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1 JOHDANTO 

Tämä diplomityö esittelee SNMP:n hallintatietokantojen sisältämiä 

palvelunlaatutietoja sekä IP- että ATM-verkkojen osalta. 

 

Toisessa luvussa käsitellään OSI-verkonhallintasuosituksen  toiminnalliset 

osa-alueet, joissa verkonhallintaa tarvitaan. Kolmannessa luvussa 

käsitellään SNMP:n eri versioiden ominaisuuksia, jonka jälkeen 

neljännessä luvussa esitellään IP-verkkoihin liittyvät tekniikat ja niiden 

hallintatietokannat. Viidennessä luvussa puolestaan esitellään ATM ja sen 

hallintatietokannat. 

1.1 Taustaa 

Viime vuosien kehitystä kuvaa hyvin erilaisten, hyvin pientenkin 

organisaatioiden kasvava tietojenkäsittelyn tarve. Tämä yhdessä 

tietokoneiden ja tietoliikennelaitteiden tekniikan kehittymisen ja 

laitteistovalikoiman monipuolistumisen kanssa on johtanut toteutuksiin, 

joissa ei enää perinteisesti turvaudutakaan vain yhteen toimittajaan ja 

arkkitehtuuriin, vaan useisiin erilaisiin ratkaisuihin. 

Tietojärjestelmämaailma ei ole enää jakautunut keskustietokoneen varaan 

rakennettuihin keskitettyihin ja lähiverkkopohjaisiin hajautettuihin 

järjestelmiin. Tämän päivän tyypillisellä organisaatiolla on laaja, kasvava ja 

erittäin monipuolinen valikoima lähiverkkoja, jotka on yhdistetty siltojen ja 

reitittimien avulla. Näiden lisäksi on laaja valikoima hajautettuja 

tietojenkäsittelyjärjestelmiä ja –laitteita, henkilökohtaisia tietokoneita, 

työasemia ja palvelimia. /1/  

 

Samalla kun tietojenkäsittelyn tarpeet on saatu tyydytettyä, 

tietojenkäsittelystä on usein tultu riippuvaiseksi. Tietoverkkojen merkitys 

on niiden mahdollisuudessa tarjota huomattavan nopea ja tehokas tapa 



 

 2 

päästä käsiksi suunnattomaan määrään informaatiota. Tietoverkot ovat 

niin tärkeitä, että katkos verkon toiminnassa voi samalla merkitä 

liiketoiminnan katkeamista, liikekumppaneiden ja asiakkaiden 

turhautumista, välttämättömän informaation viivästymistä ja mahdollisesti 

liikevoittojen menetyksiä. Tietoliikenneyhteyksien tärkeyden vuoksi, ja 

edellä kuvattujen kriisien välttämiseksi, verkoilla on usein ylläpitäjä, jonka 

vastuulla on verkon asennus, ylläpito ja ongelmien ratkaiseminen. 

 

Kun tietojenkäsittely-ympäristö laajenee pienestä lähiverkosta ja 

muutamasta henkilökohtaisesta tietokoneesta suuremmaksi, on tehokas 

verkonhallinta mahdollista vain, jos käytössä on joukko automatisoituja 

verkonhallintatyökaluja. Tehokkailla työkaluilla voidaan helpottaa ja 

tehostaa ylläpitäjien työtä sekä antaa heille aikaa keskittyä olennaiseen. 

Ylläpitäjien työn ei pitäisi olla juoksemista kriisipisteestä toiseen, vaan 

jatkuvaa verkon kehittämistä ja tilan seurantaa, jotta ongelmat voidaan 

ratkaista ennen kuin niistä aiheutuu häiriöitä. 

 

Nykyisin hyvin tyypillisessä monitoimittajaympäristössä eivät yleensä riitä 

laitetoimittajien tarjoamat laitekohtaiset ratkaisut. Ne on suunniteltu 

tiettyjen laitteiden hallintaan eivätkä siten sovellu keskitetyn 

verkonhallinnan toteuttamiseen. Tämän vuoksi verkonhallintajärjestelmä 

vaatii pohjakseen standardoidun verkonhallintaprotokollan ja ohjelmistot. 

 

Internetin nykyinen "parhaan kyvyn" ("best effort") –palvelumalli ei palvele 

enää riittävän hyvin nykyisiä sovelluksia. Varsinkin ääntä ja/tai videokuvaa 

käyttävät multimediasovellukset vaativat verkolta palvelunlaatua (QoS, 

Quality of Service), jota perinteiset protokollat ja Internetin perusrakenne 

eivät pysty takaamaan. Esimerkiksi kaksisuuntaisessa puheyhteydessä 

liian suuri viive tekee kommunikoinnista vaikeaa tai jopa mahdotonta. 

 

Edellämainittujen syiden johdosta on viime vuosina pyritty etsimään 

menetelmiä taata jo olemassaolevien sekä tulevien TCP/IP-verkkojen 
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tiedonsiirron laatu. Kehityskohteet, joissa on nähtävissä monia merkittäviä 

mahdollisuuksia, liittyvät lähinnä verkon turvallisuuteen, luotettavuuteen ja 

tehokkuuteen eli yleisesti verkon palvelujen laatuun. Etsimällä ja 

toteuttamalla ratkaisuja näiden osa-alueiden ongelmiin ja epäkohtiin 

voidaan saavuttaa mm. seuraavia etuja: 

 

• Kustannussäästöt 

• Riskien vähentyminen 

• Toimintojen yksinkertaistuminen 

 

Edellä mainitut ovat etuja lähinnä sellaisen yrityksen näkökulmasta, joka 

pelkästään hyödyntää Internet-verkkoa ja sen erilaisia mahdollisuuksia 

liiketoiminnassaan. Toisaalta kehitystyötä ja sen mukanaan tuomia 

mahdollisuuksia voidaan tarkastella myös palvelujen kehittäjien ja 

tuottajien kannalta. Heidän kannaltaan Internetin turvallisuuteen ja 

tehokkuuteen liittyvien epäkohtien ja ongelmien ratkaiseminen antaa mm. 

seuraavia mahdollisuuksia: 

 

• Laajemmat asiakaspiirit 

• Korkeammin hinnoitellut palvelut 

• Asiakaskohtaisesti määritellyt palvelut 

• Verkkoresurssien tehokkaampi hyödyntäminen (laajakaistaisuus) 

 

ATM:ssä palvelunlaatu on jo toteutettu, mutta ATM ei kuitenkaan ole 

yleistynyt loppukäyttäjille. Niinpä palvelunlaadun tutkimus on lisääntynyt 

IP-puolella. IP-verkoissa palvelunlaadun toteuttavia tekniikoita ovat 

Integrated Services, RSVP (Resource Reservation Protocol) ja 

Differentiated Services. Näiden tekniikoiden palvelunlaatutiedon 

keräämistä ja mittaamista voidaan suorittaa SNMP:n hallintatietokantojen 

avulla.  
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1.2 Työn tavoitteet 

Työn tavoitteena on tutkia ja kartoittaa SNMP:n eri hallintatietokantojen 

(MIB, Management Information Base) sisältämiä palvelunlaatutietoja IP- ja 

ATM-verkoissa. Hallintatietokantojen tutkimisessa käytetään apuna MG-

SOFT Corporationin valmistamaa MIB Compiler –ohjelmistoa. Lisäksi 

toteutetaan oma hallintatietokanta sekä IP:lle että ATM:lle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

2 TIETOLIIKENNEVERKKOJEN HALLINTA 

Verkkojen muuttuessa yhä laajemmiksi ja monimutkaisemmiksi, tarve 

älykkäille verkonhallintajärjestelmille on kasvanut. Aikaisemmin 1970-

luvulla ja 1980-luvun alussa verkkojen ollessa vielä suhteellisen suppeita 

ja yksinkertaisia, osaavat käyttäjät pystyivät alkeellisin apuvälinein 

pitämään verkon toimintakykyisenä. Nykyisin tällainen ei enää onnistuisi. 

Vaikka verkonhallinta olisikin mahdollista suorittaa ihmisvoimin, on pitkälle 

automatisoitu verkonhallintajärjestelmä tehokkuutensa ja pidemmällä 

tähtäimellä myös taloudellisuutensa vuoksi järkevä ratkaisu. 

 

Tällä hetkellä käytössä olevia verkonhallintaprotokollia ovat CMIP 

(Common Management Information Protocol) ja SNMP. CMIP on OSI:n 

(Open Systems Interconnection) protokolla verkonhallintaan ja SNMP on 

taas Internet-standardiksi muodostunut protokolla TCP/IP-verkkojen 

(Transmission Control Protocol) hallintaan. 

 

OSI-verkonhallintasuositukset määrittelevät seuraavat toiminnalliset osa-

alueet, joissa verkonhallintaa tarvitaan /2/: 

 

• Vikojen hallinta 

• Laskutuksen hallinta 

• Konfiguraation hallinta 

• Suorituskyvyn hallinta 

• Turvallisuuden hallinta 

2.1 Vikojen hallinta 

Vikojen hallintaan kuuluu verkossa tapahtuvien vikatilanteiden 

havaitseminen, seuraaminen ja korjaaminen. Vikojen hallinnalla pyritään 

minimoimaan toisaalta vikojen määrä ja toisaalta vikojen korjaukseen 

kuluva aika. Vikojen hallinnan tehtävät ovat seuraavat: 
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• Havaita ja paikantaa viat. 

• Ilmoittaa vioista ja niiden poistumisesta. 

• Korjata korjattavissa olevat viat. On vikoja, jotka voidaan vain 

todeta verkonhallintajärjestelmällä, ei korjata. Kaapelin fyysinen 

katkeaminen on esimerkki tällaisesta tilanteesta. 

• Ottaa varatie käyttöön silloin, kun se on tarpeellista ja mahdollista. 

• Kerätä tapahtuneista vioista tilastotietoja, joiden avulla voidaan 

päätellä suurimmat ongelma-alueet verkossa. 

 

Verkko-operaattorin kannalta vikojen hallinnan onnistuminen on tärkeää, 

sillä asiakas haluaa, että hänen ostamansa verkkopalvelu on 

käytettävissä. Toisaalta, kun vikoja tapahtuu, on niistä pystyttävä 

tiedottamaan asiakkaalle mahdollisimman pian ja tarkasti. /1,2/ 

2.2 Laskutuksen hallinta 

Laskutuksen hallinnalla tarkoitetaan tietojen keräystä joko yksittäisen 

käyttäjän tai käyttäjäryhmän käyttämistä verkkoresursseista. Laskutuksen 

hallinta mahdollistaa sen, että käyttäjää laskutetaan verkon käytön 

mukaan, eikä pelkästään kiinteällä summalla. Tällaisella tiedon keruulla 

voi olla lisäksi tarkoituksena: 

 

• Huomata verkon resurssien tehoton ja tuhlaavainen käyttö. 

• Käyttää kerättyä tietoa verkon laajennusta suunniteltaessa. 

• Huomata verkon väärinkäytökset. 

 

Laskutuksen hallinnasta on hyötyä myös käyttäjälle, koska se antaa 

tarkkaa tietoa hänen verkon käytöstään ja sen kustannuksista. 

Laskutuksen hallinnalla voidaan myös asettaa käyttäjäkohtaisia rajoja 

verkkoresursseihin.  /1/ 
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2.3 Konfiguraation hallinta 

Konfiguraation hallinnan tehtävänä on hallittavissa olevien laitteiden 

parametrien hallinta. Tämä pitää sisällään kaiken konfiguroinnin verkon 

laitteen ensimmäisestä käyttöönotosta siihen, että laite poistetaan 

käytöstä. Konfiguraation hallinta on siis konfiguraatiotiedon lukemista, 

lisäystä, muuttamista ja poistamista. /1,2/ 

2.4 Suorituskyvyn hallinta 

Suorituskyvyn hallinnalla pyritään siihen, että verkkoresurssien käyttö on 

tehokasta. Jotta tämä on mahdollista, resurssien käyttötilanteesta on 

saatava tarpeeksi tietoa ja toisaalta saadusta tiedosta on osattava tehdä 

oikeita johtopäätöksiä. Suorituskyvyn hallinnan tehtävät voidaan jakaa 

seuraavasti: 

 

• Kerätä reaaliaikaista tietoa verkon resurssien käytöstä. 

• Kerätä tilastotietoa verkon resurssien käytöstä. 

• Auttaa verkon laajennuksien suunnittelemisessa. Verkon 

suorituskyky on sama kuin sen heikoimman kohdan suorituskyky. 

Suorituskyvyn hallinnalla voidaan paljastaa verkon pullonkaulat. 

 

Tavalliselle käyttäjälle suorituskyvyn hallinta merkitsee sitä, että verkon 

odotettu suorituskyky toteutuu. Käyttäjä haluaa tietää yleensä jo verkon 

palvelua ostaessaan, millaista suorituskykyä on odotettavissa. Tästä 

syystä suorituskyvyn hallinnan tuottamalla tiedolla on merkitystä myös 

palvelun markkinoinnin kannalta. /1,2/ 
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2.5 Turvallisuuden hallinta 

Turvallisuuden hallinnan avulla pyritään siihen, että verkkoresurssien 

laiton käyttö ja hallinta on estetty. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavia 

asioita: 

 

• Verkkoresurssien luvaton käyttö on estetty. 

• Turvallisuuteen liittyvistä tapahtumista pidetään lokia. 

• Verkonhallinta on suojattu esimerkiksi salasanan avulla. 

• Verkonhallintaan liittyvä liikenne verkossa on suojattu 

salausavaimen avulla. Tällaisella suojauksella päästään siihen, että 

salakuuntelu verkossa on hyödytöntä, jos salauksen purkuavain ei 

ole tiedossa. 

 

Verkon turvallisuuden hallintaan liittyvien seikkojen tärkeys riippuu paljolti 

siitä, mihin verkkoa käytetään. Jos verkko on pienen organisaation 

sisäinen, jossa kaikki verkon käyttäjät ovat luotettavia, niin verkon 

turvallisuuden asiat eivät ole kovinkaan tärkeässä roolissa. Kokonaan 

toinen tilanne on kuitenkin suuremmissa verkoissa, joissa kaikkien 

käyttäjien luotettavuuden määrittäminen on mahdotonta. /1,2/ 
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3 IP-VERKKOJEN HALLINTA 

3.1 Verkonhallintaprotokolla SNMP 

SNMP on Internet-standardiksi hyväksytty verkonhallinta-protokolla 

TCP/IP-pohjaisiin verkkoihin. Se on suunniteltu yksinkertaiseksi ja helposti 

toteutettavaksi. SNMP:hen liittyy kiinteästi hallintatietokanta (Management 

Information Base, MIB) ja sen rakenteen yleinen kehys, joka määritellään 

SMI:ssä (Structure of Management Information). Termillä SNMP 

tarkoitetaan yleensä SNMP:n, hallintatietokannan ja SMI:n muodostamaa 

kokonaisuutta. 

3.1.1 Taustaa 

SNMP:n alkukehitys liittyy kiinteästi TCP/IP-verkkojen kehitykseen. Kun 

TCP/IP-protokollaperhe alkoi muotoutua nykyiseen muotoonsa 1970-

luvun lopussa, ei verkonhallinnan asioihin kiinnitetty paljon huomiota. 

Ainoa käytetty työkalu 1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alussa oli ICMP 

(Internet Control Message Protocol), joka mahdollisti kontrolliviestien 

välityksen TCP/IP-verkoissa. Nämä kontrolliviestit auttoivat paikantamaan 

verkon ongelmia. 

 

ICMP:tä seurasi PING-ohjelma (Packet Internet Groper), joka tarjosi 

ICMP-viestien lähetys- ja vastaanotto-ominaisuudet. Kun Internetin kasvu 

alkoi muuttua eksponentiaaliseksi 80-luvun loppupuolella, tarvittiin myös 

todellisia verkonhallintajärjestelmiä. Tästä alkoi kehitystyö, jonka 

seurauksena erottui kolme käyttökelpoista ratkaisua: 

 

• HEMS (High-level Entity-Management System), joka oli yleistys 

kenties ensimmäisestä Internetissä käytetystä verkonhallinta-

protokollasta HMP:stä (Host Management Protocol). 
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• SNMP, joka oli parannettu versio SGMP:stä (Simple Gateway 

Management Protocol). 

• CMOT (CMIP over TCP/IP), joka oli yritys luoda ISO:n 

(International Organization for Standardization) standardoima 

verkonhallinta-protokolla TCP/IP-verkkoihin. 

 

Näistä kolmesta valittiin SNMP, jonka ajateltiin olevan vain välivaihe 

siirryttäessä OSI-standardin mukaiseen CMOT-verkonhallintaan. 

SNMP:stä tuli kuitenkin niin suosittu, että siirtymisestä CMOT:iin luovuttiin. 

/1/ 

3.1.2 SNMP:n standardit 

SNMP:n määrittelevien määritysten ja siihen liittyvien funktioiden ja 

tietokantojen joukko on yhtenäinen ja jatkuvasti kasvava. Alkuperäinen 

SNMPv1 on määritelty vuonna 1990 standardeissa RFC1157, RFC1213 ja 

RFC1155. Taulukossa 1 on esitelty SNMPv1:een liittyvät standardit. /1, 3, 

4, 5/ 

 

Taulukko 1. SNMPv1:n standardin aseman saaneet RFC-dokumentit /1/. 

Numero Otsikko 

1155 Structure and identification of management information for 

TCP/IP-based internets. 

1157 Simple Network Management Protocol 

1212 Concise MIB definitions 

1213 Management Information Base for Network Management 

of TCP/IP-based internets: MIB-II 

1643 Definitions of Managed Objects for the Ethernet-like 

Interface Types 
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3.2 SNMP:n peruskäsitteet 

3.2.1 SNMP:n arkkitehtuuri 

SNMP-verkonhallinnan peruskonseptiin kuuluu seuraavat elementit: 

 

• Hallinta-asema 

• Hallinta-agentti 

• Hallintatietokanta (MIB) 

• Verkonhallintaprotokolla 

 

Hallinta-asema on itsenäinen laite, jonka kautta verkko-operaattori 

hallitsee verkkoa.  Hallinta-asemassa on vähintään: 

 

• Joukko hallintaohjelmia useisiin eri tarkoituksiin, esim. 

tietoanalyyseihin ja virheistä toipumiseen. 

• Rajapinta, jonka avulla verkon ylläpitäjä voi valvoa ja ohjata 

verkkoa. 

• Kyky ohjata verkon ylläpitäjän vaatimukset varsinaiseen valvontaan 

ja etäohjata verkon elementtejä. 

• Tietokanta, jossa on  verkon kaikkien objektien 

hallintatietokannoista saadut tiedot. 

 

Näistä vain kaksi viimeistä ovat SNMP:n standardoinnin kohteena. 

 

Toinen aktiivinen verkonhallinnan elementti on hallinta-agentti. 

Tärkeimmät objektit, kuten työasemat, sillat, reitittimet ja kytkimet, voidaan 

varustaa SNMP-agenteilla, jolloin niitä voidaan hallita hallinta-asemalta 

käsin. Hallinta-agentti vastaa hallinta-aseman tekemiin kyselyihin ja 

toimintoihin ja voi antaa hallinta-asemalle tärkeää, mutta vapaaehtoista 

tietoa. 
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Verkon resursseja voidaan hallita esittämällä nämä resurssit objekteina. 

Jokainen objekti on muuttuja, joka esittää hallinta-agentista yhden 

näkökulman. Objektien kokoelma on hallintatietokanta. Hallintatietokanta 

toimii hallinta-agentissa hallinta-aseman kytkentäpisteenä. Nämä objektit 

on standardisoitu eri järjestelmissä (esim. yleisiä objekteja käytetään 

erilaisten siltojen hallintaan). Hallinta-asema suorittaa valvontatoiminnon 

hakemalla MIB-objektien arvon. Hallinta-asema voi aiheuttaa toiminnon 

tapahtumaan hallinta-agentissa tai muuttaa hallinta-agentin asetuksia 

modifioimalla muuttujien arvoja. 

 

Hallinta-asema ja agentit on liitetty toisiinsa verkonhallintaprotokollalla. 

TCP/IP-verkoissa hallintaan käytetty protokolla on SNMP. SNMP on 

protokolla, joka määrää tavan, jolla hallinta-asema ja hallinta-agentti 

kommunikoivat. SNMP toimii yhteydettömän kuljetuskerroksen protokollan 

UDP:n (User Datagram Protocol) päällä. SNMP sisältää seuraavat 

avaintoiminnot : 

 

• Get: antaa hallinta-asemalle mahdollisuuden saada objektin arvon 

hallinta-agentilta. 

• Set: antaa hallinta-asemalle mahdollisuuden asettaa objektin arvon 

hallinta-agentille. 

• Trap: antaa hallinta-agentin mahdollisuuden ilmoittaa hallinta-

asemalle merkittävästä tapahtumasta. 

 

Standardi ei määrittele hallinta-asemien lukumäärää eikä hallinta-asemien 

ja hallinta-agenttien lukumääräistä suhdetta. Kokonaan toinen asia on, 

kuinka monta hallinta-agenttia yksi hallinta-asema pystyy käsittelemään. 

Niin kauan kuin SNMP pysyy "yksinkertaisena" tämä lukumäärä voi olla 

satoja. /1/ 
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3.2.2 Verkonhallintaprotokollan arkkitehtuuri 

SNMP suunniteltiin sovellustason protokollaksi, joka on osa TCP/IP-

protokollapinoa. Sen on tarkoitus toimia UDP:n päällä. Kuva 1 esittää 

tyypillisen SNMP-protokollan konfiguroinnin. Hallinta-asemassa 

hallintaprosessi ohjaa pääsyä keskus-MIB:iin ja tarjoaa rajapinnan 

ylläpitäjälle. Hallintaprosessi suorittaa verkonhallintaa käyttämällä 

SNMP:tä, joka on toteutettu UDP, IP ja muiden vastaavien 

verkkoriippuvaisten protokollien (esim. Ethernet ja X.25) päälle. 

 

Jokaisessa hallinta-agentissa täytyy olla toteutettuna myös SNMP, UDP ja 

IP. Lisäksi agenttiprosessi tulkitsee SNMP-viestit ja ohjaa agentin 

hallintatietokantaa. Eri sovelluksia (kuten FTP, File Transfer Protocol) 

tukevalle agenttilaitteelle sekä TCP että UDP ovat vaatimuksina. 

Varjostetut osat kuvassa 1 kuvaavat hallittavaa ympäristöä. Muut kuvan 

osat tarjoavat tuen verkonhallintatoiminnolle. 
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Kuva 1. SNMP:n konfiguraatio. 

 

Kuvassa 2 on hieman tarkempi näkökulma SNMP-protokollaan. Hallinta-

asemalta lähtee kolmentyyppisiä SNMP viestejä hallintaohjelman 

puolesta: GetRequest, GetNextRequest ja SetRequest. Kaksi 

ensimmäistä ovat get-funktion variaatioita. Hallinta-agentti kuittaa kaikki 

kolme viestiä GetResponse-viestillä, joka välitetään hallintaohjelmalle. 

Agentti voi lisäksi lähettää trap-viestin vastauksena tapahtumaan, joka 

vaikuttaa hallintatietokantaan ja allaoleviin hallintaresursseihin. 
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Kuva 2. SNMP:n peruskonsepti. 

 

SNMP on yhteydetön protokolla. Hallinta-aseman ja hallinta-agenttien 

välisiä meneillään olevia yhteyksiä ei ylläpidetä. Sen sijaan jokainen 

tiedonvaihto on erillinen tapahtuma hallinta-aseman ja agentin välillä. /1/ 
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3.2.3 Välittäjä 

SNMP:n käyttö edellyttää, että kaikki agentit ja hallinta-asemat tukevat 

yleistä protokollaperhettä (kuten UDP ja IP).  Tämä rajoittaa sellaisten 

laitteiden hallintaa, jotka eivät tue mitään TCP/IP-protokollaperheen osaa. 

 

Välittäjän (proxy) konsepti kehitettiin, jotta tällaisiakin laitteita voitaisiin 

hallita. Tässä mallissa SNMP-agentti toimii välittäjänä yhdelle tai 

useammalle laitteelle. 

 

Kuvassa 3 nähdään yleisen  protokolla-arkkitehtuurin tyypin. Hallinta-

asema lähettää laitteeseen kohdistuvia kyselyitä sen välittäjälle. Välittäjä 

konvertoi jokaisen kyselyn laitteen käyttämälle hallinta-protokollalle. Kun 

agentti saa vastauksen, se välittää vastauksen  hallinta-asemalle. /1/ 

 

Kuva 3.  Välittäjän konfiguraatio. 
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3.3 SNMP:n hallintatieto 

Kuten missä tahansa verkonhallintajärjestelmässä, myös TCP/IP-

pohjaisen verkonhallintajärjestelmän perusta on tietokanta, joka sisältää 

tietoa hallittavista elementeistä. Tätä tietokantaa kutsutaan 

hallintatietokannaksi. Jokainen hallittava resurssi esitetään objektina. 

SNMP:n hallintatietokannan rakenne on puumainen. 

 

Jotta hallintatietokanta pystyisi palvelemaan verkonhallintajärjestelmän 

tarpeita, sen pitää täyttää seuraavat ehdot: 

 

1. Objektin tai objektit, joilla esitetään jotain tiettyä resurssia, täytyy 

olla samat jokaisessa laitteessa. 

2. Tiedon esitystavalle täytyy olla yleinen ja yhteinen rakenne, jotta eri 

valmistajien verkonhallintajärjestelmät voivat toimia yhdessä. 

 

Ensimmäinen kohta saavutetaan määrittelemällä objektit ja niiden rakenne 

hallintatietokannassa. Toinen kohta saavutetaan määrittelemällä rakenne 

hallintatiedolle (SMI). /1/ 

3.3.1 Hallintatiedon rakenne 

SMI on määritelty dokumentissa RFC 1155. SMI määrittelee yleisen 

kehyksen, jonka rajoissa MIB voidaan määritellä ja rakentaa. SMI yksilöi 

hallintatietokannassa käytettävät tietotyypit ja määrittelee kuinka resurssit 

esitetään ja nimetään. SMI:n tarkoitus on edistää hallintatietokannan 

yksinkertaisuutta ja skaalautuvuutta. Lisäksi hallintatietokanta voi 

varastoida vain yksinkertaisia datatyyppejä: skalaareja ja skalaarien 

kaksiulotteisia taulukoita. /1/ 

 

Jotta hallintatietoa voitaisiin esittää yhtenäisellä tavalla, SMI:n pitää 

täyttää seuraavat ehdot /1/: 
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• Tarjota yhtenäinen tapa tietyn hallintatietokannan rakenteen 

määrittelemiseen. 

• Tarjota yhtenäinen tapa yksittäisten objektien (sisältäen syntaksin 

ja objektien arvon) määrittelemiseen. 

• Tarjota yhtenäinen tapa objektien arvojen koodaamiseen. 

3.3.2 Hallintatietokannan rakenne 

SMI:n ja hallintatietokantojen kuvaukseen käytetään ASN.1-formaattia 

(Abstract Syntax Notiation), joka on CCITT:n (International Telegraph and 

Telephone Consultative Committee)(dokumentti X.208 ja ISO:n 

dokumentti ISO 8824) kehittämä ja standardoima formaali kieli. 

Yksinkertaisuuden vuoksi ainoastaan osa ASN.1:n ominaisuuksista on 

otettu mukaan hallintatietokantojen kuvaukseen. 

 

Jokainen hallintatietokannan objekti nimetään ASN.1:n tyypillä OBJECT 

IDENTIFIER, joka toimii myös objektin nimenä. Tämä nimeämiskäytäntö 

on hierarkinen, joten sen avulla voidaan myös kuvata objektityyppien 

välinen hierarkinen rakenne. Jokainen objektin nimi identifioi tietyn 

objektin yksikäsitteisesti. Nimi koostuu joukosta kokonaislukuja. Määritellyt 

objektit muodostavat puumaisen rakenteen, jonka solmut ja lehdet 

muodostuvat nimen komponenteista. 

 

Kuvassa 4 nähdään MIB-hierarkian perusrakenne. Juuresta aloitettaessa 

on ensimmäisellä tasolla kolme oksaa: iso, ccitt ja joint-iso-ccitt. Kuvassa 

olevan internet-solmun tunnus on 1.3.6.1. Kaikki SNMP:n 

hallintatietokannan objektit sijaitsevat kyseisen internet-solmun 

alisolmuissa ja sen vuoksi niiden tunnusten alkuosa on 1.3.6.1. Internet-

solmun alisolmut on määritelty taulukossa 2. /1/ 
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Kuva 4. Hallintatietokannan hierarkian perusrakenne. 

 

Iso-solmun alapuolella yksi alipuu on varattu muiden organisaatioiden 

käyttöön ja yksi USA:n puolustusministeriön (U.S. Department of Defense, 

DoD) käyttöön. ASN.1 vaatii, että muuttujan nimen ensimmäinen kirjain on 

pieni. Dokumentissa RFC 1155 määritetään, että yksi dod:n alipuu on 

varattu IAB:n (Internet Activities Board) hallintaan, jolloin kaikki SNMP:n 

hallintatietokannat rekisteröidään internet-objektin alle. /1/ 
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Taulukko 2. Internet-haaran alisolmut /1/. 

Solmu Kuvaus 

Directory Varattu OSI:n X.500-hakemistopalvelulle. 

Mgmt Sisältää IAB:n hyväksymät hallintatietokannat. 

Experimental Sisältää objektit, joita käytetään Internet-kokeiluissa. 

On mahdollista, että hyväksi havaitut objektit siirretään 

experimental-solmun alta mgmt-solmun alle. 

Private Pitää tällä hetkellä sisällään yhden enterprises-

alisolmun, jonka alla sijaitsevat laitevalmistajien 

laitekohtaiset hallintatietokannat. 

3.3.3 Hallintatietokannan objektien määritys 

Objekteissa käytettävät perustietotyypit ovat /1/: 

 

• INTEGER 

• OCTET STRING 

• NULL 

• OBJECT IDENTIFIER 

• SEQUENCE, SEQUENCE OF 

 

Neljä ensimmäistä ovat primitiivityyppejä, joita käytetään myös 

sovelluskohtaisissa tietotyypeissä. SEQUENCE- ja SEQUENCE OF- 

tietotyyppejä käytetään taulukoiden määrittelyssä. /1/ 

 

SMI:n määrittelemät sovelluskohtaiset tietotyypit ovat /1/: 

 

• NetworkAddress 

• IpAddress 

• Counter 

• Gauge 

• TimeTicks 
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• Opague 

 

Vaikka sovelluskohtaiset tietotyypit ovat primitiivityypeistä johdettuja, on 

niillä kuitenkin omat erikoispiirteensä, joiden vuoksi ne on eroteltu omiksi 

tietotyypeikseen. Esimerkiksi sovelluskohtainen tietotyyppi Counter 

(laskuri) on johdettu primitiivityypistä INTEGER (0,..232-1). Counter ei 

kuitenkaan ole tavallinen INTEGER, koska sen arvoa voidaan ainoastaan 

kasvattaa, eikä vähentää ja koska se maksimiarvonsa saavutettuaan 

pyörähtää ympäri aloittaen uudelleen nollasta. /1/ 

3.3.4 Hallintatietokannan taulut ja ryhmät 

Hallintatietokannassa lehti-objektit kuuluvat joko ryhmään (group) tai 

tauluun (table). Lehtiobjekti tarkoittaa tässä yhteydessä objektia, joka ei 

haaraudu enää aliobjekteiksi. Hallintatietokannan ryhmä voi sisältää 

taulun, mutta taulu ei voi sisältää toista taulua. /1/ 

3.3.5 SNMP-viestin rakenne 

Jokainen SNMP-viesti sisältää versionumeron, community-nimen ja 

SNMP-PDU:n (Protocol Data Unit), joka sisältää varsinaisen suoritettavan 

operaation. Versionumerokenttää käytetään ilmoittamaan, mikä versio 

SNMP:stä on käytössä ja community-nimi taas toimii 

tunnistusmenetelmänä hallinta-aseman ja hallinta-agentin välillä. Jotta 

hallinta-asema voisi operoida hallinta-agentin hallintatietokantaa, sen 

täytyy tuntea jokin agentin hyväksymistä community-nimistä. SNMP-

viestien kenttien kuvaus on taulukossa 3. 
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Taulukko 3. SNMP-viestin kentät. 

Kenttä Kuvaus 

Version Käytetyn SNMP:n versionumerotieto. 

Community Hallinta-aseman ja hallinta-agentin välinen 

tunnistusmerkkijono. 

Request-id Määrittelee yhteyden pyynnön ja pyyntöön liittyvän 

vastauksen välillä. Response-PDU käyttää samaa 

request-id:tä kuin Request-PDU. 

Error-status Response-PDU:ssa käytetty kenttä, joka osoittaa, 

tapahtuiko pyynnön (request) toteuttamisessa 

virheitä. 

Error-index Response-PDU:ssa käytetty kenttä, joka voi 

tietyissä tapauksissa antaa lisätietoa pyynnön 

(request) toteuttamisessa tapahtuneesta virheestä. 

Variablebindings Lista objekteja ja niiden arvoja. Kun kysymys on 

lukuoperaatiosta Get tai Next, arvokentät ovat tyhjät. 

Enterprise Trap:n tuottaneen verkkoelementin tunnus. 

Agent-addr Trap:n tuottaneen verkkoelementin osoite, 

Generic-trap Trap:n perustyyppi. 

Specific-trap Trap:n tarkemmin yksilöivä kenttä. 

Time-stamp Ilmoittaa ajan viimeisestä verkkoelementin alkutilaan 

asettamisesta Trap:n lähettämiseen. 

 

SNMP-PDU-tyyppejä on viisi, joista neljä on rakenteeltaan täysin 

samanlaisia. Nämä Get-, Get-Next-, Get-Response- ja Set-PDU:t eroavat 

toisistaan ainoastaan kenttien arvoiltaan. Viides PDU-tyyppi Trap 

poikkeaa rakenteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan muista. 

 

Get-Request:a käytetään, kun halutaan lukea yhden tai useamman 

hallintatietokannan objektin instanssin arvo. Luettavien objektien 

instanssien tunnukset sijoitetaan Get-Request-PDU:n variablebindings-

kenttään. 
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Get-Next-Request:a käytettäessä luetaan variablebindings-kentässä 

annettua tunnusta järjestyksessä seuraavan tunnuksen arvo. 

 

Set-Request:a käytetään, kun halutaan muuttaa objektin instanssin arvoa. 

Arvoa muutettaessa annetaan variablebindings-kentässä muutettavien 

objektien instanssien tunnukset ja sijoitetaan uudet arvot. 

 

Hallinta-agentti on velvollinen vastaamaan Get, Get-Next ja Set-pyyntöihin 

Get-Response-vastauksella. Get-Response sisältää joko vastauksen 

pyyntöihin tai virheilmoituksen, että operaatiota ei voitu jostain syystä 

suorittaa. 

 

Trap on hallinta-agentin lähettämä viesti hallinta-asemalle, jolla 

tiedotetaan verkkoelementissä tapahtuneista poikkeustapahtumista. Trap-

viestien perillemenon varmentamiseen ei ole mitään keinoa, joten hallinta-

asema ei välttämättä saa kaikkia hallinta-agentin lähettämiä Trap-viestejä. 

/1/ 

3.3.6 Turvallisuusnäkökohdat 

SNMP:ssä on käytössä suhteellisen heikko turvallisuusmekanismi, joka 

perustuu community-nimeen. Turvallisuusmekanismin voi sanoa olevan 

heikko seuraavien syiden takia: 

 

• Community-nimi kulkee SNMP-viestin mukana täysin 

selväkielisenä, eli sitä ei salata millään salausalgoritmeilla. Tästä 

syystä verkkoa salakuuntelemalla on helppoa saada selville 

community-nimi. 

• SNMP-viestin alkuperää ei voi selvittää viestistä. Viestin voi siis 

lähettää kuka tahansa ja mistä tahansa. 
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• SNMP-viestin vastaanottajalla ei ole keinoja tarkistaa, onko viestin 

sisältö muuttunut matkalla verkossa. 

 

SNMP:n heikosta turvallisuudesta johtuen monet laitevalmistajat eivät tue 

omissa laitteissaan SNMP:n Set-operaatiota, koska sillä voidaan aiheuttaa 

väärin käytettynä suuria ongelmia verkon toimintaan. SNMP:n 

turvallisuusongelmat olivat yksi tärkeimmistä syistä SNMP:n 

jatkokehitykselle. /1/ 

3.4 SNMPv2:n uudet ominaisuudet 

SNMPv2:n (SNMP versio 2) kehityshistoria alkoi jo 1990-luvun alussa ja 

sen lähtökohtana oli korjata SNMPv1:ssä havaittuja ongelmia. Ongelma-

alueista oltiin alussa varsin yksimielisiä, mutta kaikkia tyydyttävien 

ratkaisujen löytäminen ongelmiin oli hankalaa. 

 

Yksi alun perin tärkeistä SNMPv2:ssa toteutettavista parannuskohteista oli 

turvallisuusominaisuudet. Turvallisuusominaisuuksien toteuttamisesta oli 

kuitenkin niin paljon kiistaa SNMPv2:n kehitystyön aikana, että lopulta 

niistä päätettiin luopua. Nykyisissä SNMPv2-standardeissa käytetään 

edelleen SNMPv1:n community-nimeen perustuvaa heikkoa 

turvallisuusmekanismia. Nykyinen SNMPv2 on määritelty dokumenteissa 

RFC 1901-1908. Nämä dokumentit on kuvattu taulukossa 4. /1/ 
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Taulukko 4. SNMPv2:n RFC-dokumentit /1/. 

Numero Otsikko 

1901 Introduction to Community-based SNMPv2 

1902 Structure of Management Information for SNMPv2 

1903 Textual Conventions for SNMPv2 

1904 Conformance Statements for SNMPv2 

1905 Protocol Operations for SNMPv2 

1906 Transport Mappings for SNMPv2 

1907 Management Information Base for SNMPv2 

1908 Coexistence between Version 1 and Version 2 of the 

Internet-standard Network Management Framework. 

3.4.1 Hajautettu verkonhallintakonsepti 

SNMPv2 tarjoaa hajautetun verkonhallintakonseptin. Tässä konseptissa 

on yksi ensisijainen hallinta-asema, joka voi hallita useita toissijaisia 

hallinta-asemia. Toissijaiset hallinta-asemat ovat yhteydessä hallittavien 

laitteiden hallinta-agenttien kanssa. Hajautettu verkonhallintakonsepti 

mahdollistaa seuraavat asiat: 

 

• Ensisijainen ja toissijainen hallinta-asema käyttävät SNMPv2:sta ja 

toissijainen hallinta-asema ja hallinta-agentti taas SNMPv1:stä. 

Tällöin hallinta-agenttia ei ole välttämätöntä päivittää siirryttäessä 

SNMPv2:een. Koska hallinta-agentteja on lukumääräisesti paljon 

enemmän kuin hallinta-asemia, on tärkeää, että hallinta-agentteja 

ei tarvitse päivittää. 

• Toissijainen hallinta-asema voi toimia eräänlaisena välimuistina 

ensisijaisen hallinta-aseman ja hallittavan verkkoelementin välillä. 

Tällainen vähentää verkonhallintaan tarvittavan liikenteen määrää. 

 

SNMPv2:n spesifikaatioissa on määritelty myös miten OSI:n 

kuljetuskerroksen protokollia CLTS (Connection-Less Transport Service) 
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ja COTS (Connection-Oriented Transport Service) voidaan käyttää SNMP-

viestien kuljetukseen. Tämän tarkoituksena on helpottaa SNMP:n 

toteutusta OSI-pohjaisissa verkoissa. Vaikka CLTS:n tai COTS:n käyttö on 

mahdollista, suositeltuna kuljetuskerroksen protokollana on edelleen UDP. 

/1/ 

3.4.2 Uudet PDU-tyypit 

SNMPv2 tarjoaa kaksi uutta PDU-tyyppiä: Get-Bulk-Request ja Inform-

Request. Inform-Request liittyy kiinteästi SNMPv2:ssa mahdollistettuun 

hajautettuun verkonhallintakonseptiin, ja Get-Bulk on eräänlainen 

parannettu versio Get-Next:stä. 

 

Get-Bulk-Request:lla hallinta-asema voi hakea yhdellä pyynnöllä suuren 

tietomäärän esimerkiksi MIB-taulusta. Operaatio on tehokas, koska mitä  

vähemmän paketteja tarvitaan, sitä korkeampi on hyötyliikenteen osuus 

verkon liikenteestä, ja sitä vähemmän operaatioon kuluu aikaa. Haettavan 

tietomäärän kokoa kuitenkin rajoittaa verkon suurimman sallitun paketin 

koko (MTU, Maximum Transmission Unit). Hallinta-agentit voivat sisäisesti 

toteuttaa hallinta-asemalta tulleen Get-Bulk-Request:n sarjana Get-Next-

operaatioita. 

 

Inform-Request-viesti on hajautetussa verkonhallintakonseptissa käytetty 

ilmoitusviesti toissijaisen ja ensisijaisen hallinta-aseman välillä. Inform-

Requestin avulla hallinta-asemat voivat päivittää tietojaan. 

 

SNMPv2:sta löytyy myös yksi parannus jo SNMPv1:ssä määriteltyihin Get-

Request ja Get-Next-Request-operaatioihin. SNMPv2:ssa nämä 

operaatiot eivät ole atomaarisia. Tämä tarkoittaa sitä, että koko 

operaatiota ei hylätä, vaikka jonkin PDU:ssa olevan objektin instanssin 

arvon lukeminen ei onnistuisikaan. SNMPv2:ssa Get-Response palauttaa 
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vastauksen kaikkien kysyttyjen objektien instanssin osalta. Virheelliset 

objektin instanssin arvot on merkitty virhekoodilla. /1/ 

3.4.3 SNMPv2:n SMI:n uudet ominaisuudet 

SNMPv2:n SMI on lähinnä laajennus SNMPv1:n SMI:stä. Perusrakenne 

on säilynyt samanlaisena kuin SNMPv1:ssä. SNMPv2:n SMI määrittelee 

uusia makroja, jotka tarjoavat kehittyneemmät keinot kuvata MIB-

moduleita. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että MIB-moduleihin on 

mahdollista liittää hyödyllistä lisäinformaatiota, joka on erityisesti avuksi, 

kun MIB-modulia toteutetaan käytännössä. 

 

SNMPv2:n SMI sisältää uusia sovelluskohtaisia tietotyyppejä. Näitä uusia 

tietotyyppejä voidaan Counter64-tietotyyppiä lukuun ottamatta operoida 

myös SNMPv1:llä. Counter64 on 64-bittinen laskurimuuttuja, joka soveltuu 

erityisesti nopeasti muuttuvien arvojen seuraamiseen. /1/ 

3.5 SNMPv3:n uudet ominaisuudet 

SNMPv3:n (SNMP versio 3) tärkein parannus, jonka se tuo aikaisempiin 

versioihin verrattuna on selvästi parantuneet turvallisuusominaisuudet. 

Lisäksi SNMPv3:ssa hallinta-aseman ja hallinta-agentin periaatteellista 

konseptia on muutettu. Käytännön tasolla SNMPv3:n perusrakenne on 

kuitenkin samanlainen kuin aikaisempien versioiden. 

 

SNMPv3 pohjautuu paljolti SNMPv2:n spesifikaatioihin. SNMPv3 sisältää 

myös SNMPv2:n tuomat parannukset SNMPv1:een. SNMPv3:n 

dokumentit on kuvattu taulukossa 5. 
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Taulukko 5. SNMPv3:n RFC-dokumentit /1/. 

Numero Otsikko 

2271 An Architecture for Describing SNMP Management 

Frameworks 

2272 Message Processing and Dispatching for the SNMP 

2273 SNMPv3 Applications 

2274 User-based Security Model (USM) for SNMPv3 

2275 View-based Access Control Model (VACM) for the SNMP 

3.5.1 Turvallisuusominaisuudet 

SNMPv3:ssa käytetään USM-turvallisuusmekanismia (User-based 

Security Model), joka perustuu MD5 (Message Digest 5)-, Secure Hash- ja 

DES (Data Encryption Standard)–algoritmeihin. USM-

turvallisuusmekanismi kehitettiin pääosiltaan jo SNMPv3:n kehitystyön 

aikana, mutta sitä ei kuitenkaan erimielisyyksien vuoksi otettu virallisesti 

käyttöön SNMPv2:ssa. USM tarjoaa seuraavat ominaisuudet 

turvallisuuden takaamiseksi: 

 

• Viestin oikea-aikaisuus on mahdollista todentaa. 

• Viestit ovat salattuja, joten niiden sisältöä ei pysty selvittämään 

pelkästään salakuuntelemalla niitä. 

• Viestin lähettäjän tunnistus on mahdollista. 

• Viestien eheyden tarkistus on mahdollista.  

 

SNMPv3:n käyttöoikeuksien valvonta perustuu samanlaiseen 

periaatteeseen kuin aikaisempienkin versioiden. Eri käyttäjille voidaan siis 

määritellä erilaiset oikeudet ja näkymät hallintatietokantojen objekteihin. 

/1/ 
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3.5.2 SNMP-olio 

Aikaisempien SNMP:n versioiden hallinta-asemaan ja hallinta-agenttiin 

perustuva arkkitehtuuri on muutettu SNMPv3:ssa SNMP-olioihin 

perustuvaksi. SNMP-olio voi sisältää sekä hallinta-asemalle että hallinta-

agentille kuuluvia toimintoja. 

 

SNMP-olion rakenne on tehty hyvin modulaariseksi. Tämän tarkoituksena 

on mahdollistaa jonkin ominaisuuden muuttaminen muuttamalla 

ainoastaan pientä osaa kokonaisuudesta. SNMP-olion modulien täytyy 

tukea määrityksissä määriteltyjä perusominaisuuksia. 

 

SNMPv3 pyrkii antamaan kehyksen ominaisuuksille, joita jokaisen 

SNMPv3:een perustuvan sovelluksen pitäisi tukea. Tämän lisäksi se antaa 

keinot laajentaa ominaisuuksia tarpeen vaatiessa. /1/ 
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4 Hallintatietokantojen sisältämä IP-palvelun-
laatutieto 

4.1 IP 

Protokollaperhettä, joka mahdollistaa Internet-verkon toimimisen, 

kutsutaan Internet-protokollaksi tai TCP/IP-protokollaksi. Internet-

protokollaan perustuva verkko ei välttämättä ole osa laajaa Internet-

verkkoa. 

 

TCP/IP-protokolla kattaa OSI-mallin kerrokset kolme ja neljä. Internet-

protokolla tarjoaa erilaisia palveluita hierarkkisesti eri tasoilla. Alimman 

tason muodostaa yhteydetön pakettien välitys, joka on siirtopalvelu, johon 

muut kerrokset perustuvat.  Siirtopalvelu ei takaa pakettien perillemenoa, 

vaan ylemmän tason luotettavan protokollan oletetaan hoitavan 

varmistukset. Protokollaperheeseen kuuluvat ydinprotokollina mm. TCP, 

UDP ja IP. /6/ 

4.1.1 TCP-protokolla 

TCP-protokolla tarjoaa sitä käyttävälle sovellukselle luotettavan 

tiedonsiirron. Sovellus voi olla varma, että välitettävä tieto menee perille ja 

on virheetön. 

 

Koska TCP takaa tiedon virheettömän välityksen ja datan varman 

perillepääsyn allaolevaan epäluotettavaan protokollaan nojautuen, se 

tarjoaa menetelmiä, joilla tiedon eheys varmennetaan. Koska TCP on 

yhteydellinen protokolla, vaaditaan yhteydenmuodostus kommunikoivien 

osapuolten välille ennen tiedonsiirron alkua. /6/ 
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4.1.2 UDP-protokolla 

Yhteydettömän tiedonsiirron protokolla UDP ei takaa tiedon oikeellisuutta 

tai sen saapumista aiottuun kohteeseen. UDP hyödyntää IP-protokollaa, 

samaan tapaan kuin TCP-protokolla. UDP-protokolla mahdollistaa eri 

sovelluksille kuuluvien tietovirtojen erottelun, jota pelkästään IP-kerroksen 

avulla ei pystytä toteuttamaan.  

 

UDP-protokolla on yksinkertaisempi toteuttaa verrattuna TCP:hen. 

Ohjelmistokehityksessä on kuitenkin otettava huomioon, että sovellukselle 

jää kaikki vastuu tiedon oikeellisuuden testaamisesta ja sovelluksen 

toimivuudesta UDP:n päällä. Sovelluksissa, joissa vaaditaan pientä 

virhesuhdetta, mutta jotka ovat niin aikakriittisiä, että 

uudelleenlähetyspyyntöjen tai ajastimien käyttö ei ole mahdollista, UDP:n 

käyttö on perusteltua. Videon siirto Internet-verkossa on yksi esimerkki 

aikakriittisestä sovelluksesta. /6/ UDP:tä voidaan käyttää myös 

tilanteessa, jossa välitettävää dataa on vain vähän. Tällöin voidaan välttää 

turha yhteydenmuodostus. 

4.1.3 IP-protokolla 

IP-protokolla tarjoaa siirtopalvelun, jossa IP-datagrammi siirretään 

parhaan mahdollisen kyvyn mukaan (best-effort-service), Se ei takaa, että 

paketti saapuu aina perille. Jos IP-kerroksella havaitaan virhe, paketti 

hylätään ja virhetilanteesta generoidaan kontrolliviesti, joka välitetään 

lähettäjälle. Lähettäjän tehtäväksi jää virheestä selviäminen, mikäli 

virheetön datan välitys on ehdoton vaatimus. 

 

Myös IP on yhteydetön protokolla ja se käsittelee kutakin pakettia muista 

paketeista riippumattomasti. Jälkimmäisestä seuraa, että reitityksessä 

paketit voivat saapua kohteeseen eri reittejä. /6/ 
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Palvelun laadun suhteen IP-protokolla ei voi antaa mitään takeita. 

Ruuhkatilanteessa pakettien läpimenoaika voi venyä pitkäksi ja vaihdella 

pakettikohtaisesti. /6/ 

4.1.4 IP:n palvelunlaatutieto 

Palvelunlaadulla Internetin yhteydessä tarkoitetaan IP-pakettimuotoisen 

tiedonsiirron laatua IP-verkkoympäristössä. Laadun mittareina pidetään 

seuraavilla ominaisuuksia: 

 

• Viive (delay). Paketin lähetyksen ja vastaanoton aikaväli. 

• Jitteri (jitter). Vaihtelua pakettien saapumisajassa, joka voi 

aiheuttaa virheitä ja synkronisaation katoamista. 

• Pakettien katoaminen (loss). Paketteja pudotetaan huippukuormien 

aikana ja ruuhka-aikoina. 

• Läpäisy (throughput). Kuinka paljon paketteja mahtuu kulkemaan 

siirtotiellä, ennen kuin nopeus alkaa tippua tai paketteja katoaa. 

 

IP-verkoissa esiintyy neljänlaista viivettä: 

 

• Etenemisviive (Propagation delay). Luontainen viive, joka johtuu 

signaalin etenemisestä missä tahansa fyysisessä aineessa. 

• Siirtonopeusviive (Link speed delay). Koska nopea 

tiedonsiirtoyhteys siirtää paketin paljon nopeammin kuin hidas, 

aiheuttaa hidas yhteys viivettä. Siirtonopeusviive on riippumaton 

etenemisviiveestä ja on paljon sitä suurempi. 

• Jonotusviive (Queuing delay). Koska pakettien täytyy odottaa 

siirtotien vapautumista, jokainen reititin ja vaihde aiheuttaa viivettä. 

• Hyppyluku (Hop count). Jokaista reititintä ja keskusta, jonka läpi 

paketti kulkee, voidaan kutsua hypyksi. Jonotusviive kasvaa 

hyppyluvun kasvaessa. 
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4.2 RSVP:n hallintatietokanta 

4.2.1 RSVP:n yleiskuvaus 

RSVP on määritelty dokumentissa RFC 2205. RSVP on protokolla, joka 

tarjoaa sovelluksille yleisen tavan pyytää palvelunlaatua. RSVP sallii 

varauksen sekä unicast (yhdeltä-yhdelle) –yhteyksille että multicast 

(monelta-monelle) –yhteyksille. /7/ 

 

RSVP toimii IPv4:n tai IPv6:n päällä ja protokollapinossa se on 

kuljetusprotokollan paikalla. RSVP ei kuitenkaan siirrä sovellusten dataa, 

vaan muistuttaa toiminnaltaan lähinnä kontrolliprotokollia, kuten ICMP ja 

IGMP. Kuten reititys- ja hallintaprotokollien toteutukset, myös RSVP:n 

toteutus toimii tyypillisesti taustalla. Kuva 5 havainnollistaa RSVP:n 

toimintaa. /7, 8/ 

Kuva 5. RSVP asemissa ja reitittimissä. 

 

RSVP pyytää resursseja yksinkertaisille tietovirroille. Tällainen tietovirta on 

yksisuuntainen virta, joka kulkee lähteeltä kohteelle. Täten RSVP kohtelee 

lähettäjää loogisesti erilaisena kuin vastaanottajaa, vaikka sama 

sovellusprosessi voi toimia sekä lähettäjänä että vastaanottajana samaan 

Asema Reititin

data

data data

RSVP

Reititys-
prosessi

Sovellus RSVP-
prosessi

Luokittelija Aikatauluttaja

Pääsyn-
valvonta

Säännös-
telymoduli

RSVP-
prosessi

Luokittelija Aikatauluttaja

Pääsyn-
valvonta

Säännös-
telymoduli
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aikaan. Tietovirran resurssit varataan virran kohdekoneelta virran dataa 

lähettävään koneeseen päin. Näin ollen verkon resursseja ei kuluteta 

dataan, jota vastaanottava kone ei kenties kykene vastaanottamaan. 

 

Tietovirtaa varten varatut resurssit määrää virran kohdekone eli virrasta 

dataa saava asiakas. Virran tila vanhenee reitittimissä (soft state) ja 

varaukset vapautetaan automaattisesti, mikäli virtaa ei 

tietoliikenneongelmien vuoksi tai muusta syystä käytetä. Virran 

kontrollisanomat kuljetetaan ilman luotettavuustarkistuksia UDP:llä. 

RSVP:n käyttö edellyttää RSVP-agenttia reitittimissä. RSVP:n tehokas 

käyttö edellyttää lisäksi verkolta multicast-mahdollisuutta. /7/ 

 

Vastaanottajan sovelluksen palvelunlaatupyynnöt kuljetetaan paikalliselle 

RSVP-prosessille. Sen jälkeen RSVP-protokolla kuljettaa pyynnön kaikille 

solmuille (reitittimet ja asemat) pitkin takaisintulevaa tietopolkua datan 

lähteelle, mutta vain siihen reitittimeen asti, jossa vastaanottajan 

datapolku liittyy multicast-jakelupuuhun. Tämän tuloksena RSVP:stä 

aiheutuva liikenteen lisäkuorma kasvaa hitaammin kuin lineaarisesti 

suhteessa vastaanottajien määrän kasvuun. /7/ 

 

RSVP itse ei ole reititysprotokolla. RSVP on suunniteltu toimimaan 

nykyisten ja tulevaisuuden unicast- ja multicast –reititysprotokollien 

kanssa. RSVP-prosessi kysyy paikalliselta reititystietokannalta reitit. Esim. 

multicast-tapauksessa asema lähettää IGMP-viestejä liittyäkseen 

multicast-ryhmään ja sitten lähettää RSVP-viestejä varatakseen 

resursseja pitkin tämän ryhmän lähetyspolkua.  Reititysprotokollat 

päättävät minne paketit edelleenvälitetään, RSVP huolehtii vain reitityksen 

mukana edelleenvälitettyjen pakettien palvelunlaadusta. 

 

Asema käyttää RSVP-protokollaa pyytäessään verkolta palvelunlaatua 

(Quality of Service, QoS) sovellusten tietovirroille. Myös reitittimet 

käyttävät RSVP:tä välittämään palvelunlaatupyynnöt kaikkiin tietovirran 
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varrella oleviin solmuihin ja luomaan ja ylläpitämään tilaa, jotta reitittimet 

voivat tarjota pyydetyn palvelun. Yleisesti RSVP-pyynnöt toteutuvat 

resursseissa, jotka varataan virran varrella olevissa solmuissa. /8/ 

4.2.2 RSVP-sanoma 

RSVP-sanomat muodostuvat yhteisestä otsikosta ja yhdestä tai 

useammasta objektista. Otsikossa määritellään RSVP:n versio, eri 

tilanteita kuvaavia lippuja, sanoman tyyppi, RSVP-sanoman 

tarkistussumma, IP:n TTL (Time To Live) ja RSVP-sanoman pituus. 

Objektit sisältävät sanoman varsinaisen tietosisällön. 

 

RSVP:n toiminnallinen kuvaus määrittelee 15 objektityyppiä, jotka jokaisen 

RSVP-toteutuksen tulee tunnistaa. Kullakin objektilla on yhteinen otsikko, 

jossa on objektin pituus ja sen tyyppi. Ainoa jokaisessa sanomassa 

pakollinen  objekti on SESSION, joka toimii virran tunnisteena. 

Kohdekoneen osoite on virralle varattu (multicast-) osoite. RSVP:n 

sanomat on esitetty taulukossa 6. /8/ 
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Taulukko 6. RSVP-sanomat. 

Sanoma Merkitys 

Path Virtaan tietoa lähettävän sovelluksen 

ilmoitus sen liittymisestä virtaan. 

Lähetetään määritellyin aikavälein 

reittien vaihtumisen varalta. 

Resv Kohdekoneen Path-sanoman 

saatuaan lähettämä virranluonti-

sanoma. 

PathTear Virran jonkin reitin tai koko virran 

purkamiseen sekä resurssien 

vapauttamiseen käytettävä sanoma. 

ResvTear Resurssien vapauttamiseen 

käytettävä sanoma. Sanomassa 

määritellään lähettäjä, jonka 

tietosähkeille ei enää haluta varata 

resursseja. 

PathErr Yleensä reititysongelmiin liittyvä 

virheilmoitus. 

ResvErr Resurssien puuttumisesta aiheutuva 

virheilmoitus. 

4.2.3 Resurssien varaus 

Mikäli virtaa käyttää monta lähettäjää/kohdekonetta, on virtaa varten 

varattava multicast-osoite. IP-multicast-osoite voidaan varata IGMP-

protokollalla ja sitä käytetään sen jälkeen SESSION-objektissa. Kaikkien 

kohdekoneiden on liityttävä tähän multicast-ryhmään. /8/ 

 

Kunkin virran tietoa lähettävän koneen tulee tietää SESSION-objektin 

tiedot. SESSION-objektia käytetään reitittimissä ja kohdekoneissa virran 
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tunnistamiseen. Tietojen keräämismenetelmää ei kuvata RSVP:n 

toiminnallisessa kuvauksessa. Kullakin sovelluksella voi olla omat 

menetelmänsä niiden keräämiseen. /8/ 

 

Kunkin tietoa lähettävän koneen täytyy lähettää Path-sanoma virran 

osoitteeseen ennen datan lähettämistä tietovirtaan. Path-sanoma etenee 

reititysprotokollan valitsemaa reittiä kohdekoneelle/-koneille ja tallettaa 

reitittimiin kulkemansa polun. Kohdekone/-koneet saavat kaikilta virtaan 

tietoa lähettäviltä Path-sanoman. Kun kohdekone on saanut Path-

sanomat, se voi varata resursseja virtaa varten. Resurssit varataan 

kohdekoneen lähettäessä Resv-sanoman kohti valitsemiaan lähettäjiä. 

Kussakin reitittimessä RSVP-agentti käsittelee Resv-sanoman, varaa 

resurssit ja lähettää sanoman eteenpäin lähettäjää/lähettäjiä kohti. 

Sanoma kulkee Path-sanoman reitin lähettäjälle ja reitille muodostuu virta. 

Resv-sanoman saapumisen jälkeen virtaan lähetetylle tiedolle taataan 

vastaanottajan määrittelemä palvelutaso. 

 

Reitittimessä täytyy olla RSVP:stä erilliset modulit pääsynvalvontaan ja 

säännöstelyä varten. Säännöstelymoduli tarkistaa sanomasta (POLICY-

objekti) onko lähettäjällä oikeutta varata resursseja. 

Pääsynvalvontamoduli tarkistaa onko pyydettyjä resursseja (FLOWSPEC-

moduli) vapaana. POLICY-objektin tiedot ovat läpinäkymättömiä RSVP:lle. 

Tiedot voivat esim. identifioida lähettäjän, lähettäjän organisaation ja/tai 

muuttaa käyttäjän oikeuksia. Tarkistukset tehdään resurssienvarauksen 

yhteydessä. Mikäli yhdenkään reitittimen jompi kumpi tarkastus 

epäonnistuu, reititin ilmoittaa virran luomisen epäonnistumisesta (ResvErr) 

ja jo tehdyt varaukset puretaan. /8/ 
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Palvelutaso 

Resurssien varaukseen käytettävässä Resv-sanomassa määritellään 

suodatinkuvaus (filter spec) – palvelutaso –parit. Suodatinkuvauksella 

valitaan ne tietosähkeet, joita varten sen parina määritelty palvelutaso 

varataan.  Palveluntaso määritellään esim. kaistanleveytenä ja 

maksimiviiveenä. Lähettäjän lähettämän datan vaatiman kaistan sovellus 

saa tietoonsa ennen resurssien varaamista lähetettävästä Path-

sanomasta. /8/ 

 

Mikäli monta konetta lähettää dataa virtaan, voi kohdekone määritellä 

kullekin lähettäjälle oman palvelutasovaatimuksen. Kohdekone voi 

määritellä tietyn palvelutason joko yhteiseksi monelle lähettäjälle tai 

yksittäiset palvelutasot kullekin lähettäjälle. Kohdekone voi näin ollen olla 

varaamatta resursseja kaikille virtaan tietoa lähettäville, jolloin osa 

tietosähkeistä tulee kohdekoneelle normaalin "best effort" palvelutason 

mukaan. Kohdekone voi myös määritellä yhteisen palvelutason kaikille 

virtaan tietoa lähettäville. 

 

Yleisimmillään suodatinkuvaus voi määritellä mitkä tahansa tietosähkeen 

sanat/tavut/bitit, joista tarkistetaan mitä palvelutasoa tietosähkeelle 

tarjotaan. Suodatinkuvauksen tietoja käytetään valitsemaan siis 

ajastus(prioriteetti), jonka mukaan tietosähke käsitellään. Näin ollen esim. 

yhden palvelimen eri palveluiden lähettämät tiedot voidaan eritellä. Jos 

esim. lähettäjä lähettää videokuvaa ja digitoitua ääntä voi hitaan linkin 

takana oleva vastaanottaja määritellä suodatinkuvauksen, joka 

määrittelee vain ääntä sisältävät tietosähkeet. Jos vastaanottaja ei 

määrittele vastaavaa suodatinkuvausta ja palvelutasoa kuvalle, saa hän 

palvelutasotakuun vain äänelle. Näin rajallisten resurssien takana oleva 

voi valita  useammasta mediasta yhden ja saada sille hyvän palvelutason. 

/8/ 
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4.2.4 Virran reitti 

Resv-sanoman täytyy kulkea käänteisesti samaa reittiä kuin mitä data 

kulkee, jotta resurssienvaraukset saadaan tehtyä oikeisiin reitittimiin. 

Reitittimet tallentavat edeltävän reitittimen osoitteen lähettäjän lähettäessä 

Path-sanoman. Näin kohdekoneen lähettäessä Resv-sanoman tietää 

reititin mitä polkua lähettäjäkoneen lähettämä Path-sanoma on tullut. 

 

Tietovirta saattaa kulkea läpi reitittimien, jotka eivät tue RSVP:tä. Joissain 

tilanteissa IP-pilven voidaan olettaa tarjoavan best effort-ajastuksellakin 

riittävä palvelutaso. Tällöin Path-sanomassa välitetään IP-pilven yli 

ensimmäiselle RSVP-reitittimelle viimeisen ennen IP-pilveä olleen RSVP-

reitittimen osoite. Mikäli virta ylittää IP-pilven, asetetaan siitä kertova lippu 

reitittimiin ja se kerrotaan kohdekoneiden agenteille, jotka voivat 

informoida sovellusta. Resv-sanoma tunneloidaan tämän jälkeen IP-pilven 

yli ensimmäiseen RSVP-reitittimeen. Myös data tunneloidaan vastaavasti 

IP-pilven yli. /8/ 

4.2.7 RSVP:n hallintatietokanta 

RSVP:n hallintatietokanta on määritelty dokumentissa RFC 2206. 

Kuvassa 6 on RSVP:n hallintatietokannasta kuvattu tämän työn kannalta 

oleellisimmat osat. Seuraavissa kappaleissa esitellään eri taulujen 

sisältämät objektit. /9/ 
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Kuva 6. RSVP:n hallintatietokannan rakenne 

 

RSVP Session Sender –taulu (rsvpSenderTable) sisältää tietoa 

lähettäjistä. Käytännössä se on lista voimassaolevia PATH-viestejä, joita 

RSVP-reititin tai asema vastaanottaa. /9/ 
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Taulukko 7. RSVP Session Sender –taulun objektien tyypit. 

Objektin nimi Tyyppi 

rsvpSenderTSpecRate BitRate 

rsvpSenderTSpecPeakRate BitRate 

rsvpSenderTSpecBurst BurstSize 

rsvpSenderAdspecPathBw BitRate 

 

Taulun BitRate- ja BurstSize-tyyppien määrittelyt on liitteessä 1. Taulu 

sisältää seuraavat objektit /9/: 

 

1. rsvpSenderTSpecRate. Lähettäjän tietovirran keskimääräinen 

bittinopeus (ABR, Average Bit  Rate). Yhden tai usemman 

purskeen bittinopeus ei saisi ylittää rsvpSenderTSpecPeakRate-

objektin arvoa. 

2. rsvpSenderTSpecPeakRate. Lähettäjän tietovirran maksiminopeus. 

Tätä nopeutta ei saisi ylittää, paitsi jitterin vaikutuksesta. 

3. rsvpSenderTSpecBurst. Suurimman odotetun purskeen koko. 

4. rsvpSenderAdspecPathBw. Arvioitu polun kaistanleveys. 

 

RSVP Reservation Requests Received -taulu (rsvpResvTable) sisältää 

tietoa vastaanottajista. Käytännössä se on lista voimassaolevia RESV-

viestejä, joita RSVP-reititin tai asema vastaanottaa. /9/ 

 

Taulukko 8. RSVP Reservation Request Received-taulun objektien tyypit. 

Objektin nimi Tyyppi 

rsvpResvService QosService 

rsvpResvTSpecRate BitRate 

rsvpResvTSpecPeakRate BitRate 

rsvpResvTSpecBurst BurstSize 

rsvpResvRSpecRate BitRate 
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Taulun QosService-tyypin määrittely on liitteessä 1. Taulu sisältää 

seuraavat objektit /9/: 

 

1. rsvpResvService. Vastaanottajan vaatima QoS palvelu. 

2. rsvpResvTSpecRate. Lähettäjän tietovirran keskimääräinen 

bittinopeus. Yhden tai usemman purskeen bittinopeus ei saisi 

ylittää rsvpTSpecPeakRate 

3. rsvpResvTSpecPeakRate. Lähettäjän tietovirran maksiminopeus. 

Tätä nopeutta ei saisi ylittää, paitsi jitterin vaikutuksesta. 

4. rsvpResvTSpecBurst. Suurimman odotetun purskeen koko. 

5. rsvpResvRSpecRate. Jos vaadittu palvelu on taattua (guaranteed), 

tämä on vaadittu nopeus, muutoin se on 0. 

 

RSVP Reservation Requests Forwarded -taulu (rsvpResvFwdTable) 

sisältää myös tietoa vastaanottajista. Käytännössä se on lista valideja 

RESV-viestejä, joita RSVP-reititin tai asema lähettää ylävirtaan Taulu 

sisältää vastaavat objektit kuin RSVP Reservation Requests Received –

taulu. /9/ 

 

Taulukko 9. RSVP Reservation Request Forwarded-taulun sisältämät 

objektit. 

Objektin nimi Tyyppi 

rsvpResvFwdService QosService 

rsvpResvFwdTSpecRate BitRate 

rsvpResvFwdTSpecPeakRate BitRate 

rsvpResvFwdTSpecBurst BurstSize 

rsvpResvFwdRSpecRate BitRate 
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4.3 Integrated Services -hallintatietokanta 

4.3.1 Intergrated Services 

Int-Serv –arkkitehtuurissa oletetaan, että jokainen verkon solmu lähettäjän 

ja vastaanottajan välillä varaa resursseja tietovirralle. /10/ 

 

Resurssien varaus pakettivirroille voidaan tehdä RSVP:n tai 

verkonhallintaprotokollan (network management protocol) avulla tai 

manuaalisella konfiguroinnilla (manual configuration). Int-Serv ei ole 

sidottu mihinkään tiettyyn varaustapaan, mutta se vaatii resurssien 

varaukselta tietyn tietosisällön.  

 

Int-Servissä on palvelut jaettu kolmeen eri luokkaan /10/:  

 

• Guaranteed; tietovirralle taataan tietty kaistanleveys ja maksimiviive 

sekä se, ettei paketteja häviä siirron aikana. Tätä luokkaa 

käytetään ennen kaikkea reaaliaikaisissa sovelluksissa. 

• Controlled load; tietovirralle taataan kuormittamattoman verkon 

palvelut, eli suurin osa paketeista pääsee perille eivätkä ne joudu 

kärsimään jonotusviiveestä. Määrällistä takuuta ei anneta. 

• Best-effort; tietovirralle ei taata erityiskohtelua, joten siirtonopeus ja 

pakettien hävikki riippuu verkon kuormituksesta. 

 

Liikenteen määrää säädellään ennakkovarausjärjestelmän avulla ja tällä 

tavoin varmistetaan riittävät resurssit verkkoon jo hyväksytyille tietovirralle. 

Solmut käsittelevät resurssien varauspyynnöt määritelläkseen, voidaanko 

tehdä uusi varaus vaarantamatta nykyisiä pakettivirtoja. /10/ 

 

Int-Servin suurin ongelma on skaalattavuus, koska se vaatii end-to-end –

signalointia ja jokaisen reitillä olevan solmun varausten ylläpitoa. 
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Myös se, ketkä saavat tehdä varauksia ja kuinka ne priorisoidaan, tuottaa 

ongelmia. 

 

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Int-Serv tullaan ottamaan käyttöön 

yritysten sisäisiin verkkoihin, koska tällöin pakettivirtoja voidaan hallita 

käyttäjätasolla.  

4.3.2 Integrated Services -hallintatietokanta 

Integrated Services –hallintatietokanta on määritelty dokumentissa RFC 

2213. Kuvassa 7 hallintatietokannasta on kuvattu tämän työn kannalta 

oleellisimmat osat. Seuraavissa kappaleissa esitellään eri taulujen 

sisältämät objektit. /11/ 

Kuva 7. Integrated Services -hallintatietokannan rakenne. 
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Integrated Services Interface Attributes -taulu (IntSrvIfAttribTable) sisältää 

tietoa resurssinvarausprotokollien (esim. RSVP) varaamista resursseista. 

/11/ 

 

Taulukko 10. Integrated Services Interface Attributes –taulun objektien 

tyypit. 

Objektin nimi Tyyppi 

intSrvIfAttribAllocatedBits BitRate 

intSrvIfAttribMaxAllocatedBits BitRate 

intSrvIfAttribAllocatedBuffer BurstSize 

intSrvIfAttribFlows Gauge32 

intSrvIfAttribPropagationDelay Integer32 

 

Seuraavassa listataan taulukon objektit /11/: 

 

1. intSrvIfAttribAllocatedBits. Yhteyksille varattujen bittien lukumäärä 

(bittejä/s) rajapinnassa. 

2. intSrvIfAttribMaxAllocatedBits. Bittien maksimimäärä (bittejä/s), 

joka voidaan varata yhteyksille rajapinnassa. 

3. intSrvIfAttribAllocatedBuffer. Puskurille vaadittava tila, jotta 

voitaisiin käsitellä  kaikkien varattujen virtojen samanaikaiset 

purskeet rajapinnassa. 

4. intSrvIfAttribFlows. Aktiivisten varattujen virtojen lukumäärä 

rajapinnassa. 

5. intSrvIfAttribPropagationDelay. Rajapinnasta johtuva 

etenemisviiveen lisääntyminen. Normaalisti oletetaan, että 

rajapinnoista ei johdu lisäviivettä. 

 

Integrated Services Active Flows -taulu listaa kaikki ulosmenevän 

rajapinnan aktiiviset virrat. /11/ 
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Taulukko 11. Integrated Services Active Flows –taulun objektien tyypit. 

Objektin nimi Tyyppi 

intSrvFlowRate BitRate 

intSrvFlowBurst BurstSize 

intSrvFlowWeight Integer32 

intSrvFlowBestEffort Counter32 

intSrvFlowPoliced Counter32 

intSrvFlowDiscard TruthValue 

intSrvFlowService QosService 

 

Seuraavassa listataan taulukon tärkeimmät objektit /11/: 

 

1. intSrvFlowRate. Lähettäjän tietovirran varattu nopeus. 

2. intSrvFlowBurst. Suurimman lähettäjältä odotetun purskeen koko. 

3. intSrvFlowWeight. Liikenteen priorisointiin käytettävä paino. 

4. intSrvFlowBestEffort. "Parhaan kyvyn" (best effort) -palveluun 

palautettujen pakettien lukumäärä 

5. intSrvFlowPoliced. Virran alkamisen jälkeen valvottujen pakettien 

lukumäärä. 

6. intSrvFlowDiscard. Jos arvo on tosi, niin virrassa tapahtuu hävikkiä 

valvonnan aikana. Jos arvo on epätosi, niin virtaa kohdellaan kuten 

"parhaan kyvyn" virtaa. 

7. intSrvFlowService. Virralle lisättävä QoS-palvelu. 

4.4 Differentiated Services -hallintatietokanta 

4.4.1 Differentiated Services 

Diff-Serv on IETF:n (Internet Engineering Task Force) määrittelemä, Int-

Serviä helpommin skaalattavissa oleva tapa toteuttaa QoS IP-verkossa. 
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Diff-Serv sopii erityisesti palveluntarjoajien ja operaattoreiden käyttöön. 

/12, 13/ 

 

Diff-Serv –arkkitehtuuri minimoi signaloinnin ja keskittyy yhdistettyjen 

pakettivirtojen ohjaukseen sekä solmujen toimintaan. Verkon rajapinnassa 

sijaitsevat reitittimet määräävät tietovirran luokan ennalta sovittujen 

sääntöjen mukaan ja merkitsevät palveluluokan jokaiseen pakettiin. 

Tämän merkinnän perusteella kaikki verkon reitittimet osaavat käsitellä 

paketteja sovitulla tavalla. 

 

Paketin palveluluokan merkitsemiseen käytetään IP Version 4 Type of 

Service (ToS) -kenttää. Diff-Servissä tästä kentästä käytetään nimitystä 

DS-kenttä (Differentiated Services). /12, 13/ Diff-Serv määrittelee 

toimintakehyksen eri verkkojen operaattoreiden välisille sopimuksille, jotka 

mahdollistavat QoS:n laajentamisen useisiin verkkoihin. Diff-Servin 

skaalattavuus Int-Serviin verrattuna perustuu siihen, ettei reitittimiltä 

tarvitse varata kapasiteettia etukäteen, riittää kun reitittimet lukevat 

paketin DS-kentän. /12/ 

 

Tulevaisuudessa voi myös syntyä verkkoja, joissa käytetään sekä Int-

Serv- että Diff-Serv-arkkitehtuureja. Tästä seuraa tarve arkkitehtuurien 

väliselle kommunikoinnille ja säännöille, jotka määrittelevät mm. 

yksittäisten tietovirtojen yhdistämisen johonkin luokkaan Diff-Serv –

verkossa siirtoa varten. 
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4.4.2 Differentiated Services -hallintatietokanta 

Differentiated Services –hallintatietokanta on määritelty Internet-draftissa 

"draft-ietf-diffserv-mib-02.txt". Kuvassa 8 on hallintatietokannasta kuvattu 

tämän työn kannalta oleellisimmat osat. Seuraavissa kappaleissa 

esitellään eri taulujen sisältämät objektit. /14/ 

Kuva 8. Differentiated Services –hallintatietokannan rakenne. 

 

Meter–taulussa (diffServTBMeterTable) on mitattua tietoa virran 

nopeuksista. Tässä hallintatietokannassa "Token-Bucket" -mittari on otettu 

vain yhdeksi esimerkiksi. /14/ Token-Bucket-menetelmän avulla voidaan 

suorittaa ruuhkan valvontaa. Tässä menetelmässä on ämpäri, johon virtaa 

tokeneita. Ruuhkatilanne havaitaan, kun ämpäriin tulee tokeneita 

nopeammin kuin ämpäristä menee pois. Tällöin ämpäri alkaa täyttyä ja 

lopulta tokeneita tippuu ulos ämpärin laidalta. 
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Taulukko 12. Meter-taulun objektien tyypit. 

Objektin nimi Tyyppi 

diffServTBMeterRate Unsigned32 

diffServTBMeterBurstSize Unsigned32 

 

Taulu sisältää seuraavat objektit /14/: 

 

1. diffServTBMeterRate. "Token Bucket" -nopeus (kbps) 

2. diffServTBMeterBurstSize. Tavujen nopeus yhdessä siirtopurs-

keessa.  

 

Count Action –taulun (diffServCountActTable) avulla voidaan mitata 

oktettien ja pakettien lukumääriä. /14/ 

 

Taulukko 13. Count Action –taulun objektien tyypit. 

Objektin nimi Tyyppi 

diffServCountActOctetsCnt Counter32 

diffServCountActPktsCnt Counter32 

 

Taulu sisältää seuraavat objektit /14/: 

 

1. diffServCountActOctetsCnt. Oktettien lukumäärä action-

tietopolkuelementissä (action datapath element). Lukumäärä 

tarkoittaa oktetteja, jotka on luokiteltu ja mahdollisesti mitattu. Tätä 

objektia voidaan käyttää hitailla yhteyksillä. 

2. diffServCountActPktsCnt. Pakettien lukumäärä action-

tietopolkuelementissä. Lukumäärä tarkoittaa paketteja, jotka on 

luokiteltu ja mahdollisesti mitattu. Tätä objektia voidaan käyttää 

hitailla yhteyksillä. 
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Queue Set -taulua (diffServQSetTable) käytetään jonotaulussa 

määritettyjen jonojen organisoinnissa. Se tarjoaa joustavuutta jonojen 

organisointiin ja sallii monimutkaisempien ajastusalgoritmien käytön. /14/ 

 

Taulukko 14. Queue Set –taulun objektien tyypit. 

Objektin nimi Tyyppi 

diffServQSetMinRate Unsigned32 

diffServQSetMaxRate Unsigned32 

 

Taulu sisältää seuraavat objektit /14/: 

 

1. diffServQSetMinRate. Miniminopeus koko jonojoukolle. Jos arvo 0, 

minimiarvoa ei ole. 

2. diffServQSetMaxRate. Maksiminopeus koko jonojoukolle. Jos arvo 

0, maksimiarvoa ei ole. 
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5 ATM-VERKKOJEN HALLINTA 

Kuva 9 havainnollistaa ATM-verkonhallintaviitemallin, jonka ATM Forumin 

verkonhallintatyöryhmä on määritellyt päästä-päähän ATM-verkonhallintaa 

varten. Tämä malli kuvaa monentyyppistä verkonhallintaa, jota tarvitaan 

tukemaan ATM-laitteita, yksityisiä ja julkisia verkkoja sekä vuorovaikutusta 

niiden välillä. /15/ 

 

Kuva 9. ATM-verkohallintaviitemalli. 

 

Tässä kehyksessä määritellyt viisi tärkeintä hallintaliitäntää (M1-M5) ovat 

kaikki oleellisia päästä-päähän-valvonnalle -ja hallinnalle. Ne kuvataan 

seuraavasti /15/: 

 

• M1: Hallintaliitäntä yksityisen hallintajärjestelmän ja ATM-

päätelaitteen välillä (esim. ATM-työaseman ja hallintajärjestelmän 

välillä). 

• M2: Hallintaliitäntä yksityisen hallintajärjestelmän ja paikallisen, 

yksityisen ATM-verkon muodostavien kytkinten välillä. 

• M3: Hallintaliitäntä yksityisen hallintajärjestelmän ja julkisen 

hallintajärjestelmän välillä. 

• M4: Hallintaliitäntä julkisen ATM-verkon kytkinten ja julkisen 

hallinta-järjestelmän välillä. 
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• M5: Hallintaliitäntä kahden eri julkisen hallintajärjestelmän välillä, 

jotka ovat liittyneet eri palveluntarjoajiin (Internet Service Provider, 

ISP) 

 

M1, M2 ja M3 käsittävät Internet-hallintakehyksen. (esimerkiksi SNMP, 

joka on yleisin verkonhallintakehys). 

 

M1 ja M2, jotka määrittelevät asiakkaan pään verkonhallintajärjestelmän 

(NMS, Network Management System) ja ATM-pääaseman tai yksityisen 

verkon kytkimen välillä olevan liitännän, ovat yritysverkkojen ylläpitäjien 

erityisen mielenkiinnon kohteena. M1 ja M2 -liitännät liittävät asianomaiset 

hallintatietokannat fyysiselle kerrokselle, ATM-kerrokselle ja korkeammille 

kerroksille. /15/ 

 

M3 määrittelee asiakkaan ja palveluntarjoajan välisen liitännän, antaen 

asiakkaalle näkymän palveluntarjoajan verkkoon. M3 sallii asiakkaiden 

valvoa oman osuutensa (julkisesta ATM-verkosta) käyttöä. 

Palveluntarjoajat suunnittelevat asiakkaan verkonhallinnan (CNM, 

Customer Network Management) palveluiden laajentamista, jolloin verkon 

ylläpitäjät voisivat reaaliaikaisesti hallita käyttämiään palveluita. 

 

Nykyään useimmat lähiverkot ja lähiverkkojen yli ajettavat sovellukset ovat 

hallittavissa SNMP:llä. Käyttämällä SNMP:tä M1:ssä ja M3:ssa yksityisten 

tai julkisten verkkojen hallinta on voitu yhdenmukaistaa. Tämä sallii eri 

hallintajärjestelmien toimia yhteen ATM:n verkonhallintajärjestelmien 

kanssa. /15/ 

 

M4 on hallintaliitäntä, jota tarvitaan julkisen verkkopalvelun hallintaan. M4 

sisältää sekä verkkoelementin (NE, Network Element) hallinnan että 

palvelun hallinnan toiminnot. Tämä liitäntä mahdollistaa palveluntarjoajan 

verkon ja verkon elementtien näkymisen hallitsemassaan julkisessa ATM-

verkossa. Toisin kuin yksityiset verkot, julkiset verkot ovat sitoutuneet 



 

 53 

tukemaan TMN-arkkitehtuuria (Telecommunications Management 

Network) siellä, missä CMIP on omaksuttu standardiksi 

hallintainformaation siirrossa. M4 onkin suunniteltu siten, että erilaisia 

ratkaisumalleja voidaan käyttää. Jokaista näkymää varten laaditaan 

yleinen hallintatietokanta, joka määrittelee hallintaliitännän vaatimukset. 

Yleisen hallintatietokannan laatimisen tarkoituksena on tarjota yleinen 

viitekehys muiden protokollariippuvaisten halllintatietokantojen 

laatimiseen.  

 

M5 on viitemallin monimutkaisin liitäntä, koska se on hallintaliitäntä eri 

palveluntarjoajien verkonhallintajärjestelmien välillä. Tälle liitännälle ei 

vielä ole olemassa standardia. /15/ 
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6 Hallintatietokantojen sisältämä ATM-palvelun-
laatutieto 

6.1 ATM 

ATM perustuu virtuaaliyhteyksiin, jotka luodaan joko merkinannon eli 

signaloinnin tai verkonhallinnan kautta. Signaloinnin kautta luoduista 

yhteyksistä käytetään lyhennettä SVC (Switched Virtual Circuit) ja 

verkonhallinnan kautta luoduista PVC (Permanent Virtual Circuit). SVC-

yhteyden luontiin käytetään sille erityisesti varattua signalointikanavaa, 

jonka VPI (Virtual Path Identifier) on nolla ja VCI (Virtual Channel 

Identifier) on viisi. SVC-yhteyden muodostus perustuu siihen, että 

yhteyden muodostajalla on tiedossa luotavan yhteyden vastakkaisen pään 

ATM-osoite. Tämän osoitteen avulla yhteys reititetään ATM-verkon läpi 

käyttämällä signalointiviestejä. 

 

Virtuaaliyhteydet voidaan jaotella virtuaalipolku- (Virtual Path Connection, 

VPC) ja virtuaalikanavayhteyksiin (Virtual Channel Connection, VCC). 

Virtuaalipolkujen (VP, Virtual Path) ja virtuaalikanavien (VC, Virtual 

Channel) hierarkiassa virtuaalipolku voi sisältää useita virtuaalikanavia, 

mutta samalla virtuaalikanava voi kulkea useiden virtuaalipolkujen kautta. 

Kuvassa 10 on esitetty virtuaalikanavien ja virtuaalipolkujen välinen 

hierarkia. 

 

VPI yksilöi virtuaalipolkuyhteyden VPL:n (Virtual Path Link) yli. ATM-

kytkimet ohjaavat virtuaalipolkuyhteyden liikennettä lukemalla 

päivittämällä VPI-kentän arvoa ATM-soluissa, jotka toimivat tiedon 

kuljettajina. Virtuaalikanavayhteyksillä tilanne on muuten sama, mutta 

soluja ohjattaessa käytetään VPI-kentän lisäksi VCI-kenttää. /6/ 
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Kuva 10. Virtuaalikanavien ja virtuaalipolkujen välinen hierarkia. /16/ 

 

Kullekin virtuaaliyhteydelle määrätään liikenneluokka ja liikenneluokka 

määrää yhteydelle liikennekuvauksen. Liikennekuvaus pitää sisällään ne 

parametrit, joiden avulla kytkentä ATM-verkon sisällä suoritetaan. Verkko 

hyväksyy yhteyden vain, jos se pystyy takaamaan pyydetyn 

liikennekuvauksen. 

 

Palveluluokat toimivat eräänlaisena vaatimusmääritttelynä verkolle. Näistä 

on johdettu verkon sisälle neljä eri liikenneluokkaa. 

 

Liikenneluokat määritellään liikennekuvauksen avulla. Liikennekuvaus on 

osa ns. liikennesopimusta, jonka verkko ja verkon käyttäjä tekevät ennen 

liikennöinnin aloittamista. Liikennekuvaus koostuu laatu- ja 

liikenneparametreista. /6/ 

6.1.1 Palveluluokat ja liikenneluokat 

ITU-T:n (Telecommunication Standardization Sector of International 

Telecommunication Union) määritelmän mukaan monipalveluverkon 

pitäisi tarjota seuraavat palveluluokat /6/: 

 

• Luokka A: Palveluluokassa A välitetään vakionopeuksista dataa, 

jossa vaaditaan ajastuksen tahdistus lähteen ja kohteen välillä. Se 

on tarkoitettu esimerkiksi piirikytkennän emulointiin ISDN:ää 

(Integrated Services Digital Network) varten ja vakionopeuksisen 

audion ja videon välitykseen. 

Virtuaalipolku

Virtuaalipolku

Virtuaalipolku
Virtuaali-
kanava

Virtuaali-
kanava

Virtuaali-
kanava

Virtuaali-
kanava

Virtuaali-
kanava

Virtuaali-
kanava Siirtotie

Virtuaalipolku

Virtuaalipolku

Virtuaalipolku
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• Luokka B: Palveluluokassa B välitetään vaihtelevan nopeuksista 

dataa, jossa ajastuksen tahdistus on myös tärkeää. Se on 

tarkoitettu kompressoidulle videolle tai audiolle, jotka luonnostaan 

ovat nopeudeltaan vaihtelevia. 

• Luokka C: Yhteydellinen datasiirto on tarkoitettu luokan C 

palveluksi, jossa ajastuksen tahdistusta ei enää vaadita. 

Siirtonopeus on vaihteleva. 

• Luokka D:Palveluluokassa D käsitellään yhteydettömän periaatteen 

mukaista datasiirtoa. Ajastuksen tahdistusta ei vaadita ja 

siirtonopeus on vaihteleva. 

 

Taulukko 15. Palveluluokat ja niiden tärkeimmät ominaisuudet. 

Palvelu-
luokka 

Aikakannan palautus 
lähteen ja kohteen 
välillä 

Siirtonopeus Yhteydellisyyys 

A Vaaditaan Vakio Yhteydellinen 

B Vaaditaan Vaihteleva Yhteydellinen 

C Ei vaadita Vaihteleva Yhteydellinen 

D Ei vaadita Vaihteleva Yhteydetön 

 

ATM Forum on määritellyt ATM:lle viisi liikenneluokkaa, jotka kattavat 

nämä edellä esitetyt palveluluokat. Nämä liikenneluokat ovat /6, 15, 17/: 

 

• Vakionopeuden yhteydet (CBR) 

• Vaihtelevan nopeuden reaaliaikaiset yhteydet (rt-VBR) 

• Vaihtelevan nopeuden ei-reaaliaikaiset yhteydet (nrt-VBR) 

• Käytettävissä olevan nopeuden yhteydet (ABR) 

• Määrittelemättömän nopeuden yhteydet (UBR) 

 

Vakionopeuden yhteydet (Constant Bit Rate, CBR) on tarkoitettu 

reaaliaikaisille yhteyksille toteuttamaan palveluluokan A asettamat 

vaatimukset. Vakionopeuden luokassa ATM-verkon on tarjottava 
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vakiomäärä tiedonsiirtokaistaa koko yhteyden olemassaolon ajan. 

Liikenneparametreista vakionopeusyhteys tarvitsee vain 

maksiminopeusparametrin. Laatuparametreista suurin siirtoviive ja 

siirtoviiveen vaihtelu on määritelty. /6/ 

 

Vaihtelevan nopeuden yhteydet (Variable Bit Rate, VBR) on tarkoitettu 

sovelluksille, jotka tarvitsevat vaihtelevaa tiedonsiirtokapasiteettia. 

Vaihtelun rajat on kuitenkin tiedettävä yhteyttä muodostettaessa. 

Vaihtelevan nopeuden liikenneluokka jakaantuu kahteen alaluokkaan, 

reaaliaikaisiin vaihtelevan nopeuden yhteyksiin (real-time VBR) ja ei-

reaaliaikaisiin vaihtelevan nopeuden yhteyksiin (non-real-time VBR). 

Palveluluokkia A ja B vastaavia rt-VBR-yhteyksiä voivat käyttää 

esimerkiksi pakattu ääni ja video. Tarvittavat liikenneparametrit ovat 

maksiminopeus, keskinopeus sekä suurin purskekoko. 

Laatuparametreista suurin siirtoviive, siirtoviiveen vaihtelu ja 

soluhävikkisuhde on määritelty. Nrt-VBR ei käytä siirtoviiveparametreja ja 

vastaa tästä syystä lähinnä palveluluokkia C ja D. /6/ 

 

Käytettävissä olevan nopeuden yhteydet (Available Bit Rate, ABR) on 

tarkoitettu ei-reaaliaikaiselle liikenteelle. Se palvelee lähinnä 

palveluluokkia C ja D. Liikenneparametreista on määritelty maksiminopeus 

ja miniminopeus. ABR:ssä vuonohjaus on ATM-kerroksen vastuulla. 

Verkko ei takaa vuonohjauksella miniminopeusparametrin osoittaman 

määrän kaistaa yhteydelle. 

 

Määrittelemättömän nopeuden yhteydet (Unspecified Bit Rate, UBR) on 

tarkoitettu ei-reaaliaikaiselle liikenteelle. Se palvelee lähinnä 

palveluluokkia C ja D. Liikenneparametreista ainoastaan maksiminopeus 

määritellään ja laatuparametreja ei määritellä. UBR on määritelty ns. 

"parhaan yrityksen" –hengessä, eli verkko lupaa tehdä vain parhaansa 

antaakseen tämän kaistan. Käytännössä yhteyden saama kaista vaihtelee 
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sen mukaan, mitä muilta yhteyksiltä liikenee. UBR ei siis takaa 

palvelunlaatua. /6, 15 / 

 

Taatun nopeuden yhteydet (Guaranteed Frame Rate, GFR) on uusin ATM 

Forumin määrittelemä liikenneluokka. GFR on suunniteltu sovelluksille, 

joiden liikennettä on vaikea määritellä etukäteen. GFR vastaa 

palveluluokkia C ja D. Tarvittavat liikenneparametrit ovat miniminopeus ja 

suurin purskeen koko. /18/ 

6.1.2 Laatuparametrit 

Laatuparametrit kertovat millaista palvelua asiakas verkolta haluaa, mikä 

on kuormavirhesuhde, soluhävikki sekä siirtoviive ja sen vaihtelun rajat. 

Laatuparametrejä on kuusi kappaletta. Ne ovat seuraavat /6, 17/: 

 

1. Siirtoviiveen vaihtelu (Cell Delay Variation, CDV) kuvaa ATDM:n 

(Asynchronous Time Division Multiplexing) synnyttämää solujen 

keskinäisen etäisyyden eli siirtoviiveen vaihtelua. 

2. Suurin siirtoviive (Cell Transfer Delay, CTD), mikä saa syntyä 

siirrettäessä ATM-solua lähteeltä kohteelle. 

3. Soluhävikkisuhde (Cell Loss Ratio, CLR) kertoo, kuinka suuri osa 

lähetetyistä soluista saa keskimäärin hävitä yhteyden 

olemassaolon aikana. 

4. Kuormavirhesuhde (Cell Error Ratio, CER) ilmaisee sellaisten 

solujen keskimääräisen osuuden kokonaisliikenteestä, joiden 

kuormassa on virhe. 

5. Purskevihdesuhde (Severely Errored Cell Block Ratio, SECBR) 

kertoo purskevirheiden keskimäärän. Purskevirheet aiheuttavat 

sekä soluhävikkiä että kuormavirheitä, mutta ne halutaan käsitellä 

erikseen. 
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6. Väärinohjaustaajuus (Cell Misinsertation Ratio, CMR) eli kuinka 

monta solua keskimäärin kytketään väärin (ohjataan väärälle 

yhteydelle) aikayksikössä. 

6.1.3 Liikenneparametrit 

Liikenneparametreilla kuvataan signaalilähteen siirtokapasiteetin tarvetta 

eli kaistan suuruutta ja purskeiden kokoa. Liikenneparametreja on neljä 

kappaletta /6, 17/: 

 

1. Maksiminopeus (Peak Cell Rate, PCR) on suurin kaista, jolla lähde 

voi lähettää soluja. 

2. Keskinopeus (Sustainable Cell Rate, SCR) on kaista, jota lähde voi 

käyttää verkon puuttumatta asiaan. Se vastaa pitkän aikavälin 

keskiarvoa. 

3. Suurin purskeen koko (Maximum Burst Rate, MBS). Purske on 

niiden solujen määrä, jotka lähde saa lähettää keskinopeutta 

suuremmalla nopeudella (maksiminopeus ei kuitenkaan saa ylittyä). 

Purskeen koko on se solujen määrä, joiden lähettäminen alkaa 

keskinopeuden ylittämisestä ja loppuu, kun nopeus laskee takaisin 

keskinopeudelle tai sen alle. 

4. Miniminopeus (Minimum Cell Rate, MCR) määritellään vain ABR-

yhteyksillä ja se takaa yhteydelle sen määrän kaistaa, mitä verkon 

vuonohjaus ei saa alittaa. 

 

Laatuparametrit on määritelty pitkällä aikavälillä, joten laatu voi olla 

hetkittäin huonompaa tai parempaa. Lisäksi havaittu virhe vaikuttaa vain 

yhteen virhekategoriaan. Niinpä purskevirheet lasketaan purskevirhe-

suhteeseen eikä niillä kuormiteta muita laatumittareita. /6/ 
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Taulukko 16. Yhteenveto liikenneluokkien parametreista /6,15,17/. 

Liikenneluokat 

Reaaliaikaiset Ei-reaaliaikaiset 
 

CBR rt-VBR 
nrt-

VBR 
ABR UBR GFR 

Liikenneparametrit  

PCR X X X X X X 

SCR - X X - - - 

MBS - X X - - X 

MCR - - - X - X 

Laatuparametrit  

CDV X X - - - - 

CTD X X - - X - 

CLR X X - - X - 

6.2 ATM-hallintatietokanta 

ATM-hallintatietokanta on määritelty dokumentissa RC 2515. Kuvassa 11 

on hallintatietokannasta kuvattu tämän työn kannalta oleellisimmat osat. 

Seuraavissa kappaleissa esitellään eri taulujen sisältämät objektit. /19/ 
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Kuva 11. ATM-hallintatietokanta 

 

ATM-liikennekuvausparametritaulu (atmTrafficDescrParam) sisältää ATM-

liikenneparametrit ja ATM-liikennepalveluluokat. ATM-virtuaalilinkki-

taulukot käyttävät ATM-liikennekuvaajataulukoita asettaakseen 

liikenneparametrit ja palveluluokat ATM-virtuaalilinkkien lähetys- ja 

vastaanottosuuntia varten. /19/ 

 

Taulukko 17. ATM-liikennekuvausparametritaulun objektien tyypit. 

Objektin nimi Tyyppi 

atmTrafficDescrType OBJECT IDENTIFIER 

atmTrafficDescrParam1 Integer32 

atmTrafficDescrParam2 Integer32 

atmTrafficDescrParam3 Integer32 

atmTrafficDescrParam4 Integer32 

atmTrafficDescrParam5 Integer32 

atmTrafficQoSClass INTEGER 

atmServiceCategory AtmServiceCategory 

 

 



 

 62 

Taulu sisältää seuraavat objektit /19/: 

 

1. atmTrafficDescrType. Tämän objektin arvo on ATM-

liikennekuvaajan tyyppi. Tyyppi voi ilmaista että kuvaaja ei ole tai 

yhden tai useamman parametrin. Nämä parametrit ovat seuraavat 

objektit 2-6. 

2. atmTrafficDescrParam1. ATM-liikennekuvaajan ensimmäinen 

parametri. 

3. atmTrafficDescrParam2. 

4. atmTrafficDescrParam3. 

5. atmTrafficDescrParam4. 

6. atmTrafficDescrParam5. 

7. atmTrafficQoSClass. Tämän objektin arvo määrittelee QoS-luokan. 

Neljä QoS-luokkaa (numerot 1,2,3,4) on määritelty palveluluokkia 

A,B,C,D vastaavasti. Määrittelemätöntä QoS-luokkaa (numero 0) 

käytetään "best effort" -liikenteelle. 

8. atmServiceCategory. ATM-palveluliikenneluokat. Tämä objekti on 

määritelty AtmServiceCategory-tyyppiseksi, jonka määrittely on 

liitteessä 1. 

6.3 ATM-FORUM-hallintatietokanta 

ATM-FORUM-hallintatietokanta on määritelty dokumentissa "Integrated 

Local Management Interface (ILMI) Specification Version 4.0". Kuvassa 

12 on hallintatietokannasta kuvattu tämän työn kannalta oleellisimmat 

osat. /20/ 
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Kuva 12. ATM-Forum hallintatetokannan rakenne. 
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Tilastotaulu (atmfAtmStats). Se sisältää tietoa solujen liikenteestä. /20/ 

 

Taulukko 18, Tilastotaulun rakenne 

Objektin nimi Tyyppi 

atmfAtmStatsReceivedCells Counter 

atmfAtmStatsDroppedReceivedCells Counter 

atmfAtmStatsTransmittedCells Counter 

 

Taulu sisältää seuraavat objektit /20/: 

 

1. atmfAtmStatsReceivedCells. Vastaanotettujen solujen määrä. 

2. atmfAtmStatsDroppedReceivedCells. Vastaanotettujen, mutta 

pudotettujen solujen määrä. 

3. atmfAtmStatsTransmittedCells. Lähetettyjen solujen määrä. 

 

Virtuaalipolkutaulu (atmfVpcTable) on pakollinen kaikille ATM-

rajapinnoille. Se sisältää tietoa virtuaalipolkuyhteyksistä. /20/ 
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Taulukko 19. Virtuaalipolkutaulun objektien tyypit. 

Objektin nimi Tyyppi 

atmfVpcTransmitTrafficDescriptorType OBJECT IDENTIFIER 

atmfVpcTransmitTrafficDescriptorParam1 INTEGER 

atmfVpcTransmitTrafficDescriptorParam2 INTEGER 

atmfVpcTransmitTrafficDescriptorParam3 INTEGER 

atmfVpcTransmitTrafficDescriptorParam4 INTEGER 

atmfVpcTransmitTrafficDescriptorParam5 INTEGER 

atmfVpcReceiveTrafficDescriptorType OBJECT IDENTIFIER 

atmfVpcReceiveTrafficDescriptorParam1 INTEGER 

atmfVpcReceiveTrafficDescriptorParam2 INTEGER 

atmfVpcReceiveTrafficDescriptorParam3 INTEGER 

atmfVpcReceiveTrafficDescriptorParam4 INTEGER 

atmfVpcReceiveTrafficDescriptorParam5 INTEGER 

atmfVpcQoSCategory INTEGER 

atmfVpcTransmitQoSClass INTEGER 

atmfVpcReceiveQoSClass INTEGER 

 

Taulu sisältää seuraavat objektit /20/: 

 

1. atmfVpcTransmitTrafficDescriptorType. Liikenteenhallinnan tyyppi,  

soveltuu VPC:n suunnan lähettämiseen. Voi olla tyhjä tai sisältää 

yhden tai useamman parametrin. Parametrit on määritelty 

parametrivektorissa, jossa on parametreina objektit 2-6. 

2. atmfVpcTransmitTrafficDescriptorParam1. 

Lähetysparametrivektorin ensimmäinen parametri VPC:lle. 

3. atmfVpcTransmitTrafficDescriptorParam2. 

4. atmfVpcTransmitTrafficDescriptorParam3. 

5. atmfVpcTransmitTrafficDescriptorParam4. 

6. atmfVpcTransmitTrafficDescriptorParam5. 

7. atmfVpcReceiveTrafficDescriptorType. Liikenteenhallinnan tyyppi,  

soveltuu VPC:n suunnan lähettämiseen. Voi olla tyhjä tai sisältää 
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yhden tai useamman parametrin. Parametrit on määritelty 

parametrivektorissa, jossa on parametreina objektit 8-12. 

8. atmfVpcReceiveTrafficDescriptorParam1. 

Vastaanottoparametrivektorin ensimmäinen parametri VPC:lle. 

9. atmfVpcReceiveTrafficDescriptorParam2. 

10. atmfVpcReceiveTrafficDescriptorParam3. 

11. atmfVpcReceiveTrafficDescriptorParam4. 

12. atmfVpcReceiveTrafficDescriptorParam5. 

13. atmfVpcQoSCategory. 

14. atmfVpcTransmitQoSClass. 

15. atmfVpcReceiveQoSClass. 

 

Virtuaalikanavataulu (atmfVccTable) on pakollinen kaikille ATM-

rajapinnoille. Se sisältää tietoa virtuaalipolkuyhteyksistä. Taulu sisältää 

vastaavat tiedot kuin virtuaalipolkutaulukin. /20/ 
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Taulukko 20. Virtuaalikanavataulun objektien tyypit. 

Objektin nimi Tyyppi 

atmfVccTransmitTrafficDescriptorType OBJECT IDENTIFIER 

atmfVccTransmitTrafficDescriptorParam1 INTEGER 

atmfVccTransmitTrafficDescriptorParam2 INTEGER 

atmfVccTransmitTrafficDescriptorParam3 INTEGER 

atmfVccTransmitTrafficDescriptorParam4 INTEGER 

atmfVccTransmitTrafficDescriptorParam5 INTEGER 

atmfVccReceiveTrafficDescriptorType OBJECT IDENTIFIER 

atmfVccReceiveTrafficDescriptorParam1 INTEGER 

atmfVccReceiveTrafficDescriptorParam2 INTEGER 

atmfVccReceiveTrafficDescriptorParam3 INTEGER 

atmfVccReceiveTrafficDescriptorParam5 INTEGER 

atmfVccReceiveTrafficDescriptorParam5 INTEGER 

atmfVccQoSCategory INTEGER 

atmfVccTransmitQoSClass INTEGER 

atmfVccReceiveQoSClass INTEGER 

6.4 ATM-TC-hallintatietokanta 

ATM-TC-hallintatietokanta on määritelty dokumentissa RFC 2514. 

Kuvassa 13 on hallintatietokannasta kuvattu tämän työn kannalta 

oleellisimmat osat. /21/ 
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Kuva 13. ATM-TC-hallintatietokannan rakenne. 

 

Liikennekuvaajatyyppi-taulukossa (atmTrafficDescriptorTypes) on 

määritelty 15 erilaista liikennetyyppiä. Taulukosta 21 nähdään miten 

liikenneparametrit vaihtelevat liikenteen mukaan. Taulukon CLP (Cell Loss 

Priority) on kenttä ATM-solun otsikossa. Soluilla, joilla CLP=0, on 

korkeampi prioriteetti kuin soluilla, joilla CLP=1. Täten CLP=1 -solut 

pudotetaan ennen CLP=0 -soluja mahdollisessa ruuhkatilanteessa. CDVT 

(Cell Delay Variation Tolerance) määrää, kuinka paljon soluviive voi 

poiketa teoreettisesta arvosta ilman huippunopeuden ylityksestä seuraavia 

valvontatoimia. /21/ 
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Taulukko 21. ATM-TC-hallintatietokannan liikennekuvaajatyypit. 

Liikennekuvaaja-
tyyppi 

Liikenneparametrit 

 1 2 3 4 5 

ei liikenne-

kuvaajatyyppiä 

- - - - - 

no CLP/no SCR CLP= 

0+1 PCR 

- - - - 

CLP/no tagging/ 

no SCR 

CLP= 

0+1 PCR 

CLP=0 

PCR 

- - - 

CLP/tagging/ 

no SCR 

CLP= 

0+1 PCR 

CLP=0 

PCR 

- - - 

no CLP/SCR CLP= 

0+1 PCR 

CLP= 

0+1 SCR 

MBR - - 

CLP/no tagging/ 

SCR 

CLP= 

0+1 PCR 

CLP=0 

SCR 

MBR - - 

CLP/tagging/SCR CLP= 

0+1 PCR 

CLP=0 

SCR 

MBR - - 

CLP/no tagging/ 

MCR 

CLP= 

0+1 PCR 

CDVT MBR - - 

CLP/transparent/ 

no SCR 

CLP= 

0+1 PCR 

CDVT - - - 

CLP/transparent/ 

SCR 

CLP= 

0+1 PCR 

CLP= 

0+1 SCR 

MBR CDVT - 

no CLP/tagging/ 

no SCR 

CLP= 

0+1 PCR 

CDVT - - - 

no CLP/no SCR/ 

CDVT 

CLP= 

0+1 PCR 

CDVT - - - 

no CLP/SCR/ 

CDVT 

CLP= 

0+1 PCR 

CLP= 

0+1 SCR 

MBR CDVT - 

CLP/no tagging/ CLP= CLP=0 MBR CDVT - 
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SCR/CDVT 0+1 PCR SCR 

CLP/tagging/ 

SCR/CDVT 

CLP= 

0+1 PCR 

CLP=0 

SCR 

MBR CDVT - 
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7 MG-SOFT MIB Compiler 

Tässä työssä käytettiin apuna MG-SOFT MIB Compiler -ohjelmistoa. MIB-

kääntäjän toiminta vastaa C-kääntäjää. Sen avulla voidaan kääntää 

ASN.1:llä kirjoitetut SNMP:n hallintatietokannat verkonhallintasovelluksille 

ja/tai hallinta-agenteille sopivaan muotoon. MIB-kääntäjää voidaan myös 

käyttää tarkistamaan hallintatietkannan syntaksin oikeellisuus. 

 

Jotkin MIB-kääntäjät tarjoajat graafisen käyttöliittymän, jolloin 

hallintatietokannan rakenne ja sisältö on paljon helpompi hahmottaa. 

Tällainen on esimerkiksi kuvan 14 esittämä MG-SOFT MIB Compiler, jota 

on käytetty tämän työn tekemisessä.  /15/ 

 

Kuva 14. MG-SOFT MIB Compiler. 
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8 HALLINTATIETOKANTOJEN MÄÄRITTELYT 

Koska työssä havaittiin valmiiden hallintatietokantojen 

palvelunlaatutietojen puutteellisuus, toteutettiin omat hallintatietokannat 

sekä IP- että ATM-verkoille. Molemmat hallintatietokannat on sijoitettu 

hierarkiassa experimental-solmun alle. 

 

IP:n hallintatietokanta on määritelty liitteessä 2. Hallintatietokantaan on 

määritelty ipQoSInformationTable-taulu, joka sisältää seuraavat objektit 

/22/: 

 

• ipQoSService. Virran palveluluokka. 

• ipQoSRate. Taatun palvelun virtojen nopeus (bittejä/s) 

• ipQoSPeakDataRate. Maksiminopeus (bittejä/s). 

• ipQoSMInPolicedUnit. Tätä pienemmät paketit lasketaan tämän 

kokoisiksi (bittejä). 

• ipQoSMaxDatagramSize. Suurimman paketit koko, määritelty 

liikennemäärityksessä (bittejä). 

• ipQoSDelay. Laskee viiveen. 

• ipQoSLoss. Laskee kadonneet paketit. 

 

ATM:n hallintatietokanta on määritelty liitteessä 3. Hallintatietokantaan on 

määritelty atmQoSInformationTable-taulu, joka sisältää seuraavat objektit: 

 

• receivedCells. Vastaanotettujen solujen määrä 

• droppedCells. Pudotettujen solujen määrä. 

• transmittedCells. Lähetettyjen solujen määrä. 

• cellDelayVariation. Laskee siirtoviiveen vaihtelun. 

• cellTransferDelay. Laskee suurimman siirtoviiveen. 

• cellLossRatio. Laskee soluhävikkisuhteen. 

• cellDelayTransferTolerance. Laskee solujen viiveen vaihtelun 

toleranssin. 
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• peakCellRate. Laskee solujen maksiminopeuden. 

• sustainableCellRate. Laskee solujen keskinopeuden. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän työn taustana ovat ITU:n Study Group 2 Question 17 kokouksissa 

olleet keskustelut vuosina 1995-1997 tarpeesta määritellä ATM:n 

palvelunlaadun mittaukset ITU:n E.500-sarjan mittausmäärittelyjen lisäksi 

myös SNMP:n hallintatietokantojen avulla. Tämä työ nähtiin liian 

suuritöiseksi Study Group 2:ssa. 

 

Työn tuloksina voidaan todeta, että IP:n hallintatietokannat sisältävät vain 

vähän palvelunlaatutietoa. Sen sijaan ATM:n hallintatietokannat sisältävät 

huomattavasti enemmän palvelunlaatutietoa. Lisäksi liitteissä 1 ja 2 työssä 

toteutetut hallintatietokantojen määrittelyt ovat yksi ehdotus mittausten 

määrittelyyn. 

 

Kuitenkin hallintatietokantojen sisältämää tietoa on vaikeata suoraan 

soveltaa ongelmatilanteiden ratkaisuihin. Tarvitaan esim. skriptejä 

hoitamaan erilaisia laskentaproseduureja, koska hallintatietokannat eivät 

tarjoa mahdollisuuksia palvelunlaadun vaikuttamiseen. Operaattoreille on 

tärkeämpää toteuttaa laskutus toimivasti, ja ennen kuin palvelunlaatu 

voidaan erilaisin vivahtein ottaa mukaan tarjottaviin paketteihin, tarvitaan 

juuri mittauksia ja simulointeja. IP ja palvelunlaatu tulee olemaan 

peruspilari lähdettäessä rakentamaan lisäpalveluja suurille yrityksille, jotka 

tarvitsevat normaalista IP-liikenteestä erotettuja lisäarvopalveluja. 

 

Koko palvelunlaadun rakenne voi ajan kuluessa vielä muuttua. 

Markkinoille voi tulla yhä enemmän erilaisia ja järkevämpiä palveluluokkia, 

joita asiakkaat voivat sitten käyttää haluamallaan tavalla. IP ja 

palvelunlaatu ovat siis ehdottomasti tulevaisuuden tapa antaa 

lisäarvopalveluja asiakkaille. 
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LIITE 1 OBJEKTIEN TYYPPIEN MÄÄRITYKSET 
 

SPECIFIED IN INTEGRATED-SERVICES-MIB: 

    BitRate ::= TEXTUAL-CONVENTION 

        DISPLAY-HINT "d" 

        STATUS   current 

        DESCRIPTION 

           "The rate, in bits/second, that data  may  move 

           in  the context.  Applicable contexts minimally 

           include the speed of an  interface  or  virtual 

           circuit, the data rate of a (potentially aggre- 

           gated) data flow, or the data rate to be  allo- 

           cated for use by a flow." 

       SYNTAX   INTEGER (0..'7FFFFFFF'h) 

 

    BurstSize ::= TEXTUAL-CONVENTION 

         DISPLAY-HINT "d" 

         STATUS   current 

         DESCRIPTION 

           "The number of octets of IP Data, including  IP 

           Headers, that a stream may send without concern 

           for policing." 

        SYNTAX   INTEGER (0..'7FFFFFFF'h) 

 

    QosService ::= TEXTUAL-CONVENTION 

         STATUS   current 

         DESCRIPTION 

           "The class of service in use by a flow." 

        SYNTAX   INTEGER { 

                   bestEffort (1),         -- Best Effort Service 

                   guaranteedDelay (2),    -- Guaranteed Delay 

                   controlledLoad (5)      -- Controlled Load 

                 } 

 

SPECIFIED IN SNMPv2-TC-MIB: 

TruthValue ::= TEXTUAL-CONVENTION 

    STATUS       current 

    DESCRIPTION 

            "Represents a boolean value." 

    SYNTAX       INTEGER { true(1), false(2) } 

 

SPECIFIED IN ATM-TC-MIB: 

AtmServiceCategory ::= TEXTUAL-CONVENTION 

        STATUS  current 



 

 

        DESCRIPTION 

            "The service category for a connection." 

        REFERENCE 

            "ATM Forum Traffic Management Specification, 

            Version 4.0, af-tm-0056.000, June 1996." 

        SYNTAX   INTEGER { 

           other(1),   -- none of the following 

           cbr(2),     -- constant bit rate 

           rtVbr(3),   -- real-time variable bit rate 

           nrtVbr(4),  -- non real-time variable bit rate 

           abr(5),     -- available bit rate 

           ubr(6)      -- unspecified bit rate 

           } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 2 IP-QOS-MIB 
IP-QOS-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN 

 

 IMPORTS 

  BitRate, QosService 

   FROM INTEGRATED-SERVICES-MIB 

  OBJECT-TYPE 

   FROM SNMPv2-SMI; 

 

 atmQOS MODULE-IDENTITY 

 LAST-UPDATED "15.6.2000" 

 ORGANIZATION "LUT" 

 CONTACT-INFO 

  "Lappeenranta University of Technology" 

 DESCRIPTION 

  "The QoS-MIB module for IP" 

 ::= { experimental 12345 } 

 

-- 

-- Node definitions 

-- 

 

 ipQoSInformationTable OBJECT-TYPE 

  SYNTAX SEQUENCE OF IpQoSInformationEntry 

  MAX-ACCESS not-accessible 

  STATUS current 

  ::= { 1 } 

 

 ipQoSInformationEntry OBJECT-TYPE 

  SYNTAX IpQoSInformationEntry 

  MAX-ACCESS not-accessible 

  STATUS current 

  ::= { ipQoSInformationTable 1 } 

 

 IpQoSInformationEntry ::= 

  SEQUENCE { 

   ipQoSService 

    QosService, 

   ipQoSRate 

    BitRate, 

   ipQoSSlackTerm 

    INTEGER, 

   ipQoSPeakDataRate 

    INTEGER, 



 

 

   ipQoSMInPolicedUnit 

    INTEGER, 

   ipQoSMaxDatagramSize 

    INTEGER, 

   ipQoSDelay 

    INTEGER, 

   ipQoSLoss 

    Counter 

  } 

 

 ipQoSService OBJECT-TYPE 

  SYNTAX QosService 

  MAX-ACCESS read-write 

  STATUS current 

  ::= { ipQoSInformationEntry 1 } 

 

 ipQoSRate OBJECT-TYPE 

  SYNTAX BitRate 

  MAX-ACCESS read-write 

  STATUS current 

  ::= { ipQoSInformationEntry 2 } 

 

 ipQoSSlackTerm OBJECT-TYPE 

  SYNTAX INTEGER 

  MAX-ACCESS read-write 

  STATUS current 

  ::= { ipQoSInformationEntry 3 } 

 

 ipQoSPeakDataRate OBJECT-TYPE 

  SYNTAX INTEGER 

  MAX-ACCESS read-write 

  STATUS current 

  ::= { ipQoSInformationEntry 4 } 

 

 ipQoSMInPolicedUnit OBJECT-TYPE 

  SYNTAX INTEGER 

  MAX-ACCESS read-write 

  STATUS current 

  ::= { ipQoSInformationEntry 5 } 

 

 ipQoSMaxDatagramSize OBJECT-TYPE 

  SYNTAX INTEGER 

  MAX-ACCESS read-write 

  STATUS current 

  ::= { ipQoSInformationEntry 6 } 



 

 

 

 ipQoSDelay OBJECT-TYPE 

  SYNTAX INTEGER 

  MAX-ACCESS read-write 

  STATUS current 

  ::= { ipQoSInformationEntry 7 } 

 

 ipQoSLoss OBJECT-TYPE 

  SYNTAX Counter 

  MAX-ACCESS read-write 

  STATUS current 

  ::= { ipQoSInformationEntry 8 } 

 

END 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 3 ATM-QOS-MIB 
ATM-QOS-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN 

 

 IMPORTS 

 OBJECT-TYPE FROM SNMPv2-SMI; 

 

 atmQoSMib MODULE-IDENTITY 

 LAST-UPDATED "15.6.2000" 

 ORGANIZATION "LUT" 

 CONTACT-INFO 

  "Lappeenranta University of Technology" 

 DESCRIPTION 

  "The QoS-MIB module for ATM" 

 ::= { experimenta 12345 } 

 

-- 

-- Node definitions 

-- 

 

 atmQoSTables OBJECT IDENTIFIER ::= { atmQoSMib 1 } 

 

 atmQoSInformationTable OBJECT-TYPE 

  SYNTAX SEQUENCE OF AtmQoSInformationEntry 

  MAX-ACCESS not-accessible 

  STATUS current 

  ::= { 1 } 

 

 atmQoSInformationEntry OBJECT-TYPE 

  SYNTAX AtmQoSInformationEntry 

  MAX-ACCESS not-accessible 

  STATUS current 

  ::= { atmQoSInformationTable 1 } 

 

 AtmQoSInformationEntry ::= 

  SEQUENCE { 

   receivedCells 

    Counter, 

   droppedCells 

    Counter, 

   transmittedCells 

    Counter, 

   cellTransferDelay 

    INTEGER, 

   cellLossRatio 



 

 

    INTEGER, 

   cdvTolerance 

    INTEGER, 

   peakCellRate 

    INTEGER, 

   sustainableCellRate 

    INTEGER, 

   cellDelayVariation 

    INTEGER 

  } 

 

 receivedCells OBJECT-TYPE 

  SYNTAX Counter 

  MAX-ACCESS read-write 

  STATUS current 

  ::= { atmQoSInformationEntry 1 } 

 

 droppedCells OBJECT-TYPE 

  SYNTAX Counter 

  MAX-ACCESS read-write 

  STATUS current 

  ::= { atmQoSInformationEntry 2 } 

 

 transmittedCells OBJECT-TYPE 

  SYNTAX Counter 

  MAX-ACCESS read-write 

  STATUS current 

  ::= { atmQoSInformationEntry 3 } 

 

 cellTransferDelay OBJECT-TYPE 

  SYNTAX INTEGER 

  MAX-ACCESS read-write 

  STATUS current 

  ::= { atmQoSInformationEntry 4 } 

 

 cellLossRatio OBJECT-TYPE 

  SYNTAX INTEGER 

  MAX-ACCESS read-write 

  STATUS current 

  ::= { atmQoSInformationEntry 5 } 

 

 cdvTolerance OBJECT-TYPE 

  SYNTAX INTEGER 

  MAX-ACCESS read-write 

  STATUS current 



 

 

  ::= { atmQoSInformationEntry 6 } 

 

 peakCellRate OBJECT-TYPE 

  SYNTAX INTEGER 

  MAX-ACCESS read-write 

  STATUS current 

  ::= { atmQoSInformationEntry 7 } 

 

 sustainableCellRate OBJECT-TYPE 

  SYNTAX INTEGER 

  MAX-ACCESS read-write 

  STATUS current 

  ::= { atmQoSInformationEntry 8 } 

 

 cellDelayVariation OBJECT-TYPE 

  SYNTAX INTEGER 

  MAX-ACCESS read-write 

  STATUS current 

  ::= { atmQoSInformationEntry 9 } 

 

 END 


