα, επηηξέπνπλ ηελ απξφζθνπηε 
ζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ επηθνηλσλίαο. Σν ζχζηεκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 
ππαιιήινπο λα ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα εξγαιεία απφ έλα γξαθείν, ην ζπίηη ή αθφκα θαη 
ηαμηδεχνληαο. Βειηηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο επαθήο κε άιια άηνκα, κεηψλνληαο ηηο απνηπρεκέλεο 
πξνζπάζεηεο επηθνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα, κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα ηειεπαξνπζίαο θαη 
αληαιιαγήο άκεζσλ κελπκάησλ, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε αλ θάπνηνο είλαη δηαζέζηκνο, λα 
δνχκε ην πξνηεηλφκελν ή ην ηξέρνλ κέζν επηθνηλσλίαο ηνπ θαη λα ηνλ θαιέζνπκε. 

Δπηπιένλ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εηδνπνηνχληαη γηα εηζεξρφκελεο θιήζεηο κέζσ 
αλαδπφκελσλ κελπκάησλ, ελψ κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ εηαηξηθνχ θαηαιφγνπ θαη ελφο CRM 
ζπζηήκαηνο έρνπλ νινθιεξσκέλε πιεξνθφξεζε γηα απηφλ πνπ ηνπο θαιεί. Ζ ρξήζε κηαο κφλν 
ζέζεο «εηζεξρνκέλσλ» γηα θάζε είδνπο επηθνηλσλία, επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εμεηάδνπλ 
εχθνια ην ηζηνξηθφ θαη λα απαληνχλ κε έλαλ απφ ηνπο πνιινχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο.   

Ωο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο ζπζηήκαηνο ελνπνηεκέλσλ επηθνηλσληψλ ε 
κειινληηθή πινπνίεζε ησλ επηπέδσλ Δθαξκνγψλ θαη Πειάηε θξίλεηαη απαξαίηεηε. Ο Cisco 
Unified Call Manager (CUCM) έρεη έλα εμειηγκέλν θαη αμηφπηζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ κέζσ ηνπ 
νπνίνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία πξνζζήθεο θαη παξακεηξνπνίεζεο ησλ λέσλ 
ζπζθεπψλ θαζψο θαη ε πινπνίεζε ελφο εηεξνγελνχο ζπλφινπ κέζσλ επηθνηλσλίαο.  
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Παράρτημα Α 

Portable Product Sheets – Routing Performance 
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[25] 

Cisco Integrated Services Routers Generation 2 

[52] 
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Παράρτημα Β 

Erlang B Traffic Model 

 [3] 
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Extended Erlang B Traffic Model με 50% πιθανότητα επανάκλησης 

 [3]
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Παράρτημα Γ 

Προκαθορισμένες random-detect dscp τιμές για WRED απόρριψη πακέτου 

DSCP  

(Precedence) 

Minimum 

Threshold 

Maximum 

Threshold 

Mark Probability 

 

0 (0) 20 40 1/10 

1 22 40 1/10 

2 24 40 1/10 

3 26 40 1/10 

4 28 40 1/10 

5 30 40 1/10 

6 32 40 1/10 

7 34 40 1/10 

8 (1) 22 40 1/10 

9 22 40 1/10 

10 24 40 1/10 

11 26 40 1/10 

12 28 40 1/10 

13 30 40 1/10 

14 32 40 1/10 

15 34 40 1/10 

16 (2) 24 40 1/10 

17 22 40 1/10 

18 24 40 1/10 

19 26 40 1/10 

20 28 40 1/10 

21 30 40 1/10 

22 32 40 1/10 

23 34 40 1/10 

24 (3) 26 40 1/10 

25 22 40 1/10 

26 24 40 1/10 

27 26 40 1/10 

28 28 40 1/10 

29 30 40 1/10 

30 32 40 1/10 
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DSCP  

(Precedence) 

Minimum 

Threshold 

Maximum 

Threshold 

Mark Probability 

 

31 34 40 1/10 

32 (4) 28 40 1/10 

33 22 40 1/10 

34 24 40 1/10 

35 26 40 1/10 

36 28 40 1/10 

37 30 40 1/10 

38 32 40 1/10 

39 34 40 1/10 

40 (5) 30 40 1/10 

41 22 40 1/10 

42 24 40 1/10 

43 26 40 1/10 

44 28 40 1/10 

45 30 40 1/10 

46 36 40 1/10 

47 34 40 1/10 

48 (6) 32 40 1/10 

49 22 40 1/10 

50 24 40 1/10 

51 26 40 1/10 

52 28 40 1/10 

53 30 40 1/10 

54 32 40 1/10 

55 34 40 1/10 

56 (7) 34 40 1/10 

57 22 40 1/10 

58 24 40 1/10 

59 26 40 1/10 

60 28 40 1/10 

61 30 40 1/10 

62 32 40 1/10 

63 34 40 1/10 

rsvp 36 40 1/10 
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Παράρτημα Δ
21

 

Cisco IOS - Βασικές Έννοιες 

Δπηινγέο πξόζβαζεο ζην Cisco IOS (Internetwork Operating System) 

 

 

Αξρηθέο θαηαζηάζεηο παξακεηξνπνίεζεο ζην Cisco IOS 
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 Οη εηθφλεο ζην Παξάξηεκα Γ είλαη PrtScn απφ ην CCNA Exploration 4.0 (Cisco Networking Academy) 
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Ηεξάξρεζε θαηαζηάζεσλ παξακεηξνπνίεζεο 

 

 

Βαζηθή δνκή εληνιώλ ηνπ Cisco IOS 

 

 

Αξρείν δηάξζξσζεο (Configuration Files) 
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Πξνβνιή πιεξνθνξηώλ κέζσ Show Commands 

 

 

Έιεγρνο ηνπ αξρείνπ δηάξζξσζεο (Configuration File) 
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