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Voorwoord

Voorwoord.
De afstudeeropdracht bestond uit twee delen. Het eerste deel bestond uit het maken van een
overzicht van de (nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van Internet. En het tweede deel bestond uit het nader onderzoeken van een van de nieuwe ontwikkelingen, die in het eerste deel
van de opdracht is gevonden. Het overzicht van de (nieuwe) ontwikkelingen is in bijlage A
weergegeven, terwW de rest van het verslag hoofdzakelijk de basisprincipes van een twintigtal
IP Switching oplossingen behandeld.
Bij deze wil ik professor ir. F. van den Dool en ir. MJ.M. van Weert hartelijk bedanken voor
het begeleiden tijdens mijn afstudeerperiode. Tevens wil ik de faculteit "Informatie en Communicatie Systemen" bedanken voor de afstudeerplaats op hun vakgroep. Verder wil ik mijn
ouders bedanken voor hun vertrouwen in mij en mijn zuster voor het corrigeren van dit afstudeerverslag. Ook wil ik Ds. C. Bos hartelijk bedanken voor zijn geestelijke ondersteuning.
Maar bovenal dank ik God voor Zijn hulp in mijn leven.
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Samenvatting.
Het te verrichten onderzoek bestond uit twee onderdelen, die na elkaar moesten worden uitgevoerd. Het eerste onderdeel was het maken van een overzicht van de (nieuwe) ontwikkelingen
op het gebied van Internet. De ontwikkelingen lopen uiteen van netwerktechnieken tot applicatieprogramma's.
Voor het tweede onderdeel, het feitelijke onderzoek, moest er een keuze gemaakt worden uit
het overzicht, dat met behulp van het eerste onderdeel van het onderzoek was verkregen. Na
overleg met rnijn afstudeerhoogleraar en rnijn begeleider, moest de nieuwe ontwikkeling "IP
Switching" worden onderzocht.
Waarom "IP Switching"? In IP netwerken vormen de conventionele routers de bottleneck in het
doorschakelen van pakketten. IP Switching en de gerelateerde technieken zorgen ervoor, dat
een router niet meer de bottleneck is in IP netwerken. Hoe? Door het bepalen van de route in de
routetabel van een router te versnellen, waarbij de routerarchitectuur (onder andere de doorvoersnelheid van de backplane) aangepast moet worden, om profijt te hebben van het sneller
opzoeken in de routetabel. Of door zoveel mogelijk routers te verrnijden, of een combinatie van
beide oplossingen.
Op basis van de gevolgde strategieen kunnen de technieken ondergebracht worden in een aantal
hoofdcategorieen, in dit verslag zijn dat er zes.
Per hoofdcategorie is nagegaan, wat zijn beste toepassingsgebied is. Hieruit voIgt voor de onderstaande hoofdcategorieen:
• Multigigabit routers vinden hun beste toepassing in de toegangswegen tot Internet
backbones en in Internet Service Provider netwerken.
• Peer-to-peer multilayer mapping oplossingen vinden hun beste toepassing in grootschalige IP netwerken, waar het verkeer gerniddeld veeI routers moet passeren, voordat het
op zijn eindbestemming aankomt.
• Server-gebaseerde oplossingen: idem als peer-to-peer multilayer mapping oplossingen.
• Multilayer switching produkten
- zonder IP autolearning vinden ze hun toepassing in de (collapsed) backbones van
MAC (LAN) netwerken, waar het probleem met conventionele routers ligt in het
forwarden van inter-subnet en/ofhet inter-VLAN verkeer.
- met IP autolearning vinden ze hun toepassing v66r een collapsed backbone router,
die de interconnectie tussen subnetten en VLAN's verzorgd.
• IPIMAC address learning oplossingen vinden hun beste toepassing in (Ethernet) MAC
(LAN) netwerken, waarbij de core van het netwerk uit LANswitches bestaat en waar
het inter-VLAN verkeer gemiddeld veel routers moet passeren.
• Overige:
- FastIP en PowerIP: idem als IPIMAC address learning oplossingen.
- Netflow Switching: idem als Multilayer switching produkten zonder IP autolearnmg.
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1. Inleiding.
In de jaren 60 is het allemaal begonnen. In opdracht van de Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) is men begonnen met wetenschappelijk onderzoek naar computer communicatie. Dit heeft in 1969 geleidt tot het eerste netwerk, het ARPANET, dat gebaseerd is op
pakket switching en toen nog uit 4 computers bestond.
Later, in de jaren 70, is ook in opdracht van de DARPA wetenschappelijk onderzoek verricht
naar nieuwe computer communicatie protocollen. Dit onderzoek heeft geleid tot de basis Internet protocollen: Transmission Control Protocol (TCP) en Internet Protocol (IP) (ook weI aangeduid als TCPIIP). In 1980 werd TCP/IP door het ARPANET geadopteerd.
In de jaren die daarna volgden, raakten meer overheidsorganisaties en universitaire instellingen
gelnteresseerd in de mogelijkheden van het ARPANET. Ze bouwden daarbij hun eigen TCPIIP
netwerken, die ze aan elkaar koppelden. Het totale TCPIIP netwerk kreeg de naam "Internet".
In 1983 bestond Internet nog uit 200 computers. Nu is Internet uitgegroeid tot tientallen miljoenen computers. Voor de komst van de killer-applicatie Word Wide Web (WWW), was het netwerkverkeer sterk beperkt tot het eigen netwerk. Doch daarna en nog steeds neemt het Internetverkeer sterk toe. Tevens is door de hardware-ontwikkelingen in de laatste jaren de doorvoersnelheid van onder andere LAN- en ATMswitches sterk verbeterd, maar de routers bleven achter.
In 1996 zijn de fabrikanten begonnen met het verbeteren van de routers of met het integreren
van routerfunctionaliteiten in de LAN- en ATMswitches. Dit wordt in het verslag aangeduid
met "IP Switching". In hoofdstuk 3 komen we op deze naamgeving terug.
In hoofdstuk 2 worden de basisfuncties en de architecturen van de router en de switch besproken. Dit hoofdstuk dient om enige achtergrondkennis te verwerven van de router en de switch.
In hoofdstuk 3 worden de IP Switching oplossingen ingedeeld in een aantal hoofdcategorieen,
die in de hoofdstukken 4 tot en met 9 verder worden uitgewerkt.
Hoofdstuk 10 geeft een samenvatting van de voor- en nadelen van iedere hoofdcategorie (en
zijn subcategorieen).
In het hoofdstuk 11 worden de resultaten van het onderzoek gesproken, en in het volgende
hoofdstuk worden de concIusies en aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek gegeven.
In bijlage A is een overzicht gegeven van de (nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van Internet. Dit overzicht is in de eerste maanden van mijn onderzoek gemaakt.
In bijlage B zijn de Uniform Resource Locators (URL's) van de Internet sites van de "IP Switching" fabrikanten gegeven.
Bijlage C geeft de samenwerkingsverbanden tussen de "IP Switching" fabrikanten aan, die uit
hun eigen "IP Switching" oplossing gezamenlijk een betere "IP Switching" oplossing ontwikkelen.
Bijlage D bespreekt de IP communicatie tussen de hosts.
Tot slot wordt in bijlage E informatie over de Request for Comments (RFC's) documenten gegeven.
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2. Router en switch.
Voor het uitwisselen van berichten tussen twee computers in een netwerk maken we gebruik
van netwerkapparatuur. Er zijn verschillende soorten netwerkapparaten op de markt, die ieder
hun specifieke toepassingsgebied hebben voor het uitwisselen van berichten. Twee van deze apparaten zijn: de router en de switch.

2.1. De router.
De router is een general-purpose apparaat, dat op laag 3 (de netwerklaag) van het Open Systems
Interconnection Reference Model (OSIRM) werkt (Afb. 2-1). De router wordt gebruikt om heterogene netwerken met elkaar te verbinden, een voorbeeld hiervan is Internet.
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Afb. 2-1. De router.

Behalve het aan elkaar koppelen van heterogene netwerken, wordt een router ook gebruikt
voor:
• het creeren van broadcast domeinen
• het intelligent doorschakelen van pakketten I
• het leveren van een kost effectieve toegang tot het Wide Area Network (WAN)
• het ondersteunen van meerdere actieve paden in het netwerk
• het leveren van een firewall service in een LAN (Local Area Network) en WAN omgeving door pakketten te filteren
• reserveren van netwerkbronnen met behulp van RSVP (is in ontwikkeling)
Door een router in een netwerk te plaatsen wordt een netwerk opgedeeld in broadcast domeinen, namelijk een broadcast domein per interface poort. Hierdoor biedt een router bescherming
tegen broadcast stormen, omdat hij geen broadcast pakketten (in een broadcast domein) doorlaat naar andere broadcast domeinen. Tevens laat een router geen pakketten van protocollen
door, die hij niet ondersteunt.

I

Een bericht wordt in pakketten van een bepaalde grootte (afhankelijk van het netwerkprotocol) opgedeeld, waarbij
ieder pakket bestaat uit een header en een stukje bericht (= data). In de header wordt aile infonnatie geplaatst, die
een router (of ander netwerkapparaat, dat op de netwerklaag werkt) nodig heeft om het pakket naar zijn eindbestemming te sturen.
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Door routeringsprotocollen te gebruiken, komt een router de structuur van het gehele netwerk te
weten. Naast de Internet adressen van de computers (Internet.: hosts) en de routers, kunnen ook
de kosten van de transrnissielijnen, de bandbreedte van de transmissielijnen, etc. in de structuur
van het netwerk worden opgenomen. Hierdoor kunnen de routers, behalve op basis van het
eindbestemrningsadres, ook andere routeringscriteria gebruiken om de pakketten op een intelligentere wijze door te schakelen (Eng.: forwarden). Voorbeelden van routeringscriteria zijn:
• politieke redenen; netwerken van concurrenten moeten worden verrneden
• transmissiekosten; kies de goedkoopste weg naar de eindbestemming
• hop count; een pakket moet zo weinig mogelijk hops (d.w.z. de routers tussen de huidige router en de eindbestemming) passeren
.lijnsnelheid; is een 10 Mbps (106 bits per seconde) en een 100 Mbps lijn beschikbaar,
kies dan de 100 Mbps lijn.
Het leveren van een econornische toegang tot het WAN wordt beter door een router gedaan, dan
door een ander type netwerkapparaat. Vergeleken met een LAN omgeving, is de bandbreedte
van een WAN meestal zeldzaam en duur. Omdat de router al het onnodige netwerkverkeer van
een WAN weert, zoals broadcast pakketten, blijft er meer bandbreedte voor het overige verkeer
beschikbaar en zijn de kosten voor het gebruik van de bandbreedte van een WAN gerninimaliseerd.
Een ander belangrijk voordeel van routers ten opzichte van switches is, dat routers meerdere
actieve paden naar de eindbestemrning (Eng.: destination) toestaan. Hierdoor heeft de router de
mogelijkheid om de belasting van het netwerkverkeer over meerdere paden uit te smeren (Eng.:
load-balancing) .
Naast het leveren van een economische toegang tot het WAN, bieden routers een hoge mate van
beveiliging voor het netwerk. Dit komt door het feit, dat routers op een hoger niveau in het
OSIRM opereren dan hubs en switches, en daardoor meer inforrnatie tot hun beschikking hebben.
Door de explosieve groei van Internet in de laatste paar jaren, is de beveiliging van het netwerk
steeds noodzakelijker geworden. Om de toegang tot het netwerk voor ongewenste bezoekers te
beperken of zelfs onmogelijk te maken, worden routers gebruikt als firewalls. Een firewall router heeft uitgebreide filters, die bepalen of een gebruiker toegang heeft tot (een deel van) het
netwerk of niet. Eveneens is het mogelijk om interne gebruikers de toegang tot bepaalde delen
van Internet te ontzeggen.
De eenvoudigste vorrn van een firewall is, dat nagegaan wordt of de combinatie van het Internet
adres van de zender (Eng.: source) en de destination in de header van een pakket toegestaan is.
Wanneer dit niet het geval is, mag het pakket niet naar de destination geforward worden.
Een nieuwe toepassing van routers is het reserveren van netwerkbronnen voor QoS (Quality of
Service) in een LAN omgeving (wat in een ATM omgeving al mogelijk is, zie paragraaf 2.2.2)
en deze QoS te vertalen in een ATM QoS, zodat een eind-naar-eind QoS mogelijk is. Deze taak
is toegekend aan het Resource reSerVation Protocol (RSVP), die bovenop het Internet Protocol
(lP) draait.
Voordat een source zijn data verstuurt, verspreidt deze eerst inforrnatie van de te verwachten
verkeerskarakteristieken naar de multicast groep (dat is een groep van ontvangers, die interesse
hebben voor deze inforrnatie en zich ingeschreven hebben in deze groep). De ontvangers kunnen dan bepalen of ze de data van de source willen ontvangen. Zo ja, dan vragen de ontvangers,
via RSVP en op basis van de verkeerskarakteristieken van de source, een eind-naar-eind QoS
aan. De routers reserveren (indien mogelijk) de netwerkbronnen in de paden van de source naar
de ontvangers.
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2.1.1. Twee basisfuncties van een router.
Voor het uitvoeren van zijn taken, moet een router twee basisfuncties uitvoeren:
• De router is verantwoordelijk voor het creeren en in stand houden van een routetabel
voor elk netwerkprotocol, die hij ondersteunt.
• De router is na het creeren van de routetabellen, verantwoordelijk voor het identificeren
van het netwerkprotocol en voor het lezen van het destination adres, die aanwezig zijn
in de header van het ontvangen pakket. Daarna moet de router in de juiste routetabel de
route zoeken, hoe het pakket naar zijn destination moet worden gestuurd. Tot slot moet
de router de netwerk header en de datalink header herschrijven.
Deze functie moet voor ieder ontvangen pakket worden uitgevoerd.

2.1.1.1. Basisfunctie 1: het creeren en in stand houden van de routetabellen.
De routetabel kan statisch of dynamisch worden gecreeerd. Statische tabellen worden door de
netwerkmanager gevuld en up-to-date gehouden. Dit gebeurt vaak bij kleine en overzichtelijke
netwerken, waarin geen redundante routes voorkomen of indien men bijvoorbeeld om redenen
van beveiliging vaste routes wil afdwingen. Dit is echter een omslachtige procedure, die in grotere netwerken moeilijk te realiseren is. Daarom maakt men in grote netwerken gebruik van
routeringsprotocollen, die regelmatig informatie uitwisselen over de beschikbare routes (ofteweI de structuur van het netwerk). Hierin kan men onderscheid maken tussen twee hoofdgroepen:
• Distance vector protocollen;
Bij deze protocollen wordt gebruik gemaakt van de routeringscriterium de "hop count".
De routers verspreiden periodiek de informatie in hun routetabellen op de netwerken
waaraan ze zijn gekoppeld. Indien andere routers deze informatie ontvangen en merken
dat ze via deze router met minder hops een bestemming kunnen bereiken (of bestemmingen niet meer kunnen bereiken), zullen ze hun eigen routetabel aanpassen. Nadeel is
dat het lang duurt voordat aIle routetabellen na veranderingen in het netwerk zijn aangepast. Een voorbeeld van zo'n protocol is de Routing Information Protocol (RIP).
• Link state protocollen;
Bij deze protocollen spelen meer routeringscriteria een rol dan aIleen de hop count. Het
protocol werkt als voIgt. Bij initialisatie van een router zal het door middel van het
"Hello" protocol verbinding proberen te maken met zijn directe buren. Het protocol
zorgt voor het verspreiden van bereikbaarheidsinformatie via de Link State Advertisements (LSA's). Op basis van deze informatie bouwen de routers een landkaart (Eng.:
graph) van het netwerk op. "Type of service" routering kan worden gerealiseerd door
gebruik te maken van meer graphs, bijvoorbeeld door de kosten voor vertraging (Eng.:
delay) en de betrouwbaarheid in aparte graph onder te brengen. In deze graph wordt
door middel van een algoritme de beste route bepaald. Voorbeeld van zo'n protocol is
de Open Shortest Path First (OSPF).

2.1.1.2. Basisfunctie 2: network processing.
Network processing beschrijft wat er allemaal met een ontvangen pakket gebeurt, totdat het
pakket de router verlaat. Dit kan ondergebracht worden in de volgende twee punten:
• Header processing: het identificeren van het netwerkprotocol en het lezen van het destination adres, het opzoeken van de route in de routetabel en het herschrijven van de netwerk header (= pakket header) en de datalink header.
• Het doorschakelen (Eng.: forwarden) van de pakketten van een interface poort naar een
andere interface poort.
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Voordat een route in een tabel kan worden opgezocht, moet een router eerst nagaan welke routetabel hij nodig heeft. Dus de router moet het netwerkprotocol identificeren om de juiste routetabel te kunnen selecteren. Vervolgens moet de router weten wat het destination adres is en
welke routeringscriteria voor het pakket gelden, dit in verband met redundante paden en dus
ook redundante routes in de routetabel.
De benodigde informatie wordt in de pakket header meegeven. In afb. 2-2 staat de pakket header van het huidige Internet Protocol (IP) .
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Bitss---------------..
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Version
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Protocol

~~I~I
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Header Checksum

Source address
Destination address

.....
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.........
'l'
J

Options (0 of more words)

Ajb. 2-2. IPv4 header.

Zodra de header is binnen gekomen, en er geen transmissiefouten in de header zijn geconstateerd (door middel van de header checksum) en de "Time to Live" veld ongelijk is aan 0, kan
begonnen worden met het identificeren van het netwerkprotocol en het lezen van het destination
adres. Ais er een fout in de header is gedetecteerd of als het "Time to Live" veld is, dan wordt
het pakket weggegooid en kan de router het volgende ontvangen pakket onderzoeken. (In de
praktijk wordt het "Time to Live" veld in iedere gepasseerde router met een verlaagd en geeft
het de maximaal aantal routers aan, die tussen een zender en destination mogen liggen. Hierdoor wordt voorkomen dat een pakket voor eeuwig in "leven" blijft.)
Tevens wordt bepaalt welk type service het pakket wenst. Een pakket kan met behulp van het
"Type of Service" veld (Afb. 2-3) aangeven welke services het wenst.

°

...t i l - - - - - - 8 Bits

------.~

Ajb. 2-3. Type of Service veld in een IPv4 header.

NOOT:
• precendence: een nummer van 0 ("normale" prioriteit) tot en met 7 ("hoge" prioriteit).
• D: een vlag die aangeeft of de zender de "minimale" vertraging voor het pakket wi! (de vlag is
voor "minimale" vertraging gelijk aan 1 en 0 indien deze service niet van toepassing is).
• T: een vlag die aangeeft of de zender de "maximale" doorvoersnelheid (= 1) voor het pakket wi!.
• R: een vlag die aangeeft of de zender de "maximale" betrouwbaarheid (= 1) voor het pakket wi!.
• C: een vlag die aangeeft of de zender een transmissielijn met de "minimale" kosten (= 1) wi!.
Onder "minimale" vertraging wordt verstaan, dat de route met de kleinste vertraging genomen moet
worden, indien redundante routes naar de eindbestemming bestaan. Dit geldt ook voor de andere
services. Zijn de vlaggen gelijk aan 0, dan heeft de vlag geen invloed op de route die genomen
wordt.
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Ook kan een pakket in de "Options" veld een of meerdere opties voor de passerende routers
meegeven, zoals:
• de complete route die het pakket moet volgen
• de gepasseerde routers hun Internet adres aan het pakket laten toevoegen
• de gepasseerde routers hun Internet adres en het tijdstip van passeren laten toevoegen
Nadat de router de benodigde informatie uit de pakket header heeft gehaald, kan begonnen
worden met het zoeken van de best bijpassende route. Ook wanneer een complete route meegegeven is. In dit geval wordt met behulp van het IP adres van de eerstvolgende router (Eng.:
next-hop) zijn laag 2 adres in de routetabel opgezocht.
Is de best bijpassende route voor het pakket gevonden, dan wordt het laag 2 destination adres in
de datalink header vervangen door het gevonden laag 2 adres. (Want het pakket wordt ingepakt
in een MAC header of een ATM cel (zie paragraaf 2.2) en door rniddel van het laag 2 adres
door het netwerk getransporteerd.) Daarnaast wordt het "Time to Live" veld met een verlaagd
en eventueel het Internet adres van de interface kaart, waarop het pakket is binnengekomen, (en
het tijdstip van passeren) aan het "Options" veld toegevoegd. Tot slot wordt de header checksum opnieuw berekend.
Dit alles heeft tot gevolg, dat header processing de pakketten in de router vertraagt.
Ais de header processing voor een pakket klaar is, kan het pakket naar de juiste interface poort
worden doorgeschakeld en verlaat het de router. Voor het forwarden van de pakketten (en het
bepalen van de route) zijn er verschillende routerarchitecturen bedacht, die de network processing versnellen. Dit wordt in paragraaf 2.3, samen met de architecturen voor een LANswitch en
een ATMswitch, besproken.
In de volgende paragraaf wordt de structuur van het Internet adres besproken en wat het probleem is met deze structuur. Vervolgens wordt in paragraaf 2.1.3 behandeld, hoe in een routetabel wordt gezocht. Zijn subparagrafen bespreken de invloed van subnetting en CIDR op het
zoekproces.

2.1.2. IPv4 adressen.
Het huidige Internet adres (IPv4) is 32 bits lang en wordt meestal in de decimale notatie weergeven. Dat wil zeggen dat het adres wordt geschreven als de opeenvolgende decimale waarden
van de 4 octetten van het adres (door punten gescheiden). Bijvoorbeeld 156.24.6.180 is binair
"100111000001100000000110 10110100".
De IPv4 adressen zijn met behulp van een prefix onderverdeeld in een aantal klassen (Afb. 2-4).
Zo heeft klas Been prefix 10bin • De klassen kunnen op hun beurt ondergebracht worden in drie
categorieen:
• het uniek representeren van hosts en routers 2 (klas A, B en C).
• het indelen van meerdere hosts in een multicast groep3 (klas D).
• gereserveerde Internet adressen (klas E).
In de eerste categorie (klas A, B en C) is het IPv4 adres verdeeld in een netwerkadres en een
hostadres. Het netwerkadres wordt aan een netwerk toegekend door de Internet Assigned Numbers Authority (lANA). Hierdoor heeft elk netwerk een uniek netwerkadres. De netwerkrnana2

3

Ieder apparaat dat op de netwerklaag (en hoger) van het OSIRM opereert (en dus gebruik maakt van IP) moet een
uniek Internet adres hebben. Dus ook een router. En wanneer de router meerdere netwerken met elkaar verbindt
(het heeft meerdere interface kaarten en iedere interface kaart is met een netwerk verbonden), moet iedere interface
kaart een Internet adres hebben dat bij het netwerk past.
Alle berichten die naar een multicast groep worden verstuurd, worden door alle hosts in de groep ontvangen.
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ger is verantwoordelijk voor het uniek toekennen van de hostadressen aan de hosts. Afhankelijk
van de lengte van het netwerkadres heeft de netwerkmanager de beschikking over een x aantal
hostadressen. Voor een klas A netwerk is dat 224 (ruim 16 rniljoen) hostadressen, voor een klas
B netwerk 65536 hostadressen en voor een klas C netwerk 256 hostadressen.
...- - - - - - - - - - - 32Bits ------------+~
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,
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Host
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Gereserveerd (voor toekomstig gebruik)

Afb. 2-4. Fonnaat van IPv4 adressen.

In de loop der tijd zijn er steeds meer netwerken gekomen (en komen er nog steeds meer bij),
die op Internet aangesloten willen worden. De meeste van deze "nieuwe" netwerken tellen meer
dan 256 hosts, maar veel rninder dan 65536 hosts. Dit heeft tot gevolg dat de beschikbare klas
B netwerkadressen opraken, terwijl er nog volop ongebruikte klas C netwerkadressen zijn (zo'n
2 rniljoen). Daarom heeft men in een nieuwere versie, IPv6, de lengte van de Internet adressen 4
keer zo groot gemaakt, zodat men "hoopt" nooit meer in de problemen te komen door een tekort
aan Internet adressen. Ook in IPv6 wordt gebruik gemaakt van een prefix om verschillende
klassen van Internet adressen te definieren. Zo is er een klas voor de IPv4 adressen, waarbij de
prefix bestaat uit 80 binaire nullen.
Maar zolang IPv6 nog niet de IPv4 heeft vervangen, zit men met het probleem van een tekort
aan klas B netwerkadressen. Daarom is er een tussentijdse oplossing bedacht, namelijk het
CIDR (Classless InterDomain Routing). Dit wordt in paragraaf 2.1.3.2 behandeld.

2.1.3. IP routetabel.
Per plaats (Eng.: entry) in de IP routetabel wordt opgeslagen:
• een IPv4 destination adres, hetzij volledig of aIleen het netwerkadres
• het bijbehorende masker
• de hop-count (, de transmissiekosten, de lijnsnelheid, enzovoort.)
• het laag 2 adres van de next-hop of van de destination, indien de laatstgenoemde direct
te bereiken is
• het interface poortnummer, waarachter de destination ligt
Om de routetabel binnen bepaalde grenzen te houden, wordt zoveel mogelijk compressie (Eng.:
summarization) van de IPv4 adressen toegepast. Deze summarization houdt in, dat de router
voor de IPv4 adressen met hetzelfde netwerkadres een entry in de routetabel reserveert. Het
adres dat wordt opgeslagen, ziet er als voIgt uit: <prefix+netwerkadres, hostadres=O>.
Er zijn echter twee uitzonderingen. Ten eerste zal een router die direct met een netwerk verbonden is, geen summarization toepassen op de daarin aanwezige IPv4 adressen. En ten tweede
wordt ook het IPv4 adres van de next-hop volledig in de routetabel opgenomen. Want alle IPv4
adressen moeten rninimaal een keer volledig (prefix plus netwerkadres plus hostadres) in een
routetabel voorkomen, zodat iedere host en router in Internet altijd te bereiken is (tenzij er een
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kabel in het netwerk is gebroken). Een volledig IPv4 adres wordt als voigt opgeslagen:
<prefix+netwerk, hostadres>.
Het masker is nodig om het destination adres in het pakket te vergelijken met het adres in de
routetabel, waarbij laatstgenoemde een summarization adres kan zijn. In dit geval wordt met behulp van het masker gekeken of de prefix+netwerkadres van het destination adres gelijk is aan
het adres in de routetabel.
Wanneer de structuur van de IPv4 adressen in afb. 2-4 wordt aangehouden, kan de router met
behulp van de prefix het masker bepalen en hoeven de routeringsprotocollen het masker niet
mee te geven. De bijbehorende maskers zijn dan:
• prefix Obin (klas A netwerk) heeft masker 255.0.0.0
• prefix IObin (klas B netwerk) heeft masker 255.255.0.0
• prefix 110bin (klas C netwerk) heeft masker 255.255.255.0
Een IPv4 destination adres wordt bitsgewijs geAND met het masker van een entry. Ais het resultaat van deze bewerking positief is, dat wil zeggen dat het resultaat overeenkomt met het
adres in die entry, dan is de route gevonden. Indien de router geen rekening hoeft te houden met
routeringscriteria, vervangt de router het laag 2 destination adres in de datalink header door het
laag 2 adres in de entry van de routetabel. Zijn de routeringscriteria echter wei van belang (zoals transrnissiekosten en transrnissiesnelheid), dan moet de router nagaan of er nog andere routes naar de destination in de routetabel voorkomen. Uit al de gevonden routes wordt dan de
beste geselecteerd.
Om te voorkomen dat een zoekactie geen positief resultaat oplevert, is er een entry in de routetabel opgenomen, die naar een default gateway (router) verwijst. Deze weet meestal meer details van het netwerk en heeft daardoor ook een grotere kans dat het destination adres (volledig
of gecomprimeerd) in de routetabel voorkomt. Is dit echter niet het geval, dan wordt het pakket
naar de default gateway van deze router gestuurd, totdat het destination adres in een routetabel
voorkomt. En door de twee uitzonderingen van summarization zal dit een keer optreden, zodat
het pakket altijd bij zijn eindbestemming aankomt.
Voorbeeld van bitsgewijs ANDen
In de routetabel staan de volgende [adres, masker] paren: [80.3.0.0, 255.0.0.0], [128.24.0.0,
255.255.0.0] en [0.0.0.0,0.0.0.0] (= default route).
Het gelezen IPv4 destination adres is gelijk aan 128.24.4.1, dit wordt bitsgewijs geAND met de
maskers in de routetabel. Zo geeft het eerste paar als resultaat:
IPv4 adres: 10000000 00011000 00000100 00000001 bin
masker
11111111 00000000 00000000 OOOOOOOObin
resultaat : 10000000 00000000 00000000 OOOOOOOObin => 128.0.0.0 X
Het tweede paar:
IPv4 adres: 10000000 00011000 00000100 00000001 bin
masker
11111111 11111111 00000000 OOOOOOOObin
resultaat : 10000000 00011000 00000000 OOOOOOOObin => 128.24.0.0 ,/
Er hoeft niet verder gezocht te worden, het tweede paar geeft de route voor het IP pakket aan.

2.1.3.1. Subnetting.
Doordat een netwerkmanager de vrijheid heeft gekregen over het gebruik van zijn beschikbare
hostadressen, kan de netwerkmanager het netwerk opdelen in kleinere netwerken (= subnetwerken). Hiervoor worden er een aantal bits van het hostadres gereserveerd voor het toekennen en
uniek identificeren van subnetwerken (Afb. 2-5). Het aantal bits kan de netwerkmanager zelf
bepalen, bijvoorbeeld als hij vier subnetwerken wil, dan reserveert hij 2 bits van het hostadres.
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Deze vier subnetwerken kunnen op hun beurt weer opgesplitst worden in kleinere subnetwerken
van verschillende grootte. Het creeren van subnetten van verschillende grootte wordt ook weI
aangeduid met "variable length subnetting".
Subnetting heeft voor de routetabel tot gevolg, dat het opgeslagen adres in de routetabel twee
extra vormen kan aannemen, namelijk <prefix+netwerkadres+subnetadres, hostadres=O> en
<prefix+netwerkadres+subnetadres, hostadres>.
Daamaast heeft subnetting ook tot gevolg, dat de prefix van een IPv4 adres niet meer gebruikt
kan worden om het masker te bepalen. Dus kan er geen summarization meer worden toegepast.
Om dit probleem te omzeilen, moeten de maskers statisch of dynamisch in de routetabel worden
geplaatst. Daarom wisselen de routeringsprotocollen, die subnetting ondersteunen, naast de bereikbaarheidsinformatie ook de bijbehorende maskers van de IPv4 adressen uit. Als een routeringsprotocol geen masker uitwisselt (omdat het geen subnetting ondersteunt), gaat de router
ervan uit dat de prefix van het IPv4 adres gebruikt kan worden om het masker te bepalen.

4

I

I

GJ

, I , ,

32 Bits

I

,

, ,

Subnet

Nctwerk

I

,

Host

Afb. 2-5. Een van de manieren om een klas B netwerk te subnetten.

Voor het opzoeken van de route in de routetabellen geldt dezelfde methode, die beschreven is
in de vorige paragraaf. Het is echter mogelijk dat er routes gevonden worden, die niet naar de
destination gaan (denk maar aan de default route, die altijd een positief resultaat oplevert)4. In
dit geval voldoet aIleen de route, waarbij het masker de meeste binaire enen heeft. En als er nu
nog meerdere routes overblijven, betekent dit dat er redundante routes naar de destination mogelijk zijn. Op basis van de routeringscriteria wordt dan de best bijpassende route geselecteerd.
Subnetting introduceert dus een extra stap in het zoekproces naar de juiste route. Hetwelk een
extra tijd introduceert voor de header processing, waardoor de pakketten extra vertraging oplopen.
Het voordeel om een netwerk op te splitsen in subnetwerken is, dat de routetabellen kleiner
worden. Want een router in een subnetwerk hoeft niet aIle details te weten van de andere subnetwerken. Het is voldoende als deze router weet, hoe hij een ander subnetwerk moet bereiken.
Op basis van de subnetadressen kan de router summarization toepassen en de omvang van de
routetabellen beperken. Vooral in een groot netwerk is dit goed te merken. Tevens verloopt het
zoekproces door de kleinere omvang van de routetabellen sneller, wat de extra tijd voor header
processing (veroorzaakt door de extra stap bij subnetting) kan terugbrengen tot O.

2.1.3.2. Classless InterDomain Routing (CIDR).
In tegenstelling tot subnetting, waarbij de netwerkmanager een netwerk op kan splitsen in subnetwerken met behulp van het hostadres, kan de lANA meerdere netwerkadressen aan een netwerk toekennen. Dit wordt ook weI aangeduid met "IP supemetting".

4

Vroeger leverde dit geen extra stap in het zoekproces op, omdat de gevonden routes altijd naar de destination gingen. Een uitzondering daarop is de default route, die op een bekende plaats in het geheugen kan worden gezet en
aileen gelezen hoeft te worden als er geen andere route gevonden wordt.
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Hoe CIDR werkt:
Ais een netwerk, bestaande uit 2000 computers en routers, aangesloten wil worden op Internet,
kent de lANA nu niet een klas B netwerkadres aan het netwerk toe, maar wordt er een blok van
2048 Internet adressen (8 opeenvolgende klas C netwerkadressen) aan het netwerk toegekend.
Of als het netwerk 8000 Internet adressen nodig heeft, dan wordt er een blok van 8192 Internet
adressen (32 opeenvolgende klas C netwerkadressen) aan het netwerk toegekend. Hierdoor is
de verspilling van Internet adressen in het netwerk rninimaal (namelijk 48 respectievelijk 192),
terwijl bij toekenning van een klas B netwerkadres 63536 respectievelijk 57536 Internet adressen ongebruikt zouden blijven.
Door het toekennen van een x aantal opeenvolgende klas A, B of C netwerkadressen aan een
netwerk, kan een router, die niet direct met het netwerk is verbonden, niet meer op basis van de
prefix in de IPv4 adressen summarization toepassen. We hebben dus hetzelfde probleem als bij
subnetting, wat ook op dezelfde manier wordt opgelost, namelijk door de routeringsprotocollen
ook het bijbehorende masker van het adres te laten uitwisselen.
Voor maximale summarization zijn de volgende IPv4 adressen als voIgt over de wereld verdeeld:
• 194.0.0.0 tot en met 195.255.255.255 zijn voor Europa.
• 198.0.0.0 tot en met 199.255.255.255 zijn voor Noord-Amerika.
• 200.0.0.0 tot en met 201.255.255.255 zijn voor Midden- en Zuid-Amerika.
• 202.0.0.0 tot en met 203.255.255.255 zijn voor Azie en de Pacific.
Een router in Europa kan zo met een entry in de routetabel 32 rniljoen IPv4 adressen in NoordAmerika bereiken. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de andere gebieden.
Evenals subnetting introduceert CIDR een extra stap in het zoekproces. Meerdere entry's in de
routetabel kunnen een route leveren, die niet naar de destination host leiden. Zodat ook hier de
route gekozen moet worden, waarvan het masker (in de entry van de routetabel) de meeste binaire enen heeft. Wanneer er nu nog meer dan een route overblijft, betekent dit dat er meerdere
routes naar de destination host mogelijk zijn. Uit deze verzameling wordt op basis van de geldende routeringscriteria de best bijpassende route gekozen.

2.2. De switch.
Afhankelijk van de netwerkkarakteristieken, kunnen we verschillende soorten switches onderscheiden. Zo maakt een LAN netwerk gebruik van een LANswitch en wordt een ATMswitch in
een ATM netwerk gebruikt.
Een LAN netwerk heeft de volgende belangrijke kenmerken:
• Het netwerk heeft een beperkte omvang (max. 2,5 km).
• AIle hosts delen met elkaar een gemeenschappelUk transrnissiemedium. Dat wil zeggen
dat tussen elk willekeurig paar hosts altijd maar een link bestaat. Het meest gebruikte
transmissiemedium is Ethernet.
• AIle hosts nemen elke activiteit op het transrnissiemedium waar. Dit houdt in dat er op
een bepaald moment maar een host kan zenden (half-duplex-transmissie).
• De lengte van de frames (voor zowel de header als de data payload) is variabel, waarbij
de lengte van de frame tussen een bepaalde ondergrens en bovengrens moet liggen. Dit
is afhankelijk van de toegepaste topologie en transmissiesnelheid.
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Een ATM netwerk heeft de volgende belangrijke kenmerken:
• Het netwerk is verbindingsgeorienteerd. Dat wil zeggen dat er altijd een virtuele verbinding (Eng.: virtual circuit) tussen een zender en een ontvanger wordt opgezet, voordat een zender kan beginnen met data te versturen.
• Verzonden data over een virtual circuit (VC) komt altijd in dezelfde volgorde aan, als
dat het is verstuurd.
• Doordat altijd een virtual circuit (VC) wordt opgezet, kunnen netwerkbronnen worden
gereserveerd. Een belangrijke netwerkbron is de bandbreedte van het transrnissiemediurn.
• Een VC is unidirectioneel, dat wil zeggen dat tussen twee knooppunten in het netwerk
een VC voor beide richtingen nodig is.
• Een vaste lengte voor de cellen (ze heten hier geen frames, zoals bij de LAN), bestaande uit een header van 5 bytes en een data payload van 48 bytes.
De switches zijn speciaal ontworpen om het tekort aan bandbreedte in een netwerk omgeving
op te lossen. Dit tekort ontstaat door onder andere:
• een steeds toenemend aantal hosts
• de continue ontwikkeling van steeds snellere en krachtigere processors voor de hosts
• de groeiende vraag naar nieuwe bandbreedte-intensievere applicaties
Met andere woorden, de transrnissielijnen moeten steeds meer pakketten naar de destinations
vervoeren. Dit probleem zou opgelost kunnen worden door de transrnissielijnen te vervangen
door snellere, wat tot gevolg heeft dat in een broadcast netwerk (zoals Ethernet LAN) de reikwijdte evenredig afneemt met de toename van de transrnissiesnelheid en dat de kosten in een
non-broadcast netwerk (zoals ATM) sterk toenemen.
Een andere oplossing is om de hosts over meerdere LAN segmenten te verdelen, waardoor de
effectieve bandbreedte voor de hosts in een LAN segment toenemen. Doch een router is als
"schake1element" tussen de LAN segmenten niet geschikt, omdat laag 3 network processing
meer tijd kost dan laag 2 network processing. Daarom worden switches als schakelelement gebruikt, die met een veellagere vertraging de frames/cellen kunnen forwarden. Dit komt door het
feit, dat een switch een simpelere zoekproces heeft om de route in de switchtabel te vinden en
deze functie kan daarom in speciale hardware uitgevoerd worden.

2.2.1. De LANswitch.
Een LANswitch verbindt fysiek verschillende of gelijke LAN segmenten met elkaar en opereert
op laag 2 van het OSIRM. De LANswitch draait geen routeringsprotocollen en vergt geen adrninistratief werk van een netwerkmanager, zoals het toekennen van subnetadressen en maskers
aan de interface poorten. (Let wei, een netwerkmanager hoeft geen adrninistratie uit te voeren
voor een switch, indien er geen virtuele LAN's worden gecreeerd.)
Door de routers te vervangen door LANswitches gaat de hierarchie van het netwerk verloren en
ontstaat er een groot plat netwerk. Want door rniddel van routers konden er subnetwerken op
basis van het Internet adres worden gecreeerd. Deze laag 3 adressen ziet een LANswitch niet,
maar forward de frames met behulp van het laag 2 adres, het MAC adres.
Een nadeel van een plat netwerk is, dat broadcast berichten verspreid worden over het gehele
netwerk en daardoor neemt de prestatie van het netwerk af. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling
van virtuele LAN's (VLAN's), die hosts en servers onafhankelijk van hun geografische locatie
in het netwerk samen kan voegen in een logische LAN. Iedere VLAN is nu een broadcast domein geworden en communicatie tussen de VLAN's geschied via een router (Afb. 2-6). Door
de VLAN's zo te construeren dat het meeste verkeer binnen een VLAN blijft, neemt de prestatie van het netwerk toe.
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De netwerkmanager moet in iedere switch aangeven, welke MAC adressen of interface poorten
tot welke VLAN's behoren. Dit levert extra administratief werk voor de netwerkmanager op.

A,S

Router
Ajb. 2-6. Twee VlAN's (A, B). Het inter- VLAN verkeer moet een router passeren.

2.2.1.1. Twee basisfuncties van een LANswitch.
Evenals een router heeft een LANswitch de twee basisfuncties:
• het creeren en in stand houden van de switchtabel
• het opzoeken in de switchtabel van de juiste route en het forwarden van de frames.
Het creeren van de switchtabel gebeurt met behulp van de ontvangen frames, Als een LANswitch een frame ontvangt (Afb. 2-7), leest de LANswitch het destination MAC adres en met
behulp van een hashing algoritme kan de LANswitch in een stap bepalen in welke entry de
route zou staan. Tegelijkertijd leest de LANswitch het source MAC adres en slaat met behulp
van het hashing algoritme het source MAC adres en de interface poortnummer op in een entry
van de switchtabel.

Bytes:

20f6
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20f6

2

0-1500

0-46

4

Pad

Checksum

JI

Preamble

t

Destination

Source

MAC address

MAC address

Data

I

t
I

Start of

Length of

frame delimiter

data field

Ajb. 2-7. De 802.3 frame fonnaat.

NOOT: De preamble veld bestaat uit 7 bytes, waarbij ieder byte het bitpatroon 10101010 heeft. Dit is om
de klok van de ontvanger te synchroniseren met die van de zender. Het start offrame delimiter veld
heeft als bitpatroon 10101011 en geeft het begin van het echte frame aan. Dan volgen 2 velden met
het MAC adres van de ontvanger (destination) en van de zender (source). In de standaard definitie
voor de 10 Mbps basisband moeten de adressen 6 bytes lang zijn. Het length of data field veld geeft de
lengte van het pakket aan, die in het data veld aanwezig is. Het pad veld zorgt ervoor, dat een frame
niet onder de minimale lengte komt van 64 bytes in een 10 Mbps LAN ter grate van 2500 meter. Als
het frame te kort zou zijn, dan kan de zender niet detecteren of er een botsing is opgetreden. (In een 1
Gbps LAN ter grote van 2500 meter, is de minimale lengte van een frame 6400 bytes.) Tot slot is er
nog een checksum veld, die detectie van transmissiefouten mogelijk maakt.

Als de route niet in de switchtabel aanwezig is, dan wordt het frame via de schakelmodule naar
alle interface poorten, die tot hetzelfde VLAN behoren als de source, verstuurt (Eng.: flooding).
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Dus via een punt-multipunt verbinding (= de LANswitch) worden de frames over de LAN segmenten (met de juiste VLAN identificatie) verspreidt.
De destination zal hoogstwaarschijnlijk een frame naar de source terugsturen, zodat de
LANswitch de route kan leren en opslaan in zijn switchtabel. Door tijdens het opslaan van een
route in de switchtabel de timer (Ned.: teller) van die entry te resetten, wordt voorkomen dat
"verouderde" routes de entry's van de switchtabel vasthouden en daardoor de switchtabel vol
"loopt".
In het andere geval zal het frame naar de juiste uitgangspoort van de LANswitch worden gestuurd. Op deze wijze wordt voorkomen, dat elk station het frame zou ontvangen en daardoor
de kans op botsingen tussen de frames even groot zo zijn als in een LAN zonder LANswitches.
Zo wordt door toepassing van LANswitches kleinere botsingsdomeinen gecreeerd (Afb. 2-8).

Ajb. 2-8. Een LANswitch creiiert kleinere botsingsdomeinen.

Per entry in de switchtabel wordt dus opgeslagen:
• een volledig destination MAC adres
• het interface poortnummer, waarachter de destination ligt
• een timer
• een VLAN identificatie

2.2.2. De ATMswitch.
Bij de router en de LANswitch kon duidelijk aangegeven worden op welk niveau ze in het
OSIRM opereren, dit is niet het geval bij een ATMswitch. De ATM technologie heeft een eigen
referentie model, namelijk het ATM Reference Model. Als de verschillende lagen van beide
modellen met elkaar worden vergeleken, dan krijgen we het resultaat in afb. 2-9. Hierbij is te
zien dat ATM OSIRM functies van laag 2 en laag 3 uitvoert.
Het voordeel om een ATM netwerk te gebruiken is, dat de cellen in ATM een vaste lengte hebben, terwijl de lengte van de frames variabel is. Het voordeel om een vaste lengte voor de cellen
te gebruiken is, dat:
• vertragingen van de cellen in de netwerkapparaten, ten gevolgen van network processing, nauwkeurig voorspelbaar zijn. Hierdoor kunnen verschillende QoS' goed afgesteld worden op de verschillende dataverkeerskarakteristieken, zoals het dataverkeer
van real-time, interactieve video of audio.
• de hardware minder complex behoeft te zijn, dan voor variabele cellen. Tevens kan de
hardware zo efficient mogelijk ontworpen worden.
• de cellen op een vee I hogere snelheid parallel door de schakelmodule geforward kunnen worden, dan bij een variabele cellengte.
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In-/uitpakken van cellen uit de "enclosing envelope"
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~._------------------------------Bit timing

PMD
Fysieke netwerk toegang

Ajb. 2-9. De ATM lagen en sublagen, en hunfunctie.

2.2.2.1. Twee basisfuncties van een ATMswitch.
Evenals een router en een LANswitch, heeft de ATMswitch de twee basisfuncties:
• het creeren en in stand houden van de switchtabel
• het opzoeken in de switchtabel van de juiste route en het forwarden van de cellen.
Door het feit dat er een eind-naar-eind verbinding (van source naar destination) moet worden
opgezet, voordat er iiberhaupt data uitgewisseld kan worden, moeten de ATMswitches kennis
hebben van de structuur van het netwerk. Ze moeten weten welke route ze moeten volgen om de
destination te bereiken. Daarom maken ze net als de routers gebruik van routeringsprotocollen
om de structuur van het netwerk te weten te komen. De routeringsprotocol van de ATM Forum
is PNNI (Private Network-to-Network Interface). In tegenstelling tot OSPF en RIP, wisselt
PNNI ATM adressen van de hosts en ATMswitches uit.
Als de structuur van het netwerk bekend is, kunnen VC's opgezet worden. Voordat een VC
wordt opgezet, onderhandelt de source met de direct verbonden ATMswitch over de benodigde
netwerkbronnen. Op deze wijze voldoet een VC altijd aan de rninimale QoS eisen, die de
source voor zijn applicatie nodig heeft.
Wanneer de onderhandeling positief afgerond wordt, wordt een VC opgezet naar de destination.
Aan deze VC wordt door iedere ATMswitch, die op de route ligt naar de destination, een identificatie (VPI/VCn toegekend, die in de ATM cellen wordt meegegeven (Afb. 2-10). Ret grote
voordeel van VPI/VCr s in plaats van ATM adressen is, dat de VPl respectievelijk de VCl als
index gebruikt kan worden om de route in de switchtabel in een stap te vinden. Wanneer het
ATM adres (20 bytes groot) gebruikt wordt als index voor de switchtabel, dan moet de switch60
tabel i
entry's hebben (=> een niet te verwezenlijken switchtabel).
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Afb. 2-10. ATM header: (a) gegenereerd door een host, (b) gegenereerd door een ATMswitch.

NOOT: Het GFC veld was bedoeld voor flow besturing of voor prioriteiten tussen hosts en netwerken,
maar het wordt niet gebruikt. Dit veld wordt door de ATMswitches overschreven. De velden VPI en
VCI worden gebruikt om verbindingen te identificeren. Theoretisch kan een host 256 VPI bundels aan
met in iedere bundel maximaal 65536 virtuele circuits. In de praktijk echter zijn er een aantal
VPINCI's gereserveerd voor besturingsfuncties. Het PTI veld specificeert het type data, dat in de
datapayload van de cellen aanwezig is. Het bit CLP wordt gebruikt om onderscheid te maken te verkeer met een hoge en verkeer met een lage prioriteit. Wanneer een opstopping in het netwerk ontstaat,
worden in eerste instantie het verkeer met een lage prioriteit vernietigd. Tot slot is er het HEC veld,
die transmissiefouten in de header kan detecteren.
Wanneer een cel in een ATMswitch arriveert, wordt de VPI of de VCI gelezen en aan de hand
van de waarde wordt een entry van de switchtabel gelezen. Een interne ATMswitch (die omgeven is door andere ATMswitches) gebruikt aIleen de VPI om de route in de switchtabel op te
zoeken. Dit heeft als voordeel dat de switchtabel beperkt van omvang (i 2 entry's) is. Terwijl de
edge ATMswitch (die verbonden is met de source of destination) op basis van de VCI in de
switchtabel de route opzoekt (2 16 entry's).
Merk op, dat de route altijd aanwezig is in de switchtabel, omdat een VC voor de datatransport
wordt opgezet. Bij een router en een LANswitch hoeft de route niet aanwezig te zijn ten tijde
van de datatransport.
In de entry van de switchtabel staat de VPI/VCI voor de volgende ATMswitch (of ATM host,
of ATM-LAN converter) en het nummer van de uitgaande interface poort. Via de schakelmoduIe wordt het cel naar de uitgaande interface poort getransporteerd.
Per entry in de switchtabel wordt dus opgeslagen:
• de VPI/VCI voor de binnenkomende cellen
• de VPI/VCI voor de uitgaande cellen
• de interface poortnummer

2.3. Architecturen.
Tot nu toe is in hoofdstuk 2 aan de orde geweest, waarvoor een router, LANswitch en
ATMswitch gebruikt worden en wat hun basisfuncties zijn. In deze paragraaf wordt de architectuur van de genoemde netwerkapparaten besproken.

2.3.1. De router.
De eerste generatie van de router (low-end router) is eigenlijk een computer, die via de I/O bus
verbonden is met de interface kaarten (Afb. 2-11). Het hart van de computer is de processor, die
periodiek de input van de interface kaarten controleert of ge"interrumpeerd wordt door de aankomst van een pakket. Wanneer een pakket beschikbaar is, voert de processor header processing uit en stopt het pakket in de juiste output queue. De processor heeft verder als taken:
• het regelen van de toegang tot de output lijnen en andere housekeeping functies
• het draaien van routeringsprotocollen
• het creeren en onderhouden van de routetabellen
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Interface
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Afb. 2-11. Eerste generatie routers.

Het voordeel van deze architectuur is, dat het eenvoudig te bouwen is. Ongelukkigerwijze heeft
een eerste generatie router meestal een lagere prestatie dan een tweede generatie router, die
volgens dezelfde technologie is opgebouwd (en ook nog minder kost). Bij het verhogen van de
doorvoersnelheid kan de bottleneck in de eerste generatie zitten in de processor, het geheugen,
de I/O bus of de interface kaarten. Met de huidige snelle processors, die de I/O bus een aantal
malen overtreffen, vormt de I/O bus gewoonlijk de bottleneck. Met nieuwere I/O bussen kan
het probleem naar de interface kaarten of naar het geheugen verschuiven. Door steeds de
bottleneck te verbeteren, vormt een ander punt in de technologie het probleem.

Computer
Backplane

= shared bus

Interface
kaart

Afb. 2-12. Tweede generatie routers.

In tweede generatie routers (high-end routers) is de I/O bus vervangen door een shared bus en
hebben de interface kaarten enige intelligentie ontvangen, waardoor ze zonder de hulp van de
processor, pakketten in een output queue van een interface kaart kunnen stoppen (Afb. 2-12).
De processor kan de toegang tot de backplane (een gemeenschappelijk pad, waarmee aIle interface kaarten met elkaar zijn verbonden) voor de interface kaarten blijven besturen of deze taak
overgeven aan een backplane arbiter. De overige taken van de processor zijn:
• het draaien van routeringsprotocollen
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• het creeren en onderhouden van de routetabeIlen, waarbij er:
- een centrale routetabe1 is en een gedeeltelijke routetabel op iedere interface kaart
- een centrale routetabel is en een volledige gedistribueerde routetabel op iedere
interface kaart
• het opzoeken van onbekende routes in de centrale routetabel en deze informatie in de
cache van de interface kaart stoppen. (De processor moet zorgen dat de volledige gedistribueerde routetabel up-to-date blijft, zodat de processor geen routes hoeft op te zoeken.)
Het voordeel van deze generatie is, dat de processor niet meer de bottleneck vormt in de doorvoersnelheid van de pakketten. In deze technologie vormt vooral de backplane de bottleneck,
omdat aIle data over de backplane naar de interface kaarten gaat. Als de input van iedere interface kaart een bandbreedte B heeft en er zijn N interface kaarten, dan moet de backplane een
bandbreedte van N*B hebben. Vandaag de dag zijn er backplanes te koop met een gezamenlijke
bandbreedte van 10 Gbps.
De vraag naar hogere doorvoersnelheden heeft tot geleid tot een derde generatie routers, die
de backplane van een high-end ATMswitch module gebruiken. Hierover meer in hoofdstuk 3.

2.3.2. De LANswitch.
In het algemeen ziet de LANswitch er als voIgt uit:

Afb. 2-13. Algemene LANswitch.

De switch module (= backplane) van de LANswitch kan bestaan uit:
• shared bus
• een aantal shared bussen
• een aantal switch modules, zodat een LANswitch verschillende medium technologieen
kan ondersteunen.
Als tegelijkertijd meerdere frames door een switch module naar een of meerdere output interface kaarten getransporteerd kunnen worden, noemen we zulke LANswitches high-end. En anders low-end.
De interface kaart kan lokaal ook een switch module bevatten, zodat meerdere lijnen op een
interface kaart kunnen worden aangesloten. Hierbij kan de backplane aIle soorten medium
technologieen ondersteunen of gebaseerd zijn op een medium technologie (bijvoorbeeld ATM
of Ethernet). In het laatste zullen de frames, indien de lokale switch module een ander medium
ondersteunt dan de backplane, geconverteerd moeten worden om via de backplane naar een andere interface kaart geforward te worden. Dit heeft tot gevolg dat de frames extra vertraging
oplopen en dat tevens de complexiteit van de LANswitch toeneemt.
De processor zorgt voor het creeren en in stand houden van de switchtabel. Wanneer de interface kaarten lokaal een switch module (en dus ook een front-end processor) bevatten, wordt de
switchtabel gedistribueerd over aIle interface kaarten. De front-end processor neemt dan de taak
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van het opzoeken in de switchtabel over van de processor. Hierdoor vonnt de processor niet
meer de bottleneck in het forwarden van de frames. De taak die overblijft voor de processor is:
het forwarden van frames met onbekende routes, het synchroniseren van aIle switchtabellen en
eventueel het besturen van de toegang tot de backplane voor de interface kaarten.
De front-end processor kan vervangen worden door speciale hardware, namelijk door een ASIC
(Application Specific Integrated Circuit), die de route zeer snel kan opzoeken. Tevens is een
ASIC goedkoper dan een processor, maar het nadeel van een ASIC is, dat het niet flexibel is.
Komen er veranderingen in het Internetverkeer, zoals IPv6 wordt gebruikt, dan moet de ASIC
vervangen worden. Indien een processor gebruikt was, kon eenvoudig de software worden aangepast. Hetwelk goedkoper is dan de ASIC vervangen. Dus wat je ook kiest, je moet rekening
houden dat de kosten over een langere tijdsduur worden uitgesmeerd.
Als hoofdzakelijk input queues worden gebruikt, ligt de bottleneck bij de snelheid waannee de
backplane arbiter kan bepalen, welke input queues toegang krijgen tot de backplane en output
interface kaarten. Een belangrijk probleem dat hieruit voortvloeit is de "Head of Line" blokkering. Dat wil zeggen dat de frames naar een vrije output in de input queue worden tegengehouden door hun voorganger, die staat te wachten totdat zijn output vrij is.
Als hoofdzakelijk output queues worden gebruikt, ligt de bottleneck bij de snelheid waannee de
frames in de output queue worden geschreven door de output queue controller. Om verlies van
frames te voorkomen, moeten de frames, afkomstig van meerdere input interface kaarten, zo
snel mogelijk in de output queue geschreven worden. Stel dat een cel T milliseconden op de
uitgang van de switch module blijft staan, voordat het overschreven wordt door een arriverende
cel uit de switch module, en dat er N uitgangen zijn. Dan moet in minder dan T*N milliseconden aile N cellen in de output queue geschreven zijn, wil er geen celverlies optreden.
De eerste generatie konden de LANswitches aileen op basis van het MAC adres of VLAN
identificatie frames forwarden.
De tweede generatie LANswitches kunnen ook op basis van het IP adres forwarden. Deze
LANswitches zijn ontwikkeld om het inter-VLAN verkeer zonder hulp van een router te forwarden. Hierover meer in hoofdstuk 3.

2.3.3. De ATMswitch.
De algemene architectuur van een ATMswitch ziet eruit als in afb. 2-14. De input controllers
(IC) ontvangen de cellen en zoeken in de switchtabel op naar welke output poorten de cellen
moeten en voegen dan een tag (= extra informatie) vooraan de header toe. Met behulp van de
tag vindt een cel zijn weg door de switch module. Tevens vervangt de IC de VPI/VCI in de
header.

control
processor

input
poorten

output
poorten

N

N

Ajb.2-14. ATMswitch architectuur.
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De output controller (OC) haalt de extra inforrnatie in de header weg en verzendt de cellen over
de transmissielijn.
De control processor zorgt voor: het opzetten en afbreken van een VC, en voor de management.
De bottleneck van een ATMswitch ligt in het gebruik van hoofdzakelijk input of output queues.
Evenals bij de LANswitches, zorgt de backplane arbiter voor de bottleneck bij gebruik van input queues. En de output controller voor de bottleneck bij gebruik van output queues.
Als tegelijkertijd meerdere cellen door de switch module naar een of meerdere output poorten
getransporteerd kunnen worden, noemen we zulke ATMswitches high-end. En anders low-end.

2.4. Samenvatting.
In de paragrafen 2.1 en 2.2 hebben we gezien, dat een router, een LANswitch en een
ATMswitch twee basisfuncties hebben, namelijk:
• creeren en onderhouden van een route-/switchtabel
• het opzoeken van de juiste route en het forwarden van het bericht
TabeI2-1. Routetabel van de router; switchtabel van de LAN- en ATMswitch.

Creeren van de tabel:
Routerin2sprotocollen:
Per entry:

Zoekproces:
Delay:

LANswitch
dynamisch

Router
statisch of dynamisch

ia (OSPF, RIP, etc.)
nee
destination MAC adres,
destination IP adres,
masker, hop-count
interface poortnummer,
(transmissiekosten, lijneen timer en een
snelheid, enzovoort),
VLAN identificatie
laag 2 adres van de nexthop of destination en
interface poortnummer
meerdere stappen
een stap
groot
klein

ATMswitch
dynamisch (tijdens opzetten VC)
ia (PNNI, etc.)
VPI/VCI voor binnenkomende cellen,
VPI/VCI voor uitgaande
cellen en interface
poortnummer

een stap
klein

In tabel 2-1 zijn de kenmerken van de route-/switchtabellen op een rijtje gezet. In paragraaf 2.3
zijn verschillende architecturen voor de netwerkapparaten besproken en wat hun bottleneck is
bij het verhogen van hun doorvoersnelheid (Tabel 2-2).
Tabel 2-2. Bottlenecks in de architecturen van de router, LANswitch en ATMswitch.

Low-end:
High-end:

Router
processor, I/O bus, geheugen of
interface kaart
shared bus

LANswitch
shared bus

ATMswitch
shared bus

backplane arbiter of
output queue controller

backplane arbiter of
output queue controller

Al met al blijkt, dat routers de bottleneck vorrnen in een netwerk met LANswitches en ATMswitches. Dit komt vooral doordat routers een grote vertraging aan de pakketten meegeven, die
ontstaat door header processing. Maar routers kunnen op basis van het Internet adres interVLAN, inter-LANE en inter-LIS dataverkeer forwarden. Tevens leveren routers een economische toegang tot het WAN, functioneren als firewalls en ondersteunen actieve redundante paden.
LANswitches en ATMswitches zijn bandbreedte leveranciers. Hierbij wordt een ATMswitch
gebruikt in een verbindingsgeorienteerde netwerk, waarbij de cellen een vaste lengte hebben.
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Daarom kan een ATM netwerk de garantie geven, dat de geeiste QoS overeenkomt met de geleverde QoS door het netwerk. Het netwerk, waarin een LANswitch wordt toegepast, heeft deze
twee eigenschappen niet. Echter door gebruik te maken van RSVP (die bovenop IP draait) zijn
de routers in staat om een bepaalde QoS over een LAN te leveren.
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3. Het huwelijk van de router en de switch: IP switching.
3.1. De achtergrond van IP Switching en gerelateerde technieken.
Niet langer geldt meer de 80/20 regel in client/server netwerken. Deze regel zegt dat 80% van
het netwerkverkeer binnen een subnet of VLAN blijft en dat 20% van het netwerkverkeer gebruik mag maken van de routers. Echter, met de komst van World Wide Web, intranet en in de
toekomst multimedia en videoconferentie op Internet, is het netwerkverkeer drastisch aan het
veranderen. Steeds meer clienten raadplegen via steeds krachtigere eindstations (= hosts) de
servers in andere subnetten, VLAN's, en zelfs in andere LAN's, die van elkaar gescheiden kunnen zijn door een WAN netwerk. Zodat vandaag de dag in het extreme geval de 80120 regel is
omgedraaid.
Naast het steeds meer toenemende inter-subnet en inter-VLAN dataverkeer, worden de huidige
switches in een LAN, en ook in de WAN omgeving, meer en meer vervangen door switches met
een hogere doorvoersnelheid. Hierdoor wordt weI de lokale bandbreedte verhoogd, dat wil zeggen de bandbreedte in een VLAN, maar wordt niet het knelpunt in het netwerk verbeterd, die de
prestatie van het netwerk bepaald, namelijk de routers.
Het vervangen van de conventionele switches in een netwerk leidt er zelfs toe, dat de huidige
prestatie van het netwerk juist slechter wordt. Want steeds meer pakketten komen per seconde
bij de routers aan, waardoor de pakketbuffers in de routers overlopen en er meer pakketten verloren gaan. Daardoor treden er meer foutmeldingen in de hosts en servers op en moeten meer
pakketten een tweede maal verzonden worden.
Deze twee ontwikkelingen in Internet leiden ertoe, dat de conventionele wijze van het forwarden van inter-subnet en inter-VLAN dataverkeer moet veranderen. Dit kan men doen door het
dataverkeer zo weinig mogelijk laag 3 netwerkapparaten te laten passeren (dus het verminderen
van het aantal keren dat laag 3 network processing voor een pakket moet worden uitgevoerd),
of de snelheid van laag 3 network processing even snel te maken aan laag 2 network processing,
of een combinatie van beide.
Een produkt, die dit probleem aanpakt en oplost, is IP Switching van Ipsilon Networks. Hierbij
wordt de doorvoersnelheid van de switches gecombineerd met de laag 3 network processing
functies van de routers. Naast IP Switching zijn er veel gerelateerde technieken om het forwarden van inter-subnet en inter-VLAN verkeer sneller te maken. Wanneer we in het verslag dus
alle oplossingen bedoelen, moeten we dus eigenlijk spreken van "IP Switching en gerelateerde
technieken". Doch dit is afgekort tot IP Switching. Uit de kontekst zal blijken of we het over IP
Switching van Ipsilon Networks hebben, of dat we alle "IP Switching" oplossingen bedoelen.

3.2. De oplossingen van de fabrikanten in hoofdcategorieen opgedeeld.
Na het ontwikkelen en bekend maken van Ipsilon's IP Switching produkt in april 1996, zijn er
vele andere fabrikanten gevolgd, die het probleem, in de vorige paragraaf beschreven, zo goed
mogelijk proberen op te lossen. Hierbij is een IP Switching oplossing afhankelijk van de soort
kennis die een fabrikant in huis heeft.
Op basis van een aantal specifieke eigenschappen, die later in deze paragraaf worden gegeven,
kunnen de oplossingen van de fabrikanten verdeeld worden in een aantal hoofdcategorieen, namelijk:
• Multigigabit routers
• Peer-to-peer multilayer mapping
• Server-gebaseerde schema's
• Multilayer switching
• IPIMAC address learning
.Overige
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Multigigabit routers:
In deze hoofdcategorie zijn die produkten ondergebracht, die gebaseerd zijn op de conventioneIe routerarchitectuur, waarbij de shared-bus backplane vervangen is door een crossbar switch
module. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een on-chip destination IPv4 adres cache
(=klein geheugen op de chip van de processor) of van Application Specific Integrated Circuits
(ASIC's) voor het opzoeken van een route in de volledige routetabel. Dit is nodig om te kunnen
profiteren van de kleine blokkeringskansen en de hoge doorvoersnelheid (van multipel gigabits)
van de crossbar switch backplane.

Peer-to-peer multilayer mapping:
De produkten in deze hoofdcategorie hebben de volgende twee eigenschappen. Ten eerste
wordt er gebruik gemaakt van routeringsprotocollen, zoals RIP, OSPF en/of BGP (Border Gateway Protocol). Hierdoor kunnen de produkten onder elkaar en met andere netwerkapparaten,
die dezelfde routeringsprotocollen ondersteunen, inforrnatie over de topologie van het netwerk
uitwisselen en de routetabellen up-to-date houden. Dit wordt aangeduid met "peer-to-peer".
De tweede eigenschap heeft betrekking op "multilayer mapping". Dat wil zeggen dat het netwerkadres van de destination (met eventueel andere routeringscriteria) gebonden wordt aan een
VPI/VCI (Virtual Path IdentifierNirtual Circuit Identifier).
Deze produkten vinden dus hun toepassing in een ATM netwerk.

Server-gebaseerde schema's:
De produkten in deze hoofdcategorie zijn gebaseerd op een client/server model, waarbij de server op aanvraag van een client de route naar een destination bepaalt en het benodigde laag 2
adres aan de client geeft. Deze server wordt aangeduid met de naam "route-server".
Op basis van het laag 2 adres, wordt er een verbinding opgezet tussen de client en de eigenaar
van het laag 2 adres (in geval van een verbindingsgeorienteerde netwerktechnologie) of worden
de datapakketten, zonder eerst een verbinding op te zetten, met behulp van het laag 2 adres aan
de eigenaar van het laag 2 adres geadresseerd (in geval van een verbindingsloze netwerktechnologie).
Daarbij komt nog het volgende belangrijke kenmerk, dat een route-server nooit datapakketten
forward.

Multilayer switching:
De produkten in deze hoofdcategorie hebben de volgende twee eigenschappen. Ten eerste zijn
naast de laag 2 network processing functies, alleen de laag 3 network processing functies voor
IP (en eventueel IPX) in ASIC's ge'implementeerd. Ze worden dus niet meer in software, maar
in speciale hardware uitgevoerd. Zodat laag 3 network processing even snel is als laag 2 network processing, met andere woorden de snelheid van routeren en switchen is van dezelfde orde. Vandaar ook de naam "multilayer switching",
En ten tweede hebben ze geen crossbar switch module als backplane en ook geen WAN interface poorten.
Door deze twee eigenschappen ligt de prij sklasse van de produkten in de buurt van de high-end
LANswitches.

IP /MAC address learning:
De produkten in deze hoofdcategorie hebben de volgende vier eigenschappen. Ten eerste zijn,
evenals bij de multilayer switching produkten, naast de laag 2 network processing functies, aIleen de laag 3 network processing functies voor IP (en eventueel IPX) in ASIC's ge'implementeerd.
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Ten tweede wordt aIleen laag 3 network processing voor broadcast pakketten uitgevoerd en dus
niet voor datapakketten, wat weI het geval is bij multilayer switching.
Ten derde hebben ze geen WAN interface poorten en meestal ook geen crossbar switch module
als backplane.
De vierde eigenschap is, dat de hosts altijd een broadcast ARP pakket versturen om het MAC
adres van een destination host te leren, ook wanneer een destination host in een ander subnet is
gelegen dan de source host. Bet IPIMAC address learning produkt zal dan op basis van het ontvangen broadcast ARP pakket van een host, deze het MAC adres van de destination host leren.

Overige:
De produkten in deze hoofdcategorie kunnen niet in de besproken categorieen worden ingedeeld, omdat ze net die ene eigenschap hebben, waardoor ze er niet in thuis horen.

3.3. Overzicht van de oplossingen.
In tabel 3-1 is een overzicht gegeven van een groot aantal oplossingen van de fabrikanten, die in
de hoofdcategorieen van de vorige paragraaf zijn ingedeeld.
TabeI3-1. Overzicht van de IP Switching oplossingen.

Hoofdcatee:orie / Fabrikant:
Multigigabit routers:
·BBN
• Ascend Communications Inc.
• Cisco Systems Inc.
Peer-to-peer multilayer mapping:
• Cisco Systems Inc.
• IBM
• Cascade Communications Corp.
• Ipsilon Networks Inc.
• Toshiba Corp.
Server gebaseerde schema's:
• Newbridge Networks Corp.
• Hughes Network Systems
Multilayer switching:
• Foundry Networks
• Bay Networks Inc.
• Rapid-City Communications
• Madge Networks
• Intel Denmark
IPIMAC address learning:
• Digital Equipment Corp. (DEC)
• NBase Communications Inc.
• Cabletron Systems Inc.
Overige:
• 3Com Corp.
• RND Networks Inc.
• RND Networks Inc.
• Cisco Systems Inc.
• IBM
• Extreme Networks
• Frame Relay Technologies Inc.
• Northern Telecom
(* = wordt niet in dit verslag behandeld)

Produkt:
• MultiGigabit Router
• GFR familie
• Gigabit Switch Router (GSR)
•
•
•
•
•

Tag Switching
Aggregate Route-Based IP Switching (ARIS)
IP Navigator
IP Switching
Cell Switch Router (CSR)

• MPOA implementatie in VIVID Switched Routing
• Streaming
•
•
•
•
•

FastIron
Switch Node
Routing Switch
3LS Multilayer IPIIPX Switching
Laver 3 Switching *

• IP Packet Switching
• DirectIP
• SecureFast Virtual Networking (SFVN)
•
•
•
•
•
•
•
•

FastIP
PowerIP
V-Gate Virtual Router *
Netflow Switching
Multiprotocol Switched Services
Summit *
Framenet Virtual WAN *
Power Networks *
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In de tabel zijn zeker niet aIle oplossingen van de fabrikanten weergegeven. Daarnaast zijn in
de loop der tijd bepaalde produkten van naam veranderd. Zoals de Switch Node van Bay Networks (nu Accelar 100) en de Routing Switch familie van Rapid-City Communications (nu opgenomen in Accelar familie)
Tevens zijn er een aantal oplossingen van de fabrikanten in de tabel opgenomen, die niet in het
verslag worden besproken. De reden hiervoor is tweeledig. Ten eerste brengt het behandelen
van aIle oplossingen vee1 werk met zich mee, waarbij de meeste oplossingen toch terug te brengen zijn in een van de besproken hoofd- en subcategorieen. En ten tweede, niet minder belangrijk, worden niet aIle oplossingen even duidelijk besproken op de Internet sites van de diverse fabrikanten. Deze produkten zijn (in de tabel aangegeven met een sterretje) hoofdzakelijk
ondergebracht in de hoofdcategorie "Overige" ondergebracht.
In de hoofdstukken 4 tot en met 9 worden de bovengenoemde hoofdcategorieen verder besproken. Hierbij kunnen we alvast opmerken, dat de eerste twee hoofdcategorieen uitsluitend bestemd zijn voor de WAN. De derde hoofdcategorie is een oplossing voor de WAN en de LAN
omgeving. Terwijl de vierde, de vijfde en de behandelde produkten in de laatste hoofdcategorie,
uitsluitend bestemd zijn voor de LAN (met uitzondering van Netflow Switching, die ook in een
WAN omgeving toegepast kan worden).
Hoofdstuk 10 geeft de samenvatting van de voor- en de nadelen van de hoofd- en subcategorieen. De resultaten van het onderzoek worden in hoofdstuk 11 besproken. In het laatste hoofdstuk worden de conclusies plus de aanbevelingen over het onderzoek naar de IP Switching oplossingen gegeven.
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4. Multigigabit routers.
Een multigigabit router heeft, evenals de eerste en tweede generatie routers, de eigenschappen:
header processing voor ieder ontvangen pakket, compatibel met aIle netwerkapparaten, goede
beveiliging van het netwerk, etc. Een belangrijk verschil met de vorige generatie routers is, dat
de multigigabit router zijn shared bus backplane heeft vervangen door een crossbar switch, ook
weI een crosspoint switch genoemd. Hierdoor kunnen de multigigabit routers een veel hogere
doorvoersnelheid behalen, omdat de blokkeringskans (ofweI contention) van de backplane erg
laag is.
In afb. 4-1 is het basismodel van een crossbar switch te zien, hierbij heeft iedere input poort een
pad naar iedere output poort. Omdat iedere input poort een pad heeft naar iedere output poort,
treedt aan de input poorten geen Head of Line (HaL) blokkering op. Enige blokkering gebeurt
aan de output poorten.
De complexiteit van dit basismodel zit in de output poorten. Deze moeten de logica bevatten
om pakketten/cellen te herkennen, die echt bestemd zijn voor de output poort, en mogelijke
overloop van de output buffers af te handelen.
Het belangrijkste nadeel van een crossbar switch is, dat iedere poort N bedradingslijnen nodig
heeft (in totaal dus N2). Omdat de kosten kwadratisch groeien met het aantal poorten, worden in
het algemeen kleine afmetingen van de crossbar switch gebruikt.
Het voordeel van een crossbar switch is, dat het op een eenvoudige wijze multicasting ondersteunt.
Twee soorten crossbar switches zijn de Knockout switch en de Gauss switch ([B_Part94]).
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Ajb. 4- J. Basismodel van een crossbar switch.

am te profiteren van de kleine blokkeringskansen en hoge doorvoersnelheid van een crossbar
switch, moet de header processing, met name het zoekproces, voldoende snel zijn. Gemiddeld is
een Internet pakket 2000 bits groot, dat betekent dat per 1 Gbps ongeveer 500 kpps (= 103 pakketten per seconde) geforward moeten worden. Voor het behalen van deze snelheden zijn er
twee oplossingen aangedragen, namelijk:
• een silicon forwarding engine, en
• een zeer snelle processor met een:
- on-chip destination IPv4 adres cache, of
- hardware assistentie voor het opzoeken van de route in de volledige routetabel
am een forwarding engine in silicon te bouwen, dat wil zeggen dat laag 3 network processing
geheel in hardware gebeurt, is er volgens [Newm96] een "tree"-structuur van de routetabel in
het geheugen en een "tree walking" ASIC nodig.
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Stel dat we een routetabel hebben van 250.000 routes, waarbij iedere entry rninimaal 16 bytes
nodig heeft. Dat betekent dat we een 4 Mbyte geheugen nodig hebben. Neem aan dat we een 10
ns [10-9 seconde] SRAM als geheugen gebruiken en dat het aantal keren, dat het geheugen per
zoekproces wordt geraadpleegd, gelijk is aan 1 + log N (N is gelijk aantal het routes in de tabel). Dan kan in 200 ns de routetabel volledig doorzocht worden, hetwelk ons een forwarding
snelheid geeft van 5 Mpps. Dit is genoeg voor een gerniddeld Internet verkeer van 10 Gbps. In
het slechtste geval kan de silicon forwarding engine 1.6 Gbps van 40 byte pakketten op draadsnelheid afhandelen.
Het argument tegen een siliconoplossing is, dat de oplossing in hardware vast ligt. Omdat het
profiel van het Internet verkeer onderhevig is aan onvoorspelbare veranderingen, is de kans
groot dat in de loop der tijd de silicon forwarding engine het Internet verkeer niet optimaal
meer kan forwarden of zeUs hiervoor ongeschikt is geworden.
De tweede oplossing gaat uit van zeer snelle processors met Of een on-chip cache Of hardware
assistentie voor het opzoeken in de volledige routetabel. Een oplossing met alleen snelle processors is te langzaam ([Newm97]). In tegenstelling tot de siliconoplossing is de processoroplossing zeer flexibel, want de software voor de processors kan op een eenvoudige wijze worden
aangepast. Het nadeel is, dat de doorvoersnelheid afhankelijk is van de snelheid van de processors. Maar uit de statistieken in [Newm97] blijkt, dat ieder anderhalf jaar de prestatie van de
processors verdubbelen.
Door gebruik te maken van een on-chip destination IPv4 adres cache, wordt alleen op basis van
de routeringscriterium "destination IPv4 adres" de route bepaald. Naast de on-chip cache is er
een volledige routetabel aanwezig, waarin alle routeringscriteria zijn opgenomen (transrnissiekosten, etc.). Wanneer voor een pakket de route niet alleen op basis van het IPv4 adres bepaald
moet worden, maar ook andere routeringscriteria van belang zijn, moet de volledige routetabel
met behulp van slimme software algoritmes doorzocht worden ([Ascen97]). Een fabrikant die
zijn multigigabit router volgens deze oplossing ontwerpt, is BBN met zijn MultiGigabit Router.
BBN gebruikt een on-chip LRU (Least Recently Used) cache ter grootte van 9000 IPv4 adressen. Het opzoeken van een route in de on-chip cache gebeurt in 80 ns. en in het slechtste geval
duurt het doorzoeken van de routetabel met 500.000 entry's 300 ns. am te profiteren van de onchip cache moet rninimaal 60% van de routes in de cache gevonden worden. In paragraaf 4.1
meer over de oplossing van BBN.
Een andere uitvoering van de processoroplossing is, om in plaats van een on-chip destination
IPv4 adres cache de volledige routetabel met behulp van ASIC's te doorzoeken. Ascend Communications past deze oplossing toe in zijn GRF.
Het opzoeken van de route in de routetabel van 150.000 routes is volgens [Ascen96] gerniddeld
rninder dan 1 Ils [10-6 seconde] en maximaal 2.5 IlS. In paragraaf 4.2 meer over deze oplossing
van Ascend Communications.
Een andere deelnemer is Cisco Systems met zijn Gigabit Switch Router (GSR). Hoewel in
[Cisc097a] en [Cisc097b] niet duidelijk gesproken wordt over hardware assistentie bij het
doorzoeken van zijn volledige gedistribueerde routetabellen, maakt de GSR echter geen gebruik
van een on-chip destination IPv4 adres cache. Al eerder is gezegd, dat processors alleen te
langzaam zijn, daarom neem ik aan dat de GSR ook gebruik maakt van hardware assistentie om
zijn routetabellen te doorzoeken. Dit te meer, omdat zijn routetabellen 1.000.000 entry's hebben. In paragraaf meer over de GSR familie van Cisco Systems.

4.1. Processor met een destination IPv4 adres on-chip cache (MultiGigabit Router).
In afb. 4-2 is de architectuur weergegeven van de MultiGigabit Router. Hierbij valt op dat BBN
iedere forwarding engine, bestaande uit een processor met on-chip cache en een volledige rou-
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tetabel, op een aparte kaart dan de interface kaart heeft ondergebracht. Dit heeft BBN zo gedaan, omdat ze niet wisten of de prestatie van de processor met zijn toebehoren overschat was
en daardoor de prestatie van de interface kaarten zou verlagen.
De drie voordelen, die uit de MultiGigabit Router architectuur zijn voortgekomen ([BBN96]),
zlJn:
• een Internet Service Provider l (ISP) kan het verkeer van meerdere corporaties gescheiden houden, door iedere corporatie zijn eigen forwarding engine te geven.
• ondersteuning van multiprotocollen is mogelijk, door de verschillende protocollen op
verschillende forwarding engines te implementeren.
• de prestatie van het forwarden kan eenvoudig verhoogd worden, door aan een interface
kaart meerdere forwarding engines toe te kennen.
Network
Processor

622 Mbps

622 Mbps

Ajb. 4-2. Basisarchitectuur van MultiGigabit Router van BBN.

Een opmerkzame lezer heeft in afb. 4-2 gezien, dat de forwarding engines gescheiden zijn van
de interface kaarten door de crossbar switch en vraagt zich af of het gehele pakket naar de forwarding engine wordt verstuurd. Zodat eerst het pakket van een interface kaart naar een forwarding engine gaat en na het opzoeken van de route weer naar een interface kaart gaat, hetwelk dezelfde interface kaart kan zijn als waar het vandaan kwam. Het antwoord hierop is, dat
BBN alleen de 20 byte header (in het IPv4 pakket) naar de forwarding engine kopieert, terwijl
het pakket tijdelijk in een buffer op de interface kaart wordt opgeslagen. Hierdoor hoeven de
forwarding engines geen grote geheugens te hebben en wordt er op een efficiente manier gebruik gemaakt van de bandbreedte in de crossbar switch, zodat header processing in nanoseconden wordt uitgevoerd.
De eigenschappen van de gebruikte crossbar switch zijn:
• een 64 bit brede data pad (overhead bits niet meegeteld)
.52 Mhz klok
• 3.3 Gbps full duplex doorvoersnelheid op elk van de 15 poorten
• gezamenlijke doorvoersnelheid van 50 Gbps
Het prototype van de MultiGigabit Router zal waarschijnlijk eind 1997 klaar zijn.

I

Een ISP is een bedrijf, die diensten aan zijn abonnees aanbiedt op Internet. Zoals de PTf telefoondiensten aanbiedt
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4.2. Processor met hardware assistentie (GRF 400/1600).
am, net als de andere oplossingen, te profiteren van de eigenschappen van de crossbar switch,
krijgt de processor hulp van speciale hardware om de route in de volledige routetabel op te zoeken. In deze oplossing is geen on-chip cache nodig.
Ascend Communications past deze technologie toe in zijn produkten: de GRF 400 en de GRF
1600. Het verschil tussen de GRF 400 en de GRF 1600 zit in de crossbar switch. De crossbar
switch van de GRF 400 heeft vier 1 Gbps poorten en een gezamenlijke doorvoersnelheid van 4
Gbps. Terwijl de GRF 1600 zestien 1 Gbps poorten heeft met een gezamenlijke doorvoersnelheid van 16 Gbps.
Een belangrijk verschil met de MultiGigabit Router van BBN is, dat Ascend Communications
de forwarding engine op de interface kaart heeft ge'implementeerd (Atb. 4-3). Hierdoor is het
niet mogelijk om de prestatie van de forwarding engines te verhogen, door meer forwarding
engines in de router te plaatsen dan dat er interface kaarten zijn.

LANIWAN

Ajb. 4-3. Basisarchitecluur van de GRF 400.

4.3. Processor met hardware assistentie (GSR 12004/12012).
Zoals eerder gezegd, vertellen [Cisco97a] en [Cisco97b] niet duidelijk of de processor gebruik
maakt van hardware assistentie. Maar [Newm97] geeft aan, dat processors alleen te langzaam
zijn om efficient gebruik te maken van de hoge doorvoersnelheid en lage blokkeringskansen
van de crossbar switch. Omdat de GSR geen on-chip destination IPv4 adres cache gebruikt, zal
de GSR gebruik moeten maken van hardware assistentie (zie paragraaf 4).
De basisarchitectuur van de GSR 12012 is in atb. 4-4 te zien. Hierbij kunnen we een aantal dingen opmerken:
• configuratie met meerdere Gigabit Route Processors (GRP) is mogelijk.
• de bandbreedte van de crossbar switch is uitbreidbaar door meer "crossbar switch" modules toe te voegen (deze optie is niet aanwezig in de GSR 12004).
• de interface kaart bevat de forwarding engine.
De multiplicatie van de GRP en de crossbar switch module in de GSR 12012 heeft als belangrijk voordeel, dat de GSR blijft werken als een GRP of een crossbar switch module defect
raakt. Weliswaar met een lagere prestatie, maar omdat de insteekkaarten van een ingeschakelde
GSR operationeel verwisseld kunnen worden, blijft communicatie tussen de interface kaarten
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van de GSR mogelijk. Dit in tegenstelling tot de oplossing van Ascend Communications, want
als de insteekkaart van de "IP switch/Control Board" defect is, is er geen communicatie tussen
de verschillende interface kaarten meer mogelijk. Dit is geldt ook voor de oplossing van BBN,
omdat ook hier de crossbar switch gei"mplementeerd is op een insteekkaart.

Ajb. 4-4. Basisarchitectuur van de GSR 12012.

De GSR 12012 is in het vierde kwartaal van 1997 te koop en de GSR 12004 op zijn vroegst
begin 1998. Beiden GSR's zullen "Tag Switching" ondersteunen, waardoor zij door hun hoge
doorvoersnelheid en lage blokkeringskansen in de kern (Eng.: core) van een Tag Switching
netwerk kunnen worden geplaatst. In het volgende hoofdstuk wordt Tag Switching besproken.

4.4. Overzicht van de besproken multigigabit router oplossingen.
De verschillen van de fabrikanten zijn in de onderstaande tabel nog eens op een rijtje gezet.
Tabel4-1. Overzicht eigenschappen vall de multigigabit routers.

Oplossing:

Type processor:
Grootte van de onchip cache:
Aantal routes in
volledige routetabel:
Zoekproces:
Forwarding engine
gescheiden van interface kaart:
Implementatie
crossbar switch:
Doorvoersnelheid
per poort van de
crossbar switch:
Gezamenlijk doorvoersnelheid:

MultiGigabit Router
processor met on-chip
destination IPv4 adres cache
415 Mhz. DEC Alpha

GRF 40011600
processor met hardware
assistentie

GSR 12004112012
processor met hardware
assistentie

?

9000 IPv4 adressen

n.v.l.

200 Mhz. MIPS R5000
RISC
n.v.l.

500.000

150.000

1.000.000

80 ns - 300 ns
Ja

< 1 IlS - 2.5 IlS

?
nee

1 insteekkaart

1 insteekkaart

3.3 Gbps

1 Gbps

1 insteekkaart /
4 insteekkaarten
1.25 Gbps

50 Gbps

4/16 Gbps

5/60 Gbps

nee
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5. Peer-to-peer multilayer mapping.
Twee eigenschapen van de oplossingen in dit hoofdstuk zijn:
• de topologiegegevens van het netwerk, die verkregen zijn door het draaien van de routeringsprotocollen (RIP, OSPF, etc.), worden samen met een of meer gegevens uit de IP
header van een pakket verbonden aan een label (bijvoorbeeld een VPIIVCI). Dit label
wordt samen met de frames/cellen verzonden naar het volgende netwerkapparaat, zodat
de IP pakketten (verpakt in frames/ceIlen) in de core van het netwerk met behulp van
het label worden geforward. Voor het forwarden kunnen conventionele routers en switches worden gebruikt.
• ATMswitches worden in de core van het netwerk gebruikt. Omdat de verkeersintensiteit in de core van het netwerk hoog is, kunnen de "goedkopere" conventionele routers
(die een lage doorvoersnelheid hebben) het verkeer niet snel genoeg afhandelen en zijn
ze onbruikbaar voor in de core van het netwerk. De conventionele routers, waarvan de
doorvoersnelheid vergelijkbaar is met die van de switches, zouden echter weI gebruikt
worden, ware het niet dat switches vele malen goedkoper zijn.
Omdat ATM verbindingsgeorienteerd is, kan het uitstekend de bandbreedte in een
WAN omgeving verdelen over de gebruikers en biedt het ook betere QoS' dan in een
verbindingsloze netwerktechnologie.

5.1. Twee methoden om labels toe te kennen aan routes.
In tabel 5-1 is te zien, dat op twee methoden labels aan een route kunnen worden toegekend.
De eerste methode is gebaseerd op de topologie van het netwerk. Op basis van de entry's in de
routetabel worden labels aan de routes toegewezen 1 • Vooral het destination adres wordt gebruikt om een label aan een route toe te kennen, maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk om, met
het oog op de real-time ontwikkelingen, labels aan redundante routes van verschillende QoS toe
te wijzen.
Het voordeel van deze methode is, dat de labels van tevoren, voordat er enige data verstuurd
moet worden, aan de routes zijn toegekend. Er hoeft dus niet, zoals bij ATM (zie paragraaf
2.2.2.1), nog een verbinding worden opgezet, indien een source data wil versturen.
TabeI5-1. Twee methoden om een label toe te kennen.

Methode:
topologie-gebaseerd

flow-gebaseerd

Fabrikanten:
Cisco Systems
IBM
Cascade Communications
Ipsilon Networks
Toshiba

Produkt:
Tag Switching
Aggregate Route-Based IP Switching (ARIS)
IP Navigator
IP Switching
Cell Switch Router (CSR)

Een kenmerk van aIle topologie-gebaseerde oplossingen is, dat aan de edge van het netwerk de
best bijpassende route voor ieder pakket wordt bepaald. Wanneer het pakket nog door de core
van het netwerk moet, wordt het bijbehorende label aan het pakket toegevoegd. Dit label kan
bijvoorbeeld in de VPIIVCI veld van de ATM cellen worden geplaatst, waarin het pakket wordt
opgesplitst.
Ais het label in aIle ATM cellen (waarin een pakket is opgesplitst) aanwezig is, kan het pakket
op laag 2 van het OSIRM worden geforward en wordt er efficient gebruik gemaakt van de hoge
doorvoersnelheid van de ATMswitches. Want op laag 3 forwarden in een ATM netwerk betekent, dat een pakket eerst uit de arriverende ATM cellen geassembleerd moet worden om IP
I

De labels kan men in de entry van de routetabel toevoegen of in een switchtabel onderbrengen (zoals die van een
ATMswitch). De label wordt als index gebruikt, om de juiste entry in de route-/switchtabel te vinden.
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header processing te kunnen doen, waarna het pakket weer in ATM cellen voor het transport
door het ATM netwerk moet worden gesegmenteerd.
In het vervolg zal niet steeds vermeld worden, dat een pakket geassembleerd/gesegmenteerd
moet worden uit/in ATM ceIlen, als er OSIRM laag 3 functies moeten worden uitgevoerd.
Omdat de verkeersintensiteit aan de edge minder hoog is dan in de core van het netwerk, kunnen de snelste routers in het bestaande netwerk in de edge geplaatst worden en via een software
upgrade aangepast worden aan de particuliere oplossingen. De investering in de huidige routers
wordt dan niet geheel weggegooid. Ook de huidige ATMswitches in de core kunnen via een
software upgrade aangepast worden aan een of meer topologie-gebaseerde oplossingen. Dit is
afhankelijk van de fabrikant van een ATMswitch.
De tweede methode is gebaseerd op flows 2 • Afhankelijk van het aantal pakketten in een flow,
kunnen we ze onderverdelen in twee soorten, namelijk lang en kort "levende" flows (Tabel 52). Voor een korte levende flow geldt, dat deze via de IP routetabel wordt geforward. Terwijl
een lang levende flow een label toegewezen krijgt, zodat het op basis van het label kan worden
geforward 3 •
Tabel5-2. Verschillendeflows ingedeeld naar levensduur.

Lang levende flows:
File Transfer Protocol (FTP) data
Telnet data
HyperText Transmission Protocol
(HTTP) data
Multimedia (audio/video)

Kort levende flows:
Domain Name Service (DNS) aanvragen
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) data
Network Timing Protocol (NTP)
Simple Network Management Protocol (SNMP) aanvragen

Een kenmerk van aIle flow-gebaseerde oplossingen is, dat door het gehele netwerk lokale beslissingen genomen worden ten opzichte van het toewijzen van labels aan een flow. Dit betekent dat het mogelijk is om per netwerkapparaat de definitie van lang en kort levende flows aan
te passen. Zo kan het gebeuren dat een netwerkapparaat een flow niet labelt, terwijl zijn
stroomafwaarts gelegen buur voor dezelfde flow weI een label toekenl. In dit geval kan de
stroomafwaarts gelegen buur het pakket niet via de hardware van de ATMswitch forwarden,
maar moeten de pakketten via laag 3 van het OSIRM worden geforward. Daarom is het van belang dat per domein van een ISP de flow-klassificatie in ieder netwerkapparaat hetzelfde is.
Nu globaal is uitgelegd wat de twee methoden zijn om labels aan een route toe te kennen, zal in
de volgende subparagrafen wat dieper ingaan worden op de oplossingen van de fabrikanten.

5.1.1. Topologie-gebaseerde implementatie in Tag Switching.
Een Tag Switching netwerk ([Cisc097], [Rekhte97]) bestaat uit drie elementen:
• tag edge routers
• tag switches in de core van het netwerk
• Tag Distribution Protocol (TDP)
Tag edge routers zijn conventionele routers, zoals de Cisco 7500, die op de edge van het netwerk zijn gelegen en waarbij de routersoftware is ge-upgrade, zodat Tag Switching wordt ondersteund. Deze tag edge routers bekijken ieder pakket en voegen een label aan het pakket toe,
indien het door het core van het netwerk moel. Het label wordt in deze oplossing een tag genoemd, is 32 bits groot en kan geplaatst worden:
2

Een flow is een stroom van pakketten behorende tot een bericht.

3

Ook hier geldt hetzelfde verhaal als in voetnoot 1.
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• in de laag 2 header (bijvoorbeeld in de VPIIVCI veld van een ATM cel)
• in de laag 3 header (bijvoorbeeld in deflow label veld van de IPv6 header)
• als "schaduw" header tussen de laag 2 en 3 header
Evenals voor de tag edge routers kunnen conventionele routers ook worden gebruikt als tag
switches, waarbij de routersoftware is aangepast om Tag Switching te ondersteunen. Het nadeel
om routers in de core van het netwerk te gebruiken is, dat door de architectuur van conventioneIe routers de prestatie aanmerkelijk lager is dan die van de ATMswitches. Wanneer we gebruik
maken van ATMswitches, bijvoorbeeld de Cisco Stratacom BPX of de Cisco LightStream 1010
ATMswitch, wordt de tag geplaatst in het VPINCI veld van de ATM cellen.
Tag edge routers en tag switches worden samen aangeduid met Tag Switch Routers (TSR's).
Naast de routeringsprotocollen om de netwerktopologie te leren, wordt het symmetrische protocol TDP ([Doolan97]) gebruikt om tag informatie tussen twee TSR buren uit te wisselen. Dit
gebeurt via een TCP verbinding met de VPINCI waarde 0/32.
Op drie manieren kunnen de tags toegewezen worden aan de routes, namelijk door:
• downstream tag allocation
• downstream tag allocation on demand
• upstream tag allocation
Downstream tag allocation houdt in, dat een TSR de tag bindt aan een route en deze informatie
doorgeeft aan de stroomopwaarts gelegen TSR. (Dus de informatie is tegengesteld aan de richting van de pakketten in een flow.) Laatstgenoemde TSR bewaart de ontvangen informatie in
zijn TlB (Tag Information Base) en zal op basis van deze informatie tags aan de pakketten toevoegen.
In het geval van downstream tag allocation on demand moet de stroomopwaarts gelegen TSR
de opdracht geven aan de stroomafwaarts gelegen TSR, om een tag aan een bepaalde route te
binden. Deze werkwijze wordt ook toegepast in de ATM technologie.
Bij upstream tag allocation zorgt een TSR voor het toekennen van tags aan een route en voor
het verspreiden van deze informatie naar zijn stroomafwaarts gelegen buren.
Doordat Cisco Systems zoveel mogelijk compatibiliteit wil tussen conventionele ATMswitches
en routers (en daarom ook downstream tag allocation on demand ondersteunt), geeft het weI
een paar restricties aan Tag Switching ([Davie97]).
Aankomsttijd
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Ajb. 5-1. Host A heeft een pakket ter grootte van 4 eellen voor een destination C. Host B heeft een pakket ter grootte
van 3 cellen ook voor destination C. Beide soorten cellen, A en B. hebben hetzelfde VP1IVC1. A) De ATMswiteh heeft
geen eel-interleave meehanisme; B) De ATMswiteh heeft wel een eel-interleave meehanisme.
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Zo ondersteunen (de meeste) conventionele ATMswitches geen multipunt-naar-punt en multipunt-naar-multipunt VC's, omdat ze geen cel-interleave mechanisme 4 hebben (Afb. 5-1 a).
Hierdoor kunnen de cellen van de twee pakketten met elkaar worden vermengd, waardoor de
destination niet meer kan onderscheiden welke cellen tot pakket A en welke cellen tot pakket B
behoren, en zal dan twee foutieve pakketten uit de ontvangen cellen assembleren.
In afb. 5-1 b heeft de ATMswitch wei een cel-interleave mechanisme, in dit geval zal de destination eerst pakket A terugwinnen en daama pakket B.
Wanneer een TSR's geen cel-interleave mechanisme heeft, betekent dit dat iedere source/destination IP adrespaar een unieke tag nodig heeft. Hetwelk leidt tot O(N2) paden in het Tag Switching netwerk, waardoor de grootte van het Tag Switching netwerk gebonden is aan het aantal
beschikbare tags.
Door op bepaalde plaatsen in de core de ATMswitches te vervangen door routers, kunnen pakketten voor dezelfde destination (TSR) wei worden samengevoegd in een Vc. De router moet
dan wellaag 3 network processing voor het pakket uitvoeren of een cel-interleave mechanisme
hebben voor de cellen hebben. In beide gevallen komt het hier op neer, dat aIle cellen, behorende tot een pakket, in de router aanwezig zijn, waama de cellen achterelkaar via de desbetreffende interface poort worden verstuurd.
Een tweede restrictie is, dat conventionele ATMswitches de waarde in de TTL veld van de IP
header niet kunnen verlagen, want TTL is een laag 3 OSIRM functie. (Het TTL veld wordt gebruikt om de schade, veroorzaakt door lussen in de route, zo klein mogelijk te houden.) Daarom
wordt door de tag edge router het TTL veld in de IP header verlaagd met het aantal ATMswitches, dat het pakket moet passeren, plus 1. Ais het TTL veld na verlaging gelijk is aan nul, dan
wordt het pakket niet verzonden.
Deze restrictie geldt ook voor de andere topologie-gebaseerde oplossingen, die conventionele
ATMswitches gebruiken en ze passen ook de bovenstaande strategie toe.

5.1.2. Topologie-gebaseerde implementatie in ARIS.
Een ARIS netwerk ([Viswa97]) is opgebouwd uit:
• Integrated Switch Routers (ISR's) in de core van het netwerk
• ingress ISR's
• egress ISR's
De ISR's in de core van het netwerk zijn switches die IP routering ondersteunen en de pakketten op basis van een label forwarden. Het label wordt geassocieerd met een egress identificatienummer (egress ID) en kan gelijk zijn aan een:
• IPv4 destination prefix (het hoeft dus geen volledig adres te zijn)
• egress router IPv4 adres
• OSPF router ID
• multicast (source, groep) paar
• multicast (ingress, groep) paar
Op de ingress ISR komen de pakketten het ARIS netwerk binnen. Voor de ingress ISR kunnen
we naast een router, ook gebruik maken van een ATMswitch. Maar dan moet de ATMswitch
weI VC's kunnen mengen tot een VC, want een ingress ISR kan via meerdere interface poorten
4

Vroeger zorgde AAL 3,4 (ATM Adaptation Layer) voor de eel-interleave meehanisme (door middel van de informatie in de header van een eel), daardoor hebben zijn de eonventionele ATMswitehes niet uitgerust met een eelinterleave meehanisme. Om IP pakketten over ATM te transporteren, wordt niet AAL 3,4 maar AAL 5 gebruikt en
AAL 5 zorgt niet voor een eel-interleave meehanisme. Meer informatie over de versehillende AAL's kunt U vinden in [B_Spo97].
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data ontvangen voor dezelfde egress ISR. En bovendien moet de ATMswitch uitgerust worden
met de IP forwarding functionaliteiten van een router.
Via de egress ISR's verlaten de pakketten het ARIS netwerk. Een egress ISR is dus tevens een
ingress ISR. Maar voor de duidelijkheid wordt er onderscheid gemaakt tussen beide ISR's ten
opzichte van de richting van de flows door het ARIS netwerk.
Vanaf iedere egress ISR wordt er een boomstructuur opgebouwd naar alle ingress ISR's (Afb.
5-2). De egress ISR begint met het versturen van een establish bericht naar zijn ISR buren en
voegt in het bericht zijn egress ill toe. De buren bewaren deze informatie in hun vcrn (VC Information Base), voegen hun eigen ill aan het bericht toe en versturen op hun beurt het bericht
naar hun buren (uitgezonderd vanwaar het vandaan kwam). Door de ISR's hun ill's te laten
toevoegen aan het bericht, worden lussen voorkomen en ontstaat er een boomstructuur met de
egress ISR als root (Ned.: wortel) en de ingress ISR's als leafs (Ned.: bladeren). De pakketten
worden in omgekeerde richting, dan de establish berichten, over de boomstructuur naar een
egress ISR gestuurd.

Afb· 5-2. Boomstructuur vanaf de egress ISR naar de ingress ISR's.

Het voordeel van een boomstructuur is, dat het aantal paden gelijk is O(N), waarbij N gelijk is
aan het aantal egress ISR's. Maar evenals bij Tag Switching ontstaat er een probleem, wanneer
de ATMswitches geen eel-interleave mechanisme hebben. Dit zou tot gevolg hebben, dat we
geen boomstructuur hebben en dus ook geen O(N) paden. In [Viswa97] wordt er een oplossing
voor dit probleem gegeven. Deze oplossing zegt: gebruik voor iedere egress ISR een unieke
VPI en verdeel de beschikbare vcr s onder de ingress ISR's. Als nu de cellen, afkomstig van
verschillende ingress ISR's, voor dezelfde egress ISR in een ISR arriveren, kunnen de cellen
over een VPI verstuurd worden. Want nu treden er geen VCI botsingen op en is het mogelijk
om de oorspronkelijke cellen aan de egress ISR weer terug te winnen. Het nadeel van deze oplossing is, dat de schaalbaarheid beperkt is. ledere ingress ISR moet namelijk N unieke vcrs
tot zijn beschikking hebben voor de N egress ISR's.
De boomstructuur kan ook gebruikt worden voor multicasting. In dit geval begint de ingress
ISR met het opzetten van een boomstructuur. De ISR's in de core zullen op basis van hun bereikbaarheidsinformatie (verkregen door de routeringsprotocollen) het establish bericht doorgeyen aan hun buren. Op deze wijze worden alleen de paden naar de leden van de multicast groep
in de boomstructuur opgenomen.
Naast een boomstructuur kan ook een pad van een ingress ISR naar een egress ISR worden opgezet.
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5.1.3. Topologie-gebaseerde implementatie in IP Navigator.
Een IP Navigator netwerk ([Casca96]) is opgebouwd uit ATMswitches. Wanneer de IP Navigator software, naast de VNN (Virtual Network Navigator) en MPT (Multipoint-to-Point Tunneling) software, in de switches van Cascade Communications 5 is ge'installeerd, functioneren deze switches als routers.
Volgens [Rober97] en [Walder97] zijn er geen edge apparaten nodig. Dit betekent dat de ingress switches VC's aIle laag 3 network processing functies kunnen uitvoeren, zoals het verlagen van de TTL veld in een IP header (zie paragraaf 5.1.1).
Deze oplossing lijkt veel op ARIS van IBM. Evenals ARIS, wordt door de egress switch een
boomstructuur met behulp van het MPT protocol, die op iedere switch draait, naar aIle ingress
switches opgezet. De taak van VNN hierbij is, om een link state database van het netwerk op te
bouwen en deze up-to-date te houden. Hiervoor gebruikt VNN het OSPF algoritme (zie paragraaf 2.1.1.1).
Wanneer IP Navigator wordt ge'installeerd, kan VNN een IP routetabel ondersteunen, waarbij
de next-hop adres vervangen wordt door het adres van de juiste egress switch.

5.1.4. Flow-gebaseerde implementatie in IP Switching.
Een IP Switching netwerk ([Newm96a, b en c]) is opgebouwd uit IP Switches. Een IP Switch is
een ATMswitch, waarbij aIle conventionele ATM software is verwijderd en vervangen is door
de IP Switching software ([Ipsi196]). Door het feit dat aIle software van een conventionele
ATMswitch uit de IP Switch is verwijderd, waaronder ook de UNI (User to Network Interface)
software, kunnen IP Switches niet rechtstreeks met een ATMswitch verbonden worden. Interconnectie tussen beide soorten switches moet door een netwerkapparaat geschieden, die uitgerust is met IP Switching software en een ATM interface kaart. Hiervoor kan men een router gebruiken.
De IP Switching software bevat twee protocollen, namelijk:
• de General Switch Management Protocol (GSMP)
• de Ipsilon Flow Management Protocol (IFMP)
De GSMP ([RFC1987]) is een asymmetrische protocol, die ervoor zorgt dat een IP Switch
Controller (= de master) verbindingen in de ATMswitch (= de slave) kan opzetten en atbreken.
Communicatie tussen beide gebeurt via de VPIIVCI met standaardwaarde 0/15. De IP Switch
Controller is een supersnelle Pentium Pro machine, die samen met de ATMswitch in een doos
zit. Op de IP Switch Controller draait de software van een IP router en de protocollen IFMP en
GSMP.
IFMP ([RFC1953]) wordt gebruikt om labels op de wijze van downstream tag allocation (zie
paragraaf 5.1.1) aan flows toe te kennen. IFMP wordt door de IP Switch Controller gebruikt,
om na constatering dat het ontvangen pakket tot een lang levende flow behoort, een IFMP redirect bericht naar de stroomopwaarts gelegen buur te sturen (Atb. 5-3. (1». In dit bericht worden
de specifieke gegevens uit de flow (zoals destination adres, type of service, source adres, etc.)
en het bijbehorende VPIIVCI (= label) gestopt. De ontvanger bewaard deze informatie in het
(flow)geheugen en zal in het vervolg de arriverende pakketten, waarvan de gegevens in de
header overeenkomen met die in het (flow)geheugen, versturen met het bijbehorende VPIIVCI
(2). Maar voordat zo'n pakket wordt verstuurd, worden eerst de specifieke gegevens uit de IP
header verwijderd. Deze werkwijze zorgt ervoor, dat een IP Switch fungeert als een flowgebaseerde firewall.

5

Cascade Communications bestaat niet meer, omdat het is opgekocht door Ascend Communications.
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Wanneer het bovenstaande zich ook heeft afgespeeld tussen de stroomafwaarts gelegen IP
Switch en de IP Switch, die in het bovenstaande verhaal het IFMP bericht heeft verstuurt (3),
kan de laatstgenoemde de arriverende pakketten van de flow over laag 2 forwarden (4).
IP Switch

IP Switch
Edge Router

A)

flow id.
VPIIVCI=z!x

flow id.
VPIIVCI=y!u
IP Switch

IP Switch

Edge Router

B)

Afb. 5-3. Werking IP Switching: A) Een VPlIVCI wordt door een IP Switch en ook door zijn buur aan een flow toegekend; B) Deflow kan nu op laag 2 worden geforward.

Het grote nadeel om aan iedere flow een aparte label toe te kennen is, dat in grote netwerken er
niet genoeg VPIIVCI waarden beschikbaar zijn am iedere flow een eigen label te geven. Dit
probleem zal zijn beperkingen opleggen aan de omvang van het netwerk, waarin IP Switching
wordt toegepast. Voor dit probleem zijn er twee oplossingen. De eerste oplossing is, om niet
meer alleen rekening te houden met de flowgegevens, maar vooral ook met de topologie van het
netwerk. Bijvoorbeeld de destination edge router. De tweede oplossing is het invoegen van een
extra label in de ATM cellen, bijvoorbeeld in een schaduw header.

5.1.5. Flow-gebaseerde implementatie in CSR.
De Cell Switch Router ([Esaki96], [Toshi96]) van Toshiba lijkt veel op de oplossing van IpsiIon Networks. De Cell Switch Router (CSR) gebruikt in plaats van IFMP de Flow Attribute
Notification Protocol (FANP). Daamaast wordt IFMP ook door de CSR's ondersteund, zodat
de produkten van beide fabrikanten onderling compatibel zijn.
Een verschil tussen IFMP en FANP is, dat IFMP downstream tag allocation veroorzaakt en
FANP upstream tag allocation (zie paragraaf 5.1.1). De IP Switch Controller is vervangen door
de CSR Controller en de software van de ATMswitch wordt niet, zoals bij IP Switching weI het
geval is, weggegooid. Hierdoor heeft deze oplossing geen edge router nodig en kan het rechtstreeks communiceren met een conventionele ATMswitch.
Evenals bij IP Switching, heeft de oplossing van Toshiba ook te kampen met het probleem dat
er niet genoeg labels beschikbaar zijn om iedere flow een aparte label te geven. Ook hier zijn de
twee oplossingen mogelijk. In [Rober97] heeft Toshiba aangekondigd, dat het zal wachten op
de MultiProtocol Label Swapping (MPLS) specificatie van IETF.
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5.2. Overzicht van de besproken peer-to-peer multilayer mapping oplossingen.
In tabel 5-3 zijn de verschillen en eigenschappen van de aplassingen nag eens ap een rijtje gezet.
TabeI5-3. Overzicht eigenschappen van de peer-to-peer multilayer mapping oplossingen.

Gericht op:
Label methode:
Aantal benodigde
VC's:
Opzetten laag 2
pad:

Eigen protocollen:
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IP header processing in:
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op IP
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6. Server-gebaseerde schema's.
Een belangrijke eigenschap van de oplossingen in dit hoofdstuk is, dat een route-server, op aanvraag van een host of edge netwerkapparaat, de beste route op laag 2 door het netwerk naar de
destination host (of edge netwerkapparaat) met behulp van routeringsprotocollen berekent en
deze informatie aan de aanvrager doorgeeft. In feite doet een route-server niets anders, dan met
behulp van het laag 3 (IP) adres het bijbehorende ATM respectievelijk MAC adres van de destination in zijn routetabel opzoeken en deze aan de aanvrager doorgeven. Indien het ATM of
MAC adres niet in de routetabel van de route-server aanwezig is, wordt er gebruik gemaakt van
het Next Hop Resolution Protocol (NHRP) om het destination ATM of MAC adres te achterhalen.
Naast het opzoeken van het ATM of MAC adres, kan de route-server ook nagaan of de aanvrager geautoriseerd is om een verbinding met de desbetreffende destination op te zetten.
De source (= de aanvrager) zal na ontvangst van het ATM respectievelijk het MAC adres, de
datapakketten versturen via de opgezette verbinding tussen source en destination (zie paragraaf
2.2.2.1) respectievelijk de datapakketten rechtstreeks adresseren aan de destination. Hierbij is
het dus mogelijk, dat de destination achter een (edge) router ligt. In dit geval, zal de source het
ATM of MAC adres van de router hebben ontvangen van de route-server. De (edge) router zal
dan de datapakketten voor de echte destination afhandelen.
Indien de aanvrager geen ATM of MAC adres ontvangt op zijn rekest, mag het geen datapakketten versturen. Dit kan bijvoorbeeld optreden, wanneer de aanvrager niet de bevoegdheden
heeft om met een destination te communiceren.
Het voordeel ten opzichte van een router-gebaseerde netwerk is, dat, evenals de peer-to-peer
multilayer mapping oplossingen (hoofdstuk 5), de server-gebaseerde oplossingen de mogelijkheid bieden om het inter-subnet dataverkeer op laag 2 te forwarden. Hierbij moet dan weI de
core van het netwerk gezuiverd zijn van (conventionele) routers, zodat tussen iedere twee edge
netwerkapparaten een laag 2 pad mogelijk is. Hierdoor hoeft in de core van het netwerk geen
laag 3 forwarding voor de pakketten meer te geschieden, waardoor de datapakketten geen vertraging, ten gevolgen van laag 3 forwarding, meer oplopen in de core van het netwerk. Hetwelk
de betrouwbaarheid bij het voorspellen van de transmissieduur van de pakketten sterk verbeterd. Zodat ook betere QoS' beschikbaar komen in niet ATM-gebaseerde netwerken, zoals in
Ethernet LAN.
Een nadeel van de server-gebaseerde oplossing is, dat het gebruik maakt van NHRP. Dit protocol wordt door de oudere interface kaarten van de hosts en door de oudere switches in het netwerk niet ondersteund. Hierdoor is een server-gebaseerde oplossing aileen geschikt voor een
nieuwe netwerkinstallatie, tenzij de interface kaarten van de hosts en de switches "gratis"
ge-update kunnen worden.
In principe zijn er twee toepassingsgebieden voor server-gebaseerde schema's mogelijk, namelijk:
• een verbindingsgeorienteerde LAN en/of WAN, bijvoorbeeld een ATM WAN
• een niet verbindingsgeorienteerde LAN, bijvoorbeeld een Ethernet LAN
Voor het laatst genoemde toepassingsgebied zijn er nog geen oplossingen, die aan de eerder genoemde eigenschappen voor de server-gebaseerde schema's voldoen. Hierbij geldt vooral de
eis, dat een route-server geen datapakketten mag forwarden. (Hierbij is het weI mogelijk, om de
route-server in een conventionele router of ATMswitch te implementeren, zodat schijnbaar de
route-server datapakketten forward. Maar in alle server-gebaseerde schema's is het mogelijk,
om de route-server in een aparte doos in het netwerk te plaatsen. Hierdoor is FastIP van 3Com
geen server-gebaseerde schema (zie paragraaf 9.1).)
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In tabel 6-1 zijn de server-gebaseerde schema's van verschillende fabrikanten en hun toepassingsgebied opgenomen.
Tabel 6-1. Server-gebaseerde oplossingen.

Toepassin2S2ebied:
verbindingsgeorienteerde
LANIWAN
verbindingsgeorienteerde WAN

Fabrikant:
Newbridge Networks Corp.
Hughes Network Systems

Produkt:
MPOA implementatie in VIVID Switched Routing
Streaming

Een kenmerk van de server-gebaseerde oplossingen is, dat een server-gebaseerde netwerk gezien kan worden als een virtuele router. In de virtuele router zijn de verschillende elementen en
taken van een conventionele router verdeeld over meerdere netwerkapparaten (Afb. 6-1).
De route-server komt overeen met de processor van een conventionele router en heeft als taak:
het draaien van de routeringsprotocollen, het creeren en onderhouden van de routetabellen, het
opzoeken van onbekende routes en de gevonden route-informatie in het geheugen (= cache) van
een edge netwerkapparaat stoppen.
De edge netwerkapparaten zijn de interface kaarten van een virtuele router, waaraan alle hosts
zijn verbonden. Met behulp van de infonnatie in zijn cache (die gevuld wordt door de routeserver) kan een edge netwerkapparaat zijn datapakketten over de backplane van de virtuele
router naar een andere edge netwerkapparaat versturen.
De backplane van de virtuele router, dat wil zeggen de core van het server-gebaseerde netwerk,
bestaat uit switches.
Conventionele router

-~
:.".~
/
~
---Virtuele router

.. " ' . ' "

\

Ajb. 6-1. Virtuele router.

Het voordeel om de route-server de taken van routecalculatie te geven is, dat de edge netwerkapparaten goedkoper uitgevoerd kunnen worden. Tevens kan in een centraal punt netwerkbeheer verricht worden, zoals: beveiliging, authenticatie en het definieren van QoS typen voor
verschillende flows. Wanneer er echter geen redundantie aanwezig is in de route-servers, zal bij
het wegvallen van de route-server het hele netwerk plat gaan. Dit probleem kan men oplossen
door twee of meerdere route-servers in het netwerk te installeren, waarbij een de master routeserver is en de anderen de slaves. Bij het wegvallen van de master route-server zal dan de slave,
met de hoogste prioriteit, als master gaan fungeren. Om dit probleem technisch op te lossen,
zijn er twee protocollen ontwikkeld, namelijk de Hot Standby Router Protocol (HSRP) en de
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP). Beide protocollen zijn in een Internet-Draft document beschreven, namelijk in [HSRP97] en [VRRP97]. Meer infonnatie over Internet-Draft
documenten kunt U vinden in bijlage E.
In de volgende subparagrafen wordt wat dieper ingegaan op de implementaties van de fabrikanten.
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6.1. MPOA: oplossing voor een verbindingsgeorienteerde WAN.
Het ATM Forum heeft een oplossing om IP en andere laag 3 protocoIlen, zoals IPX, te combineren met ATM. Dit voorstel wordt MultiProtocol Over ATM (MPOA) genoemd ([Ryan97]) en
wordt met name door Newbridge Networks in zijn produkt VIVID Switched Routing
([Andre97]) ondersteund.
MPOA gebruikt drie complementaire technieken voor zijn fondament:
• LANE (LAN Emulation) van de ATM Forum
• NHRP (Next Hop Resolution Protocol) van de IETF (Internet Engineering Task Force)
• het concept van een virtuele router (zie vorige paragraaf)
Door middel van LANE kan een non-broadcast ATM netwerk een broadcast netwerk simuleren, zoals een Ethernet LAN. Hierdoor kunnen de Ethernet LAN hosts, die via een bridge, router of ATM-LAN converter met het ATM netwerk zijn verbonden, zonder enige wijzigingen
met elkaar over het ATM netwerk blijven communiceren.
LANE werkt volgens een client-server model. De edge netwerkapparaten (de bridge, de router
en de ATM-LAN converter) zijn de LANE Emulation Clients (LECs). De server bestaat uit een
drietal logische componenten, die in een netwerkapparaat geYmplementeerd kan worden, namelijk uit: de configuration server, de LAN Emulation Server (LES) en de BroadcastlUnknown
Server (BUS). De configuration server verschaft informatie over de configuratie van het ATM
netwerk aan een LEC en levert ook het adres van de LES. Wanneer een LEC het ATM adres
van de destination niet weet, vraagt de LEC aan de LES om het ATM adres van de destination
en zolang de LEC het ATM adres van de destination niet kent, worden de pakketten via de BUS
naar de destination geforward. De BUS zorgt daarnaast ook voor het forwarden van broadcast
pakketten in een LANE domein.
Door meerdere BUS' en LES' in een ATM netwerk te gebruiken, kunnen meerdere LANE domeinen in een ATM netwerk gecreeerd worden. Hierbij kan een LANE domein vergeleken
worden met een VLAN (zie paragraaf 2.2.1), waarbij de inter-LANE communicatie via routers
moet gebeuren.
Wanneer een ATM netwerk vele LANE domeinen telt, moet het inter-LANE verkeer gemiddeld
veeI routers passeren. In de meeste gevallen is het mogelijk, om een VC van de source LEC
naar de destination LEC via aIleen maar ATMswitches op te zetten. Daarvoor moet de source
LEC weI het ATM adres van de destination LEC kennen. Hiervoor kan de source LEC gebruiken maken van NHRP.
Hoe MPOA werkt:
Wanneer een pakket arriveert (Atb. 6-2 (1)) in een MPOA Client (= een edge netwerkapparaat
met onder andere: MPOA Client software, LEC software en NHRP Client software), bekijkt de
MPOA Client ofhet om een intra-LANE pakket gaat.
Wanneer het een intra-LANE pakket betreft, wordt het pakket via LANE afgehandeld. Gaat het
om een inter-LANE pakket, dan kijkt de MPOA Client eerst in zijn cache of daar het ATM
adres aanwezig is voor het netwerkadres in de header van het inter-LANE pakket. Ais dit niet
het geval is, vraagt de MPOA Client met behulp van NHRP aan zijn MPOA Server om het
ATM adres van de destination (2). De MPOA Server zal zijn routetabel raadplegen, om het
ATM adres van de destination host of edge netwerkapparaat te vinden. Levert de zoekactie
geen positief resultaat op, dan vraagt de MPOA Server via NHRP aan de next-hop MPOA Server om het ATM adres (3). Dit herhaalt zich net zo lang, totdat het ATM adres is gevonden. Het
gevonden ATM adres wordt via de geraadpleegde MPOA Servers (4) met behulp van NHRP
naar de MPOA Client verzonden (5). De MPOA Client bewaart het ATM adres in zijn cache en
zet een VC met de destination (edge) op. Nu kunnen de pakketten, zonder tussenkomst van
routers, rechtstreeks over laag 2 naar de destination (edge) worden verstuurd. Dit wordt ook weI
aangeduid met "cut-through" of "zero-hop" routering.
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Door MPOA te implementeren in een netwerk, ontstaan er in principe twee gescheiden netwerken: een laag 3 (IP) netwerk met ondersteuning van NHRP en een ATM netwerk. Ieder netwerk
heeft zijn eigen routerings- en besturingsprotocollen, waardoor het totale netwerk tamelijk
complex wordt.
MPOA Routers met
MPOA Server software

Afb. 6-2. MPOA geiinplementeerd in Vivid Switched Routing van Newbridge Networks.

6.2. Streaming: oplossing voor een verbindingsgeorH~nteerdeWAN.
Streaming van Hughes Network Systems lijkt veel op de oplossing van MPOA ([Hugh96a, b]).
Er is echter een belangrijk verschil. Streaming is namelijk niet aileen gericht op ATM, maar
ook op andere verbindingsgeorienteerde netwerken, zoals: Frame Relay, ISDN (Integrated Services Digital Network) en X.25.
Daamaast zijn er nog andere, kleinere verschillen. In plaats van de MPOA Client software is
een edge netwerkapparaat uitgerust met een software Assistent, die ook probeert om een directe
verbinding op laag 2 op te zetten met een destination edge. De taken van de MPOA Server
worden overgenomen door de Director, die het destination laag 2 adres aan de source edge levert.

6.3. Overzicht van de besproken server-gebaseerde schema's.
In tabel 6-2 zijn de verschillen en overeenkomsten van de besproken oplossingen nog eens op
een rijtje gezet.
TabeI6-2. Overzicht eigenschappen van de server-gebaseerde schema's.

toepassingsgebied:
netwerktechnologie:
route-server:
edge netwerkapparaat:

MPOA implementatie in VIVID
Switched Routine:
verbindingsgeorienteerde LANIWAN
ATM
MPOA Server
een netwerkapparaat met
MPOA Client software
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7. Multilayer switching.
Niet alle fabrikanten classificeren hun produkt als een multilayer switching produkt, maar bijvoorbeeld als een "routing switch" (Rapid-City en Bay Networks) of "layer 3 switching" (Intel)
produkt. Deze produkten hebben echter een aantal eigenschappen gemeen, namelijk:
• De functies van network processing (zie paragraaf 2.1.1.2) voor IP (en eventueel IPX)
zijn in ASIC's (Application Specific Integrated Circuits) geYmplementeerd en worden
dus in hardware uitgevoerd.
• Er is geen crossbar switch als backplane en ze hebben ook geen WAN interface poorten.
• De prijsklasse van de produkten ligt in de buurt van de high-end LANswitches.
Hoewel in de tweede generatie routerarchitecturen de twee basisfuncties van de router verdeeld
worden over twee soorten processors, Front-End Processors (PEP's) en een Central Processing
Unit (CPU) (zie paragraaf 2.2.2), worden network processing functies op de reP's nog steeds
in software uitgevoerd. Daardoor zal de capaciteit van een PEP, de processortijd, met de anderen moeten delen.
In switches worden de simpele network processing functies, in vergelijking met die van de
routers, uitgevoerd in ASIC's (Application Specific Integrated Circuits). Deze techniek wordt
nu ook, evenals in multigigabit routers (hoofdstuk 4), in multilayer switching produkten toegepast. Hierdoor evenaart de snelheid van laag 3 forwarding die van laag 2 forwarding.
In tegenstelling tot de architectuur van de multigigabit routers hebben de multilayer switching
produkten geen crossbar switch als backplane en ook geen WAN interface poorten. Hierdoor
ligt de prijsklasse in de buurt van de high-end LANswitches (ze hebben ongeveer dezelfde
componenten) en zijn ze daardoor uitstekend geschikt voor de LAN omgeving.

7.1. Time division switch modules.
In plaats van een crossbar switch module gebruiken de multilayer switching produkten een
Time Division Switch (TDS) module als backplane. In een TDS module delen de input en de
output poorten van de TDS module de communicatie-snelweg. De communicatie-snelweg kan
ZlJn:
• een gedeeld geheugen.
• een gedeeld transport medium, waarbij het medium een bus of een ring is.

1 ~H=rIIJI\--+ 1
2 ---+t--~2

N---+t--~N

PIS Demultiplexer

SIP Multiplexer
I
2

2

N

N

1

B) Gedeeld geheugen

A) Gedeeld medium
Ajb. 7-1. Time division switch modules.

In afb. 7-1 zijn de beide soorten TDS modules te zien. De doorvoersnelheid van de communicatie-snelweg definieert de capaciteit van de gehele TDS module en legt dus een bovengrens
vast voor de capaciteit van een particuliere oplossing, die niet kan toenemen.
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Omdat de communicatie-snelweg gedeeld wordt, kunnen TDS modules op een eenvoudige wijze multicasting ondersteunen, in [Kozaki91] wordt een multicasting implementatie in een gedeeld geheugen TDS module besproken.
In het algemeen wordt er een "round-robin" algoritme gebruikt om de bandbreedte te verdelen
over de poorten van de TDS module. Deze algoritme is echter niet eerlijk in het verdelen van de
bandbreedte onder de poorten van de TDS module. Daarom is er een andere algoritme ontwikkeld, die rekening houdt met de behoefte van iedere poort. Deze algoritme is het Weighted Fair
Queuing algoritme ([B_Part94]).
TDS modules zijn uitstekend geschikt om switches te bouwen met een capaciteit van enkele gigabits per seconde, zolang ze maar geen grote afmetingen aannemen. Want de capaciteit van de
communicatie-snelweg is beperkt door de huidige technologie en moet verdeeld worden over
aIle poorten van de TDS module.

7.2. Opbouwen en in stand houden van laag 3 routetabellen.
Naast de verschillende soorten TDS modules als backplane kunnen we ook onderscheid maken,
hoe de laag 3 routetabel wordt opgebouwd. Zoals in paragraaf 2.1.1.1 al is besproken, worden
in de meeste multilayer switching produkten de laag 3 routetabellen dynamisch, in plaats van
statisch, opgebouwd en onderhouden.
Tegenwoordig kunnen dynamische routetabellen op twee manieren worden opgebouwd en onderhouden, namelijk door:
• routeringsprotocoIlen: bijvoorbeeld RIP en OSPF (zie paragraaf 2.1.1.1)
• IP autolearning (het leren van IPIMAC adresconfiguraties).
Produkten, die gebruik maken van routeringsprotocoIlen, kunnen bijna overal in het netwerk
worden geplaatst. Ze verdringen de routers in de LAN naar de edge van het netwerk, waar deze
gebruikt worden als tussenpersoon voor de LAN en WAN omgeving.
IP autoleaming produkten kunnen maar op een bepaalde plaats in de LAN worden geplaatst, namelijk voor een router. De taak van dit produkt is om de belasting van de router te verlichten,
door het inter-subnet verkeer, dat in de LAN blijft (Afb. 7-2), voor de router te routeren. Daardoor heeft de router meer tijd beschikbaar voor het routeren van pakketten van en naar de WAN
omgeving. Dus een IP autolearning produkt vervangt de routers in de LAN niet.
Werkgroep 1 (VLAN I)

Werkgroep 2 (VLAN 2)

Multilayer switch met
IP autoleaming

Router
Fysiek netwerle

Logisch netwerle

Ajb. 7-2. De plaats van een IP autolearning produkt in de LAN.
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IP autolearning werkt als voIgt ([Foun97b]). Wanneer het IP autolearning produkt ge"installeerd
is in de LAN, lokaliseert het produkt automatisch de routers in het netwerk op twee manieren.
Ten eerste door gebruik te maken van "Internet Control Message Protocol (ICMP) router discovery" berichten, waardoor de routers zichzelf bekend gaan maken. En ten tweede door het passerende netwerkverkeer voor ICMP, IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) en OSPF te
bestuderen.
Nadat de routers in de LAN zijn gelokaliseerd, bestudeert het IP autolearning produkt het netwerkverkeer, dat afkomstig is van de routers. Het source MAC adres in een frame is dan gelijk
aan het MAC adres van een router. Met behulp van het destination IP en MAC adres in de
frames, leert het IP autolearning produkt de IPIMAC adresconfiguratie van de hosts. Deze informatie wordt in de routetabel bewaard.
Wanneer een frame wordt ontvangen, waarbij het destination MAC adres gelijk is aan het MAC
adres van een router (dus bij inter-subnet dataverkeer), wordt met behulp van een ASIC het
MAC adres van het destination IP adres opgezocht. Is het MAC adres aanwezig, dan wordt het
frame door het IP autolearning produkt geforward. Hierbij worden de overige network processing functies ook door ASIC's uitgevoerd, zoals het controleren van de header checksum en het
verlagen van het TTL veld. Indien het MAC adres niet aanwezig is, wordt het frame naar de
router geforward.
Hoewel een IP autolearning produkt opereert op laag 2 en laag 3 van het OSIRM, neemt het
geen deel aan de (laag 3) routeringsprotocollen. Het produkt is dus transparant voor laag 3 netwerkapparaten (dus ook voor hosts) en heeft daarom geen IP adressen voor zijn interface kaarten nodig. Het produkt kan zonder administratieve handelingen meteen in gebruik worden genomen. De beperking van IP autolearning is, dat de structuur van de LAN een boomstructuur
moet zijn.

7.3. De multilayer switching implementaties.
In de navolgende subparagrafen wordt wat dieper op de multilayer switching oplossingen van
de verschillende fabrikanten ingegaan.

7.3.1. Fastlron van Foundry Networks.
De FastIron ([Foun97a, b]) is een IP autolearning produkt, die een gedeeld geheugen TDS module als backplane heeft. Het heeft twee forwarding engines in ASIC: eentje voor de MAC forwarding en de ander voor het forwarden van IP pakketten. Beide forwarding engines zijn met
elkaar verbonden door middel van een 4 Gbps TDS module, die full duplex 2.5 tot 3.0 Mppsl
kan forwarden. Een 200 Mhz. Power PC RISC processor zorgt ervoor, dat alles in FastIron soepeltjes verloopt.
De FastIron kan 16000 MAC adressen en 16000 IP adressen in zijn caches opslaan en kan 1024
VLAN's ondersteunen. Het ondersteunt ook QoS, waarbij voorlopig aIleen onderscheid wordt
gemaakt tussen "normale" en "hoge" prioriteiten. In de toekomst zal ook RSVP worden ondersteund. Tot slot ondersteunt FastIron ook multicasting, uitgevoerd in een ASIC. Door passerende IGMP (Internet Group Management Protocol) berichten te bestuderen, zal FastIron de prestatie van de LAN verhogen door een multicast bericht aIleen naar die poorten te forwarden,
waar een lid van de multicast groep zit.

1

Deze getallen zijn door de fabrikant opgegeven en men moet daarom rekening houden dat deze getallen afuankelijk zijn van de definitie hoe groot de pakketten gemiddeld zijn. Gemiddeld zijn de pakketten in Internet 2000 bits
groot.
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7.3.2. Switch Node van Bay Networks2 •
De Switch Node ([Bay97], [Bay96D heeft een gedeeld medium TDS module als backplane,
waarbij het medium bestaat uit twee 1.2 Gbps bussen. Een bus is bestemd voor het forwarden
van dataverkeer en de andere voor besturings- en managementverkeer. De Switch Node kan I
Mpps forwarden. Een Intel 68060 33 Mhz. processor zorgt voor de centrale besturingsfuncties
en voor het opbouwen en de distributie van de volledige routetabellen naar de interface kaarten.
Op de interface kaarten is naast een MIPS R5000 180 Mhz. RISC processor, die onder andere
de route opzoekt, ook een DMA (Direct Memory Access) ASIC aanwezig. Het forwarding van
het dataverkeer wordt afgehandeld door de DMA ASIC. Er is dus sprake van een processor met
hardware assistentie (zie hoofdstuk 4). Bay Networks is bezig met het ontwikkelen van een RSP
(Route Switch Processor), waarbij de network processing functies voor IP en IPX in hardware
worden uitgevoerd. Ergens in het eerste half jaar van 1998 zal de RSP beschikbaar zijn.
De Switch Node kan op twee manieren de routetabellen opbouwen, namelijk door gebruik te
maken van routeringsprotocollen (zoals RIP, OSPF en IGRP) of door IP autoleaming. Daarnaast kan de Switch Node IP en IPX pakketten routeren en ondersteunt het 255 VLAN's. Bay
Networks spreekt niet over multicast en QoS ondersteuning.

7.3.3. FIRST™ Routing Switch familie van Rapid-City Communications3 •
De FIRST™

Routing Switch familie ([Rapid97a, b, cD bestaat uit de f1200, de f600 en de

f200 serie. Een belangrijk verschil tussen deze series is de snelheid van de gedeelde geheugen
TDS module en het aantal interface kaarten dat in de chassis van de Routing Switch past. De

grootvader, de f1200 Routing Switch, is de krachtigste en is uitgerust met een 15 Gbps TDS
module, waarover 7 Mpps geforward kunnen worden.
De Routing Switch komt in grote lijnen overeen met de architectuur van FastIron, waarbij de
belangrijkste verschillen zitten in de doorvoersnelheid van de TDS module en in de methode
om routetabellen op te bouwen. De Routing Switch gebruikt namelijk routeringsprotocollen om
de routetabellen te construeren. Daamaast zijn er onder andere nog verschillen in de grote van
de routetabellen (24000 MAC en IP adressen) en in het aantal VLAN's (127 stuks) dat ondersteund wordt.
Voorlopig wordt in de Routing Switch, evenals in de FastIron, alleen IP pakketten in hardware
geforward.

7.3.4. LANswitch 3LS Multilayer Switch van Madge Networks.
De LANswitch 3LS Multilayer Switch ([Madg97a, bD is geen nieuwe multilayer switching
produkt, in die zin, dat er een nieuwe doos moet worden aangeschaft. De LANswitch 3LS
Multilayer Switch is een module, die in de 1.28 Gbps Cellenium bus backplane geprikt wordt.
AIle IP en IPX network processing functies worden in hardware door de 3LS module uitgevoerd en kan daardoor meer dan 0.4 Mpps forwarden. Tevens is het mogelijk om een extra 3LS
module toe te voegen, zodat de belasting over beide modules verdeeld wordt en dus ook een
hogere prestatie wordt bereikt. De Intel 80960 33 Mhz. RISC processor zorgt voor het draaien
van routeringsprotocollen en voor het opbouwen van de routetabellen.

2

De Switch Node is nu bekend onder de naam "Accelar 100",
Doordat Bay Networks het bedrijf Rapid-City Communications heeft opgekocht, heeft de Routing Switch familie
een andere naam gekregen, namelijk Accelar. Meer informatie over de Accelar familie kunt U vinden op de Internet site van Bay Networks.
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7.3.5. Overige oplossingen.
Naast bovengenoemde oplossingen zijn er nog vele andere oplossingen, zoals de Express familie van Intel ([InteI97]). Deze oplossingen komen in principe neer op de eerder besproken ontwerpen en zijn ook verder niet onderzocht. (In meeste gevallen is de literatuur op Internet van
een produkt heel summier).

7.4. Overzicht van de besproken oplossingen.
In tabel 7-1 zijn de verschillen en overeenkomsten van de besproken oplossingen nog eens op
een rijtje gezet.
TabeI7-1. Overzicht eigenschappen van de multilayer switching produkten.

LANswitch 3LS
Multilayer Switch

IP

FIRST™ f1200
Routing Switch
IP

bus
1.2 Gbps

geheugen
4 Gbps

geheugen
15 Gbps

bus
1.28 Gbps

RIP,OSPF
eventueel

geen
ia

RIP,OSPF
nee

RIP,OSPF
nee

Switch Node
Network processing in
ASIC voor:
Type TDS module:
Gezamenlijke doorvoersnelheid:
Routeringsprotocollen:
IP autolearning:

4

IP,IPX

4

FastIron

IP,IPX

Voorlopig worden de network processing functies nog uitgevoerd door een processor met hardware assistentie.
Half 1998 is de RSP beschikbaar, waardoor de network processing functies geheel in hardware zullen worden uitgevoerd.
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8. IPIMAC address learning.
De belangrijkste eigenschappen van IPIMAC address learning produkten zijn:
• De network processing functies (zie paragraaf 2.1.1.2) voor IP (en eventueel andere
laag 3 protocollen) zijn in ASIC's (Application Specific Integrated Circuits) gei"mplementeerd en worden dus in hardware uitgevoerd.
• Laag 3 network processing functies worden alleen voor broadcast ARP pakketten uitgevoerd.
• Ze hebben geen WAN interface poorten.
• De eindstations (= hosts) versturen altijd een broadcast ARP pakket om het MAC adres
van een destination host te leren, ook wanneer een destination host in een ander subnet
is gelegen dan de source host.
In tegenstelling tot de multilayer switching produkten (zie hoofdstuk 7), die voor ieder binnengekomen pakket laag 3 network processing functies uitvoert, zal een IPIMAC address learning
produkt zich beperken tot de broadcast ARP pakketten. De overige pakketten worden op basis
van het destination MAC adres, dat met behulp van het broadcast ARP pakket is achterhaald,
geforward. Dit wordt ook weI aangeduid met "route once, switch many".
Evenals de multilayer switching produkten hebben de IPIMAC address learning produkten geen
WAN interface poorten. Maar er zijn wei produkten, die gebruik maken van een crossbar
switch module als backplane, bijvoorbeeld de GIGAswitchlFDDI van DEC ([Lukow97]).
In een netwerk, waarin subnetten en/of VLAN's zijn gedefinieerd, moet het inter-subnet en inter-VLAN verkeer door routers worden afgehandeld. In bijlage D is uitge1egd, hoe een host met
een andere host communiceert. Daaruit blijkt dat aan de hand van het netwerkmasker een host
bepaalt of het direct met de destination host mag communiceren of dat de communicatie dient
te geschieden via de default gateway router. Verder blijkt uit bijlage D, dat een broadcast ARP
pakket gebruikt wordt om het onbekende MAC adres van de destination (host of default gateway router) te achterhalen. Dit MAC adres is nodig om de pakketten, verpakt in frames, door
LANswitches te laten forwarden.
Op dit punt spelen de IPIMAC address learning produkten in. Door een source host in alle gevallen een broadcast ARP pakket te laten versturen, zullen de IPIMAC address learning produkten ervoor zorgen, dat het onbekende MAC adres van de destination aan de source host wordt
gegeven. Hierdoor kan de source host zijn datapakketten rechtstreeks aan de destination adresseren, zodat de tussenliggende LANswitches en IPIMAC address learning produkten de datapakketten op laag 2 kunnen forwarden. Dus zander een router te moeten passeren. Deze oplossing levert dus alleen tijdwinst op, wanneer de datapakketten niet geadresseerd worden aan de
(conventionele) default gateway router (of een next-hop router in de core van het netwerk). In
dit geval zal alsnog voor alle datapakketten laag 3 network processing functies worden uitgevoerd.
am de hosts in alle gevallen een broadcast ARP pakket te laten versturen, kan men kiezen uit
twee oplossingen:
• het netwerkmasker veranderen.
• de default gateway IP adres gelijk maken aan het IP adres van de host.
Door het netwerkmasker te veranderen en niet de default gateway IP adres, kan de netwerkmanager uit verschillende configuraties kiezen. Hij kan het netwerk opdelen in subnetten, waarbij
het inter-subnet verkeer door de default gateway router wordt afgehandeld. De netwerkmanager
kan er ook voor zargen, dat alle WAN verkeer direct naar de gateway router wordt gestuurd.
Terwijl de IPIMAC address learning produkten ervoor zorgen, dat het inter-subnet en inter-
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VLAN verkeer door de LANswitches en IPIMAC address learning produkten op laag 2 wordt
geforward.
De tweede oplossing laat het aan de IPIMAC address learning produkten over, of de pakketten
naar een gateway router moeten worden gestuurd.
Beide oplossingen kunnen statisch en dynamisch worden gerealiseerd, waarbij het statisch aanpassen van de netwerkmaskers en de default gateway IP adressen in grote netwerken nogal vee I
tijd kost. Voor het dynamisch aanpassen van deze parameters, kan men gebruik maken van het
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Deze methode wordt door NBase Communications in zijn DirectIP produkten toegepast.
Er zijn echter een aantal consequenties om een host altijd broadcast ARP pakket te laten versturen. Ten eerste is de beveiliging minimaal, tenzij de IPIMAC address learning produkten bij het
ontvangen van een broadcast ARP pakket de bevoegdheden van een source host nagaan en op
basis daarvan besluiten om het destination MAC adres aan de source host bekend te maken of
niet.
Ten tweede zal het netwerk overstroomd worden door broadcast berichten, tenzij door de
IPIMAC address learning produkten ook hier weer maatregelen tegen genomen worden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een ARP server.
Een andere consequentie van een IPIMAC address learning netwerk is, dat er geen redundante
actieve paden in het netwerk worden ondersteund. Deze beperking kan men opheffen door gebruik te maken van routeringsprotocollen (Tabel 8-1). De IPIMAC address learning produkten
kunnen dan onderling (en met de routers) gegevens uitwisselen over de topologie van het netwerk en hiermee een routetabel opbouwen.
Tabel 8-1. Het leren van de topologie in een1PIMAC address learning gebaseerde netwerk.

Routerinesprotocol:
toekomst
RIP
particuliere laag 2 "InterSwitch
Message Protocol" (ISMP)

Fabrikanten:
Digital Equipment Corp. (DEC)
NBase Communications
Cabletron Systems

Produkt:
IP Packet Switching
DirectIP
SecureFast Virtual Networking
(SFYN)

Het voordeel van een laag 2 routeringsprotocol is, dat de interfaces van de SFVN produkten
geen laag 3 (IP) adres nodig hebben. Daarom maakt Cabletron Systems in zijn SFVN produkten
gebruik van een laag 2 routeringsprotocol, die gebaseerd is op OSPF.

8.1. IPIMAC address learning implementaties.
In de vorige paragraaf is uitgelegd wat de eigenschappen van de IPIMAC address learning produkten zijn en wat het voordeel is om de routers in de core van het netwerk te vervangen door
deze produkten. In de volgende subparagrafen worden de verschillende implementaties wat
dieper besproken.

8.1.1. IP Packet Switching van DEC.
DEC heeft zijn IP Packet Switching techniek gei'mplementeerd op zijn GIGAswitchIFDDI
([Lukow97]). De GIGAswitchlFDDI heeft een 3.5 Gbps crossbar switch module als backplane.
IP Packet Switching geeft het meeste administratieve werk voor de netwerkmanager. Hij moet
alles met de hand aanpassen: de default gateway IP adres of het netwerkmasker, en het bereik
van de IP adressen (= subnet) voor iedere interface poort van de GIGAswitchIFDDI.
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Toevoegingen, verwijderingen en verplaatsingen van een host veroorzaken voor de netwerkmanager adrninistratieve rompslomp. De netwerkmanager moet de IP adresconfiguraties in de GIGAswitchlFDDI produkten en in de desbetreffende host aanpassen.
Verder ondersteunt de GIGAswitchIFDDI het particuliere IFMP protocol van Ipsilon Networks,
zodat beide netwerkprodukten met elkander kunnen communiceren.

8.1.2. SecureFast Virtual Networking (SFVN) van Cabletron Systems.
De oplossing van Cabletron Systems geeft al wat rninder adrninistratieve werkzaarnheden voor
de netwerkmanager. Vanaf een centraal punt kan de netwerkmanager in het SFVN netwerk
VLAN's definieren op basis van: interface poortnummers, MAC adressen, IP adressen (= subnet) of protocoltypen. Hoewel de netwerkmanager de default gateway IP adres in de routetabel
van iedere host nu nog statisch moet wijzigen, zal dat in de toekomst kunnen veranderen door
DHCP te gaan ondersteunen.
De SFVN oplossing bestaat uit drie essentiele produkten ([Cable97bD, namelijk uit:
• SFVN switches, die aIleen voor een broadcast ARP pakket laag 3 network processing
functies uitvoert en het overige netwerkverkeer op laag 2 forward.
• een VLAN manager, waarmee de netwerkmanager in een centraal punt de VLAN configuratie van het netwerk in de SFVN switches kan vastleggen. Dit is nodig om het
netwerk niet door andere soorten broadcast pakketten te laten overstromen.
• een SFVN server, waarop de bevoegdheden van de host staan en waarop de statistieken
van het netwerkverkeer wordt bijgehouden (bijvoorbeeld het starttijdstip, het eindtijdstip, de tijdsduur en de verbruikte bandbreedte van een gesprek).
In paragraaf 8 is al aangehaald, dat de SFVN switches gebruik maken van een particulier laag 2
routeringsprotocol. Dit protocol bestaat uit een aantal kleinere protocoIlen, namelijk:
• Switch Neighbor Discovery and Maintenance (SNDM) protocol.
• Virtual LAN Link State Protocol (VLSP).
• Loop-free interSwitch Message Path (LSMP) protocol.
• Address Resolution and Location Discovery (ARLD) protocol.
• Switch Broadcast Control and Delivery (SBCD) protocol.
• Switched Fabric Connection Tap (SFCT) protocol.
Het SNDM protocol wordt gebruikt om een SFVN switch zijn buren te leren kennen. Samen
met VLSP wordt de netwerktopologie in de databases van de SFVN switches up-to-date gehouden. Het VLSP is gebaseerd op OSPF, waarbij de adresstructuren zijn aangepast voor MAC
adressen. Met behulp van VLSP kan een SFVN switch de beste route naar een destination bepalen. Wanneer een route is bepaald en de host de bevoegdheid heeft om met de destination host
te communiceren, worden de SFVN switches, die op de route liggen, geprogrammeerd
([Cable97aD. Op basis van de source en destination MAC adres in een frame, wIlen de frames
hetzelfde laag 2 pad volgen. Dat wil dus zeggen, dat de SFVN een verbindingsgeorienteerde
oplossing is.
LSMP wordt gebruikt om de ARLD, SBCD en SFCT berichten zo efficient mogelijk, namelijk
via een boomstructuur, over de SFVN switches te verspreiden. Zo wordt het ARLD protocol
onder andere gebruikt om de locatie, het MAC adres en de VLAN identificatienummer van een
destination te achterhalen.
Het SBCD protocol wordt gebruikt om de onopgeloste broadcast ARP pakketten (= waarvoor
het destination MAC adres niet is gevonden) te forwarden naar aIleen die VLAN's, waartoe de
source host behoord.
Tot slot is er nog het SFCT protocol, die gebruikt wordt om het verkeer tussen twee host te
controleren, zodat de SFVN server de statistieken van het netwerkverkeer kan bijhouden.
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Meer informatie over de ISMP protocollen kunt U vinden in de IETF draft documenten. De 10catie van deze documenten op Internet kunt U vinden in de Iiteratuurlijst.
Naast ISMP wordt er ook gebruikt gemaakt van de Light-weight Flow Admission Protocol
(LFAP), die ([RFC2124]) de communicatie beschrijft tussen een SFVN switch en een SFVN
server. Via dit protocol kunnen de SFVN switches hun bevindingen van het netwerkverkeer aan
de SFVN server doorgeven plus dat een SFVN switch de bevoegdheden van een host aan de
SFVN server kan opvragen.
Een SFVN switch maakt op basis van de source en destination MAC adres in de frames onderscheidt tussen de verschillende flows, zoals ATM daarvoor de VPIIVCI gebruikt (zie paragraaf
2.2.2.1). Nu veranderen de SFVN switches de MAC adressen in de frames nog niet, maar Cabletron Systems is van plan om zijn SFVN oplossing uit te breiden, zodat verschillende flows
naar dezelfde destination samen gevoegd kunnen worden. Dit zal ergens in 1998 gebeuren.

8.1.3. DirectlP van NBase Communications.
DirectIP geeft nog minder administratief werk dan de voorgaande twee implementaties. Evenals
de SFVN oplossing worden VLAN's vanaf een centraal punt in het netwerk gedefinieerd. In
DirectIP kunnen de VLAN's aileen op basis van interface poortnummers of IP adressen gedefinieerd worden. Maar de DirectIP oplossing maakt gebruik van DHCP om dynamisch de default gateway IP adressen en netwerkmaskers in de hosts te wijzigen.
Een DirectIP produkt (= LANswitch) bestaat uit de volgende hoofdcomponenten ([NBase97a]):
• een VLAN Manager
• een Extended DHCP Relay Agent
• een Routing en Security Manager
AI eerder is gezegd, dat de netwerkmanager met behulp van een VLAN Manager het netwerk
vanaf een centrale plaats kan configureren. Dat kon op basis van interface poortnummers of IP
adressen. In het laatste geval spreken we dan van IP-VLAN's, die gebaseerd zijn op IP subnetten.
Een Extended DHCP Relay Agent is noodzakelijk om een DHCP server te gebruiken voor
meerdere VLAN's. DHCP is namelijk gebaseerd op een client/server model, waarbij een host
(= client) via een broadcast DHCP pakket zijn netwerkconfiguratie aan een DHCP server
vraagt. Deze netwerkconfiguratie bestaat onder andere uit een IP adres, een netwerkmasker en
de default gateway IP adres.
Omdat broadcast pakketten niet over andere VLAN's verspreid worden, zou dat dus betekenen
dat per VLAN een DHCP server nodig is. Daarom zijn de DirectIP produkten uitgebreid met
een Extended DHCP Relay Agent, waardoor broadcast DHCP pakketten direct naar de DHCP
server worden geforward. Dus ook wanneer de DHCP server in een ander VLAN is gelegen dan
de source host.
Evenals de SFVN oplossing, maakt DirectIP ook gebruik van een routeringsprotocol om de
netwerktopologie te \eren. Hiervoor maakt DirectIP gebruik van het laag 3 routeringsprotocol
RIP. Dat betekent dus weI, dat een DirectIP zichtbaar is voor laag 3 netwerkapparaten, zoals
routers, en daarom voor iedere interface een IP adres nodig heeft. Maar dit was in een centrale
DHCP serverconfiguratie toch al nodig, omdat volgens [RFC2131] de DHCP server moet weten, vanwaar een broadcast DCHP pakket is gekomen. Een Extended DCHP Relay Agent zal,
tijdens het forwarden van een broadcast DHCP pakket, zijn interface IP adres in het daarvoor
bestemde giaddr veld van het broadcast DHCP pakket plaatsen. De achterliggende gedachte om
dit te doen is, dat het mogelijk is dat een client nog geen IP adres heeft en dat daarom de DHCP
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server een broadcast DHCP responsie pakket moet versturen. Met behulp van het interface IP
adres wordt op een efficiente wijze het broadcast DHCP responsie pakket verstuurd, namelijk
aIleen die VLAN waar de client aanwezig is.
De taak voor de Routing Manager is dus het opbouwen en in stand houden van de netwerktopologie. De taak van de Security Manager is om na te gaan of een host de bevoegdheid heeft om
met een destination te communiceren. De netwerkmanager kan vanaf een centrale plaats de bevoegdheden van de stations en/ofIP-VLAN's in de DirectIP produkten programmeren. Op basis
van de IP adressen in een broadcast ARP pakket wordt dan nagegaan of de DirectIP produkt het
MAC adres van de destination aan de source host moet vrijgeven.

8.2. Overzicht van de besproken IPIMAC address learning oplossingen.
In tabel 8-2 zijn de verschillen en overeenkomsten van de besproken oplossingen nog eens op
een rijtje gezet.
TabeI8-2. Overzicht eigenschappen van de IP/MAC address learning produkten.

Gericht op:
het default gateway IP
adres en/of netwerkmasker wijzigen:
VLAN's configureren:
soorten VLAN's:

RouteringsprotocolIen:
Eigen protocolIen:
Ondersteuning van andere particuliere protocollen:
backplane:

IP Packet Switchinl!:
IP
statisch

statisch
IP adressen

geen
geen
IFMP van Ipsilon
Networks
3.5 Gbps crossbar
switch module

SFVN
IP, IPX , in de toekomst
NetBios en AppleTalk
statisch, in de toekomst met
DHCP

DirectIP
IP
dynamisch, m.b.v
DHCP

dynamisch, m.b. v. VLAN
Manager
interface poortnummers,
MAC adressen, IP adressen
of protocoltvpen
VLSP (onderdeel van
ISMP)
ISMPen LFAP
geen

dynamisch, m.b.v.
VLAN Manager
interface poortnummers
of IP adressen

2.5 Gbps TDS module

?
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9. Overige IP Switching oplossingen.
In dit hoofdstuk worden de IP Switching oplossingen van 3Com (FastIP), RND Networks (PowerIP) en Cisco Systems (Netflow Switching) behandeld. De eerste twee oplossingen zijn bestemd voor de LAN, terwijl de laatste ook in een WAN omgeving gebruikt kan worden.

9.1. FastlP van 3Com.
In deze paragraaf wordt eerst besproken, hoe FastIP werkt. Daarna zal besproken worden, waarom FastIP niet ondergebracht kan worden in een van de behandelde hoofdcategorieen.
Hoe werkt FastIP? FastIP is gebaseerd op drie protocollen ([3Com96]), waarbij de eerste twee
beschreven zijn in IEEE I draft documenten (niet gratis beschikbaar op Internet) en de derde beschreven is in een IETF draft document. Deze zijn:
• IEEE 802.1 Q, Draft Standards for Virtual Bridged Local Area Networks
• IEEE 802.1 p, Draft Standard for Traffic Class and Dynamic Multicasts Filtering Services in Bridged Local Area Networks
• IETF NHRP (Next Hop Resolution Protocol)
Het eerste protocol breidt de 802.3 header (zie afb. 2-7) uit met twee velden: een VlAN type
veld (van 2 bytes) en een VLAN ID veld (ook van 2 bytes). Hierdoor wordt de maximale lengte
van de frame vier bytes te groot. Dit wordt gecorrigeerd door de maximale lengte van het dataveld met vier te verlagen.
Dit protocol beschrijft hoe de VLAN informatie in een frame moet worden verpakt.
Met behulp van het tweede protocol kunnen de switches de VLAN informatie van de hosts door
het netwerk verspreiden, zodat iedere switch dynamisch de VLAN-topo1ogie van het netwerk
leert. De administratieve werkzaamheden van de netwerkmanager wordt dan beperkt tot het
statisch definieren van de VLAN's op de hosts.
Zonder dit protocol zou de netwerkmanager de VLAN configuratie van de interface poorten
statisch op iedere switch moeten configureren. Dit betekent voor MAC en IP gebaseerde
VLAN's, dat de netwerkmanager de VLAN configuratie in de switches moet aanpassen voor
iedere host, die van locatie wijzigt. Door nu de VLAN configuratie vast te leggen in een host,
wordt automatisch door 802.1p de VLAN configuratie in de switches aangepast, indien een
host van locatie zou wijzigen.
Van NHRP ([Lucia97]) is een particuliere protocol, namelijk distributed NHRP (dNHRP), afgeleid, waarbij de techniek van aanvraag en responsie pakketten is aangepast. Hierbij verloopt de
dNHRP communicatie als voIgt.
Wanneer een source host iets te versturen heeft, wordt de normale procedure gevolgd om datapakketten te versturen (zie bijlage D). In het onderstaande voorbeeld gaan we ervan uit, dat de
destination in een andere subnetIVLAN is gelegen en dat de communicatie dus via de (default
gateway) router verloopt (Afb. 9-1). Nadat de source host enige datapakketten heeft verzonden,
verstuurt de source een dNHRP aanvraag-pakket via de (default gateway) router naar de destination (1). In dit aanvraag-pakket zit onder andere het IP adres van de source en de destination
host, het source MAC adres, de VLAN type en VLAN ID van de source. Indien de destination
FastIP ondersteunt, zal deze een dNHRP responsie-pakket naar de source host terugsturen (2).
In dit pakket zijn onder andere het IP en MAC adres van de source en destination host, de source en destination VLAN type en VLAN ID aanwezig. In tegenstelling tot de route die NHRP
responsie-pakket voIgt, namelijk dezelfde route als die van het NHRP aanvraag-pakket, wordt
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een dNHRP responsie-pakket rechtstreeks aan de source host geadresseerd ([3Com97]). Hierdoor wordt het responsie-pakket via de switches naar de source host (degene die het dNHRP
aanvraag-pakket heeft gegenereerd) geforward. Dus niet meer via een router. Tijdens het forwarden leren de switches het MAC adres van de source, zoals de switches dat ook met het
dNHRP aanvraag-pakket voor de destination hebben gedaan. Komt het dNHRP responsie-pakket nu aan bij de source host, dan is er een laag 2 pad mogelijk. De source host kan in het vervolg zijn datapakketten rechtstreeks aan de destination adresseren.
Router
Host A

request
..dNHRP
_-----...

-- ... _._ ....

~

HostB
~

dNHRP response
Ajb. 9-1. Fast!? van 3earn.

Naast deze drie protocollen, waarop FastIP is gebaseerd, ondersteunt FastIP ook het particuliere
IFMP protocol van Ipsilon Networks, waardoor de oplossingen van beide fabrikanten compatibel met elkaar zijn.
Waarom past FastIP niet in de andere hoofdcategorieen?:
Ten eerste introduceert FastIP geen nieuwe router- of switchprodukten. Hierdoor vallen de volgende twee hoofdcategorieen al af: multigigabit routers en multilayer switching.
Ten tweede wordt het netwerkadres van de destination niet aan een VPIIVCI gebonden, noch
een routetabel van het netwerk opgebouwd. Dus de hoofdcategorie peer-to-peer multilayer
mapping valt ook af.
Vervolgens gebruikt FastIP ook geen broadcast ARP pakketten om het MAC adres van een destination te achterhalen, die in een ander subnet is gelegen. Maar verloopt de communicatie volgens de methode beschreven in bijlage D. Dus ook IPIMAC address learning valt af.
Tenslotte behoort het ook niet thuis in de categorie van de server-gebaseerde schema's. Hoewel
de dNHRP communicatie gebaseerd is op een client/server model, waarbij de source host vergeleken kan worden met de client en de destination met de route-server (met maar een route, namelijk die van zichzelf), is er toch een belangrijke reden, waarom het geen server-gebaseerde
schema is. De route-server mag nooit datapakketten forwarden. Omdat de destination host de
route-server is voor de source host, zal de route-server datapakketten van de source host naar
zijn draaiende applicaties moet forwarden en omgekeerd. FastIP behoort dus ook niet tot de
server-gebaseerde schema's.

9.2. PowerIP van RND Networks.
Deze oplossing van RND Networks is gebaseerd op F.I.R.S.T.: Fast Intranet Routed Switching
Technology ([Peter97], [RND97]).
Door FIRST heeft PowerIP onder andere dezelfde eigenschappen als de oplossingen in de categorie multilayer switching (zie paragraaf 3.1 en hoofdstuk 7), waarbij PowerIP gebruik maakt
van routeringsprotocollen, RIP en OSPF ([Data97]), om de routetabellen voor IP en IPX op te
bouwen en te onderhouden.
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Maar FIRST biedt nog een extra eigenschap, waardoor de datapakketten van een source host
niet allemaal via de (default gateway) router naar de destination host worden geforward.
Hoe werkt PowerIP? Een host voIgt de normale procedure, beschreven in bijlage D, om zijn
datapakketten naar een destination host te versturen. Hierbij is het IP adres van de default gateway router in de routetabel van een host gelijk aan het IP adres van een PowerIP produkt. Zodat
aIle datapakketten voor een destination host, gelegen in een ander subnet dan de source host,
via het PowerIP produkt worden afgehandeld. Dit gebeurt voor IP en IPX pakketten met een
laag 2 forwarding snelheid.
Tijdens het forwarden van het eerste datapakket, gaat FIRST na of de source host de bevoegdheid heeft om datapakketten op laag 2 naar de destination host te versturen. Dat wil zeggen dat
de (navolgende) datapakketten niet via de (default gateway) router, in dit geval een PowerIP
produkt, naar de destination geforward hoeven te worden. Maar dat de datapakketten rechtstreeks, met behulp van het MAC adres van de destination host, via de switches in het netwerk
naar de destination host geforward mogen worden.
Heeft de source host de bevoegdheid, dan gaat FIRST na of er een IP adres beschikbaar is in het
IP adressen depot 2 . Wanneer dit zo is, wordt door FIRST een ICMP(lnternet Control Message
Protocol) redirect pakket naar de source host gestuurd. Door middel van dit pakket wordt aan
de source host doorgegeven, dat de source de datapakketten voor de destination naar een andere
(gateway) router moet sturen. Het IP adres van deze schijnbaar aanwezige (gateway) router,
ofweI virtuele gateway router genoemd, staat in het ICMP redirect pakket. Omdat de source
host het MAC adres van deze virtuele gateway router niet kent, verstuurt de source host een
broadcast ARP aanvraag-pakket om het MAC adres te achterhalen. Dit broadcast ARP aanvraag-pakket wordt ook door het PowerIP produkt ontvangen, die het ICMP redirect pakket
heeft verstuurd. Het PowerIP produkt zal nu met behulp van het IP adres van de virtuele gateway router het MAC adres van de destination host in zijn geheugen opzoeken en dit MAC adres
aan de source host doorgeven. Van nu aan worden de frames aan de destination host geadresseerd en kunnen de frames zonder hulp van de (gateway) routers naar de destination worden geforward.
Het grote nadeel van PowerIP is, dat beschikbare IP adressen schaars zijn in een netwerk. Zeker
nu, omdat lANA de netwerkadressen in blokken aan een netwerk toekent, waarbij het kleinste
blok 256 IP adressen bevat. Een ander nadeel is, dat een PowerIP produkt bij moet houden,
wanneer een datasessie tussen de source en destination host is afgelopen. Zodat het gebruikte IP
adres voor de virtuele gateway opnieuw gebruikt kan worden, om een source host het MAC
adres van een ander destination host te !eren. Hoe het PowerIP produkt dit doet, is (nog) niet
vrijgegeven door RND Networks.
Een ander nadeel is, dat het IP adres van de default gateway router in de routetabel van iedere
host statisch aangepast moet worden. DCHP wordt namelijk niet ondersteund.

9.3. Netflow Switching van Cisco Systems.
Netflow Switching is een nieuwe software switching mechanisme voor de bestaande Cisco
routers. Netflow Switching stelt de Cisco routers in staat om de beschikbare diensten (security
en het bijhouden van de verkeersstatistieken) voor de netwerkmanagers uit te breiden, zonder
dat er sprake is van een prestatieverlies.
Hoe werkt Netflow Switching? In de onderstaande afbeelding is een overzicht gegeven hoe
Netflow Switching werkt. Het eerste pakket van een flow wordt op de conventionele wijze door
de Cisco router geforward.

2

In het IP adressen depot zitten alle IP adressen, die de netwerkmanager nog beschikbaar heeft om aan netwerkapparaten in zjjn klas AlBIC netwerk toe te kennen.
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Allereerst bepaalt een Cisco router de route van het pakket. Vervolgens wordt er nagegaan of
het pakket naar de destination geforward mag worden (met andere woorden of de source mag
communiceren met de destination). Dan wordt er gekeken welke prioriteit voor de flow geldt,
zodat de Cisco router weet in welke prioriteitenbuffer de navolgende pakketten uit dezelfde
flow tijdelijk moeten worden opgeslagen. Tot slot gaat de Cisco router na, wat de boekhoudingsgegevens voor deze flow zijn. Het belangrijkste boekhoudingsgegeven is uiteraard de prijs
per pakket, die in rekening gebracht moet worden aan de gebruiker van de source host. Al deze
gegevens (de route, de prioriteit van de flow, prijs per pakket, enzovoort) worden met behulp
van een flow identificatie in de Netflow cache bewaard. De flow identificatie bestaat uit de
source en destination IP adres en uit het transportlaag poortnummer, zodat een flow per gebruiker en per applicatie gei"dentificeerd kan worden.

Eerste
Pakket

Navolgende
Pakketten

Ajb. 9-2. Netflow Switching van Cisco Systems.

De navolgende pakketten worden met behulp van de flow identificatie geforward. Er wordt
door [Cisco97a, b] niet vermeld, hoe de Cisco router weet of het om de eerste pakket van een
flow dan weI om de navolgende pakketten van een flow gaat. Een logische veronderstelling is,
dat door speciale ASIC's eerst in de Netflow cache wordt gekeken of er een entry aanwezig is,
waarvan de flow identificatie overeenkomt met de gegevens in IPv4 header van het pakket. En
wanneer het zoekproces een negatief resultaat levert, de Cisco router het pakket op de conventionele wijze forward. In de slechtste gevallen zal dus alleen het eerste pakket extra vertraging
door het zoeken in de Netflow cache oplopen, die in vergelijking met het conventionele forwarden (in software) verwaarloosbaar is.
Door het feit dat Netflow Switching te splitsen is in het conventionele forwarden door de router
en het forwarden met behulp van een Netflow cache, is het mogelijk om Netflow Switching gedeeltelijk op de LANswitches te implementeren. De LANswitches worden dan uitgebreid met
de functionaliteiten in de onderste rechthoek in afb. 9-2. Door middel van een particuliere protocol kan de Netflow Switching router de benodigde gegevens in de Netflow cache van de Netflow Switching LANswitches opslaan.
Tijdens het forwarden van de pakketten wordt door Netflow Switching de verkeersstatistieken
bijgehouden van de lopende communicatiesessies. Aan het einde van een communicatiesessie
wordt een samenvatting van de verkeersstatistieken door de Netflow Data Export via het User
Datagram Protocol (UDP) naar een vooraf ingestelde destination getransporteerd. Het voordeel
ten opzichte van "remote monitoring" (RMON) is, dat in plaats van Simple Network Management (SNMP) polling er efficient met de beschikbare bandbreedte van het netwerk wordt omgegaan.
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Waarom past Netflow Switching niet in de andere hoofdcategorieen?:
Het moge duidelijk zijn dat het geen multigigabit router, geen peer-to-peer multilayer mapping
oplossing, geen server-gebaseerde oplossing en ook geen IPIMAC address learning produkt is.
Hoewel het mogelijk is om Netflow Switching in de Gigabit Switch Router (GSR) van Cisco
Systems te implementeren. In dit geval zou de GSR lijken op de multigigabit router van BBN,
die gebruik maakt van een IPv4 on-chip cache. Doch de Netflow cache bevat naast de destination IP adres en interface poortnummer, ook andere gegevens zoals: prioriteit van de flow,
source IP adres en transportlaag poortnummer, prijs per pakket.
Netflow Switching is ook geen multilayer switching oplossing, omdat deze voor alle IP (en
IPX) pakketten network processing in ASIC's afhandelt, zoals het opzoeken van de route.
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10. Voor- en nadelen.
In dit hoofdstuk zijn de voor- en nadelen van de verschillende categorieen op een rijtje gezet,
zodat deze met elkander vergeleken kunnen worden. Voor de eigenschappen van de "verschillende" oplossingen verwijs ik naar de desbetreffende hoofdstukken, die tussen de haakjes is
vermeld.
De voordelen worden aangeduid met een '+' -teken en de nadelen met een '-' -teken.
Multigigabit routers (hoofdstuk 4):

+ crossbar matrix: lage blokkeringskans en hoge doorvoersnelheid, op een eenvoudige
wijze kan multicasting worden ondersteund.
volledig compatibel met andere netwerkapparaten.
geen veranderingen in huidige netwerkstructuur nodig.
geen particuliere protocollen nodig.
standaard gebaseerd.
- crossbar matrix: kosten nemen kwadratisch met aantal poorten toe, complexiteit neemt
toe bij toename poorten.
duur: het is een supersnelle router met een crossbar matrix als backplane.
schaalbaarheid blijft een vraagteken: alle pakketten worden op laag 3 gerouteerd, waardoor in de toekomst hetzelfde probleem, besproken in paragraaf 3.1, kan optreden.
hoofdzakelijk een WAN oplossing.

+
+
+
+

Peer-to-peer multilayer mapping (hoofdstuk 5):

+ gebaseerd op de hardware van een ATMswitch: hoge doorvoersnelheid en lage blokkeringskansen.
de oplossingen gebruiken particuliere protocollen.
geen onderlinge compatibiliteit, tenzij de oplossingen elkanders particuliere protocollen
ondersteunen.
meeste ATMswitches hebben geen eel-interleave mechanisme, daardoor is schaalbaarheid beperkt tot het aantal beschikbare labels.
hoofdzakelijk een WAN oplossing.
de meeste oplossingen alleen voor IP.
Topologie- gebaseerd:
+ labels worden van te voren, voordat een datapakket is ontvangen van een source host,
aan de verschillende routes toegekend.
+ alleen aan de edge van het netwerk worden laag 3 network processing functies voor de
datapakketten uitgevoerd.
Flow-gebaseerd:
- labels worden tijdens het datatransport aan de pakketten toegekend, hetwelk een extra
vertraging voor de datapakketten introduceert.
- netwerkapparaten aan de edge en in de core van het netwerk moeten laag 3 network
processing functies kunnen uitvoeren, daardoor moeten de cellen ook geassembleerd
worden tot een pakket en daama weer in cellen gesegmenteerd worden.

Server-gebaseerde schema's (hoofdstuk 6):

+ centrale routecalculatie en management van de bevoegdheden van de hosts.
+ gedistribueerde network processing functies in de edge netwerkapparaten, waardoor deze goedkoper zijn dan een conventionele router; de core van het netwerk bestaat uit
switches.
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-

single point of failure: geen redundantie aanwezig in de route-servers, tenzij dit wordt
opgelost met behulp van VRRP of HSRP.
interface kaarten moeten vervangen of via software ge-upgrade worden: NHRP wordt
niet door de oudere interface kaarten ondersteund.
hoofdzakelijk een WAN oplossing.

Multilayer switching (hoofdstuk 7):

+ compatibel met andere netwerkapparaten.
+ laag 3 network processing functies in ASIC's in plaats van in software ge'implementeerd.

+ goedkoper dan de conventionele routers: prijs ligt in de buurt van de high-end LANs-

witches.
aIleen voor de LAN.
hoofdzakelijk voor IP en IPX.

Gebaseerd 0D routeringsprotocollen:
+ vervangt de conventionele routers.
schaalbaarheid blijft een vraagteken: aIle pakketten worden op laag 3 gerouteerd, waardoor in de toekomst hetzelfde probleem, besproken in paragraaf 3.1, kan optreden.
Gebaseerd 0D IP autolearning:

+ transparant voor laag 3 netwerkapparaten.
+ verlicht de belasting voor een router: datapakketten richting router worden onderschept
en als het mogelijk is door het IP learning produkt op basis van de informatie in zijn
IPIMAC adresconfiguratie routetabel op laag 2 geforward.
er moet een router in het netwerk aanwezig zijn.
de netwerkstructuur moet een boomstructuur zijn; er mogen dus geen lussen aanwezig
zlJn.
IPIMAC address learning (hoofdstuk 8):

+ laag 3 network processing functies in ASIC's in plaats van in software ge'implementeerd.

+ er worden aIleen laag 3 network processing functies voor broadcast ARP pakketten uit-

gevoerd; de datapakketten worden op laag 2 geforward.
netwerkmanager moet statisch het IP adres van de default gateway router in de routetabel van de hosts aanpassen, tenzij gebruik gemaakt wordt van DHCP (zoals bij DirectIP).
aIleen voor de LAN.
hoofdzakelijk IP.

Overige IP Switching oplossingen (hoofdstuk 9):
FastIP:

+ compatibel met andere netwerkapparaten; aanpassingen aIleen nodig in de hosts.
-

interface kaarten moeten vervangen of via software ge-upgrade worden: dNHRP wordt
niet door de oudere interface kaarten ondersteund.
aIleen voor de LAN.
aIleen voor IP.

PowerIP:

+ compatibel met andere netwerkapparaten.
+ laag 3 network processing functies in ASIC's in plaats van in software ge'implementeerd.
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schaalbaarheid sterk beperkt: maakt gebruik van vrije IP adressen, dit is een van schaarste netwerkbronnen.
- netwerkmanager moet statisch het IP adres van de default gateway router in de routetabel van de hosts aanpassen, tenzij gebruik gemaakt wordt van DHCP (zoals bij DirectIP).
- aIleen voor de LAN.
- aIleen voor IP en IPX.

Nettlow Switching:
+ volledig compatibel met andere netwerkapparaten.
+ geen veranderingen in huidige netwerkstructuur nodig.
+ geen particuliere protocollen nodig.
+ standaard gebaseerd.
+ LANIWAN oplossing
+ prijs afhankelijk van de router, waarop Netflow Switching is ge'implementeerd.
aIleen nog voor IP
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11. Resultaten en discussies.
11.1. Vier Criteriapunten.
In deze paragraaf worden de zes hoofdcategorieen aan vier criteriapunten getoetst. De resultaten zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Vervolgens wordt in deze paragraaf uitgelegd,
waarom de resultaten gelijk zijn aan de waarden in de onderstaande tabel.
Tabelll.l: Vier criteriapunten voor de IP switching en gerelateerde technieken.

Hoofdcategorie:

Compatibiliteit met Complexiteit van
andere neteen oplossing:
werk(apparaten):
Multigigabit rouuitstekend
crossbar switch
ters
backplane
Peer-to-peer
door middel van
hardware
multilayer maprouters met
ATMswitches in
ping
eigen particuliere
de core en de beprotocollen
perkte VPI/VCI's
Server-gebaseerde
uitstekend
hardware
schema's
ATMswitches in
de core en de beperkte VPI/VCI's
Multilayer swituitstekend
hardware
ching
IPIMAC address
uitstekend (zolang
hardware
learning
de database van het
netwerk statisch
wordt opgebouwd)
Overige
uitstekend
hardware
(FastIP: hardware
van de aanwezige
netwerkapparaten)

Prijs/prestatie
verhouding:

QoS:

slecht

beperkt
(toekomst RSVP)
beperkt
(toekomst RSVP)

slecht

goed

ATM signalering

goed

beperkt
(toekomst RSVP)
zeer beperkt

goed

goed

zeer beperkt
(Netflow Switching
beperkt, toekomst
RSVP)

Multigigahit routers:
De multigigabit routers kunnen alle diensten ondersteunen van de high-end conventionele routers. Ze zijn uitstekend compatibel met de andere netwerkapparaten en toepasbaar in alle netwerkconfiguraties.
Doordat de multigigabit routers een crossbar switch als backplane gebruiken, worden er hoge
eisen gesteld aan de snelheid waarmee network processing geschied. Dit om optimaal te profiteren van de kleine blokkeringskansen en de hoge doorvoersnelheid van de crossbar switch
backplane. Dat betekent ook dat de complexiteit van de multigigabit routers toeneemt, naar
mate de prestatie (zoals de doorvoersnelheid) toeneemt.
De prestatie, de complexiteit en de grote inzetbaarheid van de multigigabit routers zorgen ervoor, dat de prijs hoger is dan de beste high-end conventionele router, zoals de Cisco 7500.
Hierdoor zal een multigigabit router alleen op die plaatsen worden ingezet, waar routering
noodzakelijk is en de beste high-end routers het netwerkverkeer niet meer kunnen afhandelen.
Uit de volgende paragraaf blijkt, dat de multigigabit routers vooral gebruikt worden in de toegangswegen tot een Internet backbone.
Tot slot QoS. QoS wordt alleen door Cisco Systems expliciet aangehaald. Cisco zegt dat RSVP
niet voldoende is, om nieuwe kwaliteitsdiensten in Internet te leveren. Maar zegt dat RSVP gecombineerd moet worden met geavanceerde buffertechnieken en mapping op QoS-klassen aan
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de edge van het netwerk. Zo kennen zij de Committed Access Rate (CAR) om de bandbreedte
in het netwerk aan de edge te beheren.

Peer-to-peer multilayer mapping:
In tegenstelling tot de compatibiliteit van de multigigabit routers met andere netwerkapparaten,
moeten (conventionele) routers deinterconnectie verzorgen tussen een peer-to-peer multilayer
mapping netwerk en andere netwerken. Dit geldt ook voor twee peer-to-peer multilayer mapping netwerken van verschillende fabrikanten, die aan elkaar moeten worden gekoppeld. In dit
geval moet de router de particuliere protocollen van beide peer-to-peer multilayer mapping oplossingen ondersteunen, waarbij het mogelijk is om op basis van labels de pakketten op laag 2
te forwarden.
De graad van de complexiteit van een peer-to-peer multilayer mapping oplossing wordt bepaald
door de doorvoersnelheid en de schaalbaarheid van de desbetreffende oplossing. In het eerste
geval wordt de doorvoersnelheid van een peer-to-peer multilayer mapping oplossing bepaald
door de hardware van de gebruikte ATMswitch in de core van het netwerk en niet door de ge"integreerde basisfuncties van een router. In het tweede geval wordt de schaalbaarheid, naast de
hardware van de gebruikte ATMswitch (het aanwezig zijn van een cel-interleave mechanisme),
ook bepaald door de particuliere protocollen, waarmee informatie over de labels in het netwerk
worden uitgewisseld. Zodat in het beste geval een boomstructuur kan worden gecreeerd van een
ingress naar iedere egress peer-to-peer multilayer mapping produkt.
In de meeste gevallen kunnen de aanwezige routers en ATMswitches in het bestaande netwerk
ge-upgrade worden naar een peer-to-peer multilayer mapping oplossing. Daardoor kunnen de
kosten beperkt blijven tot het implementeren van de particuliere protocollen in de software van
aIle ATMswitches en routers in het netwerk. In de overige gevallen, moet men een prijs betalen
voor een peer-to-peer multilayer mapping produkt, die hoger is dan een vergelijkbare high-end
router of ATMswitch. Men moet namelijk meer betalen voor de hogere prestatie, die uit een
ATM netwerk kan worden gehaald met een peer-to-peer multilayer mapping oplossing. Let weI,
een peer-to-peer multilayer mapping produkt geeft nog niet de vruchten van een peer-to-peer
multilayer mapping oplossing. Daarvoor heeft men een keten van peer-to-peer multilayer mapping produkten nodig.
Tot slot QoS. AIle oplossingen geven aan, om de capaciteiten van de ATMswitch hardware te
gebruiken, om kwaliteitsdiensten voor IP flows in een ATM netwerk te garanderen. In plaats
van ATM signalering geven ze aan om RSVP te gaan gebruiken. Het probleem wat hierbij
voordoet, is hoe de RSVP parameters naar de juiste ATM QoS parameters moeten worden vertaald.

Server-gebaseerde schema's:
Wat betreft de compatibiliteit, kan een server-gebaseerde schema met de minimale aanpassingen in een ATM netwerk worden ge"integreerd. In principe hoeven er maar twee dingen aangepast te worden. Ais eerste moet er een route-server aanwezig zijn, die de IP routeringsprotocollen draait en NHRP ondersteunt (dit kan op een bestaande router ge"implementeerd worden).
Ten tweede hoeven de edge netwerkapparaten geen IP routeringsprotocollen meer te draaien,
maar moeten ze weI NHRP ondersteunen, IP headers kunnen lezen en pakketten in cellen (en
omgekeerd) kunnen translateren. Wat betreft de compatibiliteit tussen twee server-gebaseerde
schema's van verschillende fabrikanten, is de compatibiliteit gegarandeerd door het feit, dat
NHRP gebruikt wordt als communicatieprotocol tussen een edge netwerkapparaat en een routeserver en tussen route-servers onderling.
De complexiteit wordt in de server-gebaseerde oplossingen bepaald door de doorvoersnelheid
en de schaalbaarheid, die een oplossing biedt. De doorvoersnelheid wordt voor het overgrote
deeI bepaald door de hardware van de aanwezige ATMswitches in de core van het netwerk.
Want het doel van een server-gebaseerde schema is, om het inter-LANE verkeer zonder routers
door het ATM netwerk te transporteren. Wil men sneller het inter-LANE verkeer door het ATM
netwerk transporteren, dan zal men eerst de doorvoersnelheid van de ATMswitches moeten
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verhogen. Hierdoor neemt de complexiteit van de hardware van de ATMswitches toe. Het
tweede punt betreft de schaalbaarheid, die door dezelfde aspecten wordt bepaald als bij de peerto-peer multilayer mapping oplossingen. Doch nu wordt er gebruik gemaakt van het Q.2931
protocol om een VPINCI label aan een VC te binden.
De server-gebaseerde schema's hebben een goede prijs/prestatie verhouding. Een gunstige prijs
komt voort uit het feit, dat de edge netwerkapparaten goedkoper gemaakt kunnen worden dan
de conventionele routers: ze hebben geen CPU nodig om IP routeringsprotocollen te draaien en
ook geen grote geheugens om de IP routetabeIlen te bewaren. De goede prestatie komt voort uit
het feit, dat een server-gebaseerde schema, evenals de peer-to-peer multilayer mapping oplossingen, beter gebruik maakt van de beschikbare capaciteiten van het ATM netwerk: het interLANE verkeer wordt via de hardware van de ATMswitches door de core van het ATM netwerk
naar de destination (of edge netwerkapparaat) getransporteerd.
Wat is er te zeggen over de QoS. WeI, op het moment dat een edge netwerkapparaat besluit om
een directe VC met de destination edge netwerkapparaat op te zetten, kan door middel van de
ATM signalering de kenmerkende QoS' van ATM worden geleverd. Het probleem is aIleen,
hoe weet men aan welke QoS de VC moet voldoen. Of men maakt gebruik van de gegevens in
de header van het eerste pakket in een flow Of men moet gebruik maken van een reserveringsprotocol, bijvoorbeeld RSVP, om de gewenste QoS voor een IP flow naar ATM QoS parameters te transleren.

Multilayer switching:
Compatibiliteit met aIle netwerkapparaten wordt door aIle multilayer switching produkten ondersteund. Dit komt door het feit, dat ze geen particuliere protocoIlen gebruiken om met elkaar
(dat wil zeggen dezelfde multilayer produkten) te communiceren: Of ze gebruiken standaard IP
routeringsprotocoIlen Of ze gebruiken helemaal geen IP routeringsprotocoIlen (zoals bij IP autolearning).
De complexiteit van een multilayer switching oplossing wordt bepaald door de doorvoersnelheid van een multilayer switching produkt. Omdat network processing geheel of gedeeltelijk in
ASIC's wordt ge"implementeerd en gedistribueerd wordt naar iedere interface kaart (voor de
meeste multilayer switching produkten), is het opzoeken van de route in de routetabel niet meer
de grootste beperkende factor voor de hoogte van de doorvoersnelheid. De bottleneck is nu naar
de TDS backplane verschoven.
Door network processing geheel of gedeeltelijk in ASIC's te implementeren, is het forwarden
van inter-subnet en inter-VLAN verkeer sterk verbeterd. Hoewel de prijs van een multilayer
switching produkt tussen de high-end conventionele routers en de high-end LANswitches ligt,
zal de prijs/prestatie verhouding in de buurt liggen van de high-end LANswitches.
Tot slot QoS. Er wordt maar door twee fabrikanten expliciet aangehaald dat het twee prioriteiten buffers voor iedere output interface poort heeft, waarvan er een bestemd is voor tijdkritieke
pakketten (zoals real-time verkeer) en de andere voor het overige verkeer. Ook wordt door deze
twee fabrikanten aangegeven, dat het in de toekomst mogelijk wordt om RSVP te gebruiken
voor het reserveren van netwerkmiddelen in deze multilayer switching produkten.

IPIMAC address learning:
De IPIMAC address learning produkten zijn volledig compatibel met de andere netwerkapparaten, indien ze als een laag 2 switch werken. Wil men echter de IPIMAC address learning produkten gaan gebruiken waarvoor ze zijn ontworpen, dan blijkt dat de IPIMAC address learning
produkten een particuliere protocol gebruiken, om informatie over de netwerktopologie uit te
wisselen (met uitzondering van IP Packet Switching en in de toekomst DirectIP). Dat houdt dus
in, dat aIleen de produkten die hetzelfde particuliere protocol ondersteunen dynamisch een database van de netwerk kunnen opbouwen. De netwerkmanager moet dan de 'ontbrekende delen'
van het netwerk statisch in de database invuIlen.
De complexiteit van de IPIMAC address learning produkten wordt bepaald door de doorvoersnelheid van de produkten. Deze produkten steIlen een source in staat om zijn pakketten direct
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aan de destination host te adresseren. Daarom wordt de doorvoersnelheid van de IP/MAC address learning produkten niet bepaald door de getntegreerde routerfunctionaliteiten, maar door
de hardware van de IP/MAC address learning produkten. Daardoor vormt de backplane de
bottleneck in de hoogte van de doorvoersnelheid.
De prijs/prestatie verhouding is evenals bij de multilayer switching produkten goed. De prijs zal
in het begin (uiteraard) hoger liggen dan de prijs voor vergelijkbare high-end LANswitches,
maar zal naar verwachting in de toekomst dalen tot de prijs van deze high-end LANswitches.
De prestatie van een IP/MAC address learning produkt is gelijk aan een vergelijkbare (highend) LANswitch. Een IP/MAC address learning produkt bestaat namelijk uit een (high-end)
LANswitch met ge'integreerde routerfunctionaliteiten, die voor de datapakketten network processing van een LANswitch uitvoert.
Dan tot slot QoS. Er wordt niet over QoS gesproken door de fabrikanten. Dat betekent dat de
IP/MAC address learning produkten niet meer QoS leveren dan de vergelijkbare high-end
LANswitches. Wil men in de toekomst QoS leveren, door prioriteiten buffers (voor real-time
verkeer) te implementeren en RSVP te gaan ondersteunen, dan moeten de IP/MAC address
learning produkten, naast de broadcast ARP pakketten, ook RSVP pakketten lezen, om na te
gaan welke QoS de bijbehorende IP flow wil..
Overige:
AIle drie, besproken produkten zijn volledig compatibel met de andere netwerkapparaten. Doch
wil FastIP goed werken, dan moeten de LANswitches in het netwerk IEEE 802.1Q en 802.1p
ondersteunen. Deze twee protocollen zijn nodig om de LANswitches de VLAN topologie van
het netwerk te leren, zodat het dNHRP responsie-pakket via de kortste weg door het netwerk
naar de source geforward wordt.
De complexiteit van FastIP wordt bepaald door de doorvoersnelheid van de LANswitches en
routers in het bestaande netwerk. Wanneer de source en destination zander tussenkomst van een
PowerIP produkt met elkaar communiceren, ligt evenals bij FastIP de complexiteit bij de netwerkapparaten in het bestaande netwerk. Anders wordt de complexiteit ook bepaald door het
PowerIP produkt. De doorvoersnelheid bij Netflow Switching wordt in aIle gevallen door het
Netflow Switching produkt zelf bepaald.
De verhouding tussen prijs en prestatie is voor aIle drie, besproken oplossingen goed en zal in
de buurt van de high-end LANswitches liggen.
Wat betreft de QoS. FastIP levert geen QoS, maar laat dit over aan de routers en LANswitches
in het netwerk. Ook de fabrikant van PowerIP spreekt niet over QoS, zadat de aanwezige QoS
vergeleken kan worden met die van de high-end LANswitches. Netflow Switching biedt echter
weI QoS door geavanceerde buffertechnieken en RSVP.

11.2. Netwerkconfiguraties.
Welke oplossing gebruik je in welke netwerkconfiguraties? Op deze vraag wordt in deze paragraaf een antwoord gegeven.
Om de bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden, moeten we onszelf eerst een drietal vragen
stellen. De eerste vraag die we stellen is: "Wat is de geografische omvang van het bestaande
netwerk: een WAN of een LAN omgeving?".
De vraag die we daarna stellen is: "Is het bestaande netwerk verbindingsgeorienteerd (bijvoorbeeld een ATM netwerk) of verbindingsloos (bijvoorbeeld een Ethernet netwerk)?".
De laatste vraag luidt: "Wat is het probleem met de conventionele routers in het bestaande netwerk? Wordt de router overbelast door het inter-subnet en/of inter-VLAN verkeer?".
Aan de hand van deze drie vragen en tabel 11.2 hebben we al een redelijk beeld gekregen, welke hoofdcategorieen een oplossing bevatten, om het probleem met de conventionele routers in
het netwerk op te lossen.
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Tabelll.2: Netwerkconfiguraties.

Hoofdcategorie:
Multigigabit routers
Peer-to-peer multilayer mapping
Server-gebaseerde
schema's
Multilayer switching
IPIMAC address
learning
Overige

Geografisch
omvane::
WAN
WAN

Type netwerk:

Het atbandelen van het:

A1MJEthernet
A1M

inter-subnet en inter-VLAN verkeer
inter-LIS en inter-LANE verkeer

WAN

ATM

inter-LIS en inter-LANE verkeer

LAN

Ethernet

LAN

Ethernet

inter-subnet en inter-VLAN verkeer
(IP autolearning produkten alleen
voor inter-VLAN verkeer)
inter-VLAN verkeer

LAN

Ethernet

inter-subnet en inter-VLAN verkeer (PowerIP en
FastIP alleen voor inter-VLAN verkeer)

Uit tabel 11.2 blijkt, dat er meerdere hoofdcategorieen een oplossing leveren, voor het probleem met de conventionele routers in een bepaalde netwerkconfiguratie. We kunnen nu een
aantal dingen doen. We kunnen kijken naar de prijs/prestatie verhouding van de mogelijke oplossingen, maar dan blijkt dat deze niet vee I van elkaar verschillen. We zouden ook kunnen kijken naar de QoS', die door de mogelijke oplossingen worden geboden. Doch dit is een tijdsafhankelijk aspect. Want ten tijde van de opkomst van IP Switching en de gerelateerde oplossingen, was het belangrijkste criteriapunt voor de fabrikanten, om een IP Switching oplossing op
de markt te brengen. Hetzij door het aanpassen van de software en/of hardware van een bestaand produkt, of door het ontwikkelen van een compleet nieuw produkt. Wanneer nu QoS het
belangrijkste criteriapunt wordt voor de consumenten, om een bepaald produkt aan te schaffen,
dan zullen de fabrikanten er alles aan doen om mee te kunnen doen in de concurrentie strijd.
Om op dit moment toch een eerlijke selectie te kunnen doen uit de beschikbare IP Switching
oplossingen, gaan we na, welke de rninste (en eenvoudigste) aanpassingen geven aan een bestaande netwerkconfiguratie. Dit doen we met behulp van een vijftal netwerkconfiguraties,
waarbij de conventionele router de bottleneck vormt in het forwarden van inter-subnet en/of het
afhandelen van het inter-VLAN verkeer.
Netwerkconfiguratie 1:
Een LAN netwerk is via een high-end router aangesloten op een Internet backbone. De highend router kan het verkeer, dat van en naar de WAN moet, niet meer verwerken.
De oplossing is om de high-end routers te vervangen door een multigigabit router.
Op het moment van schrijven is de MultiGigabit Router van BBN is nog niet beschikbaar, maar
neem aan dat alle multigigabit routers beschikbaar zijn. Wat is dan de beste keuze.
Wat vindt men belangrijk: foutenredundantie of doorvoersnelheid? Voor de grootste foutenredundantie moet men een produkt uit de GSR farnilie nemen, waarbij de backplane uit meerdere
crossbar switch modules bestaat. Hierdoor zal na het uitvallen van een crossbar switch module
altijd de communicatie tussen de werkende interface kaarten intact blijven. Weliswaar is de
doorvoersnelheid dan niet meer optimaal, maar dit is altijd nog beter dan dat er een (groot)
netwerkgedeelte onbereikbaar is geworden. En redundantie in de vorm van multigigabit routers
is veel te kostbaar.
Is de doorvoersnelheid belangrijker dan foutenredundantie, dan doet ook de MultiGigabit Router mee. Deze heeft als extra mogelijkheid om meerdere forwarding engines aan een interface
kaart toe te wijzen, waardoor de maximale prestatie van de crossbar switch module onder alle
omstandigheden is gegarandeerd. Tevens biedt het de mogelijkheid om meerdere laag 3 protocollen te ondersteunen, dan alleen IP, zodat het uitstekend geschikt is in een multiprotocol
backbone.
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Netwerkconfiguratie 2:

Een ATM LANfWAN netwerk is in veel ATM subnetten verdeeld. De high-end routers kunnen
het intra-LANE (of het intra-LIS) verkeer goed afhandelen. Maar een inter-LANE pakket moet
gemiddeld veel high-end routers passeren, voordat het bij de destination aankomt. Zo'n pakket
loopt dus gemiddeld veel vertraging op, die ook nog eens wordt be"invloed door de verkeersdrukte in de high-end routers.
Er zijn drie oplossingen mogelijk, om de inter-LANE pakketten minder vertraging in het ATM
LANfWAN netwerk te laten oplopen. De eerste oplossing is het vervangen van de high-end
routers door een multigigabit router, maar hierdoor wordt de investering in de high-end routers
weggegooid en is daarom geen slimme zet.
De tweede oplossing verplaatst de high-end routers naar de edge van het ATM netwerk, waardoor de core van het netwerk aIleen maar uit ATMswitches bestaat. Vervolgens wordt het geheIe ATM netwerk ge-upgrade naar een peer-to-peer multilayer mapping oplossing. Dat wil zeggen dat de software in aile ATMswitches en high-end routers uitgebreid wordt met de software
om de particuliere protocollen te ondersteunen. Zodat informatie over de labels tussen iedere
twee buren uitgewisseld kunnen worden. Echter niet aIle ATMswitches kunnen aangepast worden om een peer-to-peer multilayer mapping oplossing te ondersteunen. De fabrikant van de
ATMswitches bepaalt, welke oplossing hij in zijn produkten implementeert. Hierdoor wordt de
keuze voor een peer-to-peer multilayer mapping oplossing afhankelijk van de aanwezige ATMswitches.
De derde oplossing is het implementeren van een server-gebaseerde schema. Ook voor deze
oplossing moet de core van het netwerk gezuiverd worden van de high-end routers. Afhankelijk
van de fabrikanten kunnen de high-end routers ge-upgrade worden naar een route-server of
aangepast worden om op de edge van het ATM netwerk te worden geplaatst.
Uit de laatste twee oplossingen blijkt, dat de keuze voor een IP Switching oplossing uit de
hoofdcategorieen peer-to-peer multilayer mapping en server-gebaseerde schema's afhankelijk is
van het soort high-end routers en ATMswitches in het bestaande netwerk. En dat aIleen voor
het installeren van een nieuw ATM netwerk, men een keuze kan maken uit aIle oplossingen in
de eerder genoemde twee hoofdcategorieen. Wanneer dit echter het geval is, moet men de vooren nadelen (in hoofdstuk 10) van deze twee hoofdcategorieen tegen elkaar afwegen. Vervolgens
kiest men uit een hoofdcategorie een IP Switching oplossing. Bij de uiteindelijke keuze kunnen
ook nog andere factoren mee spelen dan de voor- en nadelen van een bepaalde oplossing, bijvoorbeeld de service die een fabrikant aan zijn afnemers biedt.
Netwerkconfiguratie 3:
In een gebouw is een Ethernet LAN netwerk aanwezig, waar iedere verdieping zijn eigen IP
subnet heeft en die via een high-end collapsed backbone router met elkaar zijn verbonden. Deze
backbone router wordt vooral belast door het inter-subnet verkeer, dat van de ene verdieping
naar de andere verdieping moet.
Een mogelijke oplossing is, om de backbone router te vervangen door een multigigabit router.
Doch dit is een zeer prijzige oplossing. In plaats daarvan kan er een extra high-end router in de
backbone worden opgenomen, waardoor de belasting verspreid wordt over twee backbone routers.
Een betere oplossing is, om een multilayer switching produkt of Netflow Switching te gebruiken. Deze hebben een betere prijs/prestatie verhouding dan een high-end router. Wanneer een
multilayer switching produkt zijn routetabel via IP autolearning opbouwt, moet de netwerkmanager hem niet in de backbone opnemen, maar voor de backbone router plaatsen (zoals in afbeelding 7.2). Het voordeel van een multilayer switching produkt met IP autolearning is, dat het
transparant is voor routers en daarom het eenvoudigste te installeren is van de bovengenoemde
netwerkapparaten.
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Netwerkconfiguratie 4:

Dezelfde netwerkconfiguratie als in 3, maar nu er drie gebouwen via een backbone van highend routers met elkaar zijn verbonden (zie afb. 11.1). De high-end routers in de backbone worden nu overbelast door het inter-subnet verkeer, dat van en naar de onderlinge gebouwen gaat.

subnet 1
backbone _

backbone _

LANswitch

LANswitch

Gebouw B

Gebouw C

router

router

WAN

router

Ajb. 11-1. De bottleneck zijn de high-end routers in de backbone.

Evenals in netwerkconfiguratie 3 kunnen de high-end routers in de backbone vervangen door
multigigabit routers of kan de belasting verdeeld worden over meerder high-end backbone routers. Maar de beste en relatief goedkoopste oplossing is, om een multilayer switching produkt
of Netflow Switching te gebruiken. Doch een multilayer switching produkt dat met IP autolearning werkt, lost het probleem niet op. Want het probleem zit hem niet in het interne intersubnet verkeer, dat de router in de backbone overbelast. Maar in het feit, dat het inter-subnet
verkeer, dat van en naar de onderlinge gebouwen gaat, de routers in de backbone overbelast.
Netwerkconfiguratie 5:
In een gebouw is een Ethernet LAN netwerk aanwezig, die bestaat uit een IP subnet maar met
behulp van LANswitches onderverdeeld is in meerdere VLAN's. Een high-end router zorgt
voor de interconnectie met de WAN en zorgt tevens voor het afhandelen van het inter-VLAN
verkeer. In de laatste maanden is het inter-VLAN verkeer drastisch toegenomen, waardoor de
high-end router de bottleneck is geworden in het afhandelen van het inter-VLAN verkeer.
Voor dit probleem zijn er de volgende IP Switching oplossingen beschikbaar: multilayer switching produkten, IPIMAC address learning oplossingen, FastIP, PowerIP en Netflow Switching.
De multilayer switching produkten en Netflow Switching produkten kunnen zonder meer de
high-end router vervangen (of in geval van IP autolearning de belasting verlichten). Echter voor
de multilayer switching produkten, moet de aanwezige high-end router de WAN connectie blijyen verzorgen.
De IPIMAC address learning oplossingen, FastIP en PowerIP bieden echter oplossingen om het
inter-VLAN verkeer via de kortste route naar de eindbestemming te transporteren. In al deze
oplossingen wordt het MAC adres van de destination aan de source bekend gemaakt, zodat de
source zijn pakketten rechtstreeks aan de destination kan adresseren. Hetwelk tot gevolg heeft,
dat de LANswitches in het netwerk de pakketten via de kortste route naar de destination zuBen
transporteren. Dit voordeel komt vooral tot zijn recht in netwerken met een diepe hierarchiestructuur. In afb. 11.2 is dit nog eens verduidelijkt.
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Router

Router
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Ajb. ]]-2. A) Aile inter-VLAN pakketen van VLAN A naar VLAN B volgen deze route. B) Nadat de source in VLAN A
het MAC adres van de destination kent, volgen aUe pakketten deze route; En niet meer de route bij A).

Voor netwerken met een diepe hierarchiestructuur zijn de volgende IP Switching oplossingen
zeer geschikt: de IPIMAC address learning oplossingen, FastIP en PowerIP.
FastIP is een eenvoudige oplossing. Het vereist geen aanpassingen in de netwerkconfiguratie,
alleen een software upgrade in de hosts en servers. Doch FastIP is alleen een optimale oplossing, wanneer de interface kaarten van 3Com zijn en deze IEEE 802.1 P ondersteunen. Een andere eenvoudige oplossing is PowerIP. In de netwerkconfiguratie kan een PowerIP produkt voor
de high-end router worden geplaatst. Echter PowerIP kan alleen de kortste route voor een interVLAN pakket creeren, als een IP adres vrij is in de netwerkconfiguratie. Wanneer er geen IP
adres vrij is, zal het pakket via het PowerIP produkt met laag 2 snelheid worden geforward.
Dan tot slot de IPIMAC address learning oplossingen. Uit hoofdstuk 8 blijkt dat de IP Packet
Switching alleen geschikt voor netwerkconfiguraties, waarvan de hosts (bijna) nooit van plaats
verwisselen. De andere twee IPIMAC address learning produkten zijn weI geschikt voor netwerken, waar de hosts regulier van plaats veranderen, zonder dat ze de netwerkmanager extra
administratieve handelingen laten uitvoeren. Echter bij de installatie moet de netwerkmanager
voor de SFVN oplossing, de gateway adres van de router op alle hosts handmatig veranderen in
het IP adres van de hosts. Terwijl bij DirectIP dit dynamisch kan gebeuren, door een DHCP
server te gebruiken. Verder zou voor de SFVN oplossing, alle LANswitches in het netwerk de
particuliere protocollen voor SFVN moeten ondersteunen. Wat een afhankelijkheid geeft van
welke fabrikant de LANswitches afkomstig zijn en of deze fabrikant SFVN ondersteunt.

11.3. Toekomstvisie.
Wat kunnen we in de toekomst verwachten? Als we kijken naar het verleden, dan zien we dat in
de afgelopen jaren de interesse voor Internet sterk is gegroeid. Recente onderzoeken geven aan
dat de groei van Internet nog niet is gestagneerd. Verder zien we de ontwikkeling van real-time
applicaties, zoals videoconferencing, video-on-demand en virtuele games. Deze applicaties eisen nieuwe QoS' in Internet, waarbij geavanceerde buffertechnieken in combinatie met RSVP
een belangrijke rol spelen. Naast deze ontwikkelingen, zien we ook dat de sociale contacten afnemen, kijk maar naar het gebruik van de GSM. Mensen ontmoeten elkander niet meer in persoonlijke lijve. In de nabije toekomst zal door de mogelijkheden van Internet het sociale contact
nog verder afnemen, namelijk door videoconferencing, home-shopping, distance learning, chat
en collaborative work.
Al deze ontwikkelingen zullen tot gevolg hebben, dat de netwerkapparaten, waaruit Internet is
opgebouwd, in de toekomst tijdkritische en niet tijdkritische dataverkeer moeten verwerken.
Om dit goed te kunnen doen, zal laag 3 network processing zoveel mogelijk vermeden moeten
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worden. Uit de IP Switching oplossingen blijkt, dat dit het beste wordt bereikt door middel van
labels (bijvoorbeeld VPIIVCI). Hieruit blijkt ook de beschikbare labels optimaal gebruikt worden, wanneer er een boomstructuur van de ingress naar iedere egress wordt opgezet. Waardoor
de schaalbaarheid van de verschillende netwerken, waaruit Internet is opgebouwd, sterk kan
toenemen.
Ook in een Intranet leiden deze ontwikkelingen tot het vermijden van laag 3 network processing
voor het inter-subnet en inter-VLAN verkeer. Daarnaast spelen ook andere aspecten een ral in
Intranet, namelijk het vergroten van de mobiliteit van de gebruikers en het verminderen van de
administratieve werkzaarnheden voor de netwerkmanager. Dit wordt bereikt door de netwerkmanager de netwerkconfiguratie in een centrale server vast te laten leggen en aan de hand van
deze gegevens de netwerkapparaten dynamisch te configureren (bijvoorbeeld met DHCP).
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Conclusies en aanbevelingen.
Door de sterke groei van Internet in de laatste paar jaren, neemt het inter-subnet en inter-VLAN
verkeer sterk toe. Dit leidt tot het steeds toenemende belasting voor de conventionele, processor
gebaseerde routers. Switches bieden een hogere doorvoersnelheid dan de routers, maar opereert
in laag 2 van het Open System Interconnect Reference Model. Daarom integreren de fabrikanten de routers in switches of omgekeerd, zodat er een switch ontstaat met gelntegreerde routertechnologie respectievelijk een router met gelntegreerde switchtechnologie. Zo bestaat IP Switching van Ipsilon Networks uit de hardware van een ATMswitch en de software van een IP
router.
Naast Ipsilon Networks zijn er nog een twintigtal andere fabrikanten, die technieken ontwikkelen die aan IP Switching zijn gerelateerd. Op basis van een aantal hoofdkenmerken kunnen de
technieken van de verschillende fabrikanten ondergebracht worden in een aantal hoofdcategorieen, in dit afstudeerverslag zijn dat er zes.
Door de verscheidenheid aan "IP Switching" technieken, is er voor ieder bestaande netwerkconfiguratie een "IP Switching" oplossing beschikbaar. Doch een bepaalde "IP Switching"
techniek is niet voor aIle netwerkconfiguraties geschikt.
De belangrijkste factoren, die bepalen of een "IP Switching" techniek geschikt is voor een bepaalde netwerkconfiguratie, zijn:
• de omvang van het netwerk (LAN/WAN) .
• de netwerktechnologie (verbindingsgeorienteerd/verbindingsloos).
• het probleem met de conventionele routers (overbelast door het inter-subnet en/of interVLAN verkeer) .
• van welke fabrikant de (high-end) routers en LAN-/ATMswitches in de netwerkconfiguratie afkomstig zijn, dit in verband met het upgraden van deze netwerkprodukten om
een oplossing te implementeren.
Dit geeft voor de onderstaande hoofdcategorieen de volgende toepassingsgebieden:
• Multigigabit routers vinden hun beste toepassing in de toegangswegen tot Internet
backbones en in Internet Service Provider netwerken.
• Peer-to-peer multilayer mapping oplossingen vinden hun beste toepassing in grootschalige IP netwerken, waar het verkeer gemiddeld veel routers moet passeren, voordat het
op zijn eindbestemming is.
• Server-gebaseerde oplossingen: idem als peer-to-peer multilayer mapping oplossingen.
• Multilayer switching produkten
- zonder IP autolearning vinden ze hun toepassing in de (collapsed) backbones van
MAC (LAN) netwerken, waar het probleem met conventionele routers ligt in het
forwarden van inter-subnet en/of het inter-VLAN verkeer.
- met IP autolearning vinden ze hun toepassing v66r een collapsed backbone router,
die de interconnectie tussen subnetten en VLAN's verzorgd.
• IPIMAC address learning oplossingen vinden hun beste toepassing in (Ethernet) MAC
(LAN) netwerken, waarbij de core van het netwerk uit LANswitches bestaat en waar
het inter-VLAN verkeer gemiddeld veel routers moet passeren.
• Overige:
- FastIP en PowerIP: idem als IPIMAC address learning oplossingen.
- Netflow Switching: idem als Multilayer switching produkten zonder IP autolearning.
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Tijdens rnijn onderzoek hebik de real-time protocollen l links laten liggen, die ervoor zorgen
dat de Internet architectuur real-time applicaties kan ondersteunen. Een interessant onderwerp
voor een volgend onderzoek is, om na te gaan hoe de real-time protocollen het dataverkeer van
real-time applicaties besturen en wat de samenwerking is met de netwerkapparaten, die tussen
de source en destination liggen. Wat de zwakke punten zijn en hoe deze verbeterd kunnen worden.
Een ander, interessant onderwerp is beveiliging. Door de sterke groei van Internet is er een
grote vraag naar beveiliging van de data over Internet en van de toegangswegen tot een Intranet.
Door rniddel van een onderzoek zou nagegaan kunnen worden, wat de zwakke punten in de verschillende beveiligingstechnieken zijn en hoe deze verbeterd kunnen worden. Doch dit onderzoek vereist weI veel wiskundige kennis.

I

Deze real-time protocoIIen zijn RTP (Real-time Transport Protocol), RTCP (Real-Time Control Protocol), RTSP
(Real-Time Streaming Protocol) en RSVP (Resource reSerVation Protocol).
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Ajb. A-1. Overzicht onrwikkelingen 1ntemet weergegeven in OSlRM.
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Op de vorige bladzijde is in atb. A-I een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op Internet,
die in de desbetreffende OSIRM lagen zijn ingedeeld. Hieronder zijn globaal de ontwikkelingen
uitgelegd en wordt er naar Internet sites of tijdschriftartikelen verwezen voor meer inforrnatie
over een bepaald onderwerp.
Directory services:
Een directory service beschrijft en lokaliseert de gebruikers en netwerkbronnen binnen een organisatie en vergemakkelijkt zo de communicatie en adrninistratie. Met een directory service
kunnen gebruikers op een eenvoudige wijze bronnen en andere gebruikers opzoeken, terwijl de
beheerders via zo'n service de her en der over het netwerk verspreide gegevens eenvoudiger
kunnen verzamelen en beheren. Een directory service biedt dus beheersbaarheid, schaalbaarheid en beveiliging van de gegevens in het netwerk.
De X.SOO van OSI biedt de bovengenoemde services. Een nadeel van de X.SOO is, dat de Directory Access Protocol (DAP), waarrnee de clienten met de servers communiceren, veel overhead
creeert en daardoor niet praktisch is in een Internet omgeving. Daarom heeft de universiteit van
Michigan een lichtere versie van de DAP ontworpen, de LDAP (Light-weight Directory Access
Protocol ([Lewis96], [Lee97]). De LDAP kan met iedere hierarchische, attribuut gebaseerde directory communiceren.
Een andere directory service in Internet is de DNS (Domain Name Systeem). Hierbij zijn vooral
de namen van servers (dat wil zeggen de Domain Name) gekoppeld aan het IP adres van de desbetreffende server. am dubbelzinnigheid te voorkomen wordt het toekennen van domain names
via de lANA (Internet Assigned Numbers Authority) geregeld.
Internet Messaging:
Via Internet kunnen twee gebruikers op verschillende manieren gegevens met elkaar uitwisselen ([Nadea97]), zoals:
• het uitwisselen van brieven (via electronic mail ofweI email).
• het voeren van gesprekken of uitwisselen van audiofiles (via voice mail ofweI v-mail).
• het versturen van een fax over Internet, zodat faxen een desktop-functie wordt.
• het bekijken van kalenders (via calenduring) plus eventueel het on-line plannen van
vergaderingen (via scheduling).
• het automatisch uitwisselen (dus zonder tussenkomst van menselijke interacties) van
elektronische documenten tussen computerapplicaties van verschillende bedrijven,
waarbij de uitgewisselde documenten aan de afgesproken eisen voldoen. De uitgewisseIde gegevens hebben veelal betrekking op de order- en goederenstroom (logistiek) en
de uitwisseling geschiedt via Electronic Data Interchange (EDI) ([B_Hei93]).
• het ontvangen van een "bericht" (receipt notification) dat het er iets met de verstuurde
brief is gebeurd, bijvoorbeeld dat de brief is gelezen.
Voor het ophalen van de email berichten van een mail-server (de plaats waar de ontvangen berichten worden bewaard), kan de gebruiker kiezen uit een aantal protocollen. De meest gebruikte protocollen zijn:
• POP (Post Office Protocol).
• !MAP (Internet Message Access Protocol).
Beide protocollen hebben hun overeenkomsten en verschillen ([Kosiu96]). Een belangrijk verschil tussen de twee protocollen is, dat in versie 4 van !MAP de gebruiker een bericht op de server kan bekijken en (bepaalde delen van) het bericht, of alleen zijn attachment (d.w.z. de bijlage van een brief), kan downloaden naar zijn lokale harde schijf (of diskette). Dit is met versie 3
van POP nog niet mogelijk. De berichten moeten eerst in zijn geheel naar de computer van de
gebruiker worden gedownload, voordat deze bekeken kunnen worden.
Hoewel !MAP zijn voordelen heeft ten opzichte van POP, moeten andere protocollen ervoor
zorgen, dat een gebruiker vanaf elke computer dezelfde preferenties en adresboek heeft. Zodat
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de gebruiker deze niet op elke computer apart hoeft in te stellen. Men kan kiezen uit de volgende twee protocollen:
• IMSP (Internet Message Support Protocol).
• ACAP (Application Configuration Access Protocol).
Voor het verzenden van email berichten over Internet (dus van mail-server naar mail-server)
kan gebruik gemaakt worden van de volgende twee protocollen, namelijk:
• Simple Message Transfer Protocol (SMTP) met extra services gedefinieerd in ESMTP
(Extended services for SMTP).
• Local Mail Transfer Protocol (LMTP).
LMTP, beschreven in [RFC2033], is voor het merendeel gelijk aan SMTP ([RFC0821]) met
ESMTP ([RFC1869]). Maar een van de verschillen is dat LMTP niet in een WAN omgeving
gebruikt mag worden. LMTP is vooral bedoeld voor mail-servers, gelegen in een LAN omgeving, die geen buffer beheren om ontvangen email berichten van clienten in op te slaan.
Internet Protocollen (lP):
Het huidige Internet Protocol is IPv4 (Internet Protocol versie 4). Maar dit protocol kan niet
lang meer meegaan in verband met allerlei problemen die in de toekomst dreigen te zullen ontstaan. Problemen zoals een te kort aan IP adressen, onvoldoende beveiliging en geen QoS ondersteuning in het netwerk. Daarom is er een nieuw Internet Protocol ontworpen. Omdat IPv5 al
in gebruik was voor een real-time streaming experiment (ook weI aangeduid met ST2+), is de
naam van deze nieuwe Internet Protocol gelijk aan IPv6.
Per Internet Protocol zijn ook steeds de twee bijbehorende protocollen, Internet Control Message Protocol (lCMP) en Internet Control Message Protocol (ICMP), aangepast. ICMP rapporteert onverwachte gebeurtenissen in Internet en wordt ook gebruikt om de transmissielijnen te
testen. IGMP vindt zijn toepassing in het beheren van de mulicast groepen in Internet.
Op de Internet site ''http://ds.internic.net'' kunt U meer informatie over de verschillende Internet
Protocollen vinden.
IP switching:

Onder deze term vallen die oplossingen, die het probleem van inter-subnet en inter-VLAN forwarden oplossen (zie paragraaf 3.1).
Meer informatie over deze oplossingen kunt U vinden in dit verslag (zie inhoudsopgave).
Netwerktechnieken:
Op vele manieren kan de data over de transmissielijnen van Internet worden verzonden. In het
overzicht zijn een aantal transporttechnieken weergegeven. We zullen ze niet allemaal behandelen, maar een aantal van deze technieken zal nader besproken worden, namelijk op xDSL,
FTTC, FTTH en HFC.
De eerste drie technieken zijn ontstaan uit de telefoniewereld. De eerste, xDSL (Digital Subscriber Line, waarbij de x staat voor de verzameling van de DSL-technieken), wordt gebruikt
om het bestaande telefonienetwerk te gebruiken voor hoge transmissiesnelheden. Zodat in de
toekomst video en andere real-time applicaties over het telefonienetwerk kunnen gaan. FTTC
(Fiber to the Curb) en FTTH (Fiber to the Home) gaan een stapje verder dan xDSL. Voor deze
technieken is het noodzakelijk, dat de coax-kabels vervangen worden door glasvezels (= fiber).
Voor FTTH moet het heIe telefonienetwerk verglaast worden, terwijl voor FTTC het laatste gedeelte, van de centrale telefoniekast in een woonwijk tot de huizen, niet door glasvezels worden
vervangen. Deze is dus meer kostenbesparend dan FTTH.
HFC (Hybrid Fiber Coax) is ontstaan uit de televisiewereld, waarbij de televisienetwerk dezelfde veranderingen moet ondergaan als FTTC. Echter een belangrijk verschil tussen deze twee
technieken is, dat HFC een gedeeld medium gebruikt en dat FTTC een volledig geschakeld netwerk gebruikt.
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Meer inforrnatie over de verschillende netwerktechnieken kunt U vinden in de vele netwerkboeken. Twee boeken, waarin de weergegeven netwerktechnieken beschreven zijn, zijn [B_Tan96]
en [B_Sp097]
Nieuwe diensten:
Naast het browsen op het web, zijn er nieuwe diensten ge'introduceerd. Het meest gebruikte is
chat, waarbij meerdere mensen tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren Ue kunt het vergelijken met de babbelbox, maar nu geen uitwisseling van spraak maar van tekst).
Als je geen genoegen neemt met het uitwisselen van tekst, dan kun je real-time videobeelden
via videoconferencing uitwisselen. Deze zal vooral zijn toepassing vinden bij het bijwonen van
vergaderingen, waarbij de deelnemers niet meer in een ruimte aanwezig hoeven te zijn.
Voor de mensen die geen computer willen aanschaffen, maar toch met andere mensen willen
communiceren, kunnen via een WebTV-box hun televisietoestel ombouwen tot computer. In
plaats van HTTP wordt nu het WebTV Transfer Protocol (WTTP) gebruikt.
Video-on-demand biedt de mogelijkheid om videogegevens via de computer (of TV) van een
video-server op te vragen en deze life te bekijken.
Thuiswerken (collaborative work) of thuisstuderen (distance learning) is ook mogelijk. Maar
ook thuisbankieren met behulp van SET (Secure Electronic Transactions).
Tot nu toe is wordt aIleen chat op grote schaal gebruikt. Waarbij de overige diensten nog in hun
beginstadium zijn. Dit komt ook door het feit, dat de netwerken, waaruit Internet is samengesteld, nog niet QoS ondersteunen.
Voor het leveren van een eind-naar-eind real-time services, wordt gebruik gemaakt van de Realtime Transport Protocol (RTP), beschreven in [RFCI889]. Het bijbehorende RTP Control Protocol (RTCP) controleert onder andere de kwaliteit van een real-time transport sessie. Beide
protocollen draaien bovenop de transport protocollen TCP (Transmission Control Protocol) en
UDP (User Datagram Protocol).
Bovenop RTP zit het Real-Time Streaming Protocol (RTSP), die onder andere de real-time data
in kleine mootjes hakt (= streaming) en ook voor de real-time multicasting zorgt.
Op de Internet site ..www.ipmulticast.com.. kunt U meer inforrnatie over deze nieuwe diensten
vinden.
Quality of Service (QoS):
Via Internet kunnen verschillende soorten gegevens worden uitgewisseld, zoals tekst, plaatjes
en videogegevens. Iedere soort stelt zijn eigen eisen aan het transport. Tekst moet bijvoorbeeld
zonder fouten overkomen, waarbij de transmissietijd een ondergeschikte rol speelt. Voor het
bekijken van life video zijn de eisen omgekeerd en staan de transmissiesnelheid en het spreidingsinterval van de videogegevens op nummer 1.
Om aan de transport-eisen van de verschillende soorten gegevens te kunnen voldoen, moeten
netwerkbronnen vooraf worden gereserveerd. Zodat ten tijde van datatransport de benodigde
netwerkrniddelen aanwezig zijn, om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. Voor het reserveren van netwerkbronnen in een IP netwerk worden er twee protocollen ontworpen
([Higgi97]), namelijk het Resource reSerVation Protocol (RSVP) en het Random Early Drop
Protocol (RED).
Security:
Van oorsprong biedt Internet geen beveiliging van netwerken en van de gegevens, die over de
transmissielijnen worden verstuurd ([Stall96]). Iedereen heeft toegang tot elk netwerk en iedereen kan de inhoud van een bericht, dat verstuurd wordt over een transmissielijn, veranderen.
Om Internet gebruikers toch enige mate van beveiliging te bieden, zijn er in de loop der tijd al
heel wat beveiligingsmechanismen bedacht en ontworpen. Deze beveiligingsmechanismen kunnen we indelen naar de doelgroep, waarvoor het is ontworpen. Deze zijn onder andere:
• het beveiligen van emailgegevens.
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• het beveiligen van netwerkmanagementgegevens.
• beveiliging van documenten op het World Wide Web.
• het beveiligen van de transmissielijnen tussen een privaat netwerk en Internet (door
middel van een Secure WAN (SIWAN»
• het beveiligen van de toegang tot het netwerk en het beveiligen van de uitgang van het
netwerk (dus voor de interne gebruikers), bijvoorbeeld het negeren van een aanvraag
van een interne gebruiker, als deze een bepaalde Internet site wil bekijken. Dit alles kan
worden gerealiseerd door een firewall te installeren tussen het privaat netwerk en het
Internet.
• het beveiligen van de IP datapakketten door middel van Authentication en Privacy.
Voor sommige toepassingsgebieden zijn er meerdere oplossingen beschikbaar. Zo kunnen we
voor email kiezen uit SIMIME (SecurelMultipurpose Internet Mail Extensions), PGP (Pretty
Good Privacy) en Privacy Enhanced Mail (PEM).
Voor het beveiligen van de IP datapakketten kunnen we kiezen uit Authentication en Privacy.
Authentication houdt in dat de identificatie in een ontvangen bericht daadwerkelijk van de zender afkomstig is. Hiervoor kan men onder andere kiezen uit de volgende protocollen: PAP
(Password Authentication Protocol), CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) en
CLI (Calling Line Identifier).
Naast Authentication kan men ook kiezen voor Privacy. Dit zorgt ervoor dat de uitgewisselde
data niet door derden kan worden gelezen. De data wordt dus gecodeerd. Hierbij kan men het
hele IP datapakket coderen (= tunneling Encapsulation Security Payload (ESP» of alleen de
data in het IP datapakket (= transport ESP). Een combinatie van beide methoden is ook mogelijk.

Transport ProtocolIen:
Voor de transport protocollen zijn er nog steeds maar twee protocollen beschikbaar, namelijk
het verbindingsgeorienteerde Transport Control Protocol (TCP) en het verbindingsloze User
Datagram Protocol (UDP).
Voor het testen van de prestatie van een TCP of UDP verbinding, wordt er gebruik gemaakt van
TTCP (Test TCP and UDP performance).
Meer informatie over deze protocollen kunt U vinden op de Internet site ''http://ds.internic.net''.

Webcasting:
Webcasting is een manier van het verspreiden van software en informatie via speciale sites op
Internet, waarbij een gebruiker met behulp van een programma (Pointcast of Marimba) automatisch voor hem de interessante informatie of software laat downloaden. De gebruiker kan door
middel van filters in het programma aangeven, wat voor soort informatie en software de gebruiker interessant vindt.
Meer informatie over Pointcast kunt U vinden op de Internet site ..http://www.pointcast.com..
en informatie over Marimba op ..http://www.marimba.com...

World Wide Web (WWW):
De World Wide Web ([B_Tan96]) is een architectuur om documenten in Internet op te vragen,
die met elkaar verbonden zijn via "links" en niet perse op dezelfde server aanwezig hoeven te
zijn. Het opvragen van WWW-documenten kan onder andere gebeuren via:
• File Transfer Protocol (FTP) of Multicast FTP (MFTP)
• HyperText Transfer Protocol (HTTP)
• Common Internet File System (CIFS)
• Web Network File System (WebNFS)
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FrP is ontworpen om grote hoeveelheden data naar een gebruiker tegelijkertijd te verzenden,
terwijl MFrP dit voor een multicast groep kan doen. HTTP is de huidige Internet standaard om
WWW-documenten over Internet te versturen.
FfP, MFrP en HTTP zijn geen netwerk file systemen. CIFS en WebNFS zijn dat weI
([Vaugh96]). CIFS is een aanvulling voor HTTP, terwijl WebNFS een concurrent van HTTP is.
WebNFS ([Fries96]) is gebaseerd op NFS (Network File System) en heeft als grote voordeel,
ten opzichte van HTTP, dat een WWW-document over een TCP verbinding kan worden verzonden. HTTP moet, wanneer een WWW-document uit meerdere objecten bestaat (denk maar
eens aan het aantal grafisch plaatjes in een WWW-document), voor ieder object een TCP verbinding openen en sluiten. Dit heeft tot gevolg, dat WebNFS vele malen sneller een WWWdocument kan verzenden dan HTTP. Maar WebNFS heeft ook zijn beperkingen. Vele opties,
die HTTP ondersteunt, worden niet door WebNFS ondersteund, zoals de MIME Content-Type
informatie. Een andere beperking van WebNFS is, dat er geen serverapplicaties ondersteund
kunnen worden zonder ingrijpende veranderingen naar de NFS server toe.
De WWW-documenten worden opgemaakt met behulp van de daarvoor ontwikkelde talen. De
meest gebruikte taal is HyperText Markup Language (HTML), waarmee links naar andere
WWW-documenten kunnen worden vastgelegd.
Daarnaast zijn Java, ActiveX, en Inferno in opkomst om HTML te verdrijven. Het populairste
is Java. Een van de redenen is, dat een Java applet (= een kleine programma) op iedere computer draait, indien er een Java interpreter (= een tolk) en een Java run-time omgeving aanwezig
is. Een andere reden is, dat Java een object georienteerde programmeertaal is dat veel op C++
lijkt. Met Java, ActiveX en Inferno kunnen animaties, video's en 3D plaatjes in WWW-documenten worden geplaatst.
Verder is er nog TVML (TeleVisual Markup Language) en VRML (Virtual Reality Modeling
Language) beschikbaar om de WWW-documenten op te maken. Maar ze worden vooral toegepast in on-line, real-time interactieve applicaties, waarvan spelletjes de belangrijkste applicaties
zijn.
Een andere variant van HTML is de Hypervideo, waarbij de links nu niet tussen WWW-documenten worden gelegd, maar tussen de videobeelden in de WWW-documenten.
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Bijlage B: De URL's van de bedrijven.
Tabel B-1. De URL's van de bedrijven, die via lntemet bereikbaar zijn.

Fabrikant:
3ComCorp.
Ascend Communications Inc.
Bay Networks Inc.
BBN
Cabletron Systems Inc.
Cascade Communications Corp.
Cisco Systems Inc.
Digital Equipment Corp. (DEC)
Extreme Networks
Foundry Networks
Frame Relay Technologies Inc.
Hughes Network Systems
IBM
Intel Denmark
Ipsilon Networks Inc.
Madge Networks
NBase Communications Inc.
Newbridge Networks Corp.
Northern Telecom
Rapid-City Communications
RND Networks Inc.
Toshiba Corp.

URL:
http://www.3com.com
http://www .ascend.com
http://www.baynetworks.com
http://www.bbn.com
http://www.cabletron.com
http://www.casc.com
http://www.cisco.com
http://www.digital.com
http://www.extremenetworks.com
http://wwwJoundrynet.com
http://wwwJrti.com
http://www.hns.com
http://www.ibm.com
http://www.intel.com
http://www.ipsilon.com
http://www.madge.com
http://www.nbase.com
http://www. vivid.newbridge.com
http://www.nortel.com
http://www.rapid-city.com
http://www.rndnetworks.com
http://www.toshiba.com
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Bijlage C: Samenwerkingsverbanden.
In de onderstaande tabel zijn de samenwerkingsverbanden tussen de fabrikanten weergegeven.
Onder een samenwerkingsverband wordt niet verstaan de compatibiliteit tussen twee of meer IP
Switching oplossingen, die ontstaan zijn doordat ze hetzelfde particuliere protocol ondersteunen. Maar wordt bedoeld: het samenvoegen van de beste eigenschappen van de IP Switching
oplossingen van de fabrikanten tot een IP Switching oplossing, die in het gunstigste geval de
LAN en WAN omgeving omspant. Het primaire doel van een samenwerkingsverband is, om
opgewassen te zijn tegen de concurrentie.
Tabel C-l. Samenwerkingsverbanden tussenfabrikanten.

Fabrikant:
3Com Corp.
Ascend Communications Inc.
Bay Networks Inc.
BBN
Cabletron Systems Inc.
Cascade Communications Corp.
Cisco Systems Inc.
Digital Equipment Corp. (DEC)
Extreme Networks
Foundry Networks
Frame Relay Technologies Inc.
Hughes Network Systems
IBM
Intel Denmark
Ipsilon Networks Inc.
Madge Networks
NBase Communications Inc.
Newbridge Networks Coro.
Northern Telecom
Rapid-City Communications
RND Networks Inc.
Toshiba Corp.

I

[1] opgekocht
door [2]:

Samenwerkingsverbanden:
X

[2]
[2]
X
[1]

X
X
X

Xl
X

X

[ 1]

X

Dit gaat niet over ARIS, maar over de Multiprotocol Switched Services van IBM.
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Bijlage D: IP host communicatie.
0.1. Het bepalen van de route.
Voordat een source host pakketten mag versturen, moet het eerst nagaan of een destination host
lokaal of interlokaal is.
Een destination host is lokaal, wanneer het IP adres in hetzelfde netwerk- of subnetwerkadres is
begrepen als de source host. De source host kan dan rechtstreeks met de destination host communiceren, waarbij beide fysiek met elkander of door laag 2 netwerkapparaten (bij voorbeeld
een repeater of een switch) zijn verbonden.
Een destination host is interlokaal, wanneer het IP adres buiten het bereik van het netwerk- of
subnetwerkadres valt. Normaal gesproken moeten de pakketten van de source host dan een of
meerdere laag 3 netwerkapparaten (bijvoorbeeld een router) passeren.
Voor het bepalen of een destination (inter-)lokaal is, heeft de source host drie netwerkparameters nodig:
• het IP adres van de destination host
• het IP adres van de source host
• het netwerkmasker van de source host
De source host voIgt dan de onderstaande logica:
IF (de bitsgewijze AND van de destination IP adres met het netwerkmasker van de
source) gelijk is aan (de bitsgewijze AND van de source IP adres met het netwerkmasker
van de source)
THEN de destination is lokaal
ELSE de source host moet zijn pakketen naar de (default gateway) router sturen
Of de source nu zijn pakketten naar een host of naar een default gateway router moet sturen, in
beide gevallen moet de source het MAC adres van de destination hebben. Want met behulp van
het destination MAC adres wordt een pakket door de laag 2 netwerkapparaten naar zijn eindbestemming getransporteerd.

0.2. Het achterhalen van het MAC adres.
Met behulp van het Address Resolution Protocol (ARP) kan een source het MAC adres van een
destination te weten komen. ARP bestaat uit twee soorten berichten: een aanvraag en een responsie ARP pakket. Wanneer een source het bijbehorende MAC adres voor een IP adres wil
weten, verstuurt de source een broadcast ARP aanvraag-pakket met daarin het IP adres, waarvoor de source het MAC adres wil weten. Alle hosts, die in hetzelfde broadcast domein liggen
als de source, ontvangen het pakket. Een host, die een broadcast ARP aanvraag-pakket ontvangt, kijkt of het IP adres in het pakket gelijk is aan zijn eigen IP adres. Als dit zo is, dan
stuurt deze een unicase ARP responsie-pakket met daarin zijn MAC adres naar de source terug.
Op deze wijze komt een source het MAC adres van een destination te weten.

I

Unicast wil zeggen, dat het aan een destination is geadresseerd. Terwijl een broadcast bericht bestemd is voor aile
netwerkapparaten, die gelegen zijn in hetzelfde broadcast domein als de source.
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D.3. Communicatievoorbeelden tussen hosts.
Voorbeeld 1: hosts in hetzelfde subnet.
In afb. D-1. is host A de source, die pakketten naar host B (destination) wil versturen.

IP adres:
Netwerkmasker:

150.150.1.10
255.255.0.0

150.150.2.20
255.255.0.0

Ajb. D-l. Communicatie tussen hosts op hetzelfde subnet.

Allereerst gaat host A na of host B tot hetzelfde subnet behoort. Host A voert daarom een bitsgewijze AND van het IP adres van de destination (150.150.2.20) met zijn eigen netwerkmasker
(255.255.0.0) uit:
20
150
150
2
10010110
10010110
00000010
00010100
AND

255
11111111

255
11111111

0
00000000

0
00000000

ResuItaat:

150
10010110

150
10010110

0
00000000

0
00000000

Vervolgens voert host A een bitsgewijze AND van zijn eigen IP adres (150.150.1.10) met zijn
eigen netwerkmasker uit
150
1
10
150
10010110
10010110
00000001
00001010
AND

255
11111111

255
11111111

0
00000000

0
00000000

ResuItaat:

150
10010110

150
10010110

0
00000000

0
00000000

Daarna vergelijkt host A beide resultaten en ziet dat beide aan elkaar gelijk zijn. Host A verstuurt de pakketten met het destination MAC adres gelijk aan het MAC adres van host B. Indien
host A het destination MAC niet in zijn geheugen heeft staan, wordt de methode in paragraaf
D.2 gebruikt.
Voorbeeld 2: hosts in verschillende subnetten.
In afb. D-2. is host A de source, die via een router verbonden is met host B (destination). Beide
hosts zijn aangesloten op een interface poort van de router, die voor iedere interface een IP
adres en een netwerkmasker heeft.

Router
IP adres:
Netwerkmasker:

150.150.1.10
255.255.0.0

150.150.1.1
255.255.0.0

150.151.1.1
255.255.0.0

Ajb. D-2. Communicatie tussen hosts op verschillende subnetten.
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Evenals in voorbeeld 1 controleert host A of host B tot hetzelfde subnet behoord. Host A voert
een bitsgewijze AND van het IP adres van de destination (150.151.1.10) met zijn eigen netwerkmasker (255.255.0.0) uit:
10
00001010

150
10010110

151
10010111

1
00000001

255
11111111

255
11111111

o

o

AND

00000000

00000000

150
10010110

151
10010111

o

o

Resultaat:

00000000

00000000

Vervolgens doet host A dit ook voor zijn eigen IP adres. Bij het vergelijken van beide resultaten
blijkt dat host B in een ander subnet is gelegen dan host A. Nu moet host A zijn pakketten naar
de (default gateway) router forwarden.
De (default gateway) router moet nu voor al de entry's in zijn routetabel nagaan, welke route
genomen moet worden om de pakketten naar host B te forwarden. De verrichtingen, die de
router moet uitvoeren, zijn in paragraaf 2.1.3 en zijn subparagrafen besproken.
Nadat de route naar host B (of eventueel een next-hop router) is gevonden, worden de pakketten, afkomstig van host A, verpakt in nieuwe frames. Hierbij zijn de MAC adresvelden gewijzigd en is opnieuw de checksum berekend (zie atb. 2-7.). Het destination MAC adresveld is
gelijk aan het MAC adres van host B (of van de next-hop router) en het source MAC adresveld
is gelijk aan het MAC adres van de (default gateway) router. De IP adresvelden worden dus niet
gewijzigd.
Voorbeeld 3: hosts in hetzelfde subnet en VLAN.

In afb. D-3. liggen host A (source) en host B (destination) in hetzelfde subnet en ze zijn met elkaar verbonden door een switch. Tevens liggen beide hosts in hetzelfde broadcast domein, namelijk VLAN A. Deze netwerkconfiguratie is logisch hetzelfde als in voorbeeld 1.

Switch
IF adres:
Netwerkmasker:
VLAN:

Router

150.150.1.10
255.255.0.0

150.150.1.1
255.255.0.0

A

A

150.151.1.1
255.255.0.0
B

150.150.2.20
255.255.0.0
A

Ajb. D-3. Communicatie tussen hosts op hetzelfde subnet en VLAN.

Voorbeeld 4: hosts in hetzelfde subnet, maar in verschillende VLAN's.
In atb. D-4. liggen host A (source) en host B (destination) in hetzelfde subnet en zijn ze met elkaar verbonden door een switch. In tegenstelling tot voorbeeld 3 liggen beide hosts in verschillende VLAN's.
Zoals altijd gaat de source eerst na of de destination in hetzelfde subnet ligt en dit blijkt zo te
zijn. Wanneer de source nu het MAC adres van de destination niet kent en dit via ARP moet
achterhalen, zal host B niet een unicast ARP responsie-pakket naar host A terugsturen. Dit komt
door het feit dat host A en host B in verschillende broadcast domeinen liggen.
Host A kan aileen met host B communiceren via de router. Omdat de router in VLAN A ligt,
forward de switch het broadcast ARP aanvraag-pakket van host A ook naar de router. Als de
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router een route naar host B weet, zal de router een unicast ARP responsie-pakket naar host A
sturen. Host A verstuurd zijn pakketten, bestemd voor host B, naar de router.

Switch
IP adres:
Netwerkmasker:
VLAN:

Router

150.150.1.1 0

150.150.1.1

150.151.1.1

150.151.2.20

255.255.0.0
A

255.255.0.0
A

255.255.0.0
B

255.255.0.0
B

Afb. D-4. Communicatie tussen hosts op hetzelfde subnet, maar in verschillende [P- VlAN's.

Wanneer de router niet het MAC adres heeft van de destination, verstuurt het een broadcast
ARP aanvraag-pakket naar de destination. Omdat dit bericht op de interface poort, behorend tot
VLAN B, van de switch binnenkomt, komt dit broadcast pakket weI bij host B terecht. Host B
zal zijn MAC adres naar de router sturen en de router forward de pakketten van host A naar
host B.
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Bijlage E: Request for Comments (RFC's).
E.l. Het ontstaan van de RFC's.
In het begin van de jaren 70, toen Internet nog in zijn kinderschoenen stond, was het aantal
wetenschappelijke onderzoekers, die zich bezig hielden met het ontwerpen en testen van Internet protocoIlen, klein. In 1979 was het aantal wetenschappelijke onderzoekers zodanig toegenomen, dat er een behoefte was ontstaan aan een informatiecommissie, die de technische evolutie van de protocollen moest begeleiden. Aan deze commissie werd de naam "Internet Configuration Control Board (lCCB)" gegeven. Communicatie tussen de ICCB en de wetenschappelijke onderzoekers gebeurde toen (en nu nog steeds) via technische rapporten, de zogenoemde Request for Comments (RFC's). De informatiecommissie is in de loop der tijd een aantal
malen gereorganiseerd en heeft verschillende namen op zijn lijstje staan. Tegenwoordig is zijn
naam "Internet Architecture Board (lAB)".
Tijdens de laatste reorganisatie in 1989, zijn de leden van de lAB in een tweetal groepen opgesplitst. De ene groep, de Internet Research Task Force (lRTF), moest zich gaan concentreren op
de lange termijn onderzoeken in Internet. De andere groep, de Internet Engineering Task Force
(lETF), zou zich bezig gaan houden met de korte termijn ontwikkelingen in Internet.
De IETF is op zijn beurt in een groot aantal werkgroepen (ruim 70) opgedeeld, die ieder een
specifiek probleem in Internet moeten oplossen. Via Internet-Draft documenten worden hun
vorderingen naar de buitenwereld bekend gemaakt. Meer hierover in paragraaf E.3.
Een stuurgroep stuurt de activiteiten van de verschillende werkgroepen. Voor de IETF is dit de
Internet Engineering Steering Group (IESG) en voor de IRTF is dit de Internet Research Steering Group (lRSG).

E.2. Verschillende soorten RFC's.
De huidige toestand van een Internet protocol bepaalt de soort RFC, waarin het Internet protocol wordt beschreven. Er zijn de volgende toestanden van een Internet protocol mogelijk:
• Standard Protocol
• Draft Standard Protocol
• Proposed Standard Protocol
• Experimental Protocol
• Informational Protocol
• Historic Protocol
Zoals de naam al zegt, beschrijft een Standard Protocol RFC een Internet protocol die gestandaardiseerd is. Wanneer een protocol gestandaardiseerd is, mogen er geen wijzigingen meer
plaatsvinden in dit Internet protocol.
Deze RFC's kunnen ook weer onderverdeeld worden in twee groepen. Een groep bevat aIle
RFC's, die de standaard Internet protocollen voor de OSIRM lagen 3 en hoger beschrijven. En
de andere groep de RFC's voor de OSIRM lagen 2 en lager.
Een Draft Standard Protocol RFC beschrijft een Internet protocol, die door de IESG in overweging wordt genomen om het te standaardiseren. In dit Internet protocol mogen nog wijzigingen plaatsvinden. Omdat RFC's niet opnieuw geedit, noch weggegooid mogen worden, moet
een gewijzigde Internet protocol in een RFC met een ongebruikte nummer worden beschreven.
Tevens wordt in deze RFC vermeld of het een update is of een complete revisie van het desbetreffende Internet protocol.
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Een Proposed Standard Protocol beschrijft een Internet protocol, die in de toekomst door de
IESG in overweging genomen kan worden om het te standaardiseren. Bij deze Internet protocollen ligt het voor de hand, dat deze herzien worden in de loop der tijd.
Een Experimental Protocol beschrijft een Internet protocol, die deel uit maakt van het lopend
onderzoekproject. In een later stadium zou een Experimental Protocol de standaardisatie-weg in
IETF kunnen bewandelen. Meer hierover in paragraaf EA.
Protocollen, die ontworpen zijn door andere standaard organisaties of om andere redenen niet
behoren tot het draagvlak van de IESG behoren, worden in een Informational Protocol RFC beschreven.
RFC's die protocollen beschrijven, die nimmermeer een standaard Internet protocol kunnen
worden, omdat deze compleet door andere protocollen zijn vervangen of omdat er geen interesse meer voor is, veranderen in Historic Protocol RFC. Let weI, het protocol wordt niet in een
RFC met een nieuw nummer beschreven.

E.3. Internet-Draft documenten.
Internet-Draft documenten hebben meestal dezelfde vorm als een RFC document met een aantal
belangrijke verschillen. Ten eerste zijn het geen RFC's en zijn ze niet genummerd. Ten tweede
zijn de woorden RFC XXXX (met XXXX gelijk aan een nummer) vervangen door het woord
Internet-Draft. Ten derde zegt het niets over de huidige toestand van het beschreven Internet
protocol (zie paragraaf E.2).
Wanneer een Internet protocol zodanig is uitgewerkt, zal het voorgelegd worden aan de RFCeditor om het Internet protocol in een RFC document op te nemen. Vanaf dit moment zal het
Interprotocol deel kunnen nemen aan de standaardisatie-weg.

E.4. Standaardisatie-weg van Internet protocollen.
In atb. E.I is de standaardisatie-weg gegeven van een Internet protocol. Wanneer een Internet
protocol de standaardisatie-weg gaat volgen, kan het twee kanten op: Experimental of Proposed
Standard.
Wanneer een Internet protocol minstens 6 maanden in de Proposed Standard is, kan het door de
IESG in de Draft Standard toestand komen. Hier blijft het Internet protocol voor rninstens 4
maanden. Wil een Internet protocol in de Standard toestand komen, dan moet het rninimaal
door twee onafhankelijke onderzoekteams grondig zijn getest en een aanbeveling van de IESG
hebben.

Experimental

Enter
Proposed
Standard

Historic

Afb. £-i. Standaardisatie-weg van internet protocol/en.
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Nu en dan komt het voor, dat een Internet Protocol nog niet klaar is voor standaardisatie. In dit
geval komt het Internet protocol in de Experimental toestand terecht. Op een later tijdstip kan
het Internet protocol opnieuw voorgedragen worden om gestandaardiseerd te worden.
Wanneer een protocol wordt vervangen door een ander protocol, komt het in de toestand Historic terecht.
Meer informatie over de standaardisatie-weg van de Internet protocollen, kunt U vinden in RFC
2200. Deze kunt U vinden op de Internet: ''http://ds.internic.net''.
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