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Κεφάλαιο 8
MPLS (Multi-Protocol Label Switching)
Εισαγωγή.
Σε αυτό το κεφάλαιο θα περιγραφεί µια τεχνική δικτύωσης που έχει εισαχθεί τελευταία κυρίως στα
δίκτυα κορµού όπου η συγκεντρωµένη κίνηση είναι πολύ µεγάλη. Η τεχνική ονοµάζεται «Μεταγωγή
Ετικετών Πολλαπλών Πρωτοκόλλων». Ωστόσο παρά τον ποµπώδη τίτλο και τη νεωτεριστική της
εµφάνιση, η τεχνική υπακούει ωραιότατα στο γνωµικό «ουδέν καινόν υπό τον ήλιον». Στην
πραγµατικότητα λοιπόν πρόκειται για µετενσάρκωση µιας πολύ γνωστής και µάλλον «παλαιάς»
(τουλάχιστον µε τους ιστορικούς όρους των δικτύων δεδοµένων) τεχνικής και συγκεκριµένα της
µεταγωγής νοητών ή εικονικών (virtual) κυκλωµάτων που χρησιµοποιεί ετικέτες για την πολύπλεξη
των πακέτων και την µεταγωγή τους. Η τεχνική αυτή που χρησιµοποιείται στα δίκτυα Χ.25 και ΑΤΜ,
πήρε µια κάπως διαφορετική µορφή στο MPLS προσαρµοσµένη στις συνθήκες των δικτύων κορµού
και στην διαβίβαση πακέτων IP. Η προσθήκη του όρου πολλαπλών πρωτοκόλλων έγινε διότι η
τεχνική επιτρέπει την χρήση ετικετών διαφόρων πρωτοκόλλων εκτός της τυπικής που θα
περιγράψουµε κατωτέρω. Στην πράξη χρησιµοποιήθηκε αρχικά το ATM (Asynchronous Transfer
Mode), ενώ σε µετέπειτα εξέλιξη του που ονοµάστηκε γενικευµένο MPLS ήτοι GMPLS (generalized
MPLS) µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε µεταγωγείς SONET (δηλ τα κλασσικά συστήµατα TDM)
αλλά και σε οπτικούς µεταγωγείς που είναι µια νέα πολλά υποσχόµενη τεχνική ακόµα σε νηπιακό
στάδιο.
Η τεχνική της µεταγωγής εικονικών κυκλωµάτων µέσω ετικετών είναι µια υβριδική τεχνική ανάµεσα
στην µεταγωγή κυκλώµατος και την µεταγωγή πακέτων που προσπαθεί να εκµεταλλευθεί τα
καλύτερα στοιχεία κάθε µιας. Η µορφή αυτή χρησιµοποιεί πολυπλέκει και µετάγει πακέτα για να
κάνει καλύτερη εκµετάλλευση των ζεύξεων, αλλά δηµιουργεί και συνδέσεις (εικονικά κυκλώµατα)
για να έχει έλεγχο του φόρτου κάθε ζεύξης και να κάνει πιο γρήγορη τη µεταγωγή των πακέτων µέσω
ετικετών. Έτσι µπορεί να υποστηρίξει υπηρεσίες που απαιτούν ποιότητα (ζωντανές υπηρεσίες ροής
φωνής και βίντεο) αλλά και την δηµιουργία ιδιωτικών νοητών δικτύων (VPN-Virtual Private
Networks), µια υπηρεσία µε µεγάλη ζήτηση από τράπεζες, µεγάλες εταιρείες και οργανισµούς.
Για να γίνουν αυτά κατανοητά πρέπει να δούµε λίγο πιο προσεκτικά πως λειτουργούν αυτές οι αρχές
στα πραγµατικά δίκτυα ξεκινώντας από το πρώτο ιστορικά δίκτυο το τηλεφωνικό που έζησε πολλές
τεχνολογικές µεταλλάξεις. Όταν δηµιουργείται µια τηλεφωνική σύνδεση, ο εξοπλισµός µεταγωγής
µέσα στο τηλεφωνικό σύστηµα αποκαθιστά ένα φυσικό αγώγιµο µονοπάτι που διατρέχει όλη την
διαδροµή από το τηλέφωνο του καλούντος στο τηλέφωνο του καλουµένου. Εξ ου και η ονοµασία της
τεχνικής αυτής «µεταγωγή κυκλώµατος» (Circuit Switching). Όταν µια κλήση περνά µέσω ενός
µεταγωγικού κέντρου αποκαθίσταται µια σύνδεση µεταξύ της γραµµής εισόδου στον µεταγωγέα και
µιας από τις εξερχόµενες γραµµές που διαρκεί για όσο χρόνο διαρκεί η κλήση. Φυσικά τµήµατα του
"χάλκινου µονοπατιού" µεταξύ των δύο τηλεφώνων µπορεί να είναι στην πραγµατικότητα
µικροκυµατικές ζεύξεις στις οποίες πολυπλέκονται χιλιάδες κλήσεων ή οπτικές ζεύξεις µερισµού
χρόνου (PCM) που έχουν διαθέσει µία χρονοθυρίδα στην εν λόγω κλήση. Ωστόσο η βασική αρχή της
µεταγωγής κυκλώµατος είναι η ανάγκη να σχηµατισθεί ένα "µονοπάτι" (κύκλωµα) µεταξύ των άκρων
πριν από κάθε αποστολή δεδοµένων που θα συνεχίσει να υφίσταται µέχρις ότου τερµατιστεί η κλήση.
Όταν αυτό γίνει, µετά δεν απαιτείται καµία ενέργεια µεταγωγής για την πληροφορία των χρηστών που
διασχίζει κάθε κόµβο σχεδόν ακαριαία (όσο χρειάζεται για διάδοση του σήµατος) σε αντίθεση µε τα
πακέτα που πρέπει να βρεθεί η σωστή έξοδος για το καθένα χωριστά σε κάθε κόµβο. Ένα δεύτερο
εξίσου σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι το εύρος ζώνης που διατίθεται σ’ αυτή τη σύνδεση είναι
σταθερό και αποκλειστικής χρήσης και συνεπώς δεν υπάρχει κίνδυνος συµφόρησης, δηλ. όταν η
σύνδεση έχει αποκατασταθεί η ονοµαστική διατεθείσα επικοινωνιακή ικανότητα είναι πάντα και
σταθερά διαθέσιµη. Αν υπάρχει κάποιο πρόβληµα συµφόρησης αυτό θα εκδηλωθεί κατά την
εγκατάσταση της σύνδεσης (και πιθανώς θα την αποτρέψει) και ποτέ κατά την διάρκεια της ζωής της.
Στην µεταγωγή πακέτων (Packet Switching) δεν εγκαθίσταται προκαταβολικά κανένα φυσικό ή νοητό
µονοπάτι µεταξύ ποµπού και δέκτη. Αντίθετα, κάθε φορά που ο ποµπός έχει να στείλει ένα τµήµα
δεδοµένων το προωθεί στον πρώτο κόµβο µεταγωγής όπου αποθηκεύεται προσωρινά για να
προωθηθεί κατόπιν µε άλµατα από κόµβο σε κόµβο. Κάθε πακέτο πρέπει να διαθέτει αρκετά στοιχεία
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για τον τελικό προορισµό αφού δεν ακολουθεί ένα µονοπάτι µε µοναδική κατάληξη αλλά περνά από
κοινόχρηστα κανάλια όπου περνούν και άλλα πακέτα που πιθανόν να έχουν κοινή µόνο µία ή λίγες
ζεύξεις. Το πακέτο αυτό των δεδοµένων λαµβάνεται ολόκληρο, εξετάζεται για τυχόν λάθη και
κατόπιν η διεύθυνση προορισµού (που πρέπει να είναι µοναδική στον κόσµο και άρα όχι πολύ
σύντοµη) αναζητείται σε ένα πίνακα που ονοµάζεται πίνακας δροµολόγησης. Ο πίνακας αντιστοιχίζει
σε κάθε διεύθυνση την σωστή πόρτα εξόδου στην οποία πρέπει να οδηγηθεί το πακέτο και να
µεταδοθεί στην γραµµή εξόδου. Το δίκτυο που µεταχειρίζεται αυτήν την τακτική ονοµάζεται δίκτυο
αποθήκευσης και προώθησης (store-and-forward) και πιο κοινό παράδειγµα είναι το ∆ιαδίκτυο
(Internet) και ειδικότερα το πρωτόκολλο IP. Ο πίνακας πρέπει να είναι πολύ µεγάλος (κεντρικοί
δροµολογητές του ∆ιαδικτύου µπορεί να έχουν πίνακες µε 300000 καταχωρήσεις) και είναι πολύ
χρονοβόρα διαδικασία να βρεθεί η σωστή πόρτα εξόδου. Επίσης περίπου τα µισά πακέτα του
∆ιαδικτύου είναι µόλις 40 bytes και περιέχουν επιβεβαιώσεις χωρίς πληροφορία χρήστη. ∆εν είναι
λοιπόν πολύ αποδοτικό να προκαλείται µια χρονοβόρα αναζήτηση για κάθε πακέτο σε ένα κεντρικό
κόµβο που πρέπει να διαβιβάζει εκατοµµύρια πακέτα το δευτερόλεπτο. Η ίδια δουλειά σε ένα δίκτυο
κυκλωµάτων (ή νοητών κυκλωµάτων) γίνεται µόνο µια φορά για όλα τα πακέτα δηλ. την πρώτη φορά
για το πακέτο εγκατάστασης κλήσης. Από κει και πέρα γίνεται µόνο αναζήτηση της ετικέτας για κάθε
προώθηση µε την ανάγνωση µιας RAM, πράγµα απλό και γρήγορο λόγω του µικρού µεγέθους της. Οι
ετικέτες (που ονοµάζονται LCN-Logical Channel Number στο X.25 και VCI-Virtual Channel
Identifier στο ΑΤΜ) προσδιορίζουν ευέλικτα νοητά (ή λογικά) κυκλώµατα και κάνουν πολύ εύκολη
την αναζήτηση στους πίνακες δροµολόγησης των κόµβων.
To MPLS αποκαθιστά συνδέσεις, την κατάσταση των οποίων τηρεί ο κάθε κόµβος. Αυτές
χαρακτηρίζονται από ένα αριθµό ο οποίος είναι διαφορετικός για κάθε ροή πακέτων και µπαίνει σε
µια ετικέτα στην επικεφαλίδα του πακέτου. Με την βοήθεια αυτού του πεδίου στην ετικέτα
ξεχωρίζουν τα διαφορετικά πακέτα παρότι χρησιµοποιούν την ίδια φυσική ζεύξη. Με τα νοητά
κυκλώµατα επιτυγχάνεται επίσης η πολύπλεξη των πακέτων στο ίδιο φυσικό κανάλι για λόγους
οικονοµίας αλλά µε την εγκατάσταση της κλήσης είναι δυνατός ο προκαταβολικός έλεγχος της
επάρκειας πόρων πριν την αποδοχή της κίνησης για την εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσίας (σε
συνδυασµό µε την χρήση µηχανισµών διαχείρισης προτεραιοτήτων στις ουρές και κράτησης πόρων
στην εγκατάσταση των συνδέσεων)
Η λογική χρήσης νοητών κυκλωµάτων και το MPLS
Το MPLS ξεκίνησε µε σκοπό να επιταχύνει την προώθηση όταν το ∆ιαδίκτυο µεγάλωσε πολύ, αλλά
σήµερα περισσότερο χρησιµοποιείται για:
•

την επίτευξη ρητής δροµολόγησης (explicit routing),

•

τον σχεδιασµό κίνησης (traffic engineering) και

•

την δηµιουργία Ιδιωτικών Νοητών ∆ικτύων (Virtual Private Networks)

•

Την υποστήριξη κλάσεων υπηρεσίας (Class of Service)

Όπως είδαµε, στην µεταγωγή κυκλώµατος, οποιοδήποτε αχρησιµοποίητο εύρος ζώνης ξοδεύεται
άχρηστα. Στην µεταγωγή πακέτου µπορεί να χρησιµοποιηθεί από άλλα πακέτα από άλλες πηγές
κατευθυνόµενα σε διάφορους άλλους προορισµούς µε τους οποίους µοιράζονται ένα µέρος και µόνο
της διαδροµής, επειδή τα κυκλώµατα δεν είναι αφιερωµένα για κάτι συγκεκριµένο. Παρόλα αυτά,
ακριβώς επειδή δεν αφιερώνονται κάποια κυκλώµατα, µπορεί ένα ξαφνικό κύµα κίνησης από πολλές
εισόδους να κατακλύσει κάποια έξοδο ενός κόµβου µεταγωγής, ξεπερνώντας την χωρητικότητα
αποθήκευσης του ταµιευτήρα της εξόδου προκαλώντας απώλεια πακέτων. Το πρόβληµα ξεκινά από
την αδυναµία εκτίµησης της κίνησης που θα εµφανισθεί αφού δεν προηγείται καµία συνεννόηση όπως
όταν εγκαθίσταται µια κλήση, µε αποτέλεσµα να είναι σηµαντικές οι πιθανότητες συµφόρησης και
υπερχείλισης των ταµιευτήρων των κόµβων κατά την διάρκεια ζωής µιας συνεδρίας. Αντίθετα, µε τη
χρήση νοητών κυκλωµάτων, αλλά και της ρητής επιλογής διαδροµών ώστε να µοιραστεί η κίνηση σε
διαφορετικές διαδροµές (σχεδιασµός κίνησης - traffic engineering), ο φόρτος των κόµβων γίνεται
προβλέψιµος. Τούτο διότι, αφενός γίνεται εφικτή η αναγγελία των απαιτούµενων πόρων κατά την
εγκατάσταση του νοητού κυκλώµατος και δεν αποφασίζεται ο επόµενος κόµβος µε λογική βήµα-βήµα
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(Hop-by-hop) όπως στο IP routing. Αυτά σε συνδυασµό µε ένα πεδίο που δείχνει την κλάση
υπηρεσίας (Class of Service) στην ετικέτα και την χρήση µηχανισµών διαχείρισης προτεραιοτήτων
στις ουρές, επιτρέπουν στο MPLS να υποστηρίξει υπηρεσίες τύπου ζώσης φωνής και βίντεο που δεν
µπορούν να µεταδοθούν ικανοποιητικά µέσω µηχανισµών που βασίζονται σε απώλειες και
αναµεταδόσεις πακέτων. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να έχουν εξασφαλισµένους πόρους και σε εναντία
περίπτωση να απορρίπτονται από την αρχή (συγκρίνατε µε το σήµα κατειληµµένου στην τηλεφωνία
που αναγγέλλει την αδυναµία υποστήριξης µιας κλήσης) αντί να εµφανίζουν διαλείψεις που τις
καθιστούν άχρηστες.
Το MPLS έχει προτυποποιηθεί στην IETF µέσω διαφόρων RFC µε κυριότερα:
•

RFC 3031 MPLS Architecture

•

RFC 3032, Label Stack encoding,

•

RFC 3036 LDP specification

Στη συνέχεια θα εξηγηθεί συνοπτικά η λειτουργία του MPLS.

Λειτουργία του MPLS
Ας αρχίσουµε από τη µορφή του προθέµατος ή ταµπέλας (tag) την οποία τοποθετεί το MPLS µπροστά
σε κάθε πακέτο που είναι η ακόλουθη:
Label

20 bits

S

CoS

3 bits

1 bit

TTL

8 bits

Σχήµα 6-1 Μορφότυπος της ετικέτας MPLS
Η ταµπέλα ξεκινά µε το πεδίο της ετικέτας αυτής καθεαυτήν που αποτελείται από 20 bits, ακολουθεί
το πεδίο CoS (Class of Service) µε 3 bits, το πεδίο S (stack-στοίβα ετικετών) του 1 bit και τέλος το
πεδίο TTL µε 8 bits. Το πεδίο S επιτρέπει να τοποθετηθούν πολλές ετικέτες ενθυλακούµενες η µια
στην άλλη οπότε το πεδίο έχει τιµή 1 στον πάτο της στοίβας, δηλ. παίρνει τιµή 1 στην πιο εσωτερική
ετικέτα. Το πεδίο TTL λειτουργεί όπως στο πακέτο IP δηλ. µειώνεται µε κάθε προώθηση και εάν
φθάσει ποτέ στο 0, τότε το πακέτο απορρίπτεται. Το πεδίο CoS προσδιορίζει οκτώ επίπεδα
προτεραιότητας ώστε τα πιο επείγοντα πακέτα να προωθούνται πρώτα (δηλ. αυτά που αντιστοιχούν σε
χρονικά ευαίσθητες υπηρεσίες). Αυτό βέβαια απαιτεί ανάλογα κυκλώµατα ανάγνωσης της τιµής του
πεδίου CoS και διαχείρισης της ουράς αναµονής των πακέτων.
Στη συνέχεια θα περιγραφεί η λειτουργία του MPLS µε την βοήθεια του σχήµατος 6-2 στο οποίο
φαίνονται 6 δροµολογητές (R1-R6) και οι πίνακες δροµολόγησης των R1, R2, και R5. Προηγουµένως
ας δώσουµε την καθιερωµένη ορολογία του MPLS. Ο πίνακας δροµολόγησης στο MPLS ονοµάζεται
και LIB (Label Information Base). Στο MPLS η µετάδοση δεδοµένων πραγµατοποιείται σε µονοπάτια
µεταγωγής ετικέτας (LSPs - Label Switched Paths) που δηµιουργούνται είτε πριν την εκποµπή
δεδοµένων ή µε την ανίχνευση του πρώτου πακέτου µιας συγκεκριµένης ροής δεδοµένων. Οι
δροµολογητές διακρίνονται σε ακραίους (LER- Label Edge Routers) και σε εσωτερικούς που
αποκαλούνται LSR (Label Switched Routers). Η δουλειά των εσωτερικών είναι η επιλογή της πόρτας
εξόδου και η επικόλληση της ετικέτας εξόδου που γίνεται βάσει της πόρτας εισόδου και της τιµής της
ετικέτας εισόδου. Όλα αυτά βρίσκονται στον πίνακα. Οι ετικέτες διανέµονται χρησιµοποιώντας το
πρωτόκολλο διανοµής ετικετών (LDP - Label Distribution Protocol). Όλα τα πακέτα που ανήκουν
στην ίδια ροή, (που χαρακτηρίζεται στο IP από το κοινό πρόθεµα της διεύθυνσης IP), δροµολογούνται
µε τον ίδιο τρόπο µέχρι τον τελικό τους προορισµό και θεωρούνται ότι ανήκουν στην ίδια κλάση
ισοδύναµης προώθησης (FEC Forwarding Equivalence Class). ∆ηλ. η FEC καθορίζει µια διαδοχή
ζεύξεων, των ετικετών που χρησιµοποιούνται σε κάθε ζεύξη και εν τέλει µια διαδροµή που διασχίζει
το υποδίκτυο MPLS από ένα ακραίο LER σε ένα άλλο.
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Σε αντίθεση µε την συµβατική προώθηση σε δίκτυα IP, στο MPLS, η επιλογή της FEC ενός
συγκεκριµένου πακέτου γίνεται µόνο µία φορά, όταν το πακέτο εισέρχεται στο δίκτυο. Ένας
δροµολογητής άκρου που λαµβάνει ένα πακέτο εξετάζει το πρόθεµα IP για να αποδώσει µια ετικέτα
(εκτός εάν έχει ήδη δηµιουργηθεί η FEC και όλες οι ετικέτες είναι πια γνωστές. Από την στιγµή που
σε ένα πακέτο έχει τοποθετηθεί ετικέτα, το υπόλοιπο δροµολόγιο του διαµέσου του δικτύου
καθορίζεται αυτόµατα και είναι η συγκεκριµένη FEC. Οι ετικέτες έχουν τοπικό χαρακτήρα µόνο, δηλ.
αλλάζουν σε κάθε βήµα δροµολόγησης.

Routing Table of Router R2
Routing Table (LIB) of Router R2
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Σ
χήµα 6-2 Λειτουργία του MPLS
Ας έλθουµε τώρα στο σχήµα 6-2 να παρακολουθήσουµε τις ενέργειες για την δροµολόγηση ενός
πακέτου µέσω των R1-R2-R5, όπου οι R1και R5 είναι LER ενώ ο R2 είναι LSR. (στην πράξη οι LSR
είναι περισσότεροι διότι µια περιοχή MPLS αποτελείται από δεκάδες δροµολογητές και όχι 6 όπως
στο παράδειγµα). Ένα πακέτο IP φθάνει στον R1 (ας υποθέσουµε αρχικά ότι όλοι οι πίνακες είναι
συνήθεις πίνακες IP που έχουν δηµιουργηθεί µε το πρωτόκολλο OSPF και οι θέσεις των ετικετών
είναι κενές αφού ακόµα δεν έχει δηµιουργηθεί καµία καταχώρηση ετικετών). Ο R1 βλέπει το πρόθεµα
92.1 από την πύλη 1 και βλέπει ότι πρέπει να το προωθήσει στον R2 αλλά ταυτόχρονα ζητά µε το
πρωτόκολλο LDP την εκχώρηση ετικέτας από τον R2, ο ποίος ανταποκρίνεται αποδίδοντας την
ετικέτα 55 την οποία ο R1 καταχωρεί στον πίνακα και πλέον προωθεί το πακέτο έχοντας επισυνάψει
την ετικέτα. Το ίδιο γίνεται και µεταξύ του R2 και R5 που καταλήγει στην ετικέτα 44 για τη µεταξύ
τους ζεύξη. Έτσι έχει δηµιουργηθεί µια κλάση προώθησης (FEC) µεταξύ των R1-R2-R5 µε ετικέτες
55 για το πρώτο σκέλος και 44 για το δεύτερο.
Από εδώ και µπρος οι δροµολογητές LSR (µόνο ο R2 στο παράδειγµα) θα µπορούν να δροµολογούν
µε απλή ανάγνωση του πίνακα και ανταλλαγή των ετικετών. Αυτό είναι αναζήτηση µε ακριβή ταύτιση
(exact match) δηλ. κάτι που γίνεται µε µια απλή και φθηνή RAM όπου η διεύθυνση είναι η πόρτα και
η ετικέτα εισόδου και τα περιεχόµενα δίνουν την πόρτα εξόδου και την νέα ετικέτα. Ωστόσο οι
ακραίοι (LER) θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν σαν τυπικοί δροµολογητές IP δηλ. θα εκτελούν
προώθηση µε τη µέγιστου µήκους ταύτιση (longest bit matching) που είναι ακριβή και χρησιµοποιεί
ειδικά πολύπλοκα κυκλώµατα (π.χ. Patricia tries). Κατά τα άλλα ο αλγόριθµος δροµολόγησης (για την
δηµιουργία τοπολογικά βέλτιστων διαδροµών) µ πορεί να είναι οποιοσδήποτε αλγόριθµος
δροµ ολόγησης ΙΡ (π.χ., το OSPF). Η διαδροµ ή εποµένως που θα ακολουθήσει ένα πακέτο σε αυτό το
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περιβάλλον είναι ακριβώς ίδια µε εκείνη που θα ακολουθούσε αν δεν χρησιµ οποιούσαµ ε τη µέθοδο
MPLS - δηλαδή τη διαδροµ ή που θα επέλεγαν οι αλγόριθµοι δροµολόγησης ΙΡ. Το µόνο που έχει
αλλάξει είναι ο αλγόριθµος προώθησης που έγινε απλούστερος και φθηνότερος. Ωστόσο έχει υπάρξει
και µια άλλη σηµαντική συνέπεια: συσκευές που δεν ήξεραν προηγουµένως πώς να προωθήσουν
πακέτα ΙΡ µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να προωθήσουν την κυκλοφορία ΙΡ σε ένα δίκτυο MPLS.
Η πιο αξιόλογη πρώιµη εφαρµ ογή αυτού του αποτελέσµατος έγινε µε τη χρήση µ εταγωγών ΑΤΜ, οι
οποίοι µπορούν να υποστηρίξουν τη µέθοδο MPLS χωρίς καµ ία αλλαγή στο υλικό (HW) προώθησης
(αλλά µε προσθήκη του OSPF, που απαιτεί αναβάθµιση του λογισµικού).

Συνεχίζοντας στο σχήµα 6-2 θα µπορούσαµε να δηµιουργήσουµε καθ’ όµοιο τρόπο και µια
διαδροµή για το πρόθεµα LSP µέσω κατάλληλων ετικετών για το πρόθεµα 93.1 µέσω των
R1-R3-R4-R6 δηµιουργώντας µια άλλη FEC και τις κατάλληλες καταχωρήσεις ετικετών
στους πίνακες των ενδιάµεσων δροµολογητών.
Ρητή δροµολόγηση
Αν συνοψίσουµε το τι πετύχαµε µέχρι στιγµής µε την MPLS δεν φαίνεται και τόσο σπουδαίο. Το
µόνο που άλλαξε είναι η προώθηση που γίνεται φθηνότερη µέσω των ετικετών. Επειδή αυτό το
πλεονέκτηµα έχει εξανεµιστεί λόγω µαζικής κατασκευής κυκλωµάτων εκτέλεσης της µέγιστου
µήκους ταύτισης το MPLS θα είχε εγκαταλειφθεί εάν δεν είχε και άλλα πλεονεκτήµατα που θα
εξετάσουµε τώρα. Το αρχικό IP διέθετε µια δυνατότητα δροµολόγησης προέλευσης (source routing)
όπου η πηγή µπορούσε να προσδιορίσει την διαδροµή και να µην αφήσει την επιλογή της στο OSPF.
Αυτό έτυχε πολύ περιορισµένης χρήσης κυρίως για λόγους ανίχνευσης προβληµάτων από τους
διαχειριστές.
Η MPLS παρέχει την ίδια δυνατότητα µε πιο ευέλικτο τρόπο. Η δροµολόγηση αυτή αποκαλείται
ρητή δροµ ολόγηση (explicit routing). Μια διαφορά είναι ότι δεν είναι συνήθως η προέλευση του
πακέτου που επιλέγει το δροµ ολόγιο. Πιο συχνά αυτό γίνεται από κάποιον από τους δροµολογητές
µ έσα στο δίκτυο ενός παροχέα υπηρεσιών. Στην Εικόνα 6-2 µπορούµε επί παραδείγµατι να
ξεχωρίσουµε δύο διαδροµές για το πρόθεµα 92.1 µοιράζοντας την κίνηση µέσω των R1-R2-R5 για το
πρόθεµα 92.1.1 και µέσω των R1-R3-R4-R6 για το 92.1.2. Αυτό µπορεί να γίνει προσθέτοντας την
δεύτερη (γκρίζα) καταχώρηση στον πίνακα προώθησης του R1 δηµιουργώντας µια δεύτερη FEC και
ακολούθως δηµιουργώντας τις κατάλληλες ετικέτες στους πίνακες των R3-R4. Αυτό θα ήταν δύσκολο
για το IP για την κανονική δροµ ολόγηση ΙΡ, επειδή κανονικά ο R1 δεν εξετάζει την προέλευση της
κυκλοφορίας κατά τη λήψη των αποφάσεων προώθησής.
Προκύπτουν δύο ερωτήµατα: Πρώτο, τι κερδίζουµε µε αυτό, και δεύτερο πώς θα συµ φωνήσουν
όλοι οι δροµολογητές του δικτύου σχετικά µε τις ετικέτες που θα χρησιµ οποιήσουν και τον τρόπο µε
τον οποίο θα προωθούν πακέτα; Ας ξεκινήσουµε από το δεύτερο. Είναι σαφές ότι δεν µπορούµ ε να
χρησιµοποιήσουµε τις ίδιες διαδικασίες µε αυτές που περιγράψαµ ε για τη διανοµ ή των ετικετών,
επειδή οι διαδικασίες αυτές δηµιουργούν ετικέτες οι οποίες έχουν αποτέλεσµ α να ακολουθούν τα
πακέτα τις κανονικές διαδροµ ές που επιλέγονται από την δροµ ολόγηση ΙΡ - το οποίο είναι αυτό
ακριβώς που προσπαθούµε να αποφύγουµ ε. Αντίθετα, χρειάζεται ένας νέος µ ηχανισµός.
Αποδεικνύεται ότι το πρωτόκολλο που χρησιµ οποιείται για την εργασία αυτή είναι το Πρωτόκολλο
∆έσµευσης Πόρων (Resource Reserνation Protocol, RSVP). Το πρωτόκολλο αυτό επιτρέπει να
στείλουµε ένα µ ήνυµα RSVP κατά µ ήκος µιας σαφώς καθορισµ ένης διαδροµ ής όπως π.χ., της R1R3-R4-R6, και να το χρησιµ οποιήσουµ ε για να διαµορφώσουµε καταχωρίσεις του πίνακα προώθησης
ετικετών σε όλο το µήκος αυτής της διαδροµ ής. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ παρόµ οια µε εκείνη για
την εγκαθίδρυση ενός εικονικού κυκλώµατος που χρησιµοποιεί το ATM ή το Χ.25 αλλά δεν θα
επεκταθούµε περαιτέρω εδώ.
Σχετικά µε το πρώτο ερώτηµα, η πιο χρήσιµη δυνατότητα της ρητής δροµολόγησης είναι ο
σχεδιασµός της κυκλοφορίας (traffic engineering), δηλ. το να διασφαλίσουµε ότι θα υπάρχουν
επαρκείς διαθέσιµ οι πόροι σε ένα δίκτυο έτσι ώστε να ικανοποιούν τη ζήτηση που απαιτείται από
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αυτό. ∆ηλ. στο προηγούµενο παράδειγµα µπορούµε να υποθέσουµε ότι η διαδροµή R1-R2-R5 ήταν
ήδη πολύ φορτωµένη και είχαµε απώλειες πακέτων ενώ η R1-R3-R4-R6 είχε περιθώρια περαιτέρω
διαβίβασης κίνησης. Ο ακριβής έλεγχος των διαδροµών στις οποίες θα ρέει η κυκλοφορία αποτελεί
σηµ αντικό µέρος του σχεδιασµ ού κυκλοφορίας. Η ρητή δροµ ολόγηση µπορεί να επίσης να συµβάλει
στο να γίνουν τα δίκτυα περισσότερο ανθεκτικά σε περιπτώσεις αστοχιών, χάρη σε µια δυνατότητα
που αποκαλείται γρήγορη επαναδροµ ολόγηση. Για παράδειγµα, είναι δυνατό να υπολογιστούν εκ των
προτέρων εναλλακτικές διαδροµές που θα χρησιµοποιηθούν σε περίπτωση αστοχίας κάποιας ζεύξης.
Ο συνδυασµ ός του εκ των προτέρων υπολογισµού µιας εναλλακτικής διαδροµ ής και της ρητής
δροµ ολόγησης πακέτων κατά µ ήκος της διαδροµ ής σηµαίνει ότι ο Α δεν χρειάζεται να περιµένει να
διασχίσουν το δίκτυο τα πακέτα των πρωτοκόλλων δροµ ολόγησης, ή να εκτελεστούν αλγόριθµοι
δροµ ολόγησης από διάφορους άλλους κόµ βους στο δίκτυο. Αυτό µπορεί να µειώσει αρκετά το χρόνο
που απαιτείται για την επαναδροµ ολόγηση πακέτων µε παράκαµ ψη ενός συγκεκριµ ένου σηµ είου
αστοχίας.
Αλλά δεν πρέπει να δοθεί η εντύπωση ότι τα αναλυτικά δροµολόγια πρέπει να υπολογιστούν από
ένα διαχειριστή δικτύου. Οι δροµολογητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν ειδικούς αλγορίθµους για να
υπολογίσουν µ ε αυτόµ ατο τρόπο αναλυτικές διαδροµές. Ένας τέτοιος αλγόριθµος είναι το RSVP-TE
(RSVP with Traffic Engineering) ή το CSPF (constrained shortest path first) "πρώτα η συντοµ ότερη
διαδροµ ή υπό περιορισµ ούς", ο οποίος µοιάζει µε το OSPF αλλά λαµβάνει υπόψη του και κάποιους
περιορισµ ούς. Αυτοί σχετίζονται µε τη µέγιστη µεταφορική ικανότητα ή τις ιδιότητες των οπτικών
ζεύξεων και είναι πέραν των στόχων των σηµειώσεων.
Εικονικά Ιδιωτικά ∆ίκτυα
Μια άλλη ικανότητα του MPLS όπως ανεφέρθη είναι η δηµιουργία Εικονικών Ιδιωτικών ∆ικτύων
(VPN – Virtual Private Networks) στο στρώµα 3 (µπορούν να γίνουν και µε άλλες τεχνικές
και σε άλλα στρώµατα αλλά το MPLS είναι το πιο βολικό για τους παρόχους υπηρεσιών).
Τι είναι όµως ένα VPN και σε τι χρησιµεύει; Το VPN είναι η υπηρεσία που δίνει την
εντύπωση σε ένα πελάτη µε υποκαταστήµατα σε διάφορα σηµεία του κόσµου (που
εποµένως δεν µπορεί να διασυνδέσει µόνος του µε δικό του LAN) ότι όλες οι τοποθεσίες
του είναι διασυνδεδεµένες µεταξύ τους σε ένα «ιδιωτικό δίκτυο» στο οποίο κυκλοφορεί
µόνο η δική του κίνηση µεταξύ των κτιρίων του και καθόλου κίνηση άλλων πελατών. Αυτό
γίνεται κυρίως για λόγους ασφαλείας. Κάθε πελάτης νοιώθει αποµ ονωµένος από τους
υπόλοιπους πελάτες. Ο πελάτης Α δεν µπορεί να στείλει πακέτα απευθείας στον πελάτη Β, και
αντιστρόφως. Φυσικά µπορεί να στείλει µε τον τρόπο που θα έστελνε και εάν είχε µόνο ένα σηµείο
εγκαταστάσεων στον κόσµο. Εκεί θα είχε στο τοπικό δίκτυο αποκλειστικά τη δική του κίνηση και
προς τα έξω θα έστελνε µόνο µέσω της εξωτερικής πύλης διόδευσης. Το ίδιο και τώρα, έχει ένα (ή
δύο-τρία για λόγους ασφάλειας) σηµείο επικοινωνίας µε τον έξω κόσµο. Έτσι ο πελάτης Α µπορεί
συνήθως να στείλει δεδοµένα στον πελάτη Β µε αυτό τον περιορισµένο τρόπο, συνήθως µέσω
σύνδεσης που έχουν µε το παγκόσµιο ∆ιαδίκτυο. Έτσι, για παράδειγµα, µπορεί να στέλνει ο πελάτης
Α µηνύµ ατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που να λαµβάνει ο πελάτης Β στο διακοµ ιστή ταχυδροµ είου
που βρίσκεται µέσα στο δίκτυο του. Το ίδιο και µε την πρόσβαση σε τυχόν web servers που ο Α ή ο Β
διαθέτουν. Αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχει υλικό που θέλουν να θέσουν σε δηµόσια χρήση, όλο το
υπόλοιπο υλικό δεν είναι προσπελάσιµο.
Μπορούµε να κάνουµε την αναλογία ύπαρξης ενός φράκτη που περιβάλλει τα κτίρια ενός
οργανισµού, µιας βιοµηχανίας, ενός διυλιστηρίου κλπ. Μπορεί κανείς να µπει µόνο από µια
εξωτερική πύλη κατόπιν ελέγχου αλλά µέσα µπορεί να πηγαίνει ελεύθερα από κτήριο σε κτήριο.
Ωστόσο ακόµα και εάν βρίσκεται µόλις 10µ από ένα εξωτερικό κτήριο, µπορεί να πρέπει να κάνει ένα
γύρο εκατοντάδων µέτρων για να βγει από την πύλη αφού δεν µπορεί να πηδήξει το φράκτη. Το ίδιο
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και µε τα VPN, µπορεί να είναι κανείς στην ίδια πόλη µε τον διακοµιστή µίας εταιρείας και ωστόσο
τα πακέτα του ηλ. Ταχυδροµείου να πρέπει να πάνε στην Αµερική όπου βρίσκεται η εξωτερική
διεπαφή επικοινωνίας µιας εταιρεία απ’ όπου θα γυρίσει πλέον στον διακοµιστή εσωτερικά πλέον στο
VPN, ενώ την ίδια διαδροµή θα ακολουθήσει και η απόκριση. Από παλιά οργανισµοί µε υψηλές
απαιτήσεις ασφαλείας (π.χ. τράπεζες) διασυνέδεαν τα υποκαταστηµατά τους µέσω µισθωµένων
γραµµών δηµιουργώντας κανονικά (όχι εικονικά) ιδιωτικά δίκτυα των οποίων την δοµή δεν εγνώριζε
ο πάροχος. Αυτή η λύση είναι πολύ ακριβή για τις πιο πολλές εταιρείες.

Εταιρεία B
VPN B

Εταιρεία Α
VPN A

Εταιρεία B
VPN B

Εταιρεία B
VPN B
Εταιρεία Α
VPN A

Σχήµα 6-3 Εικονικά Ιδιωτικά ∆ίκτυα
Κάτι πολύ φθηνό είναι να γίνει κάθε υποκατάστηµα συνδροµητής στο ∆ιαδίκτυο και έτσι να
επικοινωνούν τα µέλη µιας εταιρείας όπως και στο VPN. Φυσικά αυτό δεν είναι καθόλου
ασφαλές διότι η µόνη προστασία είναι οι κωδικοί ασφαλείας. Μπορεί κανείς να φτιάξει ένα
πιο ασφαλές VPN στο επίπεδο εφαρµογής µε την χρήση ισχυρής κρυπτογράφησης. Αυτή η
λύση είναι η µόνη εφικτή π.χ. για να συνδεθούν οι πελάτες µιας τράπεζας, αλλά όχι αρκετά
ασφαλής για όλες τις εσωτερικές λειτουργίες µεταξύ των υποκαταστηµάτων µιας τράπεζας.
Το MPLS έρχεται να προσφέρει τη δηµιουργία VPN µέσω της δηµιουργίας LSP
(µονοπατιών δροµολόγησης ετικετών) µε συγκεκριµένες διαδροµές που «δεν
αναµιγνύουν» την κίνηση µε την κίνηση άλλων πελατών του παρόχου. Βέβαια η µη
ανάµιξη είναι εικονική αλλά στην πράξη ο µόνος τρόπος να παρακαµφθεί είναι η επέµβαση
στο λογισµικό των δροµολογητών, πράγµα του ιδίου επιπέδου ασφάλειας µε την επέµβαση
στα κτίρια της εταιρείας από ένα διαρρήκτη (τίποτα δεν είναι απόλυτα ασφαλές, αλλά η
παραβίαση ενός VPN είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο και πολύ πιο δύσκολο από το σύνηθες
hacking).

Εν κατακλείδι, το MPLS έχει αναδειχθεί σε χρήσιµο εργαλείο στο δίκτυο κορµού όπου η
κίνηση είναι πολύ υψηλή αφήνοντας τους συνήθεις δροµολογητές στην περιφέρεια του
δικτύου. Αφορά βεβαίως τους παρόχους δικτυακών υπηρεσιών και δεν είναι κάτι που
συναντά ο τυπικός χρήστης δικτύων όπως τα πανταχού παρόντα LAN που πλέον έχουµε και
στα σπίτια µας.
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