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Streszczenie 

W rozprawie doktorskiej przedstawiono metodę zwiększania niezawodności sieci GMPLS 

(Generalized Multiprotocol Label Switching) opartą na modyfikacji topologii płaszczyzny 

sterowania.  

Praca zawiera przegląd technik stosowanych w nowoczesnych sieciach szkieletowych, w 

szczególności techniki GMPLS oraz sposobów zapewnienia niezawodności w tego typu sieciach. 

Jednym z głównych zagadnień przedstawionych w pracy jest wpływ architektury płaszczyzny 

sterowania na niezawodność sieci GMPLS. 

Wyniki badań przedstawione w pracy wskazują, że wybór odpowiedniej topologii płaszczyzny 

sterowania może zwiększyć niezawodność sieci GMPLS. Teza rozprawy mówi, że: 

Wybrane algorytmy wyszukiwania zbioru dominującego pozwalają zmodyfikować 

płaszczyznę sterowania GMPLS w taki sposób, że zwiększa się niezawodność sieci 

Aby dowieść tak przedstawionej tezy zaproponowano nową metodę wyznaczania węzłów 

dominujących w sieci opartą na algorytmach wyszukiwania węzłów k-dominujących (k-

Dominating Nodes). Wyznaczone w ten sposób węzły są podstawą do takiej modyfikacji 

topologii płaszczyzny sterowania, aby zwiększyć niezawodność sieci GMPLS. Przedstawiona 

metoda została zastosowana do wyznaczenia węzłów dominujących w czterech znanych z 

wielu publikacji topologii sieci szkieletowych, a skuteczność opartych na nich modyfikacji 

topologii potwierdzona przy pomocy utworzonego przez autora narzędzia opartego na 

symulatorze NS-2 (Network Simulator ver.2). Rozprawa zawiera analizy i symulacje zarówno dla 

nieważonych jak i ważonych modeli sieci obciążonych ruchem jednorodnym oraz 

niejednorodnym. 

 

Słowa kluczowe: GMPLS, jakość usług, QoS, niezawodność, topologia płaszczyzny sterowania, 

projektowanie płaszczyzny sterowania, węzły dominujące, k-DS, k-WDS, symulacja, ns-2 
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Abstract 

The PhD dissertation is devoted to a method of the GMPLS (Generalized Multiprotocol Label 

Switching)  network reliability enhancement, based on modification of the control plane 

topology. 

A short overview of modern backbone networks and the GMPLS technology is shown, as well 

as methods of providing the survivability in such networks are described. One of the main 

issues of this work is the problem of influence of the control plane architecture on the GMPLS-

based network reliability.  

The presented results show that an appropriately chosen topology of the control plane  is able 

to improve the reliability of the GMPLS network. The thesis of this dissertation states that: 

Selected algorithms for searching of a dominating nodes set allow to modify the GMPLS  

control plane topology in such a way that the network reliability is enhanced. 

To prove the above statement, a novel method of selecting dominating nodes in the network, 

based on k-Dominating Nodes algorithms, is proposed. The selected nodes are used to modify 

the control plane topology that allows to enhance its reliability. The presented method is 

applied to four well known reference backbone networks and confirmed by simulations using 

an NS-2 (Network Simulator ver.2) based tool developed by the author. The dissertation 

contains the analysis and simulations for the non-weighted and weighted models of networks 

with uniform and non-uniform traffic.   

 

Keywords: GMPLS, quality of service, QoS, reliability, control plane topology, control plane 

design, dominating nodes, k-DS, k-WDS, simulation, ns-2   
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Rozdział 1 

Cel i zakres pracy 

Rozwój systemów transmisyjnych sprzyjając rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi 

szerokopasmowe pozwolił na tworzenie coraz to szybszych i bardziej niezawodnych sieci 

telekomunikacyjnych. Technika światłowodowa umożliwia przesyłanie olbrzymich ilości danych 

na bardzo duże odległości. Dostępność szerokiego pasma spowodowała rozkwit wielu nowych 

usług, takich jak pasmo na żądanie (bandwidth on demand). Jednocześnie coraz większy udział 

transmisji pakietowej związany z szybkim rozwojem Internetu i jego aplikacji, a także rosnące 

wymagania użytkowników jeśli chodzi o jakość usług spowodowały, że infrastruktura 

nieprzystosowana do obsługi tego typu ruchu musiała zostać uzupełniona o techniki 

pozwalające sprostać tym wyzwaniom. W ten sposób wyewoluowały współczesne, 

wielowarstwowe sieci szkieletowe, które jednak okazały się skomplikowane i trudne w 

zarządzaniu. Podstawowym wyzwaniem dla operatorów stało się zatem zapewnienie usług na 

odpowiednim poziomie, zapewniając jednocześnie efektywne zarządzanie zasobami. 

Odpowiedzią na te problemy może być technika GMPLS (Generalized Multiprotocol Label 

Switching) – uogólnione wieloprotokołowe przełączanie etykiet – która definiuje mechanizmy 

rozproszonego zarządzania siecią wielowarstwową przez rozdzielenie sieci na tzw. płaszczyzny 
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funkcjonalne, wśród których ważną rolę odgrywa płaszczyzna sterowania. Obejmuje ona 

zestaw mechanizmów oraz protokołów umożliwiających efektywne sterowanie siecią.  

Jednym z bardziej interesujących zagadnień związanych z badaniami nad nową techniką jest 

wpływ separacji płaszczyzn funkcjonalnych na funkcjonowanie sieci. Przedmiotem rozprawy 

jest analiza wpływu architektury płaszczyzny sterowania, jej topologii oraz 

zaimplementowanych mechanizmów, na jakość usług oferowanych przez sieć. Płaszczyzna 

sterowania może być implementowania jako niezależna sieć i jako taka może mieć dowolną 

strukturę, o ile ta pozwala efektywnie realizować zadania związane z sygnalizacją.  Zakładając, 

co zostanie pokazane w rozprawie, że topologia płaszczyzny sterowania ma wpływ na 

niezawodność sieci a przez to na jakość usług, wydaje się, że zwiększenie liczby połączeń 

między poszczególnymi węzłami płaszczyzny sterowania powinno pozytywnie wpłynąć na ową 

niezawodność. Dodatkowe łącza w sieci wiążą się jednak z dodatkowymi kosztami, zatem 

zasadne jest aby znaleźć metodę wyszukiwania łączy, lub raczej węzłów, które połączone 

bezpośrednio, w istotny sposób wpłyną na poprawę niezawodności sieci. W niniejszej 

rozprawie problem wyszukiwania takich węzłów skojarzony zostanie ze znanym z teorii grafów 

problemem wyszukiwania zbiorów dominujących (dominating set problem), a jego rozwiązania 

posłużą jako podstawę do budowania sieci płaszczyzny sterowania, która poprawi 

niezawodność sieci.  

W związku z powyższym tezę pracy można sformułować następująco : 

„Wybrane algorytmy wyszukiwania zbioru dominującego pozwalają zmodyfikować płaszczyznę 

sterowania GMPLS w taki sposób, że zwiększa się niezawodność sieci” 

Szczegółowy zakres niniejszej rozprawy obejmuje analizę wpływu wybranych mechanizmów 

zaimplementowanych w płaszczyźnie sterowania oraz topologii płaszczyzny sterowania na 

niezawodność sieci, a także próbę opracowania algorytmów wyszukiwania węzłów 

dominujących w sieciach modelowanych jako grafy nieważone oraz ważone uwzględniając 

zarówno jednorodną jak i niejednorodną strukturę ruchu obsługiwanego przez sieć. Wyniki 

zostaną zweryfikowane symulacyjnie przy pomocy narzędzia opracowanego przez autora.  

Wyniki badań przeprowadzonych przez autora przedstawione w rozprawie lub ściśle z nią 

związane zostały opublikowane w: 
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Prace [115], [116] oraz [117] przedstawiają wpływ wybranych mechanizmów 

zaimplementowanych w płaszczyźnie sterowania na jakość usług w sieci GMPLS. Wpływ 

topologii na efektywność sygnalizacji został przedstawiony w pracach [115] oraz [117]. W 

pracach [115] oraz [118] zaprezentowano koncepcję zastosowania problemu węzłów 

dominujących do zwiększenia niezawodności sieci GMPLS. W [78] została przedstawiona 

architektura narzędzia symulacyjnego użytego w rozprawie do modelowania sieci GMPLS z 

sygnalizacją out-of-fiber. 

Kolejne rozdziały pracy zawierają: 

• rozdział 2 – krótkie wprowadzenie do współczesnych sieci telekomunikacyjnych, 

problemu niezawodności oraz przegląd prowadzonych badań w obszarze rozległych 

sieci optycznych; 

• rozdział 3 – prezentację architektury narzędzia symulacyjnego używanego w pracy do 

weryfikacji otrzymanych wyników; 

• rozdział 4 – rozważania na temat wpływu architektury na niezawodność sieci GMPLS;  

• rozdział 5 – opis problemu węzłów dominujących, propozycję jego zastosowania do 

modyfikacji płaszczyzny sterowania w celu zwiększenia niezawodności sieci na 

przykładzie kilku powszechnie znanych topologii;  

• rozdział 6 – symulacje weryfikujące wyniki z rozdziału 5; 

• rozdział 7 – analizę uwzględniającą parametry łączy sieci modelowanej jako graf 

ważony;  

• rozdział 8 – analizę uwzględniającą niejednorodny ruch obsługiwany zarówno dla 

modelu uwzględniającego parametry łączy jak i dla modelu nieuwzględniającego 

parametry łączy; 

• rozdział 9 – podsumowanie pracy. 



Rozdział 2  

Wprowadzenie 

2.1  Współczesne sieci telekomunikacyjne 

Jednym z ważniejszych zagadnień związanych z projektowaniem i wdrażaniem systemów 

telekomunikacyjnych jest realizacja transmisji między urządzeniami sieciowymi. Wczesne sieci 

tworzone były z myślą o obsłudze ruchu telefonicznego a sama transmisja, również między 

centralami, realizowana była w sposób analogowy. 

Współczesne systemy są oparte w przeważającej większości na systemach Synchronicznej 

Hierarchii Cyfrowej SDH (Synchronous Digital Hierarchy) (ANSI) [48] oraz jego amerykańskiej 

odmianie SONET (Synchronous Optical NETwork) [6]. Standard SDH/SONET powstał w połowie 

lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku w wyniku prac firmy Bellcore (jako standard ANSI), a 

następnie ITU-T, nad nową generacją sieci teletransmisyjnej mającej sprostać rosnącym 

wymaganiom. Definiuje on format sygnałów optycznych, strukturę ramek oraz metodę 

zwielokrotnienia, zapewniając współpracę urządzeń różnych producentów. Dzięki 

synchronizacji, podczas multipleksacji na poszczególnych poziomach hierarchii sygnały nie 

muszą być uzupełniane bitami nadmiarowymi, a przez to możliwy jest do nich dostęp 

bezpośredni. Podstawowa przepływność została ustalona na 155 Mb/s (STM-1 – ang. 



 

Synchronous Transport Module), a przepływności kolejnych

przez łączenie sygnałów niższego poziomu aż do STM

 

Struktura ramki STM-1 została 

odpowiednią przestrzeń dla sygnalizacji, funkcji utrzymania ruchu

transmisji. Dla każdego z tych etapów

• nagłówek sekcji regeneracji

parzystości oraz kanały sygnalizacji 

• nagłówek sekcji zwielokrotnienia

synchronizacji oraz kanały 

między multiplekserami

• wskaźnik jednostki administracyjnej (AU 

kontenera wirtualnego
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), a przepływności kolejnych poziomów hierarchii są uzyskiwane 

łączenie sygnałów niższego poziomu aż do STM-256 o przepływności 40 Gb/s.

Rysunek 2.1 Struktura ramki STM-1 

została przedstawiona na rysunku 2.1. Nagłówek ramki 

odpowiednią przestrzeń dla sygnalizacji, funkcji utrzymania ruchu i nadzoru na 

transmisji. Dla każdego z tych etapów została wydzielona odpowiednia część nagłówka:

regeneracji (RSOH) – zawiera m.in. bajty początku ramki, bajt 

parzystości oraz kanały sygnalizacji i utrzymania między regeneratorami

wielokrotnienia (MSOH) – zawiera m.in. bajty parzystości, bajt 

synchronizacji oraz kanały sygnalizacji, utrzymania, a także mechanizmów protekcji

między multiplekserami; 

wskaźnik jednostki administracyjnej (AU Pointer) – określa przesunięcie początku 

kontenera wirtualnego wewnątrz przestrzeni danych ramki; 

poziomów hierarchii są uzyskiwane 

Gb/s.  

 

Nagłówek ramki zapewnia 

i nadzoru na każdym etapie 

część nagłówka: 

zawiera m.in. bajty początku ramki, bajt 

utrzymania między regeneratorami; 

parzystości, bajt 

mechanizmów protekcji 

określa przesunięcie początku 



 

• nagłówek ścieżki (POH) 

informacje w nim zawarte zależą od kontenera, z którym są skojarzone.

Standard SDH został zaprojektowany w ten sposób aby

oraz ATM. W tym celu wprowadzono szereg tzw. kontenerów, które uzupełnione o nagłówek 

POH tworzą  tzw. kontenery wirtualne

administracyjne, które są zwielokrotniane aż do 

po uzupełnieniu o wskaźnik tworzy jednostkę administracyjną poziomu

uzupełnieniu o nagłówki RSON i MSOH

tworzenia sygnałów SDH z

 

Dalszy rozwój sieci teletransmisyjnych

na pasmo, był związany z użyciem techniki zwielokrotnienia falowego WDM 

Division Multiplexing), która

światłowodowym – każdy sygnał inną długością fali. Pierwsze tego typu systemy pozwalały 

przesyłać dwa sygnały, jednak wkrótce jednym włóknem można było 

sygnałów, a technika została nazwana CWDM (

światłowodowej pozwolił przesłać 16, 32 a nawet 

a technikę nazwano gęstym zwielokrotnieniem falowym DWDM (

uwagę, że technika ta pozwoliła radykalnie zmniejszyć koszty transmisji
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nagłówek ścieżki (POH) – zawiera informacje utrzymaniowe na poziomie ścieżki;

informacje w nim zawarte zależą od kontenera, z którym są skojarzone.

ndard SDH został zaprojektowany w ten sposób aby przenosić standardowe strumienie PDH

W tym celu wprowadzono szereg tzw. kontenerów, które uzupełnione o nagłówek 

tworzą  tzw. kontenery wirtualne. Te, uzupełnione o wskaźnik

administracyjne, które są zwielokrotniane aż do utworzenia kontenera wirtualnego VC

o wskaźnik tworzy jednostkę administracyjną poziomu

o nagłówki RSON i MSOH, tworzy podstawową ramkę STM-1.

tworzenia sygnałów SDH został przedstawiony na rysunku 2.2. 

Rysunek 2.2. Hierarchia SDH 

Dalszy rozwój sieci teletransmisyjnych, uwarunkowany głównie z rosnącym zapotrzebowaniem 

związany z użyciem techniki zwielokrotnienia falowego WDM 

która pozwala przesyłać wiele sygnałów optycznych jednym włóknem 

każdy sygnał inną długością fali. Pierwsze tego typu systemy pozwalały 

dwa sygnały, jednak wkrótce jednym włóknem można było przesłać większą liczbę

, a technika została nazwana CWDM (Coarse WDM). Dalszy rozwój techniki 

światłowodowej pozwolił przesłać 16, 32 a nawet znacznie więcej sygnałów jednym włóknem,

stym zwielokrotnieniem falowym DWDM (Dense WDM

uwagę, że technika ta pozwoliła radykalnie zmniejszyć koszty transmisji

trzymaniowe na poziomie ścieżki; 

informacje w nim zawarte zależą od kontenera, z którym są skojarzone. 

przenosić standardowe strumienie PDH 

W tym celu wprowadzono szereg tzw. kontenerów, które uzupełnione o nagłówek 

uzupełnione o wskaźnik, tworzą jednostki 

kontenera wirtualnego VC-4, który 

o wskaźnik tworzy jednostkę administracyjną poziomu 4 (AU-4). Ta, po 

1. Dokładny schemat 

 

głównie z rosnącym zapotrzebowaniem 

związany z użyciem techniki zwielokrotnienia falowego WDM (Wavelength 

pozwala przesyłać wiele sygnałów optycznych jednym włóknem 

każdy sygnał inną długością fali. Pierwsze tego typu systemy pozwalały 

przesłać większą liczbę 

. Dalszy rozwój techniki 

więcej sygnałów jednym włóknem, 

Dense WDM). Należy zwrócić 

uwagę, że technika ta pozwoliła radykalnie zmniejszyć koszty transmisji, wielokrotnie 
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zwiększając dostępne przepływności. Początkowo technika zwielokrotnienia falowego była 

używana jedynie jako sposób zwiększania przepustowości łączy typu punkt-punkt w sieciach 

SDH, jednak rozwój technik związanych z transmisją optyczną dał podstawy do tworzenia sieci 

w pełni optycznych. Na elementy takiej sieci składają się m.in. wzmacniacze optyczne, 

multipleksery i demultipleksery oraz przełącznice optyczne. 

Systemy SDH, w których transmisja jest realizowana w technice zwielokrotnienia falowego 

pozwala osiągać między węzłami sieci przepływności rzędu Tb/s [123]. Transmisja jest jednak 

realizowana nadal na poziomie pojedynczych strumieni SDH, a przepływności, które mogą być 

oferowane są ściśle związane z rozmiarami kontenerów C-n,  co przy rosnącym 

zapotrzebowaniu na pasmo oraz transport bardziej elastycznego ruchu związanego z rozwojem 

transmisji pakietowej, powoduje, że zarządzanie siecią staje się bardzo skomplikowane i mało 

efektywne. Pod koniec lat 90-tych XX wieku ITU-T przedstawiła zatem koncepcję nowej sieci 

nazwanej Optyczną Siecią Transportową (OTN – Optical Transport Network) [49], która miała 

wspierać transmisję ze zwielokrotnieniem falowym oraz zapewniać przepływności, które 

pozwolą realizować nowe usługi takie jak 10GbE. Podobnie jak SDH, OTN definiuje optyczną 

hierarchię transportową, strukturę ramki, zasady multipleksacji oraz sposób przenoszenia 

sygnałów klienckich. Podstawowe przepływności, zaprojektowane aby w sposób przezroczysty 

przenosić standardowe strumienie SDH/SONET, to optyczne jednostki transportowe: OTU1 

(Optical Transport Unit) o przepływności 2,7 Gb/s, OTU2 o przepływności 10,7 Gb/s oraz OTU3 

o przepływności 43 Gb/s. Jednostki te mogą przenosić ruch pochodzący z sieci SDH/SONET 

(odpowiednio STM-16, STM-64 oraz STM-256) jak i z sieci innych typów. Należy zaznaczyć, że 

oprócz obsługi ruchu SDH/SONET, główny nacisk został tu położony na obsługę protokołu IP, 

który został uznany za tzw. protokół zbieżności, oraz ruchu GbE i 10GbE. Struktura ramki oraz 

mechanizm jej tworzenia został przedstawiony na rysunku 2.3 Do przenoszonego sygnału 

klienckiego są dołączane kolejne nagłówki: 

• OPU  OH – informacje dotyczące przenoszonego sygnału; 

• ODU  OH – informacje potrzebne dla zapewnienia nadzoru transmisji od końca do 

końca (end-to-end); 

• TMC OH – informacje umożliwiające wydzielenie do sześciu segmentów logicznych, w 

których można monitorować jakość transmisji; warto zaznaczyć, że możliwe jest 

monitorowanie segmentów zagnieżdżonych oraz wzajemnie nachodzących na siebie; 



 

• OTU OH – informacje pozwalające na monitoring sekcji; zawiera także kanał 

komunikacyjny służący do wymiany informacji między sekcjami OTU;

• FEC – przenosi dane wykorzystywane pr

transmisji; zastosowanie tych mechanizmów pozwoliło zmniejszyć negatywny wpływ 

zakłóceń, a przez to zwiększyć dopuszczalną od

 

Jednostka OTU jest ostatnią jednostką hierarchii OTN realizowaną w domenie elektronicznej i 

ze względu na możliwość przenos

cyfrowym (digital wrapper

(Optical Channel) przypisanych do różnych długości fal

przenoszone w warstwie 

sekcji transportowej (OTS)

utrzymania wprowadza swój nagłówek.

w domenie optycznej, nagłówki są transmitowane specjalnym kanałem nadzorczym 

(Optical Supervisory Channel

na przykład wydzieloną długością fali lub zupełnie niezależnym światłowodem.

Innym sposobem pozwa

systemie SDH do nowych potrzeb było wprowadzenie zestawu protokołów i mechanizmów

skład których weszły: 
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informacje pozwalające na monitoring sekcji; zawiera także kanał 

y służący do wymiany informacji między sekcjami OTU;

przenosi dane wykorzystywane przez mechanizm detekcji i korekcji

zastosowanie tych mechanizmów pozwoliło zmniejszyć negatywny wpływ 

a przez to zwiększyć dopuszczalną odległość między regeneratorami. 

Rysunek 2.3. Struktura ramek hierarchii OTN [38] 

jest ostatnią jednostką hierarchii OTN realizowaną w domenie elektronicznej i 

ze względu na możliwość przenoszenia ruchu różnego typu jest często nazywana opakowaniem 

digital wrapper). Jednostki OTU są umieszczane w kanałach optycznych OCh 

przypisanych do różnych długości fal. Kanały optyczne są łączone 

przenoszone w warstwie optycznej sekcji multipleksacji (OMS) oraz w warstwie optycznej

sekcji transportowej (OTS). Każda z warstw OCh, OMS oraz OTS na potrzeby 

zymania wprowadza swój nagłówek. Jednak ze względu na to, że warstwy te są realizowane 

nagłówki są transmitowane specjalnym kanałem nadzorczym 

cal Supervisory Channel) realizowanym poza pasmem, którym przesyła się

wydzieloną długością fali lub zupełnie niezależnym światłowodem.

pozwalającym na przystosowanie istniejącej infrastruktury opartej

SDH do nowych potrzeb było wprowadzenie zestawu protokołów i mechanizmów

informacje pozwalające na monitoring sekcji; zawiera także kanał 

y służący do wymiany informacji między sekcjami OTU; 

zez mechanizm detekcji i korekcji błędów 

zastosowanie tych mechanizmów pozwoliło zmniejszyć negatywny wpływ 

ległość między regeneratorami.  

 

jest ostatnią jednostką hierarchii OTN realizowaną w domenie elektronicznej i 

zenia ruchu różnego typu jest często nazywana opakowaniem 

są umieszczane w kanałach optycznych OCh 

. Kanały optyczne są łączone i 

oraz w warstwie optycznej  

Każda z warstw OCh, OMS oraz OTS na potrzeby eksploatacji i 

warstwy te są realizowane 

nagłówki są transmitowane specjalnym kanałem nadzorczym OSC 

którym przesyła się jednostki OTU, 

wydzieloną długością fali lub zupełnie niezależnym światłowodem. 

tniejącej infrastruktury opartej na 

SDH do nowych potrzeb było wprowadzenie zestawu protokołów i mechanizmów, w 
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• GFP (Generic Framing Procedure) – ramkowanie zapewniające łatwe przenoszenie 

dowolnego ruchu warstwy łącza danych, w tym Ethernet, DVB czy SAN; 

• wirtualną konkatenację (VCAT) pozwalającą tworzyć logiczne łącza o dowolnej, 

odpowiedniej dla przenoszonego ruchu, przepływności; 

• mechanizm dostosowania przepływności łącza (LCAS), pozwalający przydzielać i 

zwalniać odpowiednią przepływność w kontenerach SDH. 

Funkcje nowego systemu zostały zaimplementowane w węzłach brzegowych i do komunikacji 

używają standardowej infrastruktury SDH/SONET, która dla nowego systemu jest 

przezroczysta. System ten jest określany często jako SDH następnej generacji (Next Generation 

SDH). 

Kluczową rolę odgrywa tu protokół GFP, który zapewnia przenoszenie różnego rodzaju ruchu. 

Wydzielone zostały przy tym dwa tryby pracy protokołu: 

• GFP-F (Frame-Mapped GFP), który pozwala przenosić ramki warstwy drugiej w 

ramkach GFP o zmiennej długości – dedykowany dla ruchu Ethernet, PPP/IP oraz 

HDLC; 

• GFP-T (Transparent GFP), który w sposób przezroczysty przenosi bloki danych 

warstwy pierwszej tworząc z nich ramki GFP o stałej długości – jest przy tym 

zoptymalizowany dla protokołów używających kodowania 8B/10B.  

Ramki GFP są następnie umieszczane w kontenerach sieci SDH, przy czym warstwa VCAT 

umożliwia logiczne łączenie kontenerów, tworząc kanał o dowolnie dużej pojemności. Warto 

wspomnieć, że proces ten jest realizowany w węźle brzegowym, przy czym kontenery tworzące 

jeden kanał mogą być przesyłane w oddzielnych strumieniach SDH, a nawet różnymi drogami 

docierać do węzłów przeznaczenia. Odtwarzanie ramek GFP następuje w docelowym węźle 

brzegowym i jest realizowane ponownie przez warstwę VCAT. 

Opisane powyżej techniki pozwalają efektywnie przesyłać duże ilości danych. Ponadto 

pozwalają one przesyłać ruch różnego typu, zarówno wymagający stałej dostępnej 

przepływności, związany np. z transmisją wideo jak i bardziej elastyczny ruch związany z 

transmisją danych.  
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Wymagania stawiane sieci transportowej nowej generacji powinny jednak uwzględniać 

również dynamikę rynku usług telekomunikacyjnych i rosnących wymagań klientów przy 

możliwie dużej efektywności zarządzania zasobami, zachowując przy tym niezależność od 

dostawcy sprzętu. Oznacza to, że sieci powinny zapewnić m.in.: 

• realizację sieci opartych na modelach partnerskim (peer) i nakładkowym (overlay); 

• obsługę połączeń typu: 

o stałego (permanent connection – PC) – ustanawianego przez skonfigurowanie 

każdego elementu sieci wzdłuż ścieżki. Może być to konfiguracja ręczna lub 

przy pomocy systemu zarządzania; sieć powinna umożliwiać realizację funkcji 

nadzorczych, takich jak detekcja  i lokalizacja uszkodzeń;  

o komutowanego (switched connection – SC) – zestawianego na żądanie klienta 

przez automatyczne mechanizmy sterowania; korzystając z 

zaimplementowanych mechanizmów sygnalizacyjnych elementy sieci 

zestawiają połączenia, wyznaczając ich trasę oraz rezerwując odpowiednie 

zasoby;  

o półstałego (soft permanent connections – SPC) lub hybrydowego – system 

zarządzania siecią inicjuje zestawienie połączenia, które jest realizowane przez 

automatyczne mechanizmy sygnalizacyjne w chwili, gdy jest to konieczne; z 

punktu widzenia klienta jest to połączenie stałe; 

• odpowiednie parametry transmisji, takie jak jakość czy niezawodność,  

• skalowalność, rozumianą jako łatwość rozbudowy systemu, 

• elastyczność w udostępnianiu zasobów sieci oraz otwartość na nowe usługi, 

• obsługę wielu rodzajów ruchu, w tym większą integrację z sieciami danych,  

takimi jak IP, 

• efektywne wykorzystanie zasobów oraz mechanizmów zarządzania nimi, 

• uniezależnienie od jednego dostawcy sprzętu. 

Wydaje się oczywiste, że chcąc spełnić te oczekiwania należy zrezygnować z systemów 

zarządzanych centralnie na rzecz mechanizmów, które w sposób rozproszony będą realizować 

strategie operatorów. Prace nad nową koncepcją sieci prowadzą przede wszystkim dwie 

organizacje: IETF (Internet Engineering Task Force) silnie związana z rozwojem sieci Internet 

oraz ITU-T (International Telecommunication Union — Telecommunications Standardization 
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Sector) zdominowana przez producentów oraz operatorów telekomunikacyjnych. Organizacje 

te zaproponowały nieco odmienne koncepcje nowoczesnej sieci transportowej: 

• GMPLS (Generalized Multiprotocol Label Switching) – jako uogólnienie dobrze 

rozwiniętej koncepcji sieci MPLS/MPλS proponowanej przez wielu producentów 

zrzeszonych wokół IETF; 

• ASON (Automatically Switched Optical Network) – jako część bardziej ogólnej 

koncepcji ASTN (Automatic Switched Transport Network) rozwijanej przez ITU-T. 

W kolejnych podrozdziałach zostaną przedstawione podstawowe założenia obu sieci oraz 

mechanizmy w nich zaimplementowane oraz wzajemne zależności. 

2.1.1 GMPLS  

Z punktu widzenia operatorów szczególnie istotna jest potrzeba implementacji mechanizmów 

zapewniających odpowiednią jakość usług opartych na protokole IP. Istnieje wiele sposobów 

transmisji ruchu IP  w sieciach telekomunikacyjnych, oferujących różne mechanizmy związane z 

inżynierią ruchu. Jednym z najpopularniejszych jest zastosowanie techniki ATM jako warstwy 

zapewniającej mechanizmy różnicujące jakość i pozwalającej zarządzać strumieniami danych 

poszczególnych klientów. Główną wadą tego rozwiązania jest duża nadmiarowość warstwy 

ATM związana z samą strukturą komórki oraz potrzebą zastosowania dodatkowych podwarstw 

związanych np. z przenoszeniem ruchu IP oraz implementacją mechanizmów inżynierii ruchu. 

Jednym ze sposobów jest zastosowanie techniki wieloprotokołowego przełączania etykiet 

MPLS-TE (Multiprotocol Label Switching Traffic Engineering), która pełni podobną rolę jak 

ATM, jednak nie wprowadza takiej nadmiarowości. Istotnym problemem związanym z 

funkcjonowaniem wielowarstwowej transmisji IP/ATM/SDH/WDM bądź IP/MPLS/SDH/WDM 

jest słaba skalowalność i mała elastyczność związana z potrzebą niezależnego zarządzania 

każdą z tych warstw oraz potrzebą koordynowania działania zaimplementowanych w nich 

mechanizmów.  

Rozwiązaniem które pozwoliło uprościć mechanizmy zarządzania sieci wielowarstwowych jest, 

zaproponowana przez IETF, koncepcja uogólnienia techniki MPLS [111] na inne techniki 

przełączania znana pod nazwą GMPLS (Generalized MPLS). Koncepcja ta wywodzi się 

bezpośrednio z techniki MPλS [8], poszerzając ją i uogólniając w szeregu obszarach, takich jak 
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sieci optyczne oraz sieci TDM, mechanizmy protekcji i odtwarzania, mechanizmy zwiększające 

skalowalność i efektywność wykorzystania zasobów.  

Założenia architektury GMPLS zostały opisane w [13], [33], [71] i [90] obejmują następujące  

elementy: 

• przełączanie etykiet – przez obsługę takich technik, jak SDH czy WDM, GMPLS 

rozszerza pojęcie etykiety, którymi przestają być tylko abstrakcyjne identyfikatory, 

ale stają się nimi również rzeczywiste zasoby, takie jak szczelina czasowa, długość fali 

czy włókno światłowodowe; 

• ruting realizowany przy pomocy rozszerzonych protokołów typu IGP (OSPF-TE lub IS-

IS-TE); 

• sygnalizacja zarządzająca połączeniami realizowana przez takie protokoły, jak RSVP-

TE lub CR-LDP 1; 

• protokół zarządzania łączami – LMP. 

Podstawowym elementem umożliwiającym efektywne zarządzanie zasobami sieci oraz 

realizacji usług jest wydzielenie następujących płaszczyzn funkcjonalnych: 

• płaszczyzny danych (data plane) – odpowiedzialnej za transmisję danych użytkownika 

oraz przełączanie; obejmuje ona różne techniki przełączania i różnego rodzaju sieci, w 

tym IP, ATM, SDH;   

• wspólnej płaszczyzny sterowania (common control plane) – realizowanej jako sieć IP, 

odpowiedzialnej za realizację sygnalizacji oraz rutingu w całej sieci. 

Kluczową  rolę w  funkcjonowaniu GMPLS odgrywa płaszczyzna sterowania. Jej mechanizmy 

odpowiedzialne są m.in. za automatyczne zestawianie i usuwanie połączeń – tzw.  LSP  (Label  

Switched  Path) – oraz  zarządzanie  zasobami  sieciowymi. Do  tych celów używane są znane z 

MPLS protokoły sygnalizacyjne (RSVP lub LDP) oraz rutingu (OSPF  lub  IS-IS) z odpowiednimi 

rozszerzeniami wspierającymi GMPLS. Realizacja połączeń wymaga by wszystkie elementy w 

niej uczestniczące wspierały jej mechanizmy. Procedury sterowania w takiej sieci wymagają 

zatem aby urządzenia różnego typu współpracowały ze sobą realizując założoną strategię. 

                                                           
1
 Prace nad rozwojem protokołu CR-LDP w kontekście jego zastosowania w sieci GMPLS zostały 

wstrzymane a podstawowym protokołem został RSVP-TE [4] 
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Koncepcja ta wymaga by urządzenia uczestniczące w procesie sterowania dysponowały spójną 

informacją o stanie sieci. Oznacza to konieczność wymiany między nimi informacji rutingowej i 

sygnalizacyjnej. Jak wspomniano, w GMPLS sygnalizacja została oparta na protokole IP. Należy 

jednak zwrócić uwagę, że nie wszystkie urządzenia mają bezpośredni dostęp do kanałów 

komunikacyjnych, po których może być realizowana transmisja pakietowa (np. przełączniki 

optyczne OXC). Wiadomości wymienionych protokołów są przesyłane między tymi 

urządzeniami poprzez  tzw. kanały  sygnalizacyjne  tworzące  sieć  sygnalizacyjną, która w 

swym założeniu jest niezależna od płaszczyzny danych, w której realizowana jest transmisja. 

Możemy zatem mówić o nie tylko logicznej, ale również fizycznej separacji płaszczyzny 

sterowania od płaszczyzny danych. Poszczególne kanały sygnalizacyjne mogą być wydzielane z  

łącza  transmisyjnego, np.  korzystając  z kanału DCC w  nagłówku  kontenera SDH  lub 

wydzielania  kanału wirtualnego VCC w  sieci ATM. W  tym  przypadku mówimy  o  sygnalizacji  

typu in-fiber lub in-band [71]. Możliwe  jest  jednak użycie kanałów niezależnych, 

odseparowanych fizycznie od płaszczyzny  danych,  np.  przez wydzielenie  dedykowanego  

łącza między  poszczególnymi węzłami. W tym przypadku mówimy o sygnalizacji typu out-of-

fiber lub out-of-band. Realizacja  kanałów  tego  drugiego  typu  pozwala  na  tworzenie  

całkowicie  lub  częściowo fizycznie  odseparowanych  od  siebie  sieci:  sieci  płaszczyzny  

sterowania  oraz  sieci płaszczyzny  danych.  W  przypadku  gdy  topologie  płaszczyzn  są  takie  

same  (np. w przypadku  realizacji  sieci  typu  in-band)  mówimy  o  symetrycznej  architekturze 

płaszczyzn. W przeciwnym przypadku mamy do czynienia z architekturą asymetryczną.  

Aby usprawnić mechanizmy zarządzania zasobami oraz umożliwić realizację połączeń w 

różnych technikach przełączania, GMPLS wprowadza tzw. hierarchię ścieżek LSP [76] (patrz 

Rysunek 2.4 [10]). Hierarchia ta obejmuje: 

• techniki przełączania pakietów PSC (Packet Switch Capability), w których przełączanie 

opiera się na informacji przenoszonej w nagłówku; 

• techniki przełączania w warstwie drugiej L2SC (Layer 2 Switching Capability), takie jak 

Ethernet lub ATM; 

• techniki przełączania w dziedzinie czasu TDM (Time Division Multiplexing), takie jak 

PDH, SDH, czy warstwa cyfrowa sieci OTN; 

• techniki przełączania długości fali LSC (Lambda Switching Capability), takie jak MPλS 

czy warstwa OMS sieci OTN; 

• techniki przełączania przestrzennego światłowodów FSC (Fiber Switching Capability). 
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Rysunek 2.4 Hierarchia LSP [10] 
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Ponadto aby usprawnić mechanizmy zarządzania zasobami w GMPLS wprowadza się pojęcie 

łączy nienumerowanych (unnumbered links), co pozwala efektywnie identyfikować 

poszczególne łącza bez konieczności przydzielania im unikalnego, w zasięgu globalnym 

identyfikatora. Mechanizm ten rozwiązuje problem identyfikacji łączy w dwóch etapach. Po 

pierwsze, przydziela każdemu węzłowi unikalny identyfikator, a po drugie, łączom 

odchodzącym i przychodzącym do węzła zostaje przydzielony identyfikator lokalny. Łącza są 

zatem identyfikowane lokalnie, a skojarzenie poszczególnych łączy między węzłami może być 

realizowane przez odpowiednią konfigurację lub dynamicznie przez protokoły sygnalizacyjne.  

Mechanizm taki ogranicza ruch związany z zarządzaniem, zmniejsza tablice rutingu, a przez 

brak konieczności weryfikacji unikalności adresu danego interfejsu, przydzielanie adresów 

czyni bardziej efektywnym. Dodatkowo łącza o tych samych właściwościach można łączyć w 

tzw. wiązki (bundled links) i traktować jako pojedyncze łącze, co dodatkowo ogranicza liczbę 

wpisów w tablicy rutingu.    

Podobnie jak w MPLS, sygnalizacja w GMPLS jest oparta na protokołach RSVP-TE i CR-LDP, przy 

czym  obsługa nowych mechanizmów wymaga wprowadzenia szeregu rozszerzeń opisanych w 

[14], [7]. Obejmują one  m.in.:  

• format tzw. uogólnionej etykiety (generalized label), 

• mechanizm działania sugerowanej etykiety, 

• tworzenie łącza dwukierunkowego, 

• obsługę mechanizmów protekcji. 

Producenci wykazują jednak dużo większe zainteresowanie użyciem protokołu RSVP, jest więc 

wielce prawdopodobne, że w przyszłych specyfikacjach zalecanym protokołem sygnalizacyjnym 

będzie RSVP-TE, a CR-LDP nie będzie dalej rozwijany w technice GMPLS [4]. 

Ze względu na to, że płaszczyzna sterowania jest odseparowana od płaszczyzny danych, GMPLS 

wprowadza nowy protokół zarządzania łączem LMP (Link Management Protocol), którego 

głównym zadaniem jest nadzór nad poprawną identyfikacją i zarządzanie łączami, w tym 

zapewnienie odpowiednich procedur związanych z uszkodzeniami. Jego podstawowe funkcje 

to: 

• zarządzanie kanałem sterowania (control channel management) – odpowiada za 

ustanawianie i utrzymywanie połączeń sygnalizacyjnych między węzłami; 
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• weryfikacja łącza (link connectivity verification) – nadzoruje zdatność łączy oraz 

odpowiada za wymianę identyfikatorów łącza; 

• zarządzanie właściwościami łącza (link property correlation) – umożliwia łączenie 

wielu łączy danych w wiązki oraz zmianę parametrów TE łącza, takich jak 

identyfikator portu czy mechanizm protekcji; 

• zarządzanie uszkodzeniami – odpowiada za mechanizmy detekcji oraz lokalizacji 

uszkodzeń. 

Rozszerzenia protokołu LMP implementują także automatyczne odkrywanie usług pozwalające 

na ustalenie parametrów związanych z realizacją połączeń między siecią transportową a 

klientem i opisujących m.in.:  

• obsługiwane protokoły sygnalizacyjne (RSVP, LDP lub obydwa), 

• typ łącza na każdym interfejsie, 

• poziom przezroczystości sieci, 

• obsługa dywersyfikacji łączy lub węzłów tzw. Shared Risk Link Group (SRLG). 

2.1.2 ASON 

Podstawowe zagadnienia i wymagania wobec architektury ASON zostały opisane w zaleceniu 

G.8080 [65]. Opiera się ono na koncepcji ASTN, opisanej w zaleceniu G.807 [63], opartej z kolei 

na ogólnej koncepcji sieci transportowej opisanej w G.805 [62]. Ponadto  standard określają 

następujące dokumenty ITU-T: 

• G.7712  – opisujący architekturę  i wymagania stawiane sieci transportowej oraz 

sygnalizacyjnej [50], 

• G.7713  – opisujący mechanizmy sygnalizacyjne [51], 

• G.7714  – określający procedury automatycznego odkrywania zasobów [55], 

• G.7715  – opisujący mechanizmy rutingu przewidziane w sieciach ASON [56], 

• G.7716  – opisujący mechanizmy zarządzania łączami [58], 

• G.7717 – opisujący procedury sterowania dostępem do połączeń [59], 

• G.7718 – opisujący zagadnienia związane z zarządzaniem siecią ASON [60]. 
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Podstawowym założeniem ASON jest, podobnie jak w GMPLS, logiczny podział sieci na 

płaszczyzny funkcjonalne: 

• płaszczyznę transportową (transport plane), zwaną też płaszczyzną transmisji danych 

(data plane) realizującą przełączanie; może obejmować zarówno sieci SDH jak i 

nowoczesne sieci OTN;  

• płaszczyznę sterowania (control plane) realizującą sygnalizację między urządzeniami 

różnych producentów, w tym zestawianie, usuwanie i nadzór nad połączeniami, 

ruting, mechanizmy protekcji i odtwarzania, a także wspierającą różne techniki 

transportowe;  

• płaszczyznę zarządzania (management plane) zapewniającą współpracę z istniejącymi 

systemami zarządzania siecią, koordynującą współpracę między płaszczyznami oraz 

nadzorującą cały system. 

Podział taki umożliwia logiczną i fizyczną separację poszczególnych elementów funkcjonalnych 

systemu. W konsekwencji ma to zasadniczy wpływ na możliwości efektywnego zarządzania 

siecią.  

Elementy płaszczyzny transportowej komunikują się z płaszczyznami zarządzania i sterowania 

dostarczając model topologii oraz dając możliwość zarządzania zasobami. Płaszczyzny 

sterowania i zarządzania są od siebie niezależne i zarządzają zasobami płaszczyzny 

transportowej niezależnie od siebie, jednak płaszczyzna zarządzania pełni tu rolę nadzorczą, 

monitorując oraz konfigurując, przez specjalne interfejsy, każdy element płaszczyzny 

sterowania i dostarczając mu informacji o polityce i strategii operatora (policy).  

Koncepcja ASON została oparta na założeniu, że operatorzy telekomunikacyjni powinni 

pozostać od siebie niezależni, a ich polityka zarządzania oraz struktura wewnętrzna sieci są 

autonomiczne. Jest to osiągnięte przez podział sieci na obszary administracyjne, tzw. domeny. 

Współpraca między tymi obszarami jest realizowana przez płaszczyznę sterowania w sposób 

zestandaryzowany za pośrednictwem interfejsów międzysieciowych (NNI – Network-Network 

Interface). W zależności od stopnia zaufania między poszczególnymi domenami 

administracyjnymi można mówić o I-NNI (Internal NNI) – interfejsach między domenami 

zaufanymi (np. między obszarami zarządzanymi przez tego samego operatora) oraz o E-NNI 

(External NNI) – interfejsach między obszarami o ograniczonym zaufaniu. Dodatkowo 

wyodrębnia się klienta, który komunikuje się z siecią przez interfejs UNI (User-Network 
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Interface). Podstawowym elementem rozróżniającym poszczególne interfejsy jest rodzaj 

przenoszonych informacji. Przez interfejs I-NNI mogą być przenoszone wszelkie informacje 

rutingowe dotyczące zarówno topologii jak i zasobów. Interfejs E-NNI umożliwia 

przekazywanie do innych domen jedynie informacji o osiągalności, natomiast użytkownik 

łączący się z siecią przez interfejs UNI jest zupełnie pozbawiony informacji rutingowej i nie 

może uczestniczyć w procesie wyznaczania tras. Użycie standardowych, dobrze zdefiniowanych 

interfejsów pozwala uniezależnić procedury realizowania połączeń od wewnętrznej struktury 

sieci danego obszaru.  

Aby zapewnić elastyczność, poszczególne funkcje płaszczyzny sterowania rozdzielono między 

pewne elementy abstrakcyjne zwane sterownikami [65]: 

• sterownik połączeń (Connection Controller – CC) – zarządza i nadzoruje zestawianie, 

modyfikację i usuwanie połączeń, koordynuje współpracę między innymi 

elementami;  

• sterownik rutingu (Routing Controller – RC) – odpowiedzialny ze wyznaczanie tras, 

zarządza danymi na temat topologii;  

• sterownik zgłoszeń (Call Controller – CallC) – odpowiedzialny za sterowanie 

zgłoszeniami; można rozróżnić sterowniki skojarzone z klientem (wysyłają, akceptują 

lub odrzucają zgłoszenia) lub operatorem (weryfikują poprawność zgłoszeń i ich 

zgodność z warunkami kontraktu);  

• sterownik protokołów (Protocol Controller – PC) – przekształca parametry 

abstrakcyjnych elementów płaszczyzny sterowania na wiadomości przenoszone przez 

protokoły i odpowiada za ich prawidłowe i bezpieczne przesłanie do innych 

elementów płaszczyzny sterowania;  

• zarządca zasobów (Link Resource Manager – LRM) – zarządza łączami 

udostępnionymi przez płaszczyznę transportową; odpowiedzialny za rezerwację, 

przydzielanie i zwalnianie zasobów, udostępnia informacje o statusie łączy innym 

elementom płaszczyzny sterowania; 

• nadzorca parametrów ruchu (Traffic Policing – TP) – nadzoruje czy dane połączenie 

nie narusza kontraktu między operatorem a klientem;  

• sterownik portu (Port Controller) – odpowiada za stosowanie przyjętej przez 

operatora strategii;  
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• agent odkrywania (Discovery Agent – DA) – operując na przestrzeni nazw płaszczyzny 

transportowej przechowuje informacje na temat potencjalnych połączeń dostępnych 

w płaszczyźnie transportowej;  

• wykonawca adaptacji i odwzorowania (Termination and Adaptation Performer – TAP) 

– działając na pograniczu płaszczyzn transportowej i sterowania zapewnia spójność 

odwzorowania ich przestrzeni nazw. 

Relacje między poszczególnymi elementami płaszczyzny sterowania zostały przedstawione na 

rysunku 2.5. 

 

Rysunek 2.5 Elementy płaszczyzny sterowania i ich wzajemne relacje. Oznaczenia: CallC – Call Controller 
(sterownik zgłoszeń) CC – Connection Controller (sterownik połączeń), DA – Discovery Agent (sterownik 

odkrywania), DB – Data Base (baza danych), LRM – Link Resource Manager (zarządca zasobów), NMI – Network-
Management Interface (interfejs zarządzania), NNI – Network-Network Interface (interfejs międzysieciowy), PC – 

Protocol Controller (sterownik protokołów), RC – Routing Controller (sterownik rutingu), SNPP – Subnetwork 
Point Pool (pula punktów podsieci), TAP – Termination and Adaptation Performer (wykonawca adaptacji i 

odwzorowania), UNI – User-Network Interface (interfejs użytkownika) [70] 

 

Podstawowe elementy płaszczyzny sterowania zostały określone w ten sposób, by były 

niezależne od użytych technik oraz protokołów, określając jedynie ich wzajemne relacje oraz 

definiując zasady współdziałania.   

Wymagania stawiane rozproszonemu systemowi zarządzania połączeniami określa zalecenie 

G.7713 [51]. W ASON istnieje wyraźna separacja między mechanizmami związanymi z 

zarządzaniem zgłoszeniami oraz mechanizmami sterowania i zarządzania połączeniami. Proces 

ustanawiania zgłoszenia jest inicjowany przez użytkownika, który sygnalizuje taką chęć za 
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pośrednictwem swojego sterownika zgłoszeń CallC ze sterownikiem zgłoszeń strony 

wywołującej. Ten sprawdza czy żądanie wezwania spełnia wszystkie warunki formalne i 

następnie przekazuje to żądanie przez sieć do węzła brzegowego gdzie jest umieszczony 

sterownik zgłoszeń strony wywoływanej (called party CallC). Ten ponownie sprawdza czy 

zgłoszenie jest prawidłowe i czy jest możliwe, zgodnie z kontraktem, utworzenie takiej relacji 

między użytkownikami końcowymi. Zgłoszenie jest następnie przekazywane do sterownika 

zgłoszeń po stronie użytkownika wywoływanego. Jeśli wszystkie weryfikacje zakończą się 

wynikiem pozytywnym, a użytkownik wywoływany zaakceptuje zgłoszenie, następuje faza 

zestawiania połączenia lub połączeń związanych z tym zgłoszeniem. Kiedy połączenia  zostaną 

utworzone, sterowniki zgłoszeń użytkowników końcowych otrzymują informację, że zgłoszenie 

zostało zrealizowane. Usuwanie zgłoszenia jest również ściśle związane z usuwaniem połączeń i 

może być zakończone dopiero w chwili, gdy wszystkie połączenia skojarzone z danym 

zgłoszeniem zostaną usunięte.  Należy jednak pamiętać, że zanim jakiekolwiek zgłoszenie 

zostanie ustanowione, między użytkownikami a operatorem musi zostać zawarta umowa 

określająca zasady współpracy i jej warunki, tzw. umowa o poziomie usług SLA (Service Level 

Agreement). 

Płaszczyzna sterowania sieci ASON może być zorganizowana w strukturę hierarchiczną, co 

ułatwia zarządzanie połączeniami oraz zmniejsza ruch w sieci związany z rutingiem. 

Naturalnym podziałem hierarchicznym jest podział na sieci wewnątrzoperatorskie oraz 

międzyoperatorskie, jednak istnieje wiele powodów, dla których powinien być zastosowany 

podział wewnątrz sieci jednego operatora. Do najważniejszych można zaliczyć względy 

bezpieczeństwa, wydajności oraz techniczne.  Relacje między poszczególnymi warstwami 

opisuje się najczęściej jako relację klient-serwer, gdzie warstwą serwera jest warstwa niższa w 

hierarchii. Warstwa ta realizuje zadania „zlecane” przez warstwę wyższą – warstwę klienta. 

Do podstawowych zadań płaszczyzny sterowania określonych w specyfikacji ASON można 

zaliczyć: 

• sterowanie dostępem do zgłoszeń – odpowiada za zgodność inicjowanych zgłoszeń z 

uzgodnionymi SLA  zarówno strony wywołującej jak i wywoływanej; 

• sterowanie zgłoszeniami – odpowiedzialne za automatyczne (przy pomocy 

sygnalizacji) kojarzenie użytkowników końcowych w celu zainicjowania procedur 

zestawiania, modyfikacji i usuwania połączeń; 
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• sterowanie dostępem do połączeń – odpowiada za sprawdzenie, czy istnieją 

odpowiednie zasoby by utworzyć nowe połączenie, czy użytkownik ma odpowiednio 

wysoki priorytet, ewentualnie czy spełnia inne kryteria; 

• realizację połączeń typu PC, SC i SPC; 

• realizację rutingu; 

• automatyczną identyfikację i dystrybucję informacji o zasobach sieci oraz jej 

strukturze – tzw. mechanizmy automatycznego odkrywania (discovery functions); 

• realizację nadzoru nad przepływem informacji przez interfejsy NNI i UNI; 

• detekcję, lokalizację i identyfikację uszkodzeń sieci; 

• realizację odtwarzania ruchu po uszkodzeniu sieci. 

W swych zaleceniach ITU-T definiuje założenia architektury ASON, koncentrując się, podobnie 

jak w przypadku IETF, na roli płaszczyzny sterowania, opisując jej elementy i zależności między 

nimi. Aby jednak koncepcja ta stała się rzeczywistą siecią konieczne jest efektywne jej 

zaimplementowanie. Zadanie to podjęła organizacja OIF (Optical Internetworkig Forum) 

definiując zasady współpracy między nową siecią transportową a klientem oraz między 

operatorami [99]. 

Wymagania jakie stawia ASON przed protokołami sygnalizacyjnymi zostały opisane w zaleceniu 

G.7713. Nie precyzuje ono sposobu realizacji ani konkretnej implementacji, a jedynie określa 

mechanizmy, które powinny wspierać protokoły użyte do celów zarządzania zgłoszeniami i 

połączeniami. W kolejnych zaleceniach oznaczonych jako G.7713.x, ITU-T zaproponowała 

rozszerzenie trzech istniejących protokołów: PNNI (zalecenie G.7713.1 [52]), RSVP-TE 

(G.7713.2 [53]) i CR-LDP (G.7713.3 [54]).  

Analogicznie, zalecenie G.7715 [56] określa wymagania stawiane protokołom rutingu a 

G.7715.1 [57] zaleca stosowanie protokołów stanu łącza (link-state routing protocol) wskazując 

na implementacje oparte na protokołach OSPF, IS-IS oraz PNNI.  

2.1.3 Rola GMPLS w ASON 

Przedstawione  założenia ASON są zdefiniowane w sposób niezależny od implementacji, co 

umożliwia zastosowanie zarówno już istniejących protokołów, jak również pozostawia 

możliwość tworzenia nowych. Obecne prace ITU-T wskazują na możliwość użycia dobrze 
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zdefiniowanych protokołów takich jak RSVP-TE, CR-LDP – jako protokołów sygnalizacji oraz 

OSPF, IS-IS, PNNI – jako protokołów rutingu. W obu przypadkach konieczne są rozszerzenia, 

przy czym wydaje się, że ze względu na rozwój GMPLS i prace nad tym standardem 

prowadzonym przede wszystkim przez IETF, to właśnie te protokoły będą rozważane jako 

podstawowy mechanizm sygnalizacyjny w płaszczyźnie sterowania. 

Organizacja IETF określiła zatem rozszerzenia, które pozwolą użyć GMPLS jako płaszczyzny 

sterowania w sieciach ASON. Wymagania jakie musi spełnić GMPLS zostały zarysowane w [1] a 

następnie w [105] w obszarze sygnalizacji oraz w [21], [107] w obszarze rutingu. Obejmują one 

m.in. implementację mechanizmów zarządzania (zarówno zarządzania całą siecią przy pomocy 

wyspecjalizowanych systemów scentralizowanych jak i rozproszonego zarządzania zasobami i 

połączeniami), obsługi połączeń półstałych (SPC), separację zgłoszeń i połączeń, automatyczne 

odkrywanie topologii oraz usług, a także architekturę sieci sygnalizacyjnej. Wymagania owe 

wymagają adaptacji zarówno architektury jak i protokołów funkcjonujących w płaszczyźnie 

sterowania. IETF rozpoczęło już prace nad odpowiednimi rozszerzeniami, tak aby płaszczyzna 

sterowania GMPLS mogła w przyszłości być w pełni zgodna w wymaganiami stawianymi przez 

ASON. Przykładem może być [104], w którym przedstawiono rozszerzenia protokołu OSPF 

wspierające mechanizmy ASON. Należy zaznaczyć, że także dalsze prace związane z ASON są 

skierowane w kierunku zastosowania rozwiązań  zaproponowanych dla GMPLS przez IETF. 

Przykładem są zalecenia ITU-T G.7713.2 [53] oraz ITU-T G.7713.3 [54], które korzystając ze  

specyfikacji GMPLS definiują wymagania dla protokołów, odpowiednio RSVP-TE oraz CR-LDP, 

związane z ich użyciem w ASON. 

2.2 Niezawodność i jakość usług 

Nowoczesne aplikacje i usługi realizowane w sieci mają bardzo zróżnicowane wymagania jeśli 

chodzi sposób przesyłania ruchu przez sieć. Jedne mogą wymagać małych opóźnień, podczas 

gdy inne wymagają małej zmienności tego opóźnienia w czasie, jeszcze inne tolerują utratę 

pewnej części danych, podczas gdy dla innych utrata nawet najmniejszej porcji danych jest 

niedopuszczalna. Wszystkie te wymagania są zazwyczaj opisywane jako wymaganie pewnej 
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jakości usług QoS (Quality od Service) [28]2, [47]3, która może być opisywana przez szereg 

parametrów. Parametry te można podzielić na kilka kategorii związanych z: 

• czasem – opóźnienie transmisji, zmienność opóźnienia (jitter), opóźnienie end-to-end, 

RTT (Round Trip Time); 

• ilością przesyłanych danych – przepływność; 

• błędami – BER (Bit Error Rate), stopa strat (loss rate), prawdopodobieństwo błędu; 

• niezawodnością – MTTR, MTBF, dostępność;   

• bezpieczeństwem; 

• innymi parametrami, takimi jak koszt połączenia, możliwość utrzymania, strategia 

operatora itp. 

Wymagania jakościowe, które musi zagwarantować sieć podczas realizacji niektórych usług 

zostały przedstawione w tabeli 2.1. 

Tabela 2.1. Przykładowe wymagania jakościowe [101] 

Typ danych Parametr QoS Wartość Charakterystyka dla wybranych usług 

Audio 

Opóźnienie end-to-end 
do 150 ms Akceptowalne 

do 400 ms akceptowalne w większości zastosowań 

powyżej 400 ms nie akceptowalne 

RTT poniżej 800 ms Akceptowalne 

Stopa strat ≤ 10-2 jakość telefoniczna 

Przepływność 

16 kb/s Telefonia 

32 kb/s telekonferencja 

64 kb/s jakość zbliżona do CD 

1,4 Mb/s stereo wysokiej jakości  

Wideo 

Opóźnienie end-to-end do 250 ms akceptowalne 

Przepływność 

≤ 1,86 Mb/s w formacie MPEG  

od 64 kb/s do 2 Mb/s w formacie H.261 

od 1,544 kb/s do 2 Mb/s w formacie H.120 

140 Mb/s TV, kodowanie PCM 

ponad 1 Gb/s HDTV niekompresowane 

≈ 500 Mb/s HDTV kompresja mało stratna 

20 Mb/s HDTV kompresja stratna 

BER ≤10-6 akceptowalne 

Stopa strat ≤10-2 niekompresowane video 

≤10-11 kompresowane video 

Dane 
Opóźnienie end-to-end ≈1 s 

transmisja plików 
Przepływność od 0,2 do 10 Mb/s 

Stopa strat ≤10-11 

 

                                                           
2
 QoS wg IETF: Zbiór wymagań stawianych przez usługi, które muszą być spełnione podczas transmisji 

3
 QoS wg ITU-T: Efekt działania usług, które determinują stopień satysfakcji użytkownika usługi  
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Jednym z najważniejszych kryteriów określających jakość usług jest ich niezawodność. Jest ona 

często opisywana jako zdolność sieci do utrzymywania usług pomimo wystąpienia uszkodzeń, 

bądź odporność usług lub sieci na uszkodzenia.  

W sieciach opartych na przełączaniu pakietów, np.  w sieciach IP, naturalnym mechanizmem 

niezawodnościowym jest ruting dynamiczny, który dzięki zaimplementowanym mechanizmom 

pozwala omijać uszkodzone obszary sieci. Opiera się on na założeniu, że rutery posiadając 

wiedzę na temat aktualnego stanu sieci podejmują decyzję o przełączaniu pakietów kierując je 

do kolejnych urządzeń sieciowych. Rutery posiadają bezpośrednią wiedzę tylko o małym 

wycinku sieci, swoim najbliższym otoczeniu. Informację o reszcie sieci czerpią z informacji, 

które otrzymują od innych ruterów, zazwyczaj będących w ich najbliższym sąsiedztwie. Rutery 

te przesyłają dane o swoim najbliższym otoczeniu oraz informacje o sieci otrzymane od innych 

ruterów. Wymiana danych rutingowych jest realizowana przy pomocy protokołów rutingu, 

których przykładami mogą być OSPF oraz IS-IS. W przypadku uszkodzenia sieci, rutery będące 

w najbliższym sąsiedztwie wykrywają je i wysyłają odpowiednią informację do innych ruterów. 

Te weryfikują swą wiedzę o sieci i kierują pakiety omijając uszkodzony obszar. Mechanizm ten, 

choć skuteczny, posiada jednak wadę w postaci długiego czasu zbieżności, który może osiągać 

wielkość kilkudziesięciu sekund. 

W sieciach telekomunikacyjnych mechanizmy niezawodnościowe odgrywają bardzo ważną rolę 

i są podstawowym kryterium oceny QoS. Należy zwrócić uwagę, że typowe przepływności 

oferowane przez te sieci  są rzędu wielu Gb/s, co oznacza, że przerwanie transmisji może 

powodować utratę olbrzymiej ilości danych. Rozwiązania stosowane obecnie w sieciach SDH 

gwarantują przywrócenie usługi w czasie krótszym niż 50 ms, co stanowi pewien punkt 

odniesienia dla dalszych rozważań. Rozwiązania te są oparte na mechanizmach protekcji i są 

związane z powszechnie używaną w systemach SDH topologią pierścienia. W przypadku 

uszkodzenia następuje rekonfiguracja sieci i przełączenie ruchu. Cały proces jest realizowany w 

przełącznicach SDH i jest oparty na informacjach przenoszonych w nagłówkach ramek SDH. 

Współczesne sieci telekomunikacyjne ewoluują jednak w kierunku topologii kraty. Topologia 

taka zapewnia większą elastyczność i większe możliwości jeśli chodzi o implementację 

różnorodnych mechanizmów protekcji. To z kolei pozwala różnicować usługi pod kątem ich 

odporności na uszkodzenia, co umożliwia formułowanie odpowiednich wymagań pod tym 
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kątem jako specyfikacji poziomu usług SLS (Service Level Specification) w umowach o poziome 

usług SLA.  

Na niezawodność może mieć wpływ wiele czynników, z których najważniejsze to zastosowane 

mechanizmy protekcji i odtwarzania, zastosowana topologia sieci, mechanizmy sygnalizacyjne. 

Ze względu na możliwość separacji płaszczyzn funkcjonalnych sieci GMPLS, do czynników 

wpływających na niezawodność zaliczyć można także procedury protekcji i odtwarzania 

płaszczyzny sterowania, mechanizmy odzyskiwania stanu płaszczyzny sterowania oraz 

topologię płaszczyzny sterowania. 

2.2.1 Parametry niezawodnościowe 

Niezawodność transmisji jest jednym z najważniejszych kryteriów określających jakość 

usług. Istnieje przy tym wiele parametrów opisujących niezawodność. Najważniejsze z nich to 

[23], [24]: 

• średni czas miedzy uszkodzeniami – MTBF (Mean Time Between Failures); 

• średni czas do pierwszego uszkodzenia – MTFF (Mean Time to First Failure); 

• średni czas do uszkodzenia – MTTF (Mean Time To Failure) definiowany jako średni 

czas miedzy przywróceniem usługi a ponownym uszkodzeniem; 

• prawdopodobieństwo uszkodzenia; 

• średni czas przywrócenia usługi – MTTR (Mean Time To Recovery, Repair lub 

Restoration); 

• dostępność A (Availability) definiowane zazwyczaj jako:  

 

MTBF

MTTR

MTBF

MTTRMTBF

MTBF

MTTF

MTTRMTTF

MTTF
A −=

−
==

+
= 1  (2.1) 

 

Rozważając prawdopodobieństwo uszkodzenia sieci często operuje się także pojęciem 

współczynnika niedostępności U zdefiniowanego jako: 
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Należy zwrócić uwagę, że w większości przypadków MTTRMTBF >>>>>>>> , a ich typowe wartości 

dla różnych elementów sieci przedstawiono w tabeli 2.2. Dostępność traktu 

telekomunikacyjnego złożonego z n elementów, z których każdy ma pewną dostępność Ai jest 

dana zależnością  
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 (2.3) 

która dla 1<<iU , (lub 0→iA  ) często przybliża się jako  

∑
=

−=
n

i

iUA
1

1  (2.4)  

Tabela 2.2. Typowe wartości dostępności elementów sieci teletransmisyjnej [116] 

Element sieci MTBF [h] MTTR [h] A 

Serwer Web 104 - 106 1 > 99,99% 

Karta sieciowa 104 - 106 2 > 99,98% 

Router IP 105 - 106 2 > 99,998% 

Przełącznik SDH/SONET 105 - 106 4 > 99,996% 

Przełącznik optyczny OXC 105 - 106 6 > 99,994% 

1000km kabla/światłowodu 104 – 105 102  > 99% 

 

Dostępność całego traktu jest zatem uzależniona od najmniej dostępnego elementu tego 

traktu. Jak wynika z tabeli 2.2, w sieciach rozległych najbardziej narażone na uszkodzenia są 

łącza światłowodowe. Typowe wartości oczekiwanej dostępności dla usług wysokiej jakości to 

99,99−99,999%, zatem konieczne staje się stosowanie mechanizmów powalających zapewnić 

lepszą dostępność, takich jak protekcja czy odtwarzanie.   

Najbardziej użyteczny, również ze względu na prostotę pomiaru, jest parametr MTTR. Jest to 

najistotniejszy parametr z punktu widzenia poprawnego funkcjonowania wielu usług, a tym 

samym dla samego klienta. Należy zaznaczyć, że o ile parametry związane z wystąpieniem 
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uszkodzenia, takie jak MTBF, są zależne głównie od pewnych zdarzeń losowych oraz jakości 

użytych urządzeń, to na parametr MTTR mogą mięć wpływ zastosowane mechanizmy inżynierii 

ruchu, ale także zastosowana topologia oraz architektura. Oznacza to, że aspekty 

niezawodności muszą być brane pod uwagę na etapie projektowania oraz wdrażania sieci. 

2.2.2 Mechanizmy wznawiania usług w GMPLS 

Zadaniem mechanizmów wznawiania (recovery) jest zabezpieczenie ruchu przenoszonego 

przez sieć przed utratą danych oraz zapewnianie wydajnej pracy systemu w przypadku 

wystąpienia awarii. Pod pojęciem tym należy rozumieć zarówno mechanizmy protekcji 

(protection), rozumiane zazwyczaj jako doraźny, możliwie szybki, sposób przywrócenia usługi, 

jak i mechanizm odtwarzania (restoration) związany raczej z rekonfiguracją sieci w celu 

optymalizacji jej pracy niż z szybkim przywróceniem usług [92], [106].  

Mechanizm protekcji jest realizowany między dwoma lokalizacjami sieci, między którymi 

strumień danych jest przesyłany wzdłuż pewnej ścieżki zwanej ścieżką roboczą (working path). 

Aby zabezpieczyć przesyłane dane na wypadek uszkodzenia tworzona jest ścieżka 

zabezpieczająca (backup path), na którą w chwili wystąpienia awarii zostanie przełączony ruch. 

Ścieżka zabezpieczająca jest tworzona między przełącznikami etykiet LSR (Label Switch Router), 

które są odpowiedzialne za realizację mechanizmu przełączenia przesyłanego strumienia 

danych między ścieżką pracującą i zabezpieczającą. Przełącznik LSR odpowiedzialny za 

realizację przekierowania ruchu ze ścieżki roboczej na zabezpieczającą jest nazywany ruterem 

przełączającym ścieżkę Path Switching LSR (PSL), a ruter LSR odpowiedzialny za odbiór ruchu 

przesyłanego ścieżką zabezpieczającą – ruterem łączącym ścieżkę Path Merge LSR (PML).  Sam 

proces tworzenia zasobów zabezpieczających można podzielić na kilka etapów: wyznaczenie 

ścieżki zabezpieczającej (path/link computing lub calculating), zestawienie ścieżki (path/link 

establishing)  oraz przydzielanie zasobów (allocation). 

Mechanizmy odzyskiwania usług można podzielić ze względu na sposób tworzenia zasobów 

zabezpieczających, sposób użycia zasobów zabezpieczających oraz zasięg mechanizmu (obszar, 

który jest objęty przez mechanizm).  

Ze względu na sposób tworzenia zasobów zabezpieczających mechanizmy odzyskiwania można 

podzielić na te, które są tworzone od podstaw w chwili, gdy są one potrzebne (on-demand) 
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oraz te, które są tworzone przed wystąpieniem awarii, przy czym rozróżnia się mechanizmy 

jedynie wyznaczające ścieżkę ale nie zestawiające żadnych połączeń zabezpieczających, a 

jedynie są one wyznaczane (pre-computed) oraz mechanizmy, w których połączenia 

zabezpieczające są zestawiane (pre-established). W tym ostatnim przypadku jest możliwe 

zestawienie połączeń z przydzielaniem zasobów (pre-allocated) lub przydzielanie ich dopiero w 

chwili wystąpienia awarii (allocated on-demand). Z punktu widzenia wykorzystania zasobów 

zasoby zabezpieczające mogą być tworzone dla konkretnej ścieżki pracującej (dedicated) lub 

mogą być współdzielone przez większą liczbę ścieżek pracujących (shared). Sam mechanizm 

protekcji może zabezpieczać pojedyncze łącze lub węzeł (local lub span), wybrany fragment 

połączenia (segment)  lub zabezpieczać całe połączenie (end-to-end lub global).  

Niezależnie od typu, mechanizm protekcji możemy podzielić na następujące etapy:  

• detekcja uszkodzenia – etap realizowany przez urządzania płaszczyzny danych, które 

przez wbudowane mechanizmy, zależne od techniki przełączania, są w stanie wykryć 

brak lub degradację sygnału;  

• lokalizacja uszkodzenia – etap zazwyczaj związany z etapem detekcji pozwala 

zlokalizować miejsce wystąpienia uszkodzenia oraz określić typ uszkodzenia; etap ten 

jest realizowany zazwyczaj przez urządzanie płaszczyzny danych, ale może być 

wspierane przez płaszczyznę sterowania; 

• powiadomienie o uszkodzeniu – informuje urządzenia odpowiedzialne za realizację 

protekcji/odtwarzania o wystąpieniu awarii, jej typie i lokalizacji; może być 

realizowane zarówno przez płaszczyznę sterowania przy użyciu protokołów 

sygnalizacyjnych, jak i przez płaszczyznę danych przy użyciu mechanizmów 

zaimplementowanych w technikach wchodzących w jej skład, np. AIS (Alarm 

Indication Signal) w SDH lub RDI (Remote Defect Indication) w technice OTN;  

• proces przełączenia na zasoby zabezpieczające – jest realizowany przez przełącznik 

PSL; 

• przywrócenie – w przypadku naprawy uszkodzenia umożliwia przekierowanie ruchu 

na ścieżkę roboczą i powrót sieci do stanu sprzed wystąpienia awarii; jest to operacja 

opcjonalna.  

Problem doboru mechanizmów protekcji i odtwarzania oraz ich wpływ na niezawodność 

komplikuje się w sieciach wielowarstwowych, w których każda z warstw może implementować 
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swoje mechanizmy protekcji i każda może na swój sposób reagować na awarię w chwili 

uszkodzenia [81]. W tym przypadku mówić możemy o pewnej hierarchii technologicznej 

zwanej hierarchią pionową. W sieci GMPLS można wyróżnić mechanizmy przywracania: 

• w warstwie przełączania pakietów – związane głównie z mechanizmem rutingu IP, ale 

również mechanizmami przywracania MPLS [122]; 

• w warstwie przełączania warstwy łącza danych – związane z technikami, takimi jak 

ATM [68], czy Ethernet [61], [121]; 

• w warstwie przełączania TDM – mechanizmy związane z SDH/SONET [66] oraz OTN 

[64], [67]; 

• warstwy przełączania długości fali – mechanizmy związane z techniką WDM [88], np.: 

warstwą optyczną sieci OTN na poziomie kanałów optycznych OCh lub podwarstwy 

sekcji zwielokrotnienia OMS [135]; 

• warstwy przełączania przestrzennego światłowodu – mechanizmy związane z 

warstwą optyczną sieci OTN na poziomie podwarstwy sekcji zwielokrotnienia OMS 

lub podwarstwy sekcji transportowej OTS [135]. 

W ramach pojedynczej warstwy może ponadto funkcjonować hierarchia pozioma związana z 

podziałem sieci na domeny protekcji, co najczęściej jest powiązane z istnieniem domen 

rutingu, systemów autonomicznych, czy domen zarządzanych przez różnych operatorów.  W 

tym kontekście można mówić o pojęciu domeny przywracania (recovery domain) [92], w 

ramach której jest realizowana jakaś polityka przywracania, przy czym w ramach domeny mogą 

funkcjonować różne mechanizmy wzajemnie się uzupełniające. 

Mechanizmy wznawiania GMPLS 

W sieci GMPLS przewiduje się zastosowanie szeregu mechanizmów protekcji [92]: 

• dedykowany 1+1 dla łącza – łączem zabezpieczającym przesyłana jest kopia ruchu 

przesyłanego przez łącze pracujące; operacja jest realizowana przez węzeł PSL; ruch z 

łącza pracującego i zabezpieczającego jest odbierany przez węzeł PML, którego 

zadaniem jest wybór „lepszego” sygnału; 

• dedykowane 1:1 dla łącza – łącze zabezpieczające jest związane z konkretnym łączem 

przenoszącym ruch; ruch jest przełączany na zasób zabezpieczający w chwili 
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wystąpienia awarii, zatem zanim to nastąpi, zasoby mogą być używane do 

przenoszenia dodatkowego ruchu o niskim priorytecie (tzw. extra traffic); 

• współdzielone 1:N dla łącza – łącze zabezpieczające jest współdzielone między N 

łączami pracującymi; łącze zabezpieczające może być użyte do przenoszenia 

dodatkowego ruchu o niskim priorytecie; 

• współdzielone M:N dla łącza – M łączy zabezpiecza N łączy pracujących, przy czym M 

> 1 oraz  N ≥ M. 

Analogiczne typy protekcji zostały zdefiniowane dla ścieżek LSP (end-to-end) oraz segmentów 

LSP.  

Ponadto dla modeli 1:1, 1:N i M:N zdefiniowano mechanizmy odtwarzania dla ścieżek LSP oraz 

segmentów LSP z przydziałem oraz bez przydziału zasobów, a także model odtwarzania oparty 

na zestawianiu na nowo ścieżek, które zostały zerwane na skutek uszkodzenia sieci (full LSP re-

routing). 

Implementacja mechanizmów protekcji 

Wymagania sygnalizacyjne związane z implementacją mechanizmów protekcji zostały zawarte 

w [82], a odpowiednie rozszerzenia dla protokołu RSVP-TE zostały przedstawione w [83] (dla  

mechanizmów przywracania o zasięgu ścieżki LSP end-to-end) oraz [15] (dla mechanizmów 

przywracania o zasięgu segmentu). 

Najprostsza implementacja mechanizmu protekcji end-to-end typu 1:1 została przedstawiona 

na rysunku 2.6 [115]. W przypadku uszkodzenia łącza w płaszczyźnie danych węzeł, który 

wykryje uszkodzenie wysyła do węzła wejściowego (węzeł, który zestawia połączenie i w 

przypadku protekcji end-to-end jest odpowiedzialny za realizację przełączenia na ścieżkę 

zabezpieczającą) wiadomość RSVP Notify zawierającą informację o uszkodzeniu. Węzeł ten 

realizuje przełączenie na ścieżkę zabezpieczającą przywracając jednocześnie usługę. Należy 

zwrócić uwagę, że między chwilą wystąpienia uszkodzenia i jego detekcją a utartą usługi 

występuje pewien czas –  tzu – zależny m.in. od długości ścieżki oraz miejsca wystąpienia 

uszkodzenia. Podobnie, po przełączeniu na ścieżkę zabezpieczającą usługa zostanie 

przywrócona dopiero po pewnym czasie – tpu –  ponownie zależnym od długości ścieżki 

zabezpieczającej. Z punktu widzenia użytkownika istotny jest jednak czas między chwilą utraty 



 

usługi a chwilą po jakiej usługa zostanie przywrócona. Czas ten jest oznaczony ja

To Recover), a wartość średnia tego czasu MTTR

najważniejszych parametrów powszechnie stosowanych do określania niezawodności.

Rysunek 

 

Przedstawiony mechanizm może być stosowany tylko w szczególnych przypadkach. 

Specyfikacja RFC4872 [83] opisująca mechanizmy protekcji dla sieci GMPLS sugeruje jednak 

potrzebę zastosowania bardziej rozbudowanej sygnalizacji w przypadku prote
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usługa zostanie przywrócona. Czas ten jest oznaczony ja

a wartość średnia tego czasu MTTR, jak wspomniano, jest jednym z 

najważniejszych parametrów powszechnie stosowanych do określania niezawodności.

Rysunek 2.6. Mechanizm protekcji typu 1:1 [115] 

Przedstawiony mechanizm może być stosowany tylko w szczególnych przypadkach. 

opisująca mechanizmy protekcji dla sieci GMPLS sugeruje jednak 

potrzebę zastosowania bardziej rozbudowanej sygnalizacji w przypadku protekcji typu 1:1. Jest 

to szczególnie istotne jeśli ścieżki zabezpieczające są wykorzystywane do obsługi dodatkowego 

chwili potrzeby przełączenia ruchu na łącze zabezpieczające ten 
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2.3 Najważniejsze obszary badań
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dalszym ciągu prowadzi grupa robocza CCAMP

dokumentów opisujących architekturę oraz wymagania dotyczące sygnalizacji oraz rutingu, 

powstały także wytyczne dotyczące współpracy GMPLS z istniejącymi standardami

SDH [19], [91], czy OTN 

pozwalające użyć GMPLS jako płaszczyzny sterującej w sieciach zgodnych z koncepcją ASON 

rozwijaną przez ITU-T 

implementacyjnych, szczególnie dla r

wsparciem GMPLS dla systemów transmisyjnych opartych na technice

także 40GbE i 100GbE) [34]
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czy TMF (Tele Management Forum
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Rysunek 2.7. Mechanizm protekcji 1:1 zgodny z RFC4872 [115] 

Najważniejsze obszary badań 
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mechanizmów sygnalizacyjnych dla sieci ASON.

pozwalających zaimplementować mechanizm

prac dotyczą implementacji interfejsów UNI, I

rutingu, koncentrując się obecnie na zagadnieniach związanych z architekturą wielowarstwową 
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Implementacji mechanizmów 
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naprzeciw MEF przygotowuje sze

dla sieci opartych na specyfikacja

Dopełnieniem obrazu prac standaryzacyjnych związanych z GMPLS niech będzie fakt, że także 

OIF uwzględnia wymagania formułowane przez

UNI 2.0 [100]. Zależności między głównymi organizacjami pracującymi nad GMPLS zostały 

przedstawione na rysunku 2.8 [37]

Rysunek 2
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sygnalizacyjnych dla sieci ASON. OIF zdefiniowało szereg wytycznych 

pozwalających zaimplementować mechanizmy znane z GMPLS w sieci ASON. Najważniejsze z 

interfejsów UNI, I-NNI oraz E-NNI w zakresie sygnalizacji oraz 

koncentrując się obecnie na zagadnieniach związanych z architekturą wielowarstwową 

oraz bezpieczeństwem operacji w płaszczyźnie sterowania.  

mechanizmów płaszczyzny zarządzania podjęła się organizacja TMF

wprowadzając odpowiednie moduły do specyfikacji systemów zarządzania MTF814 opartych

[36].  

która dostrzegła GMPLS jest Metro Ethernet Forum (MEF) działające

na rzecz popularyzacji zastosowań techniki Ethernet jako platformy transmisyjnej 

Zainteresowanie tym obszarem można także zauważyć w organizacji IETF, która wychodząc 

naprzeciw MEF przygotowuje szereg dokumentów opisujących mechanizmy wsparcia GMP

sieci opartych na specyfikacjach przygotowanych przez MEF oraz ITU-T G.8011 

Dopełnieniem obrazu prac standaryzacyjnych związanych z GMPLS niech będzie fakt, że także 

gania formułowane przez MEF we właśnie powstającej specyfikacji OIF 

. Zależności między głównymi organizacjami pracującymi nad GMPLS zostały 

[37]. 

2.8. Standaryzacja płaszczyzny sterowania [37]  

OIF zdefiniowało szereg wytycznych 

y znane z GMPLS w sieci ASON. Najważniejsze z 

w zakresie sygnalizacji oraz 

koncentrując się obecnie na zagadnieniach związanych z architekturą wielowarstwową 

podjęła się organizacja TMF 

zarządzania MTF814 opartych 

(MEF) działające 

transmisyjnej [94]. 

Zainteresowanie tym obszarem można także zauważyć w organizacji IETF, która wychodząc 

wsparcia GMPLS 

G.8011 [16], [17]. 

Dopełnieniem obrazu prac standaryzacyjnych związanych z GMPLS niech będzie fakt, że także 

MEF we właśnie powstającej specyfikacji OIF 

. Zależności między głównymi organizacjami pracującymi nad GMPLS zostały 
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Koncepcje nowych sieci transmisyjnych opartych na szkielecie optycznym były przedmiotem 

wielu badań  i analiz [12], [32], [96] czego efektem są GMPLS oraz ASON. 

 

Od chwili powstania pierwszych dokumentów opisujących GMPLS w 2001 roku koncepcja ta 

stała się przedmiotem dużego zainteresowania środowiska naukowego. W tym samym roku 

pojawiły się pierwsze publikacje związane zarówno z opisem nowej koncepcji [10], [11], 

zaprezentowane na łamach IEEE Communications Magazine przez autorów specyfikacji [90] jak 

i pierwsze analizy oraz propozycje zastosowania nowej techniki.  

Większość prowadzonych badań ma na celu zwiększenie wydajności sieci przez usprawnienie 

mechanizmów, procedur funkcjonowania i projektowania sieci. Wiele uwagi poświęcono 

szeroko pojętej inżynierii ruchu. Separacja płaszczyzn funkcjonalnych dając nowe, ciekawe 

możliwości, wymusza konieczność szukania nowatorskich rozwiązań związanych z bardziej 

efektywnym wykorzystaniem zasobów w wielowarstwowej strukturze sieci GMPLS. Nowe 

mechanizmy mają na celu bardziej dynamiczną reakcję na zmiany struktury ruchu w sieci 

realizując jednocześnie rozbudowaną politykę operatorów (policy) oraz uwzględniając 

wymagania QoS. Zagadnieniami omawianymi w tym kontekście są m.in. niezawodność, 

konsolidacja ruchu, inżynieria topologii wirtualnych, czy koordynacja i synchronizacja 

mechanizmów zaimplementowanych w wielu warstwach sieci [30], [85]. Przykładami takich 

rozwiązań mogą być nowe hybrydowe mechanizmy rutingu oraz systemy zarządzania zasobami 

zaprezentowane w [46].  

Inną drogą lepszego, bardziej efektywnego wykorzystania zasobów może być optymalizacja 

mechanizmów dystrybucji etykiet, co może mieć duże znaczenie w sieciach optycznych, które 

narzucają restrykcyjne ograniczenia co do liczby długości fal, a przez to liczby możliwych do 

wykorzystania etykiet [5], [102], [140].  

Poważnym wyzwaniem stawianym przed techniką GMPLS jest zapewnienie odpowiednio 

wysokiej jakości usług. Stąd mechanizmy związane z QoS, w szczególności różnego rodzaju 

mechanizmy niezawodnościowe, takie jak protekcja, stały się jednym z ważniejszych obszarów 

badań.  

Zagadnienia związanie z niezawodnością sieci optycznych, będących podstawą nowoczesnych 

sieci transportowych, były obszernie dyskutowane jeszcze przed powstaniem GMPLS. Dobry 

przegląd różnych koncepcji został przedstawiony w przeglądowym numerze IEEE 
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Communications Magazine z sierpnia 1999 roku [22], [73], [74], [89], [136]. Na szczególną 

uwagę zasługuje tutaj analiza niezawodności w sieciach wielowarstwowych przedstawiona w 

pracy [31] będąca punktem wyjścia dla prawie dwustu publikacji na przestrzeni ostatnich 

dziesięciu lat. Rozwinięcie tej koncepcji dla środowiska GMPLS można znaleźć m.in. w [26], 

[79], [110], [133], [141]. 

Przegląd technik niezawodnościowych w nowoczesnych sieciach można znaleźć w [41].  

Przedstawione tu zostały zarówno aktualnie stosowane techniki jak i nowe koncepcje, takie jak 

techniki oparte na p-cyklach [25], czy drzewach zwielokrotnionych (redundant tree) 

Jednym z ciekawszych zagadnień związanych z niezawodnością jest architektura sieci GMPLS 

oraz mechanizmy sygnalizacyjne. Ze względu na zastosowanie mechanizmów sygnalizacyjnych 

wywodzących się z techniki MPLS, wiele prac koncentrowało się na modyfikacjach istniejących 

procedur pozwalających wykorzystać nowe możliwości związane z separacją płaszczyzn 

funkcjonalnych sieci GMPLS. Najwięcej prac było związanych z propozycjami modyfikacji 

mechanizmów rutingu i sygnalizacji.  Rozszerzenia protokołów rutingu mające na celu 

zwiększenie niezawodności przez zmniejszenie prawdopodobieństwa blokady lub lepsze 

wykorzystanie zasobów zostały przedstawione w [93], [98], [133], [137]. Inne rozwiązanie, 

polegające na modyfikacji istniejących protokołów proponuje [109]. Tym razem jednak analizie 

został poddany wpływ uszkodzenia płaszczyzny sterowania na niezawodność sieci, a 

proponowane modyfikacje dotyczą protokołu LMP.  

W pracach [87], [119] przedstawiono analizę wpływu topologii sieci oraz ich właściwości na 

dostępność (availability) usług przy zastosowaniu różnego typu mechanizmów protekcji. 

Innym szeroko dyskutowanym zagadnieniem jest metodologia projektowania sieci, która 

uwzględniałaby specyfikę techniki GMPLS, zapewniając odpowiedni poziom niezawodności 

sieci. Należy jednak zauważyć, że separacja płaszczyzn funkcjonalnych powoduje, że należy 

rozważyć zarówno proces projektowania wielowarstwowej płaszczyzny danych jak i 

implementowanej na różne sposoby płaszczyzny sterowania. Proponowane są m.in. 

zintegrowane procedury projektowania sieci wielowarstwowych [95] oraz techniki 

projektowania zorientowane na zapewnienie niezawodności sieci (w każdej z warstw 

niezależnie lub w we wszystkich warstwach jednocześnie) [20]. 

Odrębnym zagadnieniem poruszanym w literaturze dotyczącej GMPLS jest architektura i 

funkcjonowanie płaszczyzny sterowania, zwłaszcza że jest ona podstawowym elementem 
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GMPLS, a standaryzacja koncentruje się głównie właśnie na mechanizmach sygnalizacyjnych. 

Dobry obraz zagadnienia został przedstawiony w [120]. Zarys metodologii projektowania 

płaszczyzny sterowania został przedstawiony w [86]. 

Szczególnie istotnym zagadnieniem związanym z niezawodnością płaszczyzny sterowania są 

mechanizmy przywracania danych w węzłach płaszczyzny sterowania po ich utracie na skutek 

wystąpienia awarii. Zagadnienie to zostało szczegółowo przedstawione w [72], [112], [139]. 

Niezawodność sieci i związana z nią jakość usług powinna mieć swoje odzwierciedlenie w treści 

umów na styku operator-klient (SLA). Próbę zdefiniowania parametrów niezawodnościowych, 

które mogą być podstawą umów można znaleźć w [24], [27], [42]. 

Podsumowując, główne obszary badań nad techniką GMPLS koncentrują się na następujących 

zagadnieniach:  

• architektura sieci, ze szczególnym uwzględnieniem wielowarstwowej struktury oraz 

środowiska wielo-operatorskiego, 

• optymalizacja sygnalizacji i rutingu,  

• niezawodność oraz QoS, 

• mechanizmy inżynierii ruchu, 

• wydajność i skalowalność, 

• projektowanie sieci. 

 





Rozdział 3 

Narzędzie symulacyjne 

 

3.1 Wymagania  

Analiza wpływu architektury GMPLS na niezawodność wymaga zastosowania narzędzi 

symulacyjnych.  Narzędzie takie musi umożliwiać modelowanie sieci GMPLS z sygnalizacją typu 

out-of-band, topologią płaszczyzn danych niezależną od topologii płaszczyzny sterowania. 

Ponadto narzędzie musi posiadać możliwość implementacji nowych mechanizmów oraz 

modyfikacji istniejących. W następnych podrozdziałach został przedstawiony przegląd 

dostępnych pakietów symulacyjnych oraz ich analiza pod kątem przydatności w modelowaniu 

sieci GMPLS. Przedstawiona została także architektura narzędzia przygotowanego przez autora 

a opartego na pakiecie Network Simulator (NS-2).  
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3.2 Dostępne narzędzia symulacyjne 

Obecnej istnieje tylko jedno narzędzie symulacyjne dedykowane technice GMPLS – GMPLS 

Lightwave Agile Switching Simulator (GLASS) [3] – stworzone przez amerykański Narodowy 

Instytut Standardów i Technologii (National Institute of Standards and Technology – NIST). 

Implementuje ono płaszczyznę danych oraz mechanizmy dystrybucji etykiet przez protokoły 

RSVP-TE i CR-LDP. Niestety narzędzie to nie jest rozwijane ani wspierane technicznie od 2003 

roku. Ponadto testy wykazały jego małą stabilność, co ostatecznie wykluczyło możliwość  

użycia go do analizy rozpatrywanych mechanizmów. 

Brak innych narzędzi pozwalających na symulację środowiska GMPLS spowodował, że była 

konieczna implementacja własnego narzędzia opartego na istniejącym oprogramowaniu – 

najlepiej takim, które wspiera technikę MPLS. Takie rozwiązanie umożliwia skorzystanie z 

istniejących protokołów i mechanizmów transmisji, co zakładając możliwość modyfikacji kodu, 

pozwoliłoby w sposób stosunkowo prosty zaimplementować mechanizmy specyficzne dla 

GMPLS, w szczególności separację płaszczyzn funkcjonalnych. Do najbardziej obiecujących 

pakietów można zaliczyć OPNET, Network Simulator, OMNeT++, NetSim++ oraz JavaSim. 

Jednym z najpotężniejszych środowisk symulacyjnych jest zestaw narzędzi przygotowanych 

przez OPNET Technologies [128]. Narzędzia te pozwalają nie tylko symulować, ale także 

modelować, analizować, optymalizować oraz projektować sieci. Pakiet zawiera także moduł 

MPLS, który pozwala modelować takie mechanizmy, jak zestawianie i usuwanie ścieżek LSP, czy 

mechanizmy DiffServ. Niestety, środowisko OPNET, choć bardzo rozbudowane i dające duże 

możliwości, jest bardzo kosztowne a istniejąca wersja akademicka nie pozwala na modyfikacje 

aplikacji potrzebne przy implementacji GMPLS.  

Pozostałe rozważane środowiska dystrybuowane na zasadzie wolnego oprogramowania (open 

source) pozwalają na dowolną ingerencję w kod źródłowy dając swobodę w implementacji 

własnych mechanizmów. Najpopularniejszym symulatorem tego typu, używanym powszechnie 

w środowisku akademickim, jest Network Simulator (NS-2) [126]. Zaletą tego symulatora jest 

olbrzymia liczba zaimplementowanych protokołów oraz modeli sieci, w tym MPLS 

dystrybuowany początkowo jako moduł dodatkowy MNS (MPLS for NS2), a obecnie włączony 

do podstawowej wersji środowiska. Implementacja MNS zawiera mechanizmy przełączania 

oraz dystrybucji przy użyciu protokołu LDP. Dodatkowy moduł implementujący protokół RSVP-



 

TE współpracujący z MNS  

Research Group Uniwersytetu w Pizie 

Marca Greisa z Uniwersystetu w Bonn 

Innym interesującym środowiskiem często używanym do badań jest OMNET++ 

Podobnie jak NS-2 zawiera on moduł MPLS

RSVP-TE. Jednak przyjęte uproszczenia

spowodowały, że prace implementacyjne GMPLS wymagałyby dużych nakładów czasowych.

Inne analizowane środowiska symulacyjne

[125] czy NetSim++ okazały się mało przydatne ze względu na małe wsparcie dla MPLS oraz 

fakt, że środowiska te nie są już od dłuższego czasu rozwijane.

 

Jak przedstawiono, brak obecnie narzędzia

symulację sieci GMPLS i jej mechanizmów. Uniemożliwia to ilościową analizę sieci tego typu. 

Wydaje się jednak, że środowisko 

mechanizmów specyficznych dla GMPL
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TE współpracujący z MNS  stworzyli Christian Callegari oraz Fabio Vitucci z 

Uniwersytetu w Pizie [2], [129], korzystając z implementacji protokołu

Marca Greisa z Uniwersystetu w Bonn [130].  

Innym interesującym środowiskiem często używanym do badań jest OMNET++ 

2 zawiera on moduł MPLS z zaimplementowanymi protokołami CR

E. Jednak przyjęte uproszczenia, zwłaszcza dotyczące mechanizmów rutingu

prace implementacyjne GMPLS wymagałyby dużych nakładów czasowych.

Inne analizowane środowiska symulacyjne, takie jak stworzony w Ohio State University 

okazały się mało przydatne ze względu na małe wsparcie dla MPLS oraz 

, że środowiska te nie są już od dłuższego czasu rozwijane. 

brak obecnie narzędzia, które umożliwiałoby w sposób zadowalający 

symulację sieci GMPLS i jej mechanizmów. Uniemożliwia to ilościową analizę sieci tego typu. 

Wydaje się jednak, że środowisko NS-2 w sposób względnie prosty umożliwi implementację 

mechanizmów specyficznych dla GMPLS oraz pozwoli spełnić wymagania określone w rozdziale 

Rysunek 3.1 Architektura węzła GMPLS [78]  

Christian Callegari oraz Fabio Vitucci z TLC Network 

korzystając z implementacji protokołu RSVP 

Innym interesującym środowiskiem często używanym do badań jest OMNET++ [127], [134]. 

z zaimplementowanymi protokołami CR-LDP i 

mechanizmów rutingu, 

prace implementacyjne GMPLS wymagałyby dużych nakładów czasowych. 

stworzony w Ohio State University J-Sim 

okazały się mało przydatne ze względu na małe wsparcie dla MPLS oraz 

 

które umożliwiałoby w sposób zadowalający 

symulację sieci GMPLS i jej mechanizmów. Uniemożliwia to ilościową analizę sieci tego typu. 

w sposób względnie prosty umożliwi implementację 

S oraz pozwoli spełnić wymagania określone w rozdziale 
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3.1. W pracy [77] przedstawiono prostą symulację demonstrującą proces realizacji ścieżek LSP 

w sieci GMPLS z odseparowanymi płaszczyznami. Architektura narzędzia zostanie 

przedstawiona w następnym rozdziale. 

3.3 Implementacja symulatora GMPLS 

Jak wspomniano, NS-2 jest symulatorem zdarzeń dyskretnych przystosowanym do 

modelowania sieci komputerowych udostępnianym na zasadach open source. Środowisko 

umożliwia modelowanie wielu znanych technik. W obecnej wersji środowisko zawiera MNS 

(MPLS for Network Symulator) – moduł obsługujący wybrane mechanizmy MPLS, m.in. 

protokół dystrybucji etykiet LDP (Label Distribution Protocol) i CD-LDP (Constraint-Routing 

Label Distribution Protocol). Jako moduł dodatkowy dostępny jest również protokół 

sygnalizacyjny RSVP-TE dla NS-2, co w sposób zdecydowany ułatwia implementację. 

W dalszej części tego podrozdziału zostaną przedstawione modyfikacje środowiska NS-2 

niezbędne do modelowania sieci GMPLS. W pierwszej kolejności postanowiono uruchomić 

wsparcie obsługi dostępnej implementacji MPLS z protokołami sygnalizacyjnymi dla 

rozdzielonych fizycznie płaszczyzn: danych i sterowania. W tym celu węzeł GMPLS został 

rozdzielony na dwie skojarzone ze sobą, funkcjonalne części (patrz rysunek 3.1 [78]): 

• moduł przełączający, którego rolę pełni węzeł MPLS, 

• moduł sterujący, którego rolę pełni węzeł IP – ruter. 

Połączone węzły MPLS stanowią sieć płaszczyzny transportowej, natomiast połączone węzły 

sieci IP tworzą sieć płaszczyzny sterowania. Każdy węzeł MPLS posiada powiązanie z 

odpowiadającym mu węzłem IP, który pełni rolę sterującą. W rzeczywistych warunkach moduły 

będą zazwyczaj jednym urządzeniem. 

W celu wsparcia architektury, w której płaszczyzna danych jest odseparowana od płaszczyzny 

sterowania, zostały dokonane pewne modyfikacje implementacji protokołów sygnalizacyjnych 

MPLS oraz protokołu rutingu. Ze względu na to, że preferowanym protokołem sygnalizacyjnym 

w GMPLS jest RSVP, właśnie ten protokół wybrano do realizacji sterowania w opisywanym 
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symulatorze. W przyszłości planuje się stosowne modyfikacje w istniejącej implementacji LDP 

modułu MNS tak, by możliwe były analizy porównawcze obu protokołów. 

Głównym elementem implementacji protokołu RSVP jest obiekt klasy RSVPAgent. Ponieważ 

wiadomości sygnalizacyjne przesyłane między obiektami tego typu mają być transportowane 

przez sieć płaszczyzny sterowania, zostały one przypisane do węzłów IP (modułów sterujących 

węzła GMPLS). Obiekt RSVPAgent posiada powiązanie z węzłem MPLS (modułem 

przełączającym GMPLS), do którego przekazuje dane pozwalające modyfikować jego tablice 

etykiet, co jest jednoznaczne z tworzeniem, usuwaniem czy modyfikowaniem ścieżek LSP. 

Przykładowo, jeśli ustanawiana jest nowa ścieżka, węzeł brzegowy domeny GMPLS zleca 

swojemu agentowi RSVP (zlokalizowanemu w powiązanym z nim węźle IP) zestawienie ścieżki 

LSP do odpowiedniego węzła przeznaczenia. Ten, korzystając z informacji w tablicach rutingu 

modułu przełączającego oraz modułu sterującego, wysyła komunikat Path do węzła w 

płaszczyźnie sterowania skojarzonego z wybranym węzłem w płaszczyźnie transportowej. 

Należy zauważyć, że ze względu na separację obu płaszczyzn, komunikat taki może być 

przesyłany dowolną ścieżką wynikającą z użytej topologii w płaszczyźnie sterowania oraz 

użytych mechanizmów rutingu. RSVPAgent analizując otrzymany komunikat Path zapisuje dane 

dotyczące nowotworzonej ścieżki LSP w swojej wewnętrznej bazie danych, a następnie 

korzystając z tablic rutingu przesyła wiadomość do kolejnych węzłów. Węzeł docelowy po 

otrzymaniu komunikatu Path wysyła komunikat Resv, który przechodząc przez ścieżkę 

wyznaczoną przez komunikat Path dokonuje rezerwacji zasobów i ustawienia etykiet w 

poszczególnych węzłach. Węzeł sterujący odebrawszy komunikat Resv operuje zarówno na 

swojej wewnętrznej bazie zapisując w niej dane dotyczące zestawianej ścieżki jak i na tablicach 

węzła MPLS, m.in. ustawiając etykiety używane podczas przełączania oraz modyfikując wpisy w 

tablicy rutingu. 

Jak wspomniano wcześniej, dla poprawnego funkcjonowania sieci niezbędne jest 

uruchomienie rutingu w obu płaszczyznach. Płaszczyzna danych powinna przenosić jednak 

wyłącznie dane użytkowników, a cały ruch związany z sygnalizacją musi być przenoszony przez 

płaszczyznę sterowania. Dokonano zatem niezbędnych modyfikacji protokołu rutingu typu 

stanu łącza, dostępnego w środowisku NS-2. Umożliwiły one przesyłanie wiadomości 

rutingowych płaszczyzny danych za pośrednictwem modułu sterującego czyli przez sieć 

płaszczyzny sterowania. Obiekt klasy rtProtoLS, odpowiedzialny za rozgłaszanie informacji 
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rutingowej, zlokalizowany w węźle MPLS, używa do wysyłania uaktualnień obiektu rtProtoLS 

zlokalizowanego w odpowiadającym mu węźle IP. 

Obecnie wspierane mechanizmy, które funkcjonują z fizycznie rozłączną płaszczyzną 

sterowania obejmują: 

• tworzenie topologii sieci z sygnalizacją out-of-band – z węzłami MPLS w płaszczyźnie 

danych oraz węzłami IP w płaszczyźnie sterowania;  

• zestawianie, modyfikowanie i usuwanie ścieżek LSP; 

• mechanizmy protekcji w płaszczyźnie danych : 

o typu end-to-end, 

o segmentowej; 

• mechanizm przywracania protekcji w przypadku awarii łącza zabezpieczającego;  

• mechanizm protekcji płaszczyzny sterowania. 

Jak wspomniano, węzeł GMPLS jest tworzony przez dwa węzły związane są ze sobą relacjami 

przynależności – węzła MPLS w płaszczyźnie danych oraz węzła IP w płaszczyźnie sterowania.  

Ścieżki LSP mogą być tworzone zarówno w oparciu o tablice rutingu jak i przez ręczne 

wskazanie węzłów, przez które dana ścieżka ma przebiegać. W pierwszym przypadku, wybór 

ścieżki jest oparty na zawartości tablicy rutingu w module płaszczyzny danych. Dzięki 

zastosowaniu protokołu rutingu typu stanu łącza oraz mechanizmom inżynierii ruchu, 

algorytmy wyznaczania ścieżek uwzględniają aktualny stan rezerwacji pasma w poszczególnych 

łączach. W przypadku ręcznego wskazywania ścieżki, jako parametr jest podawana lista 

węzłów płaszczyzny danych, przez które przebiegać ma ścieżka LSP. Możliwe jest przy tym 

ustanawianie ścieżki zarówno w przypadku architektury symetrycznej jak i asymetrycznej.  

Zaimplementowane mechanizmy protekcji obejmują dwa typy re-rutingu ścieżki: 

• opartych na wyznaczaniu tras na podstawie tablic rutingu, 

• opartych na ręcznym określaniu ścieżek. 
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W obu przypadkach jest możliwe zastosowanie protekcji pre-kalkulowanej, gdzie ścieżka jest 

wyznaczona, ale zasoby nie są rezerwowane, jak i pre-alokowanej, gdzie ścieżka zapasowa jest 

wcześniej ustanowiona a zasoby rezerwowane. W przypadku protekcji opartej na rutingu jest 

możliwe ponadto obliczenie trasy dopiero w chwili stwierdzenia uszkodzenia.  

W płaszczyźnie sterowania protekcja jest realizowana przez klasyczne mechanizmy re-rutingu 

IP. Zaimplementowano także mechanizm detekcji awarii w płaszczyźnie sterowania z 

wykorzystaniem komunikatu Hello.  

Separacja płaszczyzn wymaga również przeniesienia ruchu sygnalizacyjnego protokołów 

rutingu. Implementacja protokołu stanu łącza LS (link state) została rozszerzona o mechanizm 

wykrywania separacji płaszczyzn i przesyłania informacji rutingu za pośrednictwem płaszczyzny 

sterowania.  

Weryfikację modelu oraz wyniki przeprowadzonych testów można znaleźć w [78]. 

 





Rozdział 4 

Wpływ architektury na 

niezawodność sieci GMPLS  

Na architekturę sieci składa się szereg elementów, takich jak liczba warstw, czy topologia 

każdej warstwy, ale także zaimplementowane mechanizmy i protokoły. Każdy z tych 

elementów może mieć istotne znaczenie dla efektywności funkcjonowania sieci oraz jakości 

oferowanych usług. 

Zastosowane protokoły 

Bardzo istotne znaczenie dla wydajności funkcjonowania sieci są użyte protokoły 

sygnalizacyjne. W przypadku sieci GMPLS ma to szczególne znaczenie ze względu na to, że 

dopuszczalne jest tu użycie różnych, alternatywnych protokołów.  

Zaimplementowane mechanizmy  

Niezawodność sieci zależy w dużej mierze od mechanizmów w niej zaimplementowanych. 

Mogą one być związane z zastosowanymi protokołami, w szczególności protokołami 

sygnalizacyjnymi. Do mechanizmów mających największy wpływ na niezawodność można 

zaliczyć: 

• mechanizmy protekcji: 

o w płaszczyźnie danych, 

o w płaszczyźnie sterowania,  
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• mechanizmy odtwarzania stanu płaszczyzny sterowania, 

• mechanizmy podtrzymywania protekcji w przypadku uszkodzenia łączy 

zabezpieczających.  

 

Topologia sieci  

Istotne znaczenie dla niezawodności sieci ma topologia sieci. Należy zaznaczyć, że ze względu 

na separację płaszczyzn funkcjonalnych topologia sieci, którą przesyła się dane może się różnić 

od topologii sieci sygnalizacyjnej. W związku z powyższym badając zagadnienia 

niezawodnościowe należy brać pod uwagę zarówno wpływ topologii płaszczyzny danych jak i 

topologii płaszczyzny sterowania. Nie bez znaczenia będzie również wzajemna symetria bądź 

asymetria obu topologii.   

Analizę wpływu topologii na niezawodność można znaleźć w [119], [87] gdzie analizie poddano 

znane z literatury topologie: Cost266, Germany50 oraz NSFNET. W pracy [119] autorzy biorąc 

pod uwagę takie parametry, jak średnia długość łącza oraz średni stopień węzła określają dla 

różnych typów zastosowanej protekcji parametry niezawodnościowe, takie jak dostępność, czy 

średni czas niedostępności. W [87] przeanalizowano ponadto wpływ typu obsługiwanego 

ruchu na parametry niezawodnościowe.  

Topologia płaszczyzny sterowania  

Sygnalizacja sieci GMPLS jest realizowana przez przesyłanie komunikatów w płaszczyźnie 

sterowania, co oznacza, że aby sieć sprawnie funkcjonowała musi zapewniać efektywną i 

niezawodną transmisję w sieci płaszczyzny sterowania. Jak wspomniano sieć taka może być 

zaimplementowana na różne sposoby i w szczególności jej topologia może mieć dowolną 

strukturę o ile pozwala na realizację swego zadania czyli pozwala przesyłać komunikaty 

sygnalizacyjne między węzłami sieci.  

Wpływ doboru topologii płaszczyzny sterowania może mieć duże znacznie dla efektywności 

transmisji komunikatów sygnalizacyjnych co przekłada się na funkcjonowanie sieci. 



 

 

Rysunek 4.2 Sieć GMPLS o topologii NSFNET z symetryczną płaszczyzną sterowania

 

W celu sprawdzenia istnienia wpływu topologii płaszczyzny sterowania 

symulację sieci NSFNET (rysunek 

Do przeprowadzenia symulacji użyto narzędzia opisanego w rozdziale 3

przyjęto wartość MTTR obliczaną jako średni

awarii. Symulację przeprowadzono dla sieci z płaszczyzną sterowania symetryczną względem 

topologii płaszczyzny danych

przez dodanie dodatkowego łącza między wybranymi węzłami. 

przyjęto dla wszystkich łączy taką samą pr

Mb/s oraz 2 ms. W sieci płaszczyzny sterowania również przyjęto dla wszystkich łączy taką 

samą przepływność oraz czas propagacji, odpowiednio 2 Mb/s oraz 4 
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Rysunek 4.1 Topologia NSFNET 

Sieć GMPLS o topologii NSFNET z symetryczną płaszczyzną sterowania

istnienia wpływu topologii płaszczyzny sterowania 

rysunek 4.1) z różnymi wariantami topologii płaszczyzny sterowania.

Do przeprowadzenia symulacji użyto narzędzia opisanego w rozdziale 3. Za parametr mierzony 

ęto wartość MTTR obliczaną jako średni czas przywrócenia połączenia po wystąpieniu 

. Symulację przeprowadzono dla sieci z płaszczyzną sterowania symetryczną względem 

topologii płaszczyzny danych (rysunek 4.2) oraz dla płaszczyzny sterowania zmodyfikowanej 

przez dodanie dodatkowego łącza między wybranymi węzłami. Dla uproszczenia

przyjęto dla wszystkich łączy taką samą przepływność oraz czas propagacji

Mb/s oraz 2 ms. W sieci płaszczyzny sterowania również przyjęto dla wszystkich łączy taką 

samą przepływność oraz czas propagacji, odpowiednio 2 Mb/s oraz 4 

 

 

Sieć GMPLS o topologii NSFNET z symetryczną płaszczyzną sterowania 

istnienia wpływu topologii płaszczyzny sterowania przeprowadzono 

z różnymi wariantami topologii płaszczyzny sterowania. 

. Za parametr mierzony 

przywrócenia połączenia po wystąpieniu 

. Symulację przeprowadzono dla sieci z płaszczyzną sterowania symetryczną względem 

oraz dla płaszczyzny sterowania zmodyfikowanej 

Dla uproszczenia analizy 

zepływność oraz czas propagacji, odpowiednio 622 

Mb/s oraz 2 ms. W sieci płaszczyzny sterowania również przyjęto dla wszystkich łączy taką 

samą przepływność oraz czas propagacji, odpowiednio 2 Mb/s oraz 4 ms. Wartość MTTR 
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uzyskaną dla topologii symetrycznej przyjęto jako wartość referencyjną dla wartości 

uzyskanych dla zmodyfikowanej płaszczyzny sterowania. Oddzielne symulacje przeprowadzono 

dla topologii płaszczyzny sterowania otrzymanej przez dodanie łącza między każdą parą 

węzłów. Aby umożliwić ocenę wpływu zmiany topologii na niezawodność sieci w każdej 

symulacji użyto tego samego, losowo wygenerowanego, obciążenia sieci ruchem.  

Symulacja została przygotowana w ten sposób, aby w ciągu 200 sekund przeprowadzić 10 

niezależnych pomiarów. W tym celu momenty generowania ruchu oraz uszkodzeń zostały tak 

dobrane aby serię pomiarów zamknąć w 20 sekundach, w trakcie których zestawianych jest 80 

połączeń zabezpieczanych mechanizmem protekcji typu 1:1, po czym symulowane jest 

uszkodzenie losowo wybranego łącza. Szczegóły metodologii symulacji przedstawiono w 

dodatku A. 

Czasy MTTR dla poszczególnych topologii płaszczyzny sterowania przedstawiono w tabeli 4.1. 

Topologie oznaczono przez pary identyfikatorów węzłów, które zostały połączone.  

Tabela 4.1 Czasy MTTR dla wybranych topologii płaszczyzny sterowania 

Topologia MTTR [s] Odległość Topologia MTTR [s] Odległość Topologia MTTR [s] Odległość 

Ref 0,0946 
 

103-109 0,0844 1 106-110 0,0917 1 

101-105 0,0862 1 103-110 0,0842 2 106-111 0,0844 1 

101-106 0,0915 2 103-111 0,0848 1 106-112 0,0806 2 

101-107 0,0861 1 103-112 0,0801 2 106-113 0,0867 2 

101-108 0,0800 1 103-113 0,0831 2 106-114 0,0822 2 

101-109 0,0865 2 103-114 0,0831 1 107-108 0,0830 2 

101-110 0,0903 3 104-105 0,0839 1 107-109 0,0813 1 

101-111 0,0904 1 104-106 0,0849 2 107-111 0,0841 2 

101-112 0,0822 2 104-107 0,0851 2 107-112 0,0816 1 

101-113 0,0851 2 104-108 0,0821 2 107-113 0,0804 2 

101-114 0,0791 2 104-109 0,0772 2 107-114 0,0841 1 

102-103 0,0810 1 104-110 0,0877 2 108-110 0,0836 1 

102-105 0,0839 2 104-112 0,0852 1 108-111 0,0819 2 

102-106 0,0877 2 104-113 0,0830 1 108-112 0,0809 2 

102-108 0,0834 2 104-114 0,0841 2 108-113 0,0822 1 

102-109 0,0833 2 105-107 0,0831 1 109-111 0,0793 1 

102-110 0,0846 1 105-108 0,0861 1 109-112 0,0858 1 

102-111 0,0840 1 105-109 0,0891 2 109-114 0,0848 1 

102-112 0,0819 2 105-110 0,0832 2 110-111 0,0855 1 

102-113 0,0790 2 105-112 0,0835 1 110-113 0,0853 1 

102-114 0,0835 2 105-113 0,0913 1 111-114 0,0784 1 

103-104 0,0833 1 105-114 0,0885 2 112-113 0,0856 1 

103-106 0,0847 1 106-108 0,0851 2 112-114 0,0850 1 

103-107 0,0831 2 106-109 0,0797 2 Średnia 0,0840 
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Dla lepszego zobrazowania różnic między topologiami wyniki symulacji zostały przedstawione 

na wykresach. Na rysunku 4.3 przedstawiono zależność czasów MTTR od odległości między 

węzłami. Na osi odciętych zaznaczono odległości między węzłami, które zostały dodatkowo 

połączone w płaszczyźnie sterowania. Dla danej odległości, wartości poszczególnych MTTR 

zostały przedstawione w kolejności od najmniejszej do największej, a linią przerywaną 

zaznaczono ich średnią wartość, która wyniosła  

• dla odległości 1: 0,0843 s, 

• dla odległości 2: 0,0835 s. 

Wartość średnia MTTR dla wszystkich topologii wyniosła 0,0840 s.  Wartość najmniejszą: 

0,0772 s, uzyskano dla topologii otrzymanej przez połączenie węzłów 104 i 109 a wartość 

największą: 0,0917 s, dla topologii otrzymanej przez połączenie węzłów 106 i 110. Oznacza to, 

że średni zysk na czasie MTTR wyniósł  10,6 ms co stanowi 12,62% czasu MTTR dla topologii 

symetrycznej, a dla najlepszego przypadku sięga 17,4 ms czyli 18,39% czasu referencyjnego. 

 

Rysunek 4.3 Czasy MTTR dla różnych topologii płaszczyzny sterowania.  

 

Rozkładu czasów MTTR został przedstawiony na rysunku 4.4. Zaprezentowane wyniki 

wskazują, że na niezawodność sieci ma wpływ topologia sieci. Z całą pewnością można 

stwierdzić, że dodatkowe łącza w płaszczyźnie sterowania wpływają na parametr MTTR. Nie 

ma przy tym bezpośredniej zależności między odległością między łączonymi węzłami a 

niezawodnością, chociaż średni czas MTTR dla topologii z połączeniem między węzłami 
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oddalonymi od siebie o dwa węzły jest minimalnie krótszy od średniego czasu MTTR dla 

topologii z połączonymi węzłami odległymi o jeden węzeł.     

 

Rysunek 4.4 Rozkład czasów MTTR. Na czerwono zaznaczono wartość dla topologii symetrycznej 

 

Potwierdzeniem przeprowadzonej analizy są wyniki badań nad wpływem topologii płaszczyzny 

sterowania na wydajność mechanizmu powiadamiania dla protokołu sygnalizacyjnego RSVP-TE 

w sieci GMPLS [117]. W trakcie badań analizowano wielkość opóźnienia powiadomienia w 

przypadku wystąpienia awarii, czyli czas między chwilą wykrycia awarii a, podjęciem akcji przez 

węzeł odpowiedzialny za zastosowanie mechanizmów protekcji. Analizie poddano topologię 

przedstawioną na rysunku 4.5, dla której przeprowadzono szereg symulacji dla różnych 

mechanizmów powiadomienia,  przy użyciu komunikatu PathError oraz przy użyciu komunikatu 

Notify,  a także dla różnych topologii płaszczyzny sterowania. W badanej topologii dla 

wszystkich łączy płaszczyzny danych przyjęto stałą przepływność 155,52 Mb/s oraz opóźnienie 

2 ms. Podobnie dla wszystkich łączy płaszczyzny sterowania przyjęto przepływność 2 Mb/s oraz 

opóźnienie 4 ms. Parametry symulacji oraz scenariusze zostały przedstawione w tabelach 

odpowiednio 4.2 oraz 4.3.  

Tabela 4.2 Parametry symulacji do analizy mechanizmów powiadamiania 

Czas symulacji  60 s 

Liczba LSP 30 LSP 

Przepływność każdego LSP 1Mb/s 

Liczba uszkodzeń w płaszczyźnie danych 10 

Typ protekcji Protekcja ścieżki typu 1:1 
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Tabela 4.3 Scenariusze symulacji do analizy mechanizmów powiadamiania 

Scenariusz Typ powiadomienia Topologia płaszczyzny sterowania 

A PathError Usunięto 5 łączy: 0–1, 4–5, 8–9, 7–12, 2–13 

B Notify Usunięto 5 łączy: 0–1, 4–5, 8–9, 7–12, 2–13 

C PathError Usunięto 2 łącza: 2–3, 6–7 

D Notify Usunięto 2 łącza: 2–3, 6–7 

E PathError Symetryczna względem płaszczyzny danych 

F Notify Symetryczna względem płaszczyzny danych 

G PathError Dodano 2 łącza: 3–6, 2–7 

H Notify Dodano 2 łącza: 3–6, 2–7 

I PathError Dodano 6 łączy: 3–6, 2–7, 7–10, 3–12, 2–15, 6–13 

J Notify Dodano 6 łączy: 3–6, 2–7, 7–10, 3–12, 2–15, 6–13 

  

 

Rysunek 4.5 Topologia sieci analizowanej w [117] 

 

Wyniki zaprezentowanej symulacji zostały przedstawione na rysunkach 4.6 oraz 4.7. Wskazują 

one na wpływ topologii płaszczyzny sterowania na czas potrzebny na powiadomienie węzła 

brzegowego (ingress) o wystąpieniu awarii, a przez to na czas reakcji mechanizmów protekcji. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że zwiększenie liczby łączy nie zawsze będzie równoznaczne ze 

zwiększeniem wydajności sieci. Jaskrawym przykładem jest tu porównanie wyników symulacji 

H oraz J. Otrzymane dla obu scenariuszy wyniki są do siebie zbliżone, jednak w przypadku 

symulacji J liczba dodatkowych łączy jest trzy razy większa niż w przypadku symulacji H. 
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Rysunek 4.6 Maksymalne opóźnienie powiadomienia 

 

Przedstawione wyniki wskazują ponadto, że wielkość opóźnienia powiadomienia zależy od 

tego, czy jest ono związane z uszkodzeniem ścieżki podstawowej, czy też z uszkodzeniem 

ścieżki zabezpieczającej, przy czym opóźnienie dla ścieżek zabezpieczających jest zazwyczaj 

większe. Staje się to oczywiste jeśli zauważymy, że ścieżki zabezpieczające są dłuższe niż ścieżki 

podstawowe. Należy ponadto zaznaczyć, że różnice te są mniejsze dla sygnalizacji realizowanej 

przy użyciu komunikatu Notify, który nie musi być przesyłany wzdłuż ścieżki LSP.   

Jak wykazano, topologia płaszczyzny sterowania ma wpływ na efektywność mechanizmów 

protekcji, a przez to na niezawodność sieci GMPLS. Dodatkowe łącza powodują poprawienie 

parametrów niezawodnościowych. Nie jest jednak uzasadnione aby w celu zwiększania 

niezawodności tworzyć sieć w pełni połączoną, tym bardziej, że jak wykazano, połączenia 

miedzy niektórymi węzłami bardziej zwiększają niezawodność sieci niż połączenia innych par 

węzłów. Podobne wnioski zostały przedstawione w pracach [113] oraz [114]. Jest oczywiste, że 

najbardziej efektywne jest bezpośrednie połączenie węzłów, które odgrywają najważniejszą 

rolę w danej topologii, tzn. takie, przez które przesyłany jest największy ruch lub realizowana 

największa liczba połączeń. 
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Rysunek 4.7. Średnie opóźnienie powiadomienia dla ścieżek podstawowych oraz zabezpieczających 

 

W następnym rozdziale zostanie przedstawiona koncepcja wyszukiwania tych najbardziej 

znaczących węzłów w sieci oparta na znanym z teorii grafów zagadnieniu zbioru dominującego. 

W kolejnych rozdziałach zostaną przedstawione przykładowe algorytmy oraz ich zastosowanie, 

a także symulacje potwierdzające przydatność przedstawionej metody. 
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Rozdział 5 

Węzły dominujące   

5.1 Zbiory dominujące 

 

Problem wyszukania węzłów, które mają największe znaczenie w danej sieci jest znany z teorii 

grafów jako problem zbioru dominującego DS (Dominating Set Problem). Definiuje on zbiór 

dominujący węzłów D w grafie G(V,E), gdzie V to zbiór wierzchołków a E to zbiór krawędzi, taki 

że każdy węzeł należy do D lub jest sąsiadem któregoś z węzłów należących do D [39]. 

Dla danego grafu można znaleźć kilka zbiorów dominujących. Na rysunku 5.1 przedstawiono 

przykład dwóch zbiorów dominujących dla prostego grafu złożonego z sześciu wierzchołków i 

ośmiu krawędzi.  



 

Rysunek 

Rozwiązanie problemu zbiorów dominujących znajduje zastosowanie w projektowaniu sieci i 

systemów połączeń, problemach związanych z logistyką, inżynierią oraz we wszelkich 

rozwiązaniach wymagających podziału grafu na podgrafy.

W literaturze pojawiają się liczne modyfikacje problemu DS 

• Minimum Dominating Set

dominujący; 

• Connected Dominating Set

• Minimum Connected Dominating Set

dominujący; 

• k-Connected m-Dominating Set

ścieżek między węzłami dominującymi, a 

dominujących nad dowolnym węzłem zdominowanym

węzłem dominującym)

ścieżek między dowolnymi węzłami musi być zatem spełniony warunek 

jeśli k = m, problem taki jest oznaczany jako 

przypadkiem k-CSD dla 

Opisane warianty znalazły zastosowanie przy 

bezprzewodowych sieci ad-hoc. Z

sąsiadują ze zbiorem dominującym. W rozważanym problemie optymalizacji topologii 

płaszczyzny sterowania nie jest to warunek konieczny, zatem opcją wartą rozważenia jest  

kryterium dominacji traktowanej jako odle
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Rysunek 5.1 Przykład węzłów dominujących 

 

zbiorów dominujących znajduje zastosowanie w projektowaniu sieci i 

systemów połączeń, problemach związanych z logistyką, inżynierią oraz we wszelkich 

ch podziału grafu na podgrafy. 

W literaturze pojawiają się liczne modyfikacje problemu DS [40], [29], [138], [132]
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Dominating Set (kmCDS) – gdzie k jest minimalną liczbą

ścieżek między węzłami dominującymi, a m jest minimalną liczbą węzłów 

dominujących nad dowolnym węzłem zdominowanym (węzeł, którego sąsiad jest 
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CSD dla k = 1. 

Opisane warianty znalazły zastosowanie przy analizie i projektowaniu rutingu

. Zakładają one, że węzły nie należące do zbioru dominującego 

sąsiadują ze zbiorem dominującym. W rozważanym problemie optymalizacji topologii 

płaszczyzny sterowania nie jest to warunek konieczny, zatem opcją wartą rozważenia jest  

dominacji traktowanej jako odległość węzła zdominowanego od zbioru 

 

zbiorów dominujących znajduje zastosowanie w projektowaniu sieci i 

systemów połączeń, problemach związanych z logistyką, inżynierią oraz we wszelkich 

[132]: 
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. Przy założeniu istnienia przynajmniej dwóch rozłącznych  

ścieżek między dowolnymi węzłami musi być zatem spełniony warunek k > 1 i m > 1; 

CSD. Klasyczny CDS jest szczególnym 

analizie i projektowaniu rutingu dla 

należące do zbioru dominującego 

sąsiadują ze zbiorem dominującym. W rozważanym problemie optymalizacji topologii 

płaszczyzny sterowania nie jest to warunek konieczny, zatem opcją wartą rozważenia jest  

a zdominowanego od zbioru 
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dominującego. W literaturze znaleźć można problem k-Dominating Set jako taki, który zakłada, 

że każdy węzeł należy do zbioru dominującego D lub jest w odległości k lub mniejszej. Niniejszy 

wariant problemu znalazł zastosowania przy określaniu lokalizacji multiplekserów z konwersją 

długości fali w sieciach całkowicie optycznych.  

Opisane problemy wyszukiwania zbiorów dominujących zakładają, że graf, na którym się 

operuje jest nieskierowany i nieważony. W rozważanych sieciach optycznych wagi mogą być 

utożsamiane np.  z przepływnością łącza lub  kosztem, w zależności od zastosowanego 

kryterium optymalizacyjnego. Z punktu widzenia jakości usług wagą łącza może być także 

opóźnienie transmisji, często wraz z opóźnieniem przetwarzania ramki lub/i pakietu w 

warstwie drugiej/trzeciej, a także stopa błędów lub stopień wykorzystania łącza. 

Problem wyszukiwania zbiorów dominujących jest problemem NP-zupełnym [45] i jako taki 

może być rozwiązywany przy użyciu algorytmów heurystycznych. W następnym podrozdziale 

zostanie przedstawionych kilka algorytmów tego typu. Wyniki prezentowane w tym oraz 

następnym rozdziale zostały zawarte w [118]. 

5.2 Algorytmy 

W literaturze można znaleźć wiele algorytmów wyszukiwania zbiorów dominujących. W 

niniejszym rozdziale zostaną przedstawione niektóre z nich. 

Najprostszy z nich polega na wyszukiwania węzła n o największej liczbie sąsiadów N(n) i 

dodawaniu go do zbioru węzłów dominujących D, aż do chwili gdy zostanie spełniony warunek 

znalezienia zbioru węzłów dominujących.  

Algorytm BA (Basic Algorithm) 

Krok 1.  Każdemu z węzłów nadaj unikalny identyfikator ID. 

Krok 2.  Dla każdego węzła i wyznacz liczbę jego sąsiadów N(i). 

Krok 3.  Odszukaj węzeł n o największej liczbie sąsiadów – jeśli istnieje więcej niż jeden węzeł o 

największej liczbie sąsiadów wybierz węzeł o najmniejszym identyfikatorze ID. Węzeł i 

dodaj do zbioru D. 



 

Krok 4.  Powtarzaj Krok 3 aż zbiór D spełni

Rysunek 

 

Powyższy algorytm, mimo że bardzo prosty, zostanie użyty do dalszych analiz

oznaczony jako BA (Basic Algorithm

węzłów dominujących w grafie przedstawionym na rysunku 

krawędzi. W nawiasach przedstawiono liczbę bezpośrednich sąsiadów
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dominujących decyduje wartość ich identyfikatoró

5, co spełnia kryteria odnalezienia zbioru węzłów dominujących.

Inne, bardziej skomplikowane, algorytmy analizują wzajemne położenie węzłów, 

eliminując węzły, które spełniają kryterium 

dominującego. Przykład takiego algorytmu 

został przedstawiony poniżej [108]

Algorytm EA (Easy Greedy Algorithm

Krok 1.  Każdemu z węzłów nadaj unikalny identyfikator 

Krok 2. Zdefiniuj pusty zbiór tzw. węzłów „pokrytych” S, oraz pu

dominujących D. 

Krok 3.  Dla każdego węzła i wyznacz liczbę jego sąsiadów N(
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Krok 4.  Odszukaj węzeł n, 

przypadku kilku węzłów s
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Wariantami powyższego algorytmu są modyfikacje algorytmu EA
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typ 1)  będzie miał postać jak poniżej.

81 

 który ma najwięcej sąsiadów i nie należy do D ani nie należy do S

przypadku kilku węzłów spełniających kryterium wybierz ten z mniejszym 

znaleziony węzeł n dodaj do zbioru węzłów dominujących D; 

wszystkich sąsiadów węzła n nie należących ani do zbioru D an

 aż wszystkie węzły zostaną przypisane do zbioru D lub do

(zbiór D spełni warunki odnalezienia zbioru dominującego). 

Zastosowanie tego algorytmu dla tego samego grafu, dla którego został zastosowany algorytm 

5.3. Ponownie w pierwszym kroku do zbioru węzłów dominujących 

zostaje wybrany węzeł o identyfikatorze 3. Jego sąsiedzi, węzły 2, 4, 5 i 7 jako węzły pokryte 

przez węzeł 3 nie są w następnym kroku rozważane jako potencjalne węzły dominujące. Z 

pozostałych węzłów węzeł 6 ma najwięcej sąsiadów, stąd zostaje on dodany do szukanego 

że zbiór ten spełnia kryteria zbioru dominującego. 

Rysunek 5.3. Przykład zastosowania algorytmu EA 

Wariantami powyższego algorytmu są modyfikacje algorytmu EA (Easy Algorithm

erium wyszukiwania węzła w ten sposób by ze zbioru sąsiadów branych pod 

uwagę w procesie wyszukiwania eliminować węzły, które należą do zbioru D lub do zbioru S.

Tak zmodyfikowany algorytm, oznaczony w dalszych rozważaniach jako GA

)  będzie miał postać jak poniżej. 

leży do D ani nie należy do S; w 

ten z mniejszym ID; 

ani do zbioru S dodaj 

ż wszystkie węzły zostaną przypisane do zbioru D lub do zbioru S 

Zastosowanie tego algorytmu dla tego samego grafu, dla którego został zastosowany algorytm 

. Ponownie w pierwszym kroku do zbioru węzłów dominujących 

, 5 i 7 jako węzły pokryte 

przez węzeł 3 nie są w następnym kroku rozważane jako potencjalne węzły dominujące. Z 

stąd zostaje on dodany do szukanego 

 

Easy Algorithm) polegające 

erium wyszukiwania węzła w ten sposób by ze zbioru sąsiadów branych pod 

które należą do zbioru D lub do zbioru S. 

Tak zmodyfikowany algorytm, oznaczony w dalszych rozważaniach jako GA1 (Greedy Algorithm 



 

Algorytm GA1 (Greedy Algorithm

Krok 1.  Każdemu z węzłów nadaj unikalny identyfikator 

Krok 2. Zdefiniuj pusty zbiór tzw. węzłów „pokrytych” S

D. 

Krok 3.  Dla każdego węzła i nie

sąsiadów N(i) takich, którzy nie należą do D i nie

Krok 4.  Odszukaj węzeł n, który ma najwięcej sąsiadów i nie na

przypadku kilku węzłów spełn

a) znaleziony węzeł n

b) wszystkich sąsiadów węzła 

do zbioru S. 

Krok 5.  Powtarzaj Kroki 3-4  aż wszystkie węzły zostaną p

(zbiór D spełni warunki odnalezienia zbioru dominującego)

Algorytm ten zastosowano ponownie do tego samego grafu, co przedstawiono na rysunku 

Po wybraniu, tak jak w przypadku algorytmu EA, węzła o identyfikatorze 3 dla węzłów 

niepokrytych, 1 oraz 6, wyznaczono liczbę sąsiadów nie

węzły mają po jednym takim sąsiedzie. W tym przypadku wybieramy węzeł o niższym 

identyfikatorze, a więc węzeł 1.  

Rysunek 
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Greedy Algorithm typ 1) 
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Wariantem algorytmu GA, oznaczonym w dalszych rozważaniach jako algorytm GA2 (Greedy 

Algorithm typ 2),  jest algorytm, który pozwala wybierać do zbioru dominującego węzły, które 

znajdują się w zbiorze węzłów pokrytych. W naszym przykładowym grafie nowy algorytm daje 

dokładnie takie samo rozwiązanie jak algorytm GA, jednak jak zostanie pokazane w następnych 

rozdziałach, ta nieznaczna różnica może mieć istotne znaczenie dla wyznaczania węzłów 

dominujących. 

Algorytm GA2 (Greedy Algorithm typ 2) 

Krok 1.  Każdemu z węzłów nadaj unikalny identyfikator ID. 

Krok 2. Zdefiniuj pusty zbiór tzw. węzłów „pokrytych” S oraz pusty zbiór węzłów dominujących 

D. 

Krok 3.  Dla każdego węzła i nie należącego do D, wyznacz liczbę jego sąsiadów N(i) takich, 

którzy nie należą do D i nie należną do S. 

Krok 4.  Odszukaj węzeł n, który ma najwięcej sąsiadów i nie należy do D; w przypadku kilku 

węzłów spełniających kryterium wybierz ten z mniejszym ID; 

a) znaleziony węzeł n dodaj do zbioru węzłów dominujących D; 

b) wszystkich sąsiadów węzła n nie należących ani do zbioru D ani do zbioru S dodaj 

do zbioru S. 

Krok 5.  Powtarzaj Kroki 3-4  aż wszystkie węzły zostaną przypisane do zbioru D lub do zbioru S 

(zbiór D spełni warunki odnalezienia zbioru dominującego). 

 

Jak widać graf może mieć więcej niż jeden zbiór dominujący a rozwiązanie zależy od 

zastosowanego algorytmu. Rozwiązanie może jednak zależeć także od pewnych warunków 

początkowych. Łatwo zauważyć w przedstawionych do tej pory algorytmach, że istotne 

znaczenie ma przydzielenie identyfikatorów do poszczególnych węzłów, gdyż identyfikatory te 

są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przynależności danego węzła do zbioru 

dominującego. Na rysunku 5.5 przedstawiono rozwiązania dla algorytmów BA, EA oraz GA dla 

innych niż poprzednio warunków początkowych. 



 

Rysunek 5.5. Przykład zastosowania algorytmów dla innych warunków początkowych

 

Aby uniezależnić rozwiązanie od przypisania identyfikatorów
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danego węzła, a nie jego identyfikator. 

zaprezentowanych algorytmów GA i GA2 tworząc nowe algorytmy GA3 i GA4
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Krok 2. Zdefiniuj pusty zbiór tzw. węzłów „pokrytych” S oraz pusty zbiór węzłów dominujących 

D. 

Krok 3.  Dla każdego węzła i nie

sąsiadów N(i) takich, którzy nie należą do D i nie należną do S.

Krok 4.  Odszukaj węzeł n, który ma najwięcej sąsiadów i nie 

przypadku kilku węzłów spełniających kryterium wybierz ten, który ma najwięcej 

sąsiadów; jeśli istnieje kilka takich węzłów wybierz ten o mniejszym 

a) znaleziony węzeł n

b) wszystkich sąsiadów węzła 

do zbioru S. 

84 

Przykład zastosowania algorytmów dla innych warunków początkowych

Aby uniezależnić rozwiązanie od przypisania identyfikatorów, zaprezentowane algorytmy 

można zmodyfikować w ten sposób, aby kryterium pomocniczym była np. liczba sąsiadów 

e jego identyfikator. Modyfikacje tego typu można zastosować do już 

zaprezentowanych algorytmów GA i GA2 tworząc nowe algorytmy GA3 i GA4. 

Greedy Algorithm typ 3) 

Każdemu z węzłów nadaj unikalny identyfikator ID. 

sty zbiór tzw. węzłów „pokrytych” S oraz pusty zbiór węzłów dominujących 

nie należącego do D i nie należącego do S, wyznacz liczbę jego 

) takich, którzy nie należą do D i nie należną do S. 

, który ma najwięcej sąsiadów i nie należy do D ani nie należy do S

przypadku kilku węzłów spełniających kryterium wybierz ten, który ma najwięcej 

sąsiadów; jeśli istnieje kilka takich węzłów wybierz ten o mniejszym ID  

n dodaj do zbioru węzłów dominujących D; 

wszystkich sąsiadów węzła n nie należących ani do zbioru D ani do zbioru S dodaj 

 

Przykład zastosowania algorytmów dla innych warunków początkowych 

zaprezentowane algorytmy 

kryterium pomocniczym była np. liczba sąsiadów 

Modyfikacje tego typu można zastosować do już 

sty zbiór tzw. węzłów „pokrytych” S oraz pusty zbiór węzłów dominujących 

należącego do S, wyznacz liczbę jego 

należy do D ani nie należy do S; w 

przypadku kilku węzłów spełniających kryterium wybierz ten, który ma najwięcej 

nie należących ani do zbioru D ani do zbioru S dodaj 
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Krok 5.  Powtarzaj Kroki 3-4  aż wszystkie węzły zostaną przypisane do zbioru D lub do zbioru S 

(zbiór D spełni warunki odnalezienia zbioru dominującego). 

 

Algorytm GA4(Greedy Algorithm typ 4) 

Krok 1.  Każdemu z węzłów nadaj unikalny identyfikator ID. 

Krok 2. Zdefiniuj pusty zbiór tzw. węzłów „pokrytych” S oraz pusty zbiór węzłów dominujących 

D. 

Krok 3.  Dla każdego węzła i nie należącego do D, wyznacz liczbę jego sąsiadów N(i) takich, 

którzy nie należą do D i nie należną do S. 

Krok 4.  Odszukaj węzeł n, który ma najwięcej sąsiadów i nie należy do D; w przypadku kilku 

węzłów spełniających kryterium wybierz ten, który ma najwięcej sąsiadów; jeśli istnieje 

kilka takich węzłów wybierz ten o mniejszym ID 

a) znaleziony węzeł n dodaj do zbioru węzłów dominujących D; 

b) wszystkich sąsiadów węzła n nie należących ani do zbioru S ani do zbioru D dodaj 

do zbioru S. 

Krok 5.  Powtarzaj Kroki 3-4  aż wszystkie węzły zostaną przypisane do zbioru D lub do zbioru S 

(zbiór D spełni warunki odnalezienia zbioru dominującego). 

 

Definicja zbioru węzłów dominujących powoduje, że w dużych grafach zbiór taki może 

zawierać bardzo dużą liczbę węzłów. Dlatego zaistniała potrzeba sformułowania problemu w 

ten sposób aby w grafie wyznaczyć mniejszą liczbę węzłów, które są ważne. Najłatwiejszym 

sposobem na zmniejszenie liczby węzłów jest zmiana warunku odnalezienia zbioru węzłów 

dominujących przez zwiększenie dopuszczalnej odległości od węzłów dominujących. 

Wprowadzając parametr k określający maksymalną odległość węzłów od węzła dominującego 

można w łatwy sposób wprowadzić definicję problemu k-DS, która określa zbiór węzłów 

dominujących D w ten sposób, że wszystkie węzły należą do D lub są odległe od węzła 

dominującego o k lub mniej. Parametr k może być przy tym zależny od wielości grafu lub 
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wymagań stawianym rozwiązaniu. Należy przy tym zauważyć, że problem k-DS dla k = 1 

redukuje się do klasycznego problemu DS.  

Zaprezentowane algorytmy wyznaczania zbiorów dominujących można łatwo zmodyfikować 

tak, by spełniały warunki k-DS. Przykładowo, zmodyfikowany algorytm GA został 

przedstawiony poniżej. Analogicznie można zmodyfikować pozostałe algorytmy. 

 

Algorytm GA (Greedy Algorithm) dla k-DS 

Krok 1.  Każdemu z węzłów nadaj unikalny identyfikator ID. 

Krok 2. Zdefiniuj pusty zbiór tzw. węzłów „pokrytych” S oraz pusty zbiór węzłów dominujących 

D. 

Krok 3.  Dla każdego węzła i nie należącego do D i nie należącego do S, wyznacz liczbę węzłów 

N(i,k) odległych o k lub mniej od węzła i, które nie należą do D i nie należną do S. 

Krok 4.  Odszukaj węzeł n o największej wartości N(n,k), który nie należy do D ani nie należy do 

S; w przypadku kilku węzłów spełniających kryterium wybierz ten z mniejszym ID; 

c) znaleziony węzeł n dodaj do zbioru węzłów dominujących D; 

d) do zbioru S dodaj wszystkie węzły odległe o k lub mniej od węzła n i nie należące 

ani do zbioru D ani do zbioru S. 

Krok 5.  Powtarzaj Kroki 3-4  aż wszystkie węzły zostaną przypisane do zbioru D lub do zbioru S 

(zbiór D spełni warunki odnalezienia zbioru dominującego k-DS). 

 

M. El. Houmaidi  przedstawił w [44] koncepcję zastosowania tak zdefiniowanego problemu k-

DS do wyznaczania lokalizacji konwerterów długości fal w sieciach w pełni optycznych. 

Zaprezentowany algorytm jest oparty na rekurencyjnym sumowaniu stopni (liczby 

bezpośrednich sąsiadów) węzłów, które są w odległości k lub mniejszej od danego węzła a 

następnie na wyszukiwaniu węzłów, dla których suma ta jest największa. Algorytm ten, 

oznaczony jako HE, został przedstawiony poniżej. 
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Rysunek 5.6. Topologie badanych sieci 

 

Algorytm HE (Houmaidi El Algorithm) [44]    

Krok 1.  Każdemu z węzłów nadaj unikalny identyfikator ID. 

Krok 2. Zdefiniuj pusty zbiór węzłów dominujących D. 

Krok 3. Dla każdego węzła i wyznaczamy T(i,k) – zbiór sąsiadów oddalonych od węzła i o k lub 

mniej.  

Krok 4. Dla każdego węzła i oblicz C(i,k) wg wzoru: 

���, �� � ���, � � 1� 
 � ���, � � 1�
����,��

 

���, 0� � ���, 1� 

gdzie:  T(i,1) – zbiorem sąsiadów węzła i. 

N(i,1) – liczba sąsiadów węzła i 
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Krok 4. Dla każdego węzła i odszukaj węzeł nadrzędny p należący do zbioru sąsiadów T(i,k) z 

największą liczbą C(i,k). 

Krok 5. Dla każdego węzła i sprawdź czy część wspólna T(i,k) i S jest pusta; jeśli tak jest, do 

zbioru S dodajemy węzeł nadrzędny p. 

Jak wspomniano, rozwiązanie problemu wyszukiwania węzłów dominujących miało posłużyć 

do wyznaczenia tych węzłów w sieci telekomunikacyjnej, które są kluczowe w jej 

funkcjonowaniu. Wykazano, że przedstawione algorytmy pozwalają wyznaczyć węzły 

dominujące w grafie. W dalszej części pracy zostaną one zastosowane do analizy kilku znanych 

sieci o różnej złożoności. Topologie użytych sieci oraz ich parametry zostały przedstawione na 

rysunku 5.6 oraz w tabeli 5.1. 

Tabela 5.1. Parametry badanych sieci 

Topologia NSFNET Long Haul Nobel UE Cost 266 

Liczba węzłów 14 28 28 37 

Liczba łączy 21 45 41 57 

 

Węzły dominujące przedstawionych topologii obliczone za pomocą omówionych algorytmów 

k-DS dla k równego 1, 2 oraz 3 zostały przedstawione w tabeli 5.2. Zgodnie z założeniami, 

wyznaczone w ten sposób węzły powinny odgrywać bardziej istotną rolę w sieci od pozostałych 

węzłów, co oznacza, że przez te węzły będzie poprowadzonych więcej połączeń niż przez inne 

węzły w tej sieci. Aby sprawdzić czy jest tak istotnie poddano analizie wyniki symulacji sieci 

NSFNET zaprezentowane w tabeli 4.1. W trakcie symulacji zostało zestawionych 800 połączeń 

między losowo wybranymi węzłami. Ponadto dla każdego połączenia utworzono ścieżkę 

zabezpieczającą. Tabela 5.3 przedstawia ile ścieżek zostało zestawianych przez każdy z węzłów. 

Istotniejszy przy tym wydaje się wynik otrzymany dla ścieżek podstawowych, gdyż ścieżki 

zabezpieczające, jako rozłączne ze ścieżkami podstawowymi, nie są wyznaczane w sposób 

optymalny. Dane te potwierdzają, że połączenia są zestawiane częściej przez węzły 

wyznaczone przez algorytmy k-DS niż przez pozostałe węzły. Najczęściej w ścieżkach pojawiają 

się węzły 11, 3, 10, 7, 8, 5 i 1, co odpowiada wszystkim węzłom wyznaczonym przez wszystkie 

rozpatrywane algorytmy dla k = 2, natomiast węzeł 12, przez który poprowadzona jest 

najmniejsza liczba ścieżek, nie został wyznaczony jako węzeł dominujący przez żaden algorytm. 

Analogiczne dane dotyczące sieci Nobel_UE, US Long Haul, i Cost266 zostały przedstawione 

odpowiednio w tabelach 5.4, 5.5 oraz 5.6. 
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Tabela 5.2. Węzły dominujące rozważanych topologii wyznaczone algorytmami k-DS 

Topologia Algorytm 
Węzły dominujące obliczone algorytmem k-DS 

k = 1 k = 2 k = 3 

NSFNET 

BA 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

1,2,3,4,5,10,11 
1,6,8,10,11 
1,5,8,10,13 
1,5,9,10 
1,6,8,10,11 
1,3,5,10,11 
1,4,5,9,10,11 

3,5,11 
7,8,11 
7,8,11 
1,11 
7,8,11 
10,11 
10,11 

1 
1 
1 
1 
10 
10 
11 

Long Haul 

BA 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

1,2,3,4,5,8,10,12,15,16,17,20,22,25 
1,4,7,10,12,15,20,22,24 
1,5,7,10,12,19,22,24 
1,5,6,10,12,19,22,23 
1,5,7,10,12,19,22,24 
1,5,8,10,12,19,22,25 
4,5,8,10,12,15,17,20,22,25,27 

4,8,12,16,17,25 
4,14,16,23 
4,14,16,23 
4,14,16,21 
4,14,16,23 
4,15,16,22 
4,16,17,25 

8,12,16 
1,12,14 
2,12,18 
2,10,12 
2,12,18 
4,12,16 
8,16 

Nobel UE 

BA 
 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 
18,19,20,21,22,23,24,27 
2,4,6,9,12,14,17,18,19,25,27 
1,6,9,12,14,18,19,23,25,29 
1,6,9,14,15,16,23,24,25 
1,6,9,12,14,18,19,23,25,28 
1,6,9,10,14,16,20,21,23,24 
3,4,8,9,10,14,15,16,17,18,20,21,22,24 

3,5,9,10,11,12,13,14,15,16,22 
 
1,6,14,16,18 
1,6,14,16,18 
1,10,14,16,18 
1,6,14,16,18 
4,10,14,16,18 
4,9,13,14,16,22 

5,9,11,12,16,22 
 
3,16 
3,16 
3,16 
3,16 
14,16 
9,14,16 

Cost 266 

BA 
 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

2,4,5,6,8,9,12,13,14,15,16,18,19,20,21, 
22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34 
2,4,6,12,13,15,22,23,26,28,31,33,35,37 
2,4,7,12,13,17,22,26,27,31,33,34 
1,4,7,12,13,17,18,22,26,32,34 
2,4,6,12,13,15,22,23,26,28,31,33,35,37 
4,5,12,13,15,18,19,23,26,29,30,34 
4,5,9,13,14,15,16,18,19,20,26,27,28,29,30,36 

4,5,8,13,15,18,19,20,25,26,29 
 
2,13,18,29,31,37 
2,13,18,26,34 
4,13,18,24,26 
2,13,18,26,34 
4,13,18,26,28 
4,13,18,20,26,29 

8,13,18,20,24,25,29 
 
2,20,27,31 
4,20,31 
4,16,20 
4,20,31 
4,20,26 
13,18,29 

 

Tabela 5.3. Liczba ścieżek realizowana przez poszczególne węzły w sieci NSFNET 

Węzeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ścieżek 
podstawowych 

56 54 96 52 70 19 91 77 55 96 137 14 56 26 

Ścieżek 
zabezpieczających 

153 130 192 130 211 73 151 107 147 198 257 102 146 86 

Suma 209 184 288 182 281 92 242 184 202 294 394 116 202 112 

 

Tabela 5.4 Liczba ścieżek realizowana przez poszczególne węzły w sieci Nobel UE 

Węzeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ścieżek 
podstawowych 

25 12 71 147 192 2 8 48 272 113 46 87 66 133 

Ścieżek 
zabezpieczających 

9 31 102 126 106 55 83 70 254 127 159 226 106 180 

Suma 34 43 173 273 298 57 91 118 526 240 205 313 172 313 

Węzeł 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ścieżek 
podstawowych 

47 139 52 59 116 34 70 156 27 41 3 19 63 14 

Ścieżek 
zabezpieczających 

106 242 136 58 76 53 97 100 85 42 48 71 60 11 

Suma 153 381 188 117 192 87 167 256 112 83 51 90 123 25 
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Tabela 5.5 Liczba ścieżek realizowana przez poszczególne węzły w sieci US Long Haul 
Węzeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ścieżek 
podstawowych 

20 40 102 158 53 9 53 169 46 148 44 184 27 59 

Ścieżek 
zabezpieczających 

25 55 119 135 68 46 63 160 54 181 51 213 31 16 

Suma 45 95 221 293 121 55 116 329 100 329 95 397 58 75 

Węzeł 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ścieżek 
podstawowych 

74 129 95 0 38 117 41 49 4 10 149 13 37 8 

Ścieżek 
zabezpieczających 

64 166 179 0 34 118 41 73 6 18 176 18 39 9 

Suma 138 295 274 0 72 235 82 122 10 28 325 31 76 17 

 
Tabela 5.6 Liczba ścieżek realizowana przez poszczególne węzły w sieci Cost266 

Węzeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ścieżek 
podstawowych 

8 25 5 113 131 30 8 148 79 2 0 11 254 77 

Ścieżek 
zabezpieczających 

7 24 7 126 130 36 21 159 44 22 11 77 248 108 

Suma 15 49 12 239 261 66 29 307 123 24 11 88 502 185 

Węzeł 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ścieżek 
podstawowych 

88 57 12 109 52 150 64 34 46 31 89 109 49 119 

Ścieżek 
zabezpieczających 

111 80 39 132 52 149 77 36 93 60 69 130 51 138 

Suma 199 137 51 241 104 299 141 70 139 91 158 239 100 257 

Węzeł 29 30 31 32 33 34 35 36 37      

Ścieżek 
podstawowych 

161 43 4 29 23 28 15 37 4      

Ścieżek 
zabezpieczających 

164 83 22 41 20 37 23 47 9      

Suma 325 126 26 70 43 65 38 84 13      



Rozdział 6 

Badania symulacyjne 

6.1 Topologia płaszczyzny sterowania 

Jak wspomniano, zwiększenie liczby bezpośrednich połączeń między węzłami w płaszczyźnie 

sterowania może zmniejszyć czas potrzebny na przywrócenie usług, zwiększając tym samym 

niezawodność sieci. Zastosowanie algorytmów k-DS pozwala znaleźć węzły dominujące w 

grafie będącym modelem sieci. Jak wykazano, węzły te pełnią kluczową rolę w sieci i to właśnie 

przez nie realizowana jest największa liczba połączeń. Węzły owe powinny być zatem brane 

pod uwagę jako te, które połączone w płaszczyźnie sterowania zwiększą niezawodność całej 

sieci. Aby potwierdzić słuszność tej tezy przeprowadzono szereg symulacji przy użyciu 

narzędzia opisanego w rozdziale 3.  

Analizie poddano sieci opisane w podrozdziale 5.2, przy czym sieć płaszczyzny sterowania 

została rozbudowana o dodatkowe połączenia miedzy węzłami dominującymi wyznaczonymi 

przy pomocy poszczególnych algorytmów. Należy tutaj zauważyć, że w zależności od wielkości 

sieci oraz zastosowanego algorytmu, a także parametru k, liczba wyznaczonych węzłów 

dominujących może być bardzo różna. Łatwo zauważyć, że ze zwiększeniem liczby k zmniejsza 

się liczba wyznaczonych węzłów dominujących. Przykładowo, dla sieci NSFNET i parametru k = 
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1 algorytmy wyznaczają od czterech do siedmiu węzłów, podczas gdy dla sieci Nobel_UE te 

same algorytmy wyznaczają nawet 25 węzłów (algorytm A). Podobnie dla k = 3 wszystkie 

algorytmy wyznaczają tylko jeden węzeł dominujący w sieci NSFNET podczas gdy dla sieci 

Nobel_UE od dwóch do sześciu. Chcąc modyfikować płaszczyznę sterowania przez 

bezpośrednie łączenie węzłów dominujących należy zauważyć, że zbyt duża liczba takich 

węzłów będzie oznaczała bardzo dużą liczbę dodatkowych łączy, co może być nieuzasadnione 

ekonomicznie. Zbyt mała liczba węzłów spowoduje z kolei bardzo małą liczbę dodatkowych 

łączy w płaszczyźnie sterowania co będzie oznaczało niewielką poprawę niezawodności sieci.  

Przedstawione wyniki wskazują, że liczba węzłów dominujących zależy od wartości parametru 

k, ale także od zastosowanego algorytmu. Należy jednak zauważyć, że o ile liczba węzłów 

dominujących wyznaczona algorytmem BA jest duża, to ich liczba wyznaczona przez pozostałe 

algorytmy jest podobna. Zależność liczby węzłów dominujących od wartości k jest zatem 

trudna do oszacowania tym bardziej, że wydaje się, iż zależy nie tylko od liczby węzłów oraz 

liczby połączeń między nimi ale także od topologii. Wystarczy porównać wyniki dla topologii 

Nobel_UE i Long Haul. Obie te sieci mają tę samą liczbę węzłów i zbliżoną liczbę łączy jednak 

zależność liczby węzłów dominujących od wartości parametru k jest odmienna. Dla k = 2, liczba 

węzłów wyznaczona dla sieci Nobel_UE jest większa od liczby węzłów dla sieci Long Haul, 

podczas gdy dla k = 3 to liczba węzłów dominujących dla sieci Long Haul jest większa.  

Łatwo można za to wyznaczyć zależności między liczbą wyznaczonych węzłów dominujących a 

liczbą łączy, które można stworzyć między nimi. Liczba łączy p jest opisana przez wzór: 

 
2

)1( −
=

nn
p  (6.1) 

gdzie n – liczba węzłów dominujących 

Wzór ten, po przekształceniu, można przedstawić jako zależność liczby węzłów od liczby 

połączeń między nimi: 
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=
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n  (6.2) 

Dobrym kryterium modyfikacji płaszczyzny sterowania jest dopuszczalna liczba łączy, które 

można dodać w celu zwiększenia niezawodności sieci. Liczba ta może być wyrażona w wartości 
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bezwzględnej bądź jako stosunek liczby łączy dodatkowych do liczby łączy istniejących. Pozwoli 

to, korzystając ze wzoru 6.2, oszacować oczekiwaną liczbę węzłów dominujących.  

Tabela 6.1. Liczba węzłów oraz liczba łączy dodatkowych w badanych sieciach. Oznaczenia:  
g – liczba połączeń w danej sieci, n – liczba węzłów dominujących,  

p – maksymalna liczba łączy między węzłami dominującymi. 

Topologia Algorytm 

Liczba węzłów dominujących obliczonych algorytmami k-DS. 

k = 1 k = 2 k = 3 

n p p / g n p p / g n P p / g 

NSFNET 
g = 21 

BA 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

7 
5 
5 
4 
5 
5 
6 

21 
10 
10 
6 

10 
10 
15 

1,00    
0,48 
0,48     
0,29     
0,48     
0,48     
0,71     

3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 

3 
3 
3 
1 
3 
1 
1 

0,14     
 0,14     
 0,14     
 0,05     
 0,14     
 0,05     
 0,05     

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Long Haul 
g = 45 

BA 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

14 
9 
8 
8 
8 
8 

11 

91 
36 
28 
28 
28 
28 
55 

2,02     
 0,80     
 0,62     
 0,62     
 0,62     
 0,62     
 1,22     

6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

15 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

0,33     
 0,13     
 0,13     
 0,13     
 0,13     
 0,13     
 0,13     

3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 

0,07     
 0,07     
 0,07     
 0,07     
 0,07     
 0,07     
 0,02     

Nobel UE 
g = 41 

BA 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

25 
11 
10 
9 

10 
10 
14 

300 
55 
45 
36 
45 
45 
91 

7,32     
 1,34     
 1,10     
 0,88     
 1,10     
 1,10     
 2,22     

11 
5 
5 
5 
5 
5 
6 

55 
10 
10 
10 
10 
10 
15 

1,34     
 0,24     
 0,24     
 0,24     
 0,24     
 0,24     
 0,37     

6 
2 
2 
2 
2 
2 
3 

15 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

0,37     
 0,02     
 0,02     
 0,02     
 0,02     
 0,02     
 0,07     

Cost 266 
g = 57 

BA 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

26 
14 
12 
11 
14 
12 
16 

325 
91 
66 
55 
91 
66 

120 

5,70     
 1,60     
 1,16     
 0,96     
 1,60     
 1,16     
 2,11     

11 
6 
5 
5 
5 
5 
6 

55 
15 
10 
10 
10 
10 
15 

0,96     
 0,26     
 0,18     
 0,18     
 0,18     
 0,18     
 0,26     

7 
4 
3 
3 
3 
3 
3 

21 
6 
3 
3 
3 
3 
3 

0,37     
 0,11     
 0,05     
 0,05     
 0,05     
 0,05     
 0,05     

 

Przedstawione powyżej wzory opisują sytuację gdy wszystkie n węzłów jest połączone każdy z 

każdym co daje p połączeń. Tabela 6.1 przedstawia zestawienie liczby węzłów dominujących 

wyznaczonych algorytmami k-DS oraz maksymalnej liczby łączy między tymi węzłami dla 

analizowanych sieci. Jak widać liczba węzłów oraz maksymalna liczba łączy zmienia się w 

sposób znaczący wraz ze zmianą parametru k. Oznacza to, że nie można w sposób dowolny ich 

kształtować. Przedstawiony współczynnik p/g oddajacy zależność między liczbą łączy 

dodatkowych a ich liczbą w topologii podstawowej jest dobrą miarą wyboru parametru k dla 

danej sieci. Wydaje się, że wartość współczynnika p/g powinna zawierać się między 0,2 a 0,8. 

Wartość ponad 1 oznaczałby, że liczba dodatkowych łączy będzie większa niż liczba łączy w 

podstawowej topologii. W rzeczywistych topologiach niektóre połączenia między węzłami 

dominującymi już istnieją, zatem liczba połączeń, które można dodatkowo utworzyć między 

węzłami dominującymi może być mniejsza, a więc wartość obliczoną wzorem 6.1 a 
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przedstawioną w tabeli 6.1 należy traktować jako maksymalną dodatkową liczbę połączeń 

między węzłami dominującymi, a rzeczywista ich liczba zależy od topologii oraz od tego, które 

węzły pełnią rolę dominujących. 

Na potrzeby dalszych analiz spośród przedstawionych sieci wybrano dwie, NSFNET dla k = 1, 

dla której średni współczynnik p/g wynosi 0,56, oraz Nobel_UE dla k = 2, ze średnim 

współczynnikiem p/g = 0,42. Wartość tego współczynnika dla topologii Long Haul przyjmuje 

wartości bliskie brzegowym wartościom dopuszczalnym – dla k = 1  jego wartość wynosi 0,93 

oraz 0,75, jeśli pominąć wynik otrzymany algorytmem BA, natomiast dla k = 2 jego wartość 

wynosi 0,16. W przypadku sieci Cost266 wartość średnia wartość współczynnika p/g dla k = 2 

wynosi 0,31, a jeśli pominąć wynik dla najgorszego algorytmu BA wynosi 0,21. W tabeli Tabela 

6.2 przedstawiono parametry płaszczyzny sterowania zmodyfikowanej przez dodanie łączy 

między węzłami dominującymi. Tak jak wspomniano, liczba łączy jest w niektórych 

przypadkach mniejsza niż to wynika ze wzoru 6.1, gdyż niektóre węzły dominujące były już ze 

sobą połączone jeszcze przed modyfikacją topologii.  

Tabela 6.2. Liczba dodatkowych połączeń w płaszczyzny sterowania dla sieci NSFNET i Nobel_UE 

Topologia Algorytm 
Liczba węzłów 

dominujących n 

Rzeczywista liczba 
dodatkowych łączy w 

płaszczyźnie sterowania 
pR 

pR/g 

NSFNET, k = 1 
g = 21 

BA 7 14 0,66 

EA/GA3 5 10 0,48 

GA1 5 10  0,48 

GA2 4 5 0,24 

GA4 5 7 0,33 

HE 6 11 0,52 

Nobel_UE, k = 2 
g = 41 

BA 11 43 1,04 

EA/GA/GA3 5 10 0,24 

GA2 5 10 0,24 

GA4 5 10 0,24 

HE 6 14 0,34 

6.2 Wyniki symulacji 

Nowe topologie płaszczyzny sterowania zawierające więcej połączeń między węzłami powinny 

wpłynąć na zwiększenie niezawodności całej sieci. Aby potwierdzić tę tezę zostały 

przeprowadzone symulacje, w których, zgodne z opisem w dodatku A, dla każdej badanej 



 

topologii w danej sieci zostały zastosowane 

uszkodzeń. Wzorzec ruchu obejmuje 800 połączeń między losowo wybranymi węzłami, każde z 

dedykowaną protekcją typu 1:1. Jak opisano w dodatku A

cykli po 20 sekund każdy

ścieżkami zabezpieczającymi)

łącza. Dodatkowo, dla każdej sieci przeprowadzono symulację dla symetrycznej architektury 

płaszczy sterowania – wyniki 

oznaczone przez Ref. Parametrem mierzonym była wartość TTR, która została uśredniona. 

Wyniki symulacji dla poszczególnych topologii płaszczyzny ster

na rysunkach 6.1 i 6.2. Na rysunkach zaznaczono 95

na bardzo dużą liczbę łączy dodatkowych 

wyłączono algorytm BA dla sieci Nobel_EU.

Rysunek 

 

Przedstawione wyniki potwierdzają, że dodatkowe łącza w płaszczyźnie sterowania pozwalają 

zmniejszyć parametr MTTR

spodziewać, wielkość MTTR zależy od

sterowania są ze sobą połączone. Jest jednak istotne nie tylko 

płaszczyźnie sterowania, 

otrzymane dla topologii Nobel_UE pokazują, że 

daje lepsze wyniki niż topologia oparta 
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zostały zastosowane te same wzorce ruchu oraz te 

ń. Wzorzec ruchu obejmuje 800 połączeń między losowo wybranymi węzłami, każde z 

dedykowaną protekcją typu 1:1. Jak opisano w dodatku A, symulacja została podzielona na 10 

cykli po 20 sekund każdy, w trakcie których zostało zestawionych po 80 połączeń

ścieżkami zabezpieczającymi), dla których zasymulowano jedno losowo wybrane uszkodzenie 

Dodatkowo, dla każdej sieci przeprowadzono symulację dla symetrycznej architektury 

wyniki tych symulacji zostały potraktowane jako punkt odniesienia

Parametrem mierzonym była wartość TTR, która została uśredniona. 

dla poszczególnych topologii płaszczyzny sterowania zostały przedstawione 

Na rysunkach zaznaczono 95-procentowe przedziały ufności. Ze względu 

na bardzo dużą liczbę łączy dodatkowych w płaszczyźnie sterowania z badań symulacyjnych 

dla sieci Nobel_EU.  

Rysunek 6.1. Wyniki symulacji dla topologii NSFNET, k = 1 

rzedstawione wyniki potwierdzają, że dodatkowe łącza w płaszczyźnie sterowania pozwalają 

zmniejszyć parametr MTTR, a zatem zwiększyć niezawodność sieci. Jak można się było 

wielkość MTTR zależy od topologii a więc od tego, które węzły w płaszczyźnie 

sterowania są ze sobą połączone. Jest jednak istotne nie tylko jak dużo 

 ale także które węzły zostaną bezpośrednio

Nobel_UE pokazują, że topologia oparta na algorytmach

lepsze wyniki niż topologia oparta na algorytmach GA2 oraz GA4, mimo 

ruchu oraz te same wzorce 

ń. Wzorzec ruchu obejmuje 800 połączeń między losowo wybranymi węzłami, każde z 

symulacja została podzielona na 10 

80 połączeń (wraz ze 

dla których zasymulowano jedno losowo wybrane uszkodzenie 

Dodatkowo, dla każdej sieci przeprowadzono symulację dla symetrycznej architektury 

aktowane jako punkt odniesienia i 

Parametrem mierzonym była wartość TTR, która została uśredniona. 

zostały przedstawione 

procentowe przedziały ufności. Ze względu 

z badań symulacyjnych 

 

rzedstawione wyniki potwierdzają, że dodatkowe łącza w płaszczyźnie sterowania pozwalają 

a zatem zwiększyć niezawodność sieci. Jak można się było 

które węzły w płaszczyźnie 

 łączy znajduje się w 

bezpośrednio połączone. Wyniki 

topologia oparta na algorytmach EA/GA1/GA3 

, mimo że we wszystkich 



 

tych przypadkach liczba łączy w płaszczyźnie sterowania

topologii opartej na algorytmach EA/GA1/GA3 jest zbliżona do wartości tego parametru 

otrzymanego dla topologii opartej na algorytmie H

p/g większy o 0,1, co powinno przekładać się na lepsze parametry niezawodnościowe. 

Rysunek 6.2

 

Również w przypadku topologii NSFNET algorytm H

niż algorytm GA2 i znacznie gorszy od GA4, mimo

więcej łączy w płaszczyźnie sterowania niż pozostałe 

algorytmie BA). 
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w płaszczyźnie sterowania była taka sama. Wartość MTTR dla 

opartej na algorytmach EA/GA1/GA3 jest zbliżona do wartości tego parametru 

dla topologii opartej na algorytmie HE, mimo że topologia ta ma współczynnik 

większy o 0,1, co powinno przekładać się na lepsze parametry niezawodnościowe. 

2. Wyniki symulacji dla topologii Nobel_UE, k = 2 

Również w przypadku topologii NSFNET algorytm HE uzyskał wynik jedynie nieznacznie 

i znacznie gorszy od GA4, mimo że topologia z nim związana miała

w płaszczyźnie sterowania niż pozostałe (z wyjątkiem topologii opartej na

Wartość MTTR dla 

opartej na algorytmach EA/GA1/GA3 jest zbliżona do wartości tego parametru 

że topologia ta ma współczynnik 

większy o 0,1, co powinno przekładać się na lepsze parametry niezawodnościowe.  

 

uzyskał wynik jedynie nieznacznie lepszy 

ogia z nim związana miała znacznie 

(z wyjątkiem topologii opartej na 



Rozdział 7 

Węzły dominujące w grafach 

ważonych 

7.1 Modelowanie sieci jako grafu ważonego 

Dotychczas przedstawione algorytmy zakładały, że wszystkie łącza między węzłami są takie 

same, mają taką samą przepływność oraz takie same opóźnienie. W rzeczywistości 

poszczególne łącza różnią się od siebie, co jest uwzględniane w mechanizmach wyznaczania 

ścieżek, a zatem również na to, przez które węzły kierowany będzie ruch. Węzły do których 

i z których będą prowadzić szybkie i pojemne łącza częściej będą wyznaczane jako węzły 

transferowe.  Różnorodność łączy można opisać przez nadanie im odpowiednio dobranych 

parametrów, na podstawie których można wyznaczyć znormalizowaną wartość zwaną metryką 

łącza. Jest to mechanizm znany np. z algorytmów wyznaczania tras.  W protokołach rutingu 

stosowanych w GMPLS, czyli w OSPF oraz IS-IS, metryka nie jest jednoznacznie zdefiniowana.  

W OSPF [97] określa się ją jako koszt łącza, a jej wartość zależy od tego jak protokół zostanie 

zaimplementowany  przez danego producenta bądź skonfigurowany przez operatora i mieści 

się w zakresie od 0 do 65535 (2 oktety). Rozszerzenia OSPF związane ze wsparciem tego 
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protokołu dla mechanizmów inżynierii ruchu zdefiniowane w [75] wprowadzają dodatkową 

metrykę o długości 32 bitów, przy czym jej wartość jest niezależna od wartości standardowej 

metryki OSPF i podobnie jak ona może być ustawiona przez operatora. Obok metryki każde 

łącze jest opisane także przez maksymalną przepływność, maksymalną rezerwowalną 

przepływność, niezarezerwowaną przepływność oraz grupę administracyjną, co pozwala na 

implementację zaawansowanych mechanizmów inżynierii ruchu.  

W protokole IS-IS zdefiniowano kilka parametrów określających stan łącza: metrykę domyślną, 

opóźnienie, koszt i niezawodność [69], jednak tylko pierwszy z nich jest powszechnie używany, 

mimo że zarezerwowane jest dla niego jedynie 6 bitów. Rozszerzenia inżynierii ruchu 

zdefiniowane w [124] wprowadzają taki sam opis łączy jak to ma miejsce w przypadku 

rozszerzeń protokołu OSPF, przy czym nowa metryka domyślna ma długość trzech oktetów.  

Warto zauważyć, że wartość metryki nie jest zdefiniowana w żadnym z dokumentów 

standaryzacyjnych i może być przedmiotem wewnętrznych ustaleń producenta sprzętu lub 

administratora sieci.  

Uwzględniając potrzeby m.in. GMPLS, w [35] przedstawiono dla protokołów OSPF i IS-IS kilka 

propozycji metryk uwzględniających wymagania inżynierii ruchu. Metryki te mogą być oparte 

na takich parametrach jak: przepływność, opóźnienie, zmienność opóźnienia (jitter), 

prawdopodobieństwo straty, liczba skoków, koszt oraz waga administracyjna. Ścieżki 

wyznaczane mogą być zarówno uwzględniając tylko jedną z opisanych metryk jak i dowolną ich 

kombinację. Jako przykład można podać metrykę używaną w implementacji firmy Cisco 

protokołu OSPF opartą na przepływności łącza [9]: 

  
]/[

10
8

skbbitrate
M OSPF =  (7.1) 

Jako przykład metryki będącej kombinacją większej liczby parametrów można przedstawić 

metrykę protokołu IGRP definiowaną jako [43]: 

4

5

3

2

1
256 KR

K
DK

L

BwK
BwKM IGRP

+







+

−
+=

 (7.2)

 

gdzie:  

Bw – składowa związana z przepływnością 
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L  – składowa związana z obciążeniem 

D  – składowa związana opóźnieniem 

R  – składowa związana z niezawodnością 

Kx  – stałe współczynniki  

W typowych implementacjach przyjmuje się że K1 = 1, K2 = 0, K3 = 1,  a czynnik 
4

5

KR

K

+
= 1.  

Ponadto przyjmuje się, że:   

]/[

10
7
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Bw =    oraz  
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][ sdelay
D

µ
=  

stąd: 
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skbbitrate
M IGRP

µ
+=  (7.3) 

Przedstawione protokoły rutingu są używane wewnątrz systemów autonomicznych, zatem 

zastosowanie tych samych metryk w sieciach szkieletowych może prowadzić do 

przewartościowania lub niedowartościowania niektórych parametrów łączy. W tabelach 7.1 

oraz 7.2 zaprezentowano kilka parametrów łącza oraz obliczone na ich podstawie metryki, 

typowych dla sieci lokalnych oraz sieci szkieletowych. O ile wartość metryki MOSPF oczywiście 

zależy jedynie od przepływności łącza to interesująca jest zależność metryki protokołu IGRP od 

przepływności i opóźnienia. W przypadku dużych przepływności o wartości metryki  MIGRP 

decyduje opóźnienie łącza, podczas gdy wartość przepływności w zasadzie nie ma znaczenia. 

Dla łączy typu Ethernet sytuacja się odwraca – to prędkość łącza decyduje o wartości metryki. 

Przypadkiem granicznym wydaje się być przepływność 1Gb/s czyli np. GbEthernet, coraz 

częściej stosowany także w sieciach lokalnych.   

Tabela 7.1 Metryki dla łączy typowych dla sieci lokalnych 

Przepływność 10000 10000 10000 100000 100000 100000 1000000 1000000 1000000 
Opóźnienie [ms] 1 2 5 1 2 5 1 2 5 

IGRPM  1100 1200 1500 200 300 600 110 210 510 

OSPFM  10000 10000 10000 1000 1000 1000 100 100 100 

NEWM  10010 10020 10050 1010 1020 1050 110 120 150 
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Tabela 7.2. Metryki dla łączy typowych dla sieci szkieletowych 

Przepływność 155000 155000 155000 622000 622000 622000 2500000 2500000 2500000 
Opóźnienie [ms] 5 10 30 5 10 30 5 10 30 

IGRPM  565 1065 3065 516 1016 3016 504 1004 3004 

OSPFM  645 645 645 161 161 161 40 40 40 

NEWM  695 745 945 211 261 461 90 140 340 

 

Zasadne jest zatem aby rozważyć inne metryki, które podobnie jak ta zastosowana w protokole 

IGRP, brałyby pod uwagę więcej niż tylko jeden parametr łącza, ale w większym stopniu 

odzwierciedlały różnice między łączami. Dobrym rozwiązaniem jest zmiana współczynników 

przy wzorze na metrykę IGRP tak, aby zwiększyć wpływ przepływności i zmniejszyć wpływ 

opóźnienia: 

 100

][

]/[
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µ
+=  (7.4) 

Wartości tej metryki dla wybranych łączy zostały przedstawione w tabelach 7.1 i 7.2.  

7.2 Algorytmy wyznaczania węzłów dominujących  

k-WDS 

We wszystkich przedstawionych algorytmach kryterium wyboru danego węzła była pewna 

liczba związana z liczbą węzłów sąsiednich lub odległych od danego węzła o k lub mniej. Liczba 

ta jest obliczana dla każdego węzła w grafie reprezentującym daną sieć, przy czym algorytmy 

traktują każde łącze jako odległość o wartości 1 i wybierają na węzły dominujące te spośród 

węzłów, dla których obliczona liczba jest największa. 

Łatwo zauważyć, że z przedstawionych wzorów wynika, iż łącze o większej przepływności i 

mniejszym opóźnieniu ma mniejszą metrykę. Nie można zatem w sposób bezpośredni 

potraktować np. sumy wartości metryk łączy związanych z danym węzłem jako liczby branej 

pod uwagę przy wyborze danego węzła do zbioru węzłów dominujących.  
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Chcąc zachować to samo kryterium, adaptacja przedstawionych algorytmów do wyznaczania 

węzłów dominujących w grafach ważonych k-WDS (k-Weighted Dominating Set) sprowadzać 

się może do określenia sposobu wyznaczania liczby, na podstawie której będzie podejmowana 

decyzja o przypisaniu danego węzła do zbioru węzłów dominujących. Ponieważ trasy ścieżek są 

wyznaczane korzystając z algorytmów rutingu, które używają metryk, kryterium wyboru 

również powinno być powiązane z metryką łączy związanych z danym węzłem i uwzględniać 

węzły oraz związane z nimi łącza oddalone o k lub mniej od tego węzła. 

 ∑
∈
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p  (7.5) 

gdzie: 

  Mi,j  – metryka łącza między węzłami i i j, 
 T(n)  – zbiór sąsiadów węzła n. 

Chcąc uwzględnić parametr k będący odległością od danego węzła wzór 1.4 należy rozwinąć do 

postaci: 
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gdzie: 

 I – współczynnik określający wpływ węzłów sąsiednich na dany węzeł. 

W dalszych rozważaniach przyjęto I = 0.5 co oznacza, że połowa wartości p węzła sąsiedniego 

wpływa na wartość p tego węzła. Należy wspomnieć, że współczynnik I może mieć wartość 

stałą lub może być zmienną, zależną na przykład od liczby sąsiadów lub metryki miedzy 

węzłami. 

Biorąc pod uwagę przedstawione rozważania, algorytmy zaprezentowane w poprzednich 

rozdziałach mogą być zatem przekształcone w algorytmy k-WDS. Dwa z nich, BA k-WDS oraz 

GA4 k-WDS, zostały przedstawione poniżej. W podobny sposób można zmodyfikować 

pozostałe algorytmy przedstawione w rozdziale 5. 
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Algorytm BA k-WDS  

Krok 1.  Każdemu z węzłów nadaj unikalny identyfikator ID. 

Krok 2.  Dla każdego węzła i, korzystając ze wzoru 7.6, wyznacz liczbę pi,k. 

Krok 3.  Odszukaj węzeł n o największej wartości pn,k – jeśli istnieje więcej niż jeden węzeł o 

największej wartości pn,k wybierz węzeł o najmniejszym identyfikatorze ID. Węzeł n 

dodaj do zbioru D. 

Krok 4.  Powtarzaj Krok 3 aż zbiór D spełni warunki odnalezienia zbioru węzłów dominujących. 

  

Algorytm GA4 k-WDS  

Krok 1.  Każdemu z węzłów nadaj unikalny identyfikator ID. 

Krok 2. Zdefiniuj pusty zbiór tzw. węzłów „pokrytych” S oraz pusty zbiór węzłów  

dominujących D. 

Krok 3.  Dla każdego węzła i nienależącego do D, korzystając ze wzoru 7.6, wyznacz liczbę pi,k 

(węzły należące do zbioru D oraz zbioru S muszą zostać wykluczone ze zbioru węzłów 

sąsiednich N(n) we wzorze 7.6). 

Krok 4.  Odszukaj węzeł n nie należący do D, dla którego wartość liczby pn,k jest największa; w 

przypadku kilku węzłów spełniających kryterium wybierz ten, który ma najwięcej 

sąsiadów; jeśli istnieje kilka takich węzłów wybierz ten o mniejszym ID 

a) znaleziony węzeł n dodaj do zbioru węzłów dominujących D; 

b) wszystkie węzły odległe od węzła n o k lub mniej, a nie należące ani do zbioru S 

ani do zbioru D, dodaj do zbioru S. 

Krok 5.  Powtarzaj Kroki 3-4  aż wszystkie węzły zostaną przypisane do zbioru D lub do zbioru S 

(zbiór D spełni warunki odnalezienia zbioru dominującego). 

 

Przedstawione algorytmy zostaną użyte do wyznaczenia węzłów dominujących w sieciach 

znanych z rozdziału 5. Metryki w tych sieciach zostały obliczone według wzoru 7.4 . Opóźnienia 

zostały wyznaczone w oparciu o rzeczywiste odległości między poszczególnymi węzłami przy 
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czym przyjęto, że każde 100 km łącza oznacza 1 ms opóźnienia związanego z propagacją. 

Przepływności poszczególnych łączy przyjęto jak na rysunku 7.1. 

 

 

Rysunek 7.1. Przepływności poszczególnych łączy w rozważanych sieciach 

Węzły dominujące dla tych topologii wyznaczone algorytmami k-WDS zostały przedstawione w 

tabeli 7.3. 

Charakterystyczne, że algorytmy GA2 i GA4 wyznaczają te same węzły dominujące, a wyniki 

otrzymane algorytmami GA1 i GA3 są niemal identyczne. Staje się to oczywiste jeśli 

przypomnimy, że różnica między tymi algorytmami polega na innym sformułowaniu 

dodatkowego kryterium wyboru węzła dominującego w przypadku gdy główne kryterium nie 

rozstrzyga, który węzeł ma zostać dodany do zbioru węzłów dominujących. W przypadku 

grafów ważonych główne kryterium jest oparte na zależności 7.5 co oznacza, że przy bardzo 

zróżnicowanych metrykach dla poszczególnych łączy przyjmuje ono różne wartości dla każdego 

z węzłów. Analiza wyników wskazuje, że prawdopodobieństwo, że dla dwóch węzłów zależność 
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7.5 przyjmie taką samą wartość jest bardzo małe, zatem dodatkowe kryterium zazwyczaj nie 

będzie w ogóle brane pod uwagę.  

Tabela 7.3 Węzły dominujące wyznaczone algorytmami k-WDS 

Topologia Algorytm 
Węzły dominujące obliczone algorytmem k-WDS 

k = 1 k = 2 k = 3 

NSFNET 

BA 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

1,3,5,7,9,10 
1,5,8,10,13 
1,5,8,10,13 
1,3,5,10,14 
1,5,8,10,13 
1,3,5,10,14 
1,3,5,7,9,10 

7,9,10 
5,10 
3,10 
3,10 
3,10 
3,10 
7,9 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

Long Haul 

BA 
 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

1,2,3,4,7,8,9,10,12,13,15,16,17,20, 
21,22,23,25,27 
1,4,7,10,15,16,22,24 
1,3,5,8,11,14,16,18,22,24 
1,2,4,7,8,14,15,16,20,22,25 
1,3,5,8,11,14,16,19,22,24 
1,2,4,7,8,14,15,16,20,22,25 
1,4,7,8,10,15,16,17,22,25,27 

4,8,12,13,16,17,20,22,25,26 
 
4,14,16,23 
6,14,16,23,27 
11,15,16,22,27 
7,14,16,23,27 
11,15,16,22,27 
4,16,17,25 

8,12,13,16,17,20,22,25 
 
2,6,16 
1,16 
1,16 
1,16 
1,16 
8,16 

Nobel UE 

BA 
 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 
18,19,20,21,22,23,24,27 
2,4,6,9,12,14,17,22,24,25 
1,3,6,10,12,13,19,23,25,28 
3,4,6,8,9,12,14,15,16,20,22,24,25 
1,3,6,10,12,13,19,23,25,28 
3,4,6,8,9,12,14,15,16,20,22,24,25 
3,4,8,9,10,12,14,15,16,17,20,21,23,27 

4,5,9,11,12,14,15,16,17,19,22 
 
3,6,12,13,25,27 
2,6,12,24,25 
4,6,12,14,24 
2,6,12,24,25 
4,6,12,14,24 
5,9,14,16,17,22 

5,9,12,15,16 
 
2,12,18,26 
2,6,12,24,25 
8,12,20,24 
2,6,12,24,25 
8,12,20,24 
5,11,12,16 

Cost 266 

BA 
 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,18,19,20, 
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,34,35 
1,3,5,10,11,13,15,18,22,23,26,28,31,33,35,37 
1,3,5,12,13,15,17,24,25,26,31,33,35,37 
4,5,9,10,13,15,20,23,24,28,29,30,31,34 
1,3,5,12,13,15,23,24,25,26,31,33,35,37 
4,5,9,10,13,15,20,23,24,28,29,30,31,34 
4,5,9,13,14,15,16,18,19,20,25,26,27,28,29,30,34 

4,5,6,7,8,13,15,16,18,19,20, 
21,22,24,25,26,27,28,29 
2, 3,19,28,30,36 
2,9,17,19,26,35 
4,9,19,23,26,28 
2,9,17,19,26,35 
4,9,19,23,26,28 
4,6,13,18,20,26,29 

4,5,6,7,8,13,15,18,19, 
20,22,24,25,27,28,29 
13,18,33 
16,18,33 
16,18,29 
16,18,33 
16,18,29 
15,18,20,29 

 

Poprawność otrzymanych wyników można sprawdzić analizując wyniki symulacji 

przeprowadzonych dla przedstawionych sieci. W tabelach 7.4, 7.5, 7.6 i 7.7 przedstawiono jak 

często przez poszczególne węzły zestawiane były ścieżki LSP. W przypadku sieci NSFNET 

najczęściej wybierane są węzły 10,7, 3, 5 i 6. Wyniki te wydają się być oczywiste jeśli spojrzeć 

na topologię sieci. Łącza między tymi węzłami tworzą ścieżkę STM-16 co powoduje, że 

większość ruchu jest realizowana właśnie przez te węzły. Większość tych węzłów została 

wybrana jako węzły dominujące. Wyjątkiem jest tu węzeł 6, który nie został wybrany przez 

żaden z algorytmów, jednak biorąc pod uwagę kryteria użyte w prezentowanych algorytmach 

należy stwierdzić, że węzeł 6 znajdujący się między węzłami 5 i 7 nie mógł zostać wybrany jako 

dominujący natomiast naturalne jest, że ruch między tymi węzłami będzie realizowany przez 

węzeł 6, z czego wynika jego duże obciążenie. Analiza wykorzystania poszczególnych węzłów w 

pozostałych sieciach wskazuje, że algorytmy wyszukują raczej węzły dominujące w pewnych 
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obszarach, a nie węzły faktycznie najbardziej obciążone. Dobrym przykładem jest tu sieć 

Nobel_UE. Największa liczba ścieżek jest realizowanych przez węzły 12, 5, 9, 15 i 16, jednak 

węzły te znajdują się zbyt blisko siebie aby wszystkie mogły być wybrane jako węzły 

dominujące. Wybranie węzła 12 oznacza, że sąsiedni węzeł 5 nie może zostać wybrany co  

widać w wynikach przedstawionych w tabeli 7.3.      

Tabela 7.4 Liczba ścieżek zestawianych przez poszczególne węzły sieci NSFNET 

Węzeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ścieżek 
podstawowych 

125 0 174 28 158 150 207 19 117 227 24 43 12 1 

Ścieżek 
zabezpieczających 

119 84 162 92 241 158 179 92 111 162 227 79 91 68 

Suma 244  84 336 120 399 308 386 111 228 439 251 122 103 70 

 

Tabela 7.5 Liczba ścieżek zestawianych przez poszczególne węzły sieci Nobel_UE 

Węzeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ścieżek 
podstawowych 

0 0 66 132 277 10 0 60 275 48 2 296 92 124 

Ścieżek 
zabezpieczających 

1 7 78 135 120 52 2 101 277 16 219 291 109 244 

Suma 1 7 144 267 397 62 2 161 552 64 221 587 201 368 

Węzeł 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ścieżek 
podstawowych 

197 167 75 28 70 57 42 84 52 7 3 1 58 0 

Ścieżek 
zabezpieczających 

121 282 132 76 97 71 57 109 115 98 42 28 48 1 

Suma 318 449 207 104 167 128  99 193 167 105 45 29 106 1 

 

Tabela 7.6 Liczba ścieżek zestawianych przez poszczególne węzły sieci US Long Haul 

Węzeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ścieżek 
podstawowych 

91 15 29 219 12 0 35 362 50 46 0 338 0 26 

Ścieżek 
zabezpieczających 

108 120 214 144 87 6 41 175 261 278 59 186 259 108 

Suma 199 135 243 363 99 6 76 537 311 324 59 524 259 134 

Węzeł 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ścieżek 
podstawowych 

48 394 65 0 35 92 0 159 0 0 236 0 103 8 

Ścieżek 
zabezpieczających 

139 333 121 0 33 237 152 126 56 0 59 0 46 35 

Suma 187 727 186 0 68 329 152 285 56 0 295 0 149 43 

 

Dalszym analizom, podobnie jak w rozdziale 6, poddano sieci NSFNET oraz Nobel_UE. Dla tych 

sieci przeprowadzono szereg symulacji mających na celu sprawdzenie wpływu modyfikacji 

płaszczyzny sterowania na niezawodność sieci. Ponownie scenariusze symulacji obejmowały 
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modyfikację topologii płaszczyzny sterowania w ten sposób, że wyszukane węzły dominujące 

są łączone bezpośrednio. Symulacje objęły topologie płaszczyzny sterowania utworzone z 

użyciem algorytmów k-WDS  dla k = 1 i k = 2 dla sieci NSFNET oraz k = 2 i k = 3 dla sieci 

Nobel_UE. Szczegóły scenariuszy zostały przedstawione w tabeli 7.8. W tabeli tej dla każdego 

ze scenariuszy obok liczby łączy dodatkowych w płaszczyźnie sterowania przedstawiono także 

całkowitą długość owych łączy, a także średnią długość dodatkowego łącza. Pozwala to 

oszacować koszt implementacji dodatkowych łączy. Należy tutaj zaznaczyć, że średnia długość 

dodatkowych łączy jest znacznie większa niż średnia długość łączy w topologii referencyjnej 

(bez dodatkowych łączy), gdyż dodatkowe łącza łączą węzły, które nie są bezpośrednimi 

sąsiadami a zatem mogą być od siebie znacznie oddalone. Stąd łączna długość łączy 

dodatkowych w topologii płaszczyzny sterowania opartej na algorytmie EA przy k = 2 dla 

topologii Nobel_UE przekracza łączną liczbę kilometrów topologii referencyjnej, podczas gdy 

liczba dodatkowych łączy nie osiąga nawet połowy liczby łączy w tej topologii.  

Tabela 7.7 Liczba ścieżek zestawianych przez poszczególne węzły sieci Cost266 

Węzeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ścieżek 
podstawowych 

0 0 0 104 111 55 39 137 131 43 0 0 287 41 

Ścieżek 
zabezpieczających 

0 57 43 115 111 122 93 135 59 19 0 50 321 96 

Suma 0 57 43 219 222 177 132 272 190 62 0 50 608 137 

Węzeł 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ścieżek 
podstawowych 

117 58 5 106 64 192 46 117 47 139 138 89 41 159 

Ścieżek 
zabezpieczających 

293 120 34 241 216 263 94 135 108 123 98 87 97 136 

Suma 410 178 39 347 280 455 140 252 155 262 236 176 138 295 

Węzeł 29 30 31 32 33 34 35 36 37      

Ścieżek 
podstawowych 

107 94 45 0 0 42 4 0 0      

Ścieżek 
zabezpieczających 

108 63 4 4 18 42 78 44 0      

Suma 215 157 49 4 18 84 82 44 0      

 

Wyniki symulacji przedstawiające otrzymany parametr MTTR zostały przedstawione na 

rysunkach 7.2, 7.3, oraz w tabeli 7.9. Zgodnie z przewidywaniami, dodatkowe łącza powodują 

zmniejszenie czasu MTTR. W przypadku sieci NSFNET dla k=1 najlepszy wynik został osiągnięty 

dla topologii opartej na algorytmach EA/GA1/GA3, dla którego redukcja sięga 20% przy 10 

dodatkowych łączach. Należy zauważyć, że znacznie gorszy wynik uzyskano dla algorytmów 

BA/HE z 11 dodatkowymi łączami, co wskazuje to, że węzły wybrane przez ten algorytm są 

mniej ważne niż te wybrane przez algorytmy EA/GA1/GA3.  
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Tabela 7.8 Scenariusze symulacji dla algorytmów k-WDS 

Topologia K Algorytm 
Liczba węzłów 
dominujących 

n 

Rzeczywista 
liczba 

dodatkowych 
łączy w 

płaszczyźnie 
sterowania pR 

pR/g 
Długość 

dodatkowych 
łączy  
[km] 

Średnia 
długość 

dodatkowego 
łącza  
[km] 

NSFNET,  
g = 21, 

L =32100 
km 

1 

BA/HE 6 11 0,52 26500 2409 

EA/GA1/GA3 5 10 0,48 14100 1410 

GA2/GA4 5 7  0,33 19900 2843 

2 

BA 3 1 0,05 1000 1000 

EA 2 1 0,05 2100 2100 

GA1/GA2/GA3/GA4 2 1 0,05 2700 2700 

HE 2 1 0,05 1000 1000 

Nobel_UE, 
g = 41, 

L =18700 
km 

2 

BA 11 41 1,00 28800 702 

EA 6 15 0,37 19600 1307 

GA1/GA3 5 10 0,24 16200 1620 

GA2/GA4 5 10 0,24 10800 1080 

HE 6 11 0,27 9400 855 

3 

BA 5 5 0,12 2700 540 

EA 4 6 0,15 8000 1333 

GA1/GA3 5 10 0,24 16200 1620 

GA2/GA4 4 6 0,15 7400 1233 

HE 4 3 0,07 1900 633 

 

Wyniki uzyskane dla sieci NSFNET dla k = 2 wskazują, że dodanie nawet jednego łącza 

powoduje zmniejszenie parametru MTTR. Istotne jest jednak to, które węzły połączymy. 

Bezpośrednie połączenie węzłów wybranych przez algorytm EA czyli węzłów 5 i 10 daje lepsze 

wyniki niż dłuższe, a przez to droższe łącze między węzłami 3 i 10. Łącze między węzłami 7 i 9 

wyznaczonymi algorytmem HE daje natomiast znikomą poprawę parametru MTTR. 

Podobne wyniki dla sieci Nobel_UE dla k = 2 ponownie wskazują, że topologia płaszczyzny 

sterowania oparta na algorytmie BE, mimo, że powoduje dodanie 41 łączy dodatkowych, daje 

gorsze wyniki niż topologia oparta na węzłach dominujących wyznaczonych algorytmami 

GA2/GA4. Warto zwrócić uwagę na wyniki dla algorytmu EA, który daje wyniki zbliżone do tych 

otrzymanych dla algorytmu GA1/GA3, jednak jest to uzyskane kosztem znacznie większej liczby 

łączy w płaszczyźnie sterowania. Najgorsze wyniki zostały uzyskane dla algorytmu HE. O ile dla 

k = 3 jest to zrozumiałe, gdyż płaszczyzna sterowania w tym przypadku została rozszerzona 

jedynie o 3 krótkie łącza, to dla k = 2 algorytm HE wprowadza 11 dodatkowych łączy uzyskując 

wyniki  gorsze niż GA1/GA3 i GA2/GA4, które wprowadzają mniejszą liczbę dodatkowych łączy 

do płaszczyzny sterowania.  
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Rysunek 7.2 MTTR dla sieci NSFNET 

  

Rysunek 7.3 MTTR dla sieci Nobel_UE 

 

Zbiory węzłów dominujących  wyznaczone przez poszczególne algorytmy są do siebie zbliżone 

jednak nie są takie same. Wyniki symulacji nie pozwalają określić, że któryś z algorytmów jest 

zdecydowanie lepszy od innych. Stąd proponuje się, aby spośród wyznaczonych węzłów 

wybrać te, które w rozwiązaniach pojawiają się najczęściej. Zestawienie takie zostało 

przedstawione w tabelach 7.10, 7.11, 7.12 oraz 7.13. W analizie tej uwzględniono także te 

wyniki dla takich k większych od 3, dla których otrzymano jeden węzeł dominujący. W 
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przypadku sieci NSFNET maksymalna wartość k wynosi 3, dla sieci Nobel_UE oraz US Long Haul 

wartość ta wynosi 4, a dla Cost266 – 6.  Na tej podstawie można wyznaczyć zbiór węzłów 

dominujących niezależny od wartości k, co w połączeniu z uzasadnialną ekonomicznie liczbą 

węzłów w danej sieci może dać satysfakcjonujące rozwiązanie i stanowić podstawę dla 

uwzględniania przedstawionych w pracy wyników w pracach projektowych.   

Tabela 7.9 Wyniki symulacji dla k-WDS 

Topologia K Algorytm MTTR [ms] Redukcja MTTR Max redukcja TTR 

NSFNET 

 Ref 161,22 - - 

1 

BA/HE 137,75 14,56% 56,81% 

EA/GA1/GA3 128,65 20,18% 64,32% 

GA2/GA4 142,15 11,83% 61,03% 

2 

BA 160,94 0,17% 5,05% 

EA 150,12 6,89% 64,32% 

GA1/GA2/GA3/GA4 158,03 1,98% 40,76% 

HE 160,94 0,17% 5,05% 

Nobel_UE 

 Ref 107,07 - - 

2 

BA 94,20 12,02% 42,86% 

EA 95,98 10,36% 40,10% 

GA1/GA3 96,20 10,16% 50,00% 

GA2/GA4 93,59 12,59% 56,90% 

HE 100,14 6,47% 45,59% 

3 

BA 103,14 3,67% 44,85% 

EA 100,80 5,85% 28,68% 

GA1/GA3 96,20 10,16% 50,00% 

GA2/GA4 102,75 4,04% 49,21% 

HE 103,98 2,89% 32,35% 

 

Jako kryterium przyjmijmy, że liczba dodatkowych łączy nie może być większa niż połowa liczby 

łączy topologii symetrycznej zatem p = 0,5 g.  Liczba węzłów n może być wyznaczona wzorem 

6.2. Biorąc to pod uwagę, do zbioru węzłów dominujących można zaliczyć: 

• dla sieci NSFNET  6 węzłów: 10, 1, 3, 5, 9, 7; 

• dla sieci US Long Haul 8 węzłów: 16, 1, 22, 8, 4, 14, 15, 25; 

• dla sieci Nobel_UE 7 węzłów: 12, 6, 24, 25, 14, (4, 9, 16); 

• dla sieci Cost266 9 węzłów: 18, 15, 23, 13, 26, 19, 20, 28, 29.      

Węzły zostały podane w kolejności częstotliwości ich występowania w rozwiązaniach. W 

nawiasach podano węzły, które wystąpiły tak samo często. 
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Tabela 7.10 Częstotliwość występowania węzłów w rozwiązaniach algorytmu k-WDS dla sieci NSFNET 

Węzeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ilość razy w 
rozwiązaniach 

12  0 8 0 8 0 4 3 4 15 0 0 3 2 

 

Tabela 7.11 Częstotliwość występowania węzłów w rozwiązaniach algorytmu k-WDS dla sieci Nobel_UE 

Węzeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ilość razy w 
rozwiązaniach 

2 6 7 8 5 12 0 6 8 4 3 26 4 9 

Węzeł 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ilość razy w 
rozwiązaniach 

6 8 5 2 4 6 2 6 4 12 10 1 3 2 

 

Tabela 7.12 Częstotliwość występowania węzłów w rozwiązaniach algorytmu k-WDS dla sieci US Long Haul 

Węzeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ilość razy w 
rozwiązaniach 

14 6 3 8 2 2 6 9 1 3 4 5 3 7 

Węzeł 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ilość razy w 
rozwiązaniach 

7 27 5 1 1 5 1 11 4 3 7 2 6 0 

 

Tabela 7.13 Częstotliwość występowania węzłów w rozwiązaniach algorytmu k-WDS dla sieci Cost266 

Węzeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ilość razy w 
rozwiązaniach 

3 4 5 9 9 4 3 3 8 3 1 4 11 4 

Węzeł 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ilość razy w 
rozwiązaniach 

14 8 3 32 10 10 2 4 12 7 6 11 4 10 

Węzeł 29 30 31 32 33 34 35 36 37      

Ilość razy w 
rozwiązaniach 

10 5 5 0 6 4 6 1 3      

 



Rozdział 8 

Analizy dla ruchu niejednorodnego 

Dotychczasowe analizy koncentrowały się na topologii sieci. Istotny wpływ na jej 

funkcjonowanie, w szczególności na ogólny poziom niezawodności przez nią oferowanej, ma 

jednak także struktura ruchu. Aby uwzględnić strukturę ruchu posłużyć się można metodą 

zaprezentowaną w pracy [44]. Ruch generowany przez każdy w węzłów można opisać jako 

pewną wielkość przypisaną węzłowi. Wielkość jest związana z ruchem, którego źródłem jest 

węzeł. Zakładając, że intensywność ruchu w sieci jest zazwyczaj opisywana jako macierz T, w 

której elementy ti,j są intensywnością ruchu między węzłami i oraz j, rozkład ruchu 

generowanego przez poszczególne węzły można opisać jako: 

∑
=

=
N

i

inn tT
1

,  (8.1) 

lub znormalizowane: 

∑∑

∑
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Dla tak zdefiniowanego parametru określającego ruch z danego węzła można tak 

zmodyfikować problemy k-DS i k-WDS, aby uwzględniały intensywność ruchu.  

W dalszej części rozdziału zostanie przeanalizowany przykład dla sieci znanych z poprzednich 

rozdziałów (topologie – rysunek 5.6). Dla każdego węzła n wygenerowano losowo parametr Tn 

z przedziału <0,100>. Wartości te zostały przedstawione w tabelach 8.1, 8.2 oraz 8.3. 

Tabela 8.1 Rozkład ruchu generowanego przez poszczególne węzły w sieci NSFNET 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Tn 38 50 24 55 80 10 85 9 34 86 55 20 84 89 
 

Tabela 8.2 Rozkład ruchu generowanego przez poszczególne węzły w sieciach US Long Haul oraz Nobel_UE 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Tn 16 47 67 86 35 84 68 86 73 11 27 38 95 75 

N 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Tn 14 14 76 75 29 36 80 7 49 85 27 60 7 3 
 

Tabela 8.3 Rozkład ruchu generowanego przez poszczególne węzły w sieci Cost266 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Tn 54 11 35 44 44 76 59 92 68 35 7 67 11 36 

N 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Tn 45 60 47 96 84 90 26 86 30 83 23 8 24 99 

N 29 30 31 32 33 34 35 36 37      

Tn 97 51 77 83 90 41 40 81 17      

8.1 Problem k-DS dla ruchu niejednorodnego 

W przypadku algorytmów k-DS przedstawionych w niniejszej pracy czynnikiem decydującym o 

wyborze węzła n do zbioru węzłów dominujących jest liczba węzłów oddalonych od danego 

węzła o k lub mniej. Aby uwzględnić ruch, którego źródłem jest węzeł i, liczbę jego sąsiadów 

N(i,k) mnożymy przez parametr Tn (wariant A): 

 ),(),(' kiNTkiN i=   (8.1) 
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Tabela 8.4 Węzły dominujące dla ruchu niejednorodnego w grafach nieważonych wg wariantu A 

Topologia Algorytm 
Węzły dominujące obliczone algorytmem k-DS 

k = 1 k = 2 k = 3 

NSFNET 

BA 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

4,5,7,10,11,13,14 
4,5,8,10,13 
1,5,8,10,13 
1,5,9,10 
1,6,8,10,11 
1,3,5,10,11 
2,5,10,14 

7,10,14 
5,10 
7,8,11 
1,11 
7,8,11 
10,11 
10,11 

14 
14 
1 
1 
10 
10 
10 

Long Haul 

BA 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

2,3,4,5,6,7,8,9,12,13, 14,17,18,20,21,23,24, 26 
2,4,7,13,14,17,18,21,24,26,28 
1,5,7,10,12,19,22,24 
1,5,6,10,12,19,22,23 
1,5,7,10,12,19,22,24 
1,5,8,10,12,19,22,25 
4,5,7,8,10, 15,16,20,22,25,27 

3,4,8,9,13, 14,17,21,24 
2,8,17,24 
4,14,16,23 
4,14,16,21 
4,14,16,23 
4,15,16,22 
4,12,17,25 

3,4,8,9,13, 17,21 
8,21 
2,12,18 
2,10,12 
2,12,18 
4,12,16 
8,16 

Nobel UE 

BA 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,17,18,19,21,23,24,26 
2,4,6,9,12,14,17,19,24,26,27 
1,6,9,12,14,18,19,23,25,28 
1,6,9,14,15,16,23,24,25 
1,6,9,12,14,18,19,23,25,28 
1,6,9,10,14,16,20,21,23,24 
3,4,5,8,9,10,13,14,16,17,18,20,21,23,24 

4,8,9,13,14,17,21,24 
1,6,13,14,22 
1,6,14,16,18 
1,10,14,16,18 
1,6,14,16,18 
4,10,14,16,18 
4,9,13,14,17,18 

4,9,13,14,17 
13,14 
3,16 
3,16 
3,16 
14,16 
9,14,16 

Cost 266 

BA 
 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

1,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16,18,19,20,22,24,28, 
29,30,31,32,33,34,35,36 
1,3,7,8,9,12,16,17,18, 20,22,28,30,32,36  
2,4,7,12,13,17,22,26,27,31,33,34 
1,4,7,12,13,17,18,22,26,32,34 
2,4,6,12,13,15,22,23,26,28,31,33,35,37 
4,5,12,13,15,18,19,23,26,29,30,34 
4,5,10,11,13,15,18,23 ,24,25,26,27,28,32,34 

4,6,8,9,16,18,19,20,22,24, 
28,29,33,36 
8,12,18,29,31,37 
2,13,18,26,34 
4,13,18,24,26 
2,13,18,26,34 
4,13,18,26,28 
4,13,18,20,26,29 

8,20,29 
 
20,31,36 
4,20,31 
4,16,20 
4,20,31 
4,20,26 
13,15,18,29 

 

W tym przypadku uwzględniamy jednak jedynie ruch generowany przez węzeł i, a nie ruch 

generowany przez węzły sąsiednie. Chcąc uwzględnić ruch wszystkich węzłów odległych o k od 

danego węzła należy rozważać sumaryczny ruch generowany przez wszystkich sąsiadów węzła 

(wariant B): 

 ∑
∈

=
),(

),('
kiTj

jTkiN  (8.2) 

 gdzie T(i,k) jest zbiorem węzłów odległych o k od węzła i 

Dla przedstawionych w poprzednim podrozdziale wartości parametru Tn wyznaczono zbiory 

węzłów dominujących. Zostały one pokazane w tabelach 8.4 oraz 8.5. 

Dla obu wariantów, dla sieci NSFNET przy k = 1 i k = 2, przygotowano symulacje podobne do 

tych przedstawionych w rozdziałach 6 i 7. Scenariusze symulacji obejmują pomiar parametru 

MTTR dla sieci z topologią płaszczyzny sterowania utworzoną przez połączenie wyznaczonych 

węzłów dominujących. Parametry poszczególnych scenariuszy zostały przedstawione w tabeli 
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8.6. Dla obu wariantów użyto tych samych wzorców ruchu (zgodnych z przedstawioną w na 

początku rozdziału macierzą ruchu T) oraz tych samych wzorców uszkodzeń. Dokładny opis 

metodologii symulacji ruchu niejednorodnego został zaprezentowany w dodatku A.  

Tabela 8.5 Węzły dominujące dla ruchu niejednorodnego w grafach nieważonych wg wariantu B 

Topologia Algorytm 
Węzły dominujące obliczone algorytmem k-DS. 

k = 1 k = 2 k = 3 

NSFNET 

BA 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

2,4,5,6,7,9,10,11,13,14 
2,6,8,10,11 
2,6,8,10,11 
1,3,5,10,11 
1,6,8,10,11 
1,7,10,11,14 
4,5,10,14 

7,10,11,12 
7,8,11 
7,8,11 
1,11 
7,8,11 
10,11 
10,11 

1 
1 
1 
1 
10 
10 
10 

Long Haul 

BA 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16,20,22,23,24,25,27 
5,8,10,11,15,16,22,24,27 
2,5,8,10,11,15,16,22,24 
2,3,5,7,8,15,16,22,23 
2,5,8,10,11,15,16,22,24 
2,5,8,10,12,15,16,22,23 
4,5,7,8,10,12,15,17,20,22,25,27 

4,8,9,10,12,16,17,25 
8,17,22,28 
1,8,17,22 
1,8,14,25 
1,8,19,22 
4,8,15,25 
4,16,17,25 

8,12,16 
5,16 
1,16 
1,16 
5,16 
8,16 
8,16 

Nobel UE 

BA 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

3,4,5,6,8,9,10,11,13,14,16,17,18,21,23,24,26 
1,5,8,10,13,14,16,19,23,26,28 
1,5,6,10,13,14,22,23,25,28 
1,5,6,9,13,14,20,21,23,27 
1,5,6,10,13,14,22,23,25,28 
1,5,6,9,13,14,20,21,23,27 
3,4,8,9,10,12,13,14,16,17,18,20,21,23,24 

5,9,10,13,14,16,18 
1,9,14,23 
1,9,14,23 
1,9,14,23 
1,9,14,23 
3,9,14,23 
5,9,13,14,16,18 

5,9,10,11,12,13,16,22 
3,16 
3,16 
3,16 
3,16 
14,15 
9,14,16 

Cost 266 

BA 
 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24, 
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 
1,3,5,10,11,13,15,18,23,25,26,28,31,33,35,37 
2,7,12,13,17,18,21,22,29,31,35,37 
1,4,6,9,13,14,16,18,19,29,31,34 
2,12,13,15,18,21,22,23,29,31,35,37 
4,5,12,13,14,15,16,18,19,29,31,34 
4,5,9,13,14,15,16,18,20,24,26,27,28,29,32,34 

4,8,13,15,18,19,20,22,24,25, 
26,27,28,29 
8,12,18,23,29,37 
2,13,18,26,34 
1,13,18,26,28 
2,13,18,26,34 
4,13,18,26,28 
4,13,18,26,28,29 

8,18,19,20,21,24,25 
 
2,20,27,31 
4,20,31 
4,16,20 
4,20,31 
18,20,29 
18,20,29 

 

Wyniki symulacji dla wariantów A i B zostały przedstawione na rysunkach odpowiednio 8.1 

oraz 8.2. Wyniki wskazują, że nieznacznie lepsze wyniki zostały uzyskane dla rozwiązań w 

wariancie B, a więc tym uwzględniającym ruch generowany przez węzły sąsiednie. 

Analiza statystyczna węzłów dominujących znalezionych przez algorytmy k-DS podobna do tej 

przedstawionej w rozdziale 7 pozwoliła określić węzły najczęściej wyznaczane do zbioru 

węzłów dominujących: 

• wariant A 

o dla sieci NSFNET – 6 węzłów: 10, 11, 1, 5, 14, 8; 

o dla sieci US Long Haul – 8 węzłów: 12, 4, 8, 16, 2, (5, 10, 14, 17, 21, 22, 24);  

o dla sieci Nobel_UE – 7 węzłów: 14, 16, 9, 18, 13, 6, (1, 4, 12); 

o dla sieci Cost266 – 9 węzłów: 4, 18, 13, 26, 20, 8, 15, 29, 31; 



115 

 

• wariant B 

o dla sieci NSFNET – 6 węzłów: 11, 10, 1, 7, 8, 6; 

o dla sieci US Long Haul – 8 węzłów: 8, 16, 12, 22, 5, 15, 10, 25;  

o dla sieci Nobel_UE – 7 węzłów: 14, 9, 23, 16, 13, 1, 5; 

o dla sieci Cost266 – 9 węzłów: 18, 13, 4, 20, 29, 15, 26, 31, 8. 

 

Tabela 8.6 Parametry symulacji dla sieci NSFNET dla ruchu niejednorodnego dla k-DS 

Topologia Wariant K Algorytm 
Liczba węzłów 
dominujących 

n 

Rzeczywista liczba 
dodatkowych łączy 

w płaszczyźnie 
sterowania pR 

pR/g 

NSFNET,  
g = 21 

A 

1 

BA 7 15 0,71 

EA 5 10 0,48 

GA1 5 10 0,48 

GA2 4 5 0,24 

GA3 5 10 0,48 

GA4 5 7 0,33 

HE 4 5 0,24 

2 

BA 3 1 0,05 

EA 2 1 0,05 

GA1/GA3 3 3 0,14 

GA2 2 1 0,05 

GA4/HE 2 1 0,05 

B 

1 

BA 10 34 1,62 

EA/GA1 5 10 0,48 

GA2 5 7 0,33 

GA3 5 10 0,48 

GA4 5 8 0,38 

HE 4 5 0,24 

2 

BA 4 3 0,14 

EA/GA1/GA3 3 3 0,14 

GA2 2 1 0,05 

GA4/HE 2 1 0,05 

 

Ponownie węzły zostały podane od najczęściej do rzadziej występującego w wyznaczonych 

zbiorach dominujących, przy czym podano jedynie tyle węzłów, ile wynika z założeń 

przedstawionych w rozdziale 7. W nawiasach podano węzły, które były tak samo często 

zaliczane do zbioru węzłów dominujących. Dla obu wariantów wyniki są podobne, 

przynajmniej dla kilku pierwszych, a więc najczęściej występujących, węzłów. Warto zauważyć, 

że bardziej jednoznaczne wyniki zostały uzyskane dla wariantu B, co potwierdza lepszą 

przydatność tego wariantu.  
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Rysunek 8.1 Wyniki symulacji dla sieci NSFNET uwzględniającej parametry łącza oraz ruch w sieci –  
płaszczyzna sterowania oparta na algorytmach k-DS według wariantu A 

 

 

Rysunek 8.2 Wyniki symulacji dla sieci NSFNET uwzględniającej parametry łącza oraz ruch w sieci –  
płaszczyzna sterowania oparta na algorytmach k-DS według wariantu B 
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8.2 Problem k-WDS dla ruchu niejednorodnego 

W przypadku algorytmów dla grafów ważonych intensywność ruchu można uwzględnić 

modyfikując sposób wyznaczania wielkości parametru p w sposób analogiczny do k-DS  

(wariant A): 

 kiiki pTp ,,' =  (8.3) 

lub uwzględniając także ruch generowany przez sąsiednie węzły (wariant B):  

 ∑
∈

− 












+=

)(

1,

,

, '
1

'
iTj

kj

ji

iki pI
M

Tp  (8.4) 

Tabela 8.7 Węzły dominujące dla ruchu niejednorodnego dla k-WDS wg wariantu A 

Topologia Algorytm 
Węzły dominujące obliczone algorytmem k-WDS 

k = 1 k = 2 k = 3 

NSFNET 

BA 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

1,4,5,7,9,10,11,13,14 
1,5,8,10,13 
4,5,8,10,13 
4,5,10,14 
4,5,8,10,13 
4,5,10,14 
4,5,10,11,14 

7,10,14 
5,10 
5,10 
5,10 
5,10 
5,10 
7,14 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

Long Haul 

BA 
 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 
20,21,22,23,24,25,26 
2,4,7,9,12,14,17,18,21,23,28 
2,4,7,13,14,17,18,21,23,25,28 
2,4,5,7,8,9,15,17,20,25,26 
2,4,7,13,14,17,18,21,23,25,28 
2,4,5,7,8,9,15,17,20,25,26 
2,3,4,5,7,8 ,10,12,17,19,20,21,25,26 

4,8,12,13,17,21 
 
4,13,14,21,24 
4,13,14,21,24 
4,13,17,21,25 
4,13,14,21,24 
4,13,17,21,25 
4,12,13,17,26 

4,8,12,13,17 
 
2,6,13,18,23 
2,6,13,18,23 
4,13,19,26 
2,6,13,18,23 
4,13,19,26 
8,12,13,17 

Nobel UE 

BA 
 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 
23,24 
2,4,6,9,12,14,17,19,24,26,27 
2,4,6,10,12,13,20,21,22,24 
3,4,6,8,9,12,13,14,19,20,21,23,24 
2,4,6,10,12,13,20,21,22,24 
3,4,6,8,9,12,13,14,19,20,21,23,24 
3,4,5,6,8,9,13,14,17,18,19,20,21,23,24 

3,4,5,8,9,11,12,13,14,17, 
19,21,24 
4,8,17,21,28 
4,6,17,21,28 
4,9,14,17,24 
4,6,17,21,28 
4,9,14,17,24 
4,9,13,14,17,18 

4,9,12,13,14 
 
9,14,28 
9,14,28 
9,14,24 
9,14,28 
9,14,24 
4,9,13,14 

Cost 266 

BA 
 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

1,4,5,6,7,8 ,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 
22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35  
2,4,6,8,9,12,16,17,19, 20,24,27,29,30,32,34 
1,3,6,8,9,12,16,17,19, 20,28,30,33,36 
1,4,6,10,12,15,18,19,20,23,28,29,31,34 
1,3,6,8,9,12,16,17,19, 20,28,30,33,36 
1,4,6,10,12,15,18,19,20,23,28,29,31,34 
4,5,6,9,13, 14,16,18,19,20,28,29, 31,32,36 

4,5,6,7,8,9 ,15,16,18,19, 
20,22,24,25,28,29,32,3 
2,12,18,20 ,23,32,34 
2,12,18,20 ,31,34 
1,9,14,18,20,28,31 
2,12,18,20 ,31,34 
1,9,14,18,20,28,31 
8,9,16,18,19,20,24,28,33 

6,8,15,18,19,20,22,24, 
28,29 
16,18,33 
16,18,33 
18,20,32 
16,18,33 
18,20,32 
18,20,29 

 

Przyjmując dla sieci NSFNET taki sam rozkład ruchu jak w podrozdziale 8.1 oraz wartości wag 

przyjęte w rozdziale 7, wyznaczono węzły dominujące w oparciu o obydwa przedstawione 
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wzory. Zostały one przedstawione w tabelach 8.7 i 8.8. Łatwo zauważyć, że oba warianty dają 

dla k = 1 te same wyniki. Minimalna różnica dla algorytmu HE jest spowodowana tym iż 

parametr p’i,k  nie jest tam ostatecznym kryterium wyznaczania węzła dominującego co różni 

ten algorytm od pozostałych (patrz rozdział 5). Ponadto analizując wyniki można stwierdzić, że 

obliczenia oparte na wariancie B dają bardziej zróżnicowane zbiory węzłów dominujących, co 

nie powinno dziwić biorąc pod uwagę to, że w wariancie tym jest brany również pod uwagę 

ruch generowany przez węzły sąsiednie.    

Tabela 8.8 Węzły dominujące dla ruchu niejednorodnego dla k-WDS wg wariantu B 

Topologia Algorytm 
Węzły dominujące obliczone algorytmem k-WDS 

k = 1 k = 2 k = 3 

NSFNET 

BA 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

1,4,5,7,9,10,11,13,14 
1,5,8,10,13 
4,5,8,10,13 
4,5,10,14 
4,5,8,10,13 
4,5,10,14 
2,5,7,10,11,14 

7,10,14 
2,5,14 
2,5,14 
11,14 
2,5,14 
11,14 
7,14 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

Long Haul 

BA 
 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 
20,21,22,23,24,25,26 
2,4,7,9,12,14,17,18,21,23,28 
2,4,7,13,14,17,18,21,23,25,28 
2,4,5,7,8,9,15,17,20,25,26 
2,4,7,13,14,17,18,21,23,25,28 
2,4,5,7,8,9,15,17,20,25,26 
3,4,5,7,8,10,12,15,17,20,22,25,27 

3,4,7,8,9,12,13,17,24 
 
2,8,17,24 
2,8,14,20,24 
3,5,8,20,24 
2,8,14,20,24 
3,5,8,20,24 
4,9,12,16,20,25 

3,4,6,7,8,9,12,13,17 
 
8,19,23 
8,18,23 
8,18,26 
8,18,23 
8,18,26 
8,12,16 

Nobel UE 

BA 
 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

3,4,5,6,8,9 ,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 
21,23,24 
2,4,6,9,12,14,17,19,24,26,27 
2,4,6,10,12,13,20,21,22,24 
3,4,6,8,9,12,13,14,19,20,21,23,24 
2,4,6,10,12,13,20,21,22,24 
3,4,6,8,9,12,13,14,19,20,21,23,24 
3,4,5,8,9,10,12,14,15,16,17,18,20,21,23,24  

3,4,5,8,9,11,13,14,17,18,21 
 
3,6,12,13,26,27 
1,6,13,14,22 
4,8,13,14,23 
1,6,13,14,22 
4,8,13,14,23 
4,9,12,13,14,16,18 

4,9,13,14 
 
9,14,28 
9,21,28 
9,21,24 
9,21,28 
9,21,24 
5,9,12,14,16 

Cost 266 

BA 
 
EA 
GA1 
GA2 
GA3 
GA4 
HE 

1,4,5,6,7,8 ,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 
22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35 
2,4,6,8,9,12,16,17,19,20,24,27,29,30,32,34 
1,3,6,8,9,12,16,17,19,20,28,30,33,36 
1,4,6,10,12,15,18,19,20,23,28,29,31,34 
1,3,6,8,9,12,16,17,19,20,28,30,33,36 
1,4,6,10,12,15,18,19,20,23,28,29,31,34 
4,5,9,13,14,15,16,18,19,20,25,26,27,28,29,30,34 

4,5,6,7,8,13,15,18,19,20,21,22, 
24,25,27,28,29,32,33,34,36 
8,12,18,29,31,37 
2,10,16,18,33,34 
1,12,15,18,23,28,31,33 
2,10,16,18,33,34 
1,12,15,18,23,28,31,33 
6,13,18,20,26,28,29  

6,15,18,19,20,22,24, 
28,29 
16,18,33 
12,18,33 
12,18,33 
12,18,33 
12,18,33 
15,18,20,29 

 

Podobnie jak w poprzednim podrozdziale przeprowadzono szereg symulacji obejmujących 

pomiar parametru MTTR dla sieci NSFNET przy k = 1 i k = 2. Ponownie topologia płaszczyzny 

sterowania została utworzona przez dodanie dodatkowych łączy między węzłami 

dominującymi wyznaczonymi przez przedstawione algorytmy w obydwu wariantach. Wzorce 

ruchu oraz wzorce uszkodzeń przyjęto takie jak  poprzednim podrozdziale. Parametry 

poszczególnych scenariuszy zostały przedstawione w tabeli 8.9, zaś wyniki dla obu wariantów 

algorytmów na rysunkach 8.3 oraz 8.4  
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Tabela 8.9 Parametry scenariuszy symulacji dla sieci NSFNET dla ruchu niejednorodnego dla k-WDS 

Topologia Wariant k Algorytm 

Liczba 
węzłów 

dominujących 
n 

Rzeczywista 
liczba 

dodatkowych 
łączy w 

płaszczyźnie 
sterowania pR 

pR/g 
Długość 

dodatkowych 
łączy  
[km] 

Średnia 
długość 

dodatkowego 
łącza  
[km] 

NSFNET,  
g = 21, 

32100 km 

A 

1 

BA 9 27 1,29 63900 2367 

EA 5 10 0,48 20100 2010 

GA1/GA3 5 10 0,48 19200 1920 

GA2/GA4 4 5 0,24 11900 2380 

HE 5 7 0,33 16100 2300 

2 

BA 3 1 0,05 1200 1200 

EA/GA1-4 2 1 0,05 2100 2100 

HE 2 1 0,05 1200 1200 

B 

1 

BA 9 27 1,29 63900 2367 

EA 5 10 0,48 20100 2010 

GA1/GA3 5 10 0,48 19200 1920 

GA2/GA4 4 5 0,24 11900 2380 

HE 6 11 0,52 24900 2264 

2 

BA 3 1 0,05 1200 1200 

EA/GA1/GA3 3 3 0,05 8200 2733 

GA2/GA4 2 1 0,05 2300 2300 

HE 2 1 0,05 1200 1200 

 

Analizując wyniki można stwierdzić, że liczba kilometrów dodatkowych łączy przekłada się na 

zmniejszenie wartości MTTR, zatem również na zwiększenie niezawodności. Warto jednak 

zauważyć, że nie zawsze tak jest. Wynik otrzymany dla HE k=1 jest znacznie gorszy niż ten 

otrzymany dla EA oraz GA1/GA3, mimo że implementacja sieci opartej na HE będzie się wiązać 

z koniecznością dodania jednej czwartej więcej kilometrów łączy (24,9 tys. km wobec 19,2 tys. 

km).  

Podobnie jak dla algorytmów k-DS. przeprowadzono analizę statystyczna otrzymanych 

wyników. Pozwoliła ona określić węzły najczęściej wyznaczane do zbioru węzłów 

dominujących. Przedstawia się ona następująco:  

• wariant A 

o dla sieci NSFNET – 6 węzłów: 10, 5, 1, 14, 4, 13; 

o dla sieci US Long Haul – 8 węzłów: 13, 4, 17, 2, 21, 8, 25, (7, 12, 14, 18, 23, 26);  

o dla sieci Nobel_UE – 7 węzłów: 9, 14, 4, 24, 13, 17, 21; 

o dla sieci Cost266 – 9 węzłów: 18, 20, 12, 19, 9, 16, 28, 32, 6; 
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• wariant B 

o dla sieci NSFNET – 6 węzłów: 10, 14, 5, 4, (2, 7, 11, 13); 

o dla sieci US Long Haul – 8 węzłów: 8, 18, 4, 17, 2, 7, 20, (9, 12);  

o dla sieci Nobel_UE – 7 węzłów: 13, 14, 21, 9, 4, 12, (6, 24); 

o dla sieci Cost266 – 9 węzłów: 18, 12, 19, 33, 20, 28, 15, 29, 31. 

 

 

Rysunek 8.3 Wyniki symulacji dla sieci NSFNET uwzględniającej parametry łącza oraz ruch w sieci –  
płaszczyzna sterowania oparta na algorytmach k-WDS według wariantu A   

 

 

Rysunek 8.4 Wyniki symulacji dla sieci NSFNET uwzględniającej parametry łącza oraz ruch w sieci – 
płaszczyzna sterowania oparta na algorytmach k-WDS według wariantu B 
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Podobnie jak w przypadku algorytmów k-DS, węzły zostały podane od najczęściej do rzadziej 

występującego w wyznaczonych zbiorach dominujących, przy czym podano jedynie tyle 

węzłów ile wynika z założeń przedstawionych w rozdziale 7. W nawiasach podano węzły, które 

były tak samo często zaliczane do zbioru węzłów dominujących. Wyniki otrzymane dla obu 

wariantów są inne, co jest spowodowane znaczącym wpływem węzłów sąsiednich zgodnie ze 

wzorem (8.4) w wariancie B. Mimo to wariant A wydaje się dawać bardziej jednoznaczne 

wyniki, chociaż ten uzyskany dla sieci US Long Haul daje aż sześć różnych rozwiązań.  

 





Rozdział 9 

Podsumowanie 

Badania zrealizowane w ramach niniejszej rozprawy miały na celu wykazać, że modyfikacja 

płaszczyzny sterowania w sieci GMPLS może prowadzić do zwiększenia niezawodności sieci. 

Owa modyfikacja może być przy tym oparta na znanym z teorii grafów problemie 

wyszukiwania zbiorów dominujących.  

Pierwszym krokiem pracy było wykazanie, że zmiana topologii płaszczyzny sterowania wpływa 

na niezawodność. Jako miarę niezawodności przyjęto parametr MTTR jako ten, który w sposób 

najbardziej wyrazisty wpływa na postrzeganie jakości usługi przez jej odbiorcę. Symulacje 

wykazały, że dodanie dodatkowych łączy do płaszczyzny sterowania powoduje zmniejszenie 

wartości MTTR przy czym dodanie dłuższego a więc droższego łącza może dać tak samo duży 

zysk jak dodanie łącza znacznie krótszego. Wykazano w ten sposób, że istotne jest, które węzły 

zostaną połączone, a co za tym idzie, z punktu widzenia projektowania sieci, ważne może być, 

które węzły warto połączyć, aby uzyskać możliwie jak największą niezawodność sieci.     

W celu realizacji tego zadania została zaproponowana pewna metodologia analizy sieci oparta 

na zastosowaniu algorytmów wyszukiwania zbiorów węzłów dominujących w grafie. Analizie 

poddano znane z różnych opracowań topologie referencyjne dla Europy (Nobel_UE, Cost266) 

oraz USA (NSFNET, US Long Haul). Na potrzeby badań topologie zostały uzupełnione o 

arbitralnie przyjęte przepływności łączy oraz opóźnienia proporcjonalne do geograficznych 
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odległości między miastami, które te sieci modelowały. Analizy zostały poparte 

doświadczeniami symulacyjnymi przeprowadzonymi narzędziem przygotowanym przez autora. 

Rozważono modele sieci o różnym stopniu ogólności – od grafów nieważonych, przez grafy w 

których z wagami na krawędziach skojarzone były rzeczywiste parametry łączy (przepływność, 

opóźnienie), po sieci obsługujące ruch niejednorodny.  

Mimo zastosowania bardzo prostych algorytmów wyszukiwania węzłów dominujących w 

grafie, otrzymane wyniki wydają się być satysfakcjonujące i mogą być punktem odniesienia dla 

dalszych badań. Być może algorytmy bardziej złożone i bardziej zorientowane na rozwiązanie 

postawionego zadania pozwoliłyby uzyskać lepsze wyniki.   

Przedstawiona metoda modyfikacji płaszczyzny sterowania polega na dodawaniu łączy do 

płaszczyzny sterowania co ma zwiększyć niezawodność. W tym kontekście warto również 

przyjrzeć się możliwości usuwania z płaszczyzny sterowania tych łączy, które rzadko 

uczestniczą w przesyłaniu wiadomości sygnalizacyjnych.  

Biorąc powyższe pod uwagę można podsumować, że: 

Wybrane algorytmy wyszukiwania zbioru dominującego pozwalają zmodyfikować płaszczyznę 

sterowania GMPLS w taki sposób, że zwiększa się niezawodność sieci 

 



Dodatek A 

Metodologia badań symulacyjnych 

Symulacje przeprowadzone w ramach badań zostały zrealizowane przy pomocy narzędzia 

opartego na pakiecie Network Simulator.  

Aby umożliwić zmierzenie parametru MTTR  i móc porównać wartość tego parametru dla 

różnych topologii płaszczyzny sterowania przyjęto specjalną metodologię przeprowadzania 

symulacji oraz zbierania ich wyników. 

Dla każdej badanej topologii płaszczyzny danych przygotowano wzorce ruchu i wzorce 

uszkodzeń, które pozostają takie same dla wszystkich symulacji związanych z tą topologią, 

zatem dla wszystkich symulacji, w której topologia płaszczyzny danych jest niezmienna ale 

zmienia się architektura płaszczyzny sterowania, zarówno topologia jak i zaimplementowane w 

niej mechanizmy.   

Wzorce owe zostały przygotowane w ten sposób, aby w trakcie symulacji jednego scenariusza 

było możliwe pozyskanie możliwie jak największej liczby wyników. W tym celu symulację 

podzielono na pewne niezależne dwudziestosekundowe fragmenty, w trakcie których były 

realizowane następujące zdarzenia: 

• nawiązanie połączeń między wybranymi węzłami oraz inicjalizacja mechanizmów 

protekcji, np. zestawienie ścieżek zapasowych;  

• uszkodzenie łącza w płaszczyźnie danych co powoduje zerwanie połączeń, a co za tym 

idzie zerwanie usług; 

• realizacja przełączenia połączeń na ścieżki zapasowe a w konsekwencji przywrócenie 

usług; 

• usuwanie połączeń i ścieżek zabezpieczających; 



 

• usunięcie uszkodzenia w płaszczyźn

Pomiędzy poszczególnymi etapami cyklu zostały zachowane pewne, dobrane doświadczalnie, 

odstępy czasowe, co miało na celu ustalenie stanu sieci pomiędzy istotnymi dla badań 

zdarzeniami. Zależności te zostały zobrazowane na rysunku 

ścieżek podstawowych oraz zabezpieczających są realizowane

cyklu. Czas trwania połączenia jest charakter losowy 

normalny z wartością średnią 10 sekund i odchylenie

realizowane są procedury usunięcia ścieżek. Na rysunku przedziały

zestawienie a następnie usunięcie 

połowie czterosekundowego odstępu między tymi zdarzeniami, po ustaleniu stanu sieci jest 

symulowane uszkodzenie płaszczyzny danych. N

(rozkład normalny z odchyleniem standard

normalny z odchyleniem standardowym 0,

uszkodzona został zaznaczony na rysunku kolorem czerwonym.

Rysunek A.

 

Ruch generowany jest z losowo wybranych węzłów. W przypadku generowania ruchu 

jednorodnego istnieje takie samo prawdopodobieństwo wyboru każdego z węzłów jako źródła 

ruchu. W przypadku ruch niejednorodnego rozkład prawdopodobieństwa wybor

powinien odzwierciedlać macierz ruchu lub współczynniki intensywności

rozdziale 8. Implementacja ruchu niejednorodnego w niniejszej pracy opiera się przygotowaniu 

generatora pozwalającego na losowy wybór węzłów będących źródłem r

aby częstotliwość wyboru danego węzła była zgodna z 

ruchu zgodnie z macierzą intensywności. Przykładowo, mając trzy węzły W1, W2 i W3, dla 

których intensywność ruchu wynosi odpowiednio 2, 6 i 4 całkowity
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usunięcie uszkodzenia w płaszczyźnie danych. 

Pomiędzy poszczególnymi etapami cyklu zostały zachowane pewne, dobrane doświadczalnie, 

co miało na celu ustalenie stanu sieci pomiędzy istotnymi dla badań 

Zależności te zostały zobrazowane na rysunku A.1.  Mechanizmy zestawiania 

bezpieczających są realizowane losowo między 2 a 8 sekundą 

cyklu. Czas trwania połączenia jest charakter losowy i jest wyznaczany w oparciu o rozkład 

normalny z wartością średnią 10 sekund i odchyleniem standardowym 0,2

realizowane są procedury usunięcia ścieżek. Na rysunku przedziały, w których następuje 

a następnie usunięcie ścieżek zostały zaznaczone na kolor zielony. Mniej więcej w 

połowie czterosekundowego odstępu między tymi zdarzeniami, po ustaleniu stanu sieci jest 

symulowane uszkodzenie płaszczyzny danych. Następuje ono około dziesiątej 

ny z odchyleniem standardowym 0,05 sekundy) i trwa około 5 sekund (

ny z odchyleniem standardowym 0,05 sekundy). Przedział czasu, w którym sieć jest 

uszkodzona został zaznaczony na rysunku kolorem czerwonym. 

 

Rysunek A.1 Zależności czasowe w symulacjach 

Ruch generowany jest z losowo wybranych węzłów. W przypadku generowania ruchu 

jednorodnego istnieje takie samo prawdopodobieństwo wyboru każdego z węzłów jako źródła 

ruchu. W przypadku ruch niejednorodnego rozkład prawdopodobieństwa wybor

powinien odzwierciedlać macierz ruchu lub współczynniki intensywności, o których mowa w 

rozdziale 8. Implementacja ruchu niejednorodnego w niniejszej pracy opiera się przygotowaniu 

generatora pozwalającego na losowy wybór węzłów będących źródłem ruchu w ten sposób 

aby częstotliwość wyboru danego węzła była zgodna z udziałem danego węzła w całkowitym 

odnie z macierzą intensywności. Przykładowo, mając trzy węzły W1, W2 i W3, dla 

których intensywność ruchu wynosi odpowiednio 2, 6 i 4 całkowity ruch generowany przez te 

Pomiędzy poszczególnymi etapami cyklu zostały zachowane pewne, dobrane doświadczalnie, 

co miało na celu ustalenie stanu sieci pomiędzy istotnymi dla badań 

Mechanizmy zestawiania 

losowo między 2 a 8 sekundą 

est wyznaczany w oparciu o rozkład 

m standardowym 0,2, po czym 

w których następuje 

Mniej więcej w 

połowie czterosekundowego odstępu między tymi zdarzeniami, po ustaleniu stanu sieci jest 

 sekundy cyklu 

ekundy) i trwa około 5 sekund (rozkład 

w którym sieć jest 

Ruch generowany jest z losowo wybranych węzłów. W przypadku generowania ruchu 

jednorodnego istnieje takie samo prawdopodobieństwo wyboru każdego z węzłów jako źródła 

ruchu. W przypadku ruch niejednorodnego rozkład prawdopodobieństwa wyboru węzłów 

o których mowa w 

rozdziale 8. Implementacja ruchu niejednorodnego w niniejszej pracy opiera się przygotowaniu 

uchu w ten sposób 

udziałem danego węzła w całkowitym 

odnie z macierzą intensywności. Przykładowo, mając trzy węzły W1, W2 i W3, dla 

ruch generowany przez te 



 

węzły wynosi 12 przy czym zakres od 1 do 12 można podzielić na pewne przedziały 

proporcjonalnie do intensywności ruchu każdego z węzłów. Zostało to zobrazowane na 

rysunku A.2. Generator liczb losowych, wybierając liczbę z przedziału

która mieści się w przedziale danego węzła. Zatem na przykład, wybranie liczby 6 mieści się w 

przedziale (2,8>, stąd oznacza wybranie węzła W2 jako źródła ruchu.  

 

W trakcie każdego cyklu monitorowana jest realizacja usług, przez które rozumie się 

zapewnienie ciągłości transmisji m

połączenia został zaimplementowany mechanizm pozw

zerwaniem usługi a jej przywróceniem

zaznaczyć, że moment zerwania usługi nie następuje w 

opóźniony o czas potrzebny na przesłanie ruchu między 

którym jest zlokalizowane urządzenie odbiorcze

dokładnie w chwili przełączenia danego połączenia na ścieżkę zabezpieczającą

opóźnione przynajmniej o czas transmisji między węzłem (np. ruterem, przełącznikiem)

którym następuje przełączenie na ścieżkę zabezpieczającą

Z punktu widzenia implementacyjnego, do wyznaczenia parametru TTR został użyty 

mechanizm monitorowania ruchu pakietów IP dostępny w symulatorze 

oparty na nadawaniu numerów sekwencyjnych kolejnym pakietom od danego nadawcy. 

Uszkodzenie połączenia powoduje, że kolejne pakiety przestaną docierać do węzła 

przeznaczenia, co powoduje odnotowanie tego faktu przez ustawienie znacznika czasu utraty 

połączenia. Odzyskanie połączenia powoduje odszukanie informacji o czasie uprzedniej utraty 

połączenia i obliczeniu przedziału czasu w jakim połączenie nie było dostępne

TTR. W większości przedstawionych 

rozdzielczością 1 ms. Przedstawiony mechanizm pozwala na ustawienie większej dokładności 

pomiaru, jednak ze względu na efektywność prowadzonych badań oraz mierzone wartości nie 
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W trakcie każdego cyklu monitorowana jest realizacja usług, przez które rozumie się 

iędzy wybranymi węzłami. Dla każdego realizowanego 

alający na zmierzenie czasu między 
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uszkodzenia sieci, ale jest 
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przywrócenie usługi nie następuje 

przełączenia danego połączenia na ścieżkę zabezpieczającą, ale jest 

opóźnione przynajmniej o czas transmisji między węzłem (np. ruterem, przełącznikiem), w 

a urządzeniem odbiorczym.  

Z punktu widzenia implementacyjnego, do wyznaczenia parametru TTR został użyty 

hanizm monitorowania ruchu pakietów IP dostępny w symulatorze Network Simulator 

oparty na nadawaniu numerów sekwencyjnych kolejnym pakietom od danego nadawcy. 

Uszkodzenie połączenia powoduje, że kolejne pakiety przestaną docierać do węzła 

powoduje odnotowanie tego faktu przez ustawienie znacznika czasu utraty 

połączenia. Odzyskanie połączenia powoduje odszukanie informacji o czasie uprzedniej utraty 

połączenia i obliczeniu przedziału czasu w jakim połączenie nie było dostępne, zatem czasu 

symulacji pomiary były prowadzone z 

Przedstawiony mechanizm pozwala na ustawienie większej dokładności 

jednak ze względu na efektywność prowadzonych badań oraz mierzone wartości nie 
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było to uzasadnione. Należy bowiem zaznaczyć, że przedstawiona metoda polega na 

monitorowaniu węzła przeznaczenia każdego połączenia, co sprowadza się do odpytywania 

odpowiedniego modułu tego węzła co określony przedział czasu – w tym przypadku właśnie 1 

ms. Zmniejszenie tego czasu oznaczałoby zwiększenie częstotliwości odpytywania węzłów o 

stan połączenia, co przy dużej liczbie połączeń powoduje znaczne wydłużenie czasu symulacji.    

Zebrane w ten sposób czasy TTR dla każdego uszkodzonego, a następnie przywróconego 

połączenia, są uśredniane, co daje oczekiwany parametr MTTR. Ponieważ jednak badane 

połączenia mogą mieć bardzo zróżnicowaną długość, a co za tym idzie bardzo zróżnicowane 

czasy transmisji między węzłami brzegowymi, czasy TTR dla poszczególnych połączeń także 

różnią się w sposób znaczący. Ich średnia może być traktowana jako pewien parametr 

charakterystyczny dla danego zestawu połączeń oraz określonych uszkodzeń. Stąd, porównując 

różne architektury płaszczyzny sterowania, w każdej symulacji użyto tych samych wzorców 

ruchu oraz tych samych uszkodzeń. Pozwoliło to porównać czasy TTR poszczególnych połączeń, 

a porównanie parametru MTTR pozwala porównać i ocenić różne płaszczyzny sterowania o 

danej topologii.  Należy jednak pamiętać, że mniejszy parametr MTTR dla danej architektury 

płaszczyzny sterowania nie oznacza, że jest ona bardziej korzystna z punktu widzenia 

niezawodnościowego dla wszystkich połączeń i mogą istnieć połączenia i usługi, dla których 

proponowana płaszczyzna sterowania będzie oznaczać słabsze parametry niezawodnościowe, 

w szczególności dłuższy czas MTTR. 

Z tego samego powodu wyznaczanie przedziału ufności, będącego miarą dokładności 

pomiarów, czyli poziomu zaufania jakim można obdarzyć wartość średnią serii pomiarów, jest 

tu mało przydatne i bezzasadne. Odchylenie standardowe było obliczane wzorem [80]: 
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Przedział ufności był liczony następującym wzorem: 
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  gdzie: tα,n – kwantyl rozkładu t-Studenta dla przedziału ufności (1-α) i n 

pomiarów [131] 

Ze względu na duże różnice między poszczególnymi wartościami TTR zarówno odchylenie 

standardowe jak i, przedział ufności dają stosunkowo duże wartości. Z tego też powodu, mimo 

że na większości wykresów w niniejszej pracy przedziały ufności zostały przedstawione, to nie 

należy ich traktować jako wskaźnika jakości uzyskanych wyników, a jedynie jako wyraz 

rzetelności wykonanych pomiarów. 
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