SIP (Session Initiation Protocol):
Alkalmazásrétegbeli protokoll a TCPIP architektúra szerint, amit azért hoztak létre, hogy
szabványosítsák a sessionök létrehozását, módosítását, befejezését egy vagy több partnerrel. Tehát a
jelentősége a kapcsolatok felépítsében és menedzselésében van, miután az ezzel kapcsolatos
feladatokat elvégezte a program, akkor már egy másik protokoll segítségével folyik a kommunikáció a
felépített csatornán.
Session leírókat (descriptors) visz át különböző médiatípusokra vonatkozóan, így egyezteti a
felekkel, hogy kinek milyen képessége van az átvitelt illetően, és ennek megfelelően szabályoz.
Hívásátadást is meg lehet vele valósítani.

Fontos, hogy síp üzeneteket igen könnyű generálni, emiatt könnyen implementálható. Az üzenetek
hasonlítanak a HTTP kérésekhez. Mind UDP, mind TCP felett működhet, az email URLekhez
hasonló URLeket alkalmaz.
Pl. szabo@hit.bme.hu címre küldhetünk kapcsolódási kérelmet.

UA ( User Agent):
Gyk. ezek a végpontok a felhasználók számára. Lehet hardver és szoftver alapú, tehát akár egy IP
telefon, akár egy program. Két összetevőből állnak: a User Agent Clientből (UAC), ez küldi a SIP
requesteket, és fogadja a SIPresponseokat, illetve a User Agent Serverből (UAS), ami a responseokat
küldi és a requesteket fogadja. Tehát kb. adóvevőként lehet elképzelni a dolgot, szerintem ez
többnyire csak logikai elválasztást jelent.
Proxy Server:
A sessioninvitationokat (tehát azokat a SIPüzeneteket, amivel kapcsolat felépítsére szólíthatunk fel
más usereket) továbbítja a hívott fél közelébe.
Két típusa létezik:
Állapotmentes:
Ezek egyszerű és gyors működésű rendszerek, a transactionokról nem tudnak, többnyire
terheléselosztásra használják őket.
Állapotalapú:
Forkingműküdés: egy üzenet vételekor 2, vagy több üzenetet küldhet el.
Ekkor tehát 2 vagy több requestet küld a server egy beérkező kérés hatására, amit
megtehet egyidejűleg ill. akár egymás után is. Ezzel meg lehet valósítani pl. a
hívástovábbítást egy hangpostára, vagy automatikus hívásszétosztást.

Registrar és Location server:
A lényege, hogy ha egy user éppen nem a megszokott helyén tartózkodik, akkor ezt a tényt
registrálhatja a Registrar serveren, így amikor a megszokott helyére hívást kap, akkor a Location
server kibányássza onnan, hogy éppen most hol van beregisztrálva, és a megfelelő helyre küldheti a
hívást. A registrar azonban mindezt csak egy domainen belül teszi lehetővé.

Redirect Server:
Ezek a serverek csak megadják a hívott user aktuális címét, amennyiben az nem a szokásos helyén
tartózkodik. Viszont ennél többet nem tesznek, tehát nem kezdeményeznek automatikusan hívást a
megfelelő helyre pl., vagy nem továbbítanak üzeneteket.

SIP üzenetek:
Igen hasonlítanak a HTTPüzenetekhez, két kategóriába sorolhatók: Requestek és Responseok. Ezek
formátuma megegyezik, az első sort kivéve, üzenettörzset is tartalmazhatnak:
Session leírás
HTTP vagy ASCII

A SIP az SDPt (Session Description Protocol) használja a multimédia sessionok leírására. Az SDPt
a SIPcsomagok mint üzenettözset viszik át. Az SDP inkább egy szabványosított leíró formátum, mint
protokoll.
SIPtranzakció: egy request és egy vagy több response.

MPLS

Vagyis az MPLS köztes módszer az összeköttetésalapú és összeköttetésmentes megoldások közt. A

legnagyobb probléma az, hogy az IP összeköttetésmentes, és erre kellene alkalmazni az MPLSt, ami
az összeköttetésalapú verzió felé hajlik. MPLSnél is, hasonlóan pl. az ATMhez címkéket kapnak az
egyes csomagok, viszont itt lokális éretelmezése lesz ezeknek a címkéknek, nem pedig globális.
Címkéket könnyebben és gyorsabban lehet routolni, és általában szinte minden előnyét megkapja így
a folyam az összeköttetés alapú hálózatoknak.

A címkét tartalmazó headert pluszban hozzá kell fűzni minden csomaghoz, ez a plusz header egészen
addig utazik a csomaggal, amíg szükség van rá, vagyis mikor kilép az MPLSes hálózati részből,
akkor egyszerűen leválasztják, és továbbroutolódhat „normálisan”. Többnyire a 2. és a 3. osi réteghez
tarozó headerek közé szúrják be, 2,5.ik rétegként.

Azért Multi Protocol, mert többféle 2. és 3. rétegbeli protokollal is képes együttműködni: Ethernettel,
ATMel, Ipv4el, Ipv6al, stb. Azért Label Switching, mert itt gyk. a címkék alapján kapcsolják a
csomópontok a csomagokat, ami nem igazi routolás.

Az MPLS tehát amellett, hogy a címkékkel gyorsabban is tud dolgozni, össze is fogja csoportokba,
FECekbe (Forward Equvalence Classokba) azokat a csomagokat, amiket hasonló módon kell majd
továbbítani, ezzel is növeli a hatékonyságot.

Azt az utat, ami egyegy csomat címkekapcsolva bejár, LSPnek, Label Switched Pathnak hívjuk.
Ezen az úton LSRek, Label Switching Routerek és LERek, Label Edge Routerek találhatóak.
LSR: az MPLS gerinchálózaton vannak elhelyezve.
LER: elsődleges eszköze a csomagcímkézésnek, vagyis itt dől el melyik csomag milyen címkét kap
belépéskor, ezek az MPLS hálózat szélein helyezkednek el (edge). Az egyes címkék kiválasztására a
szabványosított protokoll az LDP (Label Distribution Protocol), de alkalmas lehet más routing
protokoll is, vagy az RSVP. A BGPt és az RSVPt kibővítették úgy, hogy a saját adatai mellett
szállíthat címkeinformációt is, ezért felelnek meg.

Címkekapcsolat utak létrehozása: MPLS képességű eszközök egy csoportját MPLS tartománynak
nevezzük – domain. Egy ilyen tartmányon belül az egyes FECekhez (csoportok hasonló kapcsolási
tulajdonságokkal) rendelünk LSPket (MPLSút). Az egyes LSPket az adatátvitel megkezdése előtt
kell persze létrehozni, ami az erőforrások lefoglalását is jelenti ilyen szempontból.
Két módszer létezik LSP létrehozására:
lépésenkénti: minden LSR (címkekapcsoló router) függetlenül választ következő lépést egy FEC
számára, bármilyen routingprotkollal > lépésenként megy végbe a felépítés.
explicit: forgalommenedzsment vagy QOS szempontok szerint épül fel az útvonal.

GMPLS
Ez az MPLS általánosított változata, ami nem a csomagok továbbítását hanem az LSPk létrehozását
helyezi előtérbe. Vagyis így nem csak csomagkapcsolt hálózatokra alkalmazható a címkekapcsolás:

IntServ DiffServ

Valódi idejű, nem rugalmas átvitel esetén tehát biztosítani kell a forgalmat bizonyos szempontok
szerint, tehát QOS nyújtása szükséges szemben a rugalmasabb igényű átvitelekkel.
Az ATMben a QOS a szabvány szerint támogatott, különböző forgalomkategóriákba sorolhatjuk be
az aktuális adatfolyamot.
Ennek megvalósítása érdekében a forgalmat különböző leírók segítségével kell tudnunk jellemezni,
illetve QOS paramétereket is be kell vezetni. A tórolódásvezérlés – mind a reaktív, mind a preventív –
szintén része már az ATMnek.
4 különböző QOS kategória az ATMben:

CBR: állandó bitsebesség biztosítása
rtVBR: valósidejű, változó bitsebességű adás, pl. videókonferencia igényelheti
nrtVBR: nem valósidejű, változó bitsebességű adás, pl. film nézése hálózaton keeresztül, ahol a
késleltetés nem olyan fontos szempont
UBR: nem meghatározott bitsebességű, a rendelkezésre álló sávszélességet használja ki
Összeköttetésmentes hálózatoknál QOS:
Megoldaható IntServ (Integrated Services) módszerrel, ez finomabb felbontással dolgozik, az egyes
csomagfolyamokra adhatunk meg QOS feltételeket, illetve DifServ (Differentiated Services)
módszerrel, ez a durvább felbonátsú megoldás, ekkor folyamosztályokra határozunk meg QOSt.

IntServ:
A szolgáltatásosztályok:
Best Effort , ami nem garantál semmit, csupán a lehetőséges szerinti legjobb továbbítást
Guaranteed Quality, amely garantált korlátokat határoz meg az egyes csomagok késleltetési idejére
Controlled Load, amely a csomagokat függetleníti az egyéb forgalmaktól ill. ezekből eredető
terhelésektől, azt a hatást igyekszik kelteni, mintha csak a kiválasztott csomagok lennének a
hálózaton.

Használt mechanizmusok:
Az alkalmazás megadja a hálózatnak az általa generált forgalom jellemzőit a forgalomleírók
segítségével. Ezt figyelembe véve eldönti a hálózat, hogy elbírjae ezt a terhelést, tudjae biztosítani a

kért QOS feltételeket (beengedésszabályozás, Admission Control). Ezt követően megtörténik az
erőforrások lefoglalása, pl. az RSVPprotokoll használatával IntServben, illetve összeköttetés alapú
hálózatok esetén a hívásvezérlő protokollokkal.
Traffic Policing alkalmazásával a hálózat biztosítja azt, hogy a forrás forgalma ne térjen el a
megadottól. Schedulingel a hálózat az egyes csomópontokon meghatározza a csomagok
kiszolgálásának sorrendjét, a torlódást elkerülendő.
Csomagfolyamspecifikáció:

Vagyis a Tspecben megadja az alkalmazás, hogy hogyan fog kinézni az, amit ad, Rspecben pedig
megfelelő elbánásmódot kér a csomagfolyamnak.

Token Bucket működése: A Token Wait pufferbe érkeznek az elküldendő csomagok, de minden
csomag csak akkor kerül elküldésre, ha megfelelő mennyiségű token van a fent látható vödörben.
Ezek a tokenek gyakran méretet jelképeznek, nem csomagszámot, tehát pl. ha éppen 45 Kbytenyi
token van a vödörben, de egy 46 Kbyteos csomagot kell elküldeni, akkor abban a menetben nem
lehetséges a teljes csomagot elküldeni, a maradék majd csak akkor megy el, ha újra lesz elegendő
token hozzá a vödörben, így biztosítja a rendszer az állandó kimeneti sebességet.

RSVP – Jelzésátvitel:

Egy protokoll aminek segítségével erőforrásokat igényelhetünk a hálózaton, a QOS biztosítása
érdekében. Fontos, hogy NEM az adó igényli ezeket az erőforrásokat, hanem a vevő, és az igény fenn
kell tartani, bizonyos időközönként (pl. tipikus érték a 30 sec) meg kell újítani a kérelmet, különben
timeout lesz és újra le kell foglalni mindent.

A vevő tehát a forrástól kapott PATH üzenet alapján visszafele végigmegy az útvonalon és elvégzi a
lefoglalásokat, mindezt még a tényleges adatforgalom elindítása előtt. Az egyes routerek nem biztos,
hogy teljesíteni tudják a kért QOS feltételeket, ekkor hibaüzenetet küldenek vissza a vevőnek.
Az adás során előfordul, hogy egy router valamilyen hiba folytán kiesik, ekkor új útkeresés indul meg,
ahol újra le kell foglalni az erőforrásokat az előzőhöz hasonló módon. Eközben a kiesett router, ha
még működőképes, csak pl. egy kábel hibásodott meg, törli a foglalást a timeout lejártával.

Tehát egy már kiépített, erőforásokat lefoglaló útvonalat, illetve annak egy részét legalábbis
felhasználhatja egy másik útvonal. Ha ez az új kapcsolat kisebb QOS igényű, akkor nem szükséges az
egybevágó útrészekhez tartozó routereknél újabb erőforráslefoglalás.

Csomagkezelés:
1. Csomagminősítés:
Az egyes csomagokat hozzá kell rendelni az arra vonatkozó foglaláshoz. Ezt a csomag alábbi
tulajodnságai alapján lehet megtenni: forrás címe, cél címe, cél posrtszáma, forrás portszáma.
2. Csomagkezelés a sorokban:
Guaranteed Service esetén:
WFQval (Weighted Fair Queue) biztosítja a végpontok közti késleltetést.

DiffServ:
A leglényegesebb eltérés az Integrated Serv.hez képest, hogy itt már csak forgalomosztályokhoz
lehet erőforrásokat rendelni, azokból is viszonylag kisszámút lehet deifinálni. Tehát nem lehet minden
adatfolyamhoz explicit megmondani hogy milyen QOS szabályok érvényesek rá. Éppen ezért viszont
csökken a QOShez szükséges számítási teljesítmény is, és így alkalmasabb a gerinchálózatok
számára, ahol nagy mennyiségű adatot kell kezelni.
NINCS szükség mindenféle külön jelzésrendszer/protokoll kialakítására, mint pl. az RSVP az
IntServnél, hanem elég csak a csomagfejben néhány bittel jelezni a csomópontoknak, hogy az aktuális
csomagfolyambeli csomag mely osztályba tartozik.
DifServ hálózat felépítése:

A csomagokhoz az adatfolyamuk szerint profilokat rendelünk a DifServ hálózat szélén (gyk.
belépésnél). A profilban vannak meghatározva, hogy milyen paraméterek szerint megy át a hálózaton
a csomag, pl. ütemezésnél a vödör mérete.
Az adatfolyam folyamatos policing alatt áll, ha egy csomag nem konfrom, vagyis nem megfelelő
valamilyen paramétere, akkor azt ha lehet Shapeingel alakítja a hálózat, vagy eldobja, vagyis a
forrásoknak be kell tartani az egyeztetett adásmódot.
DifServ hálózatokban a csomópontok nem működnek együtt közvetlenül mint IntServnél, PHB van
(PerHop Behavior), ugrásonként máshogy viselkedhetnek. Az egyes viselkedésmódok (PHBk) közt
a csomópontok az IP csomag ToS mezője alapján választhatnak (legalábbis Ipv4nél). Ezek a bitek a
DSCP (DiffServ Code Points).
Két fontos PHB:
Expedited Forwarding (EF):
A csomagok ekkor minimális késleltetéssel és alacsony csomagvesztéssel továbbítódnak. Beszéd,
videóalkalmazásoknál használható jól, többnyire a bemenő forgalom érkezési sebességét nem
korlátozzák a csomópontokon, annyi jöhet, amennyit a link elbír. Ez az egyik legegyszerűbb mód,
mindössze prioritást kell adni ezeknek a csomagoknak.
Assure Forwarding (AF):
Bonyolultabb PHB, 14 féle mód közül választhatunk a 6 bittel, a különböző módokat egy táblázatból
lehet kiválasztani. A szabvány szerint a táblázat tartalmazza, hogy az egyes módok milyen forgalmi

paraméterek szerint továbbítják a csomagokat, ezeket szvsz nem kell ismerni és nincs is részletezve
sehol.

DifServ előnyei:
– 3. rétegbeli megoldás, vagyis IP felett is működik (plusz bármilyen 2. réteg felett nyilván)
– nincs szükség minden csomóponton jelzésre
– a gerenchálózatoknak így nem kell nyilvántartást vezetniük minden csomagfolyamról, így
csökkentjük a terhelést
– a hálózat szélén bonyolítja le a komplikáltabb műveleteket (pl. profilokba sorolás), ezkkel a
műveletekkel nem kell már foglalkozni a core csomópontoknál

