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SŁOWO WSTĘPNE  
 

 
8 Doroczne Łączone Sympozjum Grupy Naukowej PERG.ISE.PW, Student Branch IEEE, Student Chapter SPIE, 

pt. Internet Jako Platforma Projektowania i Realizacji Systemów Elektronicznych, Wilga 25-27 maja 2001 
 

Autor prowadzi w Instytucie Systemów Elektronicznych (ISE) na Politechnice 
Warszawskiej, wspólnie z dr inż. Krzysztofem Poźniakiem, naukową pracownię  studencką i 
doktorancką, znaną w Internecie pod adresem PERG (od Photonics and Web Engineering 
Research Group). Tematem przewodnim prac Grupy są badania nad profesjonalnymi 
zastosowaniami Internetu a w szczególności Optycznego Internetu. W naukowych i naukowo-
technicznych działaniach pracowni bierze udział w sumie kilkudziesięciu studentów i 
doktorantów z ISE oraz liczni współpracownicy z PW (Wydziały: Elektroniki i Technik 
Informacyjnych, Chemii, Fizyki, Inżynierii Środowiska) i spoza PW (Uniwersytet 
Warszawski – Instytut Fizyki Doświadczalnej – zespół prof.J.Królikowskiego, z innych 
uczelni jak z Politechniki Białostockiej, Politechniki Opolskiej, Szczecińskiej).  

Naukowa Grupa PERG współpracuje także aktywnie w dziedzinie projektowania i 
realizacji systemów elektronicznych na bazie Internetu z kilkoma naukowymi ośrodkami 
zagranicznymi, tam gdzie powstał Internet, jak: CERN w Genewie przy eksperymencie LHC, 
DESY w Hamburgu przy eksperymencie ZEUS, w przyszłości także przy eksperymencie 
TESLA. W ramach współpracy nad, kompatybilnymi z Optycznym Internetem, układami 
elektronicznymi i sieciami telemetrycznymi dla eksperymentów fizyki cząstek elementarnych 
Zespół PERG posiada niemalże codzienne robocze kontakty z odpowiednimi, analogicznymi 
zespołami naukowymi w Instytucie Fizyki na uniwersytecie w Helsinkach. Ciągle kilku 
studentów i doktorantów Zespołu PERG przebywa w Genewie, bądź Hamburgu, czy 
Helsinkach, gdzie ma możliwość praktycznego wykonywania i testowania projektowanego 
przez Grupę optoelektronicznego sprzętu funkcjonalnego, pomiarowego, transmisyjnego, 
diagnostycznego oraz dedykowanego dla tego sprzętu oprogramowania.. Większość z tego 
sprzętu jest specjalizowana dla sieci Internet a przez to dostępna on-line.  

Taka staje się dzisiaj specyfika najbardziej skomplikowanych systemów elektronicznych, 
optoelektronicznych i fotonicznych budowanych przez duże zespoły badawcze fizyków i 
elektroników. Te ogromne systemy pomiarowe, złożone z milionów kanałów akwizycyjnych i 
transmisyjnych, diagnostycznych i zarządzania, komunikacji operatorskiej i nadzoru wideo, 
są dostępne dla wtajemniczonych na sieci Optycznego Internetu, także pod WWW. Obsługa 
tych systemów bez rozbudowanej lokalnej sieci Optycznego Internetu nie byłaby już dzisiaj 
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możliwa. W praktyce obsługa takiego systemu odbywa się poprzez dużą i bardzo złożoną 
dynamiczną bazę danych odzwierciedlającą każdy najmniejszy szczegół i każdą właściwość 
systemu. Tego typu bardzo złożony system internetowy posiada pewne właściwości dużego 
sieciowego systemu operacyjnego. 

W sensie sprzętowym są to coraz częściej znormalizowane PC jednoukładowe z 
osadzonym oprogramowaniem w postaci Linuxa nałożone na duże płyty systemowe 
zbudowane na Alterach lub Xilinxach. Dla szeregowego użytkownika Internetu to może 
brzmieć jak bajka. Na duże systemowe płyty elektroniki obsługujące ogromne systemy 
detektorów poszukujących cząstki Higgsa można zalogować się przez Internet i w 
najmniejszych fragmentach na bieżąco sprawdzać stan eksperymentu, lub wręcz nim 
zarządzać. Sam złożony system bazodanowy generuje w Internecie znaczny ruch, nie tylko 
lokalny bowiem znaczne jego części muszą być widoczne na całym świecie dla wielu 
współpracujących przy eksperymencie zespołów badawczych, w naszym przypadku z 
Finlandii, Włoch, Francji, Korei, USA.  

Takie są twarze współczesnego Optycznego Internetu, niedostępne jeszcze dzisiaj dla 
każdego, ale w innych zastosowaniach dostępne coraz szerzej i szerzej. Pan dr Stanisław 
Sońta, z którego inicjatywy napisałem ten skrypt, wdraża z dużym zaangażowaniem, poprzez 
Internet, usługę zdalnego sprawdzania układu krążenia dla osób zagrożonych chorobą 
wieńcową. Już pewną popularność zdążyły zdobyć u nas w kraju bardzo pożyteczne, 
medyczne usługowe aplikacje internetowe – „Słyszę” – opracowaną przez naukowców z 
Politechniki Gdańskiej, i „Widzę” – opracowaną przez okulistów warszawskich. Przez 
Internet można samodzielnie, zgodnie z dokładną instrukcją, sprawdzić sobie słuch i wzrok a 
wynik przesłać do specjalistów do opisu i komentarza.. Wśród kanadyjskich i szwedzkich 
młodych mam ostatnio wielką furorę zrobiły miniaturowe internetowe klipsy GPS (Global 
Positioning System) wpinane dziecku w ubranko. Przy pomocy aplikacji GPS można 
zdefiniować obszar (np. ogródek Jordanowski) w którym dziecko może przebywać. Wyjście 
dziecka poza zdefiniowany obszar generuje alarm np. w postaci emaila,  wiadomości sms, 
alarmu dźwiękowego w domowym PC, itp. Pozycję dziecka można także obserwować na 
mapie programowej terenu.  

Grupa PERG pracowała przez kilka ostatnich lat nad internetowym systemem 
monitoringu stanu środowiska naturalnego i systemów municypalnych (wodociągi i 
kanalizacja – dr A.Dybko, dr hab. M.Kwietniewski). Wiele, znacznie rozłożonych 
geograficznie czujników, optoelektronicznych, światłowodowych (czujniki prof.J.Dorosza z 
Politechniki Białostockiej) i klasycznych czujników środowiskowych było połączonych 
światłowodową internetową siecią pomiarową. Wyniki gromadzono i upubliczniano w czasie 
rzeczywistym na sieci Internet. Budowano unikalne bazy danych pomiarowych. Jednym z 
takich, dość znanych w sieci Internet, serwerów meteorologicznych mierzących, oprócz 
standardowych danych pogodowych, także poziom promieniowania jonizującego, 
przejrzystość powietrza i wysokość podstawy chmur (pomiary Instytutu Telekomunikacji 
PW, prof. K.Holejko) był http://perg2.ise.pw.edu.pl.  

 
Ryszard S. Romaniuk 

rrom@ise.pw.edu.pl ,  R.Romaniuk@ieee.org,  http://nms.ise.pw.edu.pl 
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STRESZCZENIE 
 
Problematyka sieci Internet obejmuje coraz więcej zagadnień technicznych i 

pozatechnicznych. Obecnie możemy podzielić ją na kilka grup zagadnień technicznych, jak: 
elementy składowe systemu optoelektroniczne i elektroniczne (fotodiody, lasery, sprzęgacze, 
specjalizowane układy VLSI ASICs, itp), podzespoły i urządzenia (nadajniki, odbiorniki, 
modulatory, układy TDM, WDM, itp.), linie transmisyjne, podsystemy, systemy 
teletransmisyjne i sieci teleinformatyczne (teoria, technologia, budowa, topologia, itp.). 
Częścią tych zagadnień technicznych i organizacyjnych jest oprogramowanie i zarządzanie 
pracą systemów.  

Do grupy zagadnień należących do pogranicza problematyki technicznej i 
pozatechnicznej są usługi oferowane przez sieci teleinformatyczne. Usługi mają swoje silne 
podłoże techniczne w infrastrukturze fizycznej sieci i złożonym oprogramowaniu 
systemowym,. ale w sieciach szerokopasmowych funkcje usług zaczynają być na tyle 
skomplikowane, że daleko wychodzą poza kompetencje sfery technicznej, obejmując nauki o 
zarządzaniu, ekonomiczne, i humanistyczne.   

Skrypt składa się z dwóch bardzo różnych ale uzupełniających się części: Budowa Sieci 
Globalnej TCP/IP oraz Infrastruktura Sieciowa (i ta część stanowi podstawę pracy) i 
Zastosowania Optycznego Internetu (ta część stanowi konieczną ilustrację możliwości jakie 
daje nowy Internet). Na bazie niniejszego skryptu przygotowywana jest publikacja 
książkowa.  

Sieci telekomunikacyjne znajdują się na progu okresu poważnej przebudowy i 
dramatycznego rozwoju. Przejściową cechą systemów nowej generacji będzie współistnienie 
różnych technik i struktur. Skokowy wzrost dostępności pasma o kilka rzędów wielkości 
poprzez DWDM zmniejszy rolę komutacji wewnątrz sieci. Przetwarzanie ruchu będzie 
wykonywane raczej na obrzeżach przezroczystej sieci niż w „centralach telefonicznych” jak 
je rozumiemy dzisiaj. Pojawiają się możliwości dynamicznej rekonfiguracji sieci wraz z 
zastosowaniem komutacji fotonicznej.  

Niniejszy skrypt porusza podstawowe problemy związane z budową większości warstw 
infrastruktury sprzętowej, sieciowej, oprogramowania i organizacji, a także ekonomicznej 
Internetu Optycznego. Wydaje się być pierwszym tego typu opracowaniem na rynku 
krajowym. Budowa Internetu Optycznego stała się możliwa dzięki postępom w takich 
obszarach nauki i techniki jak efektywne wykorzystanie podzielonego pasma optycznego w 
światłowodzie telekomunikacyjnym, rozwój techniki komputerów osobistych, zwiększenie 
szybkości działania elektroniki cyfrowej a także zastosowanie standaryzowanych i 
skomputeryzowanych metod organizacji pracy i zarządzania pracą rozległych sieci 
telekomunikacyjnych – na co ma zasadniczy wpływ dynamiczny rozwój telefonii 
komórkowej. 

W szczególności w niniejszej pracy poruszono takie tematy jak: IP na DWDM, IP 
optymalizowane dla systemu fotonicznego, TDM i OTDM powyżej 100Gbit/s, V&VoIP, 
Fotoniczny QoS, Petabitowe kable światłowodowe, Optyczna komutacja terabitowa, 
Optyczne MEMSy, Charakterystyka ruchu internetowego, Ethernet Multi-Gigabitowy, 
Rozwiązania podstawowe elementów sieci optycznego Internetu, IP wprost na DWDM, IP  na 
ATM w celu tworzenia VPN oraz małych sieci akademickich i biznesowych, IP na SONET  
w celu multipleksowania z tradycyjnymi usługami TDM, itp. Koszty takich rozwiązań mogą 
być bardzo konkurencyjne wobec dzisiejszych rozwiązań sieciowych stosowanych w sieci 
Internet. 
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Wykonanie fragmentów opracowania nt. Internetu Optycznego było częściowo 
finansowane przez Program Priorytetowy Politechniki Warszawskiej “Inżynieria Fotoniczna”. 
Referat na ten temat był wygłaszany przez autora w czasie 15 Krajowej Szkoły 
Optoelektroniki PAN, pt. Fotonika w Technice Przetwarzania Informacji, Stare Jabłonki, XI 
2000. Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zamówienie Komitetu Naukowego 16 
Krajowej Szkoły Optoelektroniki PAN pt. Szerokopasmowe Systemy Światłowodowe – 
Techniki Pomiarowe, Zakopane X 2001. Autor opracowania jest specjalistą w dziedzinie 
techniki światłowodowej i fotoniki stąd niektóre terminy z dziedziny telekomunikacji mogą 
być używane nieprecyzyjnie. Skrypt opracowano głównie na bazie materiałów sieci Canet, 
NGI - Next Generation Internet, Internet2, CivicNet, StarTAP i StarLight, X-Internet, TEN-
155, GEANT, DANTE, EBONE, GigaPort, SURFnet, NORDUnet, ESnet, itp. Szkielet 
sieciowej części pracy jest oparty na znacznie rozszerzonym i autorsko uzupełnionym 
tłumaczeniu artykułu [69 ] z materiałów sieci CANARIE.  

Dzisiejsze systemy sieciowe LAN, MAN, WAN i SAN działają z różnymi prędkościami, 
używają różnych protokołów i dlatego mówi się, że brak jest rozwiązań synergetycznych oraz 
że takie rozwiązania dalekie są od optymalnych pod względem kosztów i parametrów. 
Ostatnie tendencje rozwoju telekomunikacji, stymulowane skokowym wzrostem popytu na 
pasmo, stwarzają po raz pierwszy możliwość konwergencji wszystkich wymienionych 
technik przy prędkościach powyżej 10GBit/s, niektórzy mówią, że nastąpi to dopiero powyżej 
100Gb/s lub nawet 1000Gb/s. Taka konwergencja pozwoli na tworzenie masywnych 
strumieni danych z odległych magazynów danych, w poprzek krajów, regionów, przez WAN 
aż do korporacyjnych LAN-ów, bez jakichkolwiek opóźnień, kosztownego buforowania, 
kilkukrotnego dopasowywania prędkości transmisji, problemów synchronizacji, jednocześnie 
przy zachowaniu standardu jakości QoS. Technologiami transportowymi i protokołami 
Gigabitowego obecnie, a terabitowego w nieodległej przyszłości, Optycznego Internetu są 
DWDM, IPv6 i Multi-Gigabitowy Ethernet.  

Obecnie mówi się o następujących procesach ewolucyjnych w sieci Internet, 
prowadzących do następnych generacji tej sieci (procesy te znalazły swoje odbicie w 
niniejszym opracowaniu):   

1. Standaryzacja (i przez to zawężenie ilości) protokołów i transportu do czystego IP na 
WDM w sieci szkieletowej i GbE w sieci dostępowej; 

2. Integracja urządzeń obsługiwanych przez sieć Internet, w szczególności na dwóch 
platformach – usług multimedialnych i komunikacji (dostępu) ruchomego;  

3. Unifikacja wewnętrznej budowy sieci – zanikanie różnic strukturalnych pomiędzy 
MAN i LAN, pomiędzy interfejsami NNI i NUI.  

W części pracy dotyczącej światowej infrastruktury sieci Internet pokazano w zarysie 
rozwiązania głównych regionalnych sieci internetowych jak np. Internet2, NGI, Ebone, Dante 
oraz omówiono krajowe sieci  naukowego Internetu w krajach europejskich ze szczególnym 
podkreśleniem planowanych kierunków rozwoju tych sieci i migracji od programu TEN-155  
(Sieć megabitowa) do GEANT (sieć gigabitowa).  

W części pracy dotyczącej usług szerokopasmowej sieci teleinformatycznej Internetu. 
obecnego i planowanego następnej generacji, najwięcej uwagi poświęcono rynkowi 
krajowemu, jego strukturyzacji, sytuacji technicznej, administracyjnej, ekonomicznej i 
społecznej. Przedstawiono krajowe plany (ePolska) uczestnictwa w wielkiej europejskiej 
inicjatywie eEuropa – budowy Społeczeństwa Informacyjnego, którego technicznym 
kręgosłupem ma stać się Internet Następnej Generacji.   
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SŁOWNIK CZĘSTO  STOSOWANYCH TERMINÓW INTERNETOWYCH I SIECIOWYCH  
ORAZ  UŻYWANYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW 
 
1R, 2R, 3R – Regeneration Level; 
Reshaping, Retiming, Regeneration 
3G – Third Generation Wireless;  
4DBC – Four Digit Batch Code, także 

CVC2, CVV2 Card Verification 
Code/Value;  

802.3ae – propozycja standardu IEEE 
Ethernetu 10Gbi/s;  

802.3z – standard IEEE Ethernetu 
gigabitowego;  

10 GEA – 10Gigabit Ethernet Alliance;  
 
AAB – All-to-All Broadcast; 
AAL5 – ATM Adaptation Layer;  
AAP – Application Access Point;  
AAS – All-to-All Scatter;  
AAT – Average Access Time;  
ABI – Application Binary Interface;  
Abilene – Sieć szkieletowa Internet2; 
ABR – Available Bit Rate;  
ABT –Abort;  
ACAP – Application Configuration Access 

Protocol;  
ACCESS – Alliance Center for 

Collaboration, Education, Science and 
Software; 

ACCMAIL – Accessing the Internet via 
Mail;  

ACK – Acknowledgment;  
ACL – Access Control List;  
ACMS – Application Control Management 

System;  
ACPI – Advanced Configuration and Power 

Interface;  
ACSS – Automated Cascading Style Sheets;  
ACTS – Advanced Communications, 

Technologies and Services Programme; 
(USA) 

ADD – Automatic Document Detection;  
ADM – Add Drop Multiplexer;  
ADSL – Asymmetric DSL, Modem;  
AEC – Architecture, Engineering, 

Construction;  
AES – Advanced Encryption Standard;  

AF – Assured Forwarding;  
AFC – Automatic Font Change;  
AFTP – Anonymous FTP;  
AGU – Address Generation Unit;  
AHS – Automated Highway Systems;  
AIF – Audio Interchange Format;  
ALINK – Active Link, HTML;  
ALT – Alternate, mode;  
Amaya – narzędzie autoryzacyjne browsera 

pozwalające na publikacje w sieci web; 
Partnerem Amaya po stronie serwera jest 
Jigsaw;  

AMR – Audio Modem Riser;  
AN – Analyst’s Notebook; Internetowy 

System Podejmowania Decyzji; także 
Amateur Net.; 

Annotea – projekt W3C środowiska 
współpracy w Internecie;  

AO – Analog Output;  
API – Application Programming Interface;  
APOP – Authenticated POP;  
APP – Application; (skrót IETF); także 

Apps;  
Applet – Aplikacja, także Serwlet;  
APPI – Advanced Peer-to-Peer 

Internetworking;  
ARC – Archive;  
ARDNOC – Advanced Research & 

Development NOC;  
ARPA – Advanced Research Projects 

Agency;  
ARPANET – Arpa Net;  
ARTS – Internet Cultural Groups;  
AS – Assured Service – Usługa QoS 

bazująca na AF;  
AS – Autonomous System on Internet;  
ASAP – As-soon-as-possible;  
ASC – ASCII text;  
ASCII – American Standard Code for 

Information Interchange;  
ASIC – Application Specific Integrated 

Circuit;  
ASIT –Advanced Security and 

Indentification Technology;  



Optyczny Internet Terabitowy 
 

Optyczny Internet Terabitowy 
12 

ARENA – Advanced Research and 
Education Network Arena;  

ASP – Active Server Page, MS;  
ATAPI – Advanced Technology Attachment 

Packet Interface;  
ATM – Asynchronous Transfer Mode; 
ATR – Atribute; także ATTRIB;  
AU – Audio;  
AUI – Attachment Unit Interface, Ethernet;  
AUP – Acceptable Use Policy, Także CoU – 

Conditions of Use; przyporządkowanie 
sieci do usług;  

AUX – Auxiliary;  
AWG – Arrayed Waveguide Grating;  
 
B2B – Business to Business;  
B2C – Business to Customer;  
B2X – Binary to Hexadecimal, REXX; 
BACP – Bandwidty Allocation Control 

Protocol;  
BAPI – Business API;  
BB – Bandwidth Broker – Zarządzanie 

zasobami DiffServ;  
BBS – Bulletin Board System;  
BCC: - Blind Carbon Copy;  
BCD – Binary Coded Decimal;  
BCL – Batch Command Language;  
BER – Bit Error Rate;  
BDSL – Broadband ADSL; 
BE, BEN, BEQoS – Best Effort Network; 

usługa w sieci pakietowej bez QoS; 
BGC – Background Color;  
BGP – Border Gateway Protocol, protokół 

przekierowania (routingu); 
BI – Binary Input;  
BiDi – Bi-Directional;  
Bios – Basic Input/Output System;  
BIS – Business Information System;  
BK – Backup;  
BLSR – Bi-directional Line Switched Ring;  
BN – Backbone Network;  
BNS – Backbone Network Service;  
BOC- Basic Operator Console;  
BOF – Birds of a Feather; CAIDA Meeting 
BOOTP – Bootstrap Protocol, Internet;  
BOPS – Billion Operations per Second;  
BPI – Bits per Inch;  
BPP – Bite per Pixel;  

BS – Broadcasting System;  
BSC – Binary Synchronous Communication;  
BSD – Berkeley Software Design; 
BTOA – Binary to ASCII;  
BTW – By The Way;  
 
C2D – Character to Decimal, REXX;  
CA – Collision Avoidance;  
CAD – Computer Aided Design; 
CADE – Client/server Application 

Environment;  
CAE – Client Application Enabler, Common 

Application Environment, Computer 
Aided Engineering;  

CAIDA – Cooperative Association for 
Internet Data Analysis;  

CAN – Controller (Confined) Area Network;  
Canarie – Canada’s Advanced-Internet 

Development Organization; 
Konsorcjum, Kanadyjski odpowiednik 
Internet2;  

Canet – National Canadian Optical Internet; 
Sieć Konsorcjum Canarie;  

CAPS –Capitals;  
CAS – Conditional Access System;  
CASE – Computer Aided Software 

Engineering;  
CATS – Computer Assisted Training 

System;  
CC/PP WG –Composite 

Capability/Preference Profiles, grupa 
robocza W3C, standaryzacja opisu 
możliwości urządzeń i preferencji 
użytkownika sieci Internet;  

C3S – Command, Control and 
Communications System; technika 
wojskowa, policja, służby 
antykryzysowe;  

CC – Cyber Crime; Carbon Copy; Cluster 
Controller;  

CCIRN – Coordinating Committee for 
Intercontinental Research Networks;  

CCITT – International Telegraph and 
Telephone Consultative Committee;  

CD – Collision Detect; Carrier Detection; 
Compact Disk; Change Directory;  

CDDI – Copper Data Distributed Interface;  
CDF – Channel Definition Format;  
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CDMA – Code Division Multiple Access;  
CDPD – Cellular Digital Packet Data;  
CDSA – Common Date Security 

Architecture;  
CDWDM – Coarse DWDM;  
CEN – Customer Empowered Network, 

technika powiązana z lambda services i 
virtual dark fibre;  

CERT – Computer Emergency Response 
Team;  

CES – Circuit Emulation Services;  
CFG – Configuration;  
CG – Computational Grid; Internetowy 

system intensywnych usług 
obliczeniowych;  

CGE – Common Graphics Environment;  
CGI – Common Gateway Interface;  
CGM – Computer Graphics Metafile, 

standard grafiki ISO; patrz WebCGM; 
CHAP – Challenge Handshake 

Authentication Protocol; schemat 
autentykacji dla PPP;  

CHAR – Character;  
CIDR – Classless Inter-Domain Routing;  
CIFS – Common Internet File System;  
CIM – Common Information Model, 

Standard DTMF zarządzania 
jednostkami sieci;  

CIO – Chief Information Officer;  
CIX – Commercial Information Exchange;  
CLP – Clipboard;  
CMIP – Common Management Information 

Protocol;  
CML – Chemical Markup Language;  
CMYK – Cyan-Magenta-Yellow-Black 

(color model);  
CN – Corporate Network; Campus Network;  
CNI – Coalition for Networked Information;  
CNN – Composite Network Node;  
CODE – Client-server Open Development 

Environment;  
COPS – Common Open Policy Service; 

signaling protocol from RFC2748; 
COPS – Computer Oracle Password and 

Security, narzędzia monitoringu I 
bezpieczeństwa; 

CORBA – Common Object Request Broker 
Architecture; definiuje standard języka 
IDL; 

CoS – Class of Service;  
CoU – Conditions of Use, Warunki 

Użytkowania;  
CPM – Cross Phase Modulation;  
CPU – Central Processing Unit;  
CRC – Cyclic Redundancy Check;  
CREN – Corporation for Research and 

Educational Networking;  
CSA – Computational Science Alliance; 

USA;  
CSG – Common Solutions Group, grupa 

robocza wspólnej infrastruktury i 
narzędzi sieciowych, także stonesoup;   

CSMA/CD – Carrier Sense Multiple Access 
with Collision Detection, Ethernet;  

CSS – Cascading Style Sheets, prosty 
mechanizm dodawania stylów do 
dokumentów interrnetowych; 

CTC – Channel to Channel;  
CTCP – Client-to-Client Protocol;  
CTI – Computer Telephony Integration;  
CVIA – Computer Virus Industry 

Association;  
CWDM – Coarse WDM;  
 
D2X – Decimal to Hexadecimal, REXX;  
D/A – Digital  to Analog; także DAC;  
DAB- Digital Audio Broadcasting;  
DAML – DARPA Agent Markup Language, 

język i środowisko do budowy 
Semantycznej Sieci Web; www.daml.org  

DANTE – Delivery of Advanced Network 
Technology to Europe, The European 
Research Networks Consortium, 
operator of TEN-155;  

DARPA – US Defense Advanced Research 
Projects Agency (now ARPA);  

DAST – Distributed Applications Support 
Team,  Uczestnicy NLANR – DAST, 
MOAT, NLANR;  

DAT- Digital Audio Tape; Data; Disk Array 
Technology;  

DAV – Digital Audio Video;  
DBF – Distributed Feedback;  
DBS – Data Base Server;  
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DCD – Data Carrier Detect;  
DCE – Distributed Computing Environment;  
DCF – Dispersion Compensation Fiber;  
DCL – Data Control Lnaguage;  
DCS – Digital Cellular System; 
DD – Digital Document;  
DDA – Distributed Data Access;  
DDN – US Defense Data Network;  
Delay – czas transmisji pakietu w sieci, także 

nazywana latency;  
DESIRE – Development of European Service 

for Information on Research and 
Education, program UE;  

DF – Dark Fibre; własnościowy światłowód 
klienta, poza operatorem;  

DFS – Distributed File System;  
DG – Data Grid; Internetowy system usług 

danych;  
DHTML – Dynamic HTML;  
DIB – Fdirectory Information Base;  
DIC – Dictionary;  
DIA – Device Independence Activity, W3C, 

integracja urządzeń w sieci;  
DIF – Data Interchange Format;  
DiffServ – Differentiated Services, Sposób 

zapewnienia QoS na Internecie, prostota 
i skalowalność, centralny element 
architektury QBone 

DiffServ WG – Working Group;  
Dim Wavelength – fala w ciemnym 

światłowodzie;  
DIO – Data Input Output;  
DISA – US  Defense Information Systems 

Agency;  
DL – Distant Learning;  
DLL – Data Link Layer; Warstwa 2 OSI  - 7 

warstwowego, dwie podwarstwy – MAC 
– medium access control, LLC – logical 
link control;  

DLP – Digital Light Processing; także DMD 
– Digital Micro Mirror Device(TI);  

DMA – Direct Memory Access;  
DMTF – Distributed (Desktop) Management 

Task Force;  
DNS – Domain Name Server; także 

Differentiaded Network Services;  
DOM – Document Object Model, W3C 

standard API do struktury dokumentu; 

DP – Digital Platform; sieciowa transmisja 
TV cyfrowej;  

DPMA- Data Processing Management 
Association;  

DREN – Defense Research and Engineering 
Network, sieć DoD;  

DS – Digital Sign; także Differentiated 
Services;  

DS3 – DS3 Line  
DSE – Data Storage Equipment;  
DSF – Dispersion Shifted Fiber;  
DSL – Digital Subscriber Line;  
DSML – Directory Services Markup 

Language, język XML usług 
katalogowych;  

DSP – Digital Signal Processing;  
DSS – Decision Support System; Digital 
Signature Standard;  
DSSSL – Document Style and Semantics 

Specification;  
DSTN – Double Supertwisted Nematic;  
DSX  - Digital Signals Cross-Connect;  
DTC - Desktop Conferencing 
DTD – Document Type Definition;  
DV – Digital Video;  
DVD – Digital Versatile Disc;  
DVI – Device Independent, File;  
DW – Digital Wrapper; technologia ruchu 

klienckiego niezależna od protokołu;  
DWDM – Dense Wavelength Division 

Multiplexing; 
 
EARN – European Academic and Research 

Network; poprzednik TERENA;  
e-Book – Electronic Book;  
EC – Error Control;  
e-commerce, e-business, e-economy, e-trade 

– handel i gospodarka elektroniczna;  
ECHO – EC Host Organization;  
eContent – część eEurope2002, 

stymulowanie korzystania z Internetu na 
płaszczyźnie różnorodności kulturowej;  

EDB – Embedded Database;  
EDI – Electronic Data Interchange;  
EDMS – Electronic Document Management 

System;  
EDP – Electronic data processing;  
EDUCAUSE – Educational Working Group;  



Optyczny Internet Terabitowy 
 

Optyczny Internet Terabitowy 
15 

EEJ – net – European Extra-Judicial 
Network;  

eEurope2002 – An Information Society for 
All; program UE;  

eEurope+ - program uzupełniający krajów 
kandydujących do UE;  

EF – Expedited Forwarding, Zachowanie 
per-hop w DiffServ zapewniające usługę 
Premium;  

EGP – Exterior Gateway Protocol;  
EIA –Electronic Industries Association;  
ELANET – European Local Authorities 
Network; europejska sieć samorządowa;  
EMA – Electronic Messaging Association;  
EMC/EMI – Electromagnetic 

Compatibility/Electromagnetic 
Interference;  

EoS – Ethernet over Sonet;  
EPG – Electronic Programme Guide;  
ESCD – Extended System Configuration 

Data;  
ERIC – Educational Resources Information 

Center, Internet;  
EROS – Earth Resources Observation Unit;  
ERTICO – European Telematics 

Corporation; 
ESD – Electronic Software Distribution;  
ESnet – Energy Sciences Network, Sieć 

DoE;  
ETT – Electronic Tachograph Technology; 

obowiązkowa sieciowa rejestracja 
pojazdów ciężarowych; 

EURES – European Employnemt Services;  
EDFA – Erbium Doped Fiber Amplifier;  
EDWA – Erbium Doped Waveguide 

Amplifier;  
ETSI – Europejski ANSI;  
e-zine – Electronic Magazine;  
 
FAB – Computer chip fabrication plant;  
FAQ – Frequently Asked Questions, Typowe 

pytania;  
FARNET – Federation of American 

Research Networks;  
FBG – Fiber Bragg Grating;  
FDM – Frequency Division Multiplexing, 
FDMA –FD Multiple Access;  

FC – Fibre Channel; także FC/AL – 
Arbitrated Loop; FCL – FC Loop; FCS – 
FC Standard; 

FCC – Fed. Communications Commission;  
FC-LE – Link Encapsulation;  
FDDI – Fiberoptic Data Distribution 

Interface; 100Mbps;  
FDX – Full Duplex;  
FEC – Forward Error Correction;  
FEFO – First Ended First Out, FIFO – First 

in First Out;  
FEPI – Front End Programming Interface;  
FHSS – Frequency Hopping Spread 

Spectrum;  
FIFO – First In First Out, także LIFO, LILO; 

FILO;  
FIR – Fast Infrared;  
FIX – US Federal Information Exchange;  
FMT – Format;  
FNC – US Federal Networking Council;  
FNT – Font;  
FOCUS – Forum of Control Data Users;  
FoIP – Fax over IP;  
FOIRL – Fiber Optic Inter Repeater Link, 

IEEE;  
FOT – Fiber Optic Transceiver;  
FPC – Floating Point Calculations;  
FPGA – Field Programmable Gate-Array;  
FPLA – FP Logic Array;  
FQDN – Fully Qualified Domain Name;  
FR – Frame Relay; technologia transportowa 

(jak np. ATM) 
FreeBSD – SO BSD UNIX for Intel x86, 

DEC Alpha I PC-98;  
FSN – Full Service Network;  
FT – Fault Tolerance;  
FTC – Fiber To the Curb; 
FTH – Fiber To the Home;  
FTP – File Transfer Protocol; TCP/IP; 
FTTC – Fiber to the Curb;  
FWM – Four Wave Mixing;  
FYI – For Your Information (RFC); 
 
G.652 – Standardowy Światłowód 

Jednomodowy; Zalecenie ITU-T G.652; 
G.655 – Światłowód Jednomodowy z 

przesuniętą dyspersją; NZDSF;  
GAPI – Gateway API;  
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GbE – Gigabit Ethernet; także GE, GigE;  
Gbps – Gigabit per second;  
GDA – Global Data Area;  
GDI - Graphical Device Interface;  
GEA – Gigabit Ethernet Alliance, 
GEANT – Gigabit European Academic 

Network, Projekt UE;  
GEAR – Gigabit Ethernet Access Router;  
GGP = Gateway-Gateway Protocol; Internet;  
GIF – Graphical Interchange Format;  
gigaPoP – Gigabit Point of Presence, 

regionalny punkt agregacyjny między 
sieciami,  

GIMPS – Great Internet Mersenne Prime 
Search;  

GINA – Graphical Identification and 
Authentication;  

GINA – Global Internet Numbering 
Authority, np. IANA 

GIS – Geographical Information System;  
GIX – Global Internet Exchange;  
GLIS – Global Land Information System;  
GLOBE – Global Learning by Observations 

to Benefit the Environment;  
GLOBUS – Metakomputer ANL USA; 
Projekt Computational GRID; 
GML – Generalized markup Language;  
GMT – Globus Metacomputing Toolkit; 

Greenwich Mean Time;  
GND – Ground;  
GNN – Global Network Nawigaotor;  
GNU – Gnu’s Not Unix OS;  
GNOME – GNU Network Object Model 

Environment;  
GOV – Governmental, Internet;  
GPI – Graphics Programming Interface;  
GPIB – General Purpose Information Bus;  
GPS – Global Positioning System;  
GPRS – General Packet Radio Service; 

rozwinięcie GSM wykorzystujące 
protokół IP;  

GRAM – Globus Resource Allocation 
Manager; część GT;  

grid – system wielkoskalowych rozłożonych 
obliczeń sieciowych WAN; 
oprogramowanie OS dla takiego 
systemu;  

GSI – Grid Security Infrastructure, część GT;  

GSM – Global System for Mobile 
Telecommunication;  

GT – Globus Toolkit; zestaw narzędziowy 
projektu Globus;  
GUI – Graphical User Interface;  
GUID – Globally Unique Identifier;  
GVT – Global Virtual Time;  
GZIP – GNU Zip;  
 
H.323 – Zestaw standardów ITU dla 

wideokonferencji internetowych i VoIP;  
HAP – Host Access Protocol;  
HBM – Heartbeat Monitor;  
HBT – (Network) Heartbeat Tone;  
HDD – Hard Disk Drive;  
HDL – Hardware Description Language;  
HDLC – High Level Data Link Control;  
HDML – Handheld device Markup 

Language;  
HDWDM – High Density Wavelength 

Division Multiplexing 
HFCN – Hybrid Fiber-Coax Network; (TV); 
HIPPI – High Performance Parallel Interface;  
HLL – High Level Language;  
HLLAPI – HLL API;  
HMD – Head Mounted Display;  
HMMP – Hyper Media Management 

Protocol;  
Host – komputer gospodarz, będący 

przedmiotem operacji sieciowych;  
HPC – High Performance Computing; także 

HPCC;  
HRIS – Human Resource Information 

System;  także HRMS;  
HSB – Hue, Saturation, Brightness, model 

kolorów; także HIS – Hue, Saturation, 
Intensity;  

HSC –High Speed Channel,  
HSCSD – High Speed Circuit Switched 

Data;  
HSM – Hierarchical Storage Management;  
HTML – Hipertext Markup Language; 
HTTP – Hipertext Transfer Protocol; także 
HTTP-NG; HTTPS;  
 
I2-DSI – Internet2 Distributed Storage 

Infrastructure;  
I2-DV – I2 Digital Video;  
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I2-MI – I2 Middleware Initiative;  
I2-MWG – I2 Multicast Working Group;  
I2-SPARC – I2 Space Physics and 

Aeronomy Research Collaboratory;  
I2X – I2 Exchange;  
IAB – Internet Architecture Board;  
IAN – Internet Access Number;  
IANA – Internet Assigned Numbers Quality;  
IAP – Internet Access Provider;  
IAS – Internet Access Server;  
IAUP – Internet User Account Provider;  
IB – Internet Banking;  
ICB – Internet Citizen’s Band;  
ICPM – Internet Control Message Protocol 

(Novell);  
ICQ – I Seek You, messaging program, 

Internet;  
ICR – Intellignet Character Recognition;  
ICSAPI – Internet Connection Services API ;  
ICT – Information and Communication 

Technologies;  
ID – Internet Domain; Identification;  
I-D – Internet Draft;  
IDA – Interchange of Data between 

Administrations; sieć ogólnoeuropejska;  
IDA – Integrated Digital Access, Intelligent 

Disk Array;  
IDAPI – Integrated Database API;  
IDDE – Integrated Development & 

Debugging Environment;  
IDE – Integrated Drive Electronics;  
IDEA – International Data Encryption 

Algorithm;  
IDEN – Integrated Data Enhanced Network;  
IDL – Interface Definition Language, 
CORBA;  
IDS – Intrusion Detection System;  
IEC – International Electrotechnical 

Commission;  
IEEE 802.3 – 10Base2, 10Base5, 10BaseFL, 

10BaseT, Ethernet;  
IEMN – Integrated Emergency Medicine 

Network;   
IEN – Internet Experiment Note;  
IIESG – Internet Engineering Steering 

Group;  
I/O – Input – Output Interfaces;  

IETF – Internet Engineering Task Force; 
ciało standaryzacyjne, publikuje 
dokumenty RFCs; 

IETF IPPM Working Group – Grupa 
Robocza;  

IFC – Internet Foundation Classes;  
IFSM – Information System Management;  
IGP – Interior Gateway Protocol;  
IGS – Internet Go Server;  
IIOP – Internet Inter-ORB Protocol;  
IIS – Internet Information Server, MS;  
IITF – Information Infrastructure Task 
Force;  
IKMP – Internet Key Management Protocol;  
IMA – International Middleware 

Association;  
IMACS – Image Management and 

Communications System;  
IMAP – Internet Message Access Protocol;  
IMDB – In-memory data base;  
IMHO – In my humble opinion;  
IMR – Internet Monthly Report;  
IMS – Information Management System;  
IMSP – Internet Message Support Support 

Protocol;  
IMTC – International Multimedia 

Teleconferencing Consortium;  
IMTV – Interactive Multimedia Television;  
INFS – Internet Network FileSystem;  
INIT – Initialization, Initialize;  
INM – Integrated Network Management;  
INND – Internet News Daemon;  
INT – Internet Services, skrót IETF;  
Inter-domain/intra domain – lokalizacja; 
Internet2 ® - Konsorcjum, zastrzeżony znak;  
InterNIC – Internet NIC;  
IntServ – Integrated Services, Sposób 

rozwiązania internetowego QoS, silnie 
polega na RSVP. Mniej skalowalne niż 
DiffServ;  

IOP – Input/Output Processor;  
IP – Internet Protocol; także Identification 

Point;  
IP/ATM – IP over ATM; 
IP/ATM/WDM – IP over ATM over WDM; 
IPCP – Internet Protocol Control Protocol;  
IPDC – Internet Protocol Device Control;  
Iphone – Internet Telephone;  
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IPI – Intelligent Peripheral Interface;   
IPD – Intelligent Peripheral Device;  
IPL – Information Programming Language;  
IPng – IP next generation; także IPNG – 

skrót IETF;  
IPP – Internet Printing Protocol;  
IPR – Intellectual Property Rights;  
IPSE – Integrated Project Support 

Environment;  
IPSEC – Internet Protocol Security;  
IP/Sonet – IP over Sonet, także IPoS, IoS;  
IP/WDM – IP over WDM;   
IPPM – Internet Performance and Practices 

Measurement Working Group; Internet 
Protocol Performance Metrics;  

IPX – Internetwork Packet Exchange; 
protokół NetWare, analogia do IP;  

IQL – Interactive Query Language;  
IR – Internet Registry; Infrared;  
IRC – Internet Relay Chat;  
IRDA – Infrared Data Association;  
IRDS – Information Resource Dictionary 

System;  
IRLAP – Infrared Link Access Protocol;  
IRSG – Internet Research Steering Group;  
IRTF – Internet Research Task Force;  
IS – Information Society; Information 

System;  
ISA – Industry Standard Architecture;  
ISAPI – Internet Server API;  
ISDN – Integrated Services Digital Network; 

także BISDN – Broadband ISDN;  
ISH – Information Super Highway;  
IS-IS – routing protocol; 
ISIS – Integrated Systems and Information 

Services;  
ISL – Integrated System Language;  
ISO – International Organization for 

Standardization;  
ISOC – Internet Society;  
ISODE – ISO Development Environment;  
ISP – Internet Service Provider;  
IST – Information Society Technologies 

Programme (Europe);  
IT – Information Technology; symbol 

przemysłu;  
ITB – IT Branch;  
ITE – Information Technology Equipment;  

ITEC – Internet2 Technology Evaluation 
Center; 

ITF – Interactive Test Facility;  
ITN – Identification Tasking and 

Networking;  
ITR – Internet Talk Radio;   
ITS – Intelligent Transport System; sieciowe 

wspomaganie transportu;  
ITT – Inwitation to tender, inaczej Call for 

proposals – CFP lub RFP – request for 
proposals;  

ITU – International Telecommunication 
Union;  

ITU-WG – ITU Wavelength Grid; WDM, 
DWDM, znormalizowany podział 
długości fal; 

ITV – Interactive Television; Jabber – 
Network Error;  

IUAP – Internet User Account Provider;  
IUCC – Inter University Computation 

Center;  
IVDS – Integrated Voice and Data Systems;  
 
JANET – Joint Academic Network;  
JAR – Java Archive;  
JBR – Jednostka Badawczo Rozwojowa; 
JCL – Job Control Language;  
JDBC – Java Database Connectivity;  
JDK – Java Development Kit;  
JEDEC – Joint Electronic Devices 

Electronics Council;  
JET – Joint Engineering Team; ciało 

federalne, large scale networking 
activities in support od R&E;  

JIPS – JANET Internet Protocol Service;  
Jitter – variation in delay;  
JMAPI – Java Management API;  
JPEG – Joint Photographic Experts Group;  
JVM – Java Virtual Machine;  
 
KAREN – Ketstone Architecture Required 

for European Network; początkowy 
projekt UE rozwoju sieci ITS; 

KBE – Knowledge Based Economy;  
KBS – Knowledge Based Society;  
KEYBPL – Keybord Program, Polska;  
KDM – Komputery dużej mocy;  
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Kerberos – mechanizm autentykacji 
sieciowej, dla obszaru intra-domain; dla 
inter domain stosuje się X.509 PKI;  

KIF – Knowledge Interchange Format;  
KIS – Knowbot Information Servoice, 

Internet;  
KLTN – Niobian Litowo-Potasowo-

Tantalowy;  
KM – Knowledge Management, system 

decyzyjny;  
 
LAN – Local Area Network; 
LAP – Linux Application Platform;  
LAPM – Link Access Procedure for 

Modems;  
LAR – Local Access Rights;  
LAT – Local Area Transport; protokół DEC;  
LATA – Local Access and Transport Area;  
latency – czas transmisji pakietu w sieci od 

nadawcy do odbiorcy, także delay;  
LCF – Low Cost Fiber;  
LCP – Link Control Protocol;  
LDAP – Lightweight Directory Access 

Protocol; standard IETF usług 
katalogowych, bazuje na uproszczonej 
wersji X.500; (IBM) 

LDIF – Lightweight Directory Interexchange 
Format, protokół wymiany informacji 
pomiędzy katalogami LDAP;  

LDM – Long Distance Modem;  
LDP – Label Distribution Protocol;  
LEAD – Live Early Adoption and 

Demonstration; (W3C);  
LFN – Long File Name;  
LGA – Leadless Grid Array;  
LIAS – Library Information Access System;  
LIB – Library;  
Libwww – W3C Protocol Library, web klient 

API;  
LID – Local Identifier;  
LIEP – Large Internet Exchange Packet, 

Novell;  
LIMM – Light Intensity Modulation Method; 

także LIMDO – LIM Direct Overwrite;  
LIMS – Library Information Management 

System;  
LIP – Large Internet Packet;  
LIPS – Lightweight Internet Person Schema;  

LIS – Land Information System, patrz GIS; 
LISP – List Processing, Language; HLL;  
ListServ – Internet List Server;  
LIU – LAN Interface Unit;  
LL – Local Loop; albo Leased Line; także 

Logical Link;  
LLC – Logical Link Control;  
LLF – Low Level Format;  
LLPN – Leased Line Private Network;  
LLS – Leased Line Services;  
LMD – Last Modification Date;  
LMDS – Local Multipoint Distribution 

Service;  
LMI – Link/Local Management Interface;  
LN – Lambda Networking;  
LNI – Local Network Interconnect, port 

multiplier;  
LNK – Link;  
LOCIS – Library of Congress Information 

System;  
LOGO – HLL;  
LON – Local Operating Network;  
loss – procent utraty pakietów w sieci, także 

straty światłowodu;  
LPD – Line Printer Deamon;  
LPT – Line Printer;  
LQ – Letter Quality;  
LR – Link Register;  
LRC – Longitudinal Redundancy Check;  
LS – Lambda Services; następna generacja 

systemu WDM, analogia do 
przełączanych obwodów, przełączanie 
długości fal; inaczej virtual dark fibre;  

LSAPI – License Services API;  
LSB – Least Significal Bit; także LSC, LSD 

– LS Character, Digit; 
LSI – Large Scale Integration;  
LSL – Link Support Layer;  
LST – List;  
LSN-CG; Large Scale Networking 

Coordinating Group; Następca NGI;  
LSP – Label Switched Paths;  
LSR – Label Switcher Routers;  
LST – Label Switched Trunk;  
LUIS – Library User Information Service;  
 
MAC – Media Access Control Layer;  
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MACE – Middleware Architecture 
Committee for Education;  

MAE – Metropolitan Area Ethernet;  
MAGMA – Minimal Architecture for 

Generalized Markup Applications;  
MAI – Multiple Application Interface;  
MAN – Metropolitan Area Network; także 

Manual;  
MAPI – Mail/Messaging Application 

Programming;  
Markup Languages – KTML, SVG, VRML, 

MathML;  
MAU – Medium Attachment Unit; 

przejściówka ethernetowa;  
MBGP – Multiprotocol Border Gateway 

Protocol, MBGP, PIM-SM oraz MSDP 
tworzą architekturę multicast Internet2; 
termin mylony z Multicast Border 
Gateway Protocol;  

Mbone – Multicast BackBone, sieć nałożona 
stosowana dla multicastingu we 
współczesnym Internecie;  

MBPS – Megabytes per second; 
Mbps – Megabits per second;  
MBR – Master Boot Record;  
MBS – Managed Bandwidth Service – 

usługa ATM, ekwiwalent QoS;  
MBX – Mailbox;  
MC – Multimedia Communication;  
MCAD – Mechanical CAD;  
MCF – Meta Content Framework;  
MCM – Multichip Module;  
MDLP – Mobile Data Link Protocol;  
MDS –Metacomputing Directory Service; 

część GT;  
MDY – Month, Day, Year;  
MEMS – Micro Electro Mechanical System; 
MEN – Menu;  
MERCI – Multimedia European Research 

Conferencing Integration;  
MET – Metafile;  
METRO – Metropolitan;  
MFLOPS – Million Floating Point 

Operations per second;  
MGCP – Media Gateway Control Protocol;  
MGE – Modular GIS Environment;  
MGT – Network Management, skrót IETF;  
MHS – Message Handling Service;  

MIB – Management Information Base; baza 
parametrów sieci używana przez SNMP 
I CMIP;  

middleware – warstwa programistyczna 
pomiędzy siecią i aplikacjami, zwana 
„klejem” (glue), występują trudności 
definicyjne tej warstwy, definiowana 
opisowo jako obszar wspólny tego czego 
nie chcą robić projektanci sieci i 
projektanci aplikacji;  

MIDI – Musical Instrument Digital Interface;  
MIF – Management Information Format;  
MII – Media Independent Interface; standard 

IEEE 802.3u  ekwiwalent AUI dla 
szybkiego Ethernetu;  

MIMD – Multiple Instruction Multiple Data 
Stream, Processor;  

MIME – Multipurpose Internet Mail 
Extensions;  

MIND – MS Internet Developer;  
MIPS – Million Instructions per second;  
MIS – Management Information Sources; 

Internet Multimedia Information 
Sources;  

MISC – Miscellaneous;  
MJ – Modular Jack; złącze kabli audio; także 
MMJ modified MJ;  
ML – Meta/Machine Language;  
MLAPI – Multilingual API;  
MLPPP – Multilink PPP;  
MMF – Multimode Optical Fiber; 
MMI – Man Machine Interface;  
MNU – Menu;  
MO – Magneto Optical (Disk Drive) 
MOAT – Measurement and Operations 

Analysis Team, organizacja, składowa 
NLANR, obok DAST i NLANR ES; 

MoIP – Multimedia over IP;  
MONET – Multiwavelength Optical 

Networking;  
MOO – MUD, Object Oriented, Internet;  
MOP – Maintenance Operations Protocol; 

protokół DEC;  
MOTO – Mobile Order / Telephone Order, 

transakcje bankowe;  
MoU – Memorandum of Understanding;  
MP (MO) – Multiplex Provider (Operator);  
MP3 – MPEG Layer 3;  
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MPEG – Moving Picture Experts Group;  
MPI – Message Passing Interface;  
MPLS – Multi Protocol Label Switching; 

kind of TCP/IP enhancement; 
MPλS – Multi Protocol Lambda Switching; 

rozwój techniki MPLS w dziedzinie 
optyki;  

MPOA – Multiprotocol over ATM;  
MPP – Massively Parallel Processing; także 

Message Processing Program;  
MPPP – Multilink PPP;  
MPTN – Multi Protocol Transport Network,  
MPTS – Multi Protocol Transport Services;  
MRPL – Main Ring Path Length;  
MRTN – Multirooted Tree Network;  
MSb, MSB – Most Significat Bit, Byte;  
MSD – MS Digit,  Mass Storage Device;  
MSDP – Multicast Source Discovery 

Protocol, składnik z MBGP I PIM-SM 
architektury multicast Internet2;  

MSG – Message;  
MSL – Mirrored Server Link;  
MSN – MS Network;  
MSO – Multisystem Cable Operator;  
MTBF – Mean Time Between Failures, także 

MTBB – MTB Breakdowns;  
MTRP – Maximum Transfer Rate 

Performance;  
MTTD, MTTF, MTTR – Mean time to 

diagnose/failure/repair; 
MUA – Multi User Agent;  
multicast – sposoby łączenia w sieci punktów 

jeden do wielu i wiele do wielu w czasie 
rzeczywistym; analogia do broadcast;  

MUSE – Multi User Shared Environment;  
MUX – Multiplexer;  
 
NAC – Network Adapter Card;  
NAP – Network Access Point;  
NAS – Network Access Server;  
NAS – Network Attached Storage;  
NASK – Naukowa I Akademicka Sieć 
Komputerowa; 
NAU – Network Addressable Unit;  
NBMA – Not-broadcast multiple access;  
NC – Network Computer;  
NCA – Network Communications Adapter; 
NCC – Network Control Center;  

NCD – Network Computing Devics;  
NCGA – National Computer Graphics 
Association;  
NCNE – National Center for Network 
Engineering, inna nazwa NLANR ES;  
NCO – National Coordination Office for 

Information Technology Research and 
Development, w USA;  

NCOS – NC Operating System;  
NCP – Network Control Program, 

konfiguracja sieci VMS;  
NCSA – The National Computational 

Science Alliance;  
NDSF – Non Dispersion Shifted Fiber; 
NCSI – Network Communications Services 

Interface;  
NDIS – Network Device/Driver Interface 

Specification;  
NDL – Network Data Language;  
NDMP – Network Data Management 

Protocol;  
NEP – Network Entry Point;  
NetWare; sieciowy system operacyjny 

Nowell;  
NetBios/NetBeui – protokół siecioy 

Microsoft i IBM; Network Basic 
Input/Output System; NetBios 
Extended User Interface;  

NetMon – Network Monitor;  
NEWS – Network Extensible Windows 

System; także Usenet Newsgroup 
Category;  

NEXT – Near End Crosstalk;  
NGI – Next Generation Internet Initiative, 

drugie uzupełniające konsorcjum obok 
Internet2; inicjatywa federalna, NASA, 
DoE;  

NGIX – NGI eXchange Point;  
NI – Networking Initiative;  
N/I – Not Interlaced, monitor;  
NIC – Network Information Center; Network 

Interface card; Numeric Intensive 
Computing;  

NII – National Information Infrastructure;  
NIMI – National Internet Measurement 

Infrastructure;  
NIO – Native Input Output;  
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NIP – National Inventory Project, 
organizacja wspierająca rozwój 
społeczeństwa informacyjnego w UK;  

NIPS – Network Input/Outputs per second;  
NIR – Network Information Retrieval; Near 

Infrared;  
NIS – Network Information Sevices;  
NISN – NASA Integrated Services Network, 

operator telekomunikacyjny NASA, 
partner NREN;  

NIST – National Institute of Standards and 
Technology;  

NIU – Network Interface Unit;  
NLANR – National Laboratory for Applied 

Network Research;  
NLANR ES – NLANR Engineering 

Services; składnik NLANR obok DAST 
I MOAT;  

NLP – Natural Lnaguage Processing;  
NM&C – Network Management and Control; 
NMS – Network Management System;  
NN – No News, Internet;  Network Node;  
NNI – Network to Network Interface;  
NNM – Network Node Manager;  
NNTP – Network News Transfer Protocol, 

Internet;  
NOC – Network Operations Center; także 

Node of Concentration;  
NOPAC – Network OPAC;  
NOS – Network Operation System;  
NPACI – National Partnership for Advanced 

Computational Infrastructure;  
NPI – Network Printer Interface;  
NPL – Nonprocedural Language;  
NPTN – National Public Telecomputing 

Network;  
NREN – National (NASA) Research and 

Education Network;  
NRM – Network Resource Manager;  
NRN – Internet National Research Network;  
NRZ – Not return to zero; także NRZI – 
NRO Inverted;  
NS – Network Supervisor; Non Stop;  
NSAP – Network Services Access Point;  
NSAPI – Netscape Server API;  
NSF PACI – NSF Partnership for Advanced 

Computational Infrastructure; 
współpracuje z NCSA i NPACI; 

NSI – NASA Science Internet;  
NSIS – National Schengen Information 

System;  
NSP – Network Service Provider; jak ISP;  
NTP – Network Time Protocol;  
NUI – Network User Identification/Interface;  
NYSERnet – NY State Education and 

Research Network;  
NZDSF – Non Zero Dispersion Shifted 

Fiber;  
 
OAB – One-to-all Broadcast;  
OADM – Optical Add Drop Multiplexer;  
OAI – Open Architecture Interface;  
OAM&P – operations, administration, 

maintenance & provisioning;  
OAR – Open Access Routing;  
OAS – One-to-all Scatter;  
OBGP – Optical BGP, optyczny protokół 

routingu;  
OBJ – Object;  
OC – Optical Carrier;  
OCC – Optical Connection Controller;  
OCh – Optical Channel;  
OC-x – Optical Connection; Optical Carrier 

Level-X, oznacza możliwości łącza 
światłowodowego, OC-1 jest 
51,84Mbit/s, OC-3 jest 155,52 Mbit/s, 
OC-48 jest 2,48832 Gbit/s itd.;  

OCL – Operation Control Language;  
OCR – Optical Character Recognition; także 

OMR;  
OCX – OLE Custom Control;  
ODA – Open Document Architecture;  
ODAPI – Open Database API;  
ODBC – Object Oriented (Open) Database 

Connectivity;  
ODBMS – OOD Management System 
ODI – Open Datalink Interface, Open Device 

Interconnect, Novell;  
ODIF – Open Document Interchange Format;  
ODL – Object Definition Language;  
ODMA – Open Document Management API;  
ODP – Open Distributed Processing;  
ODSI – Optical Domain Service 

Interconnect; przemysłowa grupa 
robocza; Open Directory Service 
Interface; 
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ODT – Open Desktop;  
OEM – Original Equipment Manufacturer;  
OEO – conversions in transport network; 

transponder;  
OESLA – Optical Ethernet SLA;  
OIDL – Object Interface Definition 

Language;  
OIF – Optical Internetworking Forum;  grupa 

robocza;  
OIL – Optical Insertion Losses;  
OIS – Office Information System;  
OLAP – Online Analytical Processing;  
OLE – Object Linking And Embedding, MS;  
OLI – Optical Line Interface, AT&T;  
OLSP – Online Service Provider;  
OLTP – Online Transaction Processing;  
OM – Object Manager;  
OME – Open Messaging Environment;  
OMF – Open Media Framework;  
OMR – Optical Mark Recognition;  
ONMS – Open Network Management 

System;  
ONNI – Optical Network to Network 

Interface; patrz OUNI; 
ONU – Optical Networks Units; 
OOL – Object Oriented Language; OOPL – 

OO Programming Language;  
OOOS – OO OS;  
OOUI – OO User Interface;  
OP – Optical;  
OPAC – Online Public Access Catalog, 

Internet;  
OPS – Operational Requirements, skrót 

IETF;  
OROM – Optical ROM;  
OS – Operating System;  Open Source;  
OSA – Open System/Scripting Architecture;  
OSD – Open Software 

Description/Distribution,  
OSF – Open Software Foundation;  
OSI – Open System Interconnection; 

standard ISO, soposób łączenia różnych 
urządzeń w sieci, 7 Layers: Physical, 
Data link, Network, Transport, Session, 
Presentation, Application. Warstwa 
niższa wykonuje usługi dla wyższej; 

OSP – On screen Programming;  
OSPF – routing protocol;  

OSQL – Object Structured Query Language;  
OSS – Open Source Software; 
OT – Object Technology;  
OTDR – Optical Time Domain 

Reflectometer; także POTDR – 
Polarization OTDR,  

OTF – Open Token Foundation;  
OUNI – Optical User to Network Interface;  
OURS – Open Users Recommended 

Solutions;  
OWS – Optical Wavelength Switch;  
OXC – Optical Cross connect;  
 
P3P – Platform for Privacy Preferences 

Project; W3C standard kontroli 
informacji personalnej na sieci web;  

PAB – Personal Address Book;  
PABX – Private Automatic Branch 

Exchange;  
PACI – Partnership for Advanced 

Computational Infrastructure; masywne 
obliczenia internetowe; także NPACI – 
National PACI; 

PACS – Picture Archiving and 
Communication System;  

PACS-L – Public Access Computer Sysetms 
List, Internet;  

PAD – Packet Assembler/Disassembler;  
PAIH – Public Access Internet Host;  
PAIS – Public Access Internet Site;  
Pakiet – sposób organizacji transmisji w sieci 

Internet;  
PAN – Personal Area Network;  
PAP – Protocol Agnostic Platform; Printer 

Access Protocol;  
PAP – Passwaord Authentication Protocol;  
Pay-per-view – wideo na żądanie; tutaj w 

Internecie;  
PCB – Printed Circuit Board;  
PCI – Peripheral Component Interface;  
PCMCIA – PC Memory Card International 

Association; 
PCN – PC Network;  
PCS – Personal Communication Services;  
PCS – Physical Coding Sublayer,  
PCT – Picture, także PCX;  
PDA – Personal Digital Assistant;  
PDF – Portable Document File;  
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PDH – plesiochronous digital hierarchy;  
Pdial – Internet Public Dialup Internet 

Access List;  
PDN – Public Data Network;  
PDP – Parallel Data Processing;  
PE – Permanent Education; Kształcenie 

Ustawiczne; tutaj przez Internet;  
PEAR – poczta elektroniczna administracji 

rządowej;  
Pearl – Practical Extraction and Report 

Language, język programowania, syntax 
C;  

PEM – Privacy Enhanced Mail;  
PGML – Precision Graphics Markup 

Language;  
PGP – Pretty Good Privacy; encryption 

program;  
Phare – Poland and Hungary Action for 

Restructuring of Economy;  
PHB – per-hop behavior, kluczowy element 

projektu DiffServ, PHB informuje router 
o sposobie traktowania konkretnego 
pakietu odnośnie priorytetu 
forwardowania lub preferencji 
opuszczenia;  

PHP – Hypertext Preprocessor, język 
skryptowy z osadzonym HTML do 
generacji DHTML, syntax C, Java, Perl; 

PHY – Physical Layer Device; OSI; 
PIA – Peripheral Interface Adapter;  
PIC – Personal Intelligent Communicator; 

Platform for Internet Content;  
PICS – Platform for Internet Content 

Selection, specyfikacja W3C, metadane 
związane z zawartością Internetu;  

PID – Process Identification Number, 
Product ID;  

PIER – Process for Internet Renumbering;  
PIF – Picture Interchange Format;  
PIM – Protocol Independent Multicast, Trzy 

rodzaje PIM – Sparse Mode, Dense 
Mode oraz Sparse-Dense Mode, PIM-
SM, PIM-DM, PIM-SD; PIM-SM oraz 
MSDP i MBGP stanowią łącznie rdzeń 
architektury multicast Internet2;  

PIM – Personal Information Manager;  
PIN – Personal Identification Number;  
PINE – Program for Internet News & Email;  

PING – Packet Internet Groper;  
PIO – Parallel/Processor/Programmed 

Input/Output;  
PIP – Programmable Interconnect Point;  
PIPO – Parallel In, Parallel Out;  
PIR – Protocol Independent Routing;  
PIXEL – element obrazu;  
PKC – Public Key Cryptography;  
PKI – Public Key Infrastructure,  
PLA – Programmable Logic Array;  
PLD – Programmable Logic Device;  
PLL – Phase Locked Loop;  
PMD – Polarization Mode Dispersion; 
PMD – Physical Media Dependent;  
PNA – Programmable Network Access;  
PNG –Portable Network Graphics, format 

grafiki internetowej; W3C; 
bezpatentowe zastąpienie formatu GIF; 

PNP – Plug and Play;  
POL – Problem Oriented Language;  
POL-34 (155)– Sieć naukowa ATM łącząca 

MANy na bazie Tel-Energo;  
POLWAN – sieć policyjna miast 

wojewódzkich;  
POMOST – sieć Systemu Pomocy 

Społecznej;  
POP – Post Office Protocol;  
PoP – Point of Presence, także GigaPoP,  
PoS – Packet over Sonet, technologia 

transportowa;  
POTS – Plain old telephone system;  
P2P – People to People;  
P3P – Platform for Privacy Preferences;  
PPGA – Plastic Pin Grid Array;  
PPI – Precise Pixel Interpolation;  
PPP – Public Private Partnership; także Point 

to Point Protocol;  
PPTF – Point-to-point Tunneling Protocol, 

MS;  
Premium Service – Usługa QoS bazująca na 

Expedited Forwarding (FE) PHB, 
Usługa Premium oferuje absolutną 
gwarancję, w przeciwieństwie do usługi 
Assured;  

PROM – Programmable ROM;  
PSAPI – Presentation Space API;  
PSDN – Packet Switched Data Network;  
PSDS – PSD Service;  
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PSN – Packet Switching Network, Processor 
Serial Number;  

PSPDN – Packet Switched Public Data 
Network;  

PTT – Postal, Telegraph and Telephone;  
PUB – Internet, Public;  
PVC – Permanent Virtual Circuit;  
PVPN – Photonic Virtual Private Network;  
 
QA – Quality Assurance;  
QBone – test międzydomenowy DiffServ w 
Internet2 I innych technik QoS;  
QoS – Quality of Service; standard gwarancji 

jakości usług sieciowych; współczesny 
Internet nie oferuje QoS, QoS definiuje: 
pasmo, opóźnienie, jitter, straty 
pakietów;  

 
RA – Radio Access; także WA – Wireless 

Access; także Real Audio;  
RADSL – Rate Adaptive DSL;  
RAID – Redundant Array of Independent 

Disks;  
RAMP – Remote Access Maintenance 

Protocol, Internet;  
RASAPI – Remote Access Service API;  
RARP –Reverse Address Resolution 

Protocol;  
RCP – Remote Control Panel;  
RCST – Remote Community Services 

Telecentre;  
RDBMS – Relational Database Management 

System;  
RDF – Resource Description Framework, 

integrator metadanych na sieci web jak: 
sitemaps, content ratings, stream channel 
def., search engine data collection, 
digital lib. Collection, distributed 
authoring, przy pomocy XML; część 
działań sieci semantycznej;  

RDO – Remote Data Object;  
RDP – Reliable Datagram Protocol;  
RDS/TMC – Radio Data System – Traffic 

Message Channel – radio cyfrowe ITS;  
RE – Remote Education; zdalna edukacja;  
REDFA – Rare Earth Doped Fiber 
Amplifier;  

RFC –Reguest for Comments, Internetowe 
dokumenty (IETF); Standardy 
internetowe są publikowane jako RFCs 

RFD – Request for Discussion, Internet;  
RFI – Request for Information, Internet;  
RFP – Request for Proposal, Internet;  
RFQ – Request for Quotation;  
RFS – Remote File Sharing;  
RFTS – Remote Fibre Test System;  
RGB – Red, Green Blue, model kolorów;  
RID – Relative Identifier;  
RIP – Remote Imaging Protocol;  
RIPE – Reseaux IP Europeens;  
Rlogin – aplikacja terminalowa pomiędzy 

hostami UNIX TCP/IP;  
RMON – Remote Monitor, standard SNMP 

raportowania stanu sieci;  
RMS – Root Mean Square;  
RMW – Read-Modify-Write;  
RN – Read News, Internet;  
RNA – Remote Network Access, MS;  
RND – Random; 
RNG – Random Number Generator;  
RNP – Regional Number Provider;  
ROADM – Reconfigurable OADM;  
RPR – Resilient Packet Ring, IEEE 802.17; 
RSA - algorytm szyfrowania danych w 

Internecie; 
RSVP – Resource Reservation Protocol;  
RTC –Real Time Clock;  
RTEL – reverseTelnet; Internet;  
RTG – Routing, skrót IETF;  
RTOS – Real Time OS; RTP – Real Time 

Protocol; RTSP – Real Time Streaming 
Protocol;  

RTP – Real Time Protocol;  
RWA – Routing & Wavelength Assigment;  
RWC – Remote Work Centre; Technika 

zarządzania telepracą; 
Rx – Receiver;  
 
SABRE – Semi-automatic Business Research 

Environment;  
SAN – Storage/System Area Network;  
SAPI – Speech API; MS;  
SAR – Segmentation And Reassembly; 
SATAN – Security Administrator Tool for 

Analyzing Networks;  
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SBC – Single Board Computer;  
SBCCS – Single Byte Command Code Set 

Mapping;  
SCADA – Supervisory Control and Data 

Acquisition;  
SCAM – SCSI Configuration Automatically;  
SCDMA – Synchronous Code Division 

Multiple Access;  
SCRN – Screen;  
SCSI – Small Computer System Interface;  
SDD – Software Description Database; 

Internet;  
SDF – Standard Data Format;  
SDH – Synchronous Digital Hierarchy;  
SDI – Szybki Dostęp do Internetu, rodzaj 

dostępu w kraju;  
SDK – Software Development Kit, np. 
OpenLDAP, Java JNDI;   
SDL – simple data link; Specification and 
Description Language;  
SDLC – Synchronous Data Link Control; 
Protokół;  
SDM – System Development Multitasking;  
SDN – Software Defined Network, AT7T;  
SDNS – Secure Data Network Service;  
SEC – Security, skrót IETF;  
SEMANTIC WEB – rozszerzenie obecnej 

sieci WEB, ze standaryzowaną 
zawartością informacyjną; 

SEPP – Secure Encryption Payment 
Protocol;  
SES – Single European Sky, podprogram 

eEurope i ITS;  
SET – Secure Electronic Transactions; 

standard Visa i MasterCard/EuroCard; 
SETEXT – Structure Enhanced Text, 

Internet;  
SFQL – Structured full-text Query 
Language;  
SFS – System File Server;  
SFT – System Fault Tolerance;  
SGCP – Simple Gateway Control Protocol;  
SGML – Standard Generalized Markup 

language;  
SHED – Segmented Hypergraphic Editor;  
SHG – Segmented Hypergraphics;  
SHTML – Server Side Include HTML;  
S-http – Secure HTTP;  

SI – Społeczeństwo Informacyjne;  
SIG – Special Interest Group;  
SIMC – Securities Industry Middleware 

Council;  
SIP – System Informatyzacji Prokuratur;  
SIP – Session Initiation Protocol;  
SLA – Service Level Agreement; ugoda 

komercyjna dotycząca QoS pomiędzy 
sieciami, partner SLS;  

SLIM – Structured Language for Internet 
Markup;  

SLIP – Serial Line Internet Protocol; TCP/Ip 
na łączu szeregowym;  

SLM – Spatial Light Modulator;  
SLP – Service Location Protocol;  
SLS – Service Level Specification, 

specyfikacja techniczna QoS sieci 
oferującej usługę innej sieci, składnik 
techniczny SLA;  

SLU –Spoken Language Understanding;  
SMART – Self monitoring and reporting 

technology;  
Smart Card – uniwersalny nośnik danych, z 

interfejsem do PC; 
SMDS – Switched Multimedia Data Service;  
SMF – Single Mode Fiber;  
SMIL – Synchronized Multimedia 

Integration Language; internetowy 
format strumieniowy;  

SMIME –Secure MIME;  
SML – Standard Meta Language;  
SMS – Short Message Service;  
SMTP – Simple Mail Transport Protocol;  
SNA – Systems Network Architecture; IBM 

mainframe protocol;  
SND – Sound;  
SNEWS – Secure News Serwer, Internet;  
SNMP – Simple Network Management 

Protocol, Protokół TCP/IP, statystyka 
sieci;  

SNR – Signal to Noise Ratio;  
SOA – Semiconductor Optical Amplifier;  
SOAP – Simple Object Access Protocol;  
SOE – Standard Operating Environment;  
SOHO – Small Office / Home Office;  
SONET/SDH – Synchronous Optical 

Network/Synchronous Digital 
Hierarchy; USA/Europa;  
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SOL – Simulation Oriented Language;  
SOS – Standards And Open Systems;  
SOTA – State of the Art;  
SPAN – Space Physics Analysis Network;  
SPIKE – Science Planning Intelligent 

Knowledge Based Environment;  
SPLD – Simple Programmable Logic 
Device;  
SPOOL – Simultaneous Peripheral 

Operations Online;  
SPP – Sequential Packet Protocol;  
SPS – Secure Packet Shield;  
SPX – Sequential Packet Exchange, SPP 

Novell;  
SQE – funkcja testowa jakości sygnału w 

sieci Ethernet, nazywany Heartbeat;  
SQL – Structured Query Language;  
SRAPI – Speech Recognition API;  
SRC – System Resources Controller;  
SRQ – Service Request;  
SSAP – System Service Access Point;  
SSL- Secure Socket Layer;  
STAR TAP – Science, Technology, and 

Research Transit Access Point;  
STD – Standard (RFC);  
STM-x – jak OC-x;  
STP – Secure Transfer Protocol;  
STS-X - Synchronous Transport Signal-X; 

jak OC-X ale dotyczy pasma 
elektrycznego w systemie 
optoelektronicznym;  

STT – Secure Transaction Technology, MS;  
SVC – Synchronous Virtual Channel; 

Switched Virtual Circuit;  
SVF – Simple Vector Format;  
SVG – standard metajęzyka grafiki 

wektorowej W3C, scalable virtual 
graphics, nowy internetowy format 
grafiki, obok bmp, jpg i gif; 

SVR – Server;  
SWAIS – Simple Wide Area Information 

Server, Internet;  
SWAP – Shared Wireless Access Protocol;  
SWISH – Simple Web Indexing System for 

Humans;  
SWP – Simple Web Printing;  
SYLK – Symbolic Link;  

SYMM WG – Synchronized Multimedia 
Activity WG, ciało W3C;  

SyncML – standard, uniwersalny protokół 
wymiany i synchronizacji danych na 
różnych platformach i urządzeniach;  

SysOp – System Operator; także SysReq, 
SysMod, SysLog, SysGen, SysAdmin;  

 
T1 – T1 line  
TACS – Total Access Communication 

System;  
Talk – EtherTalk, AppleTalk, TokenTalk, 

LocalTalk; protokoły;  
TAD – Telephone Answering Device;  
TAPI – Telephony API;  
TAS – Telephone Access Server;  
TAXI – Transparent Asynchronous 

Transceiver Interface;  
TCL – Tool Command Language;  
TCP/IP – Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol; 
TD – Teraflop Desktop; sieciowy 

metakomputer osobisty o wielkiej mocy 
obliczeniowej, projekt Globus; 

TDI – Transport DeviceInterface;  
TDM – Time Division Multiplexing;  
TEN-155 – Trans European Network; 

Poprzednik programu GEANT;  
TERENA – Trans-European Research and 

Education Networking Association;  
TETRA – Terrestial Trunked Radio; cyfrowy 

standard łączności radiowej;  
TFTP – Trivial FTP; mniejsze 

zabezpieczenie;  
THS –Thesaurus;  
TIFF – Tagged Image File Format;  
TIGER – Topologically Integrated 

Geographic Encoding and Referencing;  
TIMI – Technology Independent Machine 

Interface;  
TIMS – Text Information Management 

Systems;  
TINA – Transport Infrastructure Needs 

Assessment; transeuropejska sieć dróg 
w krajach akcesyjnych;  

TINA – Telecommunication Information 
Networking Architecture;  

TIP – Transaction Internet Protocol;  



Optyczny Internet Terabitowy 
 

Optyczny Internet Terabitowy 
28 

TLA – Three Letter Acronym;  
TLI – Transport Layer Interface; TLS- TL 

Security;  
TN –Telematics Network;  
TOP – Technical and Office Protocol;  
TPC –Twisted Pair cable; UTP – Unshielded 
TPC, STP – Shielded TPC;  
TPL – Transaction Processing Language;  
TQM – Total Quality Management;  
TSP – Telephony Service Provider;  
TSV – Transport Services, skrót IETF;  
TTFN –Ta-ta for now;  
TTP – Time-Trigered Protocol; także TT-

CAN;  
TTS – Text to Speech; Transaction Tracking 

System;  
TUCOWS – The Ultimate Collection of 

Winsock Software;  
TVOL – Televisoin online;  
TWAIN – Technology without an Interesting 

Name; connection between application 
and scanner software;  

Tx – Transmitter;  
Txt – Text;  
 
UA – User Agent; User Area;  
UAM – User Authentication Method;  
UART – Universal Asynchronous 

Receiver/Transmitter;  
UBR – Unspecified Bit Rate;  
UCAID – University Corporation for 

Advanced Internet Development, 
Korporacja nad projektami Internet2 
oraz Abilene;  

UCE – Unsolicited Commercial Email;  
UCL – Universal Communications 

Language;  
UCS – Universal Character Set;  
UCT – Ubiquitous Computing Tools, 

anywhere, anytime, anyhow computing;  
UCT – Universal Coordinated Time;  
UDB – Universal Data Bus;  
UDE – Universal Data Exchange;  
UDF – Universal Disk Format;  
UDMA – Ultra DMA;  
UDP – User Datagram Protocol; Internet; 
UDRL – Unidirectional Link Layer Routing;  
UDT – Uniform Data Transfer;  

UG – User Group;  
UML – Unified Modeling Language;  
UMTS – Universal Mobile 

Telecommunications System;  
UNC – Universal Naming Convention;  
UNI – User to Network Interface;  
UNICOM – Universal Integrated 

Communication System;  
UNMA – Unified Network management 

Architecture;  
UPL – User Program Language;  
UPS – Uninterruptible Power Supply;  
UPSR – Unidirectional Path Switched Ring; 
URC – Unicorm Resource Characteristics, 

UR Citation ;  
URI – Universal Resource Identifier;  
URL – Universal Resource Locator;  
URN – Universal Resource Number/Name;  
USART – Universal Synchronous 

Asynchronous Receiver/Transmitter;  
USB – Universal Serial Bus;  
USENET – User’s Network, Internet;  
UserID – User Identification;  
USOC – Universal Service Ordering Code;  
USRT – Universal Synchronous 

Receiver/Transmitter;  
USV – User Services, skrót IETF;  
UT – User Terminal;  
UTC – Universal Time Coordinated;  
UTI – Universal Text Interchange/Interface;  
UUID – Universal Unique Identifier;  
UWDM – Ultra WDM;  
 
VA – Virtual Address;  
VADSL – Very High Rate ADSL;  
VAL – Value + Voice Application 

Language;  
VAM – Virtual Access Method;  
VAN – Value Added Network;  
vBNS+ - Very High Performance Backbone 

Network Sevice Plus, sieć szkieletowa 
Internet2, komercyjny następca vBNS, 
vBNS działało w okresie 1995-2000;  

VBR – Virtual Bit Rate;  
VC – Virtual Channel;  
VCC – Virtual Channel Connection;  
VCD – Virtual Communications Driver;  
VCI – Virtual Circuit Identifier;  
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VCN – Virtual Corporate Network;  
VCPI – Virtual Control Program Interface;  
VCS – Virtual Catalogue System, VFS; 
VDD – Virtual Device Driver; VDDM – 

VDD Manager;  
VDD – Virtual Disk Drive;  
VDF – Virtual Dark Fibre;  
VDS – Virtual DMA Services;  
VDSL – Very High Data Rate DSL;  
VEMMI – Versatile Multimedia Interface;  
VERONICA – Very Easy Rodent Oriented 

Net Wide Index to Computer Archives, 
Internet;  

VESA – Video Electronics Standards 
Association;  

VFS – Virtual File System, także VNFS – 
Virtual Network File System;  

VIA – Virtual Interface Architecture;  
VIE – Virtual Information Environment;  
VIF – Virtual Interface;  
VL – Virtual Link;  
VLAN – Virtual Local Area Network;  
VLINK – Visited Link, HTML;  
VM – Virtual Machine; Virtual Memory;  
VMB – Virtual Machine Boot;  
VME – Versa Module Eurocard; Virtual 

Memory Environment;  
VML – Vector Markup Language; MS;  
VMM – Virtual Machine manager;  
VMS – Variable Message Sign; sterowane 

siecią znaki drogowe; Voice Message 
System;  

VN – Virtual Network;  
VNA - Virtual Network Architecture;  
VHDWDM – Very High Density WDM;  
VO – Vitual Organization, rezultat Data 

Grid, Globus;  
VOA – Variable Optical Attenuators, MEMS 

VOA; Zdalnie zmienne tłumiki 
światłowodowe; 

VOD – Video on Demand;  
Voice Browser -  program W3C nad 

głosowym browserem web;  
VoIP – Voice over IP; 
VOS – Voice/Verbal OS;  
VPDN – Virtual Private Data Network;  
VPE – Visual Programming Environment;  
VPL – Virtual Programming Language;  

VPN – Virtual Private Network;  
VPS – Voice Processing System;  
VR – Virtual Reality;  
VRML – VR Markup (Modeling) Language;  
VROO – Virtual Real time Object Oriented 
VS – Virtual Storage;  
VSAM – VS Access Method;  
V&V – Verification and Validation;  
 
W3C – World Wide Web Consortium;  
WAI – Web Accessibility Initiative,  

program W3C,  
WAI - Web Application Interface; Netscape;  
WAIS – Wide Area Information Server;  
WAITS – Wide Area Information Transfer 

System;  
WAN – Wide Area Network;  
WAP – Wireless Application Protocol; 

protokół GSM do Internetu;  
WATS – Wide Area Telecommunications 

Service;  
WBEM – Web Based Enterprise 

Management;  
WDD – Wavelength Disk Drive; wirtualny 

dysk DWDM; analogia do HDD;  
WDM – Wavelength Division Multiplexing;  
.WEB – Entities Emphasized the WWW, 

Domain Name;  
WebCGM – Modyfikacja standardu CGM 

przez W3C dla sieci Web;  
WebNFS – Web Network File System, Sun;  
WELL – Whole Earth Electronic Link 

(BBS);  
WG –Working Group;  
WGS – Work Group System;  
WinForum – Wireless Information Networks 

Forum;  
WINS – Windows Internet Naming Service;  
WINSOCK – Windows Open Systems 

Architecture, Windows Socket, MS;  
WIS – WAN Interface Sublayer;  
WIT – Web Interactive Talk, Internet;  
WLL –Wireless Local Loop; 
WMC – Workflow Management Coalition;  
WML – Wireless Markup Language;  
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WMRM – Write many, read many, WORM – 
Write once, read many;  
WNIC – WAN Interface co-processor;  
WNIM – WAN Interface Module;  
WRT – With Respect To;  
WSAPI = Web Site API;  
WWDM – Wide WDM;  
WWIS – World Wide Information System, 

Internet;  
WWW – World Wide Web; Internet;   
WYSIWYG – What you see is what you get;  
 
X.25 – standard protokołu sieci z 

przełączanymi pakietami;  
X.500 – Standard ITU dla certyfikatów 

klucza publicznego, X.509 jest częścią 
X.500;  

X2B – Hexadecimal to Binary, REXX;  X2C 
– Hexadecimal to Character; X2D=H2D;  

XA – Extended Architecture;  
XAPIA – X.400 Application Program 

Interface Associations;  
XFDL – Extended Forms Description 

Language;  
Xforms – W3C, następna generacja 

formularzy Web;  
XHTML – Extensible HTML, standard 

W3C, reformulacja HTML w XML;  
XIOS – Extended Input/Output System;  
XLink – XML Linking Language;  

XLL – Extensible Link Language;  
XML – Extensible Markup Language; 

Standard W3C metajęzyka 
internetowego, kontynuator SGML, 
posiada znaczną skalowalność i 
możliwość rozwoju;  

XPath – XML Path Language;  
XRT – Extensions for Real Time;  
XSL – Extensible Stylesheet Language;  
XSMD – Extended Storage Module Drive 

/Interface;  
XSSI – Extended Server Side Includes;  
 
ZEN – Zero Effort Network (Novell);  
ZIF – Zero Insertion Force; także LIF – low 

insertion force;  
ZIP – Compressed File;  
ZSI – Zintegrowane Systemy Informatyczne;  
ZSL – Zero Slot LAN;  
 
:-) smile;  
:-] smirk,  
;-) wink;  
8-) wide-eyed;  
:-D laughing,  
:-( frown;  
:-X close-mouthed;  
:-O open-mouthed;  
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CZĘŚĆ  I   
 

BUDOWA I DZIAŁANIE 
OPTYCZNEGO INTERNETU 
 
 

1.  WSTĘP, INTERNET, OPTYCZNY INTERNET, 
INTERNET TERABITOWY I PETABITOWY 

 
 
Badania naukowe są jedną z podstaw rozwoju 

wszystkich aspektów społeczeństwa, zarówno 
technicznych jak i humanistycznych. Początkowo były 
one prowadzone wyłącznie przez jednostki, potem 
niewielkie izolowane grupy badaczy zlokalizowane w 
jednym miejscu. Nawiązywano współpracę, 
porównywano wyniki między grupami. Komunikacja 
pomiędzy grupami była ograniczona technicznymi 
czynnikami infrastrukturalnymi. Rewolucja w elektronice 

spowodowana wprowadzeniem komputera osobistego oraz rewolucja w telekomunikacji 
spowodowana wprowadzeniem światłowodu, z ciągle malejącymi kosztami sprzętu, ciągle 
szybko wzrastającymi parametrami technicznymi, dokonała transformacji sposobów 
porozumiewania się ludzi w skali kraju i ostatnio także w skali międzynarodowej – globalnej. 
Internet jest oczywistą manifestacją tej rewolucji telekomunikacyjnej.  

Ten szybki postęp w telekomunikacji posiada znaczący efekt na sposób w jaki są 
prowadzone badania naukowe. Zupełnie przestała mieć znaczenie lokalizacja grup 
badawczych. Nie jest konieczna ich lokalizacja wspólna w jednym miejscu. Szerokopasmowa 
infrastruktura teleinformatyczna, poprzez taki system jak Internet, łączy odległe grupy 
naukowe niemalże tak jakby były w jednym miejscu geograficznym. Rozwój 
telekomunikacji, a szczególnie transmisji danych doprowadził do ustanowienia „Krajowych 
Sieci Naukowych” w wielu krajach na całym świecie. Sieci te łączą uniwersytety i centra 
naukowe, ostatnio także kulturę i administrację. Wzorem tych rozwiązań poszły sieci 
komercyjne.  

W Europie większość krajów  rozwinęło takie sieci w latach osiemdziesiątych: JANET w 
Wielkiej Brytanii, SURFnet w Holandii, WIN w Niemczech są przykładami takich 
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pionierskich sieci. Korzyści naukowe z istnienia takich sieci stały się jasne niemalże 
natychmiast z ich ustanowieniem. Następnym oczywistym etapem stała się konieczność 
umożliwienia współpracy międzynarodowej pomiędzy naukowcami na platformie sieci 
naukowych. Rozwój partnerstwa międzynarodowego stał u podstaw działania Unii 
Europejskiej. W końcu lat 80-tych Krajowe Sieci Naukowe w Europie, pod parasolem EC, w 
ramach programu Eureka ustanowiły projekt Cosine przygotowania budowy pierwszej pan-
europejskiej komputerowej (teleinformatycznej) sieci naukowej. Jednym z rezultatów 
projektu były przygotowania do ustanowienia sieci naukowego Internetu – EuropaNET. 
Krajowe Sieci Naukowe w Europie uznały, że konieczne jest powołanie wspólnej stałej 
organizacji, do której obowiązków należałoby – budowa międzynarodowej naukowej sieci 
pan-europejskiej i następnie zapewnienie na niej usług wysokiej jakości dla naukowej 
społeczności europejskiej. W 1991r. postanowiono, że organizacja ta będzie działać pod 
nazwą DANTE.   

Tytuł  niniejszego skryptu został wybrany w takiej postaci ze względów 
marketingowych. Być może, dojdzie do tego prędzej czy później, że nie będzie innego 
Internetu niż optyczny, i innego niż szerokopasmowy o szerokościach pasma raczej 
gigabitowych niż megabitowych na poziomie pojedynczego użytkownika a terabitowych na 
wyższym poziomie MAN i być może nawet petabitowym i większym na poziomie 
szkieletowym, WAN, ogólnoświatowym. Przymiotniki, które dodajemy do słowa Internet, 
żeby wyrazić, być może, swój podziw dla zaskakującego fenomenu tego zjawiska, będą 
wkrótce zupełnie niepotrzebne. Na tym poziomie szerokopasmowości, którą możemy 
obserwować już dzisiaj, Internet może stać się prawdziwym integratorem, technologii, 
technik, transportów, usług. Prawdziwym, jak to mówią Amerykanie „melting pot”, technik 
porozumiewania się w społeczeństwie.  

Tak naprawdę nie ma Internetu Optycznego, to tylko znakomita, jak się okazuje, technika 
jego realizacji. Liczy się zbiorowy pomysł, budowy wirtualnej warstwy współczesnego 
społeczeństwa, która to warstwa wykonuje także całkiem nie wirtualne funkcje, i któremu 
fotonika nadała dynamiki realizacyjnej. Internet jest nieuchronnym wykwitem rozwijającego 
się społeczeństwa. Nie mógł nie powstać na odpowiednim etapie rozwoju naszej cywilizacji.  

Rozwój Internetu w sposób fundamentalny dokonuje rewolucyjnej przebudowy 
współczesnej telekomunikacji. Ruch telekomunikacyjny może wzrosnąć 
kilkudziesięciokrotnie w ciągu najbliższych pięciu lat [1]. Systemy SDH ustępują gwałtownie 
pola Ethernetowi oraz TCP/IP [2, 3]. Powstają firmy zajmujące się wyłącznie produkcją 
pasma [4] oraz firmy oferujące pasmo po coraz niższych cenach [5]. Jedynym wskaźnikiem 
efektywności inwestycji jest obniżenie kosztu transmisji bitu na kilometr, co najmniej o rząd 
wielkości. Kładzione są do ziemi kable zawierające po 500 światłowodów [04], mogące w 
niedalekiej przyszłości wejść w obszar przepływności petabiowych na kabel.  

Organizowane są konferencje naukowe na temat czarnych (niepracujących) 
światłowodów w takich kablach [06]. Odstęp międzykanałowy w systemach DWDM ulega 
zawężeniu w krokach 100GHz, 50 GHz, 25 GHz, 12,5GHz [7]. Ilość długości fal 
transmitowanych jednym włóknem z obecnych 80-128 (dla 10 i 40 Gbit/s) wzrasta do 160-
256 [8] i dalej do 320-512 [9]. W perspektywie 5 lat mówi się o przekroczeniu 1000 długości 
fal w jednym włóknie. Nowe światłowody bez hydroniowych pasm absorbcyjnych oferują 
użyteczne pasmo transmisyjne od 1280 do 1625nm a więc o szerokości 345nm. Nowe 
elementy przeplatające w dziedzinie długości fali (ang.interleaver), w przyszłości budowane 
na udoskonalonych światłowodach braggowskich, potrafią dokonać przeplotu (lub rozplotu) 
dwóch systemów DWDM w pojedynczy o połowie odstępu międzykanałowego [10].  
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Systemy TDM obecnie pracujące z szybkościami 10 Gbit/s i 40 Gbit/s testowane są dla 60 
Gbit/s i 80 Gbit/s [11] a w niedalekiej przyszłości dla 100Gbit/s.  

Dalszy wzrost prędkości modulacji związany jest z zastosowaniem multiplekserów i 
demultiplekserów OTDM [12]. Optyczne elementy TDM dokonują konwersji stopy bitowej 
sygnału w dziedzinie fotoniki, np. w dół przed detekcją sygnału w elektronicznym układzie 
TDM. Odległości międzywzmacniakowe wzrastają z obecnych 600 km do 6000 km przy 
zastosowaniu wzmacniania ramanowskiego w światłowodzie i kompensacji dyspersyjnej 
włókna optycznego [13]. Wielkość i koszty routerów, switchy i hubów systemów METRO 
DWDM stają się konkurencyjne z klasycznymi rozwiązaniami telekomunikacyjnymi, przy 
wielokrotnie większej oferowanej przepływności [14]. Rozwój wzmacniaczy optycznych i 
technik gęstego podziału falowego jest powodem stosowania w systemach 
telekomunikacyjnych, gdzie tylko to możliwe, elementów optycznych i fotonicznych kosztem 
elementów elektronicznych. W celach przełączania sygnału fotonicznego do systemów 
telekomunikacyjnych wprowadzane są elementy mikroelektromechaniczne typu MEMS oraz  
ich wersja optoelektroniczna POEMS, MOEMS [15].  

Wszystkie bez wyjątku kraje zaawansowane technologicznie tworzą od kilku lat, 
odnawiane periodycznie, masywne, rządowo – prywatne programy rozwoju infrastruktury 
krajowych sieci Optycznego Internetu oraz rozszerzania aplikacji i usług tej sieci. W tym 
środowisku nie ma wątpliwości czy należy rozwijać Optyczny Internet i jego zastosowania. 
Pytanie jest jedynie o strategię jego rozwoju.  

 

Tabela. 1.1.  Jednostki pamięci i pasma dla skali obecnego i przyszłego 
Internetu   

prefix skrót binarnie jednostka
pamięci decymalnie jednostka  

pasma 
kilo- K 1,024 (210) KB 1,000 (103) Kb/s  (Kbps) 
mega- M 1,048,576 (220) MB 1,000,000 (106) Mb/s 
giga- G 230 GB 109 Gb/s 
tera- T 240 TB 1012 Tb/s 
peta- P 250 PB 1015 Pb/s 
exa- E 260 EB 1018 Eb/s 
zetta- Z 270 ZB 1021 Zb/s 
yotta- Y 280 YB 1024 Yb/s 

 

Mówimy obecnie o Internecie Gigabitowym na poziomie LAN i Terabitowym na 
poziomie WAN, mimo iż na platformie Internetu obie technologie LAN i WAN ulegają 
pewnego rodzaju funkcjonalnej integracji. Podobnie procesowi unifikacji podlegają interfejsy 
sieciowe typu sieć – sieć (NNI) i sieć – użytkownik (NUI). Procesy integracyjno – 
unifikacyjne, związane fundamentalnie z rozszerzeniem pasma, prowadzą ewolucyjnie do 
nowego rodzaju sieci, którą nazywamy umownie Internetem Następnej Generacji, Trzeciej 
Generacji, X-Internetem. Nie potrafimy jednak już dzisiaj odpowiedzieć na pytanie kiedy 
Internet będzie yottabitowy – za kilkadziesiąt (60 – 80) czy raczej za 100 – 200 lat. Dzisiejsze 
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trendy wskazują raczej na ponad 100 lat, chyba że pasmo stanie się nowym rodzajem waluty, 
wówczas może się to stać znacznie wcześniej niż przewidujemy.  
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2.   CO TO JEST OPTYCZNY INTERNET? 

 
 
Najbardziej naturalną definicją jest stwierdzenie, że jest to rodzaj sieci z protokołem IP 

zbudowanej na światłowodach. Dla celów niniejszego opracowania można przyjąć definicję 
(za siecią Canet), że jest to każda sieć Internet w której połączenia fizyczne sieciowej 
warstwy łączy realizowane są przy pomocy dedykowanych długości fali optycznej w 
światłowodzie prowadzącym multipleksowany sygnał WDM. Taki światłowód jest połączony 
bezpośrednio z optoelektronicznym lub fotonicznym routerem sieciowym. Router 
optoelektroniczny zastępuje tradycyjne urządzenia ATM oraz SONET/SDH przełączające i 
multipleksujące. Router optoelektroniczny steruje dostępem do danej długości fali, kontroluje 
procesy przełączania, routingu i zabezpieczeń.  

Internet Optyczny jest pierwszą siecią rezygnującą z podstawowej zasady 
telekomunikacji przełączania obwodów elektrycznych i zestawiania łączy. Na takich 
zasadach bazują rozwiązania SONET i ATM. Taką nową sieć nazywamy datagramową z 
prawdziwą warstwą łączy. Problemy architekturalne i projektowe tak zdefiniowanej sieci 
Optycznego Internetu nie są zasadniczo różne od rozwiązań ATM PVC (Permanent Virtual 
Circuit) Stałych Obwodów Wirtualnych. Inżynieria ruchu w takiej sieci musi być 
wykonywana na warstwie IP. Sieć nie posiada odrębnej podłożowej warstwy transportowej. 
Taki protokół jak Wieloprotokołowe Przełączanie Etykiet (MPLS – Multi Protocol Label 
Switching) staje się podstawą efektywnego zarządzania i inżynierii sieciowej.  

Internet Optyczny posiada ogromny potencjał przejścia w niedalekiej przyszłości na 
routing całkowicie optyczny i całkowicie optyczne przełączanie sygnałów. Dzisiejsze 
rozwiązania budowy obwodów, nie przełączanych elektronicznie ale zestawianych z 
dedykowanych długości fal, już obecnie wykazują znacznie większą elastyczność projektową, 
topologii oraz architektury niż rozwiązania klasyczne. Dedykowanie jednej długości fali lub 
jak się mówi w języku Optycznego Internetu „jednej lambdy” na grupę złożonych zadań 
sieciowych a inną lambdę do obsługi innych grup zadań całkowicie zmieniło od roku 1996 
koncepcję zastosowań i rozwiązań sieci światłowodowych. Te zmiany pogłębiane są przez 
znaczny wzrost szybkości transmisji na jednej lambdzie, obecnie do kilkudziesięciu Gbit/s.  

Na Internet Optyczny składają się takie techniki i technologie jak WDM, Fotonika, 
Optoelektronika, Technika Światłowodowa, itp. Jednak fundamentem stała się technika 
transmisji sygnału optycznego jednocześnie w wielu podzielonych pasmach falowych – 
WDM o odstępach pomiędzy pasmami rzędu ułamka nanometru – czyli w dziedzinie 
częstotliwości rzędu dziesiątków gigaherców. 

 
 
2. 1.   ZWIELOKROTNIENIE FALOWE WDM, DWDM, HDWDM 

 
Technika multipleksowania długości fal (ang. Wavelength Division Multiplexing)  po raz 

pierwszy rozszerza tradycyjną metodę multipleksowania różnych usług sieciowych na jeden 
(pojedynczy) sygnałowy strumień transportowy. Najbardziej popularnym rozwiązaniem 
metody klasycznej w wersji światłowodowej był mechanizm transportowy TDM a 
realizowany w sieciach SONET/SDH (Synchroniczna Sieć Optyczna). Kilka lat temu 
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technika ATM zaczęła odgrywać znacznie większą rolę w biznesowych systemach 
szerokopasmowych z multipleksowaniem komórkowym lub pakietowym. Wraz z 
wprowadzeniem i następnie dynamicznym  rozwojem techniki WDM z gęstym upakowaniem 
długości fal (DWDM, HDWDM) stało się możliwe dodatkowe optyczne zwielokrotnienie 
poprzednich systemów np. ATM czy SDH. Przestrzeń transmisji pojedynczym światłowodem 
stała się wielowymiarowa z możliwością interakcji pomiędzy tymi dodatkowymi wymiarami 
falowymi wprowadzonymi poprzez WDM. Mówiono na początku rozwoju WDM, że różne 
długości fali (lambdy) stają się nośnikiem dla różnych usług oferowanych klasyczną metodą 
„elektryczną”. Prowadzona w pojedynczym światłowodzie pewna ilość długości fal może 
obsługiwać szerokopasmową sieć IP Optycznego Internetu, a jednocześnie jedna lub kilka 
innych długości fali może być dedykowanych systemowi sieciowemu ATM. Również 
jednocześnie na tym samym światłowodzie inne długości fal mogą obsługiwać tradycyjną 
sieć SONET/SDH.  Z kolei ta właśnie sieć Sonet/SDH może być wyposażona w kilka 
nałożonych protokołów, włączając w to IP oraz ATM. Można by powiedzieć pełne 
pomieszanie protokołów na różnych poziomach, pełna dowolność w konfiguracji sieci.  

 
Rys.2.1. Zintegrowany Gigabitowy Internet Optyczny, topologia wielo-falowej pętli 
światłowodowej. Przewidywania wzrostu pasma mówią o podwojeniu co 6 miesięcy w 
globalnym Internecie Optycznym [www.canet.net]. 

 
Z rynkowego punktu widzenia podstawową zaletą systemu WDM jest że operatorzy 

mogą oferować klientom, po raz pierwszy, stosunkowo tanie, szerokopasmowe usługi 
sieciowe dopasowywane indywidualnie do potrzeb. Taki zakresu usług może obejmować 
prostą ofertę ciemnego światłowodu, poprzez szerokopasmową sieć IP do wysokiej jakości 
usługi VPN wirtualnej sieci prywatnej działającej na ATM na SONET lub WDM.  

Przyszła sieć Optycznego Internetu, jak to widzimy dzisiaj, może być jednolitą 
kompozycją protokołów transportowych różnego rodzaju, każdy działający na swojej 
długości fali. Takie podejście projektowe doprowadziło już dzisiaj do architektonicznej 
integracji IP na WDM z usługami ATM i SONET. Na razie zachowana jest odrębna specyfika 
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każdego z, wymienionych powyżej i podlegających integracji, rodzajów transportu. System 
Optycznego Internetu bazujący na IP/WDM (IP bezpośrednio na WDM) w najbliższym 
czasie będzie używany najbardziej optymalnie dla transportu dużego ruchu o jakości 
Najlepiej Jak Tylko Możliwe (BE – ang. Best Effort) pomiędzy komputerami. System 
transportu IP/ATM jest używany dla budowy VPN i sieci IP o stałej gwarantowanej wysokiej 
jakości usług, jakości nie możliwej do zapewnienia w sieciach klasy BE. System IP/SONET 
jest używany w celu agregacji i zapewnienia tradycyjnych usług sieci IP (poprzednio 
zapewnianych przez łącza T1 i  DS3s).  

W roku 1998 operatorzy instalowali systemy WDM do 16 lambd. W 1999 roku 
instalowano systemy do 64 lambd. Obecnie operatorzy sieci Optycznego Internetu instalują 
systemy do 128 długości fali. Opracowywane są standardy dla 256 i 512 długości fali a także 
1024. W laboratoriach badawczych prowadzone są prace nad dalszym zwiększeniem tej 
liczby ponad 1000. W ciągu najbliższych kilku lat nastąpi dramatyczny wzrost dostępnego 
pasma transmisyjnego wraz ze zwiększającą się gęstością upakowania długości fal w 
pojedynczym światłowodzie i wprowadzeniem systemów VHDWDM. Przewiduje się, że w 
ciągu najbliższego czasu wzrost dostępnego efektywnego pasma przekroczy szybkość 
wzrostu mocy obliczeniowej procesorów. Ten ostatni jest określany empirycznym prawem 
Moora, któr mówi o podwojeniu mocy obliczeniowej w ciągu 18 miesięcy. Z prawa Moora 
wynika potencjalna możliwość wzrostu popytu na pasmo przez komunikację typu komputer – 
komputer. Jeśli podaż pasma przekroczy znacznie popyt wynikający z prawa Moora, to 
nadmiarowe pasmo będzie musiało być zagospodarowane przez inne rodzaje aplikacji, w 
chwili obecnej wydaje się, że przez multimedia w czasie rzeczywistym – choć nie jest to do 
końca pewne. Podaż pasma o kilka rzędów wielkości przekraczającego obecnie dostępne 
będzie miała jednak ogromny wpływ na architekturę sieci komputerowych w bliskiej 
przyszłości. Elementem tworzącym sieć jej aplikację, konfigurację, parametry stanie się 
komputer a nie sama sieć. Sieć o bardzo szerokim nie ograniczającym aplikacji paśmie stanie 
się niewidoczna, przezroczysta. Komputer będzie decydował o jakości sieci.  

 
Rys.2.2. Wzrost pasma sieci Optycznego Internetu w porównaniu ze wzrostem mocy 
obliczeniowej procesorów PC, w jednostkach względnych.  
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Ostatnie postępy w rozwoju systemów HDWDM pozwalają na wdrożenia sieci Internetu 

optycznego bazującego na wielo-dostępowych magistralach światłowodowych. Systemy takie 
nie wymagają w ogóle podłoża w postaci wielo-usługowego protokołu transportowego 
SONET/SDH i ATM. Niektóre wewnętrzne charakterystyki ruchu internetowego jak 
samopodobieństwo, niesymetria ruchu w kierunku serwera, niesymetria routingu i danych 
pozwalają na optymalizację sieci wykorzystując indywidualne długości fali. Możliwe jest 
przesyłanie natywnych ramek Ethernetu gigabitowego lub SONET/SDH na falach WDM, 
które łączą odpowiednie routery a mimo to zachowuje się oryginalną koncepcję sieciową 
Internetu. Inżynieria ruchu, odtwarzanie, odzyskiwanie, zabezpieczenia i zarządzanie pasmem 
muszą być teraz realizowane w warstwie IP. Podstawowym zagadnieniem dla utworzenia 
niezawodnej sieci eksploatacyjnej stają się nowe protokoły routingu i przełączania takie jak 
MPLS, pozwalające na tworzenie uni-kierunkowych ścieżek z szybkim odtwarzaniem i 
zabezpieczeniami w warstwie IP.  

Wdrożenie sieci HDWDM na obszarach uczelnianych i municypalnych pozwala 
operatorom telekomunikacyjnym i dostawcom usług internetowych (ISP) na znaczną 
elastyczność względem klientów sieci oferowania zintegrowanej klasy usług: IP wprost na 
WDM dla sieci IP o dużym ruchu i pętli lokalnych oraz regionalnych, IP na ATM dla 
wirtualnych sieci prywatnych - VPN i sieci o relatywnie niewielkiej szerokości pasma, oraz 
IP na sieci SONET dla celów multipleksowania z tradycyjnymi usługami TDM. Koszty takiej 
sieci mogą okazać się kilka rzędów wielkości mniejsze niż dzisiejszej architektury Internetu. 

 Obecne zagadnienia techniczne, ekonomiczne i organizacyjne wdrożenia multi-
gigabtowego Internetu optycznego wydają się być następujące [2]: Co w rzeczywistości 
stanowi optyczny Internet, Rozwój techniki HDWDM stanowiącej podstawę optycznego 
Internetu, Dlaczego konieczna jest budowa optycznego Internetu, Wzrost ruchu 
internetowego, Zastosowania Internetu i rodzaj danych, Specyficzna definicja pasma w 
Internecie, Charakterystyki ruchu internetowego, Fraktalna natura danych, Znaczna asymetria 
Tx/Rx, Niesymetria ruchu od serwera, Opcje transportowe – WDM, SONET/SDH czy ATM, 
Optyczny Internet czy Optyczny ATM 16, Optyczny Internet czy transmisja pakietowa na 
SONET/SDH, WDM z przełączanymi układami czy WDM datagramy, Ramkowanie – 
SONET/SDH, Ethernet multi-gigabitowy, Frame Relay, Rozwój metod budowy sieci 
optycznych, Rozwój elementów systemu optycznego – rodzaje światłowodów, lasery, 
wzmacniacze REDFA, sprzęgacze, wzmacniaki elektroniczne szerokopasmowe, 
transpondery, optyczne węzły dostępowe (add/drop), klucze, matryce przełączające, 
multipleksery i demultipleksery, sieci połączeń lokalnych, Standardy WDM oraz ich 
wzajemna i zewnętrzna kompatybilność, Możliwe rozwiązania architektoniczne optycznego 
Internetu, Technologie WAN czy MAN w aspekcie optycznego Internetu, Hybrydowe sieci 
optyczne, Homogeniczne sieci optyczne, Używanie obu kierunków transmisji w pierścieniu 
światłowodowym, Optyczna sieć IP MAN, Centralne węzły sieci optycznego Internetu, 
Inżynieria ruchu internetowego, Restoral, Zagadnienia QoS i zarządzanie siecią, Odtwarzanie 
warstwy 3, Rozwój kosztów i scenariusze marketingowe, Koszty systemów dalekosiężnych 
na WDM, Koszty systemów municyplanych (Metro) na WDM, Przykłady praktycznych 
implementacji pilotowych – np.: Inicjatywa NGI [11], Abilene [1], Canarie, CA*Net3 - 
Narodowy Kanadyjski Projekt Internetu Optycznego [2], Pionier [74], itp. 

 Listę powyższych problemów zebrano w źródłach internetowych dotyczących rozwoju 
optycznego Internetu. W niniejszej pracy autor stara się przedstawić krótkie charakterystyki 
większości z sygnalizowanych tutaj zagadnień technicznych i organizacyjnych ilustrując je 
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przykładami praktycznych wdrożeń i zastosowań Internetu gigabitowego na świecie i u nas w 
kraju.  

 
 
2. 2.   FOTONIKA, POMIĘDZY OPTYKĄ I ELEKTRONIKĄ 

 
Z dziedzinami telekomunikacji światłowodowej i ostatnio Internetu Optycznego 

związane są takie terminy jak „Optical Computing and Photonic Switching” lub obecnie 
„Photonics in Information Processing”. Terminy komputing i przełączanie optyczne zostały 
wprowadzone ponad dziesięć lat temu,  w okolicach początków rozwoju sieci Internet, przez 
kilka wiodących laboratoriów z dziedziny telekomunikacji światłowodowej i fotoniki. 
Terminy te zostały wprowadzone jako konsekwencja rewolucyjnego rozwoju tej dziedziny 
fotoniki, w przeświadczeniu (już wówczas przeszło dziesięć lat temu), że przyszłe 
szerokopasmowe sieci transmisji, przetwarzania, przełączania i akwizycji informacji będą w 
pełni fotoniczne. Teraz te przewidywania ulegają kulminacji w realizacji pierwszych multi-
gigabitowych testowych fragmentów sieci Optycznego Internetu. W niektórych środowiskach 
technicznych zaangażowanych w budowę Optycznego Internetu i fotonicznej infrastruktury 
towarzyszącej mówi się o kilku brakujących elementach systemu całkowicie fotonicznego, a 
w szczególności cyfrowego procesora optycznego oraz sprawnego układu lokalnej 
dystrybucji sygnału o pojemności wielu tysięcy równoległych kanałów. Niektóre z tych 
brakujących ogniw są intensywnie opracowywane. Jednym z najważniejszych urządzeń 
systemu przyszłych rozwiązań Optycznego Internetu jest całkowicie optyczny router o 
zagregowanej mocy przełączania w zakresie petabitów i pracujący z szybkościami 
terabitowymi dla indywidualnych grup kanałów transmisyjnych.  

Tematyce „Fotoniki w Przetwarzaniu Informacji” stanowiącej teoretyczną i fizyczną 
podstawę działania urządzeń Optycznego Internetu poświęcone były dwie Krajowe Szkoły 
Optoelektroniki PAN. Pierwsza była zorganizowana w Ustroniu w czerwcu 1996 roku. Druga 
odbyła się w Starych Jabłonkach na Warmii w listopadzie 2000 roku. Obydwie Szkoły były 
organizowane przez inżynierów i fizyków,  specjalistów telekomunikacji,  fotoniki, optyki, 
optoelektroniki. Tematyka dziedziny fotoniki – podstawy Optycznego Internetu obejmuje 
następujące zagadnienia: architektura układów optycznych dla przetwarzania informacji, 
możliwości i ograniczenia systemów optycznego przetwarzania informacji, neuropodobne 
sieci optyczne, optoelektroniczne i fotoniczne przełączanie cyfrowych sygnałów optycznych,  
elementy funkcjonalne, podzespoły, układy i  urządzenia fotoniczne, podsystemy, systemy i 
sieci fotoniczne, procesory analogowe i cyfrowe, pamięci fotoniczne – dynamiczne i stałe, 
fotonika w komputerach,  połączenia mikro-optyczne, fotoniczne i optoelektroniczne 
urządzenie mikro-elektro-mechaniczne,  nowe zjawiska i materiały fotoniczne, struktury 
fotoniczne aktywne i bierne, algorytmy dedykowane urządzeniom i systemom fotonicznym, 
zastosowania fotoniki, itp.  

 
 

2. 3.   SIECI LAN, MAN, WAN 
 
Dzisiejsze systemy sieciowe LAN, MAN, WAN i SAN działają z różnymi prędkościami, 

używają różnych protokołów i dlatego mówi się, że brak jest rozwiązań synergetycznych oraz 
że takie rozwiązania dalekie są od optymalnych pod względem kosztów i parametrów. 
Ostatnie tendencje rozwoju telekomunikacji, stymulowane skokowym wzrostem popytu na 
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pasmo, stwarzają po raz pierwszy możliwość konwergencji wszystkich wymienionych 
technik przy prędkościach powyżej 10GBit/s. Taka konwergencja pozwoli na tworzenie 
masywnych strumieni danych z odległych magazynów danych, w poprzek krajów, regionów, 
przez WAN aż do korporacyjnych LAN-ów, bez jakichkolwiek opóźnień, kosztownego 
buforowania, kilkukrotnego dopasowywania prędkości transmisji, problemów synchronizacji, 
jednocześnie przy zachowaniu standardu jakości QoS. Technologią transportową Optycznego 
Internetu jest Multi-Gigabitowy Ethernet [5].  

 
 

2. 4.  SIEĆ ATM 
 

ATM wydaje się dobrym rozwiązaniem w połączeniach WAN, gdzie konieczność i 
potrzeba oparcia technicznego, serwisu i zapewnienia usług zintegrowanych (głos, wideo, 
dane, obrazy, tekst, itp.) i zastosowania czasu rzeczywistego odgrywają najistotniejszą rolę. 
ATM może być używany także tam gdzie istotne jest zagadnienie integracji sieci LAN z 
siecią ATM WAN. Daje to gwarancje odpowiednich stałych kosztów, wysokiej 
niezawodności, jakości usług i obsługi różnorodnych aplikacji. 

 
 

2. 5.   SIECI ETHERNET I ETHERNET GIGABITOWY 
 
Ethernet gigabitowy zapewnia dzisiaj pasmo 1 lub 10 Gbit/s na terenie korporacyjnym 

lub kampusów uniwersyteckich po znacznie niższych kosztach niż inne technologie o 
porównywalnych prędkościach. Zapewnia naturalny kierunek rozwoju obecnych instalacji 
ethernetowych 10 i 100 Mbit/s, modernizując istniejące stacje robocze, narzędzia zarządzania 
i techniki szkolenia. Ethernet gigabitowy stosuje taki sam klasyczny protokół CSMA/CD 
wielokrotnego dostępu z detekcją kolizji, taki sam format i rozmiar ramki jak poprzednicy. 
Dla znacznej większości użytkowników oznacza to możliwość rozwoju ich sieci do zakresu 
gigabitowego po niewielkich kosztach i bez konieczności opanowywania operatorskiego i 
użytkowego nowej złożonej technologii. Nie konieczne są również nowe inwestycje w sprzęt 
obsługujący protokół oraz oprogramowanie pośredniczące. Rezultatem są niższe koszty 
systemu dla użytkowników końcowych.  

Technologia Ethernetu jest przeważająca. Zgodnie ze statystykami przeglądowymi sieci 
LAN z roku 2000, ponad 85% wszystkich połączeń sieciowych stanowił Ethernet. To oznacza 
wiele set milionów połączonych PC, stacji roboczych i serwerów. Pozostałe połączenia 
sieciowe stanowią: Token Ring, FDDI, ATM i inne protokoły. Wszystkie popularne systemy 
operacyjne i aplikacje są kompatybilne z Ethernetem, podobnie jak zestawy protokołów 
wyższych warstw: TCP/IP, IPX, NetBeui oraz DECNet. Dominacja Ethernetu będzie 
kontynuowana, gdyż na jego popularność złożyło się wiele podstawowych dla użytkownika 
składników, które mają nadal istotne znaczenie [5, 12 - 16, 18-19, www.3com.com, 
www.cabletron.com, www.lucent.com, www.xircom.com].  

Ethernet Gigabitowy i ATM są technologiami uzupełniającymi się. Każda z tych 
technologii możne znaleźć swoje miejsce w sieci LAN. Istnieją także opinie mówiące o 
znacznej konkurencyjności tych technologii. Są opinie mówiące o konkurencyjności 
eliminującej na rzecz EG. Techniki Ethernet i Szybki Ethernet zademonstrowały w ostatnich 
latach znaczną przewagę w LAN. Nadejście techniki Ethernetu Gigabitowego po prostu 
rozszerzy znane procedury na 10 i 100-krotnie większe szybkości działania sieci od 10, 
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poprzez 100 i 1000 do 10000Mbit/s [5,16]. Jednolity system, różne prędkości, znakomicie 
pasują do organizacji różnych szczebli sieci od budowy rodzaju natywnej sieci szkieletowej 
aż do poziomu lokalnego. Po raz pierwszy pojawia się możliwość budowy w sieci (Internetu 
Optycznego) jednolitego szerokopasmowego połączenia ethernetowskiego od stacji roboczej 
wprost do ultraszybkiej sieci szkieletowej. W tym sensie gigabitowy Ethernet, zarówno w 
rozwiązaniach kablowych miedzianych na krótkie odległości, jak i przeważający 
światłowodowy, stanowi uzupełnienie - w górę hierarchii sieciowej - Ethernetu na 
zdominowanym przez tą technologię rynku sieci lokalnych. Szybkie połączenia dla serwerów, 
farm komputerowych, odgałęzienia szkieletu sieci mogą być wykonywane w znanej wielu 
użytkownikom technologii Ethernet.   

Gigabitowy Ethernet zapewnia jeden z najważniejszych mechanizmów niezbędnych dla 
naukowych i dydaktycznych sieci uniwersyteckich, skalowanych w kierunku zastosowań 
multimedialnych tj. bardzo duża przepływność informacyjna łączy i bardzo krótki czas 
oczekiwania. Wiele z współczesnych aplikacji multimedialnych działa stosunkowo 
efektywnie na Ethernecie 10Mb/s oraz 100Mb/s. Możłiwości Ethernetu w zakresie 
zapewnienia Kategorii Usług CoS (Class of Service) są rozszerzane w Warstwie 2 modelu 
OSI poprzez umieszczenie w standardzie IEEE 802.1p [7]. Prace nad tym standardem 
skupiają się na konfiguracji Grup typu Multicast wewnątrz grupy standardów IEEE 802. 
Celem jest redukcja zakresu przeciążenia sieci w przypadku zastosowania IP Multicast dla 
takich aplikacji jak multimedia. Standard IEEE 802.1p wyszczególnia zastosowanie 
mechanizmu priorytetowania kolejki (kolejkowania) w celu optymalizacji ruchu 
wymagającego nadawania priorytetów niższych lub wyższych niż normalny, i zapewnienia 
poziomu transmisji typu „best effort” czyli według tworzącego się standardu obsługi ruchu 
internetowego „Najlepiej Jak Można” – NJM. Obecnie stosuje się technikę przesłania sygnału 
RSVP (potwierdzenia) z systemu końcowego wzdłuż łącza ethernetowskiego bez priorytetów 
(co najmniej przez ostatnie 100 m) do Warstwy 3 routerów a następnie do sieci WAN. Prace 
nad standardem IEEE 802.1, połączone z techniką RSVP zwiększają możliwości systemów 
końcowych i przełączników zapewnienia pasma transmisyjnego o wysokiej jakości, krótkim 
czasie oczekiwania na skalę LAN. Istnieje wiele innych rozwijanych protokołów, które 
dodają nową jakość do standardów QoS oraz CoS zapewnianych na dowolnej wersji 
Ethernetu. Zawierają one nowe pola serwisowe IP takie jak: RTP, RTCP oraz IGMP. 

Takie nowe narzędzia zapewnią nowe rodzaje usług, multicast i kontrolę informacji w 
czasie rzeczywistym. Przewiduje się ich wdrożenie w ciągu najbliższego czasu. Ethernet 
Gigabitowy będzie pierwszym systemem który skorzysta praktycznie na ich wdrożeniu w 
celu wprowadzenia usług QoS oraz CoS.  

System 1000BASE-T jest jednakże nadal, i przez najbliższy okres czasu, istotny z trzech 
głównych powodów. Po pierwsze większość okablowania zainstalowanego wewnątrz 
budynków jest klasy Kategorii 5 UTP. Standard 1000B-T umożliwi transmisję Gigabitowego 
Ethernetu bezpośrednio i niemal natychmiast na takim okablowaniu. Ethernet Gigabitowy 
można więc natychmiast instalować na kablach miedzianych w łączach poziomych wewnątrz 
sieci oraz w mniejszych sieciach które nie mają światłowodu w szkielecie sieci  i w łączach 
dostępowych do sieci wyższego rzędu. Po drugie, można się spodziewać, że system 1000B-T 
okaże się bardzo efektywny pod względem kosztów. Niskie koszty spowodują znaczne 
zwiększenie popytu rynkowego. Po trzecie system 1000B-T pozwala na automatyczną 
negocjację szybkości pomiędzy 100 i 1000 Gbit/s. Pozwoli to nowym użytkownikom na 
łatwą migrację pomiędzy tymi dwoma szybkościami z szybkiego Ethernetu na Ethernet 
Gigabitowy. Podobnie jak to było z ethernetowskimi szybkościami 10 i 100 Mbit/s jakiś czas 
temu. Operatorzy sieci lokalnej nie muszą dokonywać jednoczesnej modernizacji wszystkich 
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części sieci. Zamiast tego możliwe staje się wprowadzanie sieci gigabitowego Ethernetu 
stopniowo, przy łącznym współistnieniu przez pewien czas obu prędkości [5,16]. 

 
 

2. 6.    DLACZEGO KONIECZNA JEST BUDOWA  
  OPTYCZNEGO INTERNETU? 

 
Wewnątrz organizacji przemysłu telekomunikacyjnego prowadzona jest ożywiona debata 

nad optymalnymi rozwiązaniami dla technologii transportowej usług IP. Operatorzy 
telekomunikacyjni do niedawna byli bardziej przywiązani do ATM jako wspólnej technologii 
sieciowej, choćby ze względu na rozwiązane i znormalizowane problemy finansowe związane 
z użytkowaniem sieci. Operatorzy związani z sieciami IP i Internetem twierdzą że przejście 
na protokół IP jest w wielu dziedzinach telekomunikacji nieuchronne. W związku z tym 
rozwój sieci powinien iść w kierunku poszukiwania architektur optymalnych dla transportu 
IP.  

Istnieje wiele technicznych i społecznych argumentów obu konkurujących stron. Z 
biegiem czasu wydaje się przeważać strona związana z IP. Jednak nadal najbezpieczniej jest 
być może stwierdzić, że w przyszłym Optycznym Internecie mogą współistnieć różne 
mechanizmy transportu takie jak IP na ATM oraz optyczny IP. Celem współistnienia będzie 
zapewnienie różnym użytkownikom optymalnego uczestnictwa w sieci IP. Wszystkie te 
technologie ulegają nieustannemu rozwojowi, a wprowadzenie technologii DWDM ułatwia 
ich praktyczne wdrożenie. Wydaje się, że tradycyjny system usług SONET/SDH będzie 
współistniał równolegle do nowych architektur ATM oraz IP. Konieczność budowy 
Optycznego Internetu nie wydaje się być związana z rodzajem transportu i protokołu, choć te 
technologie ulegają rozwojowi, jak choćby wprowadzenie w niedalekiej przyszłości na 
szeroką skalę nowej wersji protokołu IP v.6.  

Ewentualna konieczność wprowadzenia Internetu Optycznego jest związana z wynikami 
przewidywań dotyczących przyrostu ruchu telekomunikacyjnego oraz przewidywaniami 
dominujących rodzajów aplikacji internetowych. Jeśli ruch internetowy będzie kontynuował 
swój rozpoczęty wzrost eksponencjalny oraz dla obsługi tego wzrostu wystarczy sieć o 
standardzie jakości Najlepiej Jak Możliwe (Best Effort Network) to twierdzi się, że 
najlepszym rozwiązaniem technologicznym są „Grube Rury” IP. Za „Grube Rury” 
przyjmujemy światłowody o jak największej przepływności, co najmniej rzędu terabitów na 
sekundę na pojedyncze włókno.  

Przewiduje się, że Optyczny Internet będzie bardziej wydajny niż inne rodzaje sieci, a 
tym bardziej jego rozwiązania obecne. Przy zastosowaniu technologii grubych rur zgromadzi 
on wiele rodzajów ruchu, obecnie rozproszonych w różnych sektorach telekomunikacji 
przewodowej i ruchomej. Wraz ze wzrostem niezawodności powłok nowoczesnych sieci 
wbudowywana jest coraz większa redundancja dotycząca odporności na uszkodzenia w rdzeń 
sieci transportowej. Szczególnie dotyczy to sieci IP. Wzrost efektywności działania sieci i 
oszczędności można uzyskać poprzez zarządzenie pojedynczą warstwą odpowiedzialną za jej 
żywotność. Odporność na uszkodzenia jest szczególnie dobrze wbudowana w protokół IP.  

Nie ma wątpliwości, że wśród rodzajów usług internetowych zawsze usługi o 
zapewnionym standardem poziomie jakości będą cieszyć się znacznym popytem. Poziom 
jakości nie oznacza wyłącznie gwarancję transmisji i pasma ale również możliwość dostępu 
do dobrze zorganizowanych rozwiązań zarządzania siecią i ruchem. Jakość jest wymagana w 
sieciach o krytycznych zadaniach. Czy sieć IP jest zdolna do zapewnienia takiego rodzaju 
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usług jest cały czas przedmiotem dyskusji pomiędzy wymienionymi powyżej zwolennikami i 
przeciwnikami otwartego standardu IP. Przeciwnicy twierdzą, że ATM nie może być łatwo 
zastąpiona w tym względzie.  

Jeśli jednak znacznie przeważający popyt będzie w przyszłej sieci Optycznego Internetu 
dotyczył usług typu Najlepiej Jak Można (Best Effort – BE) lub nawet jedynie gwarancji 
transmisji (transmisji zapewnionej – Ensured) IP wówczas konieczna będzie budowa rodzaju 
sieci transportującej głównie tego typu usługi. Nie oznacza to jednak, że oba rodzaje 
transmisji zastąpią jedna drugą. Powstaną dwie nisze jakościowe. Siła technologii WDM 
polega na tym, że w obu rozwiązaniach odgrywa ona istotną rolę i technologia ta może być 
implementowana w istniejącą strukturę sieciową znacznie ją unowocześniając. Dodatkowo, 
wraz z  rozszerzaniem rozmiarów „grubych rur” problem gwarantowanej jakości oraz jakości 
BE może maleć na znaczeniu.  

W środowisku telekomunikacyjnym mówi się, że wraz z intensywnym wdrażaniem 
technologii WDM nie ma zwycięzców wojny protokołów wśród operatorów i producentów 
sprzętu typu ATM czy IP. Zwycięzcą jest masowy klient usług IP w sensie zwiększonych 
możliwości oferty sieciowej, rozszerzonego zakresu usług oraz znacznie obniżonych kosztów.  
 
 
2. 7.   WZROST RUCHU INTERNETOWEGO  

 
Od pewnego czasu natężenie ruchu internetowego wzrasta eksponencjalnie. Prowadzone 

są bardzo intensywne badania struktury tego ruchu i subtelnej ewolucji składników. Powstało 
wiele lokalnych organizacji badawczych takich zjawisk ewolucyjnych ruchu oraz kilka o 
zasięgu ogólnoświatowym. Obecne przewidywania wskazują, że transmisja danych będzie 
głównym składnikiem tego ruchu. W 1998 roku transmisja danych w Internecie była w 
przybliżeniu równa transmisji głosu. W roku 2000 w USA transmisja danych przekroczyła 
transmisję głosu pięciokrotnie. W roku 2005 spodziewana wartość tego współczynnika 
wyniesie ok. 25 razy. W roku 2010 może przekroczyć nawet wartość 1000.  

Obecnie ostrożne oceny wzrostu ruchu internetowego mówią  o jego podwajaniu co 6 
miesięcy w perspektywie najbliższych kilku cykli. Taki przyrost spowoduje np. w samych 
USA popyt na zagregowane pasmo internetowe wynoszące ok. 50 TB/s w roku 2002 a na 
świeci liczba ta może przekroczyć 100TB/s. W przewidywaniu stabilnego długoterminowego 
wzrostu popytu na pasmo producenci sprzętu i operatorzy planują wdrażanie kolejnych 
generacji systemów, poczynając od podstawowego OC-48 o przepływności 2,5Gbit/s na kanał 
lambda a także rozwiązań sieci SONET/SDH przeznaczonych do transportu danych 
internetowych.  

Podjęcie przez wiele krajów i międzynarodowe korporacje operatorskie licznych 
projektów rozwoju lokalnych i globalnych sieci składających się na Internet staje się 
gwarancją dalszego eksponencjalnego rozwoju Internetu w najbliższej przyszłości. Niektóre z 
tych projektów to: telefonia IP, (głos na IP),  Multimedia IP, program rozwoju modemów 
kablowych ADSL i szybkiego domowego dostępu do Internetu, światłowód do ostatniej 
szafki rozdzielającej, światłowód do domu, zaawansowane aplikacje sieciowe rozwijane w 
projektach NGI, Internet2, Canet, itp. W odpowiedzi na te inicjatywy producenci sprzętu i 
podzespołów fotonicznych i optoelektronicznych wprowadzają do produkcji systemy 
spełniające wymagania norm dla kolejnych generacji systemów TDM i WDM. Ciągle 
wzrastający popyt na szerokopasmowy Internet napędza nieustającą dyskusję nad właściwymi 
technologiami transportowymi do obsługi różnych nisz rynkowych tego popytu. Chodzi 
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oczywiście o dostarczenie klientowi odpowiednio szerokiego, nie ograniczającego aplikacji, 
pasma o zróżnicowanej jakości (i w związku z tym o zróżnicowanej cenie). Wśród rodzajów 
transportu współzawodniczą między sobą trzy podstawowe technologie: ATM, SONET/SDH 
oraz optyczne sieci WDM. 

 
Rys. 2.3. Moc obliczeniowa CPU ulega podwajaniu co 18 miesięcy. B- pasmo zagregowane,    
D – transmisja danych, CPU – ekwiwalentna moc obliczeniowa procesora PC, V-ruch 
głosowy, R.U. – jednostki względne; [www.abilene.org]. 

 
Wybór właściwej technologii dla odpowiedniego rodzaju usług będzie zależał w głównej 

mierze od dalszego rozwoju Optycznego Internetu a zasadniczo od rodzaju i charakterystyk 
ruchu generowanego przez przyszłe aplikacje internetowe. Wielu współczesnych 
użytkowników Internetu a także znaczna część specjalistów uważają, że rodzajem aplikacji 
decydującym o dalszym rozwoju sieci, czyli podtrzymującym popyt na pasmo, będą 
interaktywne multimedia. Już obecnie badane są między innymi takie aplikacje jak usługi 
video na żądanie, zbiory biblioteczne na żądanie, duże szerokopasmowe systemy telepracy, 
interakcyjne tele-gry sieciowe, tele-edukacja, podsystemy specjalistycznej tele-medycyny, 
tele-nadzór ludzi (a w szczególności dzieci), zdalny nadzór obiektów, lokalizacja ludzi, 
aplikacje internetowe korzystające z systemów GIS i GPS, złożona dynamiczna informacja o 
charakterze obrazowym na żądanie np. mapy z lokalizacją, szerokopasmowe połączenia z 
obiektami ruchomymi, wieloosobowe telekonferencje włączając w to także osoby o dostępie 
ruchomym, itp. Mówi się także o takich futurystycznych rodzajach rozwiązań multimediów 
interakcyjnych jak tele-immersyjna rzeczywistość wirtualna, tzn., rodzaj RW w której można 
się w pewnym sensie zmysłowo zanurzyć. Wszystkie te wymienione aplikacje generują i będą 
generować znaczny popyt na pasmo w najbliższej przyszłości. Jednak prawdziwa przyszłość 
Internetu Optycznego zależy od szerokopasmowych aplikacji sieciowych których dzisiaj nie 
znamy a których zarysy powstają w kolejnych projektach realizacyjnych regionalnych 
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rozwiązań sieci Gigabitowego Internetu Optycznego np. jak w Canet. Nie znamy charakteru 
tych przyszłych aplikacji IP w sensie zaangażowania mocy obliczeniowych komputerów, 
ilości zaangażowanych komputerów w średnią aplikację przyszłości oraz czy w te aplikacje 
będzie zaangażowana znaczna ilość ludzi jednocześnie. Moc obliczeniowa komputerów nie 
tylko decydować będzie o bezwzględnej wartości generowanego przez nie ruchu IP ale i 
charakterze tego ruchu.  

Inna grupa specjalistów przewidujących rozwój Optycznego Internetu mówi, że o 
kierunku jego rozwoju zdecyduje właśnie charakter ruchu a w szczególności czy przeważać 
będzie w przyszłej sieci ruch typu komputer – komputer czy też człowiek – komputer i 
komputer – człowiek. Istnieją istotne przesłanki do odpowiedzi na to pytanie już dzisiaj ale 
tak naprawdę odpowiedzi na nie nie znamy, szczególnie jeśli chodzi o perspektywę czasową 
dłuższą niż dziesięć lat.  

Jeszcze inna grupa specjalistów przewiduje równie realistyczny ale nieco odmienny 
scenariusz rozwoju Optycznego Internetu w najbliższym czasie a w szczególności charakteru 
ruchu. Grupa nazywana ewolucyjną mówi, że dzisiejsze aplikacje IP takie jakie znamy mogą 
ulec znacznemu ewolucyjnemu rozrostowi i spowodować znaczny wzrost popytu na pasmo 
sieci. Oczywiście prawdopodobny jest zapewne także scenariusz mieszany rozwoju 
charakteru ruchu na sieci Internet.  
 
 
2. 8.    KLASYFIKACJA APLIKACJI INTERNETOWYCH  

     I  RODZAJÓW DANYCH 
 

Twierdzi się obecnie, że aplikacje internetowe mogą być podzielone na trzy szerokie 
grupy. Grupy bazują na ścisłej odmienności charakterystyk ruchu i w związku z tym 
wymagań odnośnie właściwości sieci transportowej. Podstawą klasyfikacji jest rodzaj 
komunikacji w układzie człowiek – maszyna. Trzy typy bazowe to komunikacja w układach: 
człowiek – człowiek, człowiek-maszyna i maszyna – maszyna.  

Komunikacja typu człowiek – człowiek obejmuje taki rodzaj usług w których na obu 
końcach łącza wymagana jest bezwzględnie obecność dwóch osób. Takie aplikacje zawierają 
obecnie internetową telefonię głosową, wideo-telefonię, video konferencje, Internetowe gry 
sieciowe a w przyszłości personalizowane komunikacyjne i środowiskowe systemy wirtualnej 
rzeczywistości.  

Komunikacja typu człowiek – człowiek należy do najbardziej wymagających rodzajów 
transmisji danych i najbardziej wymagających aplikacji technologii sieciowej. Zmysły 
wzroku i słuchu zaangażowane w tego typu komunikację (technicznie mówiąc urządzenia 
I/O) są stosunkowo ograniczone pod względem szybkości i jakości przetwarzania informacji. 
Ze względu na stosunkowo niewielkie możliwości buforowania informacji i niemożliwość jej 
specjalizowanej obróbki zmysły te są bardzo wrażliwe na opóźnienia i wahania poziomu 
sygnału w kanale telekomunikacyjnym.  

Większość rodzajów komunikacji typu człowiek – człowiek jest również czuła na 
opóźnienia w sieci telekomunikacyjnej związane z szybkością propagacji sygnału 
elektromagnetycznego (tutaj świetlnego) a nie tylko opóźnień charakterystycznych dla 
danego kanału. Dotyczy to szczególnie komunikacji pociągającej za sobą wysoki stopień 
interakcyjności w czasie rzeczywistym w aplikacjach telegier i wirtualnej rzeczywistości. 
Przewiduje się, że tego typu aplikacje będą dalej stopniowo rozwijane i dopiero za ok. 15 –20 
lat mogą dojść do wyższego poziomu dojrzałości technicznej. Może to wówczas spowodować 
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ponownie znaczny wzrost popytu na pasmo i wymusić ogromną podaż pasma na poziomie 
dzisiaj jedynie trudno wyobrażalnym.  

Rozwój sieci Internetu Optycznego, zarówno w najbliższej kilkuletniej perspektywie 
czasowej jak i tej kilkunastoletniej, będzie wymagał znacznych ulepszeń w technologii 
transportu głosu i wideo (komunikacja człowiek – człowiek). Mimo tego twierdzi się obecnie, 
że ten rodzaj usług Internetowych będzie być może segmentem stosunkowo najwolniej 
rozwijającym się na tle innych rodzajów komunikacji. Tradycyjna telefonia głosowa nie 
rozwija się bardzo dynamicznie od pewnego czasu. Dynamicznie rozwija się jedynie telefonia 
ruchoma GSM i w niedalekiej przyszłości GPRS i UMTS. Wideo-telefonia i techniki wideo-
konferencyjne, mimo ich całych zalet i możliwości także nie rozwijają się zgodnie z 
przewidywaniami sprzed kilku lat. W tym zakresie, rozwoju internetowej komunikacji 
człowiek – człowiek, zdecydowanie największe nadzieje wiąże się z integracja usług telefonii 
ruchomej z Internetem Optycznym. Klasyczna telefonia, nawet w wydaniu ISDN jest 
ograniczona bezpośrednio przez ilość korzystających z tych systemów ludzi. Urządzenia 
poprzednio obsługiwane przez telefonię klasyczną analogową i cyfrową łatwo przechodzą 
pod obsługę systemów IP lub w ogóle wychodzą z użycia (np. faxy). 

System UMTS przejmie na siebie wiele z usług klasycznej telefonii, dodając cały szereg 
nowych usług oraz integrując lub/i adaptując szereg z obecnego Internetu. Istnieją koncepcje 
budowy aparatu przyszłości w systemie UMTS będącego miniaturowym węzłem dostępowym 
do usług ruchomych ale także i do Optycznego Internetu. Wyrazem tych starań są już dzisiaj 
znaczne wysiłki operatorów w zachęcaniu użytkowników do korzystaniu z protokołu WAP i 
obsługa tego protokołu przez prawie wszystkie sprzedawane obecnie telefoniczne aparaty 
komórkowe. Wyrazem tych starań jest także systematyczne powiększanie paneli 
wyświetlaczy w tych aparatach i dodawanie szeregu funkcji multimedialnych, jak obsługa 
plików mp3, plików strumieniowych itp. Aparaty są rozbudowywane np. o kamery wideo, 
dyktafony, translatory słowa w tekst, skanery liniowe i porty IrDA oraz USB. Te funkcje 
mogą być efektywnie wykorzystane w sposób autonomiczny ale także w integracji z usługami 
internetowymi.  

W ostatnim dziesięcioleciu najbardziej intensywnemu rozwojowi podlegały poza-
internetowe usługi telekomunikacyjne oraz szczególnie usługi internetowe z grupy człowiek – 
komputer. Te ostatnie to prawdziwa rewelacja ostatnich lat całkowicie zmieniająca obraz 
współczesnej telekomunikacji. Grupa usług człowiek komputer obejmuje takie oczywiste 
aplikacje jak sieć WWW (WEB), email, telnet, itp. Obejmuje także usługi głosowe i wideo 
offline i playback, czyli pocztę głosową i elektroniczną pocztę (tekst i wideo). Te usługi (np. 
email) zdobyły popularność zaledwie kilka lat temu i można powiedzieć, że są na początku 
swojego rozwoju. Podobnie z pocztą głosową, która była znana z klasycznej telefonii a 
obecnie podlega integracji z Internetem.  

Ogromną zaletą wymienionych wyżej aplikacji jest stosunkowo łatwa możliwość ich 
funkcjonowania w sieci o jakości transmisji typu Najlepiej Jak Można (Best Effort Network). 
Pod warunkiem, że po stronie odbiorczej istnieje odpowiednio pojemne buforowanie w celu 
kompensacji jitteru generowanego przez sieć. To właśnie tego typu aplikacje sieci WEB 
stanowią obecnie podstawę eksponencjalnego wzrostu ruchu internetowego. Można z dużą 
dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że w najbliższej przyszłości sytuacja w tym zakresie 
nie ulegnie zmianie i eksponencjalny wzrost ruchu internetowego będzie kontynuowany.  

Obecnie uważa się, że prawdziwym mechanizmem napędowym rozwoju przyszłego 
Multi-Gigabitowego a nawet Terabitowego Internetu Optycznego stanie się komunikacja i 
usługi typu komputer – komputer.   
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Komunikacja typu komputer – komputer wymaga na ogół sieci szerokopasmowej IP o 
jakości Best Effort. 

Jednym z fundamentalnych założeń rozwoju przyszłych zaawansowanych 
szerokopasmowych sieci czasu rzeczywistego  jest dominacja komunikacji typu człowiek – 
człowiek. 
 
 
2. 9.   DEFINICJA PASMA W SIECI INTERNET I ETHERNET 

 
Pasmo systemów transmisji danych jest definiowane przez odpowiednie normy 

międzynarodowe. W sieciach szerokopasmowych używane są oznaczenia dla pasma, 
szybkości lub pojemności transmisji zgodne z SONET/STM, które bazują na normach OC-x 
(Optical Connection) Łączy Optycznych, a także na międzynarodowej odmianie szeregu 
STM-x. Te oznaczenia i definicja pasma bazują na założeniu, że wszystkie układy Tx/Rx są 
w pełni dupleksowe, zrównoważone i symetryczne. W takim przypadku pasmo jest 
jednoznacznie określone i dotyczy oznaczenia transmisji w jednym kierunku. Oznaczenia nie 
zawierają żadnego pasma zabezpieczającego, które mogłoby być związane z jakimkolwiek 
obwodem transmisji informacji. Z tych różnic może brać się rozbieżność pomiędzy 
interpretacją definicji pasma w tradycyjnej telekomunikacji a telekomunikacji typu IP.  

 
Tabela 2.1. Ethernetowskie pasmo ekwiwalentne dla systemów światłowodowych. 

Oznaczenie 
systemu 

Pasmo 
Nominalne 

Pasmo 
ekwiwalentne dla 

Ethernetu  

Pasmo ekwiwalentne dla 
Ethernetu stosując 

światłowód pracujący i 
zabezpieczający 1:1 

OC-12 622 Mbit/s   
OC-48 2,4 Gbit/s 4,8 Gbit/s 9,6 Gbit/s 
OC-192 9,6 Gbit/s 19,2 Gbit/s 38,4 Gbit/s 
OC-768 38,4 Gbit/s 76,8 Gbit/s 153,6 Gbit/s 
OC-1152 57,6Gbit/s 115,2Gbit/s 230,4Gbit/s 
OC-1536 76,8Gbit/s 153,6Gbit/s 307,2Gbit/s 
OC-1920 96Gbit/s 192Gbit/s 384Gbit/s 

 
Świat sieci cyfrowych zaadaptował w sposób ewolucyjny definicję pasma bazującej na 

technice LAN. Pierwsze bardziej popularne techniki LAN bazowały na standardzie Ethernetu. 
Ethernet jest z kolei określany jako medium pół dupleksowe, rozgłoszeniowe, gdzie dane Tx 
oraz Rx współdzielą to samo łącze. Pasmo podane tutaj w megabitach na sekundę opisuje 
rzeczywiste, całkowite dostępne pasmo we wszystkich kierunkach.  

Wraz z rozwojem sieci WAN stają się one coraz bardzie asymetryczne i 
niezrównoważone. W takiej sytuacji konieczne staje się zweryfikowanie interpretacji definicji 
pasma. Trzeba rozróżnić całkowitą pojemność informacyjną sieci od pojemności nominalnej 
podanej przez bardziej znane określenia pasma jak OC-x lub STM-x. Pasmo dla danych 
będzie określane tutaj przez pasmo jednokierunkowe w Gbit/s.  

W tabeli 1 zebrano ekwiwalentne pasma ethernetowskie dla transmisyjnych systemów 
światłowodowych stosowanych w budowie Internetu optycznego. Standardowo instalowane 
są systemy OC-48 oraz OC-192. W najbardziej zaawansowanych budowanych obecnie 
sieciach instalacjach instalowane są systemy OC-768. Dla systemu OC-1152 
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przygotowywane są standardy wdrożeniowe. Systemy OC-1536 i OC-1920 są w trakcie 
badań. Jednym z podstawowych zagadnień powiększenia pasma jest współpraca systemów 
TDM z OTDM.  

Tabela 1 ilustruje różnice w pojemnościach sieci przy założeniu że obydwa włókna 
światłowodowe w pętli optycznej są dostępne dla transmisji danych. Za pasmo rozumiemy 
tutaj rzeczywistą fizyczną pojemność danego łącza. Stąd nominalne pasmo łącza 
dwukierunkowego pracującego w systemie OC-48 (2,4Gbit/s) będzie opisane w postaci 
pasma zagregowanego łącza w dwóch kierunkach, co wynosi 4,8Gbit/s. Zagadnienie to jest 
ważne z technicznego punktu widzenia ponieważ w przyszłych całkowicie fotonicznych 
systemach DWDM jedną z metod zarządzania ruchem będzie translacja (w obydwu 
kierunkach) łączy dwukierunkowych na dwa różne łącza jednokierunkowe z użyciem tej 
samej bądź różnych długości fali. Dokładne i wspólne dla wszystkich rozwiązań sieci 
oznaczenia pasma będą podstawą projektowania przyszłych sieci IP/DWDM.  
 
 

2. 10.   CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA  
NA TEMAT INTERNETU I ETHERNETU OPTYCZNEGO  

 
1. Co to jest Ethernet Gigabitowy i jak odnosi się do poprzednich generacji Ethernetu? 

Standardy transmisyjne Ethernet, Szybki Ethernet oraz Ethernet Gigabitowy zostały 
zaadoptowane jako technologie z wyboru do budowy sieci lokalnych LAN. Najszybszą 
obecnie z tych technik jest Ethernet 10 Gigabitowy (10GE) będący kontynuacją 
rozwojową Ethernetu 1Gigabitowego. 10GE jest po prostu następnym etapem logicznego 
rozwoju ethernetowej hierarchii pasma poczynając od klasycznej definicji techniki 
10Mbit/s. 10GE jest krokiem ewolucyjnym w przód. 10GE zachowuje wiele z 
charakterystyk poprzednich wersji Ethernetu. Standard 10GE kontynuuje tradycję 
klasycznego Ethernetu zapewniania użytkownikowi  sieci najbardziej efektywnej 
kosztowo i najprostszej w implementacji.  
 

2. Czy Ethernet 10 Gigabitowy różni się od poprzednich wersji Ethernetu wyłącznie 
prędkością transmisji? 
W zasadzie tak. Jednakże ze względu na prędkości transmisji, na ogół przekraczających 
możliwości pojedynczych stacji roboczych, dodatkowo do identycznych, tylko szybszych 
zdolności, połączeń na poziomie LAN dodano opcje dla połączeń na poziomie MAN oraz 
WAN. Połączenia MAN i WAN spełniają standardy OC192. Pojawiła się, dla takich 
prędkości transmisji, możliwość rozszerzenia technologii Ethernetu do konstrukcji sieci 
MAN i WAN. Oznacza to możliwość znacznego obniżenia kosztów budowy sieci dla 
większych obszarów geograficznych.  
 

3. Czy przewiduje się transmisję 10GE na kablach miedzianych? 
Ethernet 10 Gigabitowy nie jest przewidziany do bezpośrednich połączeń pomiędzy 
stacjami końcowymi i dlatego będzie oferowany wyłącznie na kablach światłowodowych. 
Istnieją jednakże dyskusje wokół transmisji sygnału 10GE na kablach miedzianych 
skrętkowych klasy szóstej a także odpowiednie próby techniczne. Jeśli ten trend będzie 
kontynuowany (10GE on Copper) to okablowanie miedziane systemu 10GE będzie na 
pewno ograniczone do wnętrza szaf kablowych lub pokoi serwerowych. Grupa Zadaniowa 
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IEEE 802.3ae pracująca nad standaryzacją systemu 10GE nie zajmuje się problemem 
transmisji sygnałów10GE na kablu miedzianym.  
 

4. Co to jest Koalicja 10GEA i jakie są jej cele? 
Koalicja 10GE (10GE Alliance – 10GEA, www.10gea.org) jest konsorcjum 
przemysłowym o podstawowych trzech celach: 
1. Promocja techniki 10GE w przemyśle – świadomość korzyści, akceptacja dla nowej 

techniki, i gwarancja postępu tej techniki; 
2. Zapewnienie forum dyskusji technicznej dla tej nowej techniki. Zapewnienie wkładu 

naukowo-badawczego i technicznego w prace Normalizacyjnej Grupy Zadaniowej 
IEEE 802.3ae. Przyspieszenie prac nad finalizacją międzynarodowego standardu 
10GE. Potencjalne zainteresowanie środowisk badawczych kolejną generacją sieci 
Ethernet.  

3. Zapewnienie środków, stworzenie możliwości oraz demonstracja działania 
praktycznych rozwiązań sieci 10GE w celu pokazania technicznej zdolności łączenia 
sprzętu od różnych producentów. Promocja powstania rynku produktów 10GE. 

 
5. Co to jest Normalizacyjna Grupa Zadaniowa IEEE 802.3.ae i jakie są jej cele? 

Grupa Zadaniowa IEEE jest ciałem standaryzacyjnym, podobnym do innych grup 
zajmujących się innymi zagadnieniami normalizacyjnymi w zakresie elektryki, elektroniki 
i telekomunikacji a objętych patronatem Instytutu IEEE (www.ieee.org). Grupa IEEE 
802.3ae jest odpowiedzialna za zdefiniowanie specyfikacji dla optycznej techniki 10GE. 
Kluczowe cele zawierają:  
1. Zdefiniować dwie rodziny interfejsów fizycznych dla sieci LAN – (LAN) PHY dla 

szybkości transmisji 10.000Mbit/s oraz dla sieci WAN – (WAN) PHY dla 
przepływności danych kompatybilnej ze standardem OC-192c/SDH VC-4-64c.  

2. Zachować format ramki Ethernetowej, zawierający ograniczenia odnośnie 
minimalnego i maksymalnego wymiaru ramki.  

3. Utrzymać wsparcie systemowe wyłącznie dla pełnej transmisji dwukierunkowej full-
duplex. 

4. Zapewnić takie specyfikacje warstwy fizycznej aby utrzymać standard odległości 
transmisji co najmniej 100m na zainstalowanych (a więc w praktyce dowolnych) 
telekomunikacyjnych światłowodach wielomodowych i 300m na optymalizowanych 
pasmowo gradientowych  telekomunikacyjnych światłowodach wielomodowych, oraz 
co najmniej 2 km na zainstalowanych (także dowolnych telekomunikacyjnych 
światłowodach jednomodowych, odpowiednio 10 i 40 km na standaryzowanych 
niskostratnych jednomodowych światłowodach telekomunikacyjnych 
optymalizowanych dyspersyjnie.  

 
6. Jakie są związki Stowarzyszenia 10GEA z Grupą Zadaniową IEEE 802.3ae? 

 Grupa Zadaniowa 802.3ae jest odpowiedzialna za zdefiniowanie przemysłowego standardu 
dotyczącego Ethernetu 10 Gigabitowego. Stowarzyszenie 10GEA koncentruje się na 
promocji i akceptacji przez przemysł nowego standardu.  

 
7. Jaki jest stan prac Grupy Zadaniowej IEEE 802.3ae? Kiedy jest spodziewana ratyfikacja 

standardu 802.3ae? 
 Technologia Optycznego Ethernetu 10 Gigabitowego jest dyskutowana oficjalnie na forum 

Grupy Zadaniowej od marca 1999 roku. W pracach Grupy HSSG uczestniczy ok. 70 firm 
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telekomunikacyjnych oraz ok. 150 osób indywidualnych – inżynierów telekomunikacji. W 
styczniu 2000 roku Grupa Zadaniowa IEEE 802.3ae otrzymała oficjalne zlecenie na 
opracowanie przemysłowego standardu dla Ethernetu pracującego z szybkością 10Gbit/s. 
Szkic standardu powinien być dostępny publicznie w połowie lub trzecim kwartale roku 
2001. Pełna ratyfikacja standardu jest spodziewana na wiosnę 2002 roku.  

 
8. Do czego potrzebna jest technologia Ethernetu 10 Gigabitowego? 

Główną przyczyną powstania technologii 10GE jest znaczny i ciągły wzrost ruchu w 
sieciach Internet i Intranet czyli zapotrzebowania na pasmo. Szereg czynników posiada 
wkład w, niemalże wybuchowy, wzrost ruchu Internetowego i Intranetowego, takich jak:  
1. Znaczny wzrost całkowitej liczby połączeń sieciowych;   
2. Znaczny wzrost szybkości połączeń pomiędzy stacjami końcowymi w sieci, (np. 

użytkownicy zmieniają ewolucyjnie sprzęt ethernetowy z 10Mbit/s na 100Mbit/s a 
nawet na 1Gbit/s; użytkownicy modemów 56kbit/s zmieniają sprzęt na modemy DSL i 
modemy kablowe, itp.);   

3. Znaczny wzrost mocy obliczeniowej stacji roboczych, stacji końcowych sieci, 
pozwalających na uruchamianie wielu aplikacji sieciowych jednocześnie, część 
pracująca w tle; 

4. Znaczny wzrost zastosowań „pasmo-żernych” aplikacji takich jak np. wysokiej jakości 
video, a także audio.  

5. Intensywny rozwój ruchu związanego z WWW; 
6. Ewolucyjny rozwój innych aplikacji Internetowych jak poczta, usługi akwizycji 

danych, ftp, itp.; 
7. Ewolucyjna zmiana stylu pracy użytkowników stacji roboczych w kierunku 

wielowątkowym, on-line, np. z jednoczesnym korzystaniem z mediów strumieniowych 
lub rzeczywistości immersyjnej, jednoczesną komunikacją poprzez sieć z człowiekiem 
i komputerem, bardzo częste korzystanie z zasobów informacyjnych w sieci;  

8. Coraz częstsza praca jednego biurowego, nawet domowego, użytkownika z dwoma lub 
więcej sieciowymi stacjami roboczymi, z sieciową interakcją między tymi stacjami 
roboczymi;  

9. Szybki rozwój technologii gigabitowych i znaczne obniżki cen urządzeń końcowych i 
abonenckich. Na przykład, łatwy rynkowy dostęp do przełączników 1000BASE-T na 
miedzi i ich malejąca cena wymusza ewolucyjne przejście z Szybkiego Ethernetu na 
GbE.  

Ekstrapolacja tych trendów, prowadzona przez internetowe instytucje analityczne, pozwala 
na obliczenie prawdopodobnych krzywych wzrostu dla różnych założeń brzegowych i 
towarzyszących. Wszystkie obliczenia trendów zmian ruchu, dostępne na sieci Internet, 
wskazują na nieprzerwany silny wzrost w perspektywie co najmniej kilkuletniej – dokąd 
sięga jakakolwiek wiarygodność prowadzonych badań statystycznych i predykcyjnych.  
 

9. Jakie są podstawowe korzyści z Ethernetu 10 Gigabitowego? 
Ethernet zawdzięcza szeroką popularność prostocie zastosowania i niskim kosztom 
instalacji oraz eksploatacji. Ethernet 10 Gigabitowy, mimo dziesięciokrotnego wzrostu 
szybkości w porównaniu z Ethernetem 1Gigabitowym kosztuje jedynie ok. 3 razy więcej. 
Ethernet 10Gigabitowy zapewnia wszystkie mechanizmy sieciowe dostępne do tej pory na 
poziomie sieci LAN. Technologia 10GE staje się technologią z wyboru do połączeń 
pomiędzy wydajnymi przełącznikami LAN o dużej pojemności. Rozszerzenie dodatkowe 
specyfikacji Ethernet na poziomy sieciowe MAN i WAN pozwala na projektowanie 
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całości struktury sieci w technologii Optycznej 10GE, stanowiącej coraz częściej podstawę 
Optycznego Internetu. Takie ujednorodnienie technologii „od-końca-do-końca” sieci nie 
może mieć konkurencji pod względem cenowym ze strony innych technologii, a 
szczególnie ze strony technologii własnościowych. Wcześniej czy później stacje robocze 
mogą być podłączone do sieci światłowodem z Ethernetem szybkim lub Gigabitowym, co 
poprawia ich wydajność komunikacyjną.  
 

10. Kiedy produkty Optycznego Ethernetu 10Gigabitowego będą dostępne w szerokim 
wyborze? 
Pierwsze produkty wyprzedzające standard, tzw. klasy pre-standard, stały się dostępne na 
rynku w połowie roku 2000. Były to chipsety 10GE z wbudowanym „prawie” pełnym 
protokołem 10GE, oraz portami wejścia i wyjścia,  podstawową diagnostyką i 
zarządzaniem. Na bazie chipsetów można budować własny sprzęt 10GE. Ze względu na 
nie-dodefiniowanie standardu jeszcze w tym okresie czasu nie można się spodziewać inter-
operacyjności i pełnej wymienności, zgodnie ze standardem, sprzętu ethernetowego 
pomiędzy różnymi producentami. Sprzęt o znacznym stopniu zamienności między 
producentami pojawił się w połowie roku 2001 wraz z opublikowaniem szkicu brudnopisu 
standardu. Jednak wymienność nie jest gwarantowana. Sprzęt zgodny ze standardem, a 
więc z gwarancją pełnej wymienności między producentami stanie się dostępny po 
ratyfikacji standardu IEEE 802.3ae. 
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3.   CHARAKTERYSTYKI  

RUCHU INTERNETOWEGO  
 
 

Badaniami charakterystyk ruchu internetowego zajmuje się od pewnego czasu szereg 
organizacji instytucjonalnych i społecznych. Wraz z przewidywaniami wzrostu tego ruchu w 
najbliższym czasie o kilka rzędów wielkości zasadniczą sprawą staje się dokładne poznanie 
składników ruchu, charakteru tych składników, mechanizmów ewolucji, szybkości przyrostu 
itp. Wiedza na temat ewolucji Internetu poznawana w czasie jego rozwoju może mieć 
poważny wpływ na kierunki jego dalszego rozwoju. Przed rokiem 1996 w zasadzie badania 
ruchu internetowego nie były prowadzone na szerszą skalę. Od 1998-99 powołano szereg 
organizacji badawczych związanych z tym regionem studiów. Można wymienić takie 
organizacje jak: Stowarzyszenie Analizy Danych Internetowych – CAIDA (Cooperative 
Association for Internet Data Analysis) [www.caida.org], oraz Stowarzyszenie Pomiaru 
Jakości Protokołu Internetowego IETF IPPM WG (Internet Protocol Performance Metrics) 
[www.advanced.org/csg-ippm]. Wymienione powyżej oraz inne organizacje tego typu 
przygotowują specjalizowane oprogramowanie oraz całe środowiska programistyczne. 

Środowiska programistyczne do analizy parametrów sieci Internet a w szczególności 
segmentów ruchu są dostępne dla zainteresowanych specjalistów. Możliwe jest złożenie 
odpowiedniej deklaracji współpracy przy analizie segmentu sieci. Celem badań jest 
zrozumienie unikalnych profilów ruchu sieci Internet, będącej w dynamicznym rozwoju. 
Początkowe wyniki pomiarów i analiz okazały się na tyle ciekawe, że stały się solidną 
podstawą nie tylko rozwoju tych organizacji ale także oparcia na ich badaniach pewnych 
założeń projektowych przyszłych Terabitowych sieci Optycznego Internetu. Znacznie więcej 
danych na ten temat można znaleźć pod wymienionymi adresami internetowymi organizacji 
analitycznych.  
 
 

3. 1.   FRAKTALNA   (SAMOPODOBNA)  
NATURA RUCHU INTERNETOWEGO  

 
W tradycyjnej abonenckiej sieci telekomunikacyjnej ruch podlega zjawisku agregacji 

wraz z liczbą użytkowników korzystających z usług sieci i podłączonych do konkretnego 
łącza. Ruch głosowy w sieci ISDN podlega agregacji w krokach 64kbit/s z każdą rozmową 
(usługą) telefoniczną.. Ponieważ linia telefoniczna posiada określoną przepływność, może 
ulec nasyceniu w przypadku wyczerpania całkowicie jej pojemności. Linia taka nie akceptuje 
żadnych następnych usług telekomunikacyjnych.  

W sieci Internet każdy pojedynczy podłączony komputer może teoretycznie zająć całe 
dostępne pasmo. W podstawowym rozwiązaniu sieci IP nie narzuca się ograniczeń na pasmo 
dostępowe pojedynczego użytkownika. To pasmo jest w praktyce ograniczone przez rodzaj 
sprzęt używanego przez abonenta np. modem 56kbit/s, Ethernet 10Mbit/s, itp. Sieć Internet 
nie narzuca również ograniczeń na jednoczesną ilość podłączonych do niej i korzystających z 
jej zasobów komputerów. W przypadku korkowania się sieci, wszystkie komputery 
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transmitują mniej danych do czasu powiększenia możliwości transmisyjnych obciążonego 
łącza. Mechanizmem indywidualnego wstrzymywania transmisji kieruje protokół Ethernet. 
Powtarzające się okresowo zjawiska saturacji ruchu i wstrzymywania transmisji powodują 
powstawania w sieci Internet fal większego i mniejszego natężenia danych. Fale ruchu 
powstają w większości łączy sieciowych. Prawidłowe przewidywanie tych fal i ich 
modelowanie jest obecnie bardzo trudne i podlega intensywnym badaniom.   

 

 
Rys. 3.1. Porównanie statystyk ruchu w sieci Internet i telefonicznej.  Fraktalny charakter 
danych transmitowanych siecią Internet oraz poissonowski charakter ruchu głosowego w 
klasycznej abonenckiej sieci telekomunikacyjnej. Obraz zasadniczej różnicy charakterystyk 
obu sieci. 

 
Kilka z początkowych badań ruchu internetowego [www.ietf.org] wykazały jego 

fraktalną, samo-podobną naturę. Cecha samopodobieństwa oznacza, że ruch internetowy w 
obecnej sieci wykazuje bardzo podobne charakterystyki niezależnie od liczby indywidualnych 
sesji na danym łączu fizycznym. Jest to cecha odróżniająca w zasadniczy sposób sieć Internet 
od klasycznej abonenckiej sieci telekomunikacyjnej. Podstawową konsekwencją odkrycia 
fraktalnej natury ruchu internetowego są projekty przebudowy struktury sieci Internetu 
Optycznego w jego przyszłych rozwiązaniach tak aby zoptymalizować efektywność 
transmisji i zapobiegać przeciążeniom sieci. W celu minimalizacji przeciążeń segmentów 
sieci IP powinny pracować dla znacznie większych średnich wartości stosunku przeciętnego 
obciążenia szczytowego do obciążenia przeciętnego niż w przypadku klasycznych 
abonenckich sieci telekomunikacyjnych [www.ietf.org]. Możliwym, aczkolwiek trywialnym, 
rozwiązaniem dla operatorów sieci jest znaczne powiększenie pojemności informacyjnej 
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buforów w węzłach dostępowych sieci. Celem tych buforów jest złagodzenie szczytów i dolin 
w falach zmian natężenia ruchu internetowego. Oczywiste jest, że prostym rezultatem 
znacznego buforowania są opóźnienia transmisji danych. W niektórych przypadkach 
(aplikacjach) są one akceptowalne w niektórych nie.   

Na rys. 3.1. zaczerpniętym z danych IPPM - Grupy Pomiarowej Praktyki i Pomiarów 
Internetu (Internet Performance and Practices Measurement) 
[io.advanced.org/surveyor/support] pokazano zmierzone porównanie statystycznych 
charakterystyk ruchu klasycznej sieci abonenckiej i Internetu. Grupa IPPM potwierdziła w 
sposób pomiarowy fraktalną naturę ruchu internetowego [www.ippmorg]. Członkowie grupy 
IPPM zainstalowali urządzenie nazywane „Przeglądaczami sieci” w wielu węzłach sieci w 
USA. Wówczas węzły nadzorowane były w stanie zbierać dane z węzłów źródłowych oraz 
oznaczać czasowo nadejście i wyjście tych danych przy pomocy standardowych oznaczeń 
Globalnego Systemu Lokalizacji (GPS – Global Poistioning System). 

 Grupa badawcza IPPM udostępnia na swoich stronach internetowych 
[io.advanced.org/surveyor/suuport] różne dane dotyczące eksperymentalnych badań natury 
ruchu internetowego i porównań ich z modelami teoretycznymi. Analiza rzeczywistych 
danych doświadczalnych przedstawionych na rys. 3.1. prowadzi do wniosku, że ruch 
internetowy będzie zawsze miał charakter „wybuchowy” z pewnymi, krótszymi lub 
dłuższymi okresami bardzo silnego obciążenia sieci ale także i okresami zastoju. Nawet jeśli 
łącze danych nie jest zbytnio silnie przeciążone mimo tego może dojść do utraty pakietów i 
opóźnienia ich transmisji. Przeciwnie, na bardzo obciążonym łączu danych o dużych stratach 
transmisji pakietów można zaobserwować wiele krótkich przypadków zastoju łącza.  
 
 
3. 2.   ASYMETRIA TRANSMISJI DANYCH TX/RX W INTERNECIE 

 
Inną niezwykle ciekawą, charakterystyczną i odmienną od zachowań sieci klasycznej jest 

wbudowana w charakter Internetu nierównowaga istniejąca pomiędzy ścieżkami 
transmitującymi i odbierającymi w większości łączy. Takie charakterystyki są obserwowane 
niemal od początku powstania sieci Internet. Obecnie podlegają precyzyjnym pomiarom w 
wielu częściach sieci. Niesymetria stała się nawet poniekąd symbolem sieci Internet jak to 
przedstawiono na okładce niniejszej książki. Stopień obserwowanej niesymetrii układu Tx/Rx 
zależy od miejsca sieci. Największy współczynnik niesymetrii obserwuje się w kierunku 
indywidualnego użytkownika sieci. Pomiary w sieci Canet na kierunku USA – Kanada 
wykazują niesymetrię rzędu 10:1. Niesymetria ta dotyczy stosunku ruchu przychodzącego do 
wychodzącego z Kanady. Oczywistym wyjaśnieniem tej sytuacji jest ogromna liczba 
kanadyjskich użytkowników sieci web ściągająca informację z serwerów WWW z USA. To 
zjawisko jest obserwowane powszechnie w wielu miejscach sieci Internet w skali 
międzynarodowej ale także regionalnej i krajowej, także wewnątrz USA.  

Asymetryczny strumień danych przypisuje się dużym farmom serwerowym wysyłającym 
znaczne ilości danych na żądanie użytkowników. Żądania te są na ogół niewielkie ale jest ich 
znaczna i ciągle wzrastająca ilość. Żądania te dotyczą obecnie najczęściej zapisywania 
tematycznych stron WWW. Farmy serwerów WWW są zazwyczaj zlokalizowane w pobliżu 
dużych internetowych centrów usługowych. Użytkownicy są przypadkowo rozłożeni po 
obrzeżach sieci. W rezultacie, w pobliżu znacznych węzłów sieci generowana zostaje duża 
niesymetria ruchu na korzyść strumienia danych wychodzących  Tx z farmy serwerów. Wraz 
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z rozkładem tego strumienia danych w kolejnych poziomach sieci w kierunku żądającego 
informacji użytkownika stopień asymetrii proporcjonalnie wzrasta 
 

 
 

Rys.3.2.. Przykłady asymetrii przepływu danych w sieci Internet 
 

Zakłada się obecnie, że jedyną metodą uniknięcia nadmiernej kumulacji niesymetrii 
Tx/Rx w pewnych krytycznych miejscach sieci Internet (głównie w rdzeniu i szkielecie sieci) 
jest ciągłe rozpraszanie jej zasobów. Rozpraszanie realizowane jest obecnie przez cachowanie 
(przechowywanie informacji w lokalnych pamięciach podręcznych) oraz mirrorowanie 
(przechowywanie zestawu tych samych danych na kilku zwierciadlanych serwerach 
jednocześnie). Serwery zwierciadlane są położone w różnych miejscach sieci. Mimo tej 
metody można spodziewać się, że duży stopień niesymetrii pozostanie zmienny w ciągu dnia. 
Zmiany stref czasowych  wprowadzają dobowe asymetrie ruchu w sieci globalnej. Jedna 
strona globu loguje się do sieci podczas gdy druga wylogowuje się. Badania dobowej 
zmienności ruchu w sieci Internet w skali globalnej były prowadzone między innymi przez 
firmę MCI Engineering we własnej sieci komercyjnej [www.vbns.net/presentations].  

Jedną z najpoważniejszych konsekwencji niesymetrii jest to, że poważna część pasma 
internetowego jest nie używana. Paradoksalnie, w tym samym czasie pasmo na drugiej stronie 
pary Tx/Rx jest całkowicie zakorkowane. Takie warunki powstają, gdyż dzisiejsze systemy 
telekomunikacyjne z których korzysta Internet nie są optymalne dla tej sieci a były 
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projektowane głównie w celu transportu ruchu głosowego. Asymetria dobowa jest 
wzmacniana przez asymetrię ruchu internetowego. Ten ostatni rodzaj asymetrii nie istnieje w 
sieci głosowej. Aż do późnych lat 90 ostatnie wdrożenia technologii sieciowych WDM oraz 
SONET/SDH i ATM zakładały, że głos będzie dominującym rodzajem ruchu. Dzisiaj 
konsekwencją są powiększające się asymetrie ruchu i kolosalne niezrównoważenie sieci. 
Nadzieją jest wprowadzenie nowej architektury Optycznego Internetu z dynamicznie 
alokowanymi zasobami, przy pomocy technik DWDM, w celu likwidacji asymetrii. Jest to 
zadanie bardzo trudne dotyczące nie tylko samej struktury transportowej sieci ale także, a 
może przede wszystkim, jej zasobów informacyjnych zgromadzonych na farmach 
serwerowych.  
 
 
3. 3.   OGRANICZENIA PRZEPUSTOWOŚCI SIECI INTERNET  

ZWIĄZANE Z SERWEREM  
 
Badania między innymi firmy Bellcore [bellcore.com] nad strukturą przepływu 

informacji w Internecie pokazują, że strumień ruchu jest ograniczony nie tylko przez samą 
sieć ale w istotny sposób przez serwery dostarczające dane na żądanie użytkowników. 
Analizy statystyczne pokazują, że w USA, ponad  50% przeciążenia sieci web jest związane 
bądź z samym serwerem bądź z bezpośrednim otoczeniem serwera.  

Na zespół zagadnień związanych z przeciążeniem serwera składają się głównie trzy 
czynniki (procesy):  

• Inicjacja sesji HTTP, 
• Żądanie odnalezienia adresu DNS, 
• Rzeczywiste składniki układu serwer – klient jak: obciążenie CPU, pamięci, 

przepustowość układów I/O, decydujące o szybkości odpowiedzi serwera na 
żądanie klienta. 

Inicjalizacja sesji HTTP wymaga otwarcia socketu na serwerze i aktywizuje związaną z tym 
działalność serwera. Obsługa żądania odszukania adresu DNS, podobnie jak poprzednie 
działanie, jest standardowym procesem wymagającym zamiany nazwy DNS na adres IP (z 
użyciem serwera nazw domenowych).  

Większość łączy internetowych posiada typowo odrębne okno TCP kontrolujące 
przepływność i jednocześnie odpowiedzialne za unikanie przeciążenia. Serwer posiada 
również analogiczne okno kontrolujące przepływ danych. Jest ono zazwyczaj znacznie 
większe niż okno TCP zapobiegania przeciążeniu łącza. Ogólnie, zapobieganie przeciążeniom 
z czasie sesji TCP jest bardzo złożonym zagadnieniem. Dane dotyczące tej problematyki 
można znaleźć w licznych opracowaniach literaturowych, 
[www.psc.edu/networking/tpc.html]. Metody zmieniają się znacznie lub ewolucyjnie wraz ze 
zmianami technologicznymi Internetu w kierunku rozwoju technik całkowicie optycznych.  

W obecnym systemie kontroli przeciążenia sieci elementem dominującym jest okno TCP 
zapobiegania przeciążeniu CAW (Congestion Avoidance Window). Staje się ono w takim 
wypadku często elementem kontrolującym przepływ danych w kierunku od okna. Ta funkcja 
jest maskowana przez tzw. syndrom głupiego okna SWS (Silly Window Syndrome) 
występujący w większości jąder TCP. Gdyby syndrom SWS nie występował to mogłaby 
pojawiać się nawet większa ilość sesji TCP w kierunku od serwera, niż to wynika z pomiarów 
przeciążeniowych sieci. 



Optyczny Internet Terabitowy 
 

Optyczny Internet Terabitowy 
57 

W przypadku dostępności dostatecznie dużego pasma zwiększa się prawdopodobieństwo, 
że serwerowe okno kontroli przepływu będzie dominującym elementem sterowania w 
przepływie ruchu sieciowego niż obecnie stosowane okno przeciążeniowe. Jako nieuchronna 
konsekwencja w Internecie Optycznym opartym na „grubych rurach”, przepływność sieci 
będzie coraz bardziej nabierała kierunku od serwera. Dzisiaj zmierzone wartości przeciążenia 
od serwera przekraczają 50%.  

Z dzisiejszego punktu widzenia można powiedzieć, że Internet dla użytkownika może 
niestety zawsze wyglądać na przeciążony. Operator sieci będzie mógł zrobić w tej kwestii 
niewiele. Głównymi narzędziami są i będą mirrorowanie i caching.  

Wzrost mocy obliczeniowej CPU nie przypadkiem został zestawiony ze wzrostem pasma 
sieci. Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej CPU ulegać będzie ewolucyjnym zmianom 
architektura wewnętrzna i w konsekwencji bezpośrednie otoczenie serwera internetowego. 
Oczywistym rozwiązaniem jest dojście gigabitowym światłowodem bezpośrednio do karty 
sieciowej (lub grupy kart sieciowych) serwera. Serwery będą posiadały coraz większe okno 
kontroli przepływu danych. Pozostaje jednak obecnie cały szereg nieznanych problemów. 
Można się spodziewać, że globalna pojemność informacyjna sieci będzie wzrastać szybciej 
niż moc obliczeniowa CPU, a właściwie przyrost ruchu spowodowany wzrostem mocy 
obliczeniowej i rozwój technologii serwerowych. Jak ten wzrost pasma globalnego i mocy 
obliczeniowej CPU odniesie się względem przyrostu liczby użytkowników sieci Optycznego 
Internetu. Jeszcze dzisiaj podanie liczby 1010 jako limitu liczby użytkowników może wydać 
się zupełnie nierealistyczne, szczególnie w porównaniu z obecną liczbą rzędu 108.  

Obecna opinia specjalistów dotycząca zagadnień przeciążalności i kontroli ruchu danych 
w sieci Optycznego Internetu jest jednoznaczna. Cały ten obszar sterowania ruchem TCP 
wymaga znacznych nakładów finansowych na badania i wdrożenia nowych technologii. 
Konieczne jest na przykład badawcze sprawdzenie czy okno kontrolne przeciążenia sieci w 
kierunku od serwera i okno kontroli przepływu podlegają trendowi stania się dominującymi 
mechanizmami ograniczającymi przepływność połączeń internetowych. Zjawisko to byłoby 
szczególnie istotne w połączeniach szerokopasmowego Internetu Optycznego.  

Przyjmuje się obecnie, że odpowiedź na pytanie który czynnik z wymienionych powyżej 
jest dominujący może mieć podstawowy wpływ na projekt przyszłych sieci Optycznego 
Internetu i ich niezawodność. Jeśli okno kontroli przepływu, które jest symptomatycznie 
związane z przeciążeniem serwera może dominować nad oknem kontroli przeciążenia to 
wpływ na sieć takiej sytuacji na przyszłą sieć będzie znaczny. Konieczne jest wzięcie pod 
uwagę np. sytuacji awaryjnych w sieci szerokopasmowej. Pojemność transmisyjna sieci może 
ulec gwałtownej zmianie, spowodowanej np. przecięciem jednego ze światłowodów w pętli, 
lub stratą jednego lub nawet grupy kanałów WDM. Większość z użytkowników może nawet 
nie zauważyć tego zjawiska, ponieważ ich połączenie jest raczej związane z serwerem niż z 
siecią globalną.  

Wzrastający trend przeciążenia sieci związanego z serwerem wymusi być może 
zastosowanie światłowodów zabezpieczających do tej pory nie używanych. W terminologii 
Sieci Optycznych nazywamy je światłowodami czarnymi lub ciemnymi. Dodatkowe pasmo 
może być zastosowane w celu absorpcji dużych fraktalnych wybuchów natężenia ruchu. 
Natomiast w przypadku awarii gałęzi sieci (przecięcie światłowodu) stosowane były by 
bardziej tradycyjne metody unikania przeciążenia TCP jak główny mechanizm sterowania 
ruchem – w celu regulacji dostępu do pozostałego przy pracy światłowodu.  

Podsumowując, twierdzi się obecnie, że zagadnienie obciążenia sieci związane z 
serwerem lub siecią będzie zależało od relatywnego wzrostu dostępnego efektywnego pasma 
sieci oraz efektywnej mocy obliczeniowej CPU, głównie serwerowej. Moc CPU wzrasta już 
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od dłuższego czasu zgodnie z empirycznym prawem Moora, i obecnie nic nie wskazuje na to, 
że ten wzrost może być zatrzymany. Komercyjne wersje procesorów osiągają częstotliwości 
zegarowe w pobliżu 2GHz. Anonsowane są rozwiązania 3Ghz. Prowadzone są badania nad 
zaawansowanymi technologiami z zegarami w obszarze 5GHz. Pasmo sieci wzrasta natomiast 
głównie dzięki praktycznym wdrożeniom technologii WDM oraz zwiększaniu szybkości 
systemów TDM dla każdej lambda poczynając od 2,4Gbit/s w górę. Jeśli w dłuższej 
perspektywie czasowej okaże się, ze relatywny wzrost pasma jest większy od wzrostu mocy 
obliczeniowej CPU i przepływności informacyjnej pamięci operacyjnej to ostatecznie 
obciążenie sieciowe związane z serwerem będzie absolutnym czynnikiem ograniczającym w 
przyszłej sieci globalnej Internetu Optycznego.  
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4. OPCJE TRANSPORTOWE OPTYCZNEGO 

INTERNETU  – DWDM,  SONET/SDH,  ATM, 
ETHERNET GIGABITOWY 

 
 

Porównanie dostępnych opcji transportowych dla Internetu Optycznego pozwala spojrzeć 
szerzej na możliwy rozwój sieci globalnej. Naturalną opcją transportową jest zastosowanie 
czystej optycznej technologii WDM. Wymaga ona porównania z opcjami istniejącymi i silnie 
zakorzenionym we współczesnych rozwiązaniach sieci korporacyjnych, lokalnych, 
regionalnych oraz Internecie, takimi jak czyste technologie ATM, SONET/SDH. Obraz 
komplikuje fakt, że rozwiązania ATM i SONET/SDH mogą również korzystać z transportu 
WDM. Sieć Internetu Optycznego korzysta z protokołu IP. Konieczna jest zatem analiza 
wszystkich argumentów za i przeciw użyciu protokołu IP na trzech wchodzących obecnie w 
grę opcjach transportowych, gdzie WDM jest elementem łączącym i niezbywalnym: 

• Czystym WDM, 
• ATM na WDM,  
• SONET/SDH na WDM.. 

W badaniach literaturowych technologię czystego WDM przeciwstawia się obu pozostałym 
technologiom ATM i SONET/SDH na WDM. Podkreśla się silne tendencje rozwojowe 
Ethernetu Gigabitowego i Multigigabitowego [www.10gbe.org]. 

Szybkość zmian technologicznych zachodzących w dziedzinie sieci optycznych również 
wpływa na wybór nie tylko transportu ale także technologii rdzenia sieci. Problem ten 
związany jest ogólnie z przyspieszonym obecnie starzeniem się sieci, technologii i jej 
elementów. Okres życia zależy od wyboru technologii. Na ogół jednak dzisiejsze sieci, z 
różnych względów, często historycznych, są konglomeratami wielu technologii jednocześnie. 
Współczesne sieci IP mogą zawierać elementy sieci obejmujące IP, Frame Relay, ATM, 
SONET/SDH, DWDM. Dodatkowo, mogą bazować fizycznie na światłowodach wielu 
różnych typów. Szybkość wpływu zmian technologicznych wydaje się być nieco mniejsza 
wraz z przesuwaniem się od warstwy IP w kierunku poszczególnych światłowodowych 
komponentów sieci. Czas życia składników transportowych sieci Sonet/SDH, DWDM jest 
oceniany na 10 lat. Czas życia komponentów ATM jest obecnie oceniany na mniej niż 5 lat. 
Można oczywiście wybrać rozwiązanie sieci minimalizujące ilość elementów składowych, 
jak na przykład IP/DWDM. Takie rozwiązanie może okazać się bardziej efektywne pod 
względem kosztów, ale jednocześnie istnieje niebezpieczeństwo szybkiego zestarzenia się 
rozwiązania i szybkiego zmniejszenia efektywności inwestycji telekomunikacyjnej. Ten 
proces starzenia technologicznego wydaje się odgrywać coraz mniejszą rolę w przypadku 
popularyzacji i zwiększenia powszechności stosowania w sieci wbudowanego rozwiązania IP. 
Jest to poważny argument za upowszechnianiem tego typu ruchu.  
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4. 1.   PORÓWNANIE OPTYCZNEGO INTERNETU  
Z OPTYCZNYM ATM 

 
Znaczna ilość operatorów działa obecnie i wybiera na przyszłość rozwiązania sieciowe 

ATM. Przy pomocy sieci ATM operatorzy mogą gromadzić łatwo różne rodzaje ruchu na tą 
samą „grubą rurę”. Przynosi to obecnie wymierne korzyści finansowe oraz oszczędności na 
paśmie – w porównaniu z systemem gdzie różne usługi są dostępne na różnych sieciach.  

Obecnie jednak dominuje sytuacja druga, gdzie występuje etap pomieszania technologii, 
rozdzielenia usług i stosunkowo niewielkiego stopnia integracji sieci a co za tym idzie jej 
relatywnie niewielkiej efektywności. Większość operatorów stosuje całkiem inne technologie 
transportowe dla dostarczenia różnych usług. ATM oraz Frame Relay używane są do 
transmisji danych. Linie wynajęte używane są do budowy sieci prywatnych. Sonet/SDH TDM 
używany jest do telefonii głosowej. D1s używany jest do komunikacji rozsiewczej wideo. Z 
perspektywy czasu i rozwoju przyszłych sieci a w tym Internetu Optycznego sensowne 
wydają się próby integracji tych usług na jedną grubą rurę i zastosowanie usług klasy ATM w 
celu dostarczenia zróżnicowanych usług na tej samej grubej rurze transportowej.  

Jednym z podstawowych założeń na przyszłość, które powodują, że operatorzy cały czas 
popierają jako technologię z wyboru ATM, jest to, że w przyszłym ruchu wśród dużej liczby 
współzawodniczących rodzajów usług, odpowiednio znaczne miejsce zajmować będzie 
transmisja danych. Sieci ATM są optymalizowane raczej w celu przenoszenia mieszaniny 
różnego rodzaju usług niż dla konkretnego rodzaju wybranej usługi. Inną zaletą ATM w 
takim nowym środowisku pracy Internetu Optycznego jest to, że będzie stosunkowo łatwo w 
tej technologii tworzyć Wirtualne Sieci Prywatne (VPNs) oraz klasy usług (CoS) dla danych .  

W większości źródeł współczesnych dotyczących Internetu ocenia się, że jeśli obecny 
kierunek rozwoju sieci zostanie utrzymany i będą utrzymane w ciągu najbliższych kilu lat 
bieżące trendy to przeważającym rodzajem ruchu i najpopularniejszą usługą będzie 
zdecydowanie transmisja danych. Podaje się różne daty dojścia do tego stadium. 
Najwcześniejsze podawane daty to 2002, najpóźniejsze 2005. Przy takim scenariuszu rozwoju 
Internetu Optycznego jedyny sens ma już obecnie budowa sieci optymalizowanej na 
transmisję danych. Pozostałe usługi, ale w zasadzie tylko te które nie mogą podlegać łatwej 
konwersji w transmisję danych, będą zapewne transmitowane jako nakładka na 
rozbudowanym systemie sieciowym IP. Lub też zostanie utrzymana całkowita odrębność 
systemów ATM. Taki system ATM może być fizycznie ulokowany równolegle do sieci IP, a 
nawet korzystać z tych samych kabli i odrębnych światłowodów.  

Obecna dyskusja tocząca się w środowisku telekomunikacyjnym pomiędzy producentami 
sprzętu, operatorami usług oraz dużymi użytkownikami toczy się głównie nad problematyką 
protokołów (ramkowanie, formaty, itp.). Problem budowy i optymalizacji sieci przeznaczonej 
do dostarczania ruchu internetowego na ATM nie jest jedynie związany z efektywnością 
protokołów transportowych, i zarządzających siecią. Jednym z istotnych nurtów dyskusji są 
koszty używania sieci po stronie użytkownika i narzucane przez operatorów. System ATM 
jest nazywany w języku Internetu (trzeba dodać, że nieco pogardliwie) „systemem 
podatkowym od komórki” (Cell Tax System). Komórka jest rodzajem ramki ATM. Trzeba 
przyznać, że problem płatności w ATM jest rozwiązany perfekcyjnie. W klasycznej sieci 
Internet jest taki system trudny do zaakceptowania. W USA tą dyskusję dotyczącą kosztów 
użytkownia sieci Internet nazwano wojną między mózgami z firmy Bell (i pozostałościami po 
niej) oraz mózgami sieciowymi (Bell and Net Heads War). „Wojna” ta wydaje się być 
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zjawiskiem przejściowym rozwoju sieci, tracącym na znaczeniu wraz ze wzrostem szerokości 
dostępnego pasma efektywnego w optycznej sieci globalnej.  

Ważniejsze problemy wydają się być związane z porównaniem optycznej sieci IP z 
optyczną siecią ATM np. w sensie procesu Segmentacji (Partycjonowania) i Desegmentacji 
(Ponownej Syntezy) Pakietów SAR (packet Segmentation and Reassembly) w routerach, 
buforach opóźniających i kolejkujących, także w sensie złożoności warstwy łączy, topologii 
sieciowego routingu, itp.  

Sieci ATM zapewniają bardzo duży stopień elastyczności w sensie inżynierii sieciowej i 
projektowania. Taka elastyczność jest otrzymywana kosztem złożoności. Utrzymywanie 
usług IP na ATM jest ogólnie znacznie bardziej złożone w zarządzaniu niż tradycyjnego 
systemu IP na sieci zbudowanej z linii dzierżawionych.  

Problem transmisji IP na ATM jest jednak możliwy do efektywnego rozwiązania z 
powodu znacznego rozbudowania odpowiednich narzędzi zarządzających siecią ATM. W 
przeciwieństwie do tego istniejące protokoły routingowe IP posiadają bardzo ograniczone 
możliwości inżynierii ruchu w sieci. Nie ma tam efektywnych mechanizmów kierowania 
ruchu ściśle wybranymi łączami. Większość metryk routingu bazuje na liczbie przeskoków 
routingowych pomiędzy sieciami. Z kolei układy ATM pozwalają ustalić dokładnie przebieg 
ścieżek transmisji w sieci dla różnych typów ruchu z osobna. Pozwalają także na zmianę tych 
ścieżek (zarówno ich położenia w sieci jak i charakterystyk transmisyjnych) w zależności od 
parametrów ruchu jak: obciążenie, przeciążenie, itp. Protokół MPLS może zapewnić podobne 
możliwości inżynierii ruchu i sieci na warstwie IP, ale związany jest z tym podobny poziom 
złożoności obsługującego te możliwości protokołu jak w przypadku protokołu istniejącego 
obecnie w sieciach ATM.  

Jednym z podstawowych problemów wdrożeniowych technologii ATM obecnie jest 
wysoka cena urządzeń tego systemu. Na początku rozwoju tego systemu sytuacja była 
odmienna. Jednym z założeń potrzeby rozwoju takiego systemu jak ATM było wówczas 
stwierdzenie o wysokich kosztach projektowania i wykonywania bardzo złożonych na 
ówczesne czasy układów scalonych typu ASIC. Układy te musiały obsługiwać datagramy o 
zmiennej wielkości komórki. Z tego powodu inne rozwiązania były droższe. Obecnie 
pojedyncze układy scalone stanowią podstawę konstrukcji routerów o terabitowej 
zagregowanej przepływności. W porównaniu z wieloma rozwiązaniami technologii 
sieciowych urządzenia ATM stały się relatywnie drogie. Część producentów sprzętu ATM 
przeszła do wytwarzania konkurencyjnych rozwiązań sieciowych, co powoduje że ilość 
laboratoriów badawczych nad ATM uległa ostatnio zmniejszeniu. Nie sprzyja to oczywiście 
dalszemu szybkiemu obniżaniu kosztów elementów systemu ATM.  

Początkowo routery bazowały na rozwiązaniach software’owych. Istniało podejrzenie, że 
dla tych rozwiązań nie możliwe będzie obsługiwanie ruchu o szybkościach wielokrotnie 
większych, jak to jest dzisiaj np. dla systemu OC-768 (nominalna przepustowość 40Gbit/s). 
Jednakże cały szereg producentów sprzętu ATM ogłosiło już w roku 2000 dostępność 
rynkową routerów dla pakietów IP obsługujących standard OC-768 dla każdego 
pojedynczego portu. Potrzeba budowy szybkich przełączników ATM w celu 
szerokopasmowego routingu została przesunięta w czasie w kierunku być może jeszcze 
większych prędkości i nie stanowi obecnie gwałtownego problemu do niezbędnego 
rozwiązania w krótkim czasie.  

Inną poważną przeszkodą w niektórych rodzajach szerokiego zastosowania ATM jest 
znaczna strata użytecznego pasma spowodowana czasem konfiguracji SVP. Konfiguracja 
SVP zajmuje kilka rzędów wielkości czasu więcej niż tranzytowy czas opóźnienia sieci. W 
czasie ustalania się warunków pracy SVP dane które mają być transmitowane na SVP muszą 
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być buforowane do czasu setupu SVC. Nawet jeśli w sieci istniałaby odpowiednia pojemność 
informacyjna (przepływność) w celu transmisji tych danych natychmiast, dane nie mogą być 
transmitowane dopóki SVC nie jest ustanowiony. Wraz z nieustannym wzrostem pasma w 
sieci czas setupu SVC może reprezentować relatywnie znaczną część biernego 
niewykorzystanego pasma. Dla znacznych wartości pasma może dojść do paradoksalnej 
sytuacji, gdy pasmo nieużyteczne stanie się większe od oryginalnej objętości danych które 
mają być przesłane w pierwszej kolejności. Oczywiście możliwe jest zastosowanie szeregu 
technik kompensujących opisane zjawisko utraty pasma efektywnego podczas setupu SVC. 
Niektóre z takich technik opracowane były w ramach MPOA. Proponowano, między innymi, 
zastosowanie półtrwałych SVCs połączonych z VC.  

Dodatkowo do uciążliwego czasu setupu SVC istnieje w ATM tzw. mechanizm 
„wolnego startu” TCP. Mechanizm ten także powoduje ograniczenie efektywnego pasma 
systemowego. Pasmo sieci jest tracone przez mapowanie sesji TCP lub przepływ przez 
stosunkowo wąskopasmowe SVCs lub PVCs. Jest wówczas bardzo prawdopodobne, że w tej 
sytuacji sesja TCP pozostanie w rodzaju pracy z zapobieganiem przeciążeniu w 
wąskopasmowym VC niż przejdzie do rodzaju pracy z kontrolą przepływu. Praca z kontrolą 
przepływu jest standardem w nieograniczonej szerokopasmowej „grubej rurze”.  

W pewnych sytuacjach określonych powyżej może wydawać się, że technologia ATM 
oferuje wyłącznie zwiększoną złożoność w sieci. W celu bycia konkurencyjną powinna 
oferować wbudowane i efektywne mechanizmy poprawy w przepływności sieci w 
porównaniu z nową klasą routerów terabitowych. W innym przypadku żądany rodzaj 
transmisji IP na ATM na WDM jest mało sensowny szczególnie w dużych sieciach 
szkieletowych. Jeśli dominującym rodzajem ruchu jest IP, wówczas sieć ATM jest dodanym 
poziomem o znacznej złożoności i o znacznych kosztach dla operatorów sieci w sensie 
zarządzania.  
 
 
4. 2.    PORÓWNANIE OPTYCZNEGO INTERNETU  

Z TRANSMISJĄ PAKIETOWĄ NA SONET/SDH 
 
Kanały SONET/SDH OC-x dla routerów i przełączników wyglądają analogicznie jak 

pojedyncze długości fali systemu WDM. Są one odbierane jako proste połączenia punkt do 
punktu w warstwie łączy. Taki prosty obraz systemu tworzony jest jednak wyłącznie w 
warstwie 3. Obraz ten maskuje rzeczywistą sytuację, czyli stosunkowo bardzo złożoną 
architekturę przełączania.  

Podstawową zaletą systemu Sonet/SDH jest jego możliwość odtwarzania połączenia w 
przypadku przecięcia włókna optycznego lub awarii w węźle tej sieci. Sieć pierścieniowa 
może przełączyć ruch typowo w czasie 50 milisekund na zamienny światłowód lub inną trasę 
z drugiej strony pierścienia w przypadku przecięcia światłowodu. Ta bardzo rozbudowana 
możliwość odtwarzania ruchu w sieci Sonet/SDH jest całkowicie przeźroczysta dla warstwy 
sieciowej IP. 

W sieci Optycznego Internetu tak złożony mechanizm zarządzania łączem jaki jest 
dostępny w warstwie Sonet/SDH zupełnie nie jest konieczny. Zabezpieczenia i możliwości 
odtwarzania konfiguracji sieci i ruchu są wbudowane w wewnętrzne rozłożone 
charakterystyki przetrwania Internetu – od samego początku jego istnienia. Inaczej mówiąc 
warstwa IP jest dostatecznym gwarantem przeżywalności sieci Optycznego Internetu w 
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statystycznie typowych warunkach awaryjnych. Wymaganie posiadania dodatkowej warstwy 
złożonej odtwarzania pod spodem architektury Internetu może być zbędne.  

Inną z podstawowych zalet i „sił napędowych” stosunkowo szerokiego wdrożenia sieci 
Sonet/SDH była synchroniczność jej działania. Synchroniczność działania poprawiała 
niektóre charakterystyki wrażliwościowe sieci i tolerancje na uszkodzenia. Zegar był 
jednakże dystrybuowany po sieci, więc podlegał ewentualnie tym samym zniekształceniom 
co transmisja danych. Sieć powstawała kiedy nie były dostępne globalne systemy zegara i 
pozycji. Obecnie GPS zastępuje te funkcje dostarczając dokładnie jednakowego sygnału 
synfazowej synchroniczności w każdym miejscu sieci. Koszt synchronizacji większych 
węzłów sieci (a praktycznie nawet każdego) sygnałem GPS jest niewielki. Dodatkowo 
penetracja technologii IP w sieć uczyniła ją znacznie bardziej odporną na błędy czasowe. Sieć 
IP toleruje znaczne zaburzenia synchronizmu. W tym aspekcie, rozbudowany synchronizm 
oferowany przez Sonet/SDH sieci IP jest ofertą spóźnioną i zbędną.  

Istnieje szereg bardzo istotnych obecnie zalet bezpośredniego połączenia routera wprost 
do pojedynczych długości fal WDM. Można tu wymienić, że router fotoniczny może: 

• Używać długości fal po obu stronach pierścienia światłowodowego; 
• Dzielić obciążenie ruchem IP w pierścieniu; 
• Podoić wykorzystanie pasma każdego łącza internetowego przy bardzo 

niewielkim krokowym wzroście kosztów dla operatora; 
• W przypadku awarii światłowodu, zgodnie z zasadą jakości sieci IP (Najlepiej Jak 

Można) routować dane na jedyny pozostały światłowód lub re-routować po 
całkowicie innej ścieżce do miejsca przeznaczenia. 

Ponieważ ruch internetowy posiada w dużym stopniu charakter fraktalny (samo-
podobny), konsekwencje przecięcia światłowodu są mniejsze w skutkach dla środowiska 
transmisji danych niż tradycyjnej sieci telekomunikacyjnej. Oprócz wymienionych powyżej 
mechanizmów utrata światłowodu może być kompensowana znanymi technikami kontroli 
przepływu, buforowania i re-routingu.  

Ważnym zagadnieniem będącym przedmiotem porównania technologii jest 
adaptacyjność do pracy w warunkach niezrównoważenia sieci i niesymetrii Tx/Rx.. Sieci 
Sonet/SDH są zawsze budowane przy założeniu zrównoważenia ruchu nadawczo-
odbiorczego. Nie mogą być optymalizowane dla asymetrycznych przepływów ruchu w 
kierunkach nadawania i odbioru. W odróżnieniu od tego, fotoniczny router Optycznego 
Internetu może ustanowić asymetryczny układ długości fal dla kierunku nadawania i odbioru 
w celu zbalansowania w sposób rozłożony nadchodzącego i wychodzącego ruchu z sieci. 
 
 
4. 3. PORÓWNANIE SYSTEMU WDM Z PRZEŁĄCZANYMI   

OBWODAMI  Z SYSTEMEM WDM DATAGRAMOWYM 
 
Jednym z podstawowych kamieni milowych rozwoju sieci Internetu Optycznego będzie 

wprowadzenie do praktyki eksploatacyjnej na szeroką skalę całkowicie fotonicznego 
routingu. Prace nad szybkimi optycznymi matrycami przełączającymi sygnał fotoniczny NxN 
są prowadzone w kilku kierunkach. Najbardziej zaawansowane są prace nad technologią 
mikrozwierciadlaną (mikro-elektro-mechniaczną., MEMS). Prowadzone są także prace nad 
matrycami planarnymi wykonanymi w technologii optoelektroniki zintegrowanej na 
skrzyżowanych światłowodach planarnych przełączanych technikami akustooptycznymi 
(akustycznie generowane siatki Bragga), elektrooptycznymi lub magnetooptycznymi. 
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Ostatnio do elementów składowych światłowodowych urządzeń przełączających dodane 
zostały włókna braggowskie z permanentnie indukowaną siatką wewnętrzną..  

Nie ma dzisiaj wątpliwości, że przełączniki światłowodowe i fotoniczne będą stosowane 
w przyszłej sieci Internetu Optycznego. Ich rola może być wieloraka od zabezpieczeń i 
konfiguracji sieci po routing danych: 

• Konfiguracja sieci; 
• Przełączanie zabezpieczające; 
• Routing Fotoniczny. 

Przełączanie związane z zarządzaniem sieci ma inny charakter niż routing danych i inne 
rodzaje przełączników są stosowane w tych obu rozdzielnych funkcjach. W pierwszym 
przypadku chodzi o w miarę szybkie przełączenie kanałów światłowodowych 1x1. W drugim 
przypadku chodzi o bardzo szybkie przełączanie strumieni danych fotonicznych w 
kilkukrotnie złożonym szeregowo układzie NxN kanałów (w przypadku rozwiązania 
falowodowego) i jednokrotnym układzie NxN (w przypadku MEMS), tak aby można było 
uzyskać przełączanie pomiędzy dowolnymi kanałami w matrycy. Przełączanie może dotyczyć 
nie tylko fizycznych kanałów transmisyjnych zlokalizowanych na innych światłowodach ale 
także pomiędzy sygnałami nałożonymi na różne lambdy. Inny rodzaj przełączania pomiędzy 
lambdami może być wymagany do tworzenia obwodów wirtualnych w sieci Internetu 
Optycznego.  

Powyższe badania nad systemami przełączania optycznego na różnych poziomach sieci 
wynikają z niepisanego założenia, historycznie obciążającego projektantów sieci optycznych, 
o ich charakterze obwodowym (układowym, z przełączanymi obwodami), podobnym do 
klasycznych rozwiązań sieci telekomunikacyjnych. Szerokie prace badawcze i wdrożeniowe 
oraz rozwojowe są prowadzone nad zarządzaniem sieciami optycznymi o charakterze 
obwodowym, nad przełączaniem obwodów optycznych, z użyciem takich elementów i 
podzespołów jak optyczne punkty dostępu i wyjścia z sieci OADMs, OCXs, przełączniki 
optyczne NxN. Te elementy są przewidziane nie tylko do zarządzania siecią ale i do 
dynamicznego sterowania przepływem danych.  

Jednym z podstawowych problemów technicznych budowy systemu WDM bazującego 
na przełączanych obwodach optycznych było do niedawna utrzymywanie dostatecznie 
wysokiego i dokładnie jednakowego poziomu sygnału w całym paśmie wzmocnienia 
erbowego wzmacniacza światłowodowego EDFA. Takie systemy były początkowo używane 
w sieciowych systemach WDM dalekosiężnych. W przypadku każdej nagłej zmiany poziomu 
mocy optycznej spowodowanej przełączaniem optycznym lub działania urządzenia 
dokonującego translacji długości fali, wzmacniacz EDFA może pracować niestabilnie, 
zmieniając poziomy sygnałów i nie utrzymując dokładnie siatki długości fal WDM ITU oraz 
powodując przesłuchy międzykanałowe. Podstawowym zagadnieniem w systemie WDM jest 
utrzymywanie stałości mocy optycznej we wzmacniaczu aby nie powodować jego 
niestabilności. Kiedyś dopasowywało się poziom mocy poszczególnych laserów źródeł 
sygnału WDM do profilu wzmocnienia wzmacniacza EDFA. Obecnie stosuje się urządzenia 
światłowodowe wyrównujące dokładnie wzmocnienie w całym paśmie użytecznym (EDFA 
Gain Equalizers).  

Jeśli przyszłe sieci Internetu Optycznego będą głównie bazowały na datagramach, 
wówczas nie występuje potrzeba implementowania w sieć tak złożonych technologii 
przełączania. Raczej router na obrzeżach sieci, niż optyczne urządzenie przełączające w 
rdzeniu sieci, staje się podstawą jej inteligencji. Inteligencja zlokalizowana na obrzeżach sieci 
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jest odpowiedzialna za routowanie i przełączanie pakietów pomiędzy różnymi łączami 
optycznymi.  

Sieci Optycznego Internetu będą rozwijać się w kierunku wzrostu pasma i zwiększenia 
ilości indywidualnych łączy optycznych. Wraz ze wzrostem pasma, podstawowy paradygmat 
telekomunikacji przełączanych obwodów staje się coraz bardziej nieefektywny w sensie 
sprawności wykorzystania zasobów sieciowych. W przyszłych ultraszerokopasmowych 
sieciach optycznych każdy mechanizm, nawet najszybszy, zestawienia obwodu łącza 
telekomunikacyjnego, mierzony w opóźnieniu ograniczającym pasmo efektywne będzie wiele 
rzędów wielkości większy od wymiaru transmitowanego pojedynczego pakietu danych.  

Proste obliczenia pokazują ten problem w dramatycznym wymiarze. Z dzisiejszego 
punktu widzenie bardzo możliwe jest, że czas zestawienia łącza optycznego w bardzo dużej 
sieci WAN będzie rzędu setek milisekund. Na pojedynczej długości fali systemu OC-192, 
10Gbit/s ten czas zestawiania oznacza utratę od setek Mbit/s do pojedynczych Gbit/s. Wiele 
aplikacji mogłoby w tym, straconym w sieci na setup, czasie przesłać kompletny zestaw 
danych w tej sieci WAN.  

W podsumowaniu można powiedzieć, że szereg argumentów zaczyna pojawiać się już 
dzisiaj przeciwko wyborowi w przyszłej sieci Optycznego Internetu klasycznej technologii 
zestawianych łączy. Zestawianie łączy czy to na drodze optycznej czy poprzez ATM stanie 
się prędzej czy później przeszkodą do dalszego rozwoju przezroczystych szerokopasmowych 
sieci optycznych z inteligencją umieszczoną na obrzeżach.  
 
 
4. 4. RAMKOWANIE – SONET/SDH, ETHERNET GIGABITOWY, 

FRAME RELAY 
 
Modulowane cyfrowo sygnały optyczne na każdej długości fali w dalekosiężnych 

systemach WDM wymagają regeneracji w przybliżeniu co każde - 200 do 600 km. Dokładna 
wielkość odstępu międzywzmacniakowego zależy na ogół od wielu parametrów a szczególnie 
od szczegółów budowy i działania łącza jak: szybkość modulacji, rodzaj światłowodu, 
poziom wejściowej mocy optycznej, itp. Większość dzisiaj stosowanych optoelektronicznych 
telekomunikacyjnych urządzeń regeneracyjnych współpracuje z ramkami Sonet/SDH. Te 
rozwiązania są najpopularniejsze, najtańsze i stąd stosowane także w innych sieciach. Jeśli 
więc w sieci IP zastosowano regeneratory i transpondery Sonet/SDH, wówczas pakiety IP z 
routera muszą być dodatkowo pakowane do ramek Sonet/SDH.  

Proces ramkowania Sonet/SDH jest stosunkowo wąsko ograniczony szeregiem 
parametrów technologicznych. Proces ramkowania Sonet/SDH bazuje na próbce czasowej 
synchronizowanej głosem o częstotliwości f=8kHz. Ramka obejmuje nagłówek razem z 
zawartością danych. Dodatkowo, pakiety IP mogą być mapowane w dwóch lub więcej 
ramkach Sonet/SDH. Również jedna ramka Sonet/SDH może zawierać wiele pakietów IP. 
Zależy to oczywiście od rozmiarów pakietów IP. W rezultacie przetwarzanie SAR ramek 
Sonet/SDH może być bardzo wolne w karcie interfejsu routera. Wynikiem jest degradacja 
przepływności i jakości transmisji w sieci.  

Szereg producentów sprzętu telekomunikacyjnego opracowywało i wdrażało w ostatnim 
czasie nowy standard ramkowania dla sieci Sonet/SDH przeznaczony do współpracy z 
pakietami IP. Standard nazwany Szybkim IP lub Chudym Sonet/SDH zapewnia dużą część 
rozbudowanej funkcjonalności procesu ramkowania Sonet/SDH ale stosuje nowoczesne 
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techniki budowania samej ramki w sensie umieszczania nagłówka i dopasowywania rozmiaru 
ramki do rozmiaru pakietu.  

Istotną zaletą metody ramkowania Sonet/SDH jest, że ramka zawiera w nagłówku bity 
sygnalizacyjne i zawierające informacje zarządzające siecią. Te informacje zarządzające są 
ważne w dalekosiężnych światłowodowych systemach WDM, szczególnie tych 
zawierających wiele elektronicznych i optycznych repeaterów (regeneratorów). W złożonych 
optycznych liniach dalekosiężnych podstawowym zagadnieniem jest umiejętność diagnostyki 
technicznej systemu oraz szybkiej lokalizacji awarii. Sonet/SDH posiada znaczną przestrzeń 
zarezerwowaną w nagłówku ramki na monitorowanie awarii i zabezpieczenie operacyjno – 
techniczne systemu. Ten nadmiar miejsca (zmniejszający efektywne pasmo systemu) może 
być zredukowany, jeśli takie funkcje byłyby wbudowane (a mogą być) w router IP.  

Zasadniczą wadą systemu Sonet/SDH były wysokie koszty transponderów i 
regeneratorów. Niedawno ceny zostały znacznie obniżone wraz z wprowadzeniem na rynek 
tanich chipsetów ramkujących opartych na pojedynczym układzie ASIC.  

Inną opcją alternatywną budowy długich łączy Internetu Optycznego, w stosunku do 
systemu regeneracji Sonet/SDH, jest zastosowanie urządzeń standardu LAN takich jak 
Ethernet Gigabitowy z transponderami dla regeneracji sygnału. Takie podejście do budowy 
sieci zostało praktycznie sprawdzone w optycznych sieciach metropolitalnych MAON. 
Poprzez zastosowanie Ethernetu Gigabitowego dostępna jest znaczna ilość pasma a systemy 
dostępowe mogą posiadać dowolne protokoły o charakterze własnościowym. W systemach 
dalekosiężnych WDM, gdzie nie ma tylu światłowodów i cała informacja przepływa jednym 
lub parą światłowodów kabla dalekosiężnego także rozpoczęto ostatnio stosowanie tej 
alternatywy tzn. stosowania Gigabitowego Ethernetu zamiast Sonet/SDH. Została ona 
ostatnio niepomiernie wzmocniona wraz z wprowadzeniem standardu Ethernetu 10 
Gigabitowego.  

Ethernet Gigabitowy nie jest tak wydajny jak Sonet ponieważ używa bardzo prosty 
schemat kodowania, gdzie każde 8 bitów jest pakowane w 10 bitowy blok transmisyjny. Taki 
rodzaj nagłówków powoduje malenie efektywności transmisji w sieci o ponad 25%. 
Opracowywany ostatnio standard Ethernetu 10 Gigabitowego jest ukierunkowywany na 
zastosowania z systemami DWDM. Używa on znacznie bardziej efektywnego kodowania 
bloków i może również używać kodowania synchronicznego analogicznego do Sonetu. Do 
niedawna Ethernet Gigabitowy nie posiadał takiego statusu w budowie sieci (poza LAN) jak 
np. Sonet/SDH. Jednak znacznie niższe koszty i optymalizacja do przenoszenia takich 
samych ramek jakie przenoszone są pomiędzy podłączonymi do sieci komputerami powoduje 
systematyczny wzrost popularności tej alternatywy, także poza sieciami LAN.  

Kolejnym problemem który wymaga rozwiązania przy rozszerzeniu zastosowań 
Ethernetu Gigabitowego poza LAN w kierunku łączy i sieci dalekosiężnych jest jitter sygnału 
i zagadnienia dystrybucji zegara (timing). Ethernet Gigabitowy jest fundamentalnie 
protokołem asynchronicznym w przeciwieństwie do Sonet/SDH i dlatego jest stosunkowo 
nieodporny na problemy synchronizacji czasowej i akumulacji jitteru. Rodzaj komunikacji od 
komputera do komputera jest wyjątkowo odporny na zmiany synchronizmu czasowego 
transmisji danych i zwiększone zniekształcenia sygnału. Gigabitowy Ethernet staje się coraz 
bardziej atrakcyjną alternatywą wobec Sonet/SDH wraz z szybszym maleniem kosztów 
urządzeń ethernetowskich w porównaniu z urządzeniami regeneracyjnymi Sonet/SDH. 
Warunkiem jednak jest, że problem zmiennej synchroniczności i zniekształceń może być 
rozwiązany w sieci bez znacznego wzrostu poziomu strat pakietów. 

Kolejną zaletą Ethernetu Gigabitowego jest to, że używa tych samych ramek, które były 
oryginalnie używane przez systemy komunikacji między komputerami. Nie ma potrzeby 
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remapowania na inny rodzaj transportu jak w przypadku Sonet/SDH czy ATM i proces SAR 
(segmentacja i synteza – Segmentation and Reassembly) oraz układanie bitów w ramki nie są 
wymagane w interfejsie routera w celu koordynacji ramki danych z ramką transportową.  

Pod względem kosztów Ethernet Gigabitowy (EG) nie ma konkurentów wśród żadnej 
technologii sieciowej. Na rys.4.1. przedstawiono na tle architektur niewielkich węzłów dwóch 
systemów EG oraz Sonet/SDH orientacyjne porównanie kosztów poszczególnych elementów 
składowych tych systemów. Przykład pokazuje niewielki węzeł, który musi być połączony do 
głównego węzła w celu uzyskania łączności z siecią szkieletową. Jeśli zastosowano w sieci 
ramkowanie Sonet wówczas konieczne jest użycie stosunkowo drogiego sprzętu Sonet jak 
routery, regeneratory, itp. do połączenia z głównym węzłem sieci. Przy zastosowaniu 
Ethernetu Gigabitowego mały węzeł jest łączony przy pomocy mostka (bridge) tradycyjną 
technologią łączenia ze sobą różnych sieci LAN. Dodatkowo kilka małych węzłów sieci może 
być mostkowanych razem na jeden wspólny kanał WDM.  
 

 
Rys.4.1. Porównanie architektury i obecnych kosztów sieci Gigabitowego Ethernetu i Sonet.  
 
Ethernet Gigabitowy pracuje obecnie na 1,25Gbit/s. Stąd sieć dwukierunkowa transmisja 
Tx/Rx posiada zagregowane pasmo 2,5Gbit/s. Pośrednim standardem jest 5Gbit/s. Silna i 
wpływowa przemysłowa grupa robocza 10GEA opracowała wspólnie z IEEE standard 
Ethernetu 10 Gbit/s i na tej prędkości zapewne się nie skończy. Znane są zapowiedzi prac nad 
Ethernetem 40 Gbit/s. System OC-48 WDM przenosi 1,25Gbit/s a relatywnie nowy standard 
Ethernetu 10 Gigabitowego może być używany na systemie OC-192 WDM. Projektowany 
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Ethernet 40Gbit/s (oraz 50Gbit/s) może z kolei używać systemu OC-768 a następnie OC-
1152.  

Niektóre firmy zaproponowały użycie protokołu Frame Relay jako protokołu 
ramkującego i protokołu łącza dla sieci o bardzo dużych szybkościach działania 
[www.avici.com]. Ta koncepcja jest sprawdzana w rzeczywistych warunkach pracy 
ultraszerokopasmowego, optycznego systemu sieciowego.  
 
 
4. 5.   OPTYCZNY ETHERNET  10 GIGABITOWY 
 

Obecnie prawie cały ruch w sieci Internet zaczyna się i kończy połączeniem 
Ethernetowym. Wraz z żądaniem zwiększenia szerokości pasma sieci Ethernet został 
zaadaptowany do większych szybkości działania. Zatwierdzony kilka lat temu standard 
Ethernetu Gigabitowego jest obecnie stosowany w coraz większej ilości sieci LAN. Także, ze 
względu na duże pasmo i transmisję optyczną wchodzi w obszar sieci Metro. W międzyczasie 
dobiega końca opracowywanie standardu Ethernetu 10 Gigabitowego (10GbE). Konieczność 
wprowadzenia nowego standardu jest powodowana nie tylko wzrostem standardowego ruchu 
danych ale przede wszystkim rozmnożeniem, intensywnych pasmowo, aplikacji, takich jak 
wideo.  

Szkic standardu 10 Gigabitowego Ethernetu jest znacznie różny, pod pewnymi 
względami, od poprzednich standardów Ethernetu. 10GbE jest przeznaczony do transmisji 
wyłącznie na światłowodzie. 10GbE funkcjonuje wyłącznie w rodzaju pełnodupleksowym, co 
oznacza że protokoły detekcji kolizji są zbyteczne. Cała reszta pozostaje niezmieniona jak 
format pakietów. Inne właściwości podlegają transferowi do nowego standardu. Dodatkowo, 
10GbE może pracować na prawie wszystkich sieciach światłowodowych, nie czyniąc ich 
przestarzałymi. Zespół przygotowujący standard 10GbE czyni starania aby najszybsza 
obecnie odmiana Ethernetu była kompatybilna np. z takimi technologiami jak Sonet. 
Prowadzono prace testowe w wyniku których dodano do standardu możliwość w miarę 
efektywnej transmisji pakietów Ehernet po łączach Sonet. Ekspansja Ethernetu w obszar sieci 
Metro przebiega dalej w kierunku sieci WAN. Spotykają się tam ponownie dwie technologie 
Sonet i Ethernet. Ten pierwszy tylko w sieci szkieletowej, ten ostatni od końca do końca sieci. 
Dzisiejsza sieć znacznie faworyzuje pakietową przełączaną transmisję danych nad transmisją 
głosu. Można się spodziewać, że standard Ethernetu dziesięcio- gigabitowego pomoże 
utworzyć optyczną platformę zbieżności pomiędzy sieciami projektowanymi głównie do 
transmisji głosu oraz nowymi sieciami dano-centrycznymi, przy jednoczesnym utrzymaniu 
kompatybilności z poprzednimi technologiami Ethernetu.  

Celem projektu nowego standardu Ethernetu jest rozszerzenie protokołów 802.3 do 
prędkości działania 10Gb/s oraz rozszerzenie obszaru aplikacji na łącza WAN. Zapewni to 
znaczny wzrost pasma, przy jednoczesnym utrzymaniu maksymalnego stopnia 
kompatybilności z zainstalowaną bazową infrastrukturą sieciowych interfejsów 802.3. Grupa 
zadaniowa IEEE 802.3ae ustaliła pięć kryteriów, które nowy standard musi spełniać aby 
zostać zaakceptowanym przez środowiska badawcze i przemysłowe: 
- Standard musi posiadać szeroki potencjał rynkowy, wspierający szeroki zakres aplikacji, 

z wieloma producentami sprzętu działającymi na jego rzecz, wieloma klasami 
zainteresowanych klientów;  
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- Musi być kompatybilny z innymi standardami protokołów 802.3, oraz z podstawowymi 
standardami sieciowymi - OSI (Open Systems Interconnection) i SNMP (Simple 
Network Management Protocol);  

- Musi zasadniczo różnić się od standardów 802.3, czyniąc go raczej unikalnym 
rozwiązaniem problemu niż rozwiązaniem alternatywnym;  

- Możliwości techniczne systemu muszą być w pełni zademonstrowane przed akceptacją 
nowego standardu;  

- Musi być ekonomicznie dostępny, możliwy do efektywnej implementacji przez 
użytkowników, wykazywać uzasadnioną wielkość współczynnika koszty/jakość.  
W celu promocji nowego standardu Ethernetu 10 Gigabitowego została utworzona 

przemysłowa organizacja lobbystyczna 10GEA (www.10gea.org).  
Ethernet jest fundamentalnie protokołem Warstwy 2, zgodnie z modelem  ISO OSI. 

10GbE używa protokołu IEEE 802.3 MAC (Media Access Protocol) i formatu ramki IEEE 
802.3, a także minimalnych i maksymalnych wymiarów ramki 802.3. Podobnie jak w 
Ethernecie 1000BASE-X i 1000BASE-T (Ethernet Gigabitowy), Ethernet 10 Gigabitowy 
pozostaje naturalną ewolucją Ethernetu w szybkości i odległości. Ponieważ jest systemem 
jedynie pełnodupleksowym i wyłącznie światłowodowym nie potrzebuje protokołu 
CSMA/CD (carrier sensing multiple access with collision detection), który definiuje 
wolniejsze, półdupleksowe, poprzednie techniki Ethernetu. W każdym pozostałym aspekcie 
10GbE pozostaje identyczny z oryginalnym modelem Ethernetu.  

Fizyczna warstwa urządzeń Ethernetu (PHY), odpowiadająca Warstwie 1 w modelu OSI, 
łączy media (optyczne lub miedziane) do warstwy MAC, która odpowiada Warstwie 2 OSI. 
Architektura Ethernetu dzieli dalej warstwę PHY (Warstwa 1) na warstwę fizyczną, zależną 
od mediów - Physical Media Dependent (PMD), oraz fizyczną podwarstwę kodowania – 
Physical Coding Sublayer (PCS). Transceivery optyczne są, na przykład, urządzeniami PMD. 
Warstwa PCS jest utworzona z kodowania (np. 64/66b) i serializera lub z funkcji 
mutipleksowania. Specyfikacja 802.3ae definiuje dwa typy PHY: LAN PHY oraz WAN 
PHY. WAN PHY posiada cechy zestawu rozszerzenia funkcji dodanych do LAN PHY. 
Cechy PHY są rozróżniane wyłącznie przez PCS. Będzie także szereg typów PMD.  

Wśród wielu innowacji technicznych 10GbE jest nowy rodzaj interfejsu XAUI (X 
Attachment Unit Interface). XAUI jest zaprojektowany jako urządzenie rozszerzające 10 
gigabitowy interfejs niezależny od mediów – XGMII (X Gigabit Media Independent 
Interface). Interfejs XGMII posiada szerokość 72 sygnałową, 32-bity ścieżek danych dla 
każdego kierunku nadawania i odbioru, który może być używany do podłączenia 
Ethernetowego MAC do swojej PHY. XAUI może być użyty w miejsce, lub jako 
rozszerzenie, aplikacji chip-to-chip XGMII, typowych dla większości połączeń 
wewnętrznych Ethernet MAC do PHY.  

XAUI jest interfejsem szeregowym o małej ilości pinów i  własnym zegarze 
bezpośrednio pochodzącym z warstwy PHY Ethernetu Gigabitowego 1000BASE-X. 
Prędkość interfejsu XAUI jest 2,5 raza większa od 1000BASE-X. Poprzez ustawienie 
czterech szeregowych linii, 4-bitowy interfejs XAUI zapewnia dziesięciokrotnie większy 
przepływ wymagany przez standard 10GbE. XAUI zatrudnia ten sam odporny kod 
transmisyjny 8B/10B co 1000BASE-X zapewniający wysoki poziom integralności sygnału w 
mediach miedzianych, typowy dla ścieżek na płytkach drukowanych pomędzy układami 
scalonymi. Dodatkowymi zaletami technologii XAUI są: wewnętrznie niski poziom zakłóceń 
elektromagnetycznych EMI (Electro-Magnetic Interference) spowodowany 
samotaktowaniem, kompensacja wielobitowych zniekształceń skrośnych – pozwalająca na 
znacznie większe odległości między układami scalonymi na płycie systemowej, detekcja 
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błędów, możliwości izolacji uszkodzeń, niska konsumpcja mocy, możliwość integracji 
wejścia/wyjścia z dostępnymi popularnie procesami CMOS.  

 

 
 

Rys. 4.2.. Składniki architekturalne warstw LAN PHY i WAN PHY optycznego Ethernetu 10 
Gigabitowego.  

 
Wielu dostawców elementów zapewnia dostępność interfejsu XAUI w wielu postaciach: 

odrębnych układów scalonych, ASICs (Application Specific Integrated Circuit), nawet jako 
FPGA (field-programmable gate arrays). Technologia 10GbE XAUI jest identyczna lub 
ekwiwalentna do technologii zastosowanych do innych standardów przemysłowych jak np. 
InfiniBand, 10 gigabitowy Fibre Channel i rozwiązań ogólnych uniwersalnych połączeń 
szkieletowych, miedzianych i optycznych. To zapewnia najniższe możliwe koszty dla płytek 
drukowanych z połączeniami 10Gb/s. Specyficznie ukierunkowane aplikacje XAUI 
zawierają: chip MAC-to-Physical Layer, i modułowa, bezpośrednia sieć połączeń MAC z 
optycznym transceiverem. XAUI jest interfejsem proponowanej definicji nazywanej XGP, dla 
10GbE rozłączalnego modułu optycznego. Zintegrowane rozwiązanie XAUI razem z XGP 
umożliwi tworzenie połączeń 10GbE, tanich i efektywnych, bezpośredniego wieloportowego 
MAC do modułu optycznego. Całość umieszczona na płytce PC.  

Grupa zadaniowa IEEE 802.3ae rozwinęła propozycję standardu, który zapewnia 
warstwę fizyczną wspierającą odległości dla mediów światłowodowych jak w tabeli poniżej. 
W celu zapewnienia takich odległości transmisyjnych, wybrano cztery PMDWybrano PMD 
1310nm szeregowy w celu zapewnienia transmisji na 2km i 10km na światłowodzie 
jednomodowym (SMF). Wybrano również rozwiązanie szeregowe 1550nm w celu 
zapewnienia lub przekroczenia długości łącza 40km na światłowodzie jednomodowym. 
Wspieranie przez standard LAN 10GbE 40km PMD jest potwierdzeniem, że 10GbE   jest już 
z powodzeniem  wprowadzany do metropolitalnych i prywatnych połączeń 
długodystansowych. Wyspecyfikowano także PMD 850nm w celu otrzymania odległości 
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transmisji 65m na światłowdozie wielomodowym i szergowych transceiverach 850nm. 
Dodatkowo wybrano dwie wersje WWDM (Wide WDM) PMD, 1310nm na światłowodzie 
SMF i długości łącza 10km, oraz 1310nm PMD i długości łącza 300m, na dowolnym 
zainstalowanym światłowodzie wielomodowym. 

 

Tabela. 4.1. Długości łączy światłowodowych Ethernetu 
10Gb/s 
PMD 
Transceiver optyczny 

Rodzaj światłowodu Odległość 
[m] 

850 nm szereowy wielomodowy 65 
1310 nm WWDM wielomodowy 300 
1310 nm WWDM jednomodowy 10000 
1310 nm szeregowy jednomodowy 10000 
1550 nm szeregowy jednomodowy 40000 

 

 
Rys. 4.3.. XAUI funkcjonuje jako rozszerzony interfejs pomiędzy warstwami MAC i PHY -  10 
Gigabitowego Ethernetu Optycznego.  
 

Warstwy LAN PHY i WAN PHY będą działać na wspólnych PMDs i dlatego będą 
wspierać te same długości łączy. Te PHYs są rozróżniane jedynie przez PCS. Warstwa 
10GbE LAN PHY ma wspierać istniejące aplikacje Ethernetu Gigabitowego dziesięciokrotnie 
większym pasmem, przy pomocy rozwiązania najbardziej efektywnego ekonomicznie. Z 
czasem można się spodziewać, że LAN PHY będzie używana w środowisku z czysto 
optycznym przełączaniem rozszerzającym się na odległości WAN. Jednakże, dla 
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kompatybilności z istniejącymi sieciami WAN, 10GbE WAN PHY wspiera połączenia do 
istniejących i przyszłych instalacji dostępowych Sonet/SDH telefonii na obwodach 
przełączanych.  

 
 

Rys. 4.4. Diagram tworzenia warstw PHYs i PMDs w 10 gigabitowym Ethernecie Optycznym  
 

 
Rys. 4.5. Warstwy LAN PHYs, WAN PHYs i związane PMDs w 10 Gigabitowym Ethernecie 
Optycznym. Ilustracja zaczerpnięta z IEEE 802.3ae P. 
 

 Warstwa WAN PHY różni się od LAN PHY poprzez zawarcie uproszczonego 
mechanizmu ramkowania Sonet/SDH w subwarstwie interfejsu WAN ( WIS - WAN Interface 
Sublayer). Ponieważ częstości liniowa Sonet OC-192/SDH STM64 jest w zakresie kilku 
procent od 10Gb/s, jest stosunkowo łatwo implementować MAC, który działa z LAN PHY 
przy 10Gb/s lub WAN PHY z częstością zawartości (ładunku) w przybliżeniu 9,29Gb/s.  

 W celu umożliwienia tanich implementacji WAN PHY, grupa zadaniowa 802.3ae 
specjalnie usunęła zgodność ze standardami Sonet dotyczącymi jitteru, zegara warstwowego i 
pewnych specyfikacji optycznych Sonet/SDH. WAN PHY jest zasadniczo tanim łączem, 
które używa wspólne ethernetowe PMDs do zapewnienia dostępu do infrastruktury Sonet, w 
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ten sposób umożliwiając podłączenie switchy pakietowych IP/Ethernet do infrastruktury 
Sonet, oraz infrastruktury TDM. Ta cecha umożliwia Ethernetowi użycie Sonet/SDH dla 
transportu w Warstwie 1 poprzez szkielet transportowy WAN. Ethernet pozostaje 
asynchronicznym protokołem łącza. Jak w każdej sieci Ethernet, timing i synchronizacja 10 
Gigabitowego Ethernetu Optycznego musi być utrzymywana wewnątrz każdego znaku w 
bitowym strumieniu danych, ale odbierający hub, switch lub router może re-synchronizowa i 
re-timować dane. Odmiennie, protokoły synchroniczne włączając Sonet/SDH, wymagają aby 
każde urządzenie dzieliło ten sam zegar systemowy w celu uniknięcia dryfu czasu pomiędzy 
sprzętem nadającym i odbiorczym, i w konsekwencji wzrostu błędów sieciowych, gdzie 
synchroniczne dostarczenie danych jest problemem krytycznym.  

 Warstwa Ethernetowa WAN PHY dołącza sprzęt przetwarzania danych jak switche i 
routery do Sonet/SDH lub do sieci optycznej. To pozwala na proste rozszerzenie łączy 
Ethernetu na takie sieci. Dlatego, dwa routery będą zachowywać się jakby były wzajemnie 
bezpośrednio podłączone do siebie poprzez pojedyńcze łącze Ethernet. Ponieważ nie są 
potrzebne pomiędzy nimi mostki międzysieciowe (bridge) i bufory typu zachowaj i przekaż 
(store-and-forward), cały system zarządzania ruchem IP ze Zróżnicowanymi Usługami 
(DiffServ) działa na rozszerzonym optycznym łączu 10GbE pomiędzy tymi dwoma 
routerami. W celu uproszczenia zarządzania rozszerzonych łączy 10GbE, warstwa WAN 
PHY zapewnia większość informacji zarządzającej Sonet/SDH, pozwalając operatorowi sieci 
widzieć łącza Ethernet WAN PHY jakby były łączami Sonet/SDH. Jest wówczas możliwe 
wykonywanie monitoringu jakości działania i izolacji awarii w całej sieci, włączając w to 
łącze 10GbE WAN, ze stacji zarządzającej Sonet/SDH. Informacja zarządzająca Sonet/SDH 
jest dostarczana przez Podwarstwę Interfejsu WIS WAN, która zawiera również mechanizm 
ramkujący Sonet/SDH. WIS działa pomiędzy warstwami 64B/66B PCS i PMD wspólnie dla 
LAN PHY.  

 Technologia sieci optycznego Ethernetu dziesięcio-Gigabitowego 10GbE zapewnia: 
-  Łatwą organizacyjnie i  prostą sprzętowo migrację w kierunku sieci o znacznie większej 

przepływności bez przerw i zakłóceń w pracy sieci poprzedniej generacji;  
-  Mniejsze koszty własnościowe w porównaniu z bieżącymi technologiami alternatywnymi – 

zawierając zarówno zakupy sprzętu jak i serwis;  
-  Znane narzędzia zarządzania i powszechna znajomość sieci Ethernet przez użytkowników;  
-  Zdolność do wspierania nowych aplikacji i typów danych;  
-  Elastyczność w projketowaniu sieci;  
-  Bogaty rynek sprzętowy i udokumentowana interoperacyjność (wzajemna wymienność).  

Obecne technologie budowy sieci lokalnych i metro są: Ethernet (100, 1000, 
10000Mb/s), OC-12 (622Mb/s), OC-48 (2,488Gb/s), Sonet/SDH, Pakiet na Sonet (PoS), oraz 
Elastyczny Pierścień Pakietowy (IEEE 802.17,  RPR – Resilient Packet Ring). Topologiczne 
projektowanie sieci i ich działanie zostało istotnie zmienione wraz z dostępnością na rynku 
inteligentnych switchy wielowarstwowych Gigabitowego Ethernetu - GbE. Technologie LAN 
przechodzą na Ethernet Gigabitowy i ich zakres rozszerza się w kierunku MAN. Dalsze 
zmiany w tym kierunku wprowadzi zapewne technika 10GbE. GbE znalazł liczne 
zastosowania w łączach o długości dziesiątków kilometrów. 10GbE nie tylko zwiększy te 
odległości ale wprowadzi platformę integracji międzysystemowej LAN-MAN-WAN, jako 
metoda transportowa Warstwy 2 od końca do końca sieci. Pasmo Ethernetu może wówczas 
być skalowane w zakresie 1:1000, w jednorodnym systemie transportowym bez rozwiązań 
kompromisowych dotyczących inteligentnych usług sieciowych jak: routing Warstwy 3, 
Inteligencja Warstw od 4 do 7, włączając gwarancje jakości usług – QoS, Klasę Usług – CoS, 
caching, wyrównywanie obciążenia serwera – SLB – Server Load balancing, bezpieczeństwo, 
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możliwości wyboru operatora (polityka sieciowa). Technologia optycznego 10GbE może 
zapewnić wszystkie te cechy sieci w sposób jednorodny na wszystkich jej poziomach i w 
całej infrastrukturze fizycznej LAN-MAN-WAN. W tym momencie, zbieżność sieci 
głosowych z sieciami danych staje się opcją bardzo realną. Ponieważ TCP/IP zawiera 
rozszerzone usługi i cechy takie jak pakietyzacja głosu i wideo, leżący poniżej Ethernet może 
również transportować te usługi bez modyfikacji.  

Koszty poprzednich wersji Ethernetu spadły zasadniczo z wprowadzeniem nowych 
generacji. System 10GbE, o stosunkowo niewielkich długościach linii w porównaniu z 
telekomunikacyjnymi systemami dalekosiężnymi używa elementów optoelektronicznych nie 
chłodzonych, znacznie tańszych (np.VCSEL) obniżających koszty PMD. Przemysł już 
obecnie dostarcza rowiązania 10GbE o wysokiej skali integracji.  

Podobnie do GbE, 10GbE proponuje standard wsparcia dla światłowodów 
wielomodowych i jednomodowych. Jednakże długość łącza 10GbE na światłowodzie 
jednomodowym została powiększona do 40km w porównaniu z 5km dla GbE. Pozwala to na 
budowę długich łączy dostępowych do LAN lub łączenie LAN rozsegmentowanych między 
kilka różnych lokalizacji. 10GbE zainstalowany jako szkielet LAN zachęca projektantów do 
dochodzenia sygnałem GbE bezpośrednio do stacji roboczej. W środowisku LAN, szkielet  
10GbE doskonale kompensuje wybuchowy charakter ruchu lokalnego, i służy do połączeń 
switch-switch, switch-serwer, centrum danych, pomiędzy budynkami, z Internetem i 
Extranetem. Takie środowiska przybiera nazwę rozszerzonego LAN (ELAN – Expanded 
LAN environment).  

Dzisiaj zdarza się, że pakiet opuszczający serwer poprzez krótkodystansowe 
światłowodowe łącze GbE, przebiega przez rozległą optyczną sieć WDM, i znajduje swoje 
przeznaczenie w PC dołączonym do sieci skrętką UTP, wszystko bez żadnego re-ramkowania 
i konwersji protokołów. Ethernet jest dosłownie wszędzie, a 10GbE podtrzymuje tą tendencje 
migracji w kierunku sieci jednolitej i funkcjonalnej. Ethernet Gigabitowy jest stosowany 
coraz częściej jako technologia szkieletowa dla ciemnych światłowodów sieci Metro. W tej 
technologii, z interfejsami 10GbE, można będzie budować łącza do długości 40km. 10GbE 
zapewni infrastrukturę dla hurtowni danych dołączonych do sieci  NAS oraz dla sieci SAN. 
Obecnie 10GbE posiada dostateczną moc do obsługi  wielkich hurtowni danych, dotychczas 
obsługiwanych przez takie technologie jak: Gigabitowy Fibre Channel, Ultra 320 SCSI, ATM 
OC-192 oraz HIPPI (High Performance Parallel Interface). Zastosowania 10GbE w sieciach 
hurtowniach danych są następujące: trwałość biznesu (business continuance), odtwarzanie po 
awarii, zdalny backup, przechowywanie na żądanie, media strumieniowe.  

10GbE umożliwi operatorom ISP oraz NSP budowanie  bardzo szybkich i tanich łączy 
optycznych pomiędzy rozlokowanymi switchami i routerami operatorskimi i innym sprzętem 
optycznym, który jest bezpośredni podłączony do chmury Sonet/SDH. 10GbE z WAN PHY 
pozwoli na konstrukcję WAN łączących geograficznie rozproszone sieci LAN pomiędzy 
kilkoma kampusami uniwersyteckimi lub punktami PoP na istniejących sieciach 
Sonet/SDH/TDM. Łącza 10GbE pomiędzy switchem ISP a urządzeniem DWDM lub LTE 
(line transmission equipment) mogą być stosunkowo krótkie, rzędu kilkaset metrów. 
Zastosowania 10GbE w WAN to podłączenia do chmury optycznej i kompatybilność z 
zainstalowanymi systemami Sonet OC-192.  

Na poniższych rysunkach przedstawiono schematyczne zastosowania sieci 10GbE  w 
sieciach LAN, MAN, SAN i WAN.  
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Rys. 4.6. Zastosowanie Optycznego 10 Gigabitowego Ethernetu  w sieciach LAN, MAN, SAN i 
WAN. 
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5.   PODSTAWY BUDOWY I DZIAŁANIA  

SIECI OPTYCZNYCH  
 
 

Na początku swego rozwoju proste łącza i sieci światłowodowe były rozważane jako 
dokładne ekwiwalenty połączeń klasycznych tyle tylko, że wykonane w technologii 
optycznej. Wkrótce okazało się, że dramatyczny wzrost pasma częstotliwości oraz powielenie 
tego pasma poprzez podział w dziedzinie długości fal wprowadza nową nieznaną poprzednio 
jakość. Kolejne osiągnięcia sieciowej technologii optycznej jak wzmacnianie sygnału 
optycznego w światłowodzie, bezpośrednia konwersja długości fal wewnątrz systemu WDM 
oraz dalsze rozszerzenie pasma i zwiększenie długości drogi międzywzmacniakowej 
pozwalają myśleć o zupełnie nowej generacji systemów telekomunikacyjnych niewiele tylko 
mających wspólnego z klasyczną technologią telekomunikacji. Ponieważ jednak związki z 
tradycyjnymi rozwiązaniami są stosunkowo silne i przemysłowi trudno jest dokonać zmian 
skokowych, sieci optyczne zamiast skokowo zmienić technologię podlegają wolniejszym 
zmianom ewolucyjnym zachowując fragmenty poprzednich rozwiązań.  

Opracowanie na temat Optycznego Internetu – rodzaju globalnej sieci optycznej w której 
będą odzwierciedlać się wszystkie trendy rozwojowe i praktyczne technologii optycznej nie 
może abstrahować od warstwy fizycznej sieci. Warstwa ta podlega jak poprzednio pewnym 
ograniczeniom projektowym wynikłym z wykorzystywanych zjawisk fizycznych i 
właściwości realizowanych na ich podstawie fotonicznych i optoelektronicznych elementów 
funkcjonalnych. Na te tematy istnieje wiele podstawowych i zaawansowanych [www.ietf.org] 
opracowań drukowanych jak i dostępnych na sieci WWW. Tytuły poszczególnych 
podrozdziałów wymieniają kluczowe elementy sieci optycznej: źródła sygnału fotonicznego –
lasery, wzmacniacze światłowodowe, funkcjonalne elementy optoelektroniczne i 
światłowodowe, podzespoły i urządzenia składowe współczesnych sieci optycznych. 
Zagadnieniom systemowym poświęcono dwa następne rozdziały tutaj ograniczając się do 
skrótowego opisu głównych podzespołów składowych sieci optycznych.  
 
 
5. 1.   RODZAJE ŚWIATŁOWODÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH 

 
Klasyfikacja światłowodów bazuje na ich budowie, gdzie podstawą różnic jest geometria 

i właściwości refrakcyjne w przekroju poprzecznym. Wymiar rdzenia jest podstawą 
klasyfikacji na światłowody jednomodowe (mały rdzeń) i wielomodowe (duży rdzeń). 
Poprzeczne zmiany refrakcji są podstawą klasyfikacji światłowodów na takie o skokowym 
profilu refrakcyjnym i gradientowe oraz o złożonych profilach np. w kształcie litery W.  

Światłowody do zastosowań telekomunikacyjnych można podzielić na dwie zasadnicze 
grupy: teletransmisyjne i funkcjonalne. Światłowody funkcjonalne stosowane są zazwyczaj w 
stosunkowo krótkich odcinkach (w porównaniu ze światłowodami teletransmisyjnymi) do 
celów budowy elementów fotonicznych kompatybilnych z transmisyjną linią światłowodową. 
Rolą światłowodów teletransmisyjnych jest jak najmniej stratne i bez zniekształceń 
przeniesienie cyfrowego sygnału fotonicznego na jak największą odległość. 
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Ze światłowodów funkcjonalnych budowane są elementy, podzespoły i urządzenia 
światłowodowe. Takie elementy mogą być bierne jak i aktywne, liniowe oraz optycznie 
nieliniowe. Można jako przykład wymienić: sprzęgacze światłowodowe, tłumiki 
światłowodowe, ustawniki polaryzacji, kompensatory dyspersji, wzmacniacze EDFA i 
REDFA, lasery światłowodowe, szerokopasmowe ramanowskie źródła światła, izolatory i 
cyrkulatory światłowodowe, itp. Stopień złożoności tych elementów i urządzeń – których 
główną częścią jest specjalizowany światłowód jest bardzo różny. Stosunkowo prostym 
elementem może być sprzęgacz światłowodowy, ale już bardziej złożonym będzie sprzęgacz 
utrzymujący stan polaryzacji przechodzącej przez niego fali. Jednym z najbardziej złożonych 
urządzeń na aktywnym światłowodzie domieszkowanym ziemiami rzadkimi jest wzmacniacz 
światłowodowy. Światłowody funkcjonalne mogą być wykonywane technologiami 
analogicznymi do światłowodów teletransmisyjnych ale także innymi z innych rodzajów 
szkieł niż tylko czyste szkło krzemionkowe. 

Ze względu na cechy fizyczne szkieł wysoko-krzemionkowych słabo domieszkowanych 
z których wykonywane są światłowody teletransmisyjne oraz dziedzictwo historyczne 
rozwoju tych światłowodów w przeciągu ostatnich 30 lat dzieli się je na kilka grup 
podstawowych. Grupy te stosowane są do odmiennych celów teletransmisyjnych. Kryterium 
podziału może być przezroczystość światłowodu w funkcji długości fali (charakterystyka 
spektralna). Historycznie wyróżnia się trzy okna transmisyjne w obszarze przezroczystości 
włókna optycznego. Związane są one z następującymi długościami fal 850nm, 1310nm, 
1550nm. Już obecnie a jeszcze bardziej w niedalekiej przyszłości ten podział straci swój sens. 
Wypiera go nomenklatura pasmowa: pasm S, C oraz L. Postępy w technologii światłowodów 
w zakresie obniżenia strat i zapobieganiu rekontaminacji, szczególnie jonami hydroniowymi 
spowodowały, że charakterystyka spektralna światłowodu jest bardzo jednorodna w całym 
zakresie przezroczystości – monotonicznie malejąca (wolniej) w zakresie ok. 600-1500nm i 
monotonicznie wzrastająca (szybciej) w zakresie ok. 1600-1800nm. Idealna charakterystyka 
spektralna tłumienia nie zawiera rezonansowych pasm absorpcyjnych w paśmie 
przezroczystości.  

 Ze względów historycznych, ale także i cenowych 
producenci światłowodów dla sieci LAN i Optycznego 
Internetu oferują ciągle udoskonalane światłowody 
wielomodowe. Przykładem takich światłowodów jest linia 
GigaGuide Lucenta [www.lucent.com]. Wszyscy liczący 
się producenci światłowodów np. Corning także oferują 
analogiczne tanie rozwiązania włókien optycznych dla 
szerokopasmowej gigabitowej sieci lokalnej. 

Wprowadzenie takich rozwiązań daje liczące się oszczędności kosztów. Światłowód 
wielomodowy gradientowy dobrze skompensowany dyspersyjnie w paśmie użytecznym 
systemu WDM pasuje do wszystkich poprzednich urządzeń sieciowych np. szybkiego 
Ethernetu a pozwala na wprowadzenie standardu 1000Base-FX pomiędzy serwerami i 
stacjami roboczymi lub 10000Base-FX wewnątrz serwerowni lub na terenie farmy serwerów. 
Światłowody wielomodowe, gradientowe pozwalają na łatwe i tańsze sprzęganie z laserami 
złączowymi oraz laserami VCSEL.  Światłowody wielomodowe specjalizowane do sieciowej 
lokalnej transmisji gigabitowej posiadają czasami rozwiązania konstrukcyjne o charakterze 
własnościowym, np. specjalne poza-standardowe wymiary rdzenia  (poza standardami 50 
i62,5um), więc czasami trudne jest dostatecznie niskostratne łączenie patchcordami różnych 
systemów od różnych producentów. Firmy produkujące sprzęt pomiarowy wykonują także 
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wersje pełnych zestawów dla gigabitowych światłowodów wielomodowych 
[www.Agilent.com]  

Dla systemów dalekosiężnych stosowane są światłowody jednomodowe optymalizowane 
dla transmisji w zakresie 1550nm, czego powodem jest możliwość minimalizacji dyspersji w 
tym paśmie oraz działanie w części tego pasma światłowodowych wzmacniaczy EDFA. 
Wtrącenie kilku wzmacniaczy EDFA w światłowodowy tor teletransmisyjny pozwala na jego 
działanie bez regeneracji optoelektronicznej dla długości rzędu 600 km.  

Drugim podstawowym kryterium klasyfikacyjnym światłowodów teletransmisyjnych 
obok charakterystyki spektralnej jest dyspersja światłowodu. Można wyróżnić pod względem 
dyspersji trzy rodzaje światłowodów optymalizowanych dla transmisji 1550nm: 

• NDSF – światłowód bezdyspersyjny w paśmie 1310nm i dyspersyjny w paśmie 
1550nm z naturalną charakterystyką dyspersji (No Dispersion Shifted Fiber); 

• DSF – światłowód z przesuniętą charakterystyką dyspersji (Dispersion Shifted 
Fiber); 

• NZDSF – światłowód o dyspersji residualnej z przesuniętą charakterystyką 
dyspersji (Non-Zero Dispersion Shifted Fiber), nazywany także światłowodem o 
przesuniętej lambda. 

Dla systemów WDM preferowanym obecnie rodzajem światłowodu jest typ NZDSF ze 
względu na fakt, że dyspersja residualna obniża niebezpieczeństwo wystąpienie niektórych ze 
zjawisk nieliniowych w światłowodzie prowadzącym dużą moc optyczną DWDM. 
Historycznie, przed wdrożeniem systemów WDM producenci światłowodowych systemów 
telekomunikacyjnych i operatorzy stosowali światłowody NDSF. Tego typu światłowodów 
jest najwięcej zainstalowanych w leżących w ziemi kablach. Następnie rozpoczęto instalacje 
światłowodów DSF 1550nm produkowanych w celu minimalizacji dyspersji chromatycznej i 
polaryzacyjnej dla tzw. trzeciego okna transmisji. Tego rodzaju światłowody przewidywano 
dla szerokopasmowej transmisji typu TDM. Wówczas uważano, że będzie to podstawowy 
rodzaj transmisji światłowodem. Szybko okazało się, że wraz ze wzrostem szybkości sieci 
transmisyjnych TDM znacznie wzrastają efekty nieliniowe, dyspersja chromatyczna, 
dyspersja polaryzacyjna itp. Obecnie systemy TDM pracują typowo z szybkościami 10Gbit/s 
(OC-192) i wprowadzane są szybkości 40Gbit/s (OC-768) a badane 60Gbit/s aż do 100Gbit/s. 
W każdym razie żadnego wzrostu szybkości TDM nie można porównywać z kilkoma rzędami 
wielkości wzrostu oferowanymi przez WDM. Stąd pojawił się wniosek, że do leżących już w 
ziemi nieoptymalizowanych dla WDM światłowodów trzeba jednak wprowadzić sygnał 
WDM w celu taniego zwielokrotnienia TDM.  

Wraz z nadejściem systemów WDM producenci światłowodów odkryli, że włókna 
optyczne optymalizowane dla jednej długości fali są zupełnie nieodpowiednie dla transmisji 
sygnału w szerszym paśmie w dziedzinie długości fali. Ich właściwości poza centralną 
długością fali ulegają szybkiej degradacji. Z powodu dyspersji chromatycznej sygnały w 
różnych kanałach WDM ulegają różnym zniekształceniom z powodu znacznie różnej 
szybkości propagacji fali w światłowodzie w funkcji długości fali. Stąd obecnie stosowane 
światłowody optymalizowane dla WDM posiadają niewielką niezerową dyspersję ale prawie 
jednakową w całym użytecznym paśmie falowym transmisji systemu WDM. Są to właśnie 
światłowody typu NZDSF. Niestety w ziemi leży najwięcej zupełnie dobrej jakości 
światłowodów NDSF, a kładzenie nowych kabli po nowych trasach jest jednym z 
najdroższych elementów budowy nowego systemu telekomunikacyjnego. W wielu 
przypadkach, np. systemów metropolitalnych konieczna jest modernizacja stacji końcowych 
łącza światłowodowego raczej niż kabla.  
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Komercyjnie oferowane obecnie systemy WDM pracują ze zagregowanymi 
przepływnościami od dziesiątek do setek Gbit/s. Łączona jest odpowiednia do wymaganej 
przepływności liczba kanałów TDM na odrębnych długościach fali np. 2,5Gbit/s (OC-48) lub 
10Gbit/s (OC-192). W tańszych systemach stosujących prostsze metody filtrowania 
międzykanałowego i większy odstęp międzykanałowy oraz światłowody optymalizowane 
wyłącznie dla stosunkowo wąskiego pasma 1550nm istnieje pewna równowaga pomiędzy 
szerokością pasma kanału TDM a liczbą dostępnych dla powielenia transmisji TDM długości 
fal. W takich systemach całkowita przepływność zagregowana pozostaje w przybliżeniu stała 
i na ogół nie przekracza ciągu wartości 40Gbit/s, 80Gbit/s oraz 100Gbit/s. Kanały TDM 
10Gbit/s w takich systemach komercyjnych ogólnie wymagają szerszego odstępu 
spektralnego kanałów falowych niż kanały 2Gbit/s. W systemach WDM/TDM podstawową 
wadą podwyższania szybkości indywidualnego kanału TDM jest konieczność zmniejszenia 
długości drogi międzywzmacniakowej.  

Dyspersja światłowodowa posiada poważny wpływ na ilość i wzajemne odległości 
wzmacniaków fotonicznych i optoelektronicznych w optycznym łączu dalekosiężnym. 
Dzisiejsze systemy światłowodowe wykazują typowo taki poziom dyspersji, że regeneracja 
fotoniczna przy pomocy wzmacniacza EDFA wymagana jest co każde ok. 250km. W ciągu 
ostatnich kilku lat wielu producentów wprowadziło na rynek cały szereg nowych rodzajów 
światłowodów o optymalizowanych charakterystykach dyspersyjnych dla całego pasma 
WDM i DWDM. Takie nowe optymalizowane światłowody w połączeniu z laserami o bardzo 
wąskich charakterystykach spektralnych oraz światłowodowymi kompensatorami dyspersji 
(elementy światłowodowe o przeciwnych charakterystykach dyspersyjnych niż światłowód 
teletransmisyjny) pozwalają na wdrożenia nowej generacji światłowodowych dalekosiężnych 
systemów teletransmisyjnych o całkowitej długości do 10000km bez konieczności regeneracji 
optoelektronicznej. Ten postęp technologiczny może zmienić całkowicie architekturę sieci 
optycznych a także obniżyć koszty instalacji systemów transoceanicznych. 
 
 
5. 2.   ŚWIATŁOWODY CIEMNE 

 
Ze względów ekonomicznych wyróżnia się światłowody ciemne, tzn. początkowo 

niepracujące. Światłowody ciemne są własnościową infrastrukturą sieciową użytkownika a 
nie operatora sieci i usług. Światłowody takie są kładzione w  kablach do ziemi i oczekują na 
zapotrzebowanie na pasmo. W taki sposób producenci pasma są gotowi w każdej chwili do 
zaoferowania niemalże dowolnej jego ilości w krytycznych miejscach sieci Internetu 
Optycznego.  Zagadnieniom światłowodów ciemnych poświęcone są odrębne konferencje 
naukowo-techniczne na temat rozwoju szerokopasmowych sieci optycznych. Światłowody 
ciemne, poprzez natychmiastowy wpływ na pasmo sieci posiadają także wpływ na ogólny 
rozwój sieci i politykę działania operatorów telekomunikacyjnych.  

Rewolucja w zakresie sieci szerokopasmowych jest u podstaw spowodowana przez niskie 
koszty okablowania światłowodowego. Z kolei, niskie koszty kablowania powodują odwrót 
klientów od operatorskiej infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku infrastruktury 
będącej własnością klienta, szczególnie infrastruktury zlokalizowanej na swoim terenie, lub 
innej infrastruktury pozaoperatorskiej, np. municypalnej, kondominialnej, gminnej, 
korporacyjnej. Użytkowanie światłowodu komunalnego jest dzielone pomiędzy lokalne 
instytucje.  
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Światłowód kondominialny jest włóknem ciemnym (nieoświetlonym) zainstalowanym 
przez budowlanego kontraktora telekomunikacyjnego na rzecz konsorcjum klientów, gdzie 
każdy z klientów jest właścicielem indywidualnego włókna w kablu. Każdy klient/właściciel 
oświetla swój światłowód z użyciem swojej własnej technologii, w ten sposób zawiązując 
sieć prywatną, dokąd ten światłowód dochodzi, włączając centrale operatora 
telekomunikacyjnego i operatorów ISP. Ten układ jest podobny do „kondominium” - bloku 
mieszkalnego , gdzie wspólne wydatki okresowe na takie działania jak, zarządzanie, 
utrzymanie są odpowiedzialnością wszystkich użytkowników i właścicieli indywidualnych 
włókien.  

Światłowód municypalny jest własnością miejską lub instytucji publicznej. Został 
zainstalowany jako infrastruktura publiczna z zamiarem dzierżawienia użytkownikom i 
budowniczym sieci. Znowu, zaświecenie światłowodu otwiera sieć prywatną za którą 
odpowiedzialność bierze dzierżawca. Dzierżawa jest jednak nie od operatora 
telekomunikacyjnego a od władz miasta, gminy, społeczności lokalnej, samorządu.  

Wiele firm, władz municypalnych, władz i samorządów lokalnych instaluje obecnie 
ciemne światłowody w krajach o rozwiniętej strukturze telekomunikacyjnej, szczególnie w 
USA i Kanadzie, także w krajach skandynawskich. Światłowody ciemne i zbudowane z nich 
sieci stają się publicznie dostępne. Typowy koszt inwestycji (2001) Swiatłowodów ciemnych 
wynosi 2-7$ za metr światłowodu na słupach, 5-20$ za metr światłowodu instalowanego pod 
ziemią. Koszty te mogą się  szeroko zmieniać zależnie od kosztów prawa drogi i czy 
konieczna  jest nowa infrastruktura kanalizacyjna. Kładzenie nowych przewodów w 
śródmieściu może kosztować nawet 100$ za metr.  

Rząd może odgrywać bardzo istotną rolę w implementacji technologii światłowodów 
ciemnych poprzez ustawodawstwo i zachęty do tworzenia własnościowej kablowej 
infrastruktury internetowej. Jeśli istnieje ustawowo otwarty dostęp do słupów trakcyjnych i 
kanalizacji (a taka sytuacja jest np. w Kanadzie) to koszty światłowodów ciemnych stają się 
niezwykle niskie. Jednak mimo konieczności budowy nowej kanalizacji koszty te mogą być 
niewielkie wraz z nową technologią kładzenia tzw. wstążek światłowodowych zawierających 
nawet do 1000 indywidualnych włókien, przy czym wiązka ma średnicę ok. 1cm.  

W przypadku takich kabli światłowodowych zakłada się bardzo długie okresy 
amortyzacji, rzędu 20 lat – obniża to koszty miesięcznej eksploatacji i utrzymania kabla. W 
rezultacie efektywny koszt sieci, zapewniającej praktycznie nielimitowane pasmo może być 
mniejszy od 100$ miesięcznie. Koszt ten zawiera roczne opłaty za utrzymanie światłowodu, 
reperacje pęknięć, zapewnienie re-routingu w przypadku remontów dróg,  Tak długie okresy 
amortyzacji nie są praktyczne dla żadnych innych działających obecnie systemów 
telekomunikacyjnych, takich jak łączności bezprzewodowej, usług zarządzanych. Sama w 
sobie technologia światłowodowa okazała się neutralna dla telekomunikacji i nawet odporna 
na przyszłość (future proof) w sensie, że można zastosować wiele technologii do oświetlenia 
światłowodu. Światłowody zainstalowane 20 lat temu są doskonałe do ekonomicznego użycia 
także dzisiaj, nawet mimo tego, że technologia dostępna  dzisiaj do jego oświetlenia jest wiele 
rzędów wielkości bardziej efektywna pod względem kosztów od tego co mogło być użyte w 
roku 1980.  

Dzisiaj tanie lasery mogą oświetlić odcinek włókna o długości ponad 120 km bez 
potrzeby jakiejkolwiek regeneracji. Transceivery 100Mb/s, które są w stanie oświetlić taki 
światłowód,  są dostępne w cenie poniżej 1000$. Co więcej, gdy jest to potrzebne, pasmo 
łącza światłowodowego może być zwiększone w każdym momencie za cenę wymiany 
transceiverów na każdym końcu łącza. Wraz ze wzrostem dostępności ciemnych 
światłowodów, nastąpi zmalenie zakupów usług z zarządzanym pasmem od operatorów 



Optyczny Internet Terabitowy 
 

Optyczny Internet Terabitowy 
82 

telekomunikacyjnych. W przeszłości uważano,  że technologie WAN jak Sonet, ATM, frame 
relay są niezbędne do dostarczania ruchu na światłowodowych liniach dalekosiężnych. W 
wielu przypadkach, a szczególnie połączeń indywidualnych, technologia LAN jest uważana z 
dostatecznie dobrą do większości zastosowań WAN. Większość uczelnianych sieci LAN 
zawiera setki kilometrów miedzi i światłowodów, dziesiątki, jeśli nie setki switchy, hubów i 
routerów. Dodanie do takiej sieci jednego, prostego, ciemnego światłowodu WAN nic nie 
zmienia w zakresie komplikacji zarządzania taką siecią a dodaje jej wiele z funkcjonalności 
sieci WAN.  

Operatorzy telekomunikacyjni w tym zakresie (podłączenia LAN do WAN) oferują 
usługę VLAN na światłowodowym pierścieniu Sonet. Jest to technologia nieporównanie 
droższa, oferująca usługę niezawodną ale o potencjalnie mniejszym paśmie. Użytkownicy ze 
swoim własnym ciemnym światłowodem posiadają możliwość wyboru szeregu rozwiązań o 
niższych kosztach i podobnej niezawodności sieci od końca do końca. Na przykład kanał 
łączności radiowej lub komercyjne łącze Internetowe może zostać wykorzystane do 
zabezpieczenia światłowodu ciemnego. Wybuchowy rodzaj ruchu w sieci LAN sprawia, że 
zapotrzebowanie na pasmo nie jest mierzone średnim obciążeniem sieci ale 
zapotrzebowaniem szczytowym. Zastosowanie linii zabezpieczającej o mniejszej 
przepustowości, przez krótki okres czasu, jest bardziej praktyczne.  

Rozwiązania technologiczne oparte na ciemnych światłowodach dają początek 
rozwojowi nowego kierunku organizacji i finansowania telekomunikacji nazywanego – 
Sieciami Użytkowników - Customer Empowered Networks, w odróżnieniu od sieci 
operatorów.  Sieci użytkowników na ciemnych światłowodach łączą funkcjonalność LAN i 
WAN w cenie co najmniej rząd wielkości mniejszej niż ceny operatorskie. Operatorskie 
światłowodowe architektury pierścieniowe nie mogą być skalowane. Większość LAN używa 
architektury przełączanego motyla „switeched buttefly”, gdzie każdy główny przełącznik jest 
dualny połączony w górę (upstream) do dwóch urządzeń agregujących. Przy pomocy 
światłowodu ciemnego sieć LAN może rozszerzyć architekturę motyla na sieć Metro WAN, i 
jeśli to potrzebne, to także dalej przy pomocy przyciemnionych długości fali (dim 
wavelengths) na sieć globalną.   
 
 
5. 3.   LASERY PÓŁPRZEWODNIKOWE DLA DWDM 

 
Najbardziej kosztownym pojedynczym urządzeniem w systemie WDM jest zestaw 

laserów o parametrach zgodnych ze znormalizowanym standardem WDM. Standard ten 
zakłada stabilną siatkę długości fal matrycy laserów, wąskie pasmo spektralne 
promieniowania indywidualnego lasera w matrycy, wysoką stabilność termiczną pracy, itp. 
Stosowane lasery są typu VCSEL sprzężone ze światłowodem lub umieszczone w konstrukcji 
multipleksera WDM podającego na wyjściu sygnały ze wszystkich laserów (8, 16, 32, 64  
itd.) na jeden światłowód.  

Każdy laser jest sprzężony z zewnętrznym modulatorem i wąskopasmowym filtrem 
optycznym dokładnie wybierającym dla danego lasera długość fali ze standardowej siatki 
WDM ITU. Na przykład dla odstępu międzykanałowego 200GHz, od którego ostatnio 
odchodzi się na rzecz systemów 50GHz standardowa siatka ITU wynosi: 8 kanałów, 1,6nm 
odstęp międzykanałowy, częstotliwość wzorcowa środkowa pasma 193,1THz (1552,52nm); 
granice pasma 193,700 THz, 192,300THz (1547,72nm, 1558,98nm), szerokość zajętego 
pasma falowego ok. 11nm.  
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Filtry optyczne dla WDM ewoluują z rozwiązań cienkowarstwowych w kierunku 
zastosowania światłowodów braggowskich. Oferowane obecnie komercyjnie światłowodowe 
filtry Bragga posiadają bardzo wąskie charakterystyki spektralne pozwalające na wybór 
pojedynczej długości fali z siatki ITU przy odstępie międzykanałowym poniżej 1nm.  
 
 
5. 4.   WZMACNIACZE ŚWIATŁOWODOWE REDFA/SRS 

 
Najpopularniejszym rodzajem wzmacniaczy światłowodowych stosowanych w sieciach 

optycznych są EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifiers). Do niedawna było to w zasadzie 
jedyne rozwiązanie dla pasma 1550nm. Od kilku lat prowadzone są też badania nad 
wzmacnianiem fotonicznym dla pasma 1310nm i 1400nm oraz pasm długofalowych w 
zakresie 1600-1700nm. Pasma te nazywane są w nowej nomenklaturze literami S, C, L. Dla 
innych pasm domieszkowanie erbem nie jest wystarczające i stosuje się inne pierwiastki z 
grupy ziem rzadkich a także kompozycje dwóch (nawet trzech) takich pierwiastków, gdzie 
układ jonów pracuje kaskadowo – jeden absorbując sygnał pompy i pobudzając drugi 
promieniujący.  

Wzmacniacze są wymagane w celu kompensacji straty poziomu sygnału wskutek 
tłumienia w światłowodzie. Zaledwie kilka lat temu jedyną metodą regeneracji sygnału 
optycznego w światłowodzie była konwersja na sygnał elektryczny w odbiorniku 
optoelektronicznym, regeneracja cyfrowego sygnału elektrycznego i następnie modulacja tym 
regenerowanym sygnałem nadajnika optoelektronicznego. Obecnie komercyjna dostępność 
światłowodowych wzmacniaczy erbowych jest powszechna i ich zastosowanie w 
transmisyjnych systemach dalekosiężnych jest ustabilizowane. EDFA dostarczają 
wzmocnienia w paśmie 1550nm o typowej szerokości ok. 20nm. To pasmo 20nm jest 
przedmiotem coraz gęstszego podziału na pojedyncze długości fali systemu WDM. I coraz 
częściej mówi się, że te dwadzieścia nanometrów to stanowczo za mało na przyszłe potrzeby  
i wzrastający popyt na pasmo.  

Większość stosowanych obecnie wzmacniaczy EDFA jest szerokopasmowych w sensie 
wzmacniania przez nie całej grupy fal WDM niż pojedynczej długości fali z siatki WDM 
ITU. Osobne wzmacniacze EDFA są wymagane dla grupy długości fal reprezentujących 
paczkę Tx oraz paczkę Rx. Charakterystyka wzmocnienia EDFA powinna być jak najbardziej 
jednakowa tzn. płaska dla wszystkich kanałów. Naturalna charakterystyka wzmocnienia 
światłowodowego wzmacniacza erbowego w efektywnym paśmie WDM 1550nm nie jest 
płaska i w kaskadzie wzmacniaczy nierównomierności wzmocnienia w tym paśmie ulegają 
akumulacji. Zbyt długa kaskada wzmacniaczy EDFA w torze transmisyjnym nie gwarantuje 
prawidłowej regeneracji sygnału fotonicznego I ponownie konieczna jest regeneracja 
elektroniczna. Obecnie typowa długość kaskady komercyjnej wynosi 5 - 6 sztuk. 
Zastosowanie dodatkowych elementów zwanych wyrównywaczami wzmocnienia w paśmie 
WDM (Gain Flatteners) wydłuża kaskadę nawet do kilkunastu sztuk EDFA.  

Zastosowanie wzmacniaczy światłowodowych EDFA dotyczy w zasadzie jedynie 
systemów dalekosiężnych. Współczesne lasery półprzewodnikowe stosowane do budowy 
nadajników dla sieci optycznych typowo dostarczają poziom sygnału wystarczający na 
transmisję sygnału 2Gbit/s (OC-48) na odległość ok. 100 km całkowicie bez regeneracji a 
sygnał 10Gbit/s (OC-192) na odległość ponad 50 km. Przy sygnale 40Gbit/s (OC-768) w 
systemach komercyjnych mówi się o dostępnej odległości międzywzmacniakowej rzędu 
30km. Te wielkości mogą być nawet kilkukrotnie większe w eksperymentalnych systemach 
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laboratoryjnych z optymalizowanym układem - laser, światłowód, odbiornik 
optoelektroniczny. Z tych danych widać, że większość systemów municypalnych WDM, 
MAN ostatnio określanych terminem METRO może obejść się całkowicie bez jakiejkolwiek 
regeneracji nawet fotonicznej (wzmacniacze EDFA są relatywnie drogie) nawet przy tak 
dużych przepływnościach pojedynczego kanału TDM.  

Obecnie wdrażane dalekosiężne systemy WDM mogą posiadać od 5 do 10 
kaskadowanych fotonicznych wzmacniaczy światłowodowych zanim wymagana jest 
regeneracja elektroniczna. W rezultacie zasięg optyczny systemu wynosi ok. 500 –1000 km 
dla OC-48 i ok.. 250 – 500 km dla OC-192 oraz 150 – 300 km dla OC-768. Te wartości są 
jedynie przybliżone ponieważ systemy dalekosiężne, jako znaczne inwestycje, są 
projektowane i wdrażane jednostkowo. Odcinki linii nie muszą mieć jednakowej długości. 
Stosowane są dla niektórych odcinków takich systemów odmienne rozwiązania, jak lasery o 
zwiększonej mocy, bierne elementy korygujące dyspersję, inne rodzaje światłowodu itp. 
Budżet strat łącza w istotny sposób zależy między innymi od rodzaju zastosowanego 
światłowodu.  
 
 
5. 5.   SPRZĘGACZE OPTYCZNE DLA DWDM 

 
Multipleksery i demultipleksery światłowodowe są podstawowymi urządzeniami systemu 

WDM w których zachodzi proces grupowania i rozgrupowania pojedynczych długości fal na i 
z jednego światłowodu na wiele światłowodów i odwrotnie. Ważnym elementem multi- i 
demultiplekserów, oprócz np. siatek dyfrakcyjnych, są wielokanałowe bierne sprzęgacze 
światłowodowe. To w nich dokonuje się grupowanie długości fali na pojedynczy światłowód 
w multiplekserze. Sprzęgacz działa jako urządzenie rozgłaszające w demultiplekserze. 

Ponieważ działanie rozgłoszeniowe na sygnale optycznym przez sprzęgacz jest związane 
z istotnymi stratami optycznymi, ponieważ sprzęgacz dzieli moc optyczną po równo w każdą 
gałąź, albo straty te trzeba uwzględnić w bilansie mocy dla danego łącza WDM albo 
wyposaża się demultiplekser w wewnętrzny wzmacniacz fotoniczny kompensujący straty 
demultipleksowania.  

Kanały nadawania i odbioru WDM są traktowane przez różnych producentów sprzętu 
telekomunikacyjnego zasadniczo w dwa różne sposoby. Najprościej kanały nadawania i 
odbioru można odseparować na dwa różne światłowody. Inną metodą jest separacja falowa na 
tym samym światłowodzie. Kanały nadawcze i odbiorcze posiadają zarezerwowane długości 
fal inne w obu kierunkach. W obu tych przypadkach nieco inna jest konstrukcja optymalnych 
sprzęgaczy światłowodowych w multiplekserze i demultiplekserze WDM.  
 
 
5. 6.   WZMACNIAKI OPTOELEKTRONICZNE I ELEKTRONICZNE 

 
Regeneratory optoelektroniczne/elektroniczne są ciągle jeszcze wymagane w 

dalekosiężnych systemach WDM. Degradacja sygnału powodowana w dostatecznie długiej 
kaskadzie łączy optycznych ze wzmacniaczami EDFA (obecnie w typowych systemach 
komercyjnych WDM od 5 do 10 ogniw) nie może być skorygowana w prosty sposób na 
drodze optycznej. Przynajmniej taka opcja nie jest jeszcze dostępna w systemach 
komercyjnych. Dalekosiężne systemy laboratoryjne WDM są bowiem bliskie całkowitego 
wyeliminowania potrzeby regeneracji elektronicznej. Degradacja sygnału w kaskadzie 
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wzmacniaczy EDFA powodowana jest przez akumulację spontanicznych procesów 
szumowych.  

Pełny proces elektronicznej  regeneracji sygnału polega na jego przemianie z postaci 
optycznej na elektryczną i poddaniu regeneracji sygnału elektrycznego w szerokopasmowym 
regeneratorze elektronicznym a następnie na ponownej przemianie sygnału elektrycznego na 
optyczny. Regenerator zawiera takie układy jak: dyskryminatory poziomu sygnału, 
wzmacniacze kilkustopniowe, układy odtwarzania taktu zegara, układy kształtowania 
impulsu, itp.  

Proces regeneracji optoelektronicznej/elektronicznej jest definiowany na trzech 
poziomach – 1R, 2R, oraz 3R. Proces regeneracji 1R jest całkowicie przezroczysty. Każdy 
bez wyjątku sygnał wejściowy regeneratora jest wzmacniany. Przykładem tego typu 
regeneracji jest EDFA. Proces regeneracji 2R nazywamy cyfrowo przezroczystym. Polega on 
na konwersji O/E, ponownym kształtowaniu impulsu, konwersji E/O i wzmacnianiu. 
Transpondery które akceptują sygnały wejściowe każdego protokołu typu poza Sonet są 
przykładem regeneratorów typu 2R. Regeneratory Sonet są nazywane typem 3R i dodają do 
powyższych operacji odtworzony sygnał zegara w celu eliminacji zjawiska jitteru 
(desynchroniczności) – zmiennego położenia odtwarzanego impulsu w czasie, w przód lub w 
tył względem wzorcowego położenia impulsu zegarowego.  

Szybkość działania regeneratorów 3R  systemu Sonet/SDH WDM jako najbardziej 
złożonych ogranicza szybkość działania kanału TDM. Obecnie komercyjne systemy działają 
z szybkością 40Gbit/s. Szybkości rzędu 100Gbit/s są uważane za koniec możliwości tej 
techniki regeneracji. Do dalszego wzrostu szybkości konieczne są światłowody 
niskodyspersyjne w paśmie WDM oraz praktyczne opanowanie technologii transmisji 
solitonowej w takich światłowodach. Przewiduje się, że dopiero wówczas (w ciągu 
najbliższych kilku lat) to ograniczenie związane z regeneracją elektroniczną przestanie 
istnieć. 

Proces regeneracji elektronicznej może być wykonywany względem całego pasma WDM 
na dwa podstawowe sposoby, i takie też dwa rodzaje regeneratorów są dostępne komercyjnie. 
Wszystkie długości fal mogą być wzmacniane i regenerowane jednocześnie. Długości fal po 
wzmocnieniu mogą być również regenerowane indywidualnie.  

Regeneratory optoelektroniczne, które obecnie muszą być instalowane co 200-600km, 
stanowią znaczną część systemu WDM. Możliwość dalszego zwiększenia odległości 
międzywzmacniakowej lub lepiej całkowitej eliminacji tego typu procesu regeneracji może 
spowodować zmniejszenie kosztów systemu WDM i rezygnację z nakładki w postaci 
protokołu Sonet.  

Podobnie, obniżenie kosztów systemu WDM może być związane z wprowadzeniem 
niesymetrycznych długości fali Tx/Rx. Pojemność systemu w sensie ilości długości fali jest 
utrzymana. Dane długości fal w grupie nadawczej lub odbiorczej mogą nie być wzmacniane 
elektronicznie w każdym węźle dalekosiężnego systemu WDM, jeśli tylko wzmacniacz 
elektroniczny jest zainstalowany w jednym kierunku.  

Obecnie większość działających i instalowanych dalekosiężnych systemów WDM 
operuje w standardzie Sonet/SDH. Regeneratory elektroniczne ewentualnie obecne w takich 
systemach regenerują ramki Sonet/SDH w procesie 3R. Z tego powodu proces regeneracji 
Sonet/SDH będzie konieczny w tych systemach zawsze, niezależnie od tego czy wyższą 
warstwą sieciową jest Sonet/SDH, ATM czy sieć IP. 

Jednakże, ze wzrostem zastosowań Ethernetu Gigabitowego na WDM, można będzie 
stosować znacznie tańsze rozwiązania dotyczące regeneracji elektronicznej z zastosowaniem 
ethernetowskich kluczy gigabitowych połączonych z transponderami wykonującymi 
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regenerację 2R na wyjściowym impulsie laserowym przed podaniem sygnału fotonicznego do 
światłowodowego sprzęgacza WDM.  
 
 
5. 7.  TRANSCEIVERY  OPTOELEKTRONICZNE 
 

Pierwszy na świecie jednoukładowy transceiver Ethernet 10Gbit/s został zaprezentowany 
w maju 2000 roku przez firmę Broadcom z Irvine w Kalifornii [www.broadcom.com]. Układ 
scalony BCM8010 działa zgodnie ze standardem IEEE 802.3ae. W połączeniu z układem 
CWDM (Coarse WDM) transceiver potrafi odbierać i nadawać dane w formacie Ethernetu z 
prędkością 10Gbit/s na odległość 50 km przy współpracy ze standardowym (dowolnym 
zainstalowanym) światłowodem jednomodowym. Łącze Ethernet o przepływności 10Gbit/s i 
o długości 50km otwiera cały ogromny obszar zupełnie nowych zastosowań sieci 
światłowodowych. Możliwe staje się wyjście z techniką Ethernetu z ograniczonych obszarów 
sieci LAN aż do stosunkowo łatwej realizacji sieci WAN. Technika 10Gbit/s Ethernet może 
zatrzeć wiele różnic pomiędzy różnymi rodzajami sieci, a na pewno będzie stanowić poważny 
krok w rozwoju optycznego Internetu. Wkrótce czołowi producenci sprzętu sieciowego 
powinni zaproponować całkiem nowe rozwiązania bazujące na technologii Ethernet 10Gbit/s. 
Można spodziewać się istotnych zmian w stosunku ceny do możliwości takiego sprzętu, przy 
zastosowaniu technologii, która jest dobrze znana dużemu gronu użytkowników. Skalowanie 
szybkości nie zmienia podejścia projektowego i podstawowych cech i możliwości systemu a 
w tym np. Jakości Usług (QoS). Te cechy i możliwości po prostu występują w większości 
działających dzisiaj sieci firmowych i uczelnianych.  

 

 
Rys. 5.7.1. Eye patterns odpowiednio w nadajniku i odbiorniku transceivera 10Gbit/s 
 

Poprzez działanie na istniejącej światłowodowej strukturze kablowej, transceiver umożliwia 
znacznie szybsze zastosowanie technologii Ethernetu 10Gbit/s a producentom sprzętu i 
użytkownikom daje natychmiastowe korzyści z dziesięciokrotnego zwiększenia szybkości 
działania sieci. Kość BCM8010 łączy cztery kanały wewnątrz zintegrowanego, 
programowalnego rdzenia. Każdy kanał działa z szybkością nadawania i odbierania sygnałów 
w zakresie 1,25 – 3,125 Gbit/s. Jest to pierwszy programowalny układ transceivera CMOS, 
który może działać z szybkością do 10Gbit/s. Jest to również pierwszy układ transceivera, 
który zawiera w odbiorniku adaptacyjne korektory działające skutecznie przy wymienionych 
prędkościach. Działanie korektorów adaptacyjnych polega na ciągłym usuwaniu zjawisk 
interferencji inter-symbolowej z nadchodzącego strumienia danych. Przez to zwiększana jest 
odporność systemu na szum oraz ulega znacznemu uproszczeniu projekt płyty systemowej 
układu scalonego oraz całego systemu. Układ używa techniki mieszanego sygnału oraz 
biblioteki komórkowej. Jest najszybszym transceiverem Ethernetu wykonanym w 
standardowym procesie CMOS 0,22um. Zastosowanie standardowej technologii CMOS 
umożliwia wyprodukowanie układu za niewielki fragment kosztów procesu technologicznego 
transceivera bazującego na arsenku galu GaAs, germanku krzemu SiGe lub wytworzonego w 
czasie procesu bipolarnego. Układ posiada niewielkie fluktuacje wynoszące poniżej 3 
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pikosekund RMS, najniższe ze wszystkich transceiverów Ethernetowych. Otrzymano to 
poprzez zastosowanie układu o architekturze LC VCO. Układ znacznie redukuje fluktuacje 
zarówno w ścieżce nadajnika jak i odbiornika, w porównaniu z tradycyjnymi lecz mniej 
dokładnymi rozwiązaniami oscylatora pierścieniowego.  

Transceiver posiada wbudowane układy diagnostyczne z możliwościami samo-
testowania. Te cechy znacznie ułatwiają projekt systemu oraz poprawiają uzysk produkcyjny. 
Układ jest umieszczany w 256 nóżkowej obudowie typu TBGA. Cena układu wynosi ok. 80$. 
Firma Broadcom oferuje także cały zestaw aplikacyjny zawierający kompletny transceiver z 
oprogramowaniem użytkowym i testowym współpracującym ze standardowym PC 
[broadcom.com].  
 

 
5. 8.   TRANSPONDERY  OPTOELEKTRONICZNE 

 
Transponderami są urządzenia które dokonują konwersji sygnału optycznego z routera 

lub innego urządzenia i wytwarzają na wyjściu sygnał optyczny zgodny z siatką długości fal 
ITU WDM.. Sygnał ITU WDM jest wprowadzany do sprzęgacza. W najprostszej formie 
transponder jest wyłącznie konwerterem długości fali optycznej. Dokonuje konwersji 
wyłącznie w dziedzinie sygnału optycznego stosując takie techniki jak bramkowanie 
optyczne, mieszanie falowe, bez regeneracji i konwersji O/E.  

Niektóre rodzaje transponderów są przezroczyste dla danych i są idealnym rozwiązaniem 
dla sieci WDM Ethernetu Gigabitowego. Znacznie bardziej kosztowne transpondery używane 
w sieciach Sonet/SDH odtwarzają w sensie kształtu i czasu przychodzące dane z routera w 
celu dopasowania do prędkości transmisyjnej sieci WDM. Transponder działa również jako 
urządzenie demarkacyjne, zapewniając integralność sieci, poprzez zapewnienie sygnału 
informacyjnego „keep alive” oraz możliwości testowania sieci. Połączone wzajemnie 
„plecami” transpondery Sonet/SDH są czasami używane jako regenerator elektroniczny w 
dalekosiężnych systemach WDM.  
 
 
5. 9.    OPTYCZNE MULTIPLEKSERY DOSTĘPOWE OADM,  

POŁĄCZENIA I  PRZEŁĄCZNIKI 
 
Optyczne multipleksery dostępowe (OADM - Optical Add Drop Mux) są stosunkową 

nowością w systemach WDM. Pozwalają one na dodanie lub odjęcie w dowolnym węźle 
konkretnej długości fali na istniejącą, zastaną strukturę sygnału WDM. W taki sposób może 
być budowana asymetria niezbędna do optymalizacji transportu w sieci Internetu Optycznego 
i zapobiegania lokalnym przeciążeniom. Przy pomocy optycznych multiplekserów 
dostępowych WDM można dodać pomiędzy dwoma węzłami dodatkowe lambdy w jednym 
lub obu kierunkach. 

Obecnie w systemach dalekosiężnych WDM optyczne multipleksery dostępowe (OMD 
lub OADM) nie są szeroko używane. W ostatnim czasie notuje się gwałtowny wzrost ich 
zastosowań w municypalnych systemach WDM, gdzie nie są stosowane regeneratory 
optoelektroniczne. Część systemów MAN WDM była instalowana jakiś czas temu i zawierają 
stosunkowo niewielki współczynnik powielenia falowego rzędu 8 – 16, czasami 32. OADM 
pozwalają w szybki i stosunkowo tani sposób zwiększyć współczynnik powielenia w 
nieużywanej części pasma falowego pomiędzy krytycznymi węzłami sieci MAN. 
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Jak wspomniano wyżej optyczny multiplekser dostępowy WDM w sposób selektywny 
dodaje lub odejmuje specyficzną długość fali na światłowód prowadzący sygnał WDM.W 
węźle sieci dodawana jest lub odejmowana konkretna pojedyncza długość fali (lub izolowana 
grupa długości fal w nowszych rozwiązaniach). Nie konieczne jest wykonywanie 
pracochłonnego procesu demultipleksowania wszystkich długości fali obsługiwanych przez 
ten węzeł dalekosiężnego lub metropolitalnego systemu WDM w którym dodano OADM. 
Sygnał pomiędzy sąsiednimi OADM-ami stanowi nakładkę na zastany system. Ten typ 
niesymetryzacji sieci jest charakterystyczny dla obecnego etapu rozwoju między innymi sieci 
Internetu Optycznego, ale wydaje się, że będzie to rozwiązanie przejściowe przed szerszy 
otwarciem technologii światłowodowych „grubych rur”.  

Optyczne multipleksery dostępowe (OADM) pozwalają na realizację ciekawej funkcji w 
systemach WDM. Ich podstawową funkcją jest szybkie i stosunkowo tanie uzyskiwanie 
niesymetryczności przepływu Tx/Rx pomiędzy wybranymi węzłami zainstalowanej i 
działającej sieci WDM. Dwa optyczne multipleksery dostępowe połączone plecami tworzą 
mostek dla wybranej długości fali (Cross-Connect, Bridge) pomiędzy dwoma zupełnie 
różnymi i normalnie odseparowanymi systemami WDM.  

Początkowe rozwiązania OADM i połączeń (mostków) międzysystemowych były 
urządzeniami biernymi na ogół w postaci odpowiednich sprzęgaczy selektywnych. 
Selektywność na określoną długość fali była pre-konfigurowana jednokrotnie przed 
zastosowaniem urządzenia w węźle systemowym. Potem nie można było dokonać zmiany tej 
selektywności w sensie zmiany wybranej początkowo długości fali oraz portu 
światłowodowego. Większość działających w sieci WDM urządzeń OADM jest właśnie tego 
typu biernego.  

Podstawą budowy aktywnego optycznego multipleksera dostępowego (OADAM) jest 
odpowiednio szybki optyczny przełącznik NxN. Takie przełączniki światłowodowe lub 
planarne są dostępne od niedawna komercyjnie. Przełącznik światłowodowy połączony z 
OADM pozwala (na razie w systemach laboratoryjnych, ale zapowiedziano już 
wprowadzenie rozwiązań komercyjnych) na dynamiczną konfigurację wielokanałowego 
układu mostkowania międzysystemowego WDM.  

Budowa przełącznika optycznego NxN może bazować na kilku odmiennych 
technologiach. Technologie te konkurują między sobą dając coraz lepsze rozwiązania 
komercyjne. Jedno z obecnie podstawowych rozwiązań technicznych takiego przełącznika 
stosuje technologię MEMS. Zastosowanie matrycy mikro-zwierciadeł wymaga zastosowana 
pomiędzy nią a matrycą światłowodów bądź optyki GRIN bądź matrycy mikro-soczewek 
(objętościowych lub Fresnela) lub ostatecznie optyki objętościowej.  

Zależnej od długości fali defleksji promienia WDM na płaszczyźnie X-Y można dokonać 
także w dwóch skrzyżowanych optycznych powierzchniowych filtrujących elementach 
akustooptycznych (AO). Oba wymienione rodzaje urządzeń, zarówno MEMS jak i AO są 
stosunkowo wolne w porównaniu z prędkościami wchodzącymi w grę w systemach WDM. 
Te technologie nigdy nie będą mogły oferować dostatecznych prędkości działania 
porównywalnych z prędkościami przełączania danych , więc są rozwiązaniem przejściowym. 
Sieci WDM oczekują na komercyjne wprowadzenie prawdziwie optycznego przełączania. 
Jednak tego typu rozwiązań komercyjnych w zakresie realistycznych cen nie można się 
spodziewać w ciągu najbliższego czasu. Niewątpliwie jednak dopiero przełączanie czysto 
optyczne stanie się podstawą dalszego gwałtownego rozwoju sieci WDM a w tym 
Optycznego Internetu.  

W obszarach municypalnych Optyczny Internet działa w oparciu o sieci MAN WDM. 
Systemy MAN WDM stały się w ostatnich latach prawdziwym poligonem doświadczalnym 
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rozwoju zastosowań technologii optycznych w sieciach telekomunikacyjnych. Wszystkie 
nowinki technologiczne i pierwsze komercjalizacje stosowane są prawie natychmiast w 
optycznych systemach MAN. Czołowi producenci przygotowują coraz częściej 
specjalizowane wersje systemów WDM dla celów WAN. 

W odróżnieniu od sytuacji w optycznych systemach METRO, optyczne systemy 
dalekosiężne wymagają jeszcze obecnie elektronicznej regeneracji wszystkich długości fali 
WDM w głównych węzłach takich sieci. W konsekwencji wszystkie procesy, z wyjątkiem 
transmisji jak, przełączania i routingu są raczej wykonywane na poziomie elektronicznym niż 
optycznym.  

 
 

5. 10.  STANDARD FIBRE CHANNEL 
 
Jednym z fundamentalnych zastosowań Optycznego Internetu Terabitowego przyszłej 

generacji, obok integracji platform cyfrowych, jest teleautomatyka. Przez sieć LAN i Internet 
zarządzany będzie Inteligentny Dom i setki jego wewnętrznych urządzeń i systemów. 
Przewiduje się, że taki system może być zarządzany przy pomocy protokołu IP następnej 
generacji. Uprości to budowę systemu ponieważ nie konieczna będzie konwesja 
międzyprotokołowa w przypadku komunikacji systemu z siecią LAN i Internetem. Istnieje 
kilka propozycji rozwiązań technicznych budowy sieci pomiarowej, transmisji i akwizycji 
danych od urządzeń, przesyłania rozkazów wykonawczych, koniecznej do realizacji takiego i 
innych systemów teleautomatyki i monitoringu. Jednym z poważnych kandydatów jest Fibre 
Channel.  

Fibre Channel [fibrechannel.org] jest ogólną nazwą zintegrowanej grupy standardów 
urządzeń szerokopasmowej transmisji światłowodowej (na niewielkie odległości) 
rozwijanych przez ANSI [ansi.org]. Standard jest zaprojektowany aby znacznie zwiększyć 
szybkość połączeń,  wymiany danych  pomiędzy stacjami roboczymi, superkomputerami, 
magazynami danych, urządzeniami wyświetlającymi, przy zapewnieniu wspólnego standardu 
sieciowego, przechowywania i transmisji danych. Ogólnie Fibre Channel zapewnia szybkość, 
niezawodność, standaryzowaną odległość transmisji, jakość połączenia, wszystko niewielkim 
kosztem w porównaniu z innymi technologiami. Zapewnia standaryzowane pasmo i poziom 
BER i jest w stanie zaakceptować każdy protokół i topologię zestawienia światłowodowego 
układu podstawowego w sieć.  

Fibre Channel został zaprojektowany w celu połączenia najlepszych cech zarówno 
kanałowej jak i sieciowej komunikacji danych. Kanał jest prostym przełączanym połączeniem 
punkt do punktu. Zaletą kanału jest bezpośrednie rozwiązanie sprzętowe transmisji danych 
gwarantujące szybkość i efektywność transportu. Ta cecha jest porównywana z sieciową 
transmisją danych, która może być wolniejsza ponieważ jest rozwiązaniem software’owym, a 
nie bezpośrednim sprzętowym. Zaletą sieci jest to, że mogą one realizować znacznie większy 
zakres zadań, ponieważ działają w środowisku połączeń nieprzewidywalnych. Fibre Channel 
unika sieciowego spowolnienia transmisji danych przez zapewnienie sposobu transmisji 
danych od bufora urządzenia źródłowego do bufora urządzenia przeznaczenia. Fibre Channel 
nie musi wiedzieć jakie są to dane i jak są sformatowane. Co indywidualne protokoły robią z 
danymi przed i po tym jak dane są w buforze jest niezależne od funkcji Fibre Channel. 
Wszystko co musi zrobić port Fibre Channel to zarządzanie prostym połączeniem punkt do 
puntu pomiędzy sobą i tkaniną sieciową (fabric). Tkanina jest przełączanym obwodem, 
aktywnym hubem lub pętlą. Fibre Channel jest medium przełączanym, które pracuje 
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podobnie do sieci telefonicznej: dowolny użytkownik będzie miał czasowe bezpośrednie 
połączenie, zapewniające pełne pasmo systemowe Fibre Channel tak długo jak połączanie jest 
ustanowione.  Potwierdzenie i kontrola przepływu Fibre Channel w ruchu bezpołączeniowym 
jest wykonywana w technice TDM. Fibre Channel może przenosić dowolne protokoły jak 
FDDI, szeregowy HIPPI, SCSI, IPI, Link Encapsulation, i co najważniejsze IP oraz Ethernet. 
Fibre Channel łączy: stacje robocze, inteligentne pamięci masowe, klastery, systemy 
przetwarzania równoległego, systemy wyrównywania obciążenia, host-host, host-pamięć 
masowa, serwer-pamięć masowa, serwer-serwer, masowy transfer danych, multimedia, różne 
urządzenia do LAN bez pośrednictwa CPU, autonomiczne napędy dyskowe, i inne peryferia, 
do LAN bez pośrednictwa CPU. Szybkości transferu danych w Fibre Channel są wg. szeregu 
133Mb/s, 266Mb/s, 530Mb/s, 1Gb/s, 2Gb/s, 4Gb/s, 8Gb/s. Fibre Channel pozwala na 
jednoczesną transmisję różnych protokołów na jednej parze światłowodów. Pozwala na 
dostęp do szeregu istniejących usług i urządzeń jak: sieci, punkt do punktu, interfejsy 
peryferyjne poprzez pojedyncze medium, używające o samo połączenie sprzętowe. Fibre 
Channel zapewnia sterowanie, kontrolę, pełne sprawdzanie błędów. Struktura Fibre Channel 
jest definiowana jako wielowarstwowy stos poziomów funkcjonalnych, podobnych do tych 
używanych do reprezentacji protokołów sieciowych, ale nie dokładnie mapujących warstwy 
OSI. Warstwy standardu Fibre Channel (FC-x) definiują: media fizyczne i szybkość 
transmisji, schemat kodowania, protokół ramkowania i kontrolę przepływu, wspólne usługi, 
interfejsy aplikacyjne wyższej warstwy.  

Najniższa warstwa FC-0 specyfikuje łącze fizyczne w systemie, zawierając media, 
nadajniki, odbiorniki, konektory, które mogą być używane z Fibre Channel. Specyfikacja 
zawiera charakterystyki elektryczne i optyczne, prędkości transmisji, inne komponenty 
fizyczne standardu. Warstwa fizyczna jest zaprojektowana tak, aby można było stosować 
znaczną liczbę technologii a więc zachować elastyczność projektowania i możliwość budowy 
systemu o szerokim zakresie parametrów. Droga od końca do końca może używać różnych 
technologii w celu polepszenia parametrów i obniżenia kosztów. Integratorzy systemów mogą 
kształtować instalację w celu zapewnienia specyficznych wymagań użytkownika. FC-0 
specyfikuje OFC – Open Fibre Control System, system bezpieczeństwa używany do kontroli 
poziomu mocy optycznej laserowych łączy danych SW w którym występuje warunek 
otwartego światłowodu. Ta  cecha bezpieczeństwa jest wymagana, ponieważ poziomy mocy 
w tego typu systemach przekraczają limity definiowane przez laserowe standardy 
bezpieczeństwa. Kiedykolwiek wystąpi warunek otwartego światłowodu w łączu od portu 
nadającego, port odbierający detekuje ten stan i impulsuje laser swój laser z mniejszym 
współczynnikiem wypełnienia a aby zachować poziom mocy opuszczającej światłowód 
wewnątrz standardów bezpieczeństwa. Odbiornik w innym porcie detekuje sygnał impulsowy 
i sam wysyła impulsy wewnątrz wyspecyfikowanego poziomu bezpieczeństwa laserowego. 
Jeśli warunek otwartego światłowodu jest odtworzony, odbiorniki z obu portów odbierają 
sygnał impulsowy który jest rezultatem podwójnej procedury potwierdzania łączności, 
nawiązującej transmisję po kilku sekundach.  

FC-1 definiuje wszystkie protokoły transmisyjne, włączając reguły kodowania i 
dekodowania szeregowego, specjalne znaki i kontrolę błędów. Każde 8 bitów danych jest 
kodowanych w 10 bitową literę transmisyjną. Słowo transmisyjne jest komponowane z 
czterech przyległych liter. Kodem transmisyjnym jest zrównoważony DC. Litera transmisyjna 
jest użyta aby zapewnić odtwarzanie zegara. Litera zawiera dostateczną liczbę przejść w 
strumieniu bitowym, aby możliwe było odtworzenie zegara. Warstwa fizyczna dokonuje 
konwersji liter w słowo wg. standaryzowanych reguł. Warstwa fizyczna używa metody 
detekcji błędów bieżącej różnicy - RD – Running Disarity. Jest to cyfra binarna obliczana na 
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podstawie  ilości zer i jedynek obecnych w dwóch sub-blokach znaku transmisyjnego. 
Pierwszy sub-blok składa się z początkowych sześciu bitów znaku, drugi z końcowych 
czterech. Nowa wartość RD jest obliczana w nadajniku i odbiorniku, i jeśli te wartości nie są 
takie same to sygnalizowany jest warunek naruszenia wartości bieżącej różnicy.  

FC-2 jest warstwą protokołu sygnalizacyjnego. Jest odpowiedzialna za formowanie 
danych w wymiar ramki na transport i rozłożenie ramki po transporcie. Specyfikuje zasady 
ramkowania danych transmitowanych między portami, sposoby kontroli trzech klas usług, i 
kontrolę sekwencji transferu danych. Wszystkie ramki w transferze mają numery od 0 do N, 
tak że odbiornik optyczny może powiedzieć czy brakuje ramki, i dokładnie której ramki 
(ramek) brakuje. Istnieje pięć różnych budujących bloków zdefiniowanych w celu 
zapewnienia wydajnych środków transportu danych przez łącze. Ordered Set są słowami 
transmisyjnymi pozwalającymi na synchronizację granicy słowa. Trzy typy Order Set są: 
Ograniczniki Ramki, Frame Delimiters  (SOF – Start of Frame, EOF – End of Frame); 
Sygnały Prymitywne - Primitive Signals (Idle, R_RDY - Receiver Ready) i Prymitywne 
Sekwencje - Primitive Sequence (OLS – Off Line, NOS – Not Operational, LR – Link Reset, 
LRR – Link Reset Response. Ramki Frames zawierają ładunek danych (payload), adres 
portów źródła i przeznaczania, informacje kontroli łącza. Każda ramka ma maksymalnie 2112 
bajtów długości. Ramki są rozbite na: Data Frames (Link, Device), Link Control Frames 
(ACK- Acknowledge, Busy and Reject – Link Response); Sequence (sekwencja jednej lub 
więcej skojarzonych ramek, każda unikalnie numerowana dla użycia przez funkcje 
odtwarzania błędów warstwy  wyższej); Exchange (jedna lub więcej niekonkurujących 
sekwencji  dla operacji pojedynczej); Protocol (istnieje pięć różnych protokołów dla Fibre 
Channel – PSP – Primitive Sequence Protocol, FLP – Fabric Login Protocol, NPLiP – N_Port 
Login Protocol, DTP – Data Transfer Protocol, NPLoP - N_Port Logout Protocol); Flow 
Control (trzy klasy ramek).  

FC-3 jest definiowana dla zastosowania przez wspólne usługi wymagane dla złożonych 
cech jak: striping – powielenie pasma; hunt groups – możliwość dla więcej niż jednego portu 
odpowiedzi na ten sam alias adresowy; Multicast – dostarczenie pojedynczej transmisji do 
wielokrotnego portu przeznaczenia.  

Warstwa FC-4 definiuje interfejsy aplikacyjne, które mogą być realizowane przez Fibre 
Channel. Protokoły sieciowy i kanałowy są wykonywane jednocześnie przez ten sam fizyczny 
interfejs, zapewniając integrację standardów. List protokołów obejmuje: SCSI, IPI, HIPPI, IP, 
AAL5, FC-LE, SBCCS, IEEE 802.2.  

W celu akceptacji szeregu potrzeb komunikacyjnych standard Fibre Channel definiuje 
trzy różne klasy usług. Każda klasa może być użyta pomiędzy dwoma puktami, i może być 
integrowana wewnątrz ram innych protokołów sieciowych. Klasa1 jest używana jeśli jest 
potrzeba dla dedykowanych połączeń z przełączanymi obwodami. Ta usługa gwarantuje 
maksymalne pasmo pomiędzy N-Portami i jest dobra dla transakcji szeroko przepustowych. 
Klasa 2 jest usługą bezpołączeniową z   przełączanymi ramkami, gdzie pasmo może być 
dzielone z innymi źródłami poprzez multipleksowanie ramek . Ramki mogą być dostarczane 
nie w kolejności, ale ta usługa jest odpowiednia gdy czas zestawienia połączenia jest większy 
niż opóźnienie krótkiej wiadomości. Ta klasa przesyła potwierdzenie dostarczenia ramki. 
Klasa 3 jest podobna do drugiej z wyjątkiem, że dostarczenie ramki nie jest potwierdzane. 
Ten datagramowy typ usługi jest odpowiedni dla broadcastingu w czasie rzeczywistym.   
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Rys. 5.10.1.  Diagram warstw organizacji standardu Fibre Channel 
 

Fibre Channel jest elastyczny pod względem topologii. Fibre Channel może realizować trzy 
metody połączenia: Poin-to-Point, Arbitrated Loop oraz Switched Fabric. Najprostszą metodą 
jest  punkt do punktu, realizująca  połączenia: komputer-komputer, dysk-komputer. Topologia 
przełączanej matrycy daje największe możliwości połączeń i największą całkowitą łączoną 
przepływność. Każde urządzenie jest podłączone do przełącznika i otrzymuje nie blokującą 
się ścieżkę do każdego dostępnego połączenia w przełączniku. Jest to ekwiwalentne do 
otrzymania dedykowanego połączenia z każdym urządzeniem. Jeśli liczba urządzeń wzrasta 
tak, że potrzebne są wielokrotne przełączniki, można je układać w zestawy. Połączenie 
matrycowe może łączyć znaczną ilość różnych urządzeń, zapewnia optymalne pasmo, łączy 
urządzenia o różnych prędkościach, zapewnia dopasowanie standardów kablowych. Pętla 
światłowodowa Fibre Channel łączy do 126 urządzeń w pierścień. Pierścień arbitracyjny 
(negocjacyjny) FC jest podobny do Token Ringu, gdzie każde urządzenie negocjuje dostęp do 
pętlowej linii transmisyjnej. Gdy dostęp otrzymuje to posiada dedykowane połączenie 
pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Dostępne pasmo pętli jest dzielone pomiędzy 
wszystkie urządzenia. Podstawową przyczyną stosowania pętli arbitracyjnej jest koszt. Brak 
przełącznika obniża znacznie koszty połączenia jednostkowego urządzenia. Pętla arbitracyjna 
jest stosowana do: połączeń pamięci masowych, niewielkiej ilości różnych urządzeń, 
sporadycznych połączeń szerokopasmowych. Pętle arbitracyjne są mniej wydaje w przypadku 
dużych konfiguracji. Tak jest, ponieważ każdy węzeł w pętli musi kontrolować dane 
niezależnie od przeznaczenia. Każdy węzeł jest logicznie dołączony do pierścienia i w 
przypadku dużych konfiguracji mogą występować opóźnienia transmisji kablowej. 
Maksymalna praktyczna ilość węzłów pętlowych nie powinna przekraczać 30 a odległości 
między węzłami 100m.  
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5. 11.  EWOLUCJA SYSTEMU TDM W KIERUNKU 100GBIT/S 
 

Wiele laboratoriów fotonicznych [22-23], w przewidywaniu przejścia systemów 
eksploatacyjnych na szybkości transmisji pojedynczego kanału TDM w okolicach 100Gbit/s 
rozpoczęło badania nad odpowiednimi elementami składowymi takich systemów. Niektóre 
elementy już w części spełniają takie wymagania. Aktywne elementy optoelektroniczne mogą 
być modulowane z prędkościami wielu setek Gbit/s ale z drastycznie malejącymi 
głębokościami modulacji wraz ze wzrostem prędkości. Obecnie najintensywniejsze prace o 
charakterze wdrożeniowym trwają w zakresie 60Gbit/s. Systemy 40Gbit/s są w zasadzie 
gotowe do masowych zastosowań i już rozpoczęto ich wdrażanie w najbardziej 
wymagających aplikacjach.  

Ostatnie prace nad rozwojem wzmacniaczy fotonicznych dla Optycznego Internetu 
pokazują, że niezbędne będzie wprowadzenie do systemów pracujących z szybkościami w 
okolicach 100Gbit/s i znacznych odległościach między-wzmacniakowych rozwiązań 
ramanowskich. Wzmacnianie Ramana w światłowodzie zapewnia odpowiednią szerokość 
pasma falowego w systemie i prawdopodobnie będzie wykorzystywane obligatoryjnie, choć z 
innych powodów, zarówno w rozwiązaniach dalekosiężnych jak i typu Metro. Oba rodzaje 
systemów będą oczywiście stosowane do budowy globalnej sieci Internetu Optycznego.  

Zagadnienia kompensacji dyspersyjnej oraz kompensacji fotonicznych zjawisk 
nieliniowych występują już w systemach o szybkościach transmisji indywidualnego kanału 
powyżej 10Gbit/s dostatecznie długich liniach światłowodowych, prowadzących dostatecznie 
dużą moc optyczną (odpowiednia ilość kanałów w systemie DWDM). Zjawiska te są coraz 
bardziej wyraźne (tzn. konieczność kompensacji dyspersji oraz występowanie zjawisk 
nieliniowych) dla zwiększającej się szybkości transmisji TDM w systemie światłowodowym 
od 10Gbit/s poprzez 40Gbit/s w kierunku 100Gbit/s. W szczególności wyraża się to poprzez 
konieczność kontroli i dynamicznej regulacji szeregu parametrów fotonicznego systemu 
transmisyjnego takich jak: straty optyczne w poszczególnych kanałach falowych i ich 
jednorodność, kształtowanie sygnału, dyspersja polaryzacyjna PMD, wyrównywanie 
wzmocnienia w paśmie, itp. Te dodatkowe czynniki kontrolne nakładają na system, wraz ze 
wzrostem szybkości transmisji, nowe, bardziej wymagające ograniczenia tolerancji wartości 
parametrów elementów i podzespołów systemu oraz systemu jako całości. Szczególnie, 
ograniczenia te dotyczą poszczególnych podzespołów wzmacniaczy światłowodowych. 
Podczas gdy technologia REDFA a szczególnie EDFA podlega dynamicznemu rozwojowi, 
dając elementy o coraz lepszych parametrach w paśmie C, a także ostatnio elementy w 
paśmie L, technologia wzmacniaczy SRS powinna w najbliższym czasie ulec znacznemu 
zaawansowaniu jeśli systemy o szybkościach od 40Gbit/s do 100Gbit/s mają stać się 
rzeczywistością w globalnej sieci Optycznego Internetu.  

Jednym z podstawowych zagadnień aplikacyjno-wdrożeniowych wzmacniaczy 
światłowodowych SRS dla Optycznego Internetu są szumy i znaczne straty. Niektóre systemy 
40Gbit/s już używają prototypowych rozwiązań światłowodowych wzmacniaczy 
ramanowskich. Corning przewiduje, że szczyt aplikacji systemów 40Gbit/s przypadnie na lata 
2002-2004. W tym okresie szereg firm będzie oferowało komercyjne wzmacniacze 
ramanowskie optymalizowane dla systemów o szybkości 40Gbit/s i większych. Już obecnie 
takie wzmacniacze są oferowane dla celów testowych systemów 40Gbit/s.  

Elementy kompensacyjne dyspersji dla systemów o szybkościach o obszarze 100Gbit/s 
muszą uwzględniać zarówno absolutny poziom dyspersji jak i nachylenie krzywej 
dyspersyjnej w paśmie oraz zjawiska wyższego rzędu. Przestrajana kompensacja dyspersyjna 
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(dostrajana do indywidualnego systemu) stanie się standardem w sieciach o szybkościach od 
40Gbit/s w górę. Dynamiczne wyrównywanie wzmocnienia w paśmie (jako pewien analog do 
systemu ARW) stanie się również elementem standardowego wyposażenia systemu 
szerokopasmowego o dużej ilości kanałów falowych.  

Niezbędne stanie się zastosowanie specjalizowanych światłowodów jako funkcjonalnych 
elementów fotonicznych w systemach HDWDM o bardzo dużych szybkościach pojedynczego 
kanału. Można przewidzieć, że światłowód o skompensowanym nachyleniu dyspersji, który 
zawiera odcinki o dodatnich i ujemnych charakterystykach dyspersyjnych może stanowić 
optymalny kanał transmisyjny. Światłowody o skompensowanym nachyleniu charakterystyki 
dyspersji posiadają małą wartość efektywnej powierzchni (modowej) i w związku z tym 
nadają się szczególnie dobrze na wzmacniacze Ramana. Takie światłowody mogą obniżyć 
wymagania co do bezwzględnej wartości mocy pompy optycznej Ramana. Zamknięcie 
podwójnej dodatnio-ujemnej charakterystyki dyspersyjnej w jednym światłowodzie wydaje 
się obecnie zagadnieniem technologicznym dość trudnym. Rozwiązania jednowłóknowe będą 
zapewne adekwatne dla wielu obecnych zastosowań oraz w najbliższej przyszłości. 
 
 
5. 12.    STANDARDY WDM I WZAJEMNA WYMIENNOŚĆ 

MIĘDZYSYSTEMOWA  
 
Podstawą systematyki długości fal w większości obecnie stosowanych systemach WDM 

jest tzw. siatka długości fal ITU. Oczywiście istnieją także systemy o charakterze 
własnościowym z innym układem długości fal w efektywnym paśmie WDM zastosowanego 
światłowodu. Siatka ITU specyfikuje minimalne odległości pomiędzy rzeczywistymi 
długościami fal na których odbywa się transmisja. Dokładnie specyfikuje nominalne długości 
fal dla wielokrotnej transmisji multipleksowanej WDM. Stanowi to pierwszy krok do 
stworzenia międzysystemowego (wymiennego) standardu dla systemów transmisyjnych 
WDM.  

Mimo, że większość systemów WDM dostosowała się do siatki ITU to standard jeszcze 
jest zbyt skromny (z powodu niedostatecznego rozwoju technologii w momencie jego 
tworzenia) i nie obejmuje takich istotnych parametrów jak: zasady dwukierunkowości, zasady 
grupowania długości fal, odstępy, poziomy mocy, problemy polaryzacji, itp. W związku z 
tym różni producenci stosują różne rozwiązania i systemy na ogół nie charakteryzują się 
cechą inter-operacyjności. Dopiero standaryzacja wymienionych parametrów może 
doprowadzić do wymienności międzysystemowej.  

Zagadnienie wprowadzenie unormowanych zasad wymienności międzysystemowej (jak 
to ma miejsce obecnie np. w Ethernecie Ggabitowym) ma podstawowe znaczenie da rozwoju 
Internetu Optycznego jako sieci globalnej. Obecnie, brak takiej wymienności blokuje postęp 
w rozwoju sieci. Nie pozwala na szbkie zastosowanie podstawowego mechanizmu 
usprawniającego działanie systemów WDM czyli routingu długości fali. Podstawy 
technologiczne do routingu lambda są mocno ugruntowane i wiele systemów jest gotowych 
na jego wprowadzenie, cóż z tego kiedy w każdym z systemów sąsiadujących trzeba byłoby 
to robić inaczej. Skomplikowana konwersja między-systemowa jest nieopłacalna. Dotyczy to 
w szczególności połączeń np. sieci regionalnej z siecią szkieletową. Zazwyczaj takie rodzaje 
sieci są budowane przez różnych wytwórców i prowadzone przez różnych operatorów.  
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5. 13.   EWOLUCJA SIECI OPTYCZNYCH W KIERUNKU PASMA L 
 

Obecnie można zaobserwować ewolucję sieci optycznych w tym Optycznego Internetu w 
kierunku efektywnego wykorzystania pasma L. Pasmo L przylega od strony dłuższych fal do 
klasycznego pasma C – wykorzystywanego ze względu na minimum tłumienia światłowodów 
telekomunikacyjnych w tym zakresie i możliwość przesunięcia zerowej dyspersji w obszar 
tego pasma. W zasadzie jednak powinno mówić się nie o ewolucji sieci optycznych w 
kierunku pasma L, ale o rozszerzeniu okna transmisyjnego światłowodów także w kierunku 
pasma S. Rozszerzanie pasma użytecznego, a prze to zwiększenie potencjalnej liczby 
kanałów WDM inaczej przebiega dla sieci MAN i WAN.  
 
 
5. 13. 1.  SYSTEMY DWDM W PASMACH S, C ORAZ L  

 
Rozwój techniki gęstych systemów multipleksowania falowego w kierunku dłuższych fal 

w połączeniu z rozwojem wzmacniaczy światłowodowych jest stymulowany silnym popytem 
na pasmo. Techniki te wymagają rozwoju nowych systemów transmisyjnych i ich metod 
pomiarowych. W systemach pracujących w paśmie C (1530 – 1562 nm), umieszcza się ok. 
100 niezależnych kanałów transmisyjnych WDM. Ten zakres jest zdefiniowany i ograniczony 
tradycyjnie przez pasmo wzmocnienia światłowodowego wzmacniacza erbowego [48]. 
Obecny popyt na pasmo wzrasta przeszło dwukrotnie w skali roku [36]. Przewiduje się, że 
wkrótce popyt przerośnie możliwości systemów pracujących w paśmie C dla standardu OC-
48, 2,5Gbit/s z separacją między-kanałową 100GHz (0,8nm). 

 Przewiduje się wprowadzenie trzech zasadniczych zmian do systemów DWDM w 
kierunku zasadniczego zwiększenia pojemności transmisyjnej [59]. Po pierwsze, konieczny 
jest wzrost szybkości transmisji w pojedynczym kanale poprzez wprowadzenie standardów 
OC-192 (10Gbit/s) oraz OC-768 (40Gbit/s). Przy długich odcinkach światłowodu dla tak 
szerokich pasm transmisji znaczącą rolę odgrywają wyższe efekty dyspersyjne i konieczna 
jest staranna kompensacja dyspersji. 

Po drugie, konieczne jest zmniejszenie odległości międzykanałowych, co jest 
równoważne ze zwiększeniem liczby kanałów. Redukcja będzie postępowała od obecnych 
100GHz, poprzez 50GHz (0,4nm) i 25GHz (0,2nm) nawet do 12,5GHz (0,1nm) a w 
przyszłości nawet dalej do 0,05nm. Trudności związane ze zmniejszeniem odległości 
pomiędzy kanałami poniżej 25GHz są spowodowane nieliniowymi właściwościami włókien 
optycznych. Przy gęstym upakowaniu kanałów następuje wzrost poziomu mocy sprzężonej.  

Po trzecie, konieczne jest zwiększenie iloczynu pasmo-wzmocnienie. Światłowodowe 
wzmacniacze erbowe mogą wzmacniać także w paśmie długofalowym od 1570nm do 
1620nm. Wykorzystanie pasma długofalowego L podwaja pole wzmocnienia 
światłowodowego systemu transmisyjnego ze wzmacniaczem, bez zastosowania poprzednich 
metod. Łącznie z poprzednimi metodami można ocenić potencjał wzrostowy tej techniki 
transmisji w najbliższej przyszłości do poziomu kilku TB/s na światłowód a w dalszej 
perspektywie do kilkudziesięciu TB/s. Wzmacniacze w paśmie L stosują podobną technologię 
jaka jest używana w paśmie C. Przewiduje się stosowanie hybrydowych rozwiązań obu 
rodzajów wzmacniaczy w sieciowej architekturze równoległej.  

Czwartym czynnikiem wartym opracowania staje się pasmo S i jego zagospodarowanie 
dla systemów METRO.  
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5. 13. 2.   KLUCZOWE ELEMENTY SYSTEMU – ŚWIATŁOWODY AKTYWNE 

 
Rozwój metody CVD doprowadził, w połowie lat osiemdziesiątych, do możliwości 

domieszkowania preformy światłowodowej jonami ziem rzadkich (a także metalami 
przejściowymi) bez istotnego wzrostu strat włókna poza pasmami absorpcyjnymi domieszki 
[39]. Światłowody wysokokrzemionkowe domieszkowano między innymi następującymi 
pierwiastkami Nd, Dy, Tb, Tm, Ce, Eu, Yb, Pr o poziomach w zakresie 0,2ppm-3000ppm. 
Pierwsze prace dotyczyły biernych zastosowań takich światłowodów jako czujników 
temperatury [40], działających na zasadzie absorpcyjnej lub fluorescencyjnej. Przy pomocy 
domieszki uzyskiwano znaczną modyfikację właściwości materiału światłowodu np. w 
kierunku zwiększenia stałych Verdeta, Kerra, wartości nieliniowego współczynnika 
załamania, dokładnego kształtowania charakterystyki spektralnej, krzywej wzmocnienia, 
progu laserowania [41]. Od roku 1985 obserwowany był gwałtowny wzrost liczby prac nad 
światłowodami aktywnymi, prowadzącymi do konstrukcji całkowicie światłowodowych 
wzmacniaczy i laserów fotonicznych przeznaczonych do pracy w systemach telekomunikacji 
światłowodowej [42,43].  

 
Rys.(5.13.)1. Spektralna charakterystyka tłumienia światłowodu domieszkowanego 300 ppm 
Nd3+ (pomiary własne);  

 

Znaczne zmiany tłumienia wprowadzane przez domieszkę wyłącznie w pasmach 
absorpcyjnych, rys.(5.13.) 1. wykorzystuje się do konstrukcji selektywnych, aktywnych 
filtrów światłowodowych przeznaczonych do dyskryminacji lub separacji wybranych 
długości fali z widma nadawanego lub odbieranego. Uzyskuje się niskie straty wtrącenia, 
poniżej 0,5dB i znaczny współczynnik izolacji, zależny od długości włókna, powyżej 100dB 
[41]. Izolatory światłowodowe są stosowane do budowy włóknistych ramanowskich źródeł 
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światła, w celu separacji spontanicznego rozpraszania w paśmie anty-Stokesa (λaS=616nm) od 
sygnału pompy HeNe. 

 
Rys. (5.13.) 2.  Zmierzona charakterystyka spektralna światłowodowego lasera 
domieszkowanego Yb z przełączaną dobrocią  pompowanego diodą półprzewodnikową. Na 
charakterystyce spektralnej jest widoczna obecność większości zjawisk nieliniowych 
występujących w światłowodzie; 

Światłowody laserujące posiadają szereg potencjalnych zalet względem rozwiązań źródeł 
światła objętościowych i półprzewodnikowych dla techniki światłowodowej. W 
światłowodach wysokoaperturowych średnica modu podstawowego jest rzędu pojedynczych 
µm, co obniża poziom laserowania i podwyższa wzmocnienie. Z powodu niewielkich 
wymiarów włókna zjawiska termiczne odgrywają rolę dla wyższych poziomów mocy. Szkło 
krzemionkowe rozszerza przejścia ziem rzadkich umożliwiając przestrajanie lasera i 
ułatwiając pompowanie laserami półprzewodnikowymi i diodami elektroluminescencyjnymi. 
Niskie straty w nominalnym paśmie transmisji pozwalają na budowę laserów i wzmacniaczy 
światłowodowych o znacznych długościach (nawet kilometrów). Aktywny światłowód 
wysokoaperturowy, który posiada niski poziom efektów nieliniowych, pozwala na połączenie 
w jednym włóknie zjawisk aktywnych i nieliniowych w celach generacji dodatkowych pasm 
widma lub w celach czujnikowych. Podniesienie zdolności transmisyjnych wysokiej mocy 
światłowodu aktywnego jest możliwe poprzez zwiększenie pola efektywnego modu 
podstawowego np. poprzez obniżenie apertury numerycznej lub zastosowanie konstrukcji 
światłowodu dziurawego.  

Początkowe rozwiązania laserów światłowodowych wymagały zastosowania 
zewnętrznego rezonatora, analogicznie do rozwiązań klasycznych laserów objętościowych. 
Pompowanie odbywa się przy pomocy lasera półprzewodnikowego poprzez jeden z końców 
światłowodu. Zastąpienie jednego ze zwierciadeł siatką dyfrakcyjną pozwala na przestrajanie 
lasera. Zwierciadła mogą być zastąpione przez siatki Bragga wykonane w materiale 
światłowodu przy obu jego końcach. Współczesne lasery światłowodowe  posiadają próg 
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laserowania  zależny od domieszki w zakresie  kilka mW – kilkadziesiąt µW, dostarczają 
mocy rzędu W. Długości generowanych fal zależą od domieszki i wynoszą Nd3+ 1065-
1150nm, Er3+  1530-1565nm, Pr3+ 1060-1107nm [41,44,45]. W laserach światłowodowych 
obserwuje się zjawisko bistabilności optycznej, bazującej na nasycalnej absorpcji [43], które 
budzi nadzieję na zastosowania w fotonicznych pamięciach, układach logicznych, 
wzmacniaczach, itp.  

Najwięcej z prac nad światłowodami aktywnymi dotyczyło domieszki erbowej w 
światłowodzie wysoko-krzemionkowym pracującym w paśmie 1550nm, ważnym dla 
telekomunikacji światłowodowej [41] w paśmie C. Światłowody aktywne zapewniają 
kompensację strat w systemie transmisyjnym a także dzięki wzmocnieniu zapewniają budowę 
systemów funkcjonalnych, w tym zintegrowanych teleinformatycznych w rozwiązaniu 
całkowicie światłowodowym. Domieszka erbowa posiada stosunkowo szerokie widmo 
wzmocnienia, wynoszące ok. 50nm w okolicach 1550nm. Stanowi to podstawę do budowy 
wielu układów laserów światłowodowych z przełączaniem modów przeznaczonych do 
generacji impulsów ultrakrótkich – femtosekundowych. Najbardziej udane konstrukcje 
dotyczyły laserów z biernym przełączaniem modów [46,47], w których nieliniowy 
współczynnik załamania światłowodu jest odpowiedzialny za mechanizm przełączania 
modów. Dzieje się to np. poprzez nieliniowy obrót polaryzacji lub w nieliniowym 
światłowodowym zwierciadle pętlowym. W takich systemach, nieliniowość światłowodu i 
dyspersja mogą działać wspólnie powodując skracania długości impulsu poprzez, podobną do 
transmisji solitonowej, kompresję impulsu. Prowadzi to do generacji wewnątrz światłowodu 
bardzo krótkich impulsów. Praca takich laserów zależy w dużym stopniu od subtelnych 
szczegółów konstrukcyjnych, więc rozwinięto cały szereg metod pomiarowych 
umożliwiających optymalizację konstrukcyjną laserów światłowodowych. Procesem 
ograniczającym w solitonowych laserach światłowodowych, a także w systemach 
telekomunikacyjnych z periodycznie rozłożonymi wzmacniaczami światłowodowymi jest 
ciągła utrata energii z impulsów do dyspersyjnego kontinuum. Występuje to, gdy długość 
wnęki rezonansowej lasera światłowodowego (lub odległości pomiędzy wzmacniakami 
światłowodowymi) staje się porównywalna do charakterystycznego okresu impulsów 
solitonowych. W laserze światłowodowym, ta energia pozostaje wewnątrz wnęki i zaczyna 
odgrywać rolę interferencja pomiędzy promieniowaniem utraconym z impulsów w czasie 
różnych etapów periodycznego pokonywania wnęki. Prowadzi to do systematycznego 
powstawania pasm bocznych wokół widma solitonu. W czasie gdy soliton podlega procesowi 
kompresji w laserze, coraz więcej energii jest traconej z widma częstotliwościowego impulsu. 
Ten mechanizm powoduje ograniczenie procesu skracania się impulsu. 

Przedmiotem zainteresowania są także inne jony domieszek aktywnych w światłowodzie, 
jak np. prazeodym Pr. Z takim jonem domieszki możliwe jest uzyskanie wzmocnienia w 
paśmie ok. 1300nm, które jest pierwszym oknem transmisyjnym i naturalnym oknem 
minimum dyspersyjnego. Prazeodym posiada, jako domieszka w światłowodzie 
krzemionkowym, bardzo krótki czas życia w stanie górnym pobudzenia, wskutek 
występowania procesów nie-radiacyjnych. W celu wbudowania prazeodymu w układ 
radiacyjny, jako szkło bazowe stosuje się materiały cięższe np. szkła fluorkowe. Mimo iż 
przedłuża to czas życia Pr w stanie górnym o ok. dwa rzędy wielkości, wprowadza szereg 
innych problemów związanych z właściwościami materiału szklistego. Szkła fluorowe 
charakteryzują się niskimi temperaturami topnienia, co powoduje duże trudności w 
technologii spawania takich światłowodów z włóknami wysoko-krzemionkowymi. Mimo 
takich problemów prazeodym jest przedmiotem zainteresowania jako aktywny materiał 
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światłowodowy i zbudowane zostały femtosekundowe lasery światłowodowe z przełączaniem 
modów [41,48]. 

Większość prac badawczych i pomiarowych nad laserami światłowodowymi jest 
stymulowana przez zastosowania telekomunikacyjne, ostatnio także dla pasma L. Stosowane 
są one jako źródła impulsów, a więc metody pomiarowe odnoszące się do nich dotyczą np. 
pomiarów stabilności generacji. Lasery światłowodowe, już na obecnym etapie rozwoju, 
posiadają szereg zalet technicznych takich jak: prostota konstrukcyjna, stabilność, łatwość 
zastosowania, zintegrowaną budowę. Są bardzo wydajnymi źródłami o poziomie mocy 
średniej osiągającej kilka watów i szerokich możliwościach zastosowań, także w metrologii 
optoelektronicznej, do generacji szerokopasmowych impulsów o bardzo wysokiej energii, a 
także do budowy szerokopasmowych źródeł światła, rys.(5.13.) 2.  

 
Rys.(5.13.) 3. Schemat blokowy światłowodowego lasera z przełączaną dobrocią;. 

 

Do generacji impulsów o wysokiej energii wykorzystywane jest zjawisko biernego 
przełączania dobroci lasera światłowodowego, powodowane przez rozłożone rozproszenie 
wsteczne ze światłowodu do obszaru wzmocnienia. Proces ten jest wzmacniany poprzez 
zastosowanie całkowicie światłowodowego interferometru pętlowego, jak przedstawiono na 
rys.(5.13.) 3. Wynikające z tego przełączanie dobroci jest procesem stabilnym z 
częstotliwością powtarzania w zakresie 1 – 20kHz, w zależności od mocy pompy. Proces 
może być dodatkowo stabilizowany, jeśli moc pompy jest modulowana rezonansowo. Taką 
technikę zastosowano w odniesieniu do laserów erbowych i iterbowych. W przypadku 
domieszki erbowej, dla lasera pracującego w okolicy 1545nm, otrzymano impulsy o czasie 
trwania 5 – 15ns i mocy szczytowej rzędu 100W oraz częstotliwości powtarzania 
przestrajanej w zakresie 100Hz – 20kHz.  
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Światłowodowy laser iterbowy generuje impulsy krótsze niż 2ns o średniej mocy 1W dla 
1060nm. Energia wynosi w przybliżeniu 0,05mJ, co daje moc szczytową rzędu 10kW [171]. 
Tak wysoka moc jest wystarczająca do generacji super-kontinuum Ramana [50-56] nawet w 
krótkich światłowodach. Na rys.(5.13.) 2. pokazano widmo generowane na wyjściu 
pompowanego diodą lasera Yb o średniej mocy 450mW. Podstawowa długość generowanej 
fali wynosi około 1060nm, jednak większość mocy jest konwertowana do super-kontinuum 
rozciągającego się w całym obszarze podczerwieni, gdzie światłowód jest przezroczysty aż 
do 2,3µm. Połączenie szerokiego widma spektralnego z wysoką mocą szczytową może być 
wykorzystane dla podwajania częstotliwości i generacji przestrajanego promieniowania w 
zakresie widzialnym. Stosuje się do tego np. przestrajany kątowo, dopasowany fazowo 
kryształ LiIO3 [57,58]. 
 
 

5. 13. 3.   WZMACNIACZE ŚWIATŁOWODOWE W PASMACH   C  I  L 
 
Pomiędzy oboma rodzajami wzmacniaczy światłowodowych istnieją pewne różnice. 

Wzmocnienie można przedstawić zależnością:  
G=gcL, 

gdzie gc – współczynnik wzmocnienia, L – długość wzmacniającego światłowodu erbowego. 
Ponieważ pasmo L zawiera ogon pasma wzmocnienia erbu, to współczynnik wzmocnienia 
jest trzy do czterech razy mniejszy niż odpowiednia wartość w paśmie C. Zmiany 
wzmocnienia w funkcji długości fali dla obu pasm przedstawiono na rys.(5.13.) 4. 
 

 
Rys. (5.13) 4 Charakterystyka spektralna współczynnika wzmocnienia światłowodowego 
wzmacniacza erbowego dla umownych pasm C oraz L;   
 

Relatywnie mniejsze wzmocnienie w paśmie L powoduje konieczność zastosowania 
wzmacniaczy o znacznie większych długościach (przy zastosowaniu światłowodu 
standardowego Typu-2, wg. norm ITU [www.itu.org]) niż w paśmie C. Stosunkowo większa 
długość wzmacniaczy nakłada szereg problemów projektowych, technologicznych, 
konstrukcyjnych i pomiarowych. Po pierwsze, całkowite straty włókna biernego (iloczyn 
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stratności i długości światłowodu) w paśmie L są większe. Wzmacniacz powinien 
rekompensować te różnice, co powoduje zmniejszenie wydajności konwersji sygnału 
pompującego (moc pompy wymagana do otrzymania określonego poziomu sygnału 
wyjściowego). Następnie, różnice w wartości współczynnika wzmocnienia powodują 
znacznie większą akumulację wzmocnionej, emitowanej spontanicznie mocy, co powoduje 
wzrost poziomu szumów związanych z procesem wzmocnienia. Ponownie, wydajność 
konwersji sygnału pompy spada. Moc pompy wzmacnia ogólny poziom emisyjny zamiast 
poziom sygnału. Dodatkowa wzmocniona emisja spontaniczna powiększa współczynnik 
szumów. Współczynnik szumów jest tu miarą szumowej jakości pracy wzmacniacza, tzn. ile 
niepożądanego szumu dodaje do systemu wzmacniacz. 

Wskutek tych procesów zmniejszających wydajność konwersji wymagana moc pompy 
jest większa i jakość szumowa systemów w paśmie długofalowym L jest ogólnie znacznie 
gorsza w porównaniu w systemami z pasma C. Takie porównanie przedstawiono na 
rys.(5.13.) 5. Do tych problemów dochodzi zagadnienie technologiczne większej trudności 
produkcji dłuższych odcinków światłowodów erbowych. Te czynniki jak: ryzyko związane z 
masową produkcją wzmacniaczy i pogorszenie parametrów jakościowych, powodują szybki 
rozwój wysoko-domieszkowanych, niskostratnych, światłowodów erbowych na wzmacniacze 
przeznaczone do pracy w paśmie L. 
 

 
 

 Rys. (5.13.) 5.  a. i b.   Porównanie mierzonych parametrów wzmacniaczy światłowodowych 
erbowych w paśmie C i paśmie L. Wzmocnienie w paśmie L jest ok. pięciokrotnie mniejsze. 
Wahania wzmocnienia w paśmie L są o rząd wielkości mniejsze. Współczynnik szumów w 
paśmie L jest nieco większy. 

 

Inną ważną różnicą pomiędzy pasmem C i L jest przeciętny poziom inwersji. Ten poziom 
oznacza procent jonów erbu, które uczestniczą w procesie wzmacniania. Poziom inwersji 
można związać z kształtem spektralnej krzywej wzmocnienia. Wzmacniacze w paśmie L 
pracują dla niskiego poziomu inwersji, ok. 40% w celu zminimalizowania wewnętrznego 
wahania poziomu zmian wzmocnienia. Wahanie wzmocnienia jest definiowane jako 
względny stosunek maksymalnego i minimalnego wzmocnienia w paśmie wyrażony w 
procentach:  
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g=[(Gmax-Gmin)/Gmin]100%. 
Dla porównania, wzmacniacze w paśmie C pracują przy poziomie średniej inwersji rzędu 60-
65%. Dla najlepszego przypadku, wahania wzmocnienia w paśmie L jest o rząd wielkości 
mniejszy. Ta redukcja wahań wzmocnienia oznacza, że wymagania na filtry wyrównujące 
poziom wzmocnienia w paśmie są łatwiejsze do spełnienia niż w paśmie C.  
 

 
Rys. (5.13. ) 6   Zmierzone straty wtrącenia elementów funkcjonalnych dla typowego 
wzmacniacza w paśmie C zmieniają straty całkowite o 0,25dB w paśmie C oraz o 0,6dB w 
paśmie L;  Krzywa 1 -  straty całkowite, krzywa 2 - izolator, krzywa 3 - WDM 980nm, krzywa 
4 - odsprzęgacz 5/95%, krzywa 5 - WDM 1480nm;   

 

Jakość wzmacniacza światłowodowego, jako gotowego elementu funkcjonalnego, zależy 
w dużej mierze od współpracujących elementów fotonicznych takich jak: izolatory, 
multipleksery, odsprzęgacze, filtry i rozdzielacze pasmowe. Elementy takie, wykonywane dla 
pasma C wykazują zauważalny wzrost strat wtrącenia dla większych długości fali. 
Przedstawiono to na rys.6. Izolatory zaprojektowane dla pasma C wykazują izolację 20dB 
pomiędzy 1550nm oraz 1580nm. Dlatego elementy w paśmie L stosują izolację dwupasmową 
(w celu rozszerzenia zakresu izolacji) albo izolatory optymalizowane dla pasma L. Widać 
stąd, że potrzebne są elementy funkcjonalne wykonywane odrębnie dla pasma L, a nie jak 
obecnie adaptowane z pasma C.  

Warunki pracy w paśmie L dotyczą także długości fali pompy. Światłowodowe 
wzmacniacze erbowe stosują dwie długości fali pompy 980nm oraz 1480 nm. W paśmie C, 
efektywność konwersji pompy dla 980nm jest mniejsza niż dla 1480nm, co jest spowodowane 
różnicą w konwersji energii fotonu, która jest proporcjonalna do stosunku długości fal 
λpompy/λsygnału. Pompa 980nm musi dostarczać więcej mocy niż pompa 1480nm, aby efekt był 
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taki sam. Ta różnica w efektywności konwersji sygnału pompy jest jeszcze większa w paśmie 
L. Ponieważ koszt źródła laserowego pompy stanowi zasadniczą część całkowitego kosztu 
wzmacniacza, więc zwiększenie wydajności konwersji pompy jest istotnym czynnikiem dla 
wzmacniaczy w paśmie L. W paśmie L istnieją nowe możliwości wyboru długości fali pompy 
i jej konfiguracji.  

Jedną z metod powiększenia wydajności konwersji sygnału pompy jest wprowadzenie 
przestrajania długości fali. Wydajność pompy 980nm można poprawić o kilka decybeli 
poprzez jej przestrajanie o ±25nm od maksimum absorpcyjnego pompy na 980nm. Taką samą 
technikę można zastosować w odniesieniu do pompy 1480nm dla wzmacniaczy w paśmie L. 
Z powodu niskiej wartości stopnia inwersji w paśmie L jako pompę można rozważać sygnał 
1550nm. Taka opcja jest ważna ponieważ daje możliwość wzmacnianego pompowania emisji 
spontanicznej, w której wstecznie wzmocniona emisja spontaniczna (posiadająca maksimum 
w paśmie C) jest mocą pompującą. Taka technika wydajnie używa ponownie moc pompy, 
która została konwertowana w moc wzmocnionej emisji spontanicznej. Druga możliwość 
polepszenia sprawności konwersji sygnału pompy polega na zastosowaniu laserów 
światłowodowych jako pomp. Sygnały optyczne we wzmacniaczu światłowodowym L – 
pasmowym łatwiej doznają mieszania czterofalowego niż w C – pasmowym. Interakcje 
nieliniowe pomiędzy sygnałami optycznymi powodują przesłuch międzykanałowy. Odbiornik 
widzi ten przesłuch jako szum, który powoduje degradację parametrów systemu 
transmisyjnego. To zjawisko występuje wewnątrz światłowodu erbowego i jest przypisywane 
długości pętli tego światłowodu. Wydaje się, ze redukcja długości światłowodu, przy 
większej koncentracji erbu może zredukować ten problem.  

Wzmocnienie i współczynnik szumów we wzmacniaczach L – pasmowych są bardziej 
czułe na temperaturę pętli światłowodu erbowego. Stanowić to może poważną przeszkodę 
praktyczną bowiem w warunkach polowych wzmacniacze powinny pracować stabilnie w 
szerokim zakresie temperatur (ogólnie 0-70oC), [62]. Wzmocnienie wzmacniacza i 
współczynnik szumów są projektowane dla konkretnych warunków aplikacyjnych (budżet 
mocy dla łącza) i nadmierne fluktuacje tych parametrów z temperaturą mogą uniemożliwić 
pracę systemu. Wzmacniacze L – pasmowe wykazują również inną reakcję na przejściowe 
stany mocy zasilania niż w paśmie C. Dodawanie lub odejmowanie kanałów optycznych 
może spowodować nieprzewidywalne i nagłe spadki mocy wejściowej do wzmacniacza. 
Istotne impulsowe zaburzenia sygnału będą interpretowane w odbiorniku jako błędy. 
Poznanie natury i minimalizowanie propagacji takich zjawisk przejściowych jest obecnie 
istotną sprawą badawczą w dziedzinie wzmacniaczy światłowodowych L – pasmowych. Co 
więcej, wprowadzane nowe światłowody o rozszerzonym paśmie transmisyjnym aż do 
1630nm dalej rozszerzają obszar pasma L dodając nowe możliwości zwiększenia pojemności 
transmisyjnej. 
 
 
5. 13.  4.   NOWE ŚWIATŁOWODY  
           I HYBRYDOWE  WZMACNIACZE REDFA/EDFA/SRS  

 
Kierunki badawcze nad wzmacniaczami EDFA dla pasma C (erbowy wzmacniacz 

światłowodowy) były: ujednorodnienie charakterystyki wzmocnienia w paśmie użytecznym 
1528-1563nm, zwiększenie wzmocnienia, zmniejszenie szumów, zwiększenie ilości kanałów 
DWDM w paśmie 35nm – które jednocześnie może obsłużyć pojedynczy wzmacniacz. 
Rozszerzenie możliwości transmisyjnych systemu na pasmo L możliwe jest kilkoma drogami. 
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Pierwsza wymaga poddania analogicznych elementów długofalowych podobnym procedurom 
jak wyżej oraz zastosowania multiplekserów i demultiplekserów łączących pasma C i L a 
także rozszerzone pasmo tzw. pierwszego okna falowego 1300nm. Drugą opisano powyżej i 
polega ona na rozszerzeniu metodami technologicznymi użytecznego pasma EDFA do ponad 
1600nm. Trzecia metoda polega na budowie wzmacniaczy hybrydowych łączących EDFA ze 
stymulowanym rozproszeniem Ramana (SRS-stimulated Raman Scattering) zachodzącym we 
włóknie transmisyjnym.  
 

 
 

Rys.(5.13.)  7. Schemat blokowy układu pracy systemu wzmacniaczy EDFA/SRS.  
 

SRS jest zjawiskiem w którym moc pompy jest konwertowana w optyczny fonon i foton 
o mniejszej częstotliwości. Powyżej mocy progowej transmitowany sygnał w światłowodzie 
podlega wzmocnieniu [38]. Wzmacniacze ramanowskie wymagają dużych poziomów pompy 
i to było powodem nie odniesienia przez nie do tej pory sukcesu podobnego do EDFA. 
Obecnie znaczna część problemów z poziomem mocy pompowania światłowodu i zjawiskami 
nieliniowymi została rozwiązana i wzmacniacze ramanowskie stają się atrakcyjnym 
podzespołem telekomunikacyjnego systemu światłowodowego. Na rysunkach (5.13.)  7 i 8 
przedstawiono schemat układu pracy oraz charakterystykę pasmową hybrydowego 
wzmacniacza EDFA/SRS [62]. Światłowodowy wzmacniacz ramanowski daje wzmocnienie 
w dowolnym obszarze pasma włókna optycznego a optymalne parametry zależą od rodzaju 
zastosowanej pompy. Rozpoczyna się obecnie jego coraz częstsze stosowanie pomiędzy 
pasmami wzmocnienia światłowodów domieszkowanych ziemiami rzadkimi. Światłowody 
ramanowskie muszą posiadać konstrukcję ułatwiającą powstawanie wysokich natężeń pola w 
rdzeniu (małe rdzenie, większe apertury numeryczne, małe średnice własne pola modowego).  

Dla systemów szerokopasmowych opracowywane są nowe klasy światłowodów 
transmisyjnych i funkcjonalnych „elementowych” [63, 64]. Światłowody typu All-wave 
[www.lucent.com] Lucenta i LEAF [www.corning.com] Corninga pozwalają na pracę w 
planowanym rozszerzonym paśmie 1280-1625nm. Światłowody takie muszą spełniać wiele 
przeciwstawnych warunków. Nie mogą posiadać pasm absorpcji OH- dla 1350-1450nm. 
Muszą posiadać spłaszczoną charakterystykę dyspersji w całym paśmie. Muszą być odporne 
na wysokie poziomy mocy optycznej. Przewiduje się ich zastosowanie w systemach METRO. 
Zastosowanie takich włókien optycznych z systemach dalekosiężnych wymagałoby dalszych 
znacznych postępów w pracach nad pasmową inżynierią dyspersji i zjawiskami nieliniowymi 
wyższego rzędu w światłowodach.  
 



Optyczny Internet Terabitowy 
 

Optyczny Internet Terabitowy 
105 

 
 

Rys.(5.13.) 8.  Charakterystyka hybrydowego wzmacniacza EDFA/SRS pokrywająca pasma 
transmisyjne telekomunikacji światłowodowej Coraz L.   

 

Światłowody domieszkowane erbem nie mogą być stosowane w paśmie S (1440-
1530nm). Konieczne są inne domieszki, a także w niektórych przypadkach inne szkła. 
Wzmacniacze dla pasma S wykonywane są ze szkła fluorkowego domieszkowanego tulem 
[55]. Ani technologia szkieł fluorkowych ani światłowodów z nich wykonywanych nie jest 
jednakże tak zaawansowana jak szkieł kwarcowych słabo domieszkowanych i klasycznych 
światłowodów telekomunikacyjnych.  

We wzmacniaczu DWDM dostępna energia w światłowodzie jest dzielona przez 
wszystkie wzmacniane kanały. Oznacza to mniejsze wzmocnienie na kanał z powodu 
nasycenia wzmacniacza. Zwiększenie mocy pompy sprzęganej do światłowodu 
jednomodowego podwyższa próg nasycenia. Dostatecznie dużą moc uzyskuje się łatwiej z 
matryc laserowych, lecz trudno ją sprzęgnąć do rdzenia jednomodowego. Konieczne jest 
połączenie w jednym światłowodzie domieszkowanym ziemiami rzadkimi o hybrydowej 
konstrukcji wielomodowo – jednomodowej, wielomodowego sygnału pompy o bardzo dużym 
natężeniu i jednomodowego sygnału użytecznego. Światłowody takie nazywamy 
podwójnopłaszczowymi. Jednomodowy domieszkowany, silnie absorbujący sygnał pompy, 
rdzeń znajduje się wewnątrz wielomodowego regionu pompy. Poziom absorbcji, dostateczny 
dla otrzymania wzmocnienia w rdzeniu jednomodowym, jest otrzymywany poprzez: 
zaburzenie kołowej symetrii światłowodu wielomodowego (eliptyczny, wielokątny, 
pozaosiowy, typu D), wysoki poziom domieszki, oraz zastosowanie drugiej domieszki. 
Pierwsza działa jako absorber przekazujący energię do drugiej. Druga domieszka zapewnia 
wzmocnienie w odpowiednim paśmie falowym. W takim światłowodzie podwójno-
płaszczowym uzupełnieniem erbu jest iterb.  

Światłowody braggowskie znajdują szereg zastosowań w systemach DWDM jako filtry 
kanałowe, dostępowe, wyrównujące wzmocnienie w paśmie użytecznym, odsprzęgacze, 
kompensatory dyspersji. Siatka Bragga wpisywana jest permanentnie w postaci 
periodycznych (także periodycznych przestrajanych) zmian refrakcyjnych w światłowodzie 
UV fotoczułym lub w światłowodzie klasycznym hydrogenizowanym. Braggowskie 
kompensatory dyspersji posiadają liniową charakterystykę opóźnienia. Elementy takie są 
stosowane w połączeniu szeregowym z kompensatorami PMD (dyspersji polaryzacyjnej).  

Do światłowodów specjalizowanych należą rozwijane do celów kompensacji dyspersji, 
także w paśmie długofalowym, alternatywnie do kompensatorów braggowskich, włókna 
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kompensacyjne o negatywnym nachyleniu charakterystyki dyspersji. Rozwój tych włókien 
polega na obniżeniu ich strat, obniżeniu wartości nieliniowego współczynnika załamania bez 
zmniejszania ujemnego nachylenia krzywej dyspersyjnej. Problem kompensacji dyspersji w 
linii optycznej jest coraz bardziej istotny wraz z rozszerzeniem pasma systemów 
telekomunikacji światłowodowej oraz zwiększeniem odległości międzywzmacniakowych 
związanych z wprowadzeniem wzmacniaczy REDFA/SRS. Rozwijane są inne alternatywne 
rozwiązania wykorzystujące światłowody kształtowane.  
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6.   PROTOKÓŁ INTERNETOWY  

NASTĘPNEJ GENERACJI   IPNG 
 
 

Protokół Internetowy (IP) IPng został zaproponowany w 1994r. przez IETF i 
zatwierdzony przez IESG. Prace trwały od roku 1992. Przyjęto wówczas formalną nazwę 
IPv6. Szkic standardu zatwierdzono przez IETF w 1998r. Protokół IPv6 jest ewolucyjnym, 
przyrostowym krokiem wobec obecnego standardu IPv4. Może zostać zainstalowany jako 
normalne unowocześnienie oprogramowania w urządzeniach internetowych. Posiada cechę 
pełnej interoperacyjności z poprzednim standardem. Zapewnia automatyczny dyfuzyjny 
mechanizm przejścia między generacjami standardów. IPv6 jest ukierunkowany na pracę w 
wielkich, złożonych, optycznych sieciach szerokopasmowych Ethernetu Gigabitowego, OC-
12, ATM ale jednocześnie zachowuje poprzednią wydajność w sieciach wąskopasmowych. 
Protokół IPv6 zapewnia szeroki zestaw nowych funkcjonalności. Przejście do nowej wersji 
Protokołu Internetowego powinno odbywać się w sposób inkrementalny, bez jakichkolwiek 
krytycznych zależności pomiędzy akcjami przejścia użytkowników (PC) i operatorów sieci 
(routery). Bezpośrednią przyczyną konieczności przejścia na nową generację protokołu 
internetowego IP są dwa fundamentalne czynniki: wzrost sieci Internet i integracja 
międzysieciowa Internetu z sieciami telefoniczną (stacjonarną i ruchomą) i radiowo-
telewizyjną. Wzrost sieci powoduje od kilku lat eksponencjalny wzrost ruchu. Integracja 
międzysieciowa powoduje koniecność podłączania do Internetu nowych urządzeń, nie tylko 
PC, czy stacji roboczych ale i PDA, telefonów komórkowych. W takich warunkach IP musi 
zapewnić: routing i adresowanie o wielkiej skali, niewielką objętość nagłówków, wspieranie 
autokonfiguracji i komunikacji ruchomej, autentykację i poufność, współpracę z 
urządzeniami poprzedniej generacji. IPv4 posiada adresowanie 32bitowe. Nowa generacja 
protokołu IP musi obsłużyć wymagania całego rynku internetowego rozwijającego się w 
następujących kierunkach, przy czym każdy z tych kierunków posiada nieco lub znacznie 
inne wymagania odnośnie protokołu komunikacyjnego ( w nawiasach określono istotne cechy 
grupy aplikacji Internetu):  

- Klasyczna stacjonarna optyczna sieć komputerowa – ultra szerokie pasmo gigabitowe 
w przyszłości terabitowe, praca zdalna, wirtualne instytucje; 

- Komputerowa sieć przenośna – integracja komputerów laptop z personalnym 
asystentem cyfrowym, pagerem, telefonem komórkowym, faxem, telematyka 
ruchoma, ruchoma praca grupowa, pasmo znacznie mniejsze od światłowodowej sieci 
stacjonarnej; 

- Sieć multimedialna – integracja Internetu z siecią radiowo-telewizyjną, kino domowe; 
- Teleautomatyka – zdalna kontrola urządzeń i systemów, sieciowe systemy 

pomiarowe, inteligentny dom;  
Zmiany w IPng wobec poprzedniej wersji można zgrupować w następujące kategorie: 
- Zwiększone możliwości routingu i adresowania. Wymiar adresu wynosi 128bitów. 

Skalowalność routingu multicastowego jest możliwa poprzez wprowadzenie sub-pola 
zakresowego (SCOPE) do pola adresów multicastingowych. Większa ilość poziomów 
w hierarchii adresów, większa ilość adresowalnych węzłów, prostsze 
autokonfigurowanie adresów;  
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- Zdefinowano nowy rodzaj adresów ANYCAST (wszystko jedno który), w celu 
identyfikacji grup węzłów, gdzie pakiet wysłany pod adres anycast jest dostarczany do 
jednego z nich. Zastosowanie adresów anycast pozwala węzłom na kontrolę ścieżki 
ruchu.  

- Uproszczenie formatu nagłówka. Niektóre pola nagłówkowe IPv4 opuszczono lub 
zachowano jako opcjonalne. Nagłówek IPng jest tylko dwa razy większy od nagłówka 
IPv4, mimo czterokrotnie dłuższego adresu.  

- Ulepszone wsparcie opcji. Elastyczny sposób kodowania opcji pozwala na 
wprowadzenie nowych opcji w przyszłości.  

- Możliwości QoS. Umożliwiono etykietowanie pakietów uprzywilejowanych, np. 
usługi czasu rzeczywistego. 

- Autentykacja i poufność. Zawarto definicje rozszerzeń zapewniających autentykację, 
integralność danych, poufność.  

 
6. 1.   NAGŁÓWEK IPNG 

 
Protokół IPng składa się z dwóch części, podstawowego nagłówka IPng oraz rozszerzeń 

nagłówka IPng. Nagłówek podstawowy posiada następujące pola: Version, Priority, Flow 
Label, Paylod Length, Next Header, Hop Limit, Source Address, Destination Address. 
Version – 4-bitowy numer wersji IP. Priority – 4-bitowa wartość wskaźnika priorytetu. Flow 
Label – pole 24 bitowe dotyczące QoS. Paylod Length – 16-bitowa liczba całkowita bez 
znaku, określa w oktetach długość zawartości transportowej pakietu po nagłówku. Next 
Header – 8-bitowy selektor. Identyfikuje typ nagłówka następującego bezpośrednio po 
nagłówku IPng. Używa tych samych wartości jak protokół IPv4. Hop limit – 8-bitowa liczba 
naturalna. Zmniejszana o 1 przez każdy węzeł, który forwarduje (przekazuje dalej) pakiet. 
Pakiet jest odrzucany jeśli liczba skoków Hop Limit wynosi 0. Source Address – 128-bitów. 
Adres początkowego nadawcy pakietu. Destination Address – 128-bitów. Adres 
zamierzonego odbiorcy pakietu, możliwe że nie ostatecznego, jeśli obecny jest opcjonalny 
nagłówek routingu.  

Opcje IPng są umieszczone w odrębnym rozszerzeniu nagłówka, położonym pomiędzy 
nagłówkiem IPng i nagłówkiem warstwy transportowej w pakiecie. Większość rozszerzeń 
nagłówka IPng nie jest sprawdzana lub przetwarzana przez routery po drodze dostarczania 
pakietu do momentu przybycia pakietu do miejsca ostatecznego przeznaczenia. Ułatwia to 
efektywność routowania pakietów zawierających opcje. W wersji IPv4 obecność opcji 
wymagała od routera ich pełnej analizy. Rozszerzenie nagłówka IPng może mieć dowolną 
długość, w przeciwieństwie do IPv4, i całkowita liczba opcji niesionych w pakiecie nie jest 
limitowana do 40 bajtów. Ta cecha oraz sposób ich przetwarzania pozwala na utworzenie  
szeregu nowych opcji jak: autentykacja i bezpieczeństwo przez enkapsulację. Opcje IPng 
mają długość wielokrotności ośmiu oktetów. Rozszerzenia nagłówka IPng są następujące: 
Routing – rozszerzony routing; Fragmentacja – fragmentacja i ponowne składanie; 
Autentykacja – integralność i autentyfikacja, enkapsulacja bezpieczeństwa; Enkapsulacja – 
poufność; Opcja skok-za-skokiem – wymóg przetwarzania typu Hop-by-Hop; Opcje 
przeznaczenia – opcjonalna informacja do analizy w węźle przeznaczenia.  
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6. 2.   ADRESOWANIE IPNG 
 
Adresy IPng są 128 bitowe i stanowią identyfikatory indywidualnych interfejsów i 

zbiorów interfejsów. Adresy IPng są przypisane do interfejsów a nie do węzłów. Ponieważ 
każdy interfejs przynależy do jednego węzła, to w przypadku adresu unicast, każdy numer 
interfejsu przynależnego do tego węzła go identyfikuje. Jednemu interfejsowi można 
przypisać wiele adresów IPv6 różnego typu. Występują trzy rodzaje adresów IPng – unicast, 
anycast oraz multicast. Adresy unicast reprezentują pojedynczy interfejs. Adresy anycast 
identyfikują zespół interfejsów tak, że pakiet jest wysyłany do jednego reprezentanta zespołu. 
Adresy multicast identyfikują grupę interfejsów, gdzie pakiet jest przesyłany do wszystkich 
członków grupy. W protokole IPv6 nie występują adresy broadcast, zastąpione przez 
multicast.  

Wydajność architektury adresowej IPng, biorąc pod uwagę znaczne jej zmniejszenie 
wskutek tworzenia hierarchicznej struktury adresów, przekracza w najbardziej 
pesymistycznym rozwiązaniu, 1000 adresów IP na metr kwadratowy powierzchni kuli 
ziemskiej. Specyficzne rodzaje adresów IPng są oznaczane bitami prowadzącymi w adresie. 
Pole o zmiennej długości, zawierające bity prowadzące jest nazywane Format Prefix (FP). 
Istnieje schemat alokacji prefiksów. Schemat wspiera bezpośrednią alokację adresów 
operatora ISP, adresów do użytku lokalnego i adresów multicast. Zarezerwowana jest 
przestrzeń dla adresów NSAP, adresów IPX i neutralnych adresów połączeń. Pozostała część 
przestrzeni adresowej jest nie przyznana i przeznaczona dla użytku w przyszłości, np. 
dodatkowe adresy operatorów, nowe zastosowania jak lokatory, identyfikatory. Adresy 
anycast są alokowane poza przestrzenią adresową unicast. Obecnie alokowano ok. 20% 
przestrzeni adresowej, reszta jest zarezerwowana dla przyszłości.  

IPv6 posiada kilka rodzajów adresów unicast: global provider based, neutral-
interconnect, NSAP, hierarchiczne IPX, site-local-use, link-local-use, IPv4, inne typy mogą 
być definiowane w przyszłości.  

Adresy unicast operatora są używane do komunikacji globalnej i ich format zawiera 
następujące pola: 3 bity 010 identyfikator adresu unicast operatora; n-bitów registry ID; m-
bitów provider ID;  o-bitów subscriber ID; p-bitów subnet ID – identyfikacja łącza 
fizycznego; o-p bitów interface ID. Na jednym łączu fizycznym może być wiele podsieci 
(subnet). Specyficzna podsieć nie może rozciągać się na wiele łączy. Pojedynczy 
identyfikator interfejsu rozróżnia pomiędzy grupą interfejsów identyfikowanych wspólnym 
prefixem podsieci.  

Adres lokalny unicast posiada jedynie lokalny zakres routowalności, wewnątrz podsieci i 
może posiadać lokalny lub globalny charakter unikalności. Adresy są przeznaczone do użytku 
wewnętrznego, realizacji mechanizmu plug-and-play w sieci wewnętrznej i bootstrapingu aż 
do poziomu adresów globalnych. Istnieją dwa rodzaje adresów lokalnych unicast: link-local 
oraz site-local. Adresy link-local mają format: 10-bitów 1111111010; n-bitów 0; 118-n-bitów 
interface ID. Adresy link-local są przeznaczone do adresowania pojedynczego łącza w celu 
automatycznej konfiguracji adresowej. Adresy site-local posiadają format: 10-bitów 
1111111011; n-bitów 0; m-bitów subnet ID; 118-n-m bitów interface ID. Dla obu typów 
adresów identyfikator interface ID musi być unikalny w domenie w której jest używany. W 
większości przypadków będzie to węzłowy, 48 bitowy adres IEEE-802. Połączenie 
identyfikatorów subnet ID oraz interface ID tworzące adresy do użytku lokalnego pozwala na 
konstrukcję dużych internetowych sieci prywatnych bez konieczności alokacji żadnych 
dodatkowych adresów. Adresy lokalne pozwalają użytkownikom nie podłączonym do sieci 
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globalnej działać bez potrzeby alokacji prefiksu z internetowej adresowej przestrzeni 
globalnej. Adresy lokalne mogą być używane w zastępstwie. Po podłączeniu do sieci 
globalnej adresy lokalne są używane nadal w kombinacji z prefixem globalnym. Całkowity 
adres tworzy sekwencja: registry ID+provider ID+interface ID. IPv4 wymagał manualnego 
przenumerowania przy przełączaniu pomiędzy niepołączonymi sieciami lokalną i globalną. 
IPng wykonuje renumerację automatycznie.  

Mechanizm transmisyjny IPv6 zawiera technikę dla hostów i routerów dynamicznego 
tunelowania pakietów IPv6 przez infrastrukturę routingu IPv4. Węzły IPv6, które 
wykorzystują tą technikę są oznaczone specjalnymi adresami unicast (przenoszącymi 
sekwencje 32 bitowe IPv4) i oznaczonymi jako adresy IPv6 kompatybilne z IPv4. Format 
tych adresów jest: 80-bitów 0; 16-bitów 0; 32-bity adres IPv4. Drugi rodzaj adresów IPv6, 
posiadających wbudowany adres IPv4 reprezentuje wyłącznie węzły IPv4 nie wspierające 
IPv6, jako adres IPv6.  Adresy nazywają się: adres IPv6 mapujący IPv4 i posiadają format: 
80-bitów 0; 16-bitów F; 32-bity adres IPv4;  

Adres IPv6 anycast jest przeznaczony dla więcej niż jednego interfejsu (typowo 
należących do różnych węzłów) o właściwości przesyłania pakietu do adresu anycast 
najbliższego w metryce protokołu routingu. Adresy anycast, gdy są użyte jako część 
sekwencji routingu, pozwala węzłowi wybrać pomiędzy różnymi ISP aby dany operator 
przenosił ruch tego węzła. Implementacja tej metody polega na konfiguracji adresów anycast 
identyfikujących zestaw routerów należących do poszczególnych operatorów ISP, jeden adres 
anycast dla jednego ISP. Adresy anycast mogą być użyte jako bezpośrednie adresy w 
nagłówku routingu IPv6, w celu dotarczenia pakietu przez szczególnego operatora lub 
sekwencję operatorów ISP. Inne możliwe zastosowanie adresów unicast polega na 
identyfikacji zestawu routerów przyłączonych do szczególnej podsieci, lub zestawu routerów 
zapewniających dostęp do szczególnej domeny routingu. Adresy anycast są alokowane z 
przestrzeni adresowej unicast, używając dowolnego zdefiniowanego formatu adresu unicast. 
Adrsy anycast są syntaktycznie nierozróżnialne od adresów unicast. Gdy adres unicast jest 
przyznany więcej niż jednemu interfejsowi, zamienia go w adres anycast. Węzły którym 
przyznano adresy anycast muszą być skonfigurowane tak aby wiedzieć, że jest to adres 
anycast.  

Adres IPng multicast jest identyfikatorem grupy interfejsów. Interfejs może należeć do 
wielu grup multicast. Adresy multicast posiadają format: 8-bitów 11111111; 4-bity Flags; 4-
bity Scope; 112-bitów Group ID. Pierwsza część jest identyfkatorem adresu multicast. Zestaw 
czterech flag 000T, T=0 oznacza dobrze znany, permanentny adres multicast przyznawany 
przez GINA, T=1oznacza przejściowy adres multicast. Scop jest wartością 4-bitową 
limitującą zakres grup multicast. Wartości są: 1-node-local; 2-link-local; 5-site local; 8-
organization local; E-global; inne są nie przyznane lub zarezerwowane. Group ID  
identyfikuje grupę multicast, stałą lub przejściową, wewnątrz danego zakresu scope.  

 
6. 3.   ROUTING IPNG  

 
Routing IPng jest prawie identyczny z IPv4 pod CIDR, z wyjątkiem tego, że adresy są 

128 bitowe zamiast 32 bitowych. Wszystkie algorytmy routingu IPv4 – OSPF, RIP, IDRP, 
ISIS mogą routować IPng. IPng zawiera także proste rozszerzenia routingu wspierające nowe 
silne  funkcjonalności routingu jak: wybór operatora ISP bazujący na polityce, jakości, 
koszcie, itp.; ruchliwość hosta – routowanie do bieżącej lokalizacji; automatyczne 
readresowanie – routowanie do nowego adresu. Nowe funkcjonalności routingu są 
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otrzymywane przez tworzenie sekwencji adresów IPng używających opcji routingu IPng. 
Opcja routingu jest używana przez źródło IPng w celu listowania jednego lub więcej 
pośrednich węzłów (lub grupy topologicznej), które będą wizytowane po drodze przez pakiet 
do miejsca swego przeznaczenia. Funkcja jest podobna do opcji Loose Source i Record Route 
IPv4. W celu uogólnienia funkcji sekwencji adresów hosty IPng, w większści przypadków, 
odwracają sekwencję adresów w odbieranym pakiecie, po autentykacji, w celu odesłania 
pakietu do nadawcy. Załóżmy sekwencję routingu: SRC,I1,I2,I3,DST, gdzie SRC-adres 
źródłowy, Ii-adresy pośrednie, DST-adres przeznaczenia. Dwa hosty H1,H2, przyłączone do 
operatorów P1,P2, chcą się komunikować. Trzeci operator ruchomy P3 jest podłączony do P1 
i P2. Najprostszy jest przypadek, bez użycia sekwencji adresów, gdy H1 chce wysłać pakiet 
do H2 zawierający adresy H1,H2. Gdy H2 odpowiada, odwraca sekwencję adresów i 
konstruuje pakiet a adresem H2,H1. W tym przykładzie może być wybrany każdy z 
operatorów Pi i hosty Hi nie są w stanie wybrać operatora dla wysyłania i odbioru swoich 
pakietów. Jeśli H1 zdecyduje się na operatora P1 to konstruuje pakiet z sekwencją adresową 
H1,P1,H2. To zapewnia, że jeśli H2 odpowie do H1 to odwróci routing i odpowiedź będzie 
szła przez operatora P1 – H2,P1,H1. Jeśli H1 stanie się ruchomy, i przeniesie się do operatora 
P3, może utrzymać komunikację z H2, nie przerywając żadnych połączeń transportowych, 
poprzez wysłanie pakietów które zawierają sekwencję adresową – H1,P3,P1,H2. To 
zapewnia, że jeśli H2 odpowie to adres będzie H2,P1,P3,H1. Możliwość używania sekwencji 
adresowych w IPng pozwala na wybór operatora ISP, łączność ruchomą i readresowanie.  
 
6. 4.  IPNG QOS  

 
Pola nagłówka IPng - Flow Label i Priority mogą być używane przez hosta w celu 

identyfikacji tych pakietów, dla których zażądano usługi specjalnego traktowania przez 
routery IPng, takiego jak: niestandardowa jakość usług (Non-default QoS) lub usługa czasu 
rzeczywistego. Ta możliwość jest ważna w celu wsparcia aplikacji wymagających pewnego 
stopnia ciągłości transmisji, określonego opóźnienia i jitteru. Takie aplikacje to multimedia i 
aplikacje czasu rzeczywistego.  

24-bitowe pole Flow Label (etykieta przepływu) w nagłówku IPv6 może być używane 
przez źródło (hosta konstruującego i wysyłającego pakiet) w celu etykietowania tych 
pakietów, dla których wymagane jest specjalne traktowanie przez routery w sieci Internet. 
Wymagania QoS są nakładane przez nowe aplikacje globalnej sieci szerokopasmowej. Usługi 
QoS będą działały przez dłuższy czas w sieci heterogenicznej z której część zapewnia QoS a 
część nie wspiera. Hosty i routery nie wspierające funkcji Flow Label muszą zerować to pole, 
gdy nadają pakiet jako źródło, a przepuścić to pole niezmienione, gdy forwardują pakiet, oraz 
ignorować pole, gdy pakiet odbierają.  

Przepływ (z gwarancją QoS) jest sekwencją pakietów wysyłanych ze szczególnego 
źródła do szczególnego miejsca przeznaczenia (unicast i multicast), dla którego źródło 
wymaga szczególnego traktowania przez interweniujące routery. Natura tego specjalnego 
traktowania może być przekazywana przez protokoły kontroli takie jak: protokół rezerwacji 
zasobów, albo przez informację zawartą wewnątrz samych przepływających pakietów np. w 
opcji skok-za-skokiem (hop-by-hop). Mogą w sieci istnieć wielokrotne aktywne przepływy ze 
źródła do przeznaczenia, jak również ruch nie związany z żadnym przepływem. Przepływ jest 
unikalnie identyfikowany poprzez kombinację adresu źródła i niezerową etykietę przepływu. 
Pakiety, które nie należą do przepływu niosą zerową etykietę przepływu. Etykieta przepływu 
jest przyznawana dla przepływu przez węzeł źródłowy tego przepływu. Nowe etykiety 
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przepływu muszą być wybierane pseudo przypadkowo i jednolicie z zakresu od 1 do FFFFFF 
hexadecymalnie. Celem przypadkowej alokacji jest uczynienie każdego zestawu bitów 
wewnątrz pola Flow Label (Etykiety Przepływu) odpowiedniego dla użycia jako klucza hash 
przez routery, w poszukiwaniu stanu związanego z przepływem.  

Wszystkie pakiety należące do tego samego przepływu muszą być wysłane z tym samym 
adresem źródła, tym samym adresem przeznaczenia oraz pewną niezerową etykietą 
przepływu. Jeśli jakiś z tych pakietów zawiera nagłówek opcjonalny Hop-by-Hop, wówczas 
wszystkie na pewno pochodzą ze źródła o tej samej zawartości nagłówka opcjonalnego Hop-
by-Hop (wyłączając pole Next Header nagłówka opcjonalnego Hop-by-Hop). Jeśli któryś z 
pakietów zawiera nagłówek Routing, wówczas wszyskie na pewno pochodzą z tą samą 
zawartością we wszystkich rozszerzeniach nagłówków zawierając nagłówek Routing 
(wyłączając pole Next Header w nagłówku Routing). Routery lub miejsce przeznaczenia 
mogą, ale nie muszą, weryfikować, że te warunki są spełnione, Jeśli detekowane jest 
naruszenie, powinno być raportowane do źródła poprzez wiadomość ICMP Parameter 
Problem – kod 0,  wskazujący na oktet wysokiego rzędu pola Flow Label.  

Routery mogą dowolnie ustawić stan przetwarzania przepływu dla każdego przepływu, 
nawet jeśli nie dostarczono wprost do nich informacji dotyczącej przepływu przy pomocy 
protokołu zarządzającego, opcję hop-by-hop lub w inny sposób. Na przykład, po otrzymaniu 
pakietu z szczególnego źródła z nieznaną, niezerową etykietą przepływu, router może 
przetworzyć jego nagłówek IPv6 i każde rozszerzenie nagłówka, tak jakby etykieta 
przepływu była zero. Przetworzenie zawierałoby określenie interfejsu następnego skoku i 
możliwe że podjęcie innych akcji jak uaktualnienie opcji hop-by-hop, uaktualnienie 
wskaźnika węzłowego i nagłówka Routing, lub podjęcie decyzji jak kolejkować pakiet 
bazując na jego polu Priority. Router może wówczas wybrać opcję pamiętania rezultatów 
kroków tego przetwarzania i cache’ować tą informację, używając adres źródła oraz etykietę 
przepływu jako klucza cache. Następne pakiety z tym samym adresem źródła i etykietą 
przepływu mogą być traktowane raczej przez odniesienie do informacji cache niż poprzez 
badanie tych pól, których zakłada się niezmienność od pierwszego pakietu widzianego w 
przepływie. 

4-bitowe pole Priority w nagłówku IPv6 umożliwia źródłu identyfikację pożądanego 
priorytetu dostarczenia dla jego pakietów, relatywnie do innych pakietów z tego samego 
źródła. Wartości Priority są podzielone na dwa zakresy: wartości od 0 do 7 są używane w celu 
specyfikacji priorytetu ruchu dla którego źródło zapewnia kontrolę zatorów sieci tzn. ruch, 
który zaprzestaje żądania transmisji w odpowiedzi na przeciążenie sieci ruchem, taki jak ruch 
TCP. Wartości od 8 do 15 są używane do specyfikacji priorytetu ruchu który nie zaprzestaje 
żądania transmisji w odpowiedzi na przeciążenie, tzn. pakiety czasu rzeczywistego przesyłane 
ze stałą częstością. Następujące wartości współczynnika priorytetu są rekomendowane dla 
poszczególnych kategorii aplikacji w sieci Internet IPv6: 0 – ruch nie scharakteryzowany; 1 – 
NetNews, ruch wypełniający; 2 – transfer danych bez nadzoru, email; 3 – zarezerwowane; 4 – 
masowy transfer z nadzorem, FTP, HTTP, NFS; 5 – zarezerwowane; 6 – Ruch interaktywny, 
telnet, X; 7 – zarządzanie ruchem internetowym, protokołu routingu, SNMP. Dla ruchu nie 
blokującego się, najniższa wartość wskaźnika priorytetu 8 powinna być używana dla tych 
pakietów, których nadawca może pozbyć się w przypadku przeciążenia sieci (np. ruch Hi-Fi 
video). Najwyższa wartość (15) wskaźnika priorytetu powinna być używana dla tych 
pakietów, który nadawca przyznaje najwyższą range i nie chce aby były utracone w 
przypadku przeciążenia sieci (np. ruch Lo-Fi audio). Nie istnieją żadne względne założenia 
pomiędzy priorytetami z kontrolą przeciążenia sieci i bez kontroli przeciążenia sieci.  
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6. 5.  BEZPIECZEŃSTWO IPNG  

 
Współczesna sieć Internet posiada szereg istotnych braków pod względem 

bezpieczeństwa. Brakuje jej mechanizmów efektywnej prywatności i autentykacji poniżej 
warstwy aplikacji. IPng wprowadza te mechanizmy w postaci dwóch zintegrowanych opcji 
zapewniających usługi bezpieczeństwa. Te dwie opcje mogą być używane pojedynczo, w celu 
zapewnienia zróżnicowanych usług bezpieczeństwa dla różnych użytkowników. 
Różnicowanie poziomów bezpieczeństwa jest wymogiem nowoczesnej sieci. Pierwszy 
mechanizm, nazywany Nagłówkiem Autentykacyjnym IPng (IPng Aythentication Header) 
jest rozszerzeniem nagłówka IP, który zapewnia autentykację i integralność, bez poufności, 
datagramom IPng. Rozszerzenie jest niezależne od algorytmu i wspiera wiele technik 
autentykacyjnych. Użycie kluczowanego algorytmu MD5 jest proponowane w celu 
zapewnienia interoperacyjności w Internecie. Możliwe jest wyeliminowanie szeregu ważnych 
klas ataków np. maskaradującego hosta. Użycie nagłówka autentyfikacji IPng jest szczególnie 
ważne, gdy routowanie źródła jest poprzez IPng, z powodu znanego ryzyka routowania źródła 
IP. Umieszczenie nagłówka w warstwie internetowej pomaga zapewnić autentyfikację 
pochodzenia hosta dla wyższych warstw protokołów i usług, którym obecnie brak znaczącej 
ochrony. Ten mechanizm zapewnia autentykację i integralność bez poufności. Drugie 
rozszerzenie bezpiecznościowe nagłówka jest zapewnione przez IPng Encapsulating Security 
Header. Ten mechanizm zapewnia integralność i poufność dla datagramów IPng. Jest 
prostszy od niektórych podobnych protokołów bezpieczeństwa, jak np. SP3D, ISO, NLSP, ale 
jest elastyczny i niezależny od algorytmu. W celu zapewnienia interoperacyjności wewnątrz 
globalnego Internetu używany jest DES CBC jako standard w nagłówku IPng Encapsulating 
Security.  
 
6. 6.   MIGRACJA IPV4 – IPNG  

 
Kluczowym celem migracji jest zapewnienie interoperacyjności internetowych hostów 

IPv4 oraz IPv6. Następnym celem jest pozwolenie hostom i routerom IPv6 zastosowania i 
działania w sposób dyfuzyjny i inkrementalny z jak najmniejszą  wzajemną zależnością 
międzysystemową. Trzecim celem jest, że transpozycja powinna być jak najłatwiejsza do 
zrozumienia i wprowadzenia dla użytkowników końcowych, administratorów systemów, 
operatorów sieci. Mechanizmy migracji są zespołem protokołów implementowanych w 
hostach i routerach, łącznie z wskazówkami adresowania i zastosowania, ukierunkowanymi 
na przejście sieci Internet na protokół IPv6 w sposób płynny. Mechanizmy migracji 
zapewniają szereg cech, takich jak: 

- Inkrementalne unowocześnianie i zastosowanie. Indywidualne hosty i routery IPv4 
mogą być przenoszone do IPv6  pojedynczo, bez wymagań odnośnie innych hostów i 
routerów internetowych.  

- Minimalne zależności procesu migracji. Jedynym wstępnym wymaganiem migracji 
hosta do IPv6 jest, że serwer DNS musi być przeniesiony pierwszy aby móc 
przetwarzać zapisy adresowe IPv6. Nie ma wymagań odnośnie wcześniejszej migracji 
routerów internetowych. 

- Łatwe adresowanie. Gdy istniejące zainstalowane hosty i routery IPv4 migrują do 
IPv6, można kontynuować używanie ich dotychczasowych adresów. Nie jest 
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konieczne przyznawanie im nowych adresów. Administratorzy nie muszą 
przeadresowywać zasobów sieci.  

- Niskie koszty migracji. Migracja nie wymaga znacznych działań organizacyjnych. 
- Mechanizmy migracji zawierają następujące składniki:  

o model zastosowania, gdzie wszystkie hosty i routery są w okresie 
przejściowym dualne tzn. posiadają kompletne stosy IPv4 i IPv6;  

o enkapsulacja pakietów IPv6 wewnątrz nagłówków IPv4 w celu przenoszenia 
ich przez segmenty ścieżek sieciowych od końca do końca, gdzie routery nie 
były migrowane do IPv6;  

o technika translacji nagłówka umożliwiająca ostateczne wprowadzenie 
topologii routingu routującej tylko ruch IPv6 i zastosowanie hostów 
wspierających wyłącznie IPv6. Zastosowanie tej techniki jest opcjonalne i 
będzie praktyczne w późniejszych fazach procesu migracji.  

Podstawą jest, że mechanizmy migracji zapewniają możliwość współpracy hostów IPv6 z 
hostami IPv4 gdziekolwiek w Internecie, aż do czasu całkowitego wyczerpania adresów IPv4. 
Mechanizmy migracji pozwalają na współpracę hostów IPv6 z hostami IPv4 w ograniczonym 
zakresie bez ograniczeń czasowych. Ta cecha zapewnia możliwość utrzymania IPv4 przez 
nieograniczony czas i to, że IPv6 nie czyni protokołu IPv4 przestarzałym. Hosty, które 
potrzebują jedynie ograniczonych cech łączności sieciowej np. serwery druku, nigdy nie będą 
musiały być migrowane do IPv6. Inkrementalna migracja do IPng pozwala dostarczycielom 
sprzętu na integrację IPv6 w swoje produkty  bez przymusu i pośpiechu pozwalając 
użytkownikom i operatorom sieci internetowych wdrażać IPng w sposób systematyczny i 
ewolucyjny.  
 
6. 7.    DLACZEGO IPNG  

DLA TERABITOWEGO INTERNETU OPTYCZNEGO?  
 
Istnieje szereg fundamentalnych przyczyn dlaczego IPng jest odpowiednim protokołem 

dla następnej generacji sieci Internet. Protokół IPng rozwiązuje podstawowy problem 
skalowania Internetu. Zapewnia elastyczny mechanizm migracji dla obecnej sieci Internet. 
Został zaprojektowany z uwzględnieniem nowego rodzaju usług internetowych takich jak: 
internetowa łączność, komputing i transmisja danych ruchoma; rozrywka sieciowa, 
multimedia i media strumieniowe; zdalne internetowe sterowanie urządzeniami. Wykonuje te 
zadania w sposób ewolucyjny, wraz z rozwojem tych technologii, w sposób redukujący 
problemy architektoniczne.  

Łatwość migracji jest zasadniczym problemem w projekcie IPng. Nie jest to cecha, która 
została dodana na samym końcu procesu projektowania. IPng jest zaprojektowany od 
początku aby współdziałać z IPv4. Specyficzne mechanizmy zostały wbudowane w IPng 
wspierające migrację i kompatybilność z IPv4 takie jak: osadzone adresy IPv4, reguły pseudo 
sumy sprawdzającej. IPng został zaprojektowany aby umożliwić stopniowe, krok po kroku, 
jego zastosowanie z minimalnymi zależnościami.  

IPng wspiera wielkie adresy hierarchiczne, które pozwolą Internetowi na stały szybki 
wzrost i zapewnią nowe możliwości routingu, nie wbudowane w IPv4. IPng posiada adresy 
anycast, które mogą być używane do wyboru i realizacji zróżnicowanej polityki routingu. 
Posiada zakresowe adresy multicast zapewniające ulepszoną skalowalność w porównaniu z 
multicast IPv4. Posiada mechanizmy używania adresów lokalnych, które zapewniają 
możliwość instalacji typu „plug and play”. Struktura adresowa IPng została zaprojektowana 
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tak aby możliwa była współpraca z innymi internetowymi zestawami protokołów. 
Zostawiono przestrzeń w strefie adresowej dla adresów IPX oraz NSAP. Uczyniono to w celu 
ułatwienia migracji tych protokołów do IPng.  

IPng stanowi platformę dla nowych funkcjonalności sieci Internet. Zawiera to wsparcie 
dla strumieni danych aplikacji czasu rzeczywistego, możliwości wyboru operatora ISP, 
mobilności hostu internetowego, bezpieczeństwa od końca do końca, auto-konfiguracji i auto-
rekonfiguracji. W podsumowaniu, IPng jest nową generacją IP. Może zostać zainstalowane 
jako normalne oprogramowanie (upgrade) we wszystkich urządzeniach internetowych. Jest 
interoperacyjne z bieżącym IPv4. Strategia migracji jest w pełni ewolucyjna, bez globalnego 
dnia przejścia całej sieci na nowy protokół. Działa w sieciach ATM i radiowych. Stanowi 
platformę do nowych, bardzo potrzebnych, funkcjonalności Internetu.  

 

 
 

Rys. 6.1.  Ewolucja zastosowań stosu protokołu IP. Ostatecznie ruch w dalekosiężnych 
sieciach internetowych IP będzie przenoszony na światłowodach WDM bez potrzeby 
zastosowania protokołów pośredniczących. Obecnie jednak protokół pośredniczący jest 
konieczny. 
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7.  ARCHITEKTURA OPTYCZNEGO INTERNETU 

 
 
Obecnie przewiduje się, że Optyczny Internet, w najbliższej perspektywie czasowej, 

będzie rozwijał się w oparciu o podstawowe architektury sieci typu MAN oraz WAN. Obie 
rodzaje sieci wiążą się z odmiennym podejściem architektonicznym i zasadne wydaje się 
dokonania porównania tych dostępnych opcji między sobą. Tym bardziej, że sieci te 
dotychczas bardzo od siebie odległe funkcjonalnie, wraz z rozwojem technologii optycznych i 
ich głębszą penetracją w głąb struktury sieci niespodziewanie zaczęły się do siebie zbliżać 
pod wieloma względami. Można się spodziewać, że wraz z wprowadzeniem w przyszłości 
technologii „grubych rur” optycznych obecne różnice pomiędzy sieciami MAN i WAN stracą 
po prostu jakikolwiek sens. Tak więc porównywanie Internetu Optycznego realizowanego na 
podłożu MAN czy WAN wydaje się mieć doraźne znaczenie, nawet jeśli ta sytuacja 
doraźności miała trwać kilkanaście lat. Różnice w podłożu sieciowym dla Internetu 
Optycznego zniwelują takie fakty jak:  

• doprowadzenie łącza szerokopasmowego do osobistego terminalu internetowego 
(czymkolwiek miałby on być za kilkanaście lat – ruchomy PC, aparat UMTS, 
domowa stacja robocza, inteligentna domowa sieć funkcjonalna, itp.) 

• wprowadzenie technologii grubych rur optycznych o praktycznie nieograniczonej 
przepływności informacyjnej;  

• integracja telekomunikacji ruchomej z siecią grubych rur; itp. 
 
 
7. 1.  UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE ARCHITEKTURY 

INTERNETU 
 

Tradycyjne systemy telekomunikacyjne opierają się na zasadzie prostego zestawiania 
łącza, co przedstawiono na rys. 7.1.  Są to systemy połączeniowe o topologii drzewiastej. 
Takie systemy, w pewnym sensie, zastał Internet, wchodząc ze swoimi rozwiązaniami 
topologicznymi. Z takich systemów dostępowych korzystają indywidualni użytkownicy 
Internetu. Sieć Internet, w odróżnieniu od sieci telefonicznej, jest bezpołączeniowa. Na 
poziomie sieci dostępowej indywidualnego użytkownika Internet korzysta z sieci 
telefonicznej i sieci kablowych np. telewizyjnych.  
 
 
7. 2. PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE SIECI 

OPTYCZNEGO INTERNETU 
 
Na rysunkach 7.2. oraz 7.3. przedstawiono zasadę multipleksowania różnych usług w 

systemie WDM oraz zasadę działania pętli światłowodowej  
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Rys. 7.1. Schemat blokowy tradycyjnego systemy telekomunikacyjnego, przytoczony w celu 
porównania z sieciami Internetu Optycznego. 

 
Rys. 7.2. Multipleksowanie rożnych sygnałów na jeden światłowód w systemie WDM 
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Rys. 7. 3.  Zasada działania pętli światłowodowej WDM. 
 

Na rysunku 7.4. przedstawiono zebrane niektóre z podstawowych koncepcji Internetu 
Optycznego rozwijane obecnie i w najbliższej przyszłości. Pierwszą cechą charakterystyczną 
rzucającą się w oczy jest budowa hybrydowa za stosunkowo znacznym udziałem, i ciągle 
wzrastającym, technologii optycznych. Architektura sieci przyszłości będzie znacznie 
bardziej jednolita i przez to zupełnie odmienna od prezentowanej tutaj. Elementy rozwojowe 
zebrane i podkreślone na rysunku 7.4. odzwierciedlają obecne procesy przemian zachodzące 
w budowie Optycznego Internetu i opisane w niniejszej pracy.  

Nieodwracalną podstawą optycznej sieci szkieletowej staje się system DWDM. Jest to 
system o coraz gęstszym upakowaniu fal, coraz większej ich ilości w rozszerzającym się 
falowym paśmie efektywnym. System DWDM sięga obecnie swym ramieniem optycznym aż 
do szerokopasmowych routerów IP. Poszczególne długości fal są sprzęgane na światłowód i 
odsprzęgane ze światłowodu przy pomocy sprzęgacza WDM nazywanego optycznym 
multiplekserem lub optycznym multiplekserem dostępowym - OADM. Sprzęgacz WDM, w 
najprostszym i najczęściej używanym rozwiązaniu jest podzespołem biernym 
wykorzystującym np. siatkę dyfrakcyjną do separacji długości fal WDM lub inaczej mówiąc 
do konwersji długości fali na odległość geometryczną (analogicznie do działania pryzmatu). 
Multiplekser i demultiplekser różnią się kierunkiem działania. Pierwszy składa złożony 
sygnał transmisyjny z wielu lambd, a drugi dokonuje jego rozkładu na indywidualne kanały 
lambda odseparowane geometrycznie. 
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Porty wejściowe i wyjściowe ze sprzęgacza WDM są wykonywane w postaci 
standaryzowanych prostych złączy światłowodowych. Ze sprzęgacza sygnał jest kierowany 
światłowodem na oryginalnej długości fali bądź do tradycyjnych urządzeń Sonet, bądź do 
szybkiego routera IP.  

 
Rys.7.4.  Podstawowe cechy architektoniczne Optycznego Internetu. 

 

Bezpośrednie sprzężenie routera z indywidualnymi długościami fali WDM posiada 
istotną zaletę z punktu widzenia budowy sieci Internetu Optycznego. Można bezpośrednio 
optymalizować strukturę sieci dopasowując ją do stopnia asymetrii ruchu. Profil ruchu 
danych internetowych zazwyczaj wykazuje znaczny stopień niesymetrii pomiędzy kanałami 
nadawania i odbierania i w sieci symetrycznej powoduje to niewykorzystanie znacznej części 
pasma. Możliwość przerzucenia istniejących zasobów sieci w przeciążone łącza znacznie 
usprawnia efektywność działania sieci i zwiększa chwilową przepływność. Sieć musi jednak 
wykazywać się możliwością rekonfiguracji długości fal WDM. Istniejące w ogromnej 
przewadze tradycyjne systemy telekomunikacyjne nie mogą wykorzystać swoich zasobów w 
celu efektywnej obsługi asymetrii, ponieważ były projektowane oryginalnie dla obsługi 
zawsze symetrycznego ruchu głosowego.  

System WDM Internetu Optycznego można konfigurować pod względem Tx/Rx 
niesymetrycznie, na razie na stałe lub w sposób rekonfigurowalny przy pomocy układów 
„slow control” a w przyszłości w sposób dynamiczny. Na wzorcowym przykładzie 
konfiguracji sieci przedstawionym na rys.7.4. zastosowano w systemie sieciowym łącznie 
dziewięć długości fali. Pięć długości fali jest zlokalizowanych na światłowodzie pracującym 
oraz cztery na światłowodzie zabezpieczającym. Dwie z długości fal na światłowodzie 
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pracującym oraz dwie długości fali na światłowodzie rezerwowym są stosowane dla 
tradycyjnych usług Sonet. Długości fal na światłowodzie zabezpieczającym są 
zarezerwowane na wypadek przecięcia światłowodu pracującego. W sumie na światłowodzie 
pracującym występują dwie długości fal Tx oraz jedna długość fali Rx oraz jedna długość fali 
Tx i jedna długość fali Rx. Z prawa na lewo w pętli ruch obsługują trzy długości fali a z lewa 
na prawo dwie długości fali. Taka konfiguracja przenosi ruch o asymetrii 3:2 Tx/Rx a więc 
stopień asymetrii typowy dla znacznej części łączy internetowych występujących obecnie, 
szczególnie w sieci szkieletowej.  

 
Rys.7.5. Techniki Bypass i Cut-Through WDM na przykładzie sieci Canet 

 

Inną główną cechą odróżniającą Optyczny Internet obecnie od innych rodzajów sieci jest 
efektywne użycie jednocześnie obu stron pierścienia światłowodowego, jeśli są one dostępne. 
Proces odtwarzania (Restoral) może być wykonywany w warstwie IP zamiast w warstwie 
fizycznej. Wówczas możliwe jest zastosowanie znacznie bardziej złożonych technik 
odtwarzania niż są dostępne w tradycyjnym procesie odtwarzania Sonet.  

Wybuchowy charakter danych internetowych jest powodem zmniejszenia efektywności 
transmisji. Pomiary praktyczne pokazują, że średni ruch w takiej sieci może być zasadniczo 
mniejszy niż połowa zagregowanego pasma światłowodu pracującego i zabezpieczającego. 
Obecne internetowe rozwiązania tego problemu są wysoce nieefektywne i polegają na 
zarządzaniu wybuchami danych poprzez buforowanie lub utratę pakietów. W obecnej sytuacji 
najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest absorpcja wybuchów danych z wykorzystaniem 
spoczynkowego pasma światłowodu zabezpieczającego. Taka metoda absorpcji 
nadmiarowego ruchu danych nie wprowadza jitteru, opóźnienia i straty pakietów. W 
przypadku przecięcia światłowodu konieczne jest wprowadzenie, ale tylko dopiero wtedy, 
tradycyjnej techniki buforowania i utraty pakietów w celu regulacji przepływu danych w 
pozostałym światłowodzie pracującym.  

Niektóre rodzaje usług internetowych są bardziej czułe na jitter, jak np. telefonia IP. W 
takim przypadku istotne są szczegóły zarządzania ruchem w przypadku przecięcia 
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światłowodu roboczego. Zakłada się sytuację, że światłowód zabezpieczający będzie 
przeciążony. Zapewnienie usługi o charakterze strumieniowym w komunikacji typu człowiek 
– człowiek jest możliwe na zadowalającym poziomie jedynie w przypadku dostępu narzędzia 
do priorytetyzacji ruchu. Sieć IP jako sieć typu BE (BE- Best Effort, Najlepiej Jak Można) 
posiada takie narzędzia. Nadanie w takim przypadku wyższego priorytetu ruchowi VoIP 
zapewnia klasę usług CoS typu BE.  

Szybka detekcja przecięcia światłowodu i jak najszybsze rozpoczęcie przez sieć 
automatycznych działań odtwarzania ruchu w warstwie trzeciej jest ciągle jeszcze 
przedmiotem licznych badań i testów w domenie sieci optycznych. Problem ten jest zarówno 
związany obecnie z technologią optyczną sieci jak i protokołami. W przyszłości, w sieci 
grubych rur, wydaje się, że będzie związany wyłącznie z protokołami. Obecnie problem jest 
rozwiązywany przez ewentualne wykorzystanie światłowodu zapasowego po drugiej stronie 
pętli światłowodowej.  

Zwiększona ilość światłowodów w pętli zarówno w kablu pracującym jak i 
zabezpieczającym oraz powiększająca się ilość długości fal systemu WDM znacznie 
powiększają możliwości konfiguracyjne, abstrahując od faktu, że naturalnie powiększają 
przepływność. Takie rozwiązania są możliwe w przypadku nowo instalowanych systemów . 
W przypadku systemów zastanych modernizacja jest utrudniona i ograniczona zarówno 
kosztami jak i dostępną infrastrukturą sieci. Stąd bierze się silna tendencja do 
wykorzystywania światłowodów zabezpieczających w systemach położonych kilka lat temu. 
Przy pomocy światłowodów zabezpieczających, które na początku pracowały na „biegu 
jałowym”, można stosować kilka różnych technik desymetryzacji sieci Internet i 
optymalizacji ruchu przy pomocy dodatkowych długości fali. Niektóre z takich technik, jak 
pominięcie węzła, wcięcie się w węzeł, bypass, przedstawiono na rys. 7.5. Niechcący 
światłowody zabezpieczające, w połączeniu z techniką OADM (optycznych multiplekserów 
dostępowych WDM) stały się poważną podporą szybko starzejących się rozwiązań 
internetowych sieci optycznych. Ta technika czystego WDM, w porównaniu z analogicznymi 
technikami bypassów ATM i IP nie wprowadza żadnego opóźnienia spowodowanego 
buforowaniem w przełącznikach lub routerach. 

W obecnym rozwiązaniu sieci Optycznego Internetu techniki bypassu (omijania, wcięcia, 
tworzenia drogi dodatkowej) nie posiadają charakteru dynamicznego i muszą być dokładnie 
konfigurowane ręcznie lub półautomatycznie. Ostatnio coraz większa liczba producentów 
systemów WDM rozwija i wprowadza optyczne klucze przełączające w celu zapewnienia 
tego rodzaju metody zarządzania pracą sieci w sposób automatyczny. Pozwala to na znacznie 
szybsze włączenie lub rekonfigurację bypassu. Szybkość ta jednak pozostaje niewspółmierna 
do szybkości tradycyjnych metod routingu i wcięcia-bypassu (cut through). Perspektywy 
szybkiego rozwoju techniki przełączania optycznego do takiego poziomu aby można było ją 
wykorzystać do bypassowania przepływu danych rzędu kilku megabitów nie są zbyt duże w 
ciągu najbliższego czasu.  

Obecnie techniki przełączania optycznego oferują parametr będący iloczynem pasma i 
czasu opóźnienia działania o wiele rzędów wielkości mniejszy niż ewentualnie wymagany do 
efektywnego zarządzania przepływem danych. Można mieć również wątpliwości czy 
kiedykolwiek ten parametr osiągnie odpowiednią wielkość używając obecnie rozwijane 
(zresztą do czego innego) technologie. Zastosowanie tych technik będzie, tak wydaje się 
dzisiaj, do zarządzania ruchem i konfiguracją długości fal „w czasie rzeczywistym” oraz do 
rekonfiguracji sieci w celu optymalizacji ruchu dla procesów długotrwałych, np. dobowych w 
skali globalnej.  
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Na rysunku 7.6. można zauważyć ponownie niesymetryczne zastosowanie długości fali 
na światłowodzie zabezpieczającym. Jest to przykład ogólnie ilustrujący zasadę niesymetrii. 
Bazuje on na rzeczywistym rozwiązaniu konfiguracji sieci szkieletowej Internetu Optycznego 
pomiędzy USA i Kanadą. W tym przykładzie spodziewana największa ilość danych będzie 
czerpana z węzła Gateway zlokalizowanego w USA. Gałęzie szkieletu dochodzą do 
poszczególnych miast kanadyjskich jak Toronto, Montreal, Calgary i Vancouver. Pierwszą 
gałąź od węzła US Gateway stanowi Toronto. Ten węzeł (router w Toronto) jest jedynym do 
którego dochodzi bezpośrednio światłowód roboczy z węzła Gateway. Natomiast 
światłowody w kablu zabezpieczającym mogą dochodzić od gatewaya do dowolnego węzła 
sieci wskutek, pewnych ograniczonych na razie, możliwości techniki bypass. 

 

 
Rys.7.6.. Budowa typowego węzła Optycznego Internetu. 

 

Rysunek 7.6. przedstawia hipotetyczny wygląd typowego węzła sieci Optycznego 
Internetu. Obecnie ten węzeł musi być zdolny do wspierania tradycyjnej technologii Sonet 
TDM i związanych z tym usług. Jego główna rola będzie ewoluować w kierunku obsługi 
Optycznego Internetu. Dwa routery są zastosowane w celu uzyskania dostatecznego stopnia 
redundancji w węźle. Jeden router kończy światłowód zabezpieczający oraz dochodzą do 
niego jednokierunkowe łącza danych używane dla technik bypass oraz cut-through na 
odrębnych długościach fali. Drugi router jest używany do tradycyjnego routingu 
kaskadowego „hop by hop” od sąsiedniego routera do następnego routera. Router ten 
zapewnia standardowe abonamentowe usługi dla lokalnych użytkowników sieci.  
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Na każdym wyjściu routera konieczne jest zastosowanie transpondera. Transponder 
przetwarza i kształtuje optyczne wyjście routera do postaci nadającej się do podania na 
wejście sprzęgacza WDM. Z biegiem czasu wydaje się, że ta funkcja transpondera może być 
wyeliminowana. Wówczas router będzie bezpośrednio sprzężony z OADM – optycznym 
multiplekserem WDM.  
 
 
7. 3.   PORÓWNANIE SIECI OPTYCZNEGO INTERNETU MAN I WAN 

 
Jak już poprzednio wspominano, sieci obejmujące obszary municypalne MAN są 

miejscem testowania najnowszych komercjalizowanych rozwiązań technologii optycznych. 
Tutaj w rzeczywistych warunkach pracy testowane są najnowsze rozwiązania 
architektoniczne. Sieci MAN WDM mogą posiadać światłowody dedykowane do 
pojedynczego specyficznego zastosowania, oraz izolowane długości fal które nie muszą być 
współdzielone przez wszystkich użytkowników lub różne ich grupy dla różnych celów. W 
systemie MAN WDM można stosunkowo łatwo wydzielić pojedynczą długość fali np. w 
obciążeniowych celach testowych, nawet o charakterze niszczącym, podczas gdy pozostałe 
długości fali obsługują komercyjny ruch produkcyjny.  

Można się spodziewać, że to właśnie w sieciach typu MAN WDM nazywanych przez 
niektórych producentów w skrócie sieciami METRO po raz pierwszy znajdą zastosowanie 
komercyjne takie technologie i urządzenia jak: komputing i przełączanie fotoniczne, 
translacja i konwersja długości fal WDM, bezpośrednie routowanie długości fal oraz w 
wyniku tego całkiem nowe rozwiązania architektoniczne sieci optycznych.  

Optyczny Internet w bliskiej przyszłości będzie dzielił długości fal z innymi 
użytkownikami przemysłowymi i komercyjnymi. Technologia ta może tak zdominować pod 
względem kosztów inne systemy, że nieopłacalna stanie się budowa systemów 
własnościowych. Opłacalne stanie się korzystanie z elementów sieci globalnej, zapewniającej 
coraz wyższy poziom transmisji wg. poprawianego standardu Best Effort. Już dzisiaj biorąc 
pod uwagę koszty wzmacniaczy fotonicznych i elektronicznych w dalekosiężnych systemach 
WDM dzielenie i współużytkowanie długości fal Optycznego Internetu wydaje się jedynym 
praktycznym rozwiązaniem. Wzmacniacze EDFA w systemach dalekosiężnych WDM są 
bardzo czułe na przerwy i wahania poziomu sygnału, typowo powodowane przez przełączanie 
optyczne i routing długości fal. W związku z tym jest mało prawdopodobne w chwili obecnej 
aby operatorzy tolerowali takie przerwy pracy swoich sieci. 

Z powyższego powodu, w systemach dalekosiężnych WDM indywidualne długości fali 
będą dostępne, w najbliższej przyszłości, wyłącznie poprzez interfejs elektroniczny – 
transponder – będący pod ścisłą kontrolą zarządzającego fizyczną warstwą sieci operatora. To 
oznacza, że ciągle jeszcze przełączanie i routing będzie wykonywane na poziomie 
elektronicznym, zanim zagregowany sygnał jest włożony do systemu WDM. Poszczególne 
długości fal WDM wyglądają w rzeczywistości jak połączenia punkt do punktu warstwy 
drugiej, pomiędzy odpowiednimi routerami i lub switchami. W konsekwencji, architektura i 
zagadnienia projektowania sieci dalekosiężnych WDM Optycznego Internetu są bardzo 
podobne do tych występujących w sieciach ATM PVCs lub sieciach z liniami 
dzierżawionymi.  

Jednakże występuje szereg zalet bezpośredniego sprzężenia routerów z długościami fal 
WDM niż przechodzenie przez jedną lub kilka pośrednich warstw jak TDM lub ATM. 
Routery, w dalekosiężnych systemach WDM o budowie pierścieniowej, bezpośrednio 
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sprzężone z długościami fal będą miały bezpośrednią kontrolę nad ruchem przebiegającym na 
wszystkich długościach fal zarówno w światłowodzie pracującym jak i zabezpieczającym.. 
Oznacza to, że pomiędzy każdymi dwoma routerami  istnieją efektywnie dwie równoległe 
ścieżki transportowe. Już obecnie na optycznym sprzęcie sieciowym niektórych producentów 
możliwe jest takie skonfigurowanie długości fal WDM aby uzyskać żądany stopień 
niesymetrii Tx/Rx.  

W dziedzinie dalekosiężnych systemów WDM trwa pomiędzy specjalistami dyskusja nad 
tym czy systemy te powinny pozostać nieprzezroczyste (z regeneracją elektroniczną) czy 
można w przewidywalnej przyszłości zakładać ich przezroczystość (regenerację fotoniczną). 
Różnica w przezroczystości czy też nieprzezroczystości systemu polega dla użytkownika na 
udostępnieniu mu przez operatora sieci interfejsu fotonicznego lub elektronicznego. W 
przypadku sieci przezroczystej mamy do czynienia z routingiem długości fal. W przypadku 
sieci nieprzezroczystej interfejs elektroniczny może być maskowany dostępem do 
użytkownika za pomocą światłowodu, np.   w ramach programu FTH/O (Fiber to The 
Home/Office) [www.fibertothehome.org].  

W sieci MAN nie ma problemów z aplikacją sieci całkowicie przezroczystych ponieważ 
nie występuje tam potrzeba regeneracji elektronicznej. Ze względu na niewielkie odległości 
pomiędzy węzłami sieci najbardziej optymalne jest wprowadzenie typowego protokołu LAN 
jakim obecnie staje się Gigabitowy Ethernet.  

 
 

7. 4.   HYBRYDOWE SIECI OPTYCZNEGO INTERNETU  
 
W wielu przypadkach budowy sieci optycznych obecnie, wybór architektury hybrydowej 

jest formą ucieczki inwestorów od bardzo wysokich kosztów dalekosiężnych systemów 
WDM. Jest to możliwe dla mniejszych projektowanych przepływności, które pozwalają na 
rezygnację z pełnej architektury optycznej. Jednym z przykładów  może być zastosowanie 
szybkiego łącza optycznego dla ruchu nadawanego. Niesymetryczne łącze odbiorcze o 
niższym projektowanym poziomie ruchu. Może używać układów OC-x - ATM PVC lub 
Sonet/SDH.  Alternatywną metodą jest użycie długości fali WDM dla transmisji 
szerokopasmowej pomiędzy centralnymi węzłami sieci, a technologia OC-x - ATM PVC czy 
Sonet/SDH jest używana do celów odtwarzania sieci w przypadku przecięcia światłowodu.  

Rys.7.7. ilustruje ideę budowy hybrydowej sieci Optycznego Internetu. Architektura od 
początku zakłada wysoki stopień asymetrii Tx/Rx w przepływie danych. Wszystkie dostępne 
długości fal niosą ruch tylko w jednym kierunku. Ruch powrotny jest przenoszony na ATM 
PVC. Również połączenie kaskadowe od węzła do węzła jest realizowane przez warstwę 
ATM.  

Taki rodzaj architektury może wymagać zastosowania jednokierunkowego protokołu 
routingu w warstwie łączy - UDRL (Unidirectinal Link Layer Routing). Protokół UDRL był 
stosowany w licznych jednokierunkowych internetowych satelitarnych łączach 
transoceanicznych do routingu sieciowego. A więc jest protokołem dobrze sprawdzonym w 
warunkach rzeczywistej pracy sieciowej. Jeszcze inną możliwością, opisaną w rozdziale o 
inżynierii ruchu jest zastosowanie jednokierunkowych łączy dalekosiężnych MPLS.  
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Rys. 7.7.  Optyczny Internet, topologia hybrydowa 
 

 
Rys. 7.8.  Optyczny Internet, topologia hybrydowa ATM. 
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Rys.7.9. . WDM Broadcast. 

 

Rysunek 7.8.  pokazuje ponownie architekturę internetowej hybrydowej sieci optycznej. 
Tutaj, ścieżką odtwarzania jest konwencjonalna sieć ATM. Taki rodzaj architektury jest 
możliwy, nawet przy niższych możliwościach pod względem przepustowości sieci ATM. 
Dane internetowe posiadają charakter fraktalny i wybuchowy. Nawet jeśli szczytowe 
zapotrzebowanie na pasmo jest bardzo duże, przeciętna wartość pasma może być znacznie 
mniejsza od wartości szczytowej. W przypadku przecięcia światłowodu, tak że obwód ATM 
jest używany do celów odtwarzania szczytowe zapotrzebowanie na pasmo będzie musiało być 
w znaczny sposób buforowane, aby mogło być przetransportowane przez system ATM. Jeśli 
założyć, że ruch internetowy jest ruchem typu Najlepiej Jak Można (Best Effort) pomiędzy 
komputerami ostateczny efekt w stacjach końcowych systemu będzie rzędu 
mikrosekundowych opóźnień w transferze danych. Takiego rzędu opóźnienie jest dzisiaj 
łatwo kompensowane  w komunikujących się ze sobą przez sieć Internet komputerach. Jeśli 
jednak typ ruchu jest człowiek do człowieka to niezbędna jest priorytetyzacja w buforach w 
celu zminimalizowania jitteru i opóźnienia.  

Kolejnym ważnym zagadnieniem w architekturze hybrydowej Optycznego Internetu jest 
szybkość procesu odtwarzania przez zabezpieczający obwód ATM. Większość prac 
wdrożeniowych w tym zakresie pozostaje jeszcze do zrobienia w trzeciej warstwie 
protokołów odtwarzania. Część z tych problemów poruszono w rozdziale o inżynierii ruchu.  

W trzecim podejściu do optycznej architektury hybrydowej, rys. 7.9., kanały WDM są 
traktowane jako jednokierunkowy system rozgłoszeniowy, podobnie jak to jest przy 
dostarczaniu danych z Internetu przez satelitę. Ten typ architektury jest powszechnie 
stosowany w łączach transoceanicznych. Obwód satelitarny jest stosowany do wspomagania 
transoceanicznego pasma w jednym kierunku pomiędzy końcowym punktem przeznaczenia a 
USA, gdzie zlokalizowana jest większość światowych zasobów internetowych.  

Teoretycznie możliwe jest zastosowanie optycznych urządzeń rozgłoszeniowych typu 
multicast w każdym węźle sieci i używanie tylko jednej długości fali do dystrybucji danych. 
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To redundancyjne rozwiązanie może jednak okazać się niepraktyczne z powodu objętości 
danych składających się na indywidualne przepływy TCP.    
 
 
7. 5.   ZASTOSOWANIE OBU STRON PĘTLI ŚWIATŁOWODOWEJ 

 
Pierścień światłowodowy posiada specyficzne właściwości. Jak wspomniano poprzednio, 

jedną z najważniejszych zalet dołączenia długości fal WDM do routera jest możliwość użycia 
obu stron pętli światłowodowej w dalekosiężnym systemie WDM. Router posiada dostęp do 
pełnego pasma systemowego i eliminowane są liczne elementy sieciowe występujące w 
innych konfiguracjach.  

Poprzez użycie obu stron pętli światłowodowej możliwa jest transmisja wybuchów 
danych bez buforowania lub straty pakietów. Takie możliwości powodują minimalizację 
jitteru i opóźnień w sieci oraz praktycznie eliminują konieczność stosowania złożonych 
mechanizmów QoS w celu priorytetyzacji ruchu.  

Średnie obciążenie sieci powinno być utrzymywane na poziomie mniejszym niż połowa 
zagregowanego pasma systemowego. Ta reguła obowiązuje nawet w przypadku jeśli 
dostępny jest, w sensie efektywnego pasma, zarówno światłowód pracujący jak i 
zabezpieczający. W przypadku przecięcia któregokolwiek ze światłowodów możliwe jest 
wykorzystanie tego zaplanowanego nadmiaru pasma w celu obsługi przydzielonego ruchu. 
Jednak w takim przypadku nastąpi strata pakietów dla dostatecznie masywnego wybuchu 
danych. Mechanizmy regulacji ruchu wbudowane w TCP zadziałają w kierunku efektywnego 
zapobiegania całkowitemu zatkaniu łącza. Mechanizmy te działają dla każdego przepływu. 

Koncepcja datagramowej sieci IP dotyczy nowej architektury silnie rekonfigurowalnej i o 
dużym stopniu przeżywalności, używającej różnych algorytmów routingu. Na warstwie IP 
występuje problem szybkości rekonfiguracji sieci. Ta szybkość powinna być porównywalna z 
najlepszymi obecnie pracującymi standardami, np. rekonfiguracja w sieci Sonet jest rzędu 
mikrosekund. Istnieje pewien wybór obiecujących architektur, które mogą zaoferować takie 
parametry, tzn. taką samą szybkość jak szybkość zabezpieczenia sieci w warstwie 3. Temu 
zagadnieniu poświęcono część dyskusji w kolejnym rozdziale.  

Typową architekturą sieci WDM jest pierścień. W sieci szkieletowej WDM praktycznie 
nie stosuje się innych rozwiązań. Światłowodowe łącze punkt do punktu są używane 
wyłącznie jako linie dostępowe do hubów lub węzłów, do innych rodzajów sieci -
municypalnych lub dalekosiężnych.  

Występują dwa podstawowe rodzaje pętli światłowodowych WDM. Topologia 
pierścieniowa jest pewnego rodzaju dziedzictwem nakładanej architektury Sonet. Oba typy są 
określane jako: 

• Jednokierunkowy Pierścień z Przełączaniem – UPSR (Unidirectional Path 
Switched Ring); 

• Dwukierunkowy Pierścień z Przełączaniem – BLSR (Bi-directional Switched 
Ring); 

Pierścień BLSR posiada dwa podtypy: 2/BLSR oraz 4/BLSR. Pierścień 2/BLSR  
wymaga obecności w sieci warstwy Sonet. Pierścień 4/BLSR może być adaptowany do 
innych protokołów [www.canet.com].  

 Pierścienie UPSR są zazwyczaj używane w sieciach metropolitalnych i określane są 
terminem – sieć z zabezpieczeniem przełączanym 1+1. Pierścienie UPSR były stosowane 
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powszechnie w starszych rozwiązaniach systemów światłowodowych, jednofalowych – bez 
WDM. 

W systemie z przełączaniem zabezpieczającym 1+1 ruch jest  transmitowany 
jednocześnie na dwóch osobnych światłowodach, lub osobnych długościach fali od źródła do 
miejsca przeznaczenia. Odbiornik w miejscu docelowym dla danych wybiera jedną z dwóch 
ścieżek przyjmowania tych danych. Jeśli nastąpi przecięcie światłowodu odbiornik ulegnie 
przełączeniu na drugą ścieżkę. Ten rodzaj zabezpieczenia jest bardzo szybki (obecnie 
najszybszy z możliwych) i nie wymaga zastosowania żadnego rodzaju protokołu 
sygnalizacyjnego na drugim końcu łącza.  

Największą wadą systemu UPSR jest brak jakiegokolwiek efektywnego użytkowania 
pasma systemowego i dodatkowej ścieżki sygnałowej. Pasmo pierścienia musi być równe  
sumie pasm wszystkich węzłów dołączanych do pętli światłowodowej.  

Architektura UPSR 1+1 nie może być ogólnie zastosowana do sieci bazującej na routerze 
IP, ponieważ obie ścieżki pierścienia pracująca i zabezpieczająca są używane jednocześnie do 
przenoszenia danych. Routery w sieci routerowej IP śledzą pełną topologię routowania i 
zgodnie z nią dokonują routowania sygnału. W przypadku przecięcia światłowodu, tabela 
routingu musi być jak najszybciej uaktualniona zgodnie z nową topologią sieci. 

W związku z powyższą cechą sieci routerowej IP, optyczna sieć IP używająca 
architektury UPSR nie może posiadać takiego samego krótkiego czasu rekonfiguracji po 
przecięciu światłowodu jak sieć Sonet UPSR. Ponieważ światłowód musi być używany w obu 
kierunkach w systemie IP routerowym, to nie możliwe jest zastosowanie technik 
priorytetyzacji QoS (lub techniki trunk combining).  

W przypadku światłowodowych pętli UPSR najlepszym rozwiązaniem dla uzyskania 
odpowiedniej redundancji transmisji i zapewnienia ścieżki zabezpieczającej jest zastosowanie 
warstwy Sonet. Kosztem wprowadzenia redundancji i zabezpieczenia jest naturalnie utrata 
pasma.  

Architektury typu UPSR tracą na zastosowaniach na rzecz architektur BLSR. Głównymi 
powodami są - możliwość efektywnego użycia pasma systemowego (bandwidth re-use factor) 
oraz dodane zabezpieczenia zapewniane przez architekturę BLSR. Szereg producentów i 
sprzedawców systemów oferuje emulację UPSR na pierścieniu światłowodowym BLSR z 
powodu bardzo dużej prędkości zabezpieczenia sieci zapewnianej przez UPSR. Z tego 
jedynie powodu architektura UPSR mogła by być korzystna w optycznej sieci IP (Optyczny 
Internet) szczególnie jeśli routery mogą działać bezpośrednio jako Sonet ADMs 
(Multipleksery Dostępowe).  

Architektury sieciowe typu BLSR używają przełączanej drogi zabezpieczenia. Te 
rozwiązania określa się terminem przełączanie zabezpieczeniowe typu 1:1 lub 1:N.  W 
pierścieniu światłowodowym 1:1 stosunek pomiędzy pracującymi ścieżkami i 
zabezpieczającymi ścieżkami wynosi 1:1. W systemie 1:N, jedna ścieżka zabezpieczająca 
występuje dla N ścieżek pracujących. System zabezpieczający o stosunku ścieżek 1:N nie 
może być zastosowany w Optycznym Internecie ponieważ ścieżki pracujące mogą 
transportować całkowicie odmienne usługi nie możliwe do połączenia w jednej ścieżce 
transportowej jednocześnie. 

Istnieją dwie metody jednoczesnego użycia ścieżek pracującej i zabezpieczającej w 
pierścieniu światłowodowym (lub długości fali) typu 1:1. Pierwsza metoda polega na 
zastosowaniu rodzaju sumatora będącego odwróconym multiplekserem przed routerem. 
Sumator łączy pasmo ścieżek sygnałowych dwóch światłowodów w jedno wspólne pasmo 
widziane przez router. Taka technika odwrotnego multipleksowania jest stosowana całkiem 
często w celu multipleksowania całego szeregu łączy o niewielkiej prędkości w jedno 
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wspólne łącze o dużej prędkości. Odwrotny multiplekser może działać efektywnie w 
pierścieniach światłowodowych 4/BLSR o średnich długościach. Takie odcinki wyglądają dla 
routera jako pojedyncze kanały informacyjne.  

Wielu producentów światłowodowego sprzętu sieciowego opracowało rozwiązania 
sprzętowe i programistyczne, które pracują jako sumator lub odwrotny multiplekser w 
warstwie łącza. Celem jest dostarczenie warstwie trzeciej nieprzerwanego szerokiego pasma 
transmisyjnego „grubej rury”. W tej sytuacji, przecięcie światłowodu dla routera oznacza 
redukcję efektywnego pasma o połowę.  

W przypadku przecięcia światłowodu ograniczenie przepływu danych jest konieczne jeśli 
zagregowane i wykorzystywane pasmo światłowodu pracującego nie przekracza przepływu. 
Wymagane jest włączenie typowych mechanizmów przeciążeniowych TCP dla każdego 
aktywowanego przepływu. Dla łączy o bardzo dużym paśmie taki proces może trwać nawet 
kilka sekund. 

Inną metodą podejścia do użycia obu stron pętli światłowodowej jest zakończenie jej obu 
końców w jednym lub kilku oddzielnych routerach lub portach routera. Możliwe jest również 
użycie bardziej tradycyjnych protokołów routingu takich jak OSPF lub IS-IS w celu 
zarządzania ścieżką dualną. Podstawową trudnością związaną z tą architekturą jest problem 
zrównoważenia sieci połączony z protokołem routingu – który dokonuje jedynie binarnej 
selekcji drogi. Inne protokoły jak MPLS oraz protokoły przełączania IP mogą być lepiej 
przydatne do tego typu zastosowania.  
 
 
7. 6.   OPTYCZNA SIEĆ MAN IP  (SIECI METRO) 

 
Szereg producentów sprzętu WDM zaprezentowało ostatnio różne komercyjne 

rozwiązania sieci metropolitalnych. Najbardziej zaawansowane z nich oferują 64, 80, 100, 
128 kanałów WDM dla odległości transmisji 60, 80, 100, 120 km bez wzmacniaka. W 
większości przypadków tych sieci WDM typu METRO brak wzmacniaka oznacza ich 
całkowitą przezroczystość dla danych. Sieci takie są używane zazwyczaj do transmisji 
sygnału analogowego jak np. wideo oraz do transmisji danych na indywidualnych 
długościach fali.  

Przezroczystość dla danych ciągle jeszcze nie jest do końca możliwa w systemach 
komercyjnych dalekosiężnych, ponieważ wymagają one jeszcze regeneratorów 
elektronicznych, choć ta sytuacja ulega ostatnio dynamicznym zmianom  w kierunku 
znacznego powiększania odległości międzywzmacniakowej i kaskadowania ilości 
wzmacniaczy fotonicznych. Na razie jednak interfejsem do światłowodowej sieci 
szkieletowej jest elektroniczny router lub switch. Jednakże przełączanie i połączenia optyczne 
są możliwe w regionalnych sieciach optycznych, gdzie występuje całkowita przezroczystość 
danych dla każdego łącza.  

Rysunek 7.10. ilustruje typową municypalną sieć WDM IP, która jest połączona z siecią 
szkieletową  IP. W tym przykładzie długość fali Ethernetu Gigabitowego jest zastosowana do 
połączenia szkieletowej sieci optycznej z routerem GigaPOP. W podobny sposób  długość fali 
transmisji pakietowej Sonet jest zastosowana w celu połączenia tego samego routera z 
routerem komercyjnego Internetu.  

Inne długości fali w tym samym światłowodzie są zastosowane w celu zapewnienia 
połączenia typu punkt do punktu pomiędzy np. lokalnymi uczelniami wyższymi oraz 
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routerem GigaPOP. Dodatkowo inna długość fali jest używana do dystrybucji analogowego 
sygnału wideo pomiędzy ośrodkami uniwersyteckimi.  

 

 
Rys.7.10.  Municypalna sieć optyczna IP 

 

Przykładowo 64 kanałowy system WDM na światłowodzie może zapewnić około 150 
połączeń punkt do punktu, zależnie od tego jak wiele długości fal może być użytkowana 
ponownie lub/i niesymetrycznie. Każdy z tych kanałów może wspierać dedykowany Ethernet 
Gigabitowy lub połączenie np. OC-48. 

Jedną z poważnych zalet municypalnego Internetu Optycznego METRO jest stosunkowo 
niski koszt zapewnienia takich usług. Tradycyjna promienista architektura z hubami sieci o 
niskiej przepływności w obszarach zurbanizowanych połączona do centralnego przełącznika 
staje się zupełnie zbędna. W efekcie światłowody WDM rozszerzają początkową biurową 
koncepcję LAN do nieporównywalnie większego obszaru geograficznego. Koszty 
dostarczenia usług internetowych po takiej architekturze sieciowej mogą się okazać wkrótce 
znacznie mniejsze niż przy pomocy tradycyjnych technologii z zastosowaniem pętli.  
 
 
7. 7.   CENTRALA OPTYCZNEGO INTERNETU 

 
Innym wariantem municypalnego Internetu Optycznego jest Optyczna Centrala 

Internetowa. Obecnie internetowe punkty  wymiany informacji bazują na przełącznikach IP 
lub ATM. Większość przełączników w sieci IP jest bardzo przeciążona i doświadcza 
problemów ciągłego lub czasowego blokowania linii. Nieco nowsze sieciowe punkty 
wymiany ATM posiadają większe pojemności i narażone są w związku z tym na mniejsze 
przeciążenia.  Inną atrakcyjną cechą centrali ATM dla firm ISP jest to, że mogą one 
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utrzymywać routery i cały sprzęt na swoim terenie. Przez przełącznik na terenie ISP 
przechodzą tylko trasy obwodów wirtualnych. Niektóre z dużych central internetowych 
(przełączających) są jednocześnie dużymi centrami serwerowymi. Przykładów takich 
rozwiązań jest wiele np. centrala firmy DEC nazywana Digital Internet Exchange w Palo 
Alto.  

 
Rys. 7.11.  Centrala Optycznego Internetu 

 

Optyczna Centrala Internetowa posiada wszystkie zalety centrali ATM bez potrzeby 
stosowania centralnego przełącznika ATM.  Rysunek 7.11. podaje przykład jak Centrala 
Optycznego Internetu może być skonfigurowana. Pierścień światłowodowy na terenie 
municypalnym łączy rozłożone obiekty posiadające routery i przełączniki indywidualnych 
firm dostępowych ISP. Firmy ISP zapewniają łącza na określonych długościach fali punkt do 
punktu pomiędzy swoimi routerami i przełącznikami ATM. 

W sieci Internet całkiem typowa jest sytuacja gdy przepływający ruch przez centralę jest 
wysoce asymetryczny. Szczególnie dotyczy to węzłów posiadających duże serwery WWW. 
Jedna długość fali mogła by być dedykowana do obsługi asymetrii ruchu, a dzielona długość 
fali mogła by być używana do obsługi ruchu powrotnego o mniejszym przepływie. Mniejszy 
przepływ może być routowany przez tradycyjne urządzenia centrali routującej. Centrala 
routująca może wydzielić wspólną długość fali do obsługi niewielkich firm ISP i 
niewielkiego ruchu nie wymagającego dedykowanych długości fali do połączeń punkt do 
punktu.  
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Rys. 7.12.  Schemat logiczny centrali Optycznego Internetu. 
 
 
7. 8.   EWOLUCJA SIECI OPTYCZNYCH  
             W KIERUNKU GBE NA CWDM;  
             INTEGRACJA OPTYCZNYCH SIECI LAN I WAN 
 

Zaledwie kilka lat temu spodziewano się, że technologie sieci WAN takie jak ATM mogą 
stać się w przyszłości protokołem unifikującym sieci LAN i WAN. Jednakże zamiar 
implementacji ATM jako protokołu LAN całkowicie upadł, i prawdopodobnie nigdy do 
takiego rozwiązania się nie powróci. Fala technologiczna powróciła ale w odwrotnym 
kierunku. Technologie sieci LAN, szybkie odmiany Ethernetu, w szczególności optyczne, są 
w przeddzień nieodwracalnej inwazji na WAN. Sieci optyczne bazujące na Ethernecie mogą 
stać się unifikatorem protokołów od LAN do WAN. Całkowicie optyczne sieci DWDM, w 
połączeniu z municypalnymi, kondominialnymi sieciami na ciemnych światłowodach, 10 
Gigabitowym Ethernetem oraz CWDM, pozwolą architekturze, koncepcjom i ekonomice 
LAN na opanowanie rynku WAN. Kontrola i zarządzanie optyką i długościami fal będą 
ewolucyjnie wchodzić w domenę instytucjonalnego użytkownika sieci LAN, na brzegu sieci, 
w przeciwieństwie do tradycyjnego rozwiązania operatora w centrum. Obecne hierarchiczne, 
zorientowane na połączenia środowisko WAN stanie się podobne do struktury Internetu, 
który składa się z autonomicznych sieci równoprawnych.  
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Do niedawna obszary LAN i WAN były zupełnie rozdzielne. LAN działał w zakresie 
technik bezpołączeniowych Ethernetu, token ring i FDDI. WAN opierał się na technikach 
połączeniowych Sonet, ATM i frame relay. Nawet globalny Internet, który jest siecią 
fundamentalnie bezpołączeniową, której pochodzeniem jest LAN, usytuowana jest jako sieć 
wirtualna na powierzchni połączeniowo zorientowanych  technologii WAN. W pewnym 
momencie uważano, że taką technologią – mostem pomiędzy systemami – stanie się ATM. 
ATM nie jest w stanie wytrzymać konkurencji ze strony tanich szerokopasmowych urządzeń 
ethernetowych. ATM mierzy zapotrzebowanie na pasmo na zasadzie długotrwałej przeciętnej 
konsumpcji przepływów 64kb/s dla głosu, 1,5Mb/s dla wideo. 

Z praktyki administracyjnej sieci LAN wiadomo, że nie jest istotne przeciętne 
zapotrzebowanie na pasmo ale zapobieganie przeciążeniu sieci. Zapobieganie zakorkowania 
sieci polega na określeniu szczytowej konsumpcji pasma i zaprojektowaniu przepustowości 
sieci i innych metod zarządzania aby przenieść taki ruch. Inną metodą jest wprowadzenie 
QoS do sieci LAN. Jest to rozwiązanie długoterminowe. Koszt wprowadzenia usług 
katalogowych w sieci LAN jest znacznie wyższy niż dodanie dużo pasma. Technologie 
10GbE i CWDM są idealnymi narzędziami dla nowej generacji LAN. Stają się one także 
doskonałymi narzędziami dla WAN.  

Istnieją trzy zasadnicze drogi rozszerzenia sieci LAN w obszar WAN: 
- Zastosowanie natywnego Ethernetu na ciemnym światłowodzie;  
- Zastosowanie natywnego Ethernetu poprzez przezroczyste, całkowicie optyczne sieci 

WDM;  
- Zastosowanie Ethernetu na Sonet/SDH.  
 

7. 8. 1.  Ethernet na ciemnym światłowodzie 
 
Każde z tych rozwiązań technologicznych posiada wady i zalety. Natywny Ethernet na 

ciemnym światłowodzie jest atrakcyjny, ponieważ jest prostym rozszerzeniem istniejących 
sieci LAN. Nie zapewnia usług zarządzanych. Operatorzy są bardziej zainteresowani 
Ethernetem na sieci Sonet (EoS) ponieważ nie trzeba wyzbywać się poprzednio instalowanej 
infrastruktury Sonet. Sonet zapewnia usługi katalogowe i bardzie złożone możliwości 
zarządzania siecią niż Ethernet.  

Natywny Ethernet na ciemnym światłowodzie jest prawdopodobnie najtańszym i 
najbardziej praktycznym rozwiązaniem dla budowy sieci LAN. Technologia nie różni się 
niczym od używanej obecnie w sieciach LAN. Większość LAN światłowodowych używa 
obecnie włókien wielomodowych i laserów 850nm. Ethernet gigabitowy używa 
światłowodów jednomodowych i laserów 1310 i 1550nm. Światłowód jednomodowy w 
paśmie długofalowym daje zasięg łącza w zakresie kilkudziesięciu km, bez repeaterów. Do 
zarządzania siecią można zastosować proste narzędzia jak SNMP. W tego typu technologii 
budowano sieci rozciągające się nawet na 1000km.  

Ostatnio na rynku pojawiły się tanie urządzenia będące łączami Ethernetu gigabitowego 
na systemie CWDM. System CWDM różni się od DWDM gęstością upakowania długości fal, 
upakowanie CWDM jest znacznie rzadsze, w związku z tym kosztami. Przy gęstym 
upakowaniu długości fal w DWDM jako wzmacniaki mogą być zastosowane wzmacniacze 
optyczne, obejmujące swym wzmocnieniem całe pasmo DWDM. System CWDM nie stosuje 
regeneracji i posiada szeroki rozrzut długości fal w całym paśmie od 1310 do 1560nm. 
Szeroki rozrzut długości fal obniża wymagania na jakość laserów i układu optycznego, jak 
ich stabilności, centralnej długości fali, konieczności zastosowania wysokiej jakości filtrów 
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wąskopasmowych. Większe odstępy falowe pomiędzy źródłami pozwalają na stosowanie 
różego rodzaju modulacji (głównie różnej szybkości) w różnych kanałach. Sieć tego typu 
została zainstalowana w Kanadzie. Sieć NETERA  (www.netera.ca)  posiada długość 500 km 
i czterokrotne zwielokrotnienie CWDM. Sieć Netera posiada kanały rezerwowane do 
specyficznych aplikacji: 1Gb/s kanał dla video, kanał do obliczeń rozproszonych. Koszt tej 
sieci jest ok. 10% kosztów tradycyjnej sieci DWDM o tej samej pojemności. Administracja 
takiej sieci nie ma nic wspólnego ze skalą operatorów dalekosiężnych i nie jest ona 
zdecydowanie ukierunkowana na ten rynek. Jako rozszerzenie sieci korporacyjnej poza 
dotychczasowy obszar geograficzny jest ona doskonałym rozwiązaniem.  

Jednym z wyzwań zastosowania natywnego Ethernetu gigabitowego w optycznych 
sieciach dalekosiężnych jest odległość międzywzmacniakowa. Nawet przy zastosowaniu 
laserów większej mocy Ethernet Gigabitowy może wymagać mniejszych odległości 
międzywzmacniakowych niż systemy Sonet i DWDM. Sonet posiada mechanizmy korekcji 
błędów w przód w celu utrzymania odpowiedniej wartość SNR w łączu. Proponuje się 
rozwiązanie tego problemu przy pomocy szeregu metod np. zastosowanie Ethernetu 1Gb/s w 
miejscu Sonet 2,5Gb/s. Proponuje się także opracowanie standardu Ethernetu z 
inkrementalnymi przepływnościami co dwa Gb/s  w zakresie 1 –20 Gb/s. Jako reguła ogólna 
natywny Ethernet na CWDM jest uważany za rozwiązanie praktyczne w systemach do 
długości 1000 km i 8 długościach fali. Jeśli systemy są większe to Ethernet musi być 
mapowany na przezroczystej sieci optycznej lub na Sonet.  
 
7. 8. 2.   Ethernet w sieci przezroczystej 

 
Natywny Ethernet Gigabitowy na przezroczystych długościach fali. Sieci całkowicie 

optyczne nie wymagają zastosowania  wzmacniaków elektronicznych. Mogą przenosić każdy 
format danych Sonet, ATM lub Ethernet Gigabitowy. Do tej pory stosowano to rozwiązanie 
w sieciach Metro o długościach łączy do ok. 120 km. Obecnie oferowane są systemy 
przezroczyste o długości ponad 1000km. Sieci całkowicie optyczne zupełnie negują potrzebę 
tradycyjnych protokołów WAN takich jak Sonet. Siłą sieci Sonet są jej możliwości OAM&P, 
korekcja błędów i automatyczne odtwarzanie sieci. Ale jeśli w sieci nie ma przetwarzania 
sygnału OEO to te cechy stają się zbyteczne. OAM&P musi być obecnie wykonywane poza 
pasmem, albo w odrębnym kanale nadzoru, albo w optycznym protokole ramkowania.  

Większość sieci optycznych przezroczystych układanych obecnie zakłada, że technologią 
transportową pozostanie jednak Sonet. Sieci są optymalizowane dla częstości sygnalizacji 
Sonet 2,5gb/s i 9,98Gb/s. Ethernet posiada te częstości odpowiednio 1,25Gb/s i 12,5Gb/s, 
więc występuje problem kompatybilności przy wymienności systemów. Jednak niektórzy 
dostawcy sprzętu wyłamują się powoli ze starego dziedzictwa Sonet i dostarczają systemy 
transportu optycznego wspierające natywny Ethernet Gigabitowy i Ethernet 10Gigabitowy. 
Poważną zaletą tych systemów jest to, że natywny Ethernet Gigabitowy niesiony na ciemnym 
światłowodzie może być bezpośrednio mapowany na kanały dalekosiężne optycznej sieci 
przezroczystej. W przyszłości, gdy sieci optyczne będą przenosiły tysiące długości fal, stanie 
się ekonomiczne dla sieci LAN zakupienie swojego obwodu pracującego na przyciemnionej 
(przygaszonej) długości fali (DIM wavelength) w celu rozszerzenia swojej LAN nie tylko 
przez miasto ale i przez kraj.  

Mimo iż protokół transportowy będzie jakimś wariantem szybkiego Ethernetu 
multigigabitowego, to najprawdopodobniej optyczne łącza dalekosiężne nie będą używane do 
rozszerzenia LAN ale zamiast tego będą służyły jako połączenia warstwy łącza pomiędzy 
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warstwą 3 routera LAN i odległego routera brzegowego BGR. Jednym krytycznych 
problemów dalekosiężnego Ethernetu jest wymaganie znacznej przestrzeni buforów w 
przypadku utraty pakietów. Wymiar buforu jest prostą funkcją pętlowego czasu przejścia i 
przepływności łącza. Routery i switche warstwy 3 są ogólnie projektowane ze znacznie 
większymi pamięciami buforowymi niż typowo dostępnymi w przełącznikach LAN. W 
konsekwencji można się spodziewać dominacji na rynku routerów switchy warstwy 3 z 
dalekosiężnymi interfejsami optycznymi  10Gigabitowego Ethernetu.  

Możliwość rozszerzenia sieci LAN poza ograniczenia geograficzne instytucji 
użytkownika z zastosowaniem ciemnego światłowodu i przyciemnionych długości fal (dim 
wavelengths over dark fiber) w sposób fundamentalny zmienia obecnie istniejące relacje 
klient – operator. Tradycyjna, hierarchiczna architektura sieciowa WAN będzie zamazana, 
przecięta przez krzyżujące się przyciemnione długości fal łączące indywidualne sieci LAN. 
Zmieni to także zasadniczo obecny sposób routowania sieci optycznych.  

Routowanie sieci optycznych bazuje obecnie na modelu hierarchicznym, zakładając, że 
pojedyncza chmura jest zarządzana przez pojedynczą „jednostkę” operatora. Optyczne 
architektury routingu przypominają protokoły ATM lub wewnętrzne protokoły routingu jak: 
OSPF, ISIS, PNNI. Wraz z rozrostem rozszerzeń LAN w poprzek miast i kontynentów, 
poprzez kombinację ciemnych światłowodów i przygaszonych długości fal z prostym 
transportem ethernetowym, powiększy się znacznie konieczność stosowania optycznych 
protokołów bramkowania brzegowego OBGP (Optical Border  Gateway Protocol) oraz 
powiększy się rola Central Internetowych OIX (Optical Exchange Points).  

Przyszłość architektury sieci optycznych będzie determinowana raczej przez rynek 
instytucjonalny użytkownika a nie  operatora. Większość znacznych użytkowników 
instytucjonalnych posiada swoje systemy autonomiczne AS. Projektowanie sieci optycznych 
może być determinowane przez konieczność połączeń łączami ethernetowymi typu peer wielu 
systemów AS. Przyszłe sieci optyczne mogą wyglądać jak punkty wymiany danych – obecne 
centrale internetowe – ale w wersji rozłożonej, drogami optycznymi ustanowionymi wzdłuż 
najkrótszej ścieżki AS a nie najkrótszej wewnętrznej drogi optycznej.  

Dzisiejszy Internet jest zasadniczo siecią wirtualną rezydującą na szczycie topologii 
hierarchicznej zorientowanej połączeniowo. Sieci instytucjonalne z Ethernetem 
Gigabitowym, ciemnymi światłowodami i przyciemnionymi długościami fali mogą 
ukierunkowywać model przyszłego Internetu w domenę fizyczną.  
 
7. 8. 3.  Ethernet na Sonet (EoS) 

 
Ostatnim wariantem dalekosiężnego transportu Ethernetu jest enkapsulacja ramek 

Ethernetu wewnątrz ramek Sonetu. Takie podejście jest oczywiście bardzo atrakcyjne dla 
operatorów telekomunikacyjnych. Enkapsulacja Ethernetu umożliwia im kontynuację 
rozwoju i użytkowania technologii Sonet. System OAM&P Sonet zapewnia niezawodność 
łączy Ethernetowych na poziomie 99,999%.  

Utrzymaniu techniki EoS w optycznych sieciach przezroczystych sprzyjają producenci 
systemów dalekosiężnych zakładający utrzymanie transportu Sonet. W związku z tym 
odległości międzywzmacniakowe systemów projektowane są dla Sonet (nieco za długie dla 
GbE) oraz sygnalizacyjne standardy zegarowe też dla śonet (niezgodne zestandardami 
Ethernetu). Pierwsze generacje całkowicie optycznych sieci będą nieefektywne do 
przenoszenia natywnego Ethernetu, a szczególnie Ethernetu 10Gigabitowego bazującego na 
standardzie zegarowym LAN – 12,5Gb/s.  
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Transport EoS może mieć jednak szereg wad. Jest to przecież jeszcze jeden wariant 
klasycznego WAN z VLAN-ami jako rozwiązaniem dla komunikacji LAN. Ponieważ 
sygnalizacja Ethernetu nie jest dopasowana do częstości zegarowej sygnalizacji standardu 
Sonet OC-x, ramki Ehernet muszą być scalane wewnątrz pojedynczych pakietów Sonet lub 
mapowane na wielokrotnych pakietach Sonet. Taka procedura zmniejsza przepustowość 
systemu. Operatorzy Sonet oferują usługi VLAN, gdzie częstość sygnalizacji może być 
znacznie większa niż rzeczywista przepływność. Typowo oferowane są systemy EoS LAN 
100Mb/s wspierające jedynie przepływność dla danych wg DS3 (45Mb/s) lub mniejszą. 
System taki bardzo trudno zapewnia transmisję ruchu LAN o charakterze wybuchowym, 
konieczne są wielkie bufory pamięciowe. Utrzymanie Sonet wydaje się uzasadnione jedynie 
w przypadku systemu transmisji PoS.  
 
7. 8. 4.   Zastosowania dalekosiężnego Ethernetu Optycznego  

 
Podstawową siłą rozwojową technologii natywnego Ethernetu na ciemnych 

światłowodach są niskie koszty i prostota. Dłogoterminowe korzyści tej sieci to liberalizacja 
dla użytkowników i deweloperów aplikacji długo ograniczanych przez brak pasma. Już 
obecnie spotyka się implementacje dalekosiężnego Ethernetu Gigabitowego do dystrybucji 
wideo, połączeń pomiędzy systemami superkomputingu, itp. Największa jednak potencjalna 
aplikacja dalekosiężnego optycznego Ethernetu Gigabitowego czeka na swój czas i na 
szerokie wdrożenie. Będzie to konsolidacja lub outsourcing sieci i serwerów aplikacji a także, 
być może, rozwiązanie problemu tzw. ostatniej mili połączenia sieciowego. Na przykład, 
koszty utrzymania wielu LAN mogą być zmniejszone przez relokalizację serwerów w 
odległym punkcie pod nadzorem obsługi technicznej i podłączenie ich przez ciemny 
światłowód. Ma to sens jedynie, gdy dostęp do serwerów jest poprzez Ethernet. Firmowe 
zadania IT mogą znacznie łatwiej podlegać outsourcingowi (zleceniu specjalistycznej firmie 
zewnętrznej) jeśli sieć firmowa jest podłączona 10/100Mb/s Ethernetem z firmą 
outsourcingową.  

Jednym z największych wyzwań rozwoju sieci Internet następnej generacji i dla 
operatorów tej sieci jest rozwiązanie tzw. problemu ostatniej mili połączenia użytkownika do 
sieci. Operatorzy optycznej sieci Internet następnej generacji tworzą swoją infrastrukturę. 
Zazwyczaj operator posiada jeden PoP w każdym ważniejszym mieście w obszarze swego 
działania. Potencjalni klienci muszą kupować usługę od operatora lokalnego aby uzyskać 
dostęp do operatora internetu następnej generacji. Niektórzy  z tych operatorów zaczynają 
realizować połączenia Ethernetem na ciemnym światłowodzie bezpośrednio do większych 
klientów. Innym rozwiązaniem, zgodnym z duchem tej idei jest outsourcing i relokacja 
serwerów do punktu obecności PoP operatora.   
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7. 9.   EWOLUCJA SIECI  ŚWIATŁOWODOWYCH  
           W KIERUNKU IP NA DWDM 
 

Wejście technologii WDM IP w obszar sieci WAN jest przez niektóre środowiska 
naukowo techniczne uważany za kwestię czasu. Istnieje jednakże w tym obszarze silna 
opozycja domeny sieci własnościowych, o której dyskutowano poprzednio. O tym czy 
Optyczny Internet na sieci WDM IP obejmie także szkieletowe sieci globalne zadecyduje 
najbliższa przyszłość. Wiele składników sieci musi ulec zmianie do tego czasu, choćby 
wersja protokołu IP. Wchodzi wersja 6 IP ale czy jest ona już gotowa na podjęcie nowych 
wyzwań globalnej sieci Optycznego Internetu Terabitowego? Należy w to wątpić. Początek 
opracowań IP ver.6 sięga czasów kiedy nie było mowy o Optycznym Internecie DWDM jako 
sieci globalnej. Jednak alternatyw jest niewiele. Protokół IPng musi być dopracowany do 
nowej sytuacji.  Wydaje się, że światowy system telekomunikacji powinien zdążać w 
kierunku sieci IP na infrastrukturze fizycznej WDM. Jednak technikom IP i WDM brakuje 
jeszcze dzisiaj szeregu krytycznych możliwości aby stworzyły efektywny system 
komunikacyjny. Na przykład, większość systemów WDM tworzy dzisiaj statyczne łącza 
punkt do punktu niezdolne do przełączania ścieżek światła, przekierowywania przepływów 
ruchu z jednego światłowodu do drugiego – w czasie rzeczywistym. Nie mogą automatycznie 
routować ruchu wokół punktów uszkodzenia sieci. Nie mogą zarządzać ruchem w czasie 
rzeczywistym, tzn. konsolidować, segregować różne rodzaje ruchu (głos, dane, wideo) w celu 
racjonalizacji wykorzystania zasobów sieci. Aby otrzymać takie i podobne możliwości, 
operatorzy ciągle polegają na synchronicznych sieciach optycznych Sonet.  

 Protokół IP dobrze  służy transmisji danych, lecz znacznie gorzej głosu i wideo ponieważ 
nie ma wbudowanych mechanizmów kontrolnych, potrzebnych dla aplikacji czasu 
rzeczywistego. W celu zapewnienia usług zarządzanych o gwarantowanej jakości - QoS 
operatorzy sięgają ciągle do asynchronicznego rodzaju transmisji ATM.  

 Tak więc dzisiaj, mimo że większość ruchu IP jest przenoszona na WDM, kilka 
pośrednich technologii jest wymaganych aby sieć mogła działać. Konieczne jest określenie 
czy usługi zapewniane przez technologie pośredniczące mogą być dostarczone przez 
architekturę sieci w której IP działa bezpośrednio na WDM. Jeśli jest to możliwe, to jakie 
będą architektury sieci IP na WDM.  

 Wielowarstwowy system komunikacyjny używany obecnie został zaprojektowany dla 
komunikacji głosowej. Pasmo było porcjowane po 64kb/s. System nie jest optymalny dla 
transmisji danych. Warstwy transmisyjne nie są specjalnie powiązane ze sobą, co może 
prowadzić do duplikacji usług i straty czasu. Korekcja błędów może być wykonywana 
podwójnie. Algorytmy zarządzania i kontroli mogą nawet pracować przeciwko sobie. 
Kontrola przepływu end-to-end na warstwie TCP może interferować z bezpośrednią kontrolą 
przepływu zdefiniowaną dla warstwy ATM. Kontrola przepływu startuje i stopuje 
wiadomości w celu uniknięcia przepełnienia bufora odbiorczego. Ponieważ routery IP są 
zdolne do działania z szybkością portu ponad 10Gb/s, to funkcje nadzorcze Sonet stają się 
niepotrzebne dla sieci IP.  

Wprowadzenie IP na WDM zależy od dwóch czynników: [169] 
- czy warstwa IP może wspierać mechanizmy QoS,  
- czy warstwa WDM może zapewnić niezawodność sieci na poziomie zapewnianym 

przez Sonet/SDH.  
Wprowadzanie QoS w warstwę IP okazało się zagadnieniem złożonym. Opracowano 

szereg rozwiązań własnościowych nie pasujących jedno do drugiego. Ostatecznie IETF 
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podjęło wysiłki koordynacyjne i opracowano protokół  o nazwie wieloprotokołowe 
przełączanie etykiet - MPLS (Multiprotocol Label Switching). Protokół ten wprowadził do 
sieci IP pojęcie forwardingu zorientowanego na połączenie. Sieci IP są bezpołączeniowe, jak 
system pocztowy. Pakiety są wprowadzane do sieci bez ustanowienia przedtem połączenia 
pomiędzy nadawcą i odbiorcą. System telefoniczny jest systemem połączeniowym. Protokół 
MPLS także nie ustanawia połączenia, ale definiuje pełną ścieżkę poprzez sekwencję adresów 
kolejnych węzłów. Wszystkie pakiety w sesji są wysyłane wzdłuż tej ścieżki, poprzez 
otrzymanie tej samej etykiety, kiedy wchodzą do sieci MPLS. W każdym węźle, każdy pakiet 
jest routowany zgodnie z wartością etykiety. Następnie jest zaopatrywany w nową etykietę 
przeznaczoną dla kolejnego węzła. Stąd termin przełączanie etykiet. Największym 
osiągnięciem MPLS jest, że wykorzystał najbardziej wartościowy atrybut sieci z 
przełączanymi obwodami – możliwość ustanowienia zdefiniowanej ścieżki dla każdej sesji, i 
dodał ten atrybut do IP. MPLS stał się częścią stosu IP.  

W warstwie WDM, wieloprotokołowe przełączanie długości fali MPλS rozszerza 
koncepcję przełączania etykiet MPLS w kierunku routowania i przełączania ścieżek światła. 
Jak sugeruje nazwa protokołu, w  MPλS długość fali światła służy jako swoja własna 
etykieta. Technologia może być uważana za uproszczoną wersję MPLS, bez układania etykiet 
i forwardowania pakietów. W technice składania etykiet, etykietowane pakiety z różnych 
ścieżek są łączone i etykietowane nową etykietą MPLS w celu transportu wzdłuż drogi o 
znacznie większej przepływności. Proces jest kontynuowany rekurencyjnie w celu budowy 
odpowiednio masywnego strumienia pakietów dla ścieżek zagregowanych zawierających 
połączenia MPLS o mniejszej granularności. W wyniku otrzymuje się mniej połączeń do 
zarządzania, a więc poprawioną skalowalność i efektywność inżynierii ruchu. Technika 
MPλS wygląda obiecująco jako początek drogi ku sieciom IP na WDM. Protokół musi być 
dalej rozwijany w kierunku zapewnienia kontroli i sygnalizacji: dostarczenia, utrzymania i 
odtwarzania przełączanych ścieżek światła.  

Dla bliższej integracji z protokołami sieciowymi  wyższych warstw, w szczególności IP, 
sieciowe sygnały kontrolne muszą być oddzielone od rzeczywistego ruchu danych. W 
terminologii sieciowej mówimy, że muszą być utworzone  osobne płaszczyzny sieciowe – 
kontroli i danych. MPLS i jego rozszerzenie MPλS otwierają możliwości stworzenia takiej, 
bazującej na IP, architektury dwupłaszczyznowej z odrębną optyczną płaszczyzną sterowania 
siecią. W celu adaptacji MPLS do kontroli połączeń optycznych OXCs (Optical 
Crossconnects) muszą być rozwiązane cztery grupy zagadnień: adresowanie, sygnalizacja, 
routing oraz niezawodność. Ustanowienie ścieżek świetlnych WDM pomiędzy połączeniami 
optycznymi na brzegach sieci wymaga zastosowania schematu adresowania na warstwie 
optycznej. Obecnie sieci optyczne posiadają całkiem niewiele węzłów, więc takie 
rozwiązanie nie było potrzebne i wystarczał schemat adresowania płaskiego (tzn. nie 
hierarchicznego). Schematy płaskie nie są dobrze skalowalne. Dla warstwy IP komunikującej 
się przez domenę WDM, adresy wejściowe i wyjściowe połączeń optycznych muszą być 
znane, łącznie z adresami wyższych warstw. OXCs działają jako urządzenia IP-adresowalne. 
Każdy może mieć tysiące portów. Można przyznać jeden adres IP na połączanie i 
identyfikować porty w każdym połączeniu w sposób hierarchiczny, najpierw przez adres IP a 
potem przez numer portu. Jeśli taki schemat jest zaadaptowany, inne klienckie urządzenia w 
sieci WDM, takie jak switche ATM i podzespoły Sonet będą również potrzebowały adresów 
IP.  



Optyczny Internet Terabitowy 
 

Optyczny Internet Terabitowy 
139 

 

 
Rys. 7.13.  Cztery podstawowe modele sieciowe IP na WDM .[169] 
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Sygnalizacja jest następnym krytycznym elementem płaszczyzny kontroli. Jest 
odpowiedzialna za odkrywanie zasobów sieci, wymianę informacji pomiędzy urządzeniami 
sieciowymi IP i WDM, oraz tworzenie, kasowanie i modyfikację routów. Mimo iż funkcje 
sygnalizacyjne są podobne na warstwach IP i WDM, istnieją istotne różnice. W sieciach IP 
nie ma fizycznej separacji danych i ścieżek sygnalizacyjnych, ruch kontrolny i danych są 
niesione tymi samymi kanałami. Sieci optyczne potrzebują oddzielnych topologii dla danych i 
sygnalizacji. Kanały danych, inaczej ścieżki świetlne, mogą biec od końca do końca, bez 
punktów przerwań w pośrednich węzłach. Topologia sygnalizacyjna przenosi informacje 
potrzebne do zarządzania przepływem danych, ścieżek świetlnych. Dlatego musi być 
przerywana w każdym węźle OXC, aby możliwa była ekstrakcja lub dodanie potrzebnej 
informacji kontrolnej.  

Można zdefiniować cztery różne modele sieci IP na WDM bazując na czterech różnych 
mechanizmach sygnalizacji: duży gruby router,  klient-serwer, wspomagana i peer-to-peer. 
Wraz z upływem czasu rozwój sieci może podążać zgodnie w wymienioną sekwencją.  

Prace nad modelem klient-serwer skupiały się na definicji protokolarnego interfejsu 
pomiędzy niższą warstwą optyczną WDM i wyższymi warstwami w celu zapewnienia usług 
przełączanych obwodów dla wielu protokołów wyższych warstw jak IP. W tym modelu 
„nałożonym”, sieć WDM jest traktowana jako odrębna inteligentna warstwa sieciowa. 
Warstwy kontrolne w optycznych domenach serwera i klienta działają niezależnie jedna od 
drugiej bez wymiany informacji routingowej. Dla usług  wyższych warstw, sieć optyczna jest 
czarną skrzynką z interfejsami, poprzez które protokoły wyższej warstwy klienta żądają 
kanałów z przełączanymi ścieżkami światła. Układ klient-serwer wymaga aby interfejsy 
użytkownik do sieci UNI (user-to-network) i sieć do sieci NNI (network-to-network) były 
oddzielne. Typowe kanały ścieżek światła posiadają grubą granulację, oferując pojemności w 
przyrostach 2,5Gb/s lub więcej. Takie podejście jest dopasowane do działania IP 
bezpośrednio na WDM. Podstawową zaletą jest możliwość łatwego zastosowania 
komercyjnego, umożliwiając operatorom zastosowanie własnościowych interfejsów UNI i 
NNI.  

W zależności od różnic w implementacji interfejsu sieciowego, istnieją dwie główne 
drogi wprowadzenia modelu klient-serwer: połączenia optyczne i dane optyczne. Połączenia 
optyczne reprezentują infrastrukturę sieci optymalizowaną na dane, w której switche i routery 
zostały zintegrowane w pojedynczą jednostkę, i optyczne interfejsy są bezpośrednio 
podłączone poprzez sieciowe elementy WDM. W tym przypadku termin IP na WDM 
oznacza, że pakiety są mapowane na ramki Sonet/SDH i transportowane po gęstych łączach 
punkt do punktu WDM Sonet/SDH. W transporcie sieciowym danych optycznych (druga 
opcja), termin IP na WDM oznacza, że pakiety są bezpośrednio mapowane na kanał optyczny 
wprost przez zamknięcie ich o opakowanie cyfrowe (digital wrapper), składające się z 
nagłówka i bajtów korekcji błędów. Technologia opakowania cyfrowego wspiera, niezależny 
od protokołu, ruch klienta poprzez zawarcie pakietów klienta bezpośrednio wewnątrz 
przedziału ładunkowego kanału optycznego. Operacje, administracja, utrzymanie, 
zapewnienie funkcjonalności są związane z nagłówkiem. Korekcja błędów w przód (FEC – 
Forward Error Correction) i monitoring parametru stopy błędów BER (Bit Error Rate) 
zapewnia dokładność w izolacji uszkodzenia wewnątrz sieci optycznej. Opakowanie cyfrowe 
składa się z sekwencji: OCh OAM&P; OCh Payload (Sonet/SDH, FDDI, ATM, SDL, IP, 
GbE, PDH), FEC Data. Zaletą jest, że wielokrotne protokoły mogą być wspierane w sposób 
przezroczysty. Przezroczystość protokołu nie jest tak istotna wraz z ilością usług migrujących 
w kierunku transportu IP. Model klient-serwer, pokrewny do problematyki IP  na ATM, w 
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sposób nieuchronny wprowadza dodatkową złożoność integracji, zwiększa koszty operacji i 
stawia pytania co do interoperacyjności.  

W celu uniknięcia problemów modelu klient-serwer, takich jak nakładanie się 
funkcjonalności pomiędzy optyczną warstwą inteligentną a warstwą IP, architektura dużego 
grubego routera zrzuca na warstwę IP wszystkie zadania sieci. W tym modelu nie istnieje 
zarządzanie inteligentnymi połączeniami optycznymi. WDM po prostu zapewnia pewną 
liczbę równoległych kanałów optycznych pomiędzy bezpośrednio połączonymi routerami. 
Rezultatem jest prosta warstwa optyczna, odpowiedzialna tylko za zapewnienie usług 
transmisyjnych. Wadą takiego podejścia jest, że sprzężeniu ulega pasmo elektroniki z 
optycznym, i zwiększa się liczba przeskoków, nie zapewniając ścieżek światła od końca do 
końca sieci. Ogranicza to użyteczność modelu, bo pojemność technologii optycznej wzrasta 
szybciej niż elektronicznej.  

Model peer-to-peer jest siecią WDM IP-centryczną, w której połączenia optyczne i 
routery przełączające etykiety dowolnie wymieniają wszystkie informacje i wykonują te same 
protokoły routingu i sygnalizacji. OXCs są programowalne i wspierają konwersje długości 
fali. Architektura sieci peer-to-peer jest podzielona na dwie płaszczyzny – danych i jedną 
zunifikowaną płaszczyznę kontrolną. Ponieważ przełączające etykiety routery i OXCs 
wymieniają całą informację, to routery znają topologię sieci optycznej i mogą obliczać ścieżki 
na niej. Nie ma odrębnych interfejsów UNI i NNI. Model peer-to-peer stwarza możliwość 
otwarcia nowego poziomu konkurencji w teleinformatyce światłowodowej poprzez wzajemne 
udostępnienie swojej infrastruktury operatorskiej. Poprzez zastosowanie jednorodnej 
płaszczyzny kontroli, eliminowana jest złożoność administracyjna zarządzania hybrydowych 
optycznych systemów międzysieciowych o odrębnych, niepodobnych semantykach 
kontrolnych i operacyjnych. Operator sieci dostaje skalowalny i niezawodny model 
ukierunkowany na usługi. Największą trudnością w tym modelu jest zapewnienie wspierania 
poprzednich usług spoza IP, takich jak dzierżawione linie i telefonia. Model ten będzie 
wymagał znacznie dłuższego okresu standaryzacji niż jakikolwiek inny.  

Model wspomagany, w sensie integracji routingu pomiędzy domenami optyczną i IP jest 
zlokalizowany pomiędzy niezależnością modelu klient-serwer i uniwersalnością podejścia 
peer-to-peer. Utrzymuje odrębne płaszczyzny domen optycznej WDM i klienta IP. Jednakże 
pozwala na ograniczoną wymianę informacji routingowych pomiędzy warstwami. Na 
przykład, graniczne OXCs wymieniają podsumowaną informację routingową z granicznymi 
klientami.  

Porównując te cztery modele [169] i rozważając postępy w technologii optycznej staje 
się jasne, że model dużego grubego routera, używający warstwy optycznej tylko do prostych 
usług transmisyjnych jest nie do zaakceptowania. Pozostają trzy modele sieci IP na WDM. 
Wydaje się, że model klient-serwer będzie pierwszym krokiem w kierunku integracji IP na 
WDM. Następnie przyjdzie czas na model wspomagany, który będzie migrował w kierunku 
modelu peer-to-peer [169].  

Routing jest kolejną funkcją dodaną w procesie adaptacji MPLS do kontroli OXCs. 
Optyczne techniki sieciowe zawierają inteligencję dla takich zadań jak routing i 
przyznawanie długości fal (RWA – Routing and Wavelength Assignment), detekcja 
uszkodzeń, przełączanie zabezpieczające, zapewnianie ścieżki światła, w czasie 
rzeczywistym, w automatycznie przełączanych sieciach optycznych. Routing w domenie 
optycznej bazuje na ograniczonym routingu MPLS, który oblicza ścieżki spełniające pewne 
specyfikacje z ograniczeniami. Routing jest implementowany poprzez uruchomienie 
algorytmów selekcji ścieżek lub RWA korzystających z bazy danych zarządzania ruchem, 
zawierającej informacje o zasobach sieci i ich dostępności, topologii sieci, ograniczeniach 
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jakości ścieżek. Zaproponowano szereg metod realizacji RWA jak statyczne i dynamiczne 
ustanawianie ścieżek światła. Statyczne ustanawianie ścieżek światła jest podejściem off-line 
zatrudniającym schematy optymalizacyjne formułowania problemu routingu, których celem 
jest minimalizacja różnych funkcji kosztów. Obliczenie ścieżki światła metodą dynamiczną 
używa teorię grafów i może być wykonywane on-line, jednak nie jest tak dobrej jakości jak 
podejście statyczne, tzn. istnieje większe prawdopodobieństwo blokowania ścieżek w 
komputerach. Najlepszą metodą  rozwiązania problemu RWA jest podejście hybrydowe: 
regularna optymalizacja całej sieci metodą statyczną i ciągłe strojenie sieci w czasie 
rzeczywistym metodą dynamiczną. Częstość strojenia sieci zależy od polityki operatora sieci. 
Routing może być centralizowany lub rozłożony. Metoda centralizowana wymaga obliczania 
i implementacji dróg w jednym miejscu. Upraszcza to kontrolę i pozwala na optymalne 
wykorzystanie zasobów sieci ale nie jest to rozwiązanie skalowalne. W wersji rozłożonej 
routing i kontrola są wykonywane w każdym switchu i routerze. Rozwiązanie jest skalowalne 
ale wymaga wymiany znacznych ilości informacji pomiędzy węzłami sieci. W metodzie 
rozłożonej, działanie jednego miejsca sieci może zależeć od statusu innych miejsc. W 
dzisiejszych sieciach routing ścieżek światła jest wykonywany znacznie rzadziej niż routing 
ścieżek z przełączanymi etykietami na poziomie pakietowym tradycyjnej sieci IP. 
Skalowalność nie jest tu krytyczna  w krótkim horyzoncie czasowym, i wybór podejścia 
centralizowanego jest, na razie, optymalny dla routingu optycznego.  

Kolejnym czynnikiem adaptacji MPLS do kontroli optycznych połączeń (OXCs) jest 
niezawodność (przeżywalność) sieci. Posiada to szczególne znaczenie w sieciach 
komercyjnych. Istnieją tu dwa podejścia: zabezpieczenie i odtwarzanie. W pierwszym 
sposobie odtwarzanie sieci i transmisji jest przewidziane, w drugim posiada charakter 
dynamiczny. Schematy zabezpieczeń posiadają dwie formy. W pierwszej, ruch jest 
transmitowany jednocześnie poprzez pierwotną i wtórną ścieżkę i w punkcie końcowym 
wybór sygnału następuje na podstawie jego jakości. W drugiej, ścieżka wtórna jest 
wykorzystywana przez ruch o najniższym priorytecie aż do czasu gdy jest potrzebna do 
zabezpieczenia ścieżki głównej. Można zapewnić różną granulację zabezpieczenia: na 
poziomie światłowodu, poziomie długości fali, grupowym poziomie zabezpieczanej ścieżki. 
Schematy odtwarzania, w odróżnieniu od schematów zabezpieczenia, używają re-routingu. 
Obliczana jest wtórna ścieżka i zestawiana tylko jeśli nastąpi uszkodzenie ścieżki pierwotnej. 
Odtwarzanie jest dlatego wolniejsze od zabezpieczenia. Standard szybkości odtworzenia 
transmisji dla sieci Sonet w przypadku zabezpieczenia wynosi 50ms. W obydwu podejściach, 
detekcja podpowiedzi i zawiadomienie o uszkodzeniu są istotne dla szybkości działania 
systemów.  

Wydaje się, że przyszłość należy do sieci IP na WDM. Do tej kombinacji IP wnosi 
elastyczność, kompatybilność z istniejącymi rozwiązaniami, ogromna ilość istniejących 
systemów. WDM oferuje ogromne pojemności i niskie koszty na bit. Ciągle jednak trzeba 
rozwiązać wiele problemów zanim takie sieci zostaną zainstalowane przez operatorów.  

Najpoważniejszym problemem jest brak standardów sygnalizacji w sieciach optycznych. 
Niezależnie od tego istnieje szereg własnościowych zintegrowanych rozwiązań IP na WDM, 
które są ekonomicznie efektywne dla dostarczania wielu usług. Niestety nie pracują w 
heterogenicznym środowisku sprzętowym. Nad  standardem IP na WDM pracują trzy 
organizacje przemysłowe: IETF Internet Engineering Task Force), OIF (Optical 
Internetworking Forum), ODSI (Optical Domain Service Interconnect).  
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7.  10.   EWOLUCJA SIECI  ŚWIATŁOWODOWYCH  
              W KIERUNKU PLATFORMY OTWARTEGO DOSTĘPU 
 

Problem otwartego dostępu do sieci telekomunikacyjnych nabiera poważnego znaczenia 
wraz z nadejściem epoki multigigabitowych i terabitowych sieci optycznych. Idea platformy 
telekomunikacyjnej (teleinformatycznej) otwartego dostępu polega na traktowaniu 
infrastruktury kablowej na tej samej zasadzie jak innych systemów uzbrojenia technicznego – 
dystrybucja elektryczności, gazu, wodociągi, drogi. Model dostępu otwartego zakłada 
współwłasność operatorską całej infrastruktury na równych prawach. Zagadnienie dostępu 
otwartego polega dokładnie na tym, że obecnie właścicielem infrastruktury jest jeden lub 
bardzo niewielu monopolistów. Na tej infrastrukturze działa szereg operatorów ISP. Jeśli 
właściciel infrastruktury zdecyduje samemu dostarczać usługi to może zacząć faworyzować 
swojego własnego ISP. Mogło by się wydawać, że odpowiedzią jest otwarty dostęp. Gdy 
operator kablowy obiecuje otwarcie swojej infrastruktury wszystkim ISP na równych 
prawach, pojawia się grono problemów technicznych. Co to znaczy „równe prawa”? Jak 
można podzielić ustalone pasmo pomiędzy wielu operatorami w sposób umożliwiający im 
zapewnienie użytkownikom wielorakich poziomów usług.  

 
Rys. 7.14.  Zagadnienie otwartego dostępu do (optycznej, szerokopasmowej) infrastruktury 
telekomunikacyjnej jest odpowiedzią na pytanie: Jak dokonać restrukturyzacji telefonicznej 
sieci kablowej, będącej własnością operatorów kablowych, tak aby konkurujący operatorzy 
internetowi ISP mogli mieć dostęp do indywidualnych domów. Topologia wielodostępnej sieci 
telefonicznej jest podobna do topologii wielodostępnej sieci kablowej. Problem systemu 
kablowego z otwartym dostępem wiąże się z trudnościami alokacji pasma.  
 

Podstawowy problem dostępu otwartego wynika z architektury sieci. Połączenia 
telefoniczne są skonstruowane w konfiguracji szczeblowo – rozgałęźnikowej dla komunikacji 
punkt do punktu. Sygnały na takich połączeniach dochodzą do każdego domu. Można je 
routować do odpowiedniego ISP jak dotrą do centrali telefonicznej. Dotyczy to DSL, ISDN i 
połączeń wąskopasmowych. Sieci kablowe telewizyjne, dla odróżnienia, są zorganizowane w 
strukturę drzewiastą. Taka struktura była uważana za najlepszą do przesyłania sygnału 
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telewizyjnego w jedną stronę. Taka struktura miesza wszystkie sygnały w górę w „pniu” 
drzewa sieciowego, co komplikuje zadanie przyznawania różnych ISP różnym 
indywidualnym użytkownikom.  

 
Rys. 7.15. Zagadnienie platformy otwartego dostępu. Ustalanie reguł dzielenia pasma 
dostępowego do Internetu. Routing z możliwością wyboru (policy based routing)  pozwala na 
preferencyjne traktowanie np. płatnych czy  strumieniowych rodzajów danych internetowych.  
 

Występuje również szereg problemów priorytetyzacji. Gdy na sieci jest dostępny jeden 
ISP, wówczas on jest odpowiedzialny za równowagę i priorytety pomiędzy różnymi 
aplikacjami. Wielu ISP wprowadza szereg stopni swobody do systemu. Najprostszym 
rozwiązaniem jest FDM. Jednak jest to system nie skalowalny i marnuje pasmo. Inne 
rozwiązania to TDM z inteligentnymi przełącznikami. Jednym z takich rozwiązań jest  tzw. 
routing z możliwością wyboru, o topologii przedstawionej na rysunku 7.15. Operator sieci 
konfiguruje routery tak, że przekazują ruch na podstawie zdefiniowanych reguł. Niektóre 
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pakiety są preferowane. Sieci kablowe mogą alokować pojemność dla ISP bazując na 
umownej prędkości z użytkownikiem. System routingu z możliwością wyboru również nie 
jest dobrze skalowalny. Wiele polityk routingu komplikuje sieć.  

Najbardziej obiecującym systemem priorytetyzacji w sieci z otwartym dostępem jest 
VPN, przedstawiony na rysunku 7.16. Pakiet od ISP są szyfrowane i wysyłane (tunelowane) 
wprost do serwera ISP, gdzie są routowane do szkieletu sieci Internet. Z powodu szyfrowania, 
każdy serwer ISP może czytać tylko pakiety należące do klientów danego ISP. System 
pracuje jako zbiór VN. Każdy ISP decyduje o swoich priorytetach ruchu internetowego. 
System kablowy musi podzielić zasoby pomiędzy ISP. Podobnie od routingu z wyborem, 
VPNc oferują zróżnicowanie usług dla różnych ISP. VPV są skalowalne w najszerszym 
zakresie, ponieważ nie wymagają żadnych zmian ogólnej strukturze sieci. Jednak, ponieważ 
informacja musi być pakietowana podwójnie, dzieje się to kosztem pasma.  

 
Rys. 7.16. Internetowe sieci wirtualne jako podstawa do routingu otwartego dostępu. 
Pojemność infrastruktury (kablowej) może być podzielona wg zasady wirtualnych sieci 
prywatnych VPNs. Pakiety od dowolnego operatora internetowego ISP są szyfrowane, 
przesłane do jego serwera, i routowane do szkieletowej sieci Optycznego Internetu. 
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Szyfrowanie gwarantuje, że ISP może odczytać tylko pakiety przeznaczone dla swoich 
klientów. ISP może ustalić zasady priorytetyzacji swoich pakietów. [170]  
 

 Problemy techniczne związane z wprowadzeniem otwartego dostępu są na tyle złożone 
w obecnych sieciach, że taki dostęp nie został wprowadzony na szeroką skalę. Nawet w 
Kanadzie, gdzie jest gwarantowany systemem prawnym. Problematyka otwartego dostępu 
będzie powracała nieuchronnie wraz z rozwojem światłowodowej infrastruktury kablowej, 
zwiększaniem pasma systemów i ostatecznie szerokopasmowym dostępem indywidualnego 
użytkownika do sieci Internet. W przypadku indywidualnych światłowodowych łączy 
szerokopasmowych trudno sobie wyobrazić  pozbawienie użytkownika możliwości wyboru 
operatora ISP. 



Optyczny Internet Terabitowy 
 

Optyczny Internet Terabitowy 
147 

 
8. INŻYNIERIA RUCHU, ODTWARZANIE, 

JAKOŚĆ USŁUG, ZARZĄDZANIE SIECIĄ 
 
 
W zakres zadań zarządzania siecią wchodzą takie problemy praktyczne związane z 

użytkowaniem (eksploatacją) sieci jak:  
- Inżynieria ruchu – sposoby zagospodarowywania efektywnych zasobów transmisyjnych 

sieci; 
- Odtwarzanie transmisji – ponowne ustanawianie transmisji w sieci lub jej części po 

przerwie spowodowanej koniecznością rekonfiguracji sieci lub uszkodzenia jednego 
lub części kanałów transmisyjnych; 

- Zapewnienie jakości usług – gwarancja operatora zapewnienia minimalnej dla danego 
rodzaju usługi jakości transmisji w sieci;  

Optyczny Internet rozwija się na kilku poziomach. Poziom technologiczny warstwy 
fizycznej łączy dotyczy takich zagadnień np. jak postępu rozwoju i wdrożeń systemów 
WDM. Poziom protokołów dotyczy dostosowania metod kierowania ruchem w warunkach 
gwałtownie wzrastającego dostępnego pasma w sieciach optycznych. Jednym z najszerszych 
obszarów badawczych Optycznego Internetu jest przestrzeń zarządzania siecią i zapewnienie 
usług o standaryzowanej jakości oraz odtwarzanie ruchu w sieci.  
 
 
8. 1.   INŻYNIERIA RUCHU W SIECI OPTYCZNEJ 

 
Inżynierią ruchu nazywamy dziedzinę inżynierii sieci teletransmisyjnych  dotyczącą 

optymalizacji sposobów użytkowania zasobów sieci w celu efektywnego zaspokojenia popytu 
na pasmo i jakość usług. Realizacja tego zadania musi odbywać się proporcjonalnie do 
środków zaangażowanych w budowę sieci.  

Internetowe protokoły routingowe, ogólnie biorąc, nie są najlepiej dostosowane do 
zarządzania ruchem w sieci. Dlatego też w wielu rozwiązaniach sieci internetowych 
korzystano z niższych warstw w postaci nałożonej sieci ATM. Zastosowanie sieci 
transportowej niższej warstwy umożliwia tworzenie wirtualnych topologii, które wyglądają 
jak łącza fizyczne dla warstwy IP. W szczególności sieci ATM zapewniają bogaty zestaw 
narzędzi dotyczących: ograniczeń nakładanych na routing, kontrolę dostępu, kształtowanie 
ruchu, kształtowanie polityki rozwoju i dostarczania usług, itp.  

W sieci Optycznego Internetu nie istnieje jako taka niższa warstwa protokołu 
transportowego. Inżynieria ruchu wykonywana musi być w warstwie IP. Istnieje szereg 
propozycji wykonywania zadań zarządzania siecią w warstwie IP. Najbardziej obiecującą 
metod wydaje się być technika MPLS – Multi Protocol Label Switching [www.ietf.org].  

Technika MPLS integruje proste sieci z przełączaniem stałych etykiet z bardziej 
złożonymi protokołami routingu sieciowego.  Wewnątrz sieci etykiety są stosowane w celu 
podjęcia prostych, jednoskokowych  decyzji przekazywania. Taki prosty algorytm pozwala na 
bardzo złożone zarządzanie samą siecią i ruchem na warstwie IP. 
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8. 2.   ZAGADNIENIA ODTWARZANIA TRANSMISJI 
 
W tradycyjnych sieciach telekomunikacyjnych odtwarzanie i zabezpieczenia zawsze były 

uważane za, na ogół przezroczyste dla wyższych warstw, funkcje warstwy pierwszej. 
Techniki Sonet/SDH a także wprowadzone ostatnio optyczne klucze lub ADM są 
zaawansowanymi i dobrze ustabilizowanymi metodami wypełniającymi dokładnie właśnie 
taki cel. W przypadku systemów Sonet/SDH urządzenia Sonet DCS detekują przecięcie 
światłowodu poprzez brak sygnalizacji na światłowodzie pracującym. Wówczas wysyłany 
jest sygnał w nagłówku Sonet wzdłuż drogi powrotnej. Droga powrotna jest realizowana z 
użyciem innego światłowodu. Sygnał alarmowy jest wysyłany w celu zawiadomienia, że 
światłowód transmisyjny jest przecięty. Po odebraniu sygnału alarmowego nadajnik 
optoelektroniczny przełącza się na światłowód zabezpieczający. 

Jednym z podstawowych parametrów układów odtwarzania transmisji jest czas 
odtwarzania. Czas ten powinien być jak najkrótszy, przy założeniu pełnego (lub częściowego 
– według określonych reguł przez QoS) odtworzenia transmisji w uszkodzonej sieci. Ważną 
zaletą sieci pierścieniowych Sonet jest bardzo szybko działający mechanizm odtwarzania. 
Czas odtwarzania wynosi 50ms, co jest realizowane stosunkowo wysokim kosztem. Dla sieci 
Optycznego Internetu tak wydajne i szybkie mechanizmy odtwarzania nie są konieczne. 
Internet używa technik warstwy trzeciej dotyczących standardowo re-routingu na różne 
ścieżki transmisyjne także do celu odtwarzania transmisji. Zastosowanie obu mechanizmów 
byłoby niepotrzebnym dublowaniem funkcji.  

W zależności od rodzaju aplikacji działającej w sieci niezbędne jest zapewnienie różnych 
wariantów i poziomów odtwarzania transmisji. Techniki odtwarzania oparte na warstwie 
trzeciej  oferują znaczny stopień elastyczności w doborze ścieżek odtwarzania oraz poziomu 
odtwarzania zależnego od aplikacji. Jako przykład podaje się różnice w wymaganym 
poziomie odtwarzania pomiędzy transmisją głosową oraz transmisją TCP/IP, chyba że mamy 
do czynienia z transmisją typu VoIP. Ruch głosowy jest oczywiście stosunkowo najbardziej 
czuły na przerwy i zwolnienia transmisji. Ruch TCP/IP Internetu Optycznego pomiędzy 
komputerami jest stosunkowo najmniej czuły na zaburzenia transmisji. Taki ruch można 
łatwo buforować i przekierowywać w przypadku koniecznej rekonfiguracji sieci. 
Konieczność rekonfiguracji może być spowodowana uszkodzeniem światłowodu 
transmitującego ale także inną przyczyną, np. priorytetyzacją ruchu, czy zadaniami 
związanymi z zarządzaniem siecią. Komputer nadawczy, transmitujący w sieć Optycznego 
Internetu pakiety TCP/IP przetrzymuje je w pamięci buforowej do czasu otrzymania od 
komputera odbiorczego niezawodnego potwierdzenia odbioru całości informacji, tzn. 
kompletnych pakietów.  

Zagadnienie odtwarzania transmisji typu VoIP, człowiek – człowiek, musi być 
rozwiązane w inny sposób od transmisji TCP/IP typu komputer – komputer. W zasadzie nie 
ma obecnie innej metody niż wprowadzenie, niestety dość złożonych mechanizmów, a przez 
to komplikujących protokół, priorytetyzacji ruchu. 

Obecne sieci Optycznego Internetu posiadają architekturę hybrydową. Taką sytuację 
przedstawiono przykładowo na rys. 2.1. Ścieżka odtwarzania transmisji jest realizowana 
wewnątrz, na przykład, konwencjonalnej sieci ATM. Taka architektura jest realizowalna, 
nawet zakładając mniejsze możliwości odnośnie pasma, dotyczące konwencjonalnej sieci 
ATM. Jest to spowodowane silnie fraktalną i zmienną naturą ruchu internetowego. Stąd ruch 
internetowy posiada znacznie mniejszy współczynnik efektywnego wykorzystania pasma 
transmisyjnego niż ruch głosowy. Nawet jeśli szczytowe zapotrzebowanie na pasmo, w 
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obecnej sieci Internet, jest bardzo duże to przeciętne zapotrzebowanie na pasmo jest jeszcze 
znacznie mniejsze, relatywnie do tradycyjnych sieci głosowych.  

Wraz ze wzrostem dostępności i znacznym obniżeniu kosztów pasma transmisyjnego, 
przy przejściu od Internetu do Optycznego Internetu i następnie do Optycznego Internetu 
Terabitowego, przewiduje się, że niektóre charakterystyki ruchu mogą ulec zmianie, co 
będzie posiadało znaczny wpływ na zagadnienia odtwarzania transmisji. Może to być 
związane ze zmianą rodzaju użytkowania sieci przezroczystej przez abonentów, a także przez 
zmianę rodzaju użytkowanych w przyszłości aplikacji. Przewiduje się, że przyszłe aplikacje 
będą wymagały ciągłego kontaktu on-line, przy znacznym poziomie wymiany danych w sieci. 
Indywidualni abonenci będą wiecznie on-line, z pozostawionymi intensywnymi zadaniami 
obliczeniowymi i transmisyjnymi dla sieci, gdy nie znajdują się przed konsolą.  

Tego typu charakterystyki pracy przyszłych użytkowników sieci Optycznego Internetu 
mogą wskazywać na potencjalne wyrównywanie w odleglejszej przyszłości charakterystyk 
ruchu internetowego.  

Przy tak szerokich pasmach sieci jakie są obecnie przewidywane na bliższą i dalszą 
przyszłość nie możliwe będzie prawdopodobnie dłuższe buforowanie transmisji. Zagadnienia 
szybkiego i efektywnego odtwarzania transmisji nabiorą zupełnie innego znaczenia w 
aspekcie zapewnienia bądź minimalnej gwarantowanej jakości usług, bądź jakości typu 
najlepiej jak możliwe.  

W dzisiejszych sieciach hybrydowych Internetu Optycznego, w przypadku przecięcia 
światłowodu i zastosowania sieci ATM do celów odtwarzania ruchu, nadmiar danych jest 
buforowany i przekazywany w sieci zastępczej ATM. Taki mechanizm odtwarzania 
spowoduje zaledwie mikro-sekundowe opóźnienia transmisji w sieci o jakości typu najlepiej 
jak możliwe i połączeniach typu komputer – komputer. Tego rzędu opóźnienia są zazwyczaj 
dobrze tolerowane przez większość sieciowych procesów obliczeniowych. Taki mechanizm 
odtwarzania wymaga dodatkowej priorytetyzacji ruchu w pamięciach buforowych, w 
przypadku transmisji typu człowiek do człowieka jak interaktywny dźwięk, wideo, itp., w 
celu minimalizacji opóźnień i zakłóceń transmisyjnych sygnału użytecznego.  

Jak wspomniano powyżej jednym z podstawowych parametrów systemu odtwarzania 
transmisji w sieci jest całkowity czas odtwarzania. Składa się on z kilku czynników zależnych 
od etapów i mechanizmów odtwarzania. Mechanizmy routingu w sieci Internet posiadają 
wewnętrznie wbudowane standardowe narzędzia odtwarzania transmisji takie np. jak OSPF 
oraz BGP. W bardzo złożonych i dużych sieciach internetowych czas odtwarzania jest 
związany z obliczeniem nowych tabel routingu, chyba, że takie tabele są gotowe w 
odpowiednich dla danej sieci odtworzeniowych bazach danych. Policzenie od nowa tabel 
routingu dla bardzo dużych sieci, w przypadku uszkodzeń światłowodu, może trwać nawet 
kilka sekund. Routery powinny być, w związku z tym, zabezpieczone przed fałszywymi 
alarmami uszkodzenia połączeń optycznych w sieci. W przyszłych sieciach terabitowych 
Optycznego Internetu obecne mechanizmy odtwarzania są nie do pomyślenia. Wszystkie 
możliwe topologie sieci łącznie z możliwymi rodzajami uszkodzeń powinny być dostępne 
automatycznemu systemowi zarządzania siecią w postaci natychmiast realizowalnych 
funkcyjnych rekordów rekonfiguracyjnych w systemowych bazach danych sieci.  

W obecnych sieciach TCP/IP jest to realizowane w następujący, stosunkowo prosty, 
sposób. Protokół routingu OSPF używa wiadomości „halo” wysyłanej co kilka sekund w celu 
zawiadomienia odbiornika, że łącze jest ciągle dostępne. Brak odbioru sygnału „halo” po 
określonym przedziale czasu, na ogół obejmującym kilka standardowych okien czasowych 
dla sygnału „halo” oznacza niedostępność łącza. Układ reakcji na brak dostępu łącza, w 
sieciach jednodomenowych, używających wewnętrznego protokołu routingu takiego jak 
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OSPF, można w ten sposób przyspieszać do pojedynczego okna przeznaczonego dla sygnału 
„halo”. Odtwarzanie sieci będzie w tym przypadku najszybsze. Niedostępność łącza jest 
detekowana na podstawie braku tylko jednego sygnału „halo”. Jeśli w łączu zastosowano 
ramkowanie według standardu Sonet, to uszkodzenie tego łącza będzie sygnalizowane na 
interfejsie sieci Sonet w routerze. 

Protokół OSPF i inne podobne protokoły zostały opracowane już pewien czas temu i nie 
są dostosowane do dzisiejszej zaawansowanej i nadal dynamicznie rozwijającej się, także pod 
względem niezawodności, infrastruktury sieciowej. Protokół OSPF dobrze natomiast 
obsługuje prostsze sieci o mniejszej wymaganej niezawodności. Sieci Optycznego Internetu 
muszą być znacznie bardziej niezawodne, co w protokole OSPF wymaga zastosowania 
nieporównanie krótszego okresu czasu dla sygnału „halo” lub znacznie częstszego jego 
powtarzania, co oczywiście musi być skorelowane z możliwościami sieci – sprawności 
detekcji alarmu, oraz minimalizacji czasu detekcji uszkodzenia łącza do pojedynczego okresu 
sygnału „halo”.  

Detekcja uszkodzenia łącza w jednodomenowej sieci jest zagadnieniem prostym w 
porównaniu z odtwarzaniem transmisji pomiędzy złożonymi systemami autonomicznymi w 
publicznej, dzisiaj ciągle heterogenicznej i przez to stosunkowo niespójnej, sieci Internet. 
Tabele routingu dla indywidualnych sieci stają się coraz większe i bardziej rozbudowane. 
Zbieżność procedur routingu, w takich przypadkach, zabiera coraz więcej czasu, nawet kilka 
– kilkanaście sekund. Zakładając brak działania procedur i algorytmów weryfikacji routingu 
w celu zapobieżenia błędów obliczeniowych routingu w przypadku uszkodzenia 
światłowodu.  

Protokół typu MPLS wykazuje bardzo korzystne cechy w przypadku odtwarzania 
transmisji pomiędzy sieciami autonomicznymi. Protokół MPLS stosuje wyłącznie etykiety o 
stałej długości. Etykiety są dopasowane do indeksu interfejsów w routerze. Złożoność 
procesu routingu jest, w ten sposób, znacznie zredukowana. Każdy router zapisuje w pamięci 
podręcznej wszystkie etykiety z sąsiednich routerów. W przypadku uszkodzenia łącza, 
następna zapisana w pamięci podręcznej etykieta może być odtworzona z tej pamięci w celu 
zapewnienia zamiennej ścieżki transmisyjnej.  

Protokół MPLS posiada wiele podobieństw do niektórych technik odtwarzania 
stosowanych w sieciach Sonet/SDH. Techniki te służą do detekcji i omijania uszkodzonych 
węzłów i łączy sieci Sonet/SDH. Protokół MPLS podlega dalszemu rozwojowi i 
opracowywane są nowe wersje standardów jego dotyczące. Można przypuszczać, że protokół 
MPLS pozwoli na czasy odtwarzania transmisji sieci zgodne z przełączaniem 1:1 na warstwie 
Sonet.  
 
 
8. 3.   JAKOŚĆ USŁUG SIECIOWYCH  - QOS 

 
Problematyka jakości usług oferowanych w sieci IP jest przedmiotem niezwykle 

intensywnych badań od kilku lat. Problematyka ta obejmuje wiele różnorodnych zagadnień 
jak: definicje jakości usług w sieci IP, badania porównawcze z innymi rodzajami sieci, 
zagadnienia praktyczne wprowadzania efektywnych metod zapewnienia jakości usług w sieci 
IP, predykcję rozwoju poziomów jakości usług w sieciach IP. W problematyce tej 
odzwierciedla się z dużą jaskrawością konkurencja pomiędzy rodzajami technologii 
sieciowych możliwych do adaptacji i dalszego rozwoju na potrzeby przyszłego ultra-
szerokopasmowego Terabitowego Internetu Optycznego.  
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Znanym rozwiązaniem na problemy jakości usług w sieci (oznaczanej skrótem QoS) jest 
zastosowanie bardzo złożonych protokołów odtwarzania, bezpieczeństwa, zapewnienia 
jakości transmisji, itp. Takie sieci w nomenklaturze sieci IP nazywane są „over-engineered”. 
Istnieje silne telekomunikacyjne lobby przemysłowe na rzecz takich sieci o bardzo 
zaawansowanych protokołach. Sieci takie zapewniające obecnie bardzo wysoką wartość QoS 
są na dzisiejsze standardy nie dostatecznie szerokopasmowe. Problemem tutaj jest więc 
rozwiązanie zagadnienia zapewnienia odpowiedniego poziomu QoS dla optycznych sieci 
ultra-szerokopasmowych.  

Zagadnienia z grupy problemów QoS są ściśle związane ze szczegółami działania sieci i 
jej charakterystykami, takimi jak: efektywne dostępne pasmo sieci, stopień obciążenia sieci, 
dominujący charakter ruchu (jednorodny, wybuchowy, fraktalny, dobowo zmienny, okresowo 
narastający, itp.), czułość ruchu na zakłócenia i opóźnienia, czułość ruchu na obciążenie sieci, 
itp. Ogólne rozwiązanie zagadnienia QoS w dowolnej sieci telekomunikacyjnej nie jest 
możliwe. Analizowane są konkretne przypadki rozwiązań sieci. Niestety Optyczny Internet 
Terabitowy stanowi bardzo ogólną klasę sieci, na dzisiejsze standardy, ultra-
szerokopasmowych. O tych sieciach nie do końca wiemy dzisiaj jak będą układały się w nich 
rzeczywiste charakterystyki ruchu, np. czy charakter fraktalny zostanie utrzymany w nich w 
podobnym zakresie jak to jest w obecnej sieci Internet.  

Obecnie wydaje się nieuniknione występowanie dużych zmian natężeń ruchu o 
charakterze mocno zdefiniowanych szczytów lub nawet o charakterze wybuchowym nawet w 
słabo obciążonym fragmencie sieci Internet. Czy takie wybuchy ruchu będą mogły być 
zaabsorbowane przez dramatyczny wzrost pasma sieci w przyszłości pozostaje otwartym 
problemem. Istnieje silny nurt prac teoretycznych pokazujących, że wzrost pasma sieci, a tym 
samym zmiana klasy problemów występujących z QoS będzie wzrastał schodkowo – 
skokowo. Jeden z tych schodków, związany z wprowadzeniem obecnych najprostszych 
rozwiązań DWDM jest naszym udziałem. Proces ten zmienia pasmo sieci w górę o dwa – trzy 
rzędy wielkości. Teoretyczne prace telekomunikacyjne z tej grupy przewidują podobny skok 
pasma w górę o co najmniej kilka rzędów wielkości za ok. dziesięć – kilkanaście lat. Ma to 
nastąpić po wyczerpaniu pasma oferowanego przez systemy DWDM obecnej generacji – przy 
powielaniu falowym nawet do ok. 1000 razy. Niektórzy teoretycy przewidują, że pasmo 
przestanie być w ogóle problemem znacznie prędzej, wraz z wyjściem Internetu Optycznego 
z okresu hybrydowego w kierunku szybkich grubych rur. Na najbliższe dwa lata (2001-2003) 
przewiduje się w sieciach dalekosiężnych Internetu Optycznego przejście ze standardu 
DWDM 80 x 10Gbit/s do 160 x 40 Gbit/s, a więc blisko o rząd wielkości. Następnym etapem 
jest, być może za ok. cztery lata, 320 x 60Gbit/s.  

Niemniej jednak dzisiaj pasmo bardzo poważnie wpływa na zagadnienia QoS w 
hybrydowej sieci Internetu Optycznego. Wynikiem ograniczenia pasmowego i wybuchowego 
oraz samo-podobnego charakteru ruchu jest, że nawet współczesne sieci szerokopasmowe 
wymagają obecności i stosowania technik QoS. Szczególnie dotyczy to dzisiaj sieci 
przenoszących ruch audio i video. Wprowadzenie technik QoS priorytetyzujących ruch, 
bazując na jego rodzaju jest konieczne w takich sieciach. W przypadku sieci słabo 
obciążonych stosowanie pełnych rozwiązań QoS dotyczących także pasma nie jest obecnie 
konieczne.  

Podczas obserwowanego rozwoju sieci Optycznego Internetu występuje szereg nowych 
zjawisk nie obserwowanych w sieciach telekomunikacyjnych poprzednio. Wraz z ostatnio 
coraz bardziej intensywnym wprowadzaniem technik WDM i w związku  z tym znacznie 
większą dostępnością pasma obserwować można przesuwanie się ważności różnych 
czynników stanowiących ograniczenie rozwoju sieci Internetu Optycznego. Zakładając 
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(obecnie nieco na wyrost), że pasmo nie stanowi bariery rozwoju sieci, poddaje się analizie 
wpływ niejednorodności wewnętrznej sieci na jej dalszy rozwój. Niejednorodności obecnie 
występujące mają charakter kilkupoziomowy. Inaczej wpływają na sieć niejednorodności 
wewnątrz domeny a inaczej niejednorodności dużych, połączonych, szkieletowych sieci 
autonomicznych.  

Typowym przykładem obecnie występujących niejednorodności i ich wpływu na 
sprawność sieci jest połączenie szybkiej, w miarę nowoczesnej, szkieletowej sieci 
uczelnianej, o stosunkowo niewielkim poziomie obciążenia i w związku z tym przeciążenia, z 
zewnętrzną szkieletową siecią WAN, poprzez wąskopasmowe połączenie pętlowe. W 
przyszłej jednorodnej sieci Internetu Optycznego taka sytuacja jest niemożliwa. To tylko 
jeden z przykładów absurdalnych rozwiązań obecnej sieci Internet. Rozwiązania takie 
wynikają z uwarunkowań historycznych i dotyczą niemalże wszystkich poziomów obecnej 
sieci Internet np. połączeń międzynarodowych. W najbliższej przyszłości homogenizacja sieci 
Internetu Optycznego będzie przebiegała niejednorodnie na różnych poziomach sieci i 
różnych miejscach geograficznych jej rozkładu. Wprowadzenie globalnych mechanizmów 
QoS jest w takiej sytuacji niemożliwe i niekonieczne.  

Raczej problemem staje się przechodzenie poprzez różne poziomy standardu QoS dla 
różnych części hybrydowej sieci Optycznego Internetu. Posługując się powyższym 
przykładem połączenia sprawnej sieci kampusowej z siecią szkieletową WAN, można mówić 
o istnieniu standardu QoS wewnątrz sieci kampusowej, wyjściu ze standardu w 
wąskopasmowym łączu pętlowym i ponownym wprowadzeniu standardu w sieci szkieletowej 
WAN. Podobnie jak powyżej, taka sytuacja jest niemożliwa w przyszłej sieci jednorodnej 
Optycznego Internetu Terabitowego.  

Nad zagadnieniami QoS w szerokopasmowych sieciach optycznych prowadzone są 
liczne badania. Najlepiej problem ten jest rozwiązany we własnościowych dużych sieciach 
korporacyjnych [www.fergusson.com], gdzie jakość przekłada się wprost na finanse. Taka 
sytuacja nie występuje bezpośrednio w sieci Internet, więc problemy QoS stają się znacznie 
szersze i bardziej ogólne, a prze to na ogół znacznie bardziej złożone. Nie ma prostego 
wskaźnika jakości systemu. Niemniej jednak QoS w sieci Internet staje się wymogiem. 
Jednym z uproszczeń problematyki QoS dla współczesnej hybrydowej sieci Internet jest 
przyjęcie coraz lepiej, lecz ewolucyjnie definiowanej klasy QoS typu Najlepiej Jak Można 
(Best Effort Network).  
 
 
8. 4.   ZARZĄDZANIE SIECIĄ  
 

Należy rozważyć różnice w metodach zarządzania (tutaj optycznych) sieci jednorodnych 
i niejednorodnych, podobnie jak to było z rozróżnieniem problematyki QoS w takich sieciach. 
W praktyce oczekuje nas ewolucyjne, stosunkowo powolne przejście pomiędzy oboma 
rodzajami sieci. Odnośnie systemów zarządzania ten proces ewolucyjny będzie oznaczał 
integrację poszczególnych, obecnie istniejących, na ogół niezależnych, systemów 
monitorujących różne warstwy sieci hybrydowej, elektroniczno – optycznej. Hybrydowość 
oznacza tutaj nie tylko strukturę sieci w sensie systemu ale także transportu fizycznego.  

W obecnej hybrydowej sieci Optycznego Internetu poszczególne jej warstwy są 
najczęściej  zarządzane odrębnie. Systemy zarządzania obejmują odrębne warstwy: Sonet, 
transport optyczny oraz warstwę usług sieciowych. Zarówno w sieciach IP jak i ATM 
systemy zarządzania są najczęściej logicznie i geograficznie odseparowane od obszarów 
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usług transportowych. Integracja systemowa dla takich rozwiązań nie jest praktycznie 
możliwa w sposób ewolucyjny. Zarządzanie w nowej sieci będzie budowane od podstaw 
razem z jej nowymi rozwiązaniami.  

W obecnej sieci hybrydowej elementy optoelektroniczne i optyczne nie posiadają 
żadnych funkcji związanych z sygnalizacją elektroniczną. Obydwie warstwy nie posiadają 
żadnych interakcji. Elementy optyczne sieci są zarządzane przez autonomiczny system 
znajdujący się poza pasmem systemu sieciowego. Z kolei elementy sieci Sonet używają 
nagłówka Sonet dla transmisji  sygnalizacji kontrolnej i zarządzającej. Tradycyjne usługi 
warstwy trzeciej jak IP posiadają własny zestaw protokołów i usług zarządzających, 
zazwyczaj bazujący na SNMP.  

Wraz z rozwojem sieci Optycznego Internetu i sieci optycznych hybrydowych konieczny 
będzie dostęp do fizycznej warstwy optycznej. Dostęp ten niezbędny będzie dla operatorów 
warstwy usług internetowych oraz dla niektórych klientów. Bez takiego dostępu nie jest 
możliwe diagnozowanie uszkodzeń i zaburzeń w nominalnej pracy sieci. Warstwa optyczna 
musi być dostępna w pełni w przyszłej sieci Optycznego Internetu w celu zarządzania jej 
elementami.  

Jedną z obecnych tendencji ewolucyjnego rozwoju sieci Optycznego Internetu jest 
integracja łączy optycznych z pewną liczbą innych technologii transportowych takich jak: FR 
(Frame Relay), ATM, PoS (Transmisja Pakietowa na Sonet, Packet over Sonet) i 
tradycyjnymi usługami linii dzierżawionych LLS. Przy takiej konstrukcji sieci stosującej 
wiele technologii transportowych jednocześnie widać znaczny stopień trudności zarządzania 
siecią hybrydową. Do tego stopnia trudności należy dołożyć różne parametry systemu QoS 
dla każdej warstwy i technologii sieci. Nawet na tym etapie rozwoju hybrydowego konieczna 
jest ustalenie wspólnych wytycznych technicznych dla zarządzania różnych pod-systemów 
tworzących sieć. Taka sytuacja nie może być transferowana do przyszłej jednolitej sieci 
Optycznego Internetu Terabitowego. Hybrydyzacja, choć konieczna obecnie ze względu na 
koszty i historię rozwoju sieci, komplikuje znacznie strukturę sieci internetowych, powiększa 
w dalszej perspektywie czasowej koszty, znacznie komplikuje protokoły, i zmniejsza 
efektywne pasmo systemu transmisyjnego.  

Jednym z badanych rozwiązań dla utworzenia spójnej logicznej warstwy zarządzania 
siecią hybrydową jest zastosowanie protokołu MPLS jako wspólnej podstawy organizacji 
ruchu. Pojedyncze długości fal WDM mogą być traktowane jako indywidualne, 
jednokierunkowe ścieżki transmisyjne z przełączanymi etykietami. Zagadnienia inżynierii 
ruchu i zarządzania siecią są wówczas takie same niezależnie od tego czy sieć jest złożona z 
wirtualnych kanałów ATM, obwodów FR, łączy optycznych czy linii dzierżawionych.  

Protokół MPLS dokonuje konwergencji warstw sieci 1, 2 oraz 3. Przez to zarządzanie 
siecią ulega znacznemu uproszczeniu. Procesy routingu i zarządzania ruchem odbywają się w 
jednolitym środowisku uogólnionych (abstrakcyjnych) łączy sieciowych. Łącza uogólnione 
tworzą zarówno routowane ścieżki transmisyjne bądź pojedyncze długości fali optycznej. 

 Zastosowanie MPLS do budowy i zarządzania ruchem sieci internetowych jest 
przedmiotem obszernych analiz i tematem co najmniej kilku podręczników [www.canet.org]. 
Przyszłościową, zintegrowaną sieć WDM wykorzystującą łącza ATM oraz Sonet 
przedstawiono na rys.2.1. Ta sama sieć może być przedstawiona w ujęciu łączy uogólnionych 
i protokołu MPLS jak na rysunku  8.1. poniżej.  

Każda z oferowanych przez sieć i zawartych w sieci usług transportowych może być 
przedstawiona w terminologii MPLS jako uogólnienie LST - Dalekosiężnej Linii z 
Przełączanymi Etykietami złożonej z jednej lub wielu LSP - Ścieżek z Przełączanymi 
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Etykietami. Linie z przełączanymi etykietami łączą między sobą dwa lub więcej LSR - 
Routery Przełączające Etykiety.  

Każdej linii LST MPLS można przypisać szereg atrybutów w kategoriach priorytetów 
ruchu,  prawa pierwszeństwa, jakości usług i innych cech i celów. Operator sieci posiada w 
takim wypadku wspólny zestaw narzędzi w celu definiowania priorytetów i zarządzania 
usługami wewnątrz jednolitego środowiska łączy uogólnionych niezależnie od leżących w 
warstwach niższych mechanizmów transportowych 

 
 

Rys. 8.1.  Integracja sieci WDM, Sonet i ATM poprzez zastosowanie protokołu MPLS i 
pojęcia łączy uogólnionych.  

 

Jednym z atrybutów linii nadawanych w protokole MPLS jest elastyczność. Termin ten 
obejmuje wrażliwość linii transmisyjnej na warunki pracy awaryjnej, czyli uszkodzenie np. 
jednego ze światłowodów. Atrybut elastyczności pozwala na wybór szeregu grup metod 
odtwarzania transmisji dla różnych linii transmisyjnych. Wybór technik odtwarzania zawiera, 
między innymi takie możliwości jak: brak odtwarzania, odtwarzaj wyłącznie w przypadku 
istnienia drogi alternatywnej oraz dostępnych dostatecznych zasobów sieci, odtwarzaj 
niezależnie od istniejących zasobów w ścieżce alternatywnej, itp. 

 
 

8. 5.   OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW I ZASOBÓW  SIECI   
 
Problematyka optymalizacji sieci należy zarówno do domeny inżynierii sieciowej jak i 

zarządzania. Zagadnienia optymalizacji wykorzystania zasobów sieci w aspekcie  
dramatycznego wzrostu pasma nabiera innych znaczeń jakościowych.  
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9.   SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE  
DLA OPTYCZNEGO INTERNETU 

 
 
9. 1.   ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE  

  INFRASTRUKTURY INTERNETU   
 

Zagadnienia teoretyczne budowy sieci Internet (wielkiej sieci informacyjnej) zawierają 
kilka dużych grup zagadnień: zarządzanie efektywnością działania wielkiej sieci, budowa 
algorytmów zależnych od topologii lub raczej rozpoznających i dostosowujących się do 
topologii, zróżnicowanie usług na sieci Internet, aplikacje wielopłaszczyznowe. Problemy te 
są ze sobą wzajemnie powiązane szeregiem złożonych zależności.  

 
 

Rys. 9.1.  Schematyczne przedstawienie zagadnień  programistycznych i aplikacyjnych 
szerokopasmowej sieci Internet.  (www.cs.cornell.edu)   
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Zarządzanie Efektywnością Działania Sieci  (NPM – Network Performance 
Management). Duża grupa zagadnień NPM zawiera problematykę QoS w Internecie poprzez 
działanie w zakresie wdrażania skutecznych algorytmów kontroli powolnej (slow time –scale 
control). Algorytmy są analogiczne do tych służących obecnie do zarządzania siecią, 
planowaniem pojemności, przepływności i tworzenia oraz realizacji polityki cenowej. 
Badania są prowadzone z zastosowaniem wielu różnych modeli sieci. Jednym z modeli jest 
model czasu życia sieci. NPM zawiera takie zagadnienia jak zarządzanie kryzysem, 
automatyczne wykrywanie topologii sieci, zarządzanie pasmem, różnicowanie usług, itp. 

Zarządzanie Awarią (Fault Management - FM). FM jest możliwością szerokopasmowej 
sieci Internet przewidywania i detekcji usterek. System zarządzania sytuacją awaryjną może 
także sugerować możliwe rozwiązania jako błąd operatora - człowieka. Narzędzia buduje się 
poprzez symulacje możliwych sytuacji awaryjnych i wirtualne ich odtwarzanie. Dalszy 
rozwój systemu polega na identyfikacji i implementacji potencjalnych rozwiązań.  

Algorytmy Wrażliwe na Topologię Sieci (TAA – Topology Aware Algorithms). Wiedza 
o topologii sieci może być użyta w celu optymalizacji działania algorytmów rozłożonych. 
Elementami TAA są TPC/SPAND i PBCAST. Znajomość a priori czy punkt przeznaczenia w 
sieci jest bliski czy odległy może zasadniczo poprawić wydajność szerokiej klasy 
algorytmów. Dziedzina łączy w sobie prace nad sposobami algorytmicznego odkrywania sieci 
przez protokół a sprawnością działania internetowych algorytmów rozłożonych. 

Metryka Graficzna (Graph Metrics - GM). GM jest zadaniem poszukiwania ogólnych 
sposobów reprezentacji graficznej (w sieci Internet) wielkich topologii sieciowych. Technika 
wywodzi się od metody grafów konturowych (HCG – Hop Contour Graphs). Celem 
projektów GM jest opracowywanie metod transformacji grafów w celu prezentacji grafów 
wielkich, i korelacji metryk w tej dziedzinie transformowanej z metryką grafu oryginalnego. 
Istnieje szereg zastosowań praktycznych technik GM w sieci Internet i przewiduje się istotną 
rolę tych technik w rozwoju sieci. W szczególności badania topologiczne sieci pozwolą na 
optymalizację struktury sieci w układzie wielu operatorów ISP – wielu użytkowników pod 
względem optymalizacji indywidualnego połączenia, replikacji serwerów ISP, stabilności 
konfiguracji połączeń lokalnych, racjonalizacji strukturalnej i ekonomicznej połączeń 
internetowych.  

Internetowy Probabilistyczny Protokół Rozgłoszeniowy (PBCAST – Probabilistic 
Broadcast Protocol). Idea polega na wzajemnej równowagowej wymianie gwarancji 
zapewnienia (dostarczenia) usługi na skalowalność. Jeśli protokół bierze pod uwagę topologię 
sieci to jakość protokołu znacznie wzrasta. Na przykład, węzeł sieci może znacznie częściej 
komunikować się z węzłem lokalnym niż odległym. Celem badań jest analiza ilościowa, także 
poprzez symulacje, rozkładu międzywęzłowych kontaktów lokalnych i wpływ tego ruchu na 
działanie sieci jako całości.  

Ocena Sieci Informacyjnej TCP (TCP/SPAND – Shared Passive Network Performance). 
SPAND jest metodą przy pomocy której komputery dzielą się informacją o efektywności 
działania sieci. Celem badań jest wykorzystanie tej informacji do poprawy protokołu TCP. Na 
przykład, jeśli węzeł docelowy sieci jest związany z wielką pojemnością informacyjną, to 
początkowe okno TCP powinno być zrobione jako znacznie większe. Efektywność tego 
mechanizmu może zależeć od rodzaju protokołu HTTP.  

Odkrywanie Sieci (Network Discovery – ND) Celem prac ND jest automatyczne 
odkrywanie topologii sieci, zarówno w sensie domeny oraz internetowej sieci szkieletowej. 
Wiele zagadnień zostało rozwiązanych w tym zakresie, gdyż w innym przypadku sieć Internet 
nie posiadałaby żadnych mechanizmów samokontroli i byłaby „sztywna. Wraz z rozwojem 
sieci pojawia się w tym zakresie wiele nowych problemów. Algorytmy samotestowania sieci 
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powinny uwzględniać okresowe ponawianie testu topologicznego sieci lokalnej w celu 
budowy logu historii topologicznej. Analiza ewolucji czasowej topologii sieci może przynieść 
interesujące rezultaty, dotyczące np. wzorów wzrostowych, szczególnie w domenie szkieletu 
sieci Internet, ponieważ operatorzy ISP jedynie bardzo rzadko ujawniają informacje 
topologiczne. Celem badań jest więc znalezienie neutralnych metod obiektywnej analizy i 
oceny sieci indywidualnych operatorów ISP.  

Konturowe mapy przeskoków (Hop Contour Maps - HCM) ukazują topologie sieci 
szkieletowej Internetu w nieco inny sposób niż normalny rozkład graficzny. Konieczne staje 
się skorelowanie metryk na konturowych mapach przeskoków, takich jak: stosunek 
maksymalnej szerokości do wysokości z jakością i efektywnością (dobrocią) topologii sieci 
operatora ISP. To pozwoli użytkownikom szybko i obiektywnie ocenić sieć i porównać ją z 
innymi.  

Obecnie stosowane procedury odkrywania szkieletu sieci Internet znajdują drzewo łączy 
oraz węzły ukorzenione w jednym punkcie. Możliwe jest generowanie drzew wielo 
korzennych poprzez wybór wielokrotnych punktów próbkowania. Korelowanie tych 
informacji w celu uformowania pojedynczej topologii jest zadaniem bardzo złożonym. 
Zestawianie informacji analitycznych otrzymanych z różnych punktów sieci powinno 
odbywać się w sposób automatyczny. Istnieje konieczność opracowania takich algorytmów. 
Opracowywane algorytmy sieciowe są oceniane pod względem wydajności na kilka różnych 
sposobów, ale także podlegają formalnej analizie parametrów asymptotycznych – wydajności 
i złożoności. Takie podejście do opracowywania algorytmów pozwala znajdować lokalne 
ekstrema wydajności, stabilności, bezpieczeństwa, prostoty, itp., w swojej klasie.  

Odkrywanie sieci zawiera procedury określania charakterystyk łącz, takich jak 
pojemność, średnie opóźnienie. Istniejące narzędzia np. PATHCHAR, PBM, odkrywają 
charakterystyki w sposób automatyczny. Ten kierunek jest rozwijany dla większej ilości 
parametrów, łączy bardziej strukturalnie złożonych.  

Odkrywanie sieci powinno korzystać z informacji routingu wewnątrz domeny. Jeśli 
pozwoli się  narzędziom odkrywania topologii sieci na ekstrakcję informacji od demona 
routingu prowadzącego RIP lub OSPF, to możliwe staje się otrzymanie informacji o podsieci 
wewnątrz domeny. Podobnie można otrzymać informacje od serwerów WINS (Windows 
Name Server), NDS (Novell Directory Server) lub z sieci Appletalk. Narzędzia odkrywania 
topologii muszą uwzględnia takie źródła informacji.  

Topologia sieci Internet zmienia się bardzo szybko z dnia na dzień, z godziny na godzinę. 
Jak się zmienia? Akwizycja, analiza i metody wizualizacji ewolucji topologicznej sieci 
Internet pozwolą w przyszłości na predykcję rozwoju w przyszłości. Muszą w tym zakresie 
powstawać narzędzia odpowiednio zaawansowane do zmiennej i komplikującej się topologii 
sieci Internet.  

Polityka cenowa – Pricing. Sieć oferująca usługi QoS musi uwzględnia politykę cenową 
bazującą na czasie użytkowania, liczbie przesłanych bitów, opóźnieniu związanym z tymi 
bitami, pasmie transferowym. Polityka cenowa musi być zintegrowana z systemem DiffServ.  

Centralizowany Multicasting – Centralized Multicast. Obecnie multicastingowe 
algorytmy routingowe są rozłożone, dodając swój ruch do sieci. W pewnych przypadkach 
możliwa jest centralizacja obliczeń routingu i umieszczenie rekordów przekazywania 
multicastingu w routerach. To także pozwala na na routing QoS, lub nawet uproszczony 
routing unicastingowy, pod warunkiem szybkiego odkrycia topologii sieci. Poszukiwane są 
dokładne specyfikacje scentralizowanego multicastingu w celu zrozumienia konsekwencji i 
stworzenia możliwości oszacowania efektywności działania.  
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Usługi Zróżnicowane (Differentiated Services – DiffServ). DF pozwalają na  
zróżnicowane traktowanie ruchu pakietów pochodzących z różnych źródeł. Jest to 
wykonywane poprzez kombinację zróżnicowanych schematów działania w routerach oraz 
umieszczenia markerów w nagłówkach pakietów w celu identyfikacji tych pakietów, które 
powinny otrzymać usługę preferencyjną. Schematów różnicowania usług  jest wiele i 
podlegają one rozwojowi wraz ze wzrostem technicznych możliwości sieci optycznych i 
wprowadzeniem systemu DWDM oraz przełączania i routingu długości fal. 

Routing QoS jest procesem wyboru drogi poprzez sieć, która jest satysfakcjonująca pod 
względem zespołu kryteriów takich jak: minimalne pasmo, maksymalne dopuszczalne 
opóźnienie. Istnieje szereg zagadnień związanych z routingiem QoS w sieci internetowej 
następnej generacji jak: współistnienie różnych poziomów jakości, agregacja metryk routingu 
w domenie, używanie rozkładu prawdopodobieństwa do opisu łącza a nie wartości 
dyskretnych.  

Wirtualne Sieci Prywatne (VPNs – Virtual Private Networks). VPNs stają się szybko 
standardową usługą oferowaną przez większość operatorów ISP. Jednakże obecna 
technologia realizacji VPN jest stosunkowo prymitywna. VPNs są niewiele więcej niż 
tunelami w istniejącej strukturze sieci. Prowadzone są prace nad tworzeniem hierarchicznej 
struktury wielokrotnych sieci w sieci z powiązaniami niezależnych od struktury fizycznej i to 
wszystko w powiązaniu z usługami QoS.  

Symulacja Sieci jest narzędziem o znacznych możliwościach służących do projektowania 
protokołów, konfiguracji i zarządzania sieci, testowania sieci. Narzędzia te będą rozwijane na 
wielu poziomach, operatorskim ale także użytkownika. To ostatnie pozwala na tworzenie 
sieciowej przestrzeni użytkownika. Symulacja sieci Internet związana jest z kompromisem 
pomiędzy dokładnością, zakresem i prędkością. Symulować można indywidualne pakiety, 
przepływy, sesje. Symulacja większych obiektów pozwala na analizę większych sieci z 
mniejszą dokładnością. Wzrost sieci Internet prowadzi do konieczności symulacji zjawisk 
związanych z tym wzrostem. Badane są właściwości protokołu TCP w warunkach wielu 
współzawodniczących przepływów.  

Od sieci Internet wymaga się coraz bardziej możliwości dostarczenia różnych poziomów 
usług dla różnych aplikacji i użytkowników. Praktycznym problemem z realizacją tego jest 
to, że Ethernet, który jest jedną z wielkich nadziei na prawie całą komunikację w Internecie, 
nie zapewnia gwarancji QoS. Konieczna jest efektywna i dokładna symulacja sieci Ethernet w 
celu umożliwienia oceny gwarancji usług transmisyjnych w obciążonych łączach 
ethernetowych i wpływu obciążenia na aplikacje. QoS badane jest na poziomie sieci 
szkieletowych WAN i MAN. Problematyka QoS na poziomie LAN nie ma odpowiedniego 
odzwierciedlenia w badaniach mimo, iż cała sieć zaczyna się i kończy na LAN, i tam na tym 
poziomie system rozliczany jest całościowo z gwarancji usług.  

Debugging protokołów rozproszonych związany jest z procesem automatyzacji zadania. 
Aplikacje wielopłaszczyznowe (Multiplanar Applications) są rodzajem aplikacji, które 

obejmują więcej niż jedną technologię łączenia różnych sieci, takich jak Internet,  sieć 
telefoniczną oraz radio i telewizję. Znaczna klasa przyszłych zastosowań będzie obejmowała 
Internet i sieć telefoniczną oraz radio i telewizję, ponieważ takie aplikacje sieciowe posiadają 
szereg korzyści ekonomicznych i architektonicznych w porównaniu z rozwiązaniami 
konwencjonalnymi. W analizie aplikacji wielo płaszczyznowych wprowadza się wymiary: 
szerokość – zasięg geograficzny sieci w powiązaniu z gęstością rozkładu sieci, głębokość – 
ilość oferowanych usług. Obecnie świat posiada trzy główne rodzaje sieci: Internet, sieć 
telefoniczną i sieć radiowo-telewizyjną.  



Optyczny Internet Terabitowy 
 

Optyczny Internet Terabitowy 
159 

Sieć telefoniczna i radiowo-telewizyjna posiadają szereg charakterystycznych zalet jak: 
gwarantowana jakość usług i, w przypadku sieci rozgłoszeniowej, bardzo niskie koszty dla 
pojedynczego użytkownika. Jednak obie te sieci są znacznie mniej elastyczne niż Internet w 
zakresie tworzenia nowych usług. Wraz ze wzrostem pasma dostępnego w Internecie staje się 
on siecią dominującą. Pojawia się tendencja zastępowania przez Internet funkcji innych sieci. 
Na przykład usługa telefoniczna 800 została w niektórych miejscach prawie całkowicie 
zastąpiona przez internetowe usługi informacyjne i internetowy system zakupów 
katalogowych. Systemy transmisji strumieniowej, realaudio, realvideo, smil przejmują część 
funkcjonalności sieci radiowo-telewizyjnej. Ekstrapolacja trendów prowadzi do wniosku, że 
znaczna część funkcjonalności trzech wielkich sieci naszej cywilizacji zostanie zintegrowana 
w wielomodowej sieci Internetu następnych generacji. Badania nad rozwojem takiej sieci i 
aplikacjami dla niej są interesującym zagadnieniem teoretycznym i technicznym.  

Telefonia internetowa jest jedną z najszybciej rozwijających się aplikacji integrujących 
sieci telefoniczną i internetową. Otwiera szereg problemów jak: Jak zapewnić QoS na 
Internecie? Jak użytkownik PC będzie adresowany w takiej sieci? Jak prowadzić politykę 
cenową takich usług? Jak porównywać je do usług klasycznych? 

Webscript. Języki sieci Web będą nadal dywersyfikowane i rozwijane mimo znacznej 
przewagi obenie technologii XML. Webscript jest jednym z takich języków skryptowych dla 
celów przetwarzania dokumentów sieci Web. Został zaprojektowany jako rozszerzenie Jacl, 
implementacja Javy Tcl. WebScript pozwala programistom na manipulację HTML w taki sam 
sposób jak TCL przetwarza ciągi tekstowe i elementy GUI. To prowadzi do całkowicie 
nowego sposobu generacji aplikacji sieci Web.  

 
 

9. 2.   MIDDLEWARE  
    OPROGRAMOWANIE ŚRODOWISKOWE OPTYCZNEGO INTERNETU 
 

W zaawansowanych sieciach, takich jak Internet, middleware (oprogramowanie 
pośredniczące, oprogramowanie środkowe) składa się z usług i innych zasobów ulokowanych 
pomiędzy aplikacjami i leżącą poniżej infrastrukturą routującą i przekazującą pakiety. 
Standaryzacja oprogramowania jest dokonywana na forum organizacji IETF i DMTF, także 
NSF PACI. Middleware obejmuje szeroki zakresu usług. Zakres ten ewoluuje. Takie usługi 
jak DNS, PKI, Event Services były uważane niedawno za middelware a obecnie stają się 
fundamentalną częścią infrastruktury sieciowej. Użytkownicy środowisk budowy aplikacji i 
programiści uważają wszystko poniżej API za middleware. Specjaliści od sieci uważają za 
middleware wszystko powyżej IP. Wszyscy, którzy pracują z aplikacjami, narzędziami i 
mechanizmami pomiędzy tymi dwoma biegunami widzą lokalizację middleware pomiędzy 
TCP i API. Middleware dzielona jest na: wyższe middleware – aplikacyjno zorientowane 
oprogramowanie, właściwe środkowe middleware, niższe middleware – zorientowane 
zasobowo. Middleware rozszerza się poza czyste pojęcie aplikacji sieciowej w obszar funkcji 
obliczeniowych, zachowywania i innych, takich które sieć łączy.  

Middleware jest przedmiotem wielu prac teoretycznych i technicznych nad 
oprogramowaniem nowej generacji sieci Internet. Problematyka middleware jest związana z 
takimi zagadnieniami jak: QoS, autentykacja, autoryzacja, zarządzanie dostępem, 
bezpieczeństwo. Middleware tworzy sieć znormalizowaną, przyjazną i łatwą dla aplikacji. 
Dla terabitowych sieci Optycznego Internetu middleware będzie strukturą wielowarstwową. 
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Omówienie bardzo szerokiego spektrum problemów i zagadnień dotyczących middleware dla 
sieci Optycznego Internetu następnej generacji przekracza znacznie ramy niniejszej pracy. 
 
 
9. 3.   FALOWE NAPĘDY DYSKOWE   

PAMIĘĆ OPTYCZNEGO INTERNETU NASTĘPNEJ GENERACJI 
 

Sieć Internetu Optycznego następnej generacji potrzebuje ogromnych ilości różnego 
rodzaju pamięci. Po pierwsze, pamięci trwałej i wolnej, deponującej wielkie ilości 
rozłożonych danych na napędach HDD, po drugie wspólnej, sieciowej pamięci operacyjnej, 
bardzo szybkiej i ulotnej. Ten drugi rodzaj pamięci obecnie w sieci nie jest wykorzystywany, 
choć jest naturalnie w sieć optyczną wbudowany. Prawdopodobnie nie będzie możliwe 
zbudowanie sieci inteligentnej następnej generacji, która nie będzie wykorzystywała tego 
rodzaju pamięci.  

Wyobraźmy sobie, może dzisiaj jeszcze nierealistyczną sytuację, że w podziemnym 
bunkrze zdeponowany jest kabel światłowodowy o długości 100 tys. km, zawierający 1000 
indywidualnych włókien. Na każdym włóknie działa 1000 krotny system HDWDM. Każdy 
indywidualny kanał TDM posiada pasmo 100Gb/s. Całkowita długość włókna w kablu 
wynosi 100 mln km. Powielenie WDM powoduje, że ekwiwalentna długość kabla dla 
strumienia danych wynosi 100 mld km. Przy średniej wartości współczynnika załamania 
światła szkła światłowodu telekomunikacyjnego n=1,5, fala podróżuje w takim światłowodzie 
przez czas t=0,5Ms. Pojemność informacyjna takiego kabla światłowodowego wynosi więc 
50Pb – wielkość zupełnie poza możliwościami realizacji obecnie w jakiejkolwiek innej 
technologii. Jak widać, pojemność informacyjną sieci światłowodowych jest wygodniej 
mierzyć w sekundach. Jeśli światłowód w kablu jest pętlą i posiada wzmacniacze optyczne 
oraz odsprzęgacze rozłożone regularnie i odpowiednio często wzdłuż swojej długości to 
dostęp do tej pamięci odbywa się z prędkością niewiele mniejszą niż szybkość transmisji. 
Analogicznej pamięci nie da się chyba skonstruować w inny sposób. HDD o największej 
obecnie pojemności osiągają wartości kilkaset GB, a szybkości transferu są rzędu MB/s 
(100Mb/s SCSI). Jeśli wydłużymy indywidualne światłowody do długości 200 tys. km, to w 
każdym ze światłowodów fala świetlna będzie transmitowana ok. jedną sekundę, i pojemność 
informacyjna tego światłowodu jest bezpośrednio wyrażana w jednostkach przepływności, 
jednofalowego lub zwielokrotnionego, systemu WDM. Ponieważ jeden kilometr światłowodu 
waży ok. 30 gramów, więc na wyprodukowanie pamięci światłowodowej o pojemności 100Pb 
potrzeba 6 tys. ton szkła krzemionkowego. Pamięć 1Pb wymaga 60 ton szkła i 2 mln km 
światłowodu.   

Dzisiaj buduje się specjalne kable optyczne zawierające kilkaset (na ogół nie 
przekraczające 500) światłowodów. Eksperymentalne, laboratoryjne  systemy HDWDM 
dochodzą w zwielokrotnieniu do ok. 1000. Uzyskanie zwielokrotnienia rzędu kilkaset nie 
przedstawia specjalnych trudności technicznych. Szybkości najbardziej zaawansowanych 
komercyjnych systemów optoelektronicznych TDM wynoszą 40Gb/s a eksperymenty są 
prowadzone z systemami 60 i 80Gb/s. Wzmacniacze światłowodowe można szeregować do 
kilkunastu sztuk (ze względu na stabilność i szumy). Przy odległości między 
wzmacniaczowej 500km, odległość jednorodnej transmisji optycznej zbliża się do 10000km. 
Okazuje się, że nie jesteśmy tak daleko od budowy takiej pamięci. Bez wątpienia można 
dzisiaj budować tego typu pamięci o pojemnościach rzędu setek terabitów przy pomocy 
dostępnych światłowodowych systemów komercyjnych. I takie prace są prowadzone [163]. 
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Analogiczna koncepcja budowy pamięci światłowodowej polega na wykorzystaniu zasobów 
wielkich istniejących sieci optycznych do przechowywania w sposób dynamiczny ogromnych 
ilości informacji. Pojemności takich jednolitych, największych sieci optycznych osiągają już 
pojemności rzędu setek sekund. 

Falowe napędy dyskowe (WDD-Wavelength Disk Drives) są nową koncepcją 
bezpośredniego adresowania komunikacji między procesorami w sieciach rozłożonego 
komputingu. Rozłożony komputing (GRID komputing lub peer-to-peer komputing) jest 
jednym z najbardziej atrakcyjnych zastosowań naukowych, a potem być może praktyczncyh, 
sieci Optycznego Internetu następnej generacji. Komunikacja międzyprocesorowa we 
współczesnych, stosunkowo prymitywnych, Internetowcyh sieciowych architekturach 
komputingu jest znacznie ograniczona przez efektywność przepływnościową protokołu TCP, 
a także klasyczne problemy blokowania linii transmisyjnej („head of line” blocking) i 
problemy teoretycznych ograniczeń (tzw. ograniczenie N2) jednoczasowej komunikacji i 
połączenia N-procesorów. WDD bazuje na znanej od dawna koncepcji opóźnienia 
optycznego w elementach optycznych przechowujących informację, ale zastosowanej w 
odniesieniu do systemu DWDM. Obecnie pracujące, wielkie systemy sieci krajowych w USA 
i Kanadzie o zwielokrotnieniu ponad 100 posiadają wewnętrzną pojemność przechowywania 
informacji rzędu od kilkudziesięciu do ponad 100s Gigabajtów danych. Jeszcze większe 
pojemności posiadają systemy dalekosiężne transoceaniczne a szczególnie w rejonie 
Pacyfiku, rzędu kilkuset s. Ale co jest najważniejsze, taka pamięć światłowodowa, w 
odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań linii opóźniających, ze względu na swój rozłożony 
charakter, znaczną szybkość transmisji danych, i brak uprzywilejowania, pozwala 
hipotetycznie na jednoczesny, szerokopasmowy i bezpośredni dostęp do niej setkom, jeśli nie 
tysiącom, procesorów.  

Koncepcja WDD traktuje wielkoskalowe, wielofalowe, posieci globalnego Optycznego 
Internetu jako wielkie napędy dysków pamięciowych. Każda długość fali jest, w pewnym 
sensie, równoważna odrębnej ścieżce pamięci (HDD track). Specjalizowane routery z 
oprogramowaniem WDD, znając aktualne obciążenie sieci, wstrzykują porcjowane zestawy 
danych do sieci DWDM jako przepływ UDP. Kiedy sieciowy węzeł WDD otrzymuje 
przychodzący pakiet, parametr TTL pakietu UDP jest resetowany i wówczas pakiet jest 
forwardowany do następnego węzła WDD sieci. W ten sposób, przychodzące pakiety 
podlegają ciągłej cyrkulacji dookoła sieci DWDM. Każdy strumień (przepływ) pakietów 
UDP posiada dane mapowane w nagłówku pierwszego pakietu jak: numeracja przepływu, 
opcjonalne odczytywanie i zapisywanie, nazwa pliku, inne możliwe atrybuty aplikacji. Te 
dane są odczytywane przez inne węzły WDD w celu odczytania, zapisu, czy modyfikacji 
danych krążącego pliku, jak to jest ewentualnie wymagane przez aplikację. Źródłowy węzeł 
WDD, skąd pochodzą dane, jest odpowiedzialny z utrzymanie integralności przepływu 
danych, sekwencji pakietów, za każdym razem kiedy strumień recyrkulowany jest w sieci. 
Możliwe jest wykorzystanie całego szeregu aplikacji middleware jako interfejsów do węzła 
WDD dla hostów i PC sieciowych, włączając w to proste emulatory TCP, algorytmy kontroli 
przepływu danych, a ostatecznie wirtualny system plików sieciowych (VFS – Virtual File 
System). Jednakże, cała liczba aplikacji komputingu rozproszonego takiego jak: 
SETI@Home, Bio-Diversity-Grids, obliczenia dynamiki płynów mogą wymagać jedynie 
bardzo prostych emulatorów TCP i prostej architektury przepływu wyników pracy, ponieważ 
wszystkie zapisy są przejściowe i krótko żyjące. Dalsze badania naukowe używają 
Optycznego BGP (OBGP) w celu konfiguracji indywidualnych długości fali (lambd) w pętle 
optyczne dla różnych aplikacji komputingowych WDD. Połączenia systemu WDD z 
publiczną lub naukową siecią Optycznego Internetu pozwoli badaczom na dostęp do tysięcy 
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zasobów obliczeniowych osiągalnych w szkołach, domach itp. Możliwe, że zachęci to szerszą 
rzeszę użytkowników sieci Optycznego Internetu następnej generacji do większego 
uczestnictwa w globalnych badaniach podstawowych.  

Architektura WDD posiada sens wyłącznie w przypadku jeśli nie ma wymagania dla 
specyficznego procesora aby zakończył następne zadanie obliczeniowe. Jeśli wymaga się aby 
ten sam procesor wykonał następne kroki obliczeń w procesie, np. z powodów unikalnych 
zasobów lokalnych lub lokalnego zachowania zestawu zmiennych globalnych, to architektura 
cachingu ma większy sens. Podobnie, jeśli aplikacja dla rozłożonych procesorów wymaga od 
nich żądań przypadkowych odczytów i zapisów z dużych baz danych, wówczas caching lub 
inny mechanizm rozłożonych plików jest bardziej sensowny. System WDD mógłby także być 
zastosowany w aplikacjach, gdzie możliwe jest statystyczne wyprzedzanie przypadkowych 
procesów odczytu i zapisu danych. Architektura WDD jest idealnie dopasowana do 
środowisk, gdzie lokalizacja następnego osiągalnego procesora jest nieznana i gdzie zadania 
obliczeniowe mogą być przydzielane przypadkowo.   
 
9. 3. 1.  INTERNETOWA KOMUNIKACJA MIĘDZY-PROCESOROWA  
 

Mimo iż połączona moc obliczeniowa tysięcy komputerów rozłożonych w sieci Internet 
może być większa niż największych superkomputerów, to teoretyczne zagregowane 
możliwości obliczeniowe mogą być ograniczone przez powolność komunikacji poprzez 
wielką sieć między procesorami uczestniczącymi we wspólnych obliczeniach. Prawdziwy 
superkomputer z tysiącami procesorów złożonych we wspólną platformę minimalizuje te 
opóźnienia poprzez redukcję wewnętrznych odległości między procesorami. Architektura 
superkomputerów umożliwia komunikację między procesorami za pośrednictwem dzielonego 
szybkiego, wielokanałowego, wspólnego dostępu do pamięci operacyjnej i pamięci 
masowych. Prawdziwy Internetowy komputing rozłożony może posiadać dziesiątki i setki 
tysięcy komputerów rozproszonych w różnych krajach i kontynentach. Czas wymagany do 
komunikacji rezultatów obliczeń cząstkowych może być rzędy wielkości większy niż sam 
czas obliczeń. We współczesnej sieci Internet, istnieje szereg czynników ograniczających 
bezpośrednią komunikację między-procesorową hostów:  
- Ograniczone pasmo połączenia pomiędzy procesorami; 
- Mały wymiar transakcji, co uniemożliwia protokołowi TCP wyjście z trybu działania 

wolnego startu; 
- Ograniczenia przepustowości TCP w łączach dalekosiężnych i o wielkiej 

przepustowości, tzw. problem dużych, grubych rur optycznych (Big Fat Pipe);  
- Blokowanie nagłówka linii (Head of line blocking), gdy wiele procesorów próbuje 

komunikować się z jednym serwerem jednocześnie;  
- Problem połączenia tzw. N2 , gdy tysiące (N) procesorów próbuje komunikować się 

każdy z każdym; 
- Ograniczenie fizyczne opóźnienia spowodowane prędkością światła w światłowodzie – 

ok. 200000km/s.  
W aplikacjach rozproszonego komputingu, a właśnie dla tych celów budowane są 

głównie sieci naukowego Internetu, jednym z czynników ograniczających jest limitowane 
dostępne pasmo pomiędzy komputerami. Pasmo to jest limitowane przez kilka czynników: 
pasmo tzw. ostatniego kilometra, łączącego użytkownika z siecią Internet (przez modem lub 
LAN); funkcjonalną zależność pasma od promienia połączenia pomiędzy komputerami. Im 
dalej rozproszony komputer znajduje się od centralnego serwera lub innego komputera 
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rozproszonego tym więcej innych czynników może brać udział w ograniczeniu rozmiaru 
kanału komunikacyjnego, takich jak: nadsubskrypcja operatora ISP, limit pasma sieci 
szkieletowej, ograniczone pasmo połączeń w głównych punktach wymiany ruchu 
internetowego.  

Protokół TCP jest zaprojektowany do pracy w fazie początkowej w tzw. powolnym 
modzie startowym – „slow-start”. Na początku sesji TCP pakiety są transmitowane ze 
znacznie mniejszą prędkością niż jest to teoretycznie możliwe z wykorzystaniem dostępnego 
pasma łącza. Stopniowo szybkość transmisji pakietów jest zwiększana, aż do osiągnięcia 
maksymalnej przepustowości określonej przez możliwości odbiornika i pasmo łącza. W 
standardowej sesji TCP stan stacjonarny przepustowości transmisyjnej osiągany jest po 
przesłaniu kilku początkowych pakietów. Jednakże, jeśli dane mogą być transmitowane w 
jednym, dwóch lub kilku pakietach na sesję TCP to sesja nigdy nie wyjdzie poza fazę pracy 
wolnego startu. W rezultacie, prawdziwe możliwości pasmowe łącza nigdy nie będą 
wykorzystane.  

Z większymi odległościami transmisji w sieci Internet, przepustowość sesji TCP ulega 
zmniejszeniu. Jest to funkcja fizycznego ograniczenia szybkości transmisji w światłowodzie i 
czasu wymaganego na przesłanie z powrotem pakietów potwierdzających nawiązanie 
łączności przez nadajnik z odbiornikiem. Problem ograniczenia efektywności protokołu TCP 
w funkcji odległości jest znany w sieci Internet i stanowi istotny problem jej dalszego 
rozwoju. Problem ten nazywany jest ograniczeniem „Dużej Grubej Rury” (Big Fat Pipe). 
Wiele technik i modyfikacji wprowadzono do podstawowego protokołu TCP aby naprawić 
ten problem. Jednakże, żadne z tych rozwiązań nie jest idealne, co więcej wszystkie prowadzą 
do degradacji łącza w przypadku najmniejszej nawet ilości strat pakietów w sieci. Większość 
hostów internetowych nie posiada modyfikowanych stosów TCP.  

Blokowanie czoła łącza. Wspólnym problemem urządzeń próbujących komunikować się 
wzajemnie w wielkiej sieci jest to, że jedno połączenie może powstrzymać zakończenie wielu 
innych połączeń. Zjawisko to szczególnie występuje w połączeniach 1:N, które czasami 
powstają w aplikacjach rozłożonego komputingu, gdzie wiele klientów  próbuje 
skomunikować się z tym samym serwerem. Opóźnienia spowodowane przez liczbę 
procesorów próbujących skomunikować się z jednym procesorem szybko propagują do 
wszystkich innych kanałów komunikacyjnych między procesorami. Nawet do tych, które nie 
są bezpośrednio związane z podstawowym połączeniem N:1.  

Podobnym problemem do blokowania wejścia do linii jest sytuacja, gdy tysiące 
procesorów próbuje komunikować się każdy z każdym w jednym czasie. To powoduje 
natychmiast żądanie utworzenia, w przybliżeniu, N2 połączeń pomiędzy wszystkimi 
procesorami. Większość sieci internetowych jest zaprojektowana przy założeniu, że 
występuje bardzo małe prawdopodobieństwo, że N węzłów będzie chciało komunikować się 
każdy z każdym w tym samym czasie. Duże rozproszone, internetowe aplikacje obliczeniowe 
mogą poważnie podważyć to założenie i w konsekwencji spowodować poważne przeciążenia, 
gdy procesory próbują komunikować się każdy z każdym w tym samym czasie.  

Fundamentalne ograniczenie fizyczne stanowi prędkość rozprzestrzeniającej się 
zmodulowanej cyfrowo fali światła w światłowodzie. Te opóźnienia stają się istotne w skali 
globalnej. Okrążenie kuli ziemskiej zajmuje fali w systemie światłowodowym praktycznie 
kilkaset milisekund.  
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9. 3. 2.  ARCHITEKTURA OPTYCZNEJ PAMIĘCI INTERNETOWEJ WDD  
 

Ominięcie większości z tych, wymienionych powyżej problemów z komunikacją między 
procesorami,  jest możliwe w całkowicie optycznej sieci DWDM, z pomocą której budowana 
jest fizyczna infrastruktura gigabitowego Internetu Optycznego następnej generacji. 
Internetowa sieć DWDM jest traktowana jako wielki napęd dyskowy WDD, posiadający 
średnicę tysięcy kilometrów. W wielkich rozproszonych aplikacjach obliczeniowych, 
rozłożone procesory zapisują rekordy do WDD zamiast próbować wysłać je bezpośrednio 
przez połączenie TCP do przeznaczonego odbiorcy. Rekordy danych w sposób ciągły 
cyrkulują w sieci optycznej aż do momentu kiedy zamierzony odbiorca, albo pierwszy 
osiągalny procesor, jest w stanie odczytać je z zbiorczej pamięci sieciowej WDD. Ta prosta 
koncepcja eliminuje wiele wąskich gardeł tradycyjnego sposobu komunikacji punkt-do-
punktu z użyciem łącza TCP w sieci o szerokiej skali, opisanych powyżej, włączając w to 
nawet ograniczenie fizyczne. W pewnych przypadkach, potrzebne rekordy danych mogą 
przybyć prędzej w systemie WDD, niż gdyby zażądano ich w systemie tradycyjnym.  

Wewnętrzna pojemność informacyjna sieci DWDM szerokiej skali może być rzędu 
gigabajtów. Na przykład sieć CA*net3 posiada długość ponad 8000km. Opóźnienie pętlowe 
w takiej sieci wynosi ponad 100ms. Ośmiokrotny system WDM, przy przepływności jednego 
kanału falowego 10Gb/s, posiadałby wewnętrzną pojemność przechowywania informacji ok. 
10GB. Ta pojemność nie zawiera pamięci buforów kolejkowania w routerach lub 
urządzeniach WDD, które mogą być częścią dróg optycznych składających się na system 
WDD. Pojemność przechowywania takiego systemu WDD nie jest dostatecznie wielka w 
porównaniu z nośnikami i pamięciami stałymi. WDD zapewnia jednak szereg unikalnych 
cech otwierających nowe drogi sieciowej komunikacji między procesorami. Pamięć może być 
powiększona poprzez łączenie sieci, większy stopień zwielokrotnienia WDM i tworzenie 
dedykowanych depozytów danych, ulokowanych w węzłach sieci WDD.  

Klasyczna linia opóźniająca może być zastosowana jako pamięć czasowa lub typu cache. 
Pojemność takiej pamięci wynosi typowo kilka milisekund i posiada ona jeden wejście i 
wyjście. System WDM wprowadza dwie zmiany do rozwiązania klasycznego – powiela 
pamięć i wprowadza wielokrotne wejścia i wyjścia do pamięci. System WDD może być 
rozwijany w przyszłości jako wirtualny lub rozłożony, w pełni sieciowy, system katalogów i 
plików (VFS). WDD może być traktowany jako pamięć cache napędów dyskowych, jako 
proces automatyzacji przepływu realizacji zadań dla komunikacji między-procesorowej, także 
jako prosty emulator TCP.  

Architektura WDD będzie zależeć od jednego z konkretnych zadań przyznanych 
systemowi, choć w przyszłości stanie się to zapewne uniwersalnym mechanizmem 
wewnętrznie wbudowanym w sieć Internet i integrującym wszystkie efektywne funkcje. 
WDD może pracować jako  prosty emulator TCP, gdzie dostępność pierwszego rozłożonego 
procesora w sieci nie jest znana. Przykładem zastosowania takiej architektury jest 
Seti@Home. Zamiast centralnego serwera (jak w Seti@Home) czekającego na żądania z 
rozłożonych procesorów, wskazujących że są gotowe na przyjęcie nowych porcji danych, 
serwer wstrzykuje np. 10 następnych zestawów danych, które trzeba przetworzyć, do systemu 
WDM w najbliższym węźle WDD. Zestawy danych ciągle cyrkulują w sieci i podlegają 
ekstrakcji w dowolnym momencie, gdy rozłożony procesor staje się dostępny. Wszystko co 
robi serwer centralny to pilnowanie aby w pętli WDM, w uporządkowanym stosie, zawsze 
cyrkulowało dziesięć nowych zestawów danych gotowych do pobrania i przetwarzania. Jeśli 
procesory pobierają zadania od dołu, serwer uzupełnia stos zadań od góry.  
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Innym przykładem pracy WDD jako emulatora TCP, ale w aplikacji bez serwera 
centralnego są systemy globalnych obliczeń inżynierskich, biologicznych, pogodowych, itp. 
Gdy procesor zakończy obliczenia dla specyficznego n-wymiarowego sześcianu, rezultaty 
mają być forwardowane do rozproszonych komputerów, które wykonują podobne zadanie 
obliczeniowe n-wymiarowego sześcianu dla przyległych powierzchni. Jednakże, lokalizacja i 
inne dane procesora wykonującego przyległe zadanie nie jest znana. Wzajemna znajomość 
lokalizacji procesorów w sieci Internet nie jest potrzebna. Zamiast tego procesor, który 
wykonał etap swojego zadania, wysyła rezultaty na adres IP najbliższego węzła WDD. Dane 
cyrkulują dookoła optycznej sieci WDD, do momentu odkrycia ich przez odpowiedni 
procesor, który prowadzi obliczenia przyległe.  

System WDD powinien działać na dużych geograficznie sieciach optycznych WDM, o 
wielu węzłach WDD, lub sieciach o znacznej wielokrotności WDM (te parametry są 
wymienne z punktu widzenia pojemności pamięci sieciowej WDD). Być może, w Optycznym 
Internecie następnej generacji wszystkie routery będą wyposażone w protokół WDD. Wymiar 
lub wielokrotność falowa sieci decydują o jej dynamicznej pamięci systemowej. W fazie 
przejściowej, internetowymi węzłami WDD mogą być zwykłe komputery podłączone do 
odpowiadającego im portu I/O routera dużej sieci IP/WDM. Sieć jest skonfigurowana tak, że 
zanim zacznie się transmisja danych WDD do rozłożonych komputerów, węzły WDD znają 
adresy IP następnych węzłów w sieci. Początkowo uzyskuje się to przez przyznanie adresów 
IP statycznych. W bardziej zaawansowanej wersji systemu WDD, system zarządzania może 
przyznawać adresy i śledzić węzły WDD w sposób dynamiczny.  

 
Wstrzykiwanie danych do internetowego systemu WDD  

Do każdego węzła internetowego WDD podłączony jest jeden lub więcej komputerów. 
W każdym węźle są dwa porty,  sokety i kanały -  jeden dla odbioru lub transmisji danych, 
drugi dla kontroli, zarządzania i sygnalizacji. Komplet kanał/socket/port kontrolno-
sygnalizacyjny jest używany przez komputer klienta w celu sygnalizacji, że jest gotowy do 
odbioru nowego zestawu danych z systemu WDD albo, że chce transmitować dane do 
systemu WDD. Kanał sygnalizacji i kontroli pozwala także komputerowi klienta na 
specyfikację opcjonalnych atrybutów zestawu danych, które chce odebrać lub nadać do 
systemu WDD np. nazwa pliku, przywileje odczytu i zapisu, itp.  

Gdy komputer klient jest gotowy do wysyłania zestawu danych do innego komputera 
rozproszonego, sygnalizuje WDD na kanale kontrolno-sygnalizacyjnym, gdzie może również 
dołączyć informacje opcjonalne o atrybutach. Gdy kontrola i sygnalizacja są zakończone, 
komputer klieny lub serwer inicjuje sesję TCP z węzłem WDD na porcie/sockecie/kanale/ 
danych i transferuje odpowiednie dane przeznaczone do wstrzyknięcia do systemu WDD. 
Ponieważ węzeł WDD jest geometrycznie blisko w sieci od komputera klienta, sesje TCP 
danych i kontrolno-sygnalizacyjne mogą być zrealizowane bez typowych ograniczeń TCP 
występujących na sieci dalekosiężnej. W przyszłości, w kolejnych wersjach systemu WDD 
omówione procesy sygnalizacji i transferu mogą stać się częścią stosu TCP w komputerze 
klienta lub w routerze sieci WDM, w ten sposób eliminując zupełnie potrzebę odrębnych 
urządzeń WDD. Węzeł WDD konwertuje pakiety TCP na pakiety UDP. Kanał 
sygnalizacyjno-kontrolny posiada możliwość przyznawania atrybutów opcjonalnych 
przepływowi pakietów UDP, całość jest wstrzykiwana jako przepływ danych UDP. Węzeł 
WDD utrzymuje kopię kompletnego przepływu danych w pamięci lokalnej. Węzeł WDD 
forwarduje pakiety UDP do adresu IP następnego węzła w sieci.  
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Odbiór danych w internetowym węźle WDD  
Gdy internetowy węzeł WDD odbiera strumień UDP to najpierw sprawdza, czy był 

źródłem tego strumienia UDP. Jeśli jest jego nadawcą, wówczas sprawdza czy strumień UDP 
został zaznaczony jako odebrany O.K. przez jakiś inny węzeł. Jeśli tak, to strumień UDP jest 
kasowany i usuwany z systemu WDD. Jeśli strumień nie jest oznaczony jako odebrany O.K. , 
wówczas kopia przetrzymywana w pamięci lokalnej jest wstrzykiwana do systemu WDD. Re-
iniekcja kopii oryginalnej poprawia możliwe zaburzenia sekwencji pakietów i uszkodzone 
dane.  

Jeśli węzeł internetowy WDD nie jest nadawcą strumienia UDP, wówczas sprawdza czy 
odpowiedni komputer klient sygnalizował, że jest gotowy do odebrania tego strumienia 
danych. Jeśli nie, pakiety UDP są natychmiast forwardowane do następnego węzła 
internetowej sieci WDD. Węzeł WDD nie zmienia źródłowego adresu każdego pakietu IP. . 
Nie sprawdzana jest sekwencja pakietów i jakość danych.  

Jeśli odbiorczy węzeł WDD odbiera sygnał od komputera klienta z deklaracją gotowości 
odbioru nowej porcji danych, wówczas strumień UDP jest kopiowany do buforowej pamięci 
WDD. Strumień UDP jest sprawdzany pod względem integralności danych, sekwencji 
pakietów i kompletności danych. Jeśli strumień UDP jest uszkodzony, przybył bez sekwencji 
pakietów, wówczas pierwszy pakiet jest forwardowany z powrotem do źródłowego węzła 
WDD i reszta danych jest kasowana.  

Zakładając, że kompletny strumień UDP został odebrany, węzeł WDD dokonuje 
ekstrakcji informacji opcjonalnej dostarczonej przez komputer źródłowy, na początku 
zestawu danych w przepływie (strumieniu) UDP. Te informacje zawierają: nazwę pliku, 
przywileje odczytu i zapisu oraz inne atrybuty. Jeśli informacja opcjonalna występuje, 
wówczas WDD wysyła ją najpierw do komputera klienta przez kanał sygnalizacyjno-
kontrolny dla potwierdzenia, że jest to specyficzny zestaw danych wymaganych. Na przykład, 
komputer klient może szukać specyficznego pliku lub typu plików a nie pierwszego 
dostępnego zestawu danych. Jeśli komputer klient potwierdzi, że jest to odpowiedni zestaw 
danych, dane są forwardowane do komputera klienta  poprzez sesję TCP na kanale danych. 
Jeśli nie jest to poprawny zestaw danych jakich poszukuje komputer klient, to klient wysyła 
NACK do WDD i przepływ UDP jest ponownie wstrzykiwany do strumienia danych i 
forwardowany do następnego węzła WDD.  

Jeśli komputer klient potwierdzi, że są to dane poszukiwane, wówczas węzeł WDD 
zaznacza nagłówek pakietu strumienia UDP, stwierdzający, że strumień został odebrany O.K. 
WDD forwarduje pierwszy pakiet, który zawiera bit odebrane O.K., do węzła źródłowego. 
Możliwe jest forwardowanie tego pakietu kilka razy w przypadkowych okresach aby 
absolutnie upewnić się, że węzeł źródłowy odbierze potwierdzenie. W innym przypadku 
węzeł źródłowy ponownie wstrzyknie źródłowy przepływ z powrotem do sieci Internet. Jeśli 
nie występuje opcjonalna informacja kontrolna, wówczas WDD natychmiast zaznacza 
strumień UDP jako odebrany O.K. i forwarduje pierwszy pakiet strumienia UDP z powrotem 
do węzła źródłowego. 
 
 
9. 3. 4.  ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ INTERNETOWĄ WDD 
 

Przetwarzanie warunków wyjątkowych może zamienić bardzo prostą koncepcję  
organizacji sieci lub protokół w bardzo złożone i nie-skalowalne rozwiązanie. Na przykład, 
działanie w przypadku uszkodzenia węzła WDD może spowodować poważne komplikacje, 
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jeśli nie podejmie się odpowiednich działań zapobiegawczych. Najprostszym 
zabezpieczeniem przed awarią węzła WDD jest posiadanie cały czas w sieci zestawu 
pakietów sprawdzających życie węzłów (kep alive packets). Pakiety te nieustannie 
przepływają pomiędzy węzłami. Pakiet życia i odpowiedni timer natychmiast zawiadamiają o 
awarii węzła. Można wówczas przedsięwziąć odpowiednią akcję korekcyjną utrzymującą 
integralność systemu WDD.  Zarządzanie systemem WDD jest odrębnym problemem, który 
trzeba będzie dokładnie rozwiązać przed wprowadzeniem systemu WDD do sieci 
produkcyjnej.  

Oczywiste jest, że system WDD może mieć zasadniczy wpływ na objętość ruchu w sieci 
Internet, nawet dla wielu długości fal. Nie potrzebnych jest wiele danych aby całkowicie 
zapchać taką sieć. W celu zapobiegnięcia takiej sytuacji byłoby najlepiej, jeśli dane WDD 
posiadałyby najniższy możliwy priorytet w takiej sieci. Na przykład używanie pakietów typu 
ICMP zapewniłoby, że routery w sieci mogłyby dać wszystkim innym pakietom wyższy 
priorytet niż pakietom WDD. Znaczna ilość sieciowych prac badawczych i testowych z 
różnymi aplikacjami będzie wymagana w tym zakresie w celu sprawdzenia jaka kombinacja 
węzłów i cyrkulujących pakietów zapewnia najlepszą równowagę pomiędzy innymi typami 
ruchu i ruchem WDD.  
 
9. 3. 5.   OPTYCZNY PROTOKÓŁ OBGP I WDD 
 

Potencjalne możliwości systemu WDD w zastosowaniach do komputingu rozproszonego 
oraz możliwość pełnej integracji tego systemu z siecią Internet następnej generacji otwierają 
szereg nowych koncepcji w sensie sieciowego prowadzenia e-badań np. nad zarządzaniem 
pierścieniem optycznym i ostatecznie nad demokratyzacją badań podstawowych.  

OBGP - Optyczny protokół BGP (Border Gateway Protocol) pozwala instytucjonalnemu 
użytkownikowi końcowemu, takiemu jak GigaPoPs, uniwersytetom, centrom badawczym 
ustanowić i nadzorować swoje własne długości fali, jako część sesji peering BGP. Z 
protokołem OBGP możliwe byłoby dla różnych instytucji ustanowić optyczny pierścień 
WDD dla specyficznej aplikacji, w celu integracji np. niewielkiej liczby tradycyjnych 
superkomputerów rozproszonych po terenie całego kraju. OBGP może być dobrym 
rozwiązaniem dla ustanowienia i zarządzania pierścieniem optycznym, ponieważ większość 
rozłożonych aplikacji komputingowych działa typowo nieprzerwanie od kilku godzin do 
kilku dni.  

Wyraźną tendencją rozwoju topologii sieci światłowodowych Internetu jest powstawanie 
znacznych ilości lokalnych sieci własnościowych (Condominium Fiber Networks) z 
ciemnymi światłowodami własnościowymi (w przeciwieństwie do dzierżawionych)  oraz 
niewielkich sieci WDM MAN typu METRO, też często własnościowych. Sieć Optycznego 
Internetu typu Metro nie posiada wewnętrznej pojemności przechowywania informacji takiej 
jak sieć rozległa. Jednakże z zastosowaniem optycznego protokołu OBGP abonent kontroluje 
swoje własnościowe długości fali w światłowodowej sieci kondominialnej, będącej 
własnością społeczności lokalnej (gminy, samorządu). Taka kondominialna długość fali może 
być bezpośrednio sprzęgnięta z długościami fali na rozległej krajowej sieci Internetowej 
zaweirającej system WDD. Przepływ danych WDD mógłby być przekierowywany, 
zasadniczo jako pętla w pętli, aby cyrkulować wzdłuż światłowodowej pętli Metro przed 
skierowaniem do następnego węzła WDD, na głównej sieci WDD. Dodatkowe węzły WDD 
mogłyby być zlokalizowane na pętli Metro w celu połączenia zasobów rozłożonego 
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komputingu wewnątrz społeczności lokalnej na lokalnych uniwersytetach, szkołach i 
ostatecznie indywidualnych domach.  

Jednym z najbardziej intrygujących zagadnień rozproszonego komputingu (sieci Grid i 
WDD) o wymiarze społecznym, socjologicznym,  psychologicznym i kulturowym jest 
potencjalna możliwość utworzenia internetowej, całkowicie publicznej, przyjaznej sieci 
naukowej o ogromnych możliwościach eksperymentalnych. Podobne możliwości stworzy w 
przyszłości interakcyjny multimedialny dostęp do wielkich baz danych wiedzy. W połączeniu 
tych dwóch warstw, sieć ta udostępni niespotykane możliwości badawcze zawierające 
zaawansowane ale przyjazne narzędzia naukowe i bazę danych aktualnej wiedzy.  

Sieci grid i rozproszony komputing stają się szybko fundamentem nowego typu badań, 
czasami określanych jako e-research.  Geonomika, proteomika, astronomia, fizyka cząstek 
elementarnych, kosmologia i inne dziedziny adaptują koncepcję internetowej sieci grid i 
rozproszonego komputingu jako podstawowego narzędzia odkrywczego, eksperymentalnego i 
modelowania. Im większa liczba rozłożonych komputerów które mogą być podłączone do 
sieci grid, tym większe są jej możliwości obliczeniowe.  

Internetowe sieci WDD, połączone z lokalnymi światłowodowymi sieciami 
komunalnymi mogą pozwolić na skorzystanie przez tą technologię z milionów komputerów 
rozproszonych po uniwersytetach, szkołach, domach. Mogą pozwolić użytkownikom, 
zlokalizowanym wszędzie, na bycie pełnoprawnymi uczestnikami w badaniach, tak jak to 
było i jest obserwowane wokół projektu Seti@Home. Znaczne grupy społeczne są 
zainteresowane braniem udziału w tego typu eksperymentach globalnych i badaniach 
podstawowych,  jeśłi tylko zostaną stworzone takie możliwości. Demokratyzacja badań 
naukowych, poprzez rozwój Internetu, i połączenia pomiędzy sieciami komunalnymi i 
naukowymi,  zapewni większe zasoby komputerowe i rozszerzy edukację publiczną.  

Implikacja koncepcji rozwoju Internetu na producentów telekomunikacyjnych, 
komputerowych i operatorów może być znaczna. Super komputer przyszłości, wydaje się że, 
będzie zrobiony raczej z krzemionki niż krzemu. Zasoby obliczeniowe będą zwiększane 
poprzez dodanie dodatkowej długości fali do rozproszonego systemu obliczeniowego. Sieć 
Internet stanie się wielkim rozłożonym superkomputerem.   
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10. KOSZTY I SCENARIUSZE MARKETINGOWE 

INTERNETU OPTYCZNEGO 
 
 

Wszystkie rozważania nad wdrożeniem systemów WDM oraz sieci Optycznego Internetu 
bazują na podstawowym założeniu znacznej obniżki kosztów dostępu do Internetu dla 
masowego użytkownika w najbliższej przyszłości. Szacunki kosztów bazują na różnych 
scenariuszach szczegółowego rozwoju sieci. Powszechnie mówi się o obniżeniu kosztów 
dostępu podstawowego o rząd wielkości wobec obowiązujących obecnie u czołowych ISP w 
ciągu kilku najbliższych lat. Na koszty końcowe abonenta składa się wiele czynników, 
poczynając od kosztów wdrażania nowych technologii fotonicznych, poprzez koszty 
elementów, podzespołów, urządzeń a kończąc na kosztach eksploatacji.  

 

 
Rys. 10.1.  Składowe kosztów dalekosiężnego systemu transmisyjnego WDM. 

 

Koszty typowego dalekosiężnego systemu transmisyjnego WDM składają się z 
czynników określonych symbolicznie na powyższym rysunku 10.1. Są to koszty kabla 
optycznego, koszty robót budowlanych związanych z kładzeniem kabla, koszty terenu pod 
kabel, wzmacniaki, instalacja, szerokopasmowe wzmacniacze optyczne, sprzęgacze WDM, 
regeneratory elektroniczne. Koszty tych elementów są w większości przypadków niezależne 
od rodzaju oferowanych przez system usług i rodzaju systemu: IP, WDM, Sonet czy też 
ATM.  
 
 
 
 



Optyczny Internet Terabitowy 
 

Optyczny Internet Terabitowy 
170 

10. 1.  KOSZTY SYSTEMÓW DALEKOSIĘŻNYCH IP NA WDM  
(SIECI SZKIELETOWE I DALEKOSIĘŻNE  
OPTYCZNEGO INTERNETU) 

 
Koszty Optycznego Internetu a szczególnie dynamika ich zmian w miarę wprowadzania 

fotonicznego, optoelektronicznego  i elektronicznego sprzętu nowej generacji zadecyduje o 
dynamice procesu globalizacji i stopniu homogenizacji sieci ogólnoświatowej. Możliwości 
znacznej obniżki kosztów biorą się z kilku równoległych procesów zachodzących we 
współczesnej telekomunikacji: szybki postęp technologiczny prowadzi do rozszerzenia pasma 
systemów telekomunikacyjnych, gwałtowne rozszerzenie pasma może doprowadzić do 
ujednorodnienia systemów transportowych, ujednorodnienie transportu doprowadzi do 
gwałtownej obniżki cen, obniżka cen doprowadzi do dalszego znacznego wzrost 
zapotrzebowania na pasmo.  

Przy pomocy przybliżonych obliczeń można określić koszty systemu IP na WDM. 
Koszty podano tutaj wg szacunków sieci Canet. Koszty kabla wynoszą ok. od 4 do 6$ za 
metr. Kabel zawiera typowo 48 włókien światłowodu typu NZDSF. Czas życia kabla zakłada 
się na 20 lat. Koszty utrzymania kabla wynoszą ok. 10% jego ceny całkowitej. Koszty 
instalacji są znacznie zmienne w zależności od miejsca ułożenia kabla. W środowisku 
zurbanizowanym są najwyższe i typowo wynoszą 25$ za metr. W środowisku 
niezurbanizowanym np. wzdłuż autostrad i torów kolejowych, koszty instalacji wynoszą 15$ 
za metr. Najtańsza jest instalacja na słupach, ok. 6$ za metr, ale znacznie wyższe są koszty 
utrzymania, rzędu 20% kosztów systemu rocznie – w ten sposób czas życia ulega skróceniu 
do 5 lat.  

Szerokopasmowe dwukierunkowe wzmacniacze optyczne kosztują ok. 250k$, włączając 
w to wszystkie niezbędne urządzenia towarzyszące. Urządzenia towarzyszące są zazwyczaj 
kompletowane dla pełnego zestawu wzmacniaczy dla różnych światłowodów, różnych pasm 
itp. Wzmacniacz optyczny dla jednego światłowodu kosztuje ok. 100 –150k$. Dla systemów 
OC192 10Gbit/s istnieje konieczność lokalizacji szerokopasmowych wzmacniaczy 
optycznych co ok. 50-80km. Niektóre rodzaje wzmacniaczy optycznych są dostępne u 
niektórych producentów w wersji jednokierunkowej za ok. połowę ceny wzmacniacza 
dwukierunkowego.  

Pełne zestawy szerokopasmowych, regeneratorów elektronicznych typu 3R kosztują ok. 
250-300k$ dla systemu wzmacniakowego dwukierunkowego 10Gbit/s. Wzmacniaki systemu 
2,5Gbit/s kosztują znacząco mniej, poniżej 100k$. Koszty układów jednokierunkowych są 
ponownie połową kosztów systemów dwukierunkowych. Wzmacniaki elektroniczne muszą 
być lokowane co ok. 250 – 300km. Sprzęgacze WDM kosztują ok. 20k$ za sztukę dla 
urządzeń ośmiokanałowych.  

Można obliczyć koszty optycznego dalekosiężnego internetowego systemu sieciowego IP 
dwu-falowego. Koszty takie zwykle normalizuje się do jednego metra całkowitej długości 
linii transmisyjnych i dla czasu eksploatacji 20 lat. Zakłada się także występowanie kosztów 
eksploatacji rzędu 10% rocznie. Nie uwzględnia się kosztów prawa transmisji. Zakłada się 
rodzaj kabla zawierającego np. 24 światłowody. Zakłada się zwielokrotnienie WDM np. 
osiem razy, lub więcej szesnaście,..., 128. Najpierw oblicza się koszty światłowodu i instalacji 
odniesione do 20 lat eksploatacji i pełnej amortyzacji. Koszty światłowodu 6$/m na 20 lat 
amortyzacji dają 2,7$/rok. Koszty instalacji 15$/m/20lat dają 5,5$/rok. Koszty zagregowane 
muf wzmacniakowych 50k$/50km/20 lat dają 1,5$/rok. Łącznie całkowite koszty kabla na 
rok wynoszą ok. 10$.  Dla kabla 48 włóknowego, zakładając połowę światłowodów jako 
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pracujące a połowę jako zapasowe uzyskuje się koszt 0,4k$/km/rok lub 0,4$/m/rok. W 
literaturze podawana jest porównywalna cena rzędu 0,5-0,6$/m/rok.  

Sprzęgacze WDM oraz wzmacniacze optyczne są wymagane oddzielnie dla każdego 
pojedynczego światłowodu. Koszty instalacji dla indywidualnego włókna wynoszą ok. 0,5$, 
koszty wzmacniacza optycznego 150k$/50km/5 lat amortyzacji/jedno włókno wynoszą ok. 
1$, koszty sprzęgacza WDM 20k$/250km/5 lat mogą być pominięte. Całkowite koszty 
wzmacniania optycznego i elektronicznej regeneracji wynoszą ok. 1,5$/m/włókno/rok. Dla 
każdego włókna zakładamy 8 długości fali WDM, więc powyższe koszty ulegają podzieleniu 
przez zwielokrotnienie falowe i wynoszą ok. 0,2$/λ/rok. Dla każdej pary długości fal 
wymagany jest co ok. 250-300 km wzmacniak elektroniczny o koszcie ok. 0,2$/λ/rok. W 
sumie daje to ok. 0,4$/λ/rok. Całkowite koszty dla optycznego internetowego systemu 
dalekosiężnego dwu-falowego WDM IP o długości 5000km wyniosą 0,4$ x 2 x 5000 km = 4 
M$/rok. W powyższej uproszczonej analizie ekonomicznej koszty składowe poszczególnych 
elementów systemu były obliczone w odniesieniu do pojedynczej długości fali. Obliczenia 
pokazują, które elementy stanowią główne składniki kosztów całkowitych. Największy wkład 
w koszty całkowite w odniesieniu do pojedynczej lambdy posiadają regeneratory 
elektroniczne i wzmacniacze optyczne. 

Koszty ulegają dość dynamicznym zmianom wraz z popularyzacją systemów WDM i ich 
gwałtownie rozwijającym się zastosowaniom w sieci Optycznego Internetu. Znacznej obniżce 
ulegają w szczególności ceny laserów półprzewodnikowych dla DWDM. Związane z tym 
ceny wzmacniaczy szerokopasmowych ulegają systematycznej obniżce i można 
przypuszczać, na podstawie poprzednich obniżek cen elementów składowych 
światłowodowych systemów i sieci teletransmisyjnych, że w ciągu kilku lat współczynnik 
obniżki ceny wyniesie kilka. Krytycznym poziomem ceny wzmacniacza optycznego wydaje 
się 30 – 50k$. Poziom ten odnoszony jest do relatywnych kosztów kabla i wówczas o 
kosztach systemu decyduje głównie kabel optyczny.  

Kolejnym problemem jest potencjalna znaczna obniżka cen chipsetów ramkujących 
Sonet/SDH oraz ostra konkurencja w niedalekiej przyszłości (pod względem cenowym i 
aplikacyjnym) z Ethernetem Gigabitowym. Można tutaj zakładać, na podstawie danych 
firmowych producentów sprzętu, że poziom redukcji cen wzmacniaków elektronicznych 
osiągnie wartość 20k$ lub nawet mniej dla jednej pary Tx/Rx. 

Przy wymienionych wyżej, przewidywanych redukcjach cen, wówczas dwu-falowy 
system Optycznego Internetu o długości 5000km będzie kosztował nawet ok. czterokrotnie 
taniej osiągając poziom 1M$/rok. 

Innym obszarem potencjalnych obniżek cen systemów Optycznego Internetu jest postęp 
technologiczny prowadzący do zmniejszenia ilości składników potrzebnych do budowy sieci. 
Zakłada się, że standardowa odległość między wzmacniaczami optycznymi dla systemów 
2,5Gbit/s i systemów 10Gbit/s będzie wzrastała od 50 przez 80 do 100km i więcej. Podobnie 
wzmacniak elektroniczny potrzebny obecnie co ok. 5 wzmacniaczy optycznych może być 
niezbędny co 7 – 10 wzmacniaczy, czyli dla odległości 600 – 800 a nawet ponad 1000km. 
Przy takich danych jak powyżej koszt analizowanego dwu-falowego systemu Optycznego 
Internetu o długości 5000km będzie wynosił w granicach 1 – 2 M$/rok. Dodając do tego 
przewidywane obniżki cen sprzętu i elementów, koszt może osiągnąć nawet poziom 
0,5M$/rok i mniej. Oznacza to blisko dziesięciokrotną redukcję kosztów sieci szkieletowej 
Optycznego Internetu w ciągu ok. pięciu lat. W tym czasie pasmo może wzrosnąć blisko 
stukrotnie.  



Optyczny Internet Terabitowy 
 

Optyczny Internet Terabitowy 
172 

Istotne wydaje się porównanie obecnych kosztów innych systemów optycznych z 
Optycznym Internetem. Różnica tych kosztów ulegała zmianom (np. pomiędzy siecią IP a 
Sonet/SDH), osiągając niedawno maksimum dochodzące nawet do ok. 10 razy, wahając się 
około współczynnika 5 razy  i malejąc do kilku razy wraz ze znaczną obniżką kosztów 
sprzętu SDH. Jednakże w tym czasie koszty sprzętu IP także ulegają znacznym redukcją 
utrzymując wartość współczynnika ciągle na poziomie kilka. Na przykład w roku 1999 ceny 
kształtowały się jak następuje: koszt otwarcia tradycyjnych usług Sonet/SDH bez 
zwielokrotnienia WDM dla raczej zachowawczego obecnie systemu OC-48 (2,5Gbit/s) 
wynosił ok. 10k$/km. Zakładając amortyzację pięcioletnią i 10% inflację, koszt wynosi ok. 
4$/m. Porównując ówczesne ceny Optycznego Internetu na poziomie ok. 0,75$/m i o 
podobnej przepływności, otrzymuje się różnicę ok. pięć razy na korzyść Optycznego 
Internetu względem tradycyjnej sieci Sonet. Ta presja cenowa w dłuższym okresie czasu 
posiada zasadniczy wpływ na trendy technologiczne i rynkowe, przewartościowując 
wzajemne relacje pomiędzy różnymi klasami systemów.  

Wraz z dalszą obniżką kosztów sprzętu regeneracyjnego i większymi odległościami 
między-wzmacniakowymi oraz zwiększeniem przepływności, koszty Optycznego Internetu o 
takiej samej przepływności będą wkrótce na poziomie 0,01$/km, w porównaniu z kosztami 
ok. 1$/km usług sieciowych tradycyjnego Sonetu/ATM. Ponadto, wraz z eliminacją 
protokołów wyższych warstw, obniżeniu ulegają koszty zarządzania taką uproszczoną 
strukturalnie siecią. Przewiduje się, że powszechna normalizacja sprzętu gigabitowego 
optycznego Ethernetu może doprowadzić ten stosunek cen do poziomu 1:1000 przy 
porównaniu z tradycyjną siecią Sonet bez WDM.  

W niektórych kręgach specjalistów od zagadnień ekonomicznych w telekomunikacji 
mówi się, że rozwój sieci IP pokazuje, a wręcz obnaża, jak wysoko świat przepłacał przez 
długi czas monopolistom telekomunikacyjnym, właścicielom dopracowanych, lecz 
zamkniętych technologii własnościowych (proprietary). Optyczny Internet nie tylko dokonuje 
rewolucji na poziomie cenowym w warstwie transportu sieciowego ale także w wielu 
dziedzinach naukowych, społecznych i kulturalnych. Jednym z przykładów w dziedzinie 
kultury jest powszechna akceptacja internetowych standardów mp3 czy divX niezależnie od 
początkowo zdecydowanie wrogiego nastawienia wielkich korporacji multimedialnych. 
Podobne zjawiska można było obserwować w dziedzinie Optycznego Internetu. Interesem 
finansowym wielkich korporacji telekomunikacyjnych było budowanie Optycznego Internetu 
na systemach o charakterze własnościowym, a nie na otwartym standardzie IP. Ta tendencja 
forsowania standardów zamkniętych mimo dużej różnicy kosztów trwa nadal.  
 
 
10. 2.  KOSZTY SYSTEMÓW MUNICYPALNYCH IP NA WDM 

(SIECI METRO OPTYCZNEGO INTERNETU) 
 

Optyczny Internet obecnej doby posiada trzy warstwy zasięgu geograficznego: WAN. 
MAN i LAN. Rozszerzanie pasma systemowego prowadzi do ewolucyjnej zmiany 
charakterystyk tych warstw. Barierę zawsze będą tworzyły różne koszty systemów o różnym 
zasięgu geograficznym. Funkcjonalność jednak zmienia się w zasadniczy sposób. Z optycznej 
warstwy LAN Internetu Optycznego bazującej na Ethernecie Gigabitowym można 
bezpośrednio sięgnąć gigabitowym łączem optycznym nawet kilkadziesiąt kilometrów poza 
obręb LAN macierzystego. Sytuacja zupełnie nie do pomyślenia w klasycznych 
rozwiązaniach sieci Internet i klasycznych rozwiązaniach sieci LAN. Jak nazwać taką sieć? 
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Te problemy pokazują ewolucję podstawowych pojęć sieci wymuszaną przez rozwój 
Optycznego Internetu. Z braku terminologii i szybkości rozwoju technik Optycznego 
Internetu pojawiły się np. takie pojęcia jak grube rury optyczne.  

Na poziomie municypalnym, na ograniczonych terenach zurbanizowanych, pojawiła się 
ostatnio kategoria sieci Optycznego Internetu bazująca na technice WDM, o stosunkowo 
niewielkim współczynniku zwielokrotnienia – na ogół od 4 do 32, określana terminem 
METRO. Są to sieci klasy WDM MAN, oferowane po stosunkowo niewielkich kosztach 
przez liczne firmy telekomunikacyjne. Część z tych systemów jest oferowana w postaci 
autonomicznej (poza typowymi panelami 19”) z własnymi zasilaczami i zintegrowaną, choć 
ograniczoną funkcjonalnie, warstwą zarządzania. Funkcjonalnie sieci takie, w różnych 
wersjach kosztowych, sięgają od rozbudowanych LAN do MAN. Zaletą ich zastosowania w 
istniejącej światłowodowej strukturze sieciowej LAN i MAN jest natychmiastowy wzrost 
przepływności związany ze zwielokrotnieniem WDM.  

Municypalne sieci WDM (METRO) nie wymagają zastosowania ani stosunkowo 
kosztownych wzmacniaczy optycznych ani regeneratorów elektronicznych. Ten czynnik 
obniża ich koszty. Jednakże, na terenach zurbanizowanych znacznie większe mogą być 
koszty instalacji systemu (jeśli system trzeba instalować od nowa a nie korzysta z zastanej 
optycznej infrastruktury kablowej). Wyższe mogą być koszty prawa drogi, w znaczeniu opłat 
i podatków municypalnych, dzielenia wspólnej kanalizacji, praw własności terenu, kolizji z 
innymi systemami miejskimi, itp. Można, analogicznie do poprzedniego przypadku optycznej 
sieci szkieletowej WAN Optycznego Internetu, przeprowadzić ocenę kosztów optycznej sieci 
szkieletowej METRO Optycznego Internetu. Ze względu na powyżej zaznaczone główne 
różnice, priorytety i dominanty kosztów w obu przypadkach będą różne. Ocenę kosztów 
zacytowano tutaj za systemem Canarie.  

Koszty kabla i instalacji kształtują się w przypadku systemu METRO w następujący 
sposób: światłowód 6$/m/20 lat amortyzacji daje koszty ok. 2,5$/kabel; instalacja 25$/m/20 
lat daje koszty ok. 10$/kabel; prawo drogi 10$/m/rok daje 10$/kabel. Łącznie daje to koszty 
w przybliżeniu 20$/kabel. Dla takiego samego kabla jak poprzednio zawierającego 48 
włókien przy 24 pracujących koszty wynoszą ok. 1$/włókno/m. Zakładamy, jak poprzednio 
8-krotne zwielokrotnienie falowe WDM na każde włókno. Koszty na jedną długość fali 
wynoszą obecnie ok. 0.1$/λ/m/rok. Zakładając system w postaci lokalnej pętli o długości 
5km, z dwoma długościami fali, koszty całkowite wyniosą ok. 1k$/rok. Zakładając 
dodatkowe dwie długości fali dla celów zabezpieczenia, koszty wyniosą dwukrotnie więcej, 
czyli 2k$/rok. Ponieważ municypalne systemy WDM są przezroczyste dla danych oznacza to, 
że na przykład lokalna pętla Optycznego Gigabitowego Ethernetu OC-48 powinna kosztować 
2k$/rok. Przy takiej konkurencji cenowej trudno dyskutować rozwiązania własnościowe 
SDH.  

Do powyższych kosztów trzeba dodać rzeczywiste wyposażenie sieci, takie jak optyczne 
punkty dostępowe OADM, rozgałęziacze, i inne elementy np. serwisowe, wymagane w 
każdym węźle sieci. Ten składnik kosztów będzie znacznie zmienny w zależności od ilości 
węzłów oraz zwielokrotnienia WDM. Jednak zakłada się, jak to w uproszczeniu pokazano 
powyżej w obliczeniach, że koszty te są znacznie mniejsze niż koszty światłowodów i prawa 
drogi.  
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11.    STANDARYZACJA  

    OPTYCZNEGO INTERNETU  
    I ORGANIZACJE INTERNETOWE 

 
 

 
Technologie i techniki składowe (obejmujące metody wytwarzania, elementy, 

urządzenia, podsystemy, protokoły, oprogramowanie, itp.) Optycznego Internetu podlegają 
bardzo licznym i na ogół niezwykle intensywnym procesom legislacyjnym w tym 
normalizacyjnym na szczeblu międzynarodowym. Obok uprawnionych ciał technicznych lub 
legislacyjnych powstają stowarzyszenia formalne i nieformalne o charakterze 
opiniotwórczym i lobbistycznym  na rzecz wprowadzenia konkretnych rozwiązań 
technologicznych Optycznego Internetu. Niektóre z tych stowarzyszeń mają długą tradycję 
działania i ich wpływ na rozwój standardów sieciowych jest znaczny. W skład stowarzyszeń 
wchodzą przedstawiciele przemysłowych ośrodków badawczych, uczelni, przemysłu, 
producentów sprzętu, handlu i finansów. W USA dla takiego ciała legislacyjnego jakim jest 
Instytut ANSI (American National Standards Institute) materiały z zakresu szeroko 
rozumianej elektryki przygotowuje od strony technicznej Instytut IEEE w oparciu o szerokie 
konsultacje środowiskowe. Te standardy są akceptowane na ogół przez społeczność 
międzynarodową za obowiązujące globalnie. Czasami jednak zdarzają się nieporozumienia 
(na tle finansowym) ale raczej np. w zakresie multimediów (np. standard DVD) a nie 
telekomunikacji. 
 
 
11. 1.   KOMITET NORMALIZACYJNY IEEE 802 LAN/WAN 

I  STANDARD OPTYCZNEGO ETHERNETU  
10 GIGABITOWEGO   802.3ae  

 
Jednym z naczelnych zadań IEEE jest opracowywanie 

standardów. Kluczową zasadą jest konsensus uczestników.  
Wewnątrz IEEE adekwatnym ciałem jest Standards 
Association – SA i jego Komisja Standardów (SB - Standarsds 

Board). S.A. nadzoruje proces tworzenia standardów poprzez dwa komitety. Komitet Nowych 
Standardów  (NesCom) zapewnia, że proponowane standardy są wewnątrz obszaru działania 
IEEE i że są przydzielone do opracowania odpowiednim komitetom technicznym, a także, że 
komitet techniczny jest reprezentantem wszystkich zainteresowanych stron. Drugi komitet – 
Standards Review Committee (RevCom) bada zaproponowane i recenzowane standardy i 
rekomenduje ich zatwierdzenie. Nowy standard posiada sponsora w postaci Technical Society 
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lub IEEE Committee nadzorującego proces administracyjny. Tworzona jest grupa robocza 
pracująca nad standardem. Standard musi być opracowany w okresie czterech lat.  

 

 

 
Rys. 11.1.  Grupy IEEE zaangażowane w tworzenie standardu Optycznego Ethernetu 10 
Gigabitowego oraz etapy procesu budowy standardu IEEE. 



Optyczny Internet Terabitowy 
 

Optyczny Internet Terabitowy 
176 

 
Komitet Normalizacyjny ds. LAN/MAN Instytutu IEEE o numerze 802 składa się z 

wielu Grup Zadaniowych (Task Forces) odpowiedzialnych za prowadzenie formalnych stron 
technicznych procesów normalizacyjnych w dziedzinie komunikacji sieciowej. 

Grupa zadaniowa 802.3z opracowywała standard Ethernetu Gigabitowego o wymienionej 
nazwie protokołu. Normę ratyfikowano w czerwcu 1998 roku.  Dotyczy ona następujących 
metod transmisji:  

1. 1000Base-SX (short haul fiber) na światłowodzie wielomodowym; 
2. 1000Base-LX (long hal fiber) na światłowodzie wielomodowym lub jednomodowym; 
3. 1000Base-CX (cross-connect) na specjalizowanych miedzianych jumperach w celu 

realizacji krótkich połączeń wewnątrz pomieszczeń sprzętowych;  
Grupa Zadaniowa i norma Ethernetowa 802.3ab obejmuje następującą metodę transmisji: 

1000Base-T (skrętka klasy piątej lub wyższej) na kablu miedzianym kategorii 5UTP jeśli 
kabel był testowany jakościowo na odbicia, rozproszeniowe straty wsteczne i zniekształcenia 
skrośne lub, co jest rekomendowane przez normę, na kablu klasy rozszerzonej 5E UTP. 
Normę Ethernetu 1 gigabitowego na skrętce  rozszerzonej klasy piątej ratyfikowano w 
trzecim kwartale 1999 roku. Norma 802.3ab spełnia: protokół dostępu – CSMA/CD; pełny 
duplex, transmisja na 100m 4 parowa UTP, BER lepszy niż 10-10; wymagania FCC klasa A. 

Grupa Zadaniowa IEEE 802.3ae opracowywała standard Ethernetu 10 Gigabitowego. 
Pełne dane z prac takich grup można znaleźć pod adresem www.ieee.org. Niektóre grupy 
powołują specjalne ciała do badania także przyszłości i potencjalnych rozszerzeń 
normalizowanej technologii. W przypadku grupy 802.3ae jest to ciało HSSG – Higher Speed 
Study Group. Każdy specjalista, ekspert w danej dziedzinie Internetu Optycznego, może stać 
się współpracownikiem lub nawet członkiem Grupy Zadaniowej IEEE. Grupy prowadzą 
swoje strony internetowe na których można znaleźć pełną dokumentację ich działania 
przeszłego, obecnego i zamierzeń. Prowadzona jest lista dyskusyjna. Utrzymywane są 
obszerne bazy danych ze wszystkimi materiałami, itp. Każdy specjalista może się 
wypowiedzieć. Kolejne wersje dojrzewającego standardu są przedstawiane publicznie, 
poddawane otwartej dyskusji, głosowaniom, itp.  
 

 
Rys. 11.2.  Terminarz przygotowywania standardu Ethernetu 10 Gigabitowego. 
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Standard Optycznego Ethernetu 10 Gigabitowego jest opracowywany od roku 1999, 
początkowo w grupie HSSG, której następnie nadano nazwę normy 802.3ae. Prace nad normą 
mają zakończyć się w połowie roku 2002 jej oficjalną ratyfikacją. W połowie roku 2001 lub 
w jego trzecim  kwartale ma być opublikowana wstępna wersja projektu normy przeznaczona 
do dyskusji publicznej. Wytyczne do standardu, materiały dyskusyjne i szkic normy oraz jego 
są dostępne w Internecie pod adresem www.802.3ae.org.  Ze względu na obszerność tych 
materiałów nie będą one tutaj szczegółowo przedstawiane.  

Zatwierdzenie międzynarodowego standardu optycznego Ethernetu dziesięcio- 
gigabitowego, przewidziane na rok 2002, będzie miało fundamentalne znaczenie dla rozwoju 
tanich sieci internetowych o hybrydowym zasięgu geograficznym 
 
 
11. 2.   ORGANIZACJE  GEA, 10GEA ORAZ GOC –  

ETHERNETU GIGABITOWEGO 
 

  
Organizacja GEA powstała w celu stworzenia pierwszej platformy badawczo, 

wdrożeniowo, przemysłowo, rynkowej dotyczącej rozwoju techniki Ethernetu Gigabitowego. 
Kilka lat później powstała organizacja 10GEA. 

Szczególnym celem Zjednoczenia na rzecz Dziesięcio-gigabitowego Ethernetu 10GEA 
[6] jest stanowcza promocja standardu transmisyjnego bazującego na technologii 10 
Gigabitowego Ethernetu oraz zachęcanie do tworzenia wdrożeń sieci i aplikacji bazujących 
na takiej sieci. Alians 10GEA operuje podstawowym argumentem, że sieć 10GbE (10Gbit/s 
Ethernet) będzie platformą integracyjną różnych systemów sieciowych dla prowadzenia 
teleobliczeń, transmisji danych, łączenia urządzeń, ale także i telekomunikacji. Statut 10GEA 
zawiera między innymi: poparcie dla rozwoju standardów 10GbE wewnątrz komitetu 
zadaniowego IEEE 802.3 [7], wkład merytoryczny do rozwoju integracji usług w sieci 10 
Gigabitowej lub do stopniowej konwergencji różnych usług, opracowywanie konsensusu dla 
specyfikacji technicznych, propagować świadomość, akceptację i poparcie dla rozwoju,  
przemysłu w zakresie sieci o takiej szybkości, Przyspieszyć procesy adaptacji i zastosowania 
techniki 10GbE, promować produkcję elementów, podzespołów, urządzeń i układów 10GbE, 
sprzyjać powstawaniu sieci testowych i aplikacyjnych, określić warunki wymienności i 
zastępowalności sprzętu 10GbE pomiędzy różnymi producentami, sprzyjać wymianie 
doświadczeń pomiędzy producentami i użytkownikami sieci 10GbE. 

 Powstanie i istnienie Stowarzyszenia GoC – Gigabit on Copper (1000BASE-T) jest 
wyrazem silnego przywiązania niektórych aplikacyjnych grup sieciowych, głównie 
internetowych i Ethernetowych do tradycyjnej topologii sieci LAN na skrętce. Grupa ta była 
inicjatorem opracowania pełnego standardu IEEE dotyczącego transmisji 1000BASE-T. Na 
skrętce wysokiej jakości możliwe jest podłączenie stacji roboczej w standardowej odległości 
100m od huba sieciowego. Taka sama odległość jest dopuszczalna pomiędzy przełącznikami. 
Wykorzystuje się kable klasy piątej rozszerzonej STP5E lub lepiej klasy szóstej. Technika 
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kładzenia kabla musi być bardzo dokładna, bez wygięć, ze zmianami kierunku trasy o 
profilowanych wygięciach i stałym minimalnym dopuszczalnym promieniem łuku. Kabel 
kładziony jest wyłącznie w rynienkach dla skrętki klasy 6.  
 
 
11. 3. CAIDA I  IPPM  -  ORGANIZACJE ANALITYCZNE INTERNETU 
   

 Organizacje CAIDA – Cooperative Association 
for Internet Data Analysis oraz IPPM – Internet 
Performance and Practices Measurement powstały w 
celu analizy zachowania sieci Internet w aspekcie 
globalnym. Publikują na sieci Internet wyniki swoich 
badań nad siecią. Badania te mają zasięg globalny. 
Organizacje wyposażają główne węzły sieciowe 
Internetu, w różnych częściach świata, w sprzęt 
monitorujący i kategoryzujący ruch. Dane z 
serwerów śledzących są przetwarzane przez 
wymienione organizacje i na ogół upubliczniane. 
Ilustracja na okładce niniejszego opracowania, a 

dotycząca pewnych ogólnych reguł asymetrii ruchu internetowego,  pochodzi z jednego z 
raportów CAIDA o charakterystykach ruchu w dzisiejszej sieci Internet. Oprócz prowadzenia 
rzeczywistych pomiarów ruchu, przetwarzania danych z tych pomiarów oraz 
upowszechniania danych przetworzonych, organizacje prowadzą badania prognostyczne, 
mające ewentualne skutki ekonomiczne i społeczne. Rysunek logo przedstawia globalne 
wyniki pomiarów ruchu internetowego z wyraźnym centrum w USA.  

CAIDA powstała jako inicjatywa NLANR. CAIDA nadal współpracuje blisko z 
NLANR/MOAT. Obecnie są to osobne jednostki. Formalnie CAIDA (www.cajda.org) jest 
wspólnym przedsięwzięciem wielu organizacji silnie zainteresowanych utrzymaniem 
pojemności informacyjnej sieci Internet i efektywności jego użytkowania na dobrym 
poziomie w funkcji wiecznie wrastającego popytu na pasmo. Uczestnicy CAIDA pochodzą  z 
przemysłu,  sfery komercyjnej, rządowej i naukowej. Członkowie CAIDA używają 
organizacji punktu ogniskowego promowania ściślejszej współpracy w zakresie techniki i 
utrzymania silnej, skalowalnej, globalnej infrastruktury Internetu. CAIDA zapewnia światu 
rodzaj neutralnych ram wspierających wspólne wysiłki techniczne nad szybkim rozwojem 
Internetu. CAIDA, została utworzona w 1997r., i jest zlokalizowana w Centrum 
Superkomputerowym Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego (SDSC – San Diego 
Supercomputing Center).  

Przedmiotem badań i celem działania CAIDA są procesy i zjawiska związane z 
przyszłym i obecnym rozwojem Internetu, o charakterystykach takich jak:  
- posiadają charakter procesów makro poziomowych, nie dotyczą w swej naturze 

pojedynczych zagadnień ISP a posiadają charakter kross-ISP, np. pomiary i analiza 
poziomów infrastrukturalnych;  

- technologie ewolucyjne znacznie skalujące możliwości Internetu w górę np. caching 
sieci Web, multicasting;  

- promują pogłębione i rozszerzone zrozumienie trendów zmian ruchu w sieci Internet 
stanowiących konsekwencję zarówno na poziomie indywidualnym jak i globalnej 
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infrastruktury Internetu, np. charakteryzacja zachowania ruchu z użyciem pomiarów 
biernych i altywnych oraz analiza danych routingu; 

- polepszenie możliwości operatorów ISP zarządzania swoimi sieciami poprzez 
ulepszoną analizę ruchu i narzędzia wizualizacyjne.  

CAIDA służy jako platforma ułatwiająca współpracę w wymienionych powyżej 
obszarach badań i zapewnia ramy dla organizacji komercyjnych i badawczych łączenia 
wysiłków w celu rozwiązania wspólnych problemów. Narzędzia i metodologie opracowane 
przez CAIDA są przewidziane do szerokiego wprowadzenia praktycznego, zarówno na 
obszarach badawczych jak i komercyjnych.  

CAIDA prowadzi obecnie szereg projektów o charakterze globalnym. W zakresie tych 
projektów współpracuje z innymi organizacjami i projektami o podobnym zakresie 
tematycznym; 
- NLANR/MOAT – CAIDA oraz NLANR (NSF’s National Laboratory for Applied 

Network Research) posiadają podobny zakres zainteresowań technicznych. Obie 
organizacje zajmują się akwizycją i analizą danych dotyczących ruchu oraz rozwojem 
związanych z tym narzędzi. NLANR’s MOAT (Measurement and Operations Analysis 
Team) wdraża system CORAL (OC3mon oraz OC12mon) monitoringu sieci SONET 
poprzez infrastrukturę typu HPC/vBNS (High Performance Connections / very high 
performance Backbone Network Service) [154-155]. CAIDA rozwija narzędzia do 
analizy danych z monitorów Coral.  

- NLANR/Cache – WEB Caching stał się popularnym rozwiązaniem internetowym od 
kilku lat z powodu możliwości oszczędzania pasma w sensie globalnym, które ten 
mechanizm wprowadza. CAIDA opracowuje komercyjne nowe modele cachingu różne 
od naukowego modelu NLANR GCH – Global Cache Hierarchy. Nowy model wymaga 
uczestnictwa operatorów ISP i ich odpowiedzialności za brak http oraz zapewnienie 
własnego tranzytu http, w odróżnieniu do automatycznego tranzytu lub istnienia 
dodatkowego operatora tranzytów http.  

- NGI/DARPA – Projekt NGI uwzględnia monitoring, przedstawianie i  przewidywanie 
zachowania ruchu w sieci eksploatacyjnej i eksperymentalnej. NGI rozwija i wdraża 
narzędzia do lepszego zarządzania siecią poprzez identyfikację anomalii ruchowych w 
czasie rzeczywistym. Komponenty tego projektu zawierają: rozwój narzędzi 
automatycznie odkrywających  i wizualizujących topologię Internetu i równoważnych 
połączeń z zastosowaniem metod CAIDA; monitoring i analiza zachowania ruchu 
internetowego w łączach szerokopasmowych poprzez rozwój monitorów OC12 i OC48; 
detekcja i unikanie zagrożeń poprzez zastosowanie monitorów Coral w celach 
bezpieczeństwa; zapewnienie magazynów dla masywnych ilości danych dotyczących 
ruchu i analizę tych danych. 

- SD-NAP – Punkt Dostępowy CAIDA NAP – Network Access Point jest zlokalizowany 
w siedzibie CAIDA i zatwierdzony oraz popierany przez SDSC i PCH – Packet 
Clearing House. SD-NAP umożliwia łączenie tranzytowych sieci IP wewnątrz 
lokalnego LATA. SD-NAP stanowi platformę do analizy ruchu; 

- Precyzyjny rozłożony system GPS pozwala CAIDA na pomiary jednokierunkowego 
opóźnienia IP pomiędzy różnymi częściami sieci na świecie.  

- CFLOWD jest oprogramowaniem do analizy i przechowywania danych 
eksportowanych z funkcji NetFlow urządzeń i routerów Cisco. Inni dostawcy sprzętu 
wprowadzają podobną funkcję. 
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- IECR – Internet Engineering Curriculum Repository – CAIDA była inicjatorem 
projektu IECR. Współpraca dotyczy tworzenia żywej składnicy dla internetowych 
zawodowych materiałów edukacyjnych i szkoleniowych;  

- Sprzęt – Szereg organizacji bierze udział w projektach CAIDA poprzez zapewnienie 
dostępu do swojego najnowszego sprzętu operacyjnego i pomiarowego jak np. Cisco, 
Compac/Digital, Mae-West, Sun, Cable&Wireless, Juniper Networks, Zocalo.  

CAIDA opracowuje szereg narzędzi analitycznych, akwizycyjnych i pomiarowych 
Optycznego Internetu następnej generacji:  
- CFLOWD – narzędzie analizy i zapisywania związane z funkcją NetFlow urządzeń 

Cisco. Umożliwia: zbieranie danych, analizę trendów, charakteryzację obciążenia w 
środowisku ISP, web hosting, prowadzenie billingu i accountingu, tworzenie profili 
użytkowników, monitoring bezpieczeństwa. 

- CoralReef – Oprogramowanie analizujące dane z biernych monitorów ruchu 
internetowego. Opracowywana jest wersja CoralReef dla ruchu gigabitowego OC48 i 
gigaethernetowego; 

- SKITTER – narzędzie do zbierania danych ICMP TTL (packet time to live) w celu 
mapowania połączeń internetowych. Umożliwia analizę ścieżek w Internecie i pomaga 
w wizualizacji tabeli routingu BGP. Skitter śledzi skoki IP w przód (hops) od źródła do 
wielu miejsc docelowych i umożliwia prezentację graficzną ruchu w wielu wymiarach. 

- SKIPING – Narzędzie do rysowania RTT i utraty pakietów w czasie rzeczywistym w 
długim okresie obserwacji; 

- SKTRACE – Prototypowe narzędzie do pomiarów i wizualizacji informacji hop-by-hop 
RTT; 

- ARTS++ - Biblioteka klas C++ I aplikace do przechowywania, manipulacji I analizy 
danych Internetowych CFLOWD I SKITTER; 

- RRDtool – (Round Robin Database tool) – uniwersalny system akwizycji i prezentacji 
danych pomiarowych w postaci skompresowanej.  

- NetGeo – Narzędzie wizualizacji topologicznej sieci, mapuje adresy IP, nazwy 
domenowe, numery AS (Autonomous System) do lokalizacji geograficznej.  

- Mapnet – Wizualizacja infrastruktury szkieletowej głównych operatorów internetowych 
ISP, wielu jednocześnie;  

- Plankton – Wizualizacja topologii GCH NLANR (Global Cache Hierarchy); 
- Otter i MantaRey – Wizualizacja węzłów i łuków w połączeniach danych typowych dla 

zastosowań internetowych. Rodzaje danych: vBNS SNMP, drzewa Web, związki 
między AS, pomiary aktywne CAIDA;  

- Gtrace – Mapowanie adresów IP do lokalizacji geograficznych;  
- GeoPlot – aplet Java umożliwiający geograficzne obrazowanie zestawu danych;  

Przedmiotem zainteresowania CAIDA jest wyłącznie oprogramowanie praktycznie 
wspomagające operatorów ISP i społeczność internetową w zakresie pomiarów i analiz. Dane 
dotyczące ruchu CAIDA czerpie z następujących źródeł: z sieci uczestniczących w 
eksperymentach, dane własnościowe dostarczane na podstawie umów o zapewnieniu 
poufności, pomiarów biernych, dane routingowe z projektów naukowych, dane aktywne 
związane z programem SKITTER.  

Także szereg innych organizacji pracuje nad narzędziami do nowych metod badania 
Internetu. Przykładem jest pakiet oprogramowania MGEN składający się z Multi Generatora 
(Mgen) i Dynamicznego Odbiornika (Drec) wykonany przez NRL (Naval Research 
Laboratory). Oprogramowanie pozwala na wprowadzanie do sieci i wyprowadzanie z niej w 
czasie rzeczywistym ruchu multicastingowego/unicastingowego UDP/IP. MGEN jest 
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używany do oceny możliwości zapewnienia multicastingu IP i RSVP przez sieci i urządzenia. 
Mierzy utratę pakietów, opóźnienie, jitter. Niektóre wersje MGEN posiadają GUI. Jest to 
oprogramowanie otwarte typu open source.  

 

 
Rys. 11.3.  MGEN - Interfejs Internetowego systemu pomiarowego Multicastingu [156]. 

 
 
11. 4.    ISOC  -  INTERNET SOCIETY   (www.isoc.org) 

 
Międzynarodowe Towarzystwo Internetowe 

jest organizacją niedochodową, pozarządową, 
międzynarodową, o profesjonalnym członkostwie. 
Obecnie posiada 175 członków instytucjonalnych i 
8600 członków indywidualnych w 170-kilku 
krajach. Każdy zainteresowany może zostać 

członkiem ISoc. Praca Isoc opiera się na czterech filarach: standardy, polityka publiczna, 
edukacja i szkolenie oraz członkostwo.  

Standardy. ISoc jest pod względem organizacyjnym jednostką macierzystą dla kilku 
Międzynarodowych Grup Roboczych opracowujących standardy internetowe i badających 
właściwości sieci Internet jak: IETF – the Internet Engineering Task Force (Grupa Zadaniowa 
Techniki Internetowej), IAB – the Internet Architecture Board (Komitet Architektury 
Internetu), IESG – the Internet Engineering Steering Group (Grupa Koordynacyjna Techniki 
Internetowej), IRTF – the Internet Research Task Force (Grupa Zadaniowa Badania 
Internetu). ISoc działa także jako redakcja i wydawca dokumentów RFC IETF.  

Polityka Publiczna. ISoc jest organizacją aktywną w obszarach takich jak: cenzurowanie 
i swoboda wyrażania swoich myśli na sieci Internet, opodatkowanie Internetu, zarządzanie, 
własność intelektualna. ISoc, w tym zakresie współpracuje z Grupą Zadaniową ISTF – 
Internet Societal Task Force (Socjologiczna Grupa Zadaniowa Internetu).  
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Edukacja i Kształcenie. Towarzystwo Internetowe pomaga w kształceniu wielu 
kluczowych specjalistów IT na całym świecie poprzez takie programy jak doroczny NTW – 
Network Training Workshop, SITC – Sustainable Internet Training Centers (centra 
Internetowego Kształcenia Ustawicznego) i poprzez wspieranie działalności lokalnej organów 
ISoc na całym świecie. ISoc jest sponsorem wydarzeń kulturalnych Internet Fiesta.  

Członkostwo. Aktywność członkowska zawiera dostarczanie usług dla członków 
organizacyjnych i indywidualnych oraz wspieranie Chapterów ISoc na całym świecie. Dwa 
główne biura ISoc mieszczą si w USA Reston, VA 20190 oraz w Szwajcarii, 1205 Genewa. 
Oczywiście w sposób najpełniejszy ISoc jest dostępna na sieci Web.  

Programy. ISoc jest zaangażowana w popieranie szeregu programów rozwojowych 
Internetu, np.: Internet w przestrzeni Kosmicznej – program InterPlanNet iSiG; BABEL – 
wspólny projekt ISoc i AT dotyczący międzynarodowej sieci internetowej; ThinkQuest – 
program rozwoju i konkurs edukacyjnych portali Web, innowacje bankowości internetowej. 
ISoc organizuje i sponsoruje międzynarodowe konferencje na temat technologii 
internetowych.  
 
 
11. 5.   IETF - THE INTERNET ENGINEERING TASK FORCE 

(www.ietf.org)  
IETF jest wielką społecznością 

międzynarodową projektantów sieci 
(Optycznego) Internetu, operatorów, dostawców 
oraz badaczy związanych z ewolucją 
architektury i zapewnieniem prawidłowego 
działania sieci Internet. IETF jest otwarta dla 
każdej zainteresowanej osoby.  Zadania 
techniczne IETF są wykonywane przez grupy 
robocze, podzielone tematycznie np. na routing, 

transport, bezpieczeństwo, itp. Większość pac jest wykonywana przez system list 
dyskusyjnych. IETF zbiera się trzy razy do roku. Grupy robocze są podzielone na obszary i 
zarządzane przez dyrektorów tematycznych – Area Directors - AD.  Dyrektorzy są członkami 
IESG – the Internet Engineering Steering Group. Nadzór nad pracami nad architekturą 
Internetu prowadzi IAB – Internet Architecture Board. IAB orzeka w sprawach spornych 
związanych z działalnością IETF. IETF i IAB są związane z ISoc. GAD - General Area 
Director pełni funkcję przewodniczącego IESG i IETF, oraz jest ex-officio członkiem IAB. 
Organizacją związaną z ISoc i IETF jest IANA – the Internet Assigned Number Authority – 
centralny koordynator przyznawania unikalnych parametrów protokołu internetowego.  

Formalnie biorąc, IETF jest samoorganizującą się grupą ludzi, którzy czynią autorski 
wkład techniczny i inny w budowę i procesy ewolucji Internetu i jego technologii. Jest to 
główne ciało zaangażowane w rozwój standardów nowego Internetu. Misją IETF jest:  

1. Identyfikacja i proponowanie rozwiązań problemów technicznych i operacyjnych 
Internetu. 

2. Specyfikacja rozwoju i użycia protokołów oraz rozwiązań architektonicznych bliskich 
zastosowania  praktycznego w celu rozwiązania problemów określonych w punkcie 1.  

3. Przygotowywanie rekomendacji  dla IESG dotyczących standaryzacji protokołów i 
zastosowanie tych protokołów w Internecie. 
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4. Ułatwianie transferu technologii  z IRTF (Internet Research Task Force) do szerszego 
grona użytkowników i społeczności internetowych. 

5. Zapewnienie forum dla wymiany informacji wewnątrz społeczności internetowej, 
dostawcami sprzętu i oprogramowania, użytkownikami, badaczami, agencjami 
kontrakcyjnymi i inwestycyjnymi, managerami sieci.  

Spotkania IETF nie mają charakteru konferencji choć są wypełnione prezentacjami 
technicznymi. IETF nie jest tradycyjną organizacją standaryzacyjną, choć opracowuje wiele 
dokumentów, które stają się standardami. IETF jest organizacją woluntarystyczną, która 
spotyka się trzy razy do roku w celu wypełnienie misji IETF. IETF nie oferuje członkostwa. 
Każdy może się zarejestrować i wziąć udział w dowolnym spotkaniu. Najbliższe znaczeniu 
bycia członkiem IETF jest być na liście mailowej IETF lub grupy roboczej. IETF pracuje 
poprzez listy mailowe.  

Organizacja powstała w roku 1986 w San Diego. W 1989r IAB uległ reorganizacji 
pozostawiając dwie grupy robocze IETF i IRTF. IRTF miał zająć się 0problemami 
długoterminowymi Internetu a IETF krótkoterminowymi. Po powstaniu ISoc w 1992 r. IAB 
rozpoczął działalność pod auspicjami stowarzyszenia. Pierwsze spotkanie IETF w Europie 
odbyło się w 1993r.  

Struktura działań  czterech grup (ISoc oraz ISoc Board of Trrustees, IAB, IETF i IESG) 
jest następująca. ISoc jest zarejestrowanym stowarzyszeniem zawodowym, którego celem jest 
rozwój i ewolucja Internetu w zastosowaniach społecznych, politycznych, technicznych i 
dowolnych innych. ISoc Trustees są odpowiedzialni za zatwierdzanie nominacji do Komitetu 
IAB proponowanych przez Komitet Nominacji IETF. IAB jest techniczną grupą doradczą dla 
ISoc. Jego zadania to nadzór nad rozwojem architektury Internetu, protokołów, apelacje od 
decyzji IESG. IAB zatwierdza członków IESG proponowanych przez Komitet Nominacji 
IETF. IESG jest odpowiedzialny za techniczny nadzór działań IETF oraz prowadzenie 
internetowych procedur standaryzacyjnych. Jako część ISoc administruje procesem 
standaryzacji, zgodnie z regułami stowarzyszenia do legislacyjnego zatwierdzenia standardu. 
IETF jest podzielony na osiem obszarów funkcjonalnych: aplikacje, Internet, IPng, 
zarządzanie siecią, wymagania operacyjne, routing, bezpieczeństwo, transport oraz usługi dla 
użytkowników. Każdy obszar posiada odrębnego, jednego lub dwóch dyrektorów obszaru. 
Dyrektorzy obszarów oraz przewodniczący IETF/IESG tworzą IESG. Obecnie 
przewodniczącym IETF/IESG jest Fred Baker. Każdy obszar posiada kilka grup roboczych. 
Grupa robocza pracuje nad współnym dokumentem informacyjnym, specyfikacją protokołu, 
rozwiązaniem konkretnego problemu Internetu. Większość grup roboczych ulega rowiązaniu 
lub przemianie po zakończeniu zadania.  

Osoby zainteresowane działalnością IETF zgłaszają się na spotkanie mailem. IETF 
rozsyła informacje dotyczące wszystkich dokumentów. Główna lista dyskusyjna IETF jest 
pod adresem ietf@ietf.org. Grupy robocze posiadają własne listy dyskusyjne. Dołączyć się do 
listy zawiadomień można pod adresem ietf-announce@ietf.org.  Dołączyć się do listy 
dyskusyjnej IETF można pod adresem ietf-request@ietf.org. W celu dołączanie się do obu list 
można wysłać jedno żądanie z zaznaczonymi oboma opcjami. Żądanie dołączania do listy 
dyskusyjnej nigdy, pod żadnym pozorem, nie należy wysyłać bezpośrednio na główną listę, 
która służy do dystrybucji materiałów IETF bezpośrednio do tysięcy specjalistów. Lista 
dyskusyjna IETF nie jest moderowana. Każdy może wyrazić swoją opinię dotyczącą 
Internetu. Jednak nie jest to miejsce na ubieganie się o cokolwiek i reklamę. Wyłącznie 
sekretariat IETF może wysyłać zawiadomienia. Dla osób nowych w IETF organizowane są 
szkolenia orientacyjne. Dokumenty IETF są przechowywane w archiwun InterNIC, 
ds.internic.net w katalogu /pub/current-ietf-docs w podkatalogach tematycznych.  
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11. 6.   KONSORCJUM W3C    (WWW.W3C.ORG) 
 

Konsorcjum World Wide Web 
(W3C) zostało utworzone w X 1994 w 
celu uniwersalizacji internetowego 
systemu WWW poprzez standaryzację 
oprogramowania, opracowanie 

wspólnych protokołów, zapewnienie ewolucji technicznej i interoperacyjności. W3C posiada 
500 instytucjonalnych członków z całego świata i jest uznawane za światowego integratora 
tego systemu. W3C powstało na terenie MIT we współpracy z CERN, DARPA i EC. 
Inicjatorem był Tim Berners-Lee.  

Konsorcjum W3C jest promotorem technicznej ewolucji i standaryzacji internetowej 
sieci WWW. Opracowano kilkadziesiąt specyfikacji technicznych służących infrastrukturze 
sieciowej. Sieć dostosowuje się do obserwowanych procesów: integracji komputerów, 
telekomunikacji i multimediów, wzrostu mocy obliczeniowej komputerów. W3C buduje 
podstawy sieci internetowej następnej generacji.  

Długoterminowe cele Konsorcjum W3C odnośnie internetowej sieci Web są:  
1. Uniwersalny dostęp – Uczynienie sieci web powszechnie dostępną poprzez rozwój 

technologii biorących pod uwagę różnice kulturowe, edukacyjne, możliwości, zasoby 
materialne, ograniczenia fizyczne użytkowników na całym świecie; 

2. Sieć Semantyczna – Rozwijanie środowisk programistycznych które pozwalają 
każdemu użytkownikowi zrobienie najlepszego użytku z zasobów na sieci. 

3. Sieć zaufania – Uwzględnienie w sieci web nowych regulacji prawnych, komercyjnych, 
społecznych koniecznych przez powstanie nowej technologii.  

Rola Konsorcjum W3C. Sieć Web rozwija się obecnie w tempie przekraczającym tempo 
rozwoju innych technologii. Staje się motorem rozwoju innych technik, a głównie 
telekomunikacji. Nowe technologie są wdrażane w tempie nie pozwalającym niejednokrotnie 
na ich wszechstronne testowanie w warunkach laboratoryjnych. Stwarza to sytuację, że Web 
staje się wielkim laboratorium nowych technik programistycznych i sprzętowych. Stwarza to 
wiele potencjalnych zagrożeń, a wśród nich to, że Web stanie się wieżą Babel. W tak 
rozległej inicjatywie o zasięgu ogólnoświatowym konieczne jest pilnowanie spraw 
normalizacji żelazną ręką. Konieczne jest wybieranie najlepszych rozwiązań z wielu 
propozycji. Konieczna jest ścisła koordynacja prac nad nowymi protokołami, aplikacjami, 
usługami, oprogramowaniem warstw niższych. Konieczna jest koordynacja pracy grupowej 
wielu znacznych zespołów o znacznym rozłożeniu geograficznym. Na adres W3C napływają 
miliony specyfikacji, uwag, propozycji, rozwiązań, itp. Stwarza to konieczność 
zagospodarowania tak wielkiego wysiłku zbiorowego. Stwarza to możliwość niezwykle 
szybkiego postępu prac programistycznych, także w sensie bardzo intensywnego testowania 
wprowadzanych produktów sprzętowych i programistycznych. A tym aspekcie konsorcjum 
W3C koncentruje swoje wysiłki na trzech głównych zadaniach rozwoju sieci internetowej 
WWW: 
1. Wizja: W3C promuje i rozwija przyszłość systemu WWW. Tworzona jest przez 

konsorcjum uniwersalna przestrzeń informacyjna poprzez stałą współpracę z ok. 
tysiącem naukowców i inżynierów na całym świecie. Grupa ta (W3C Team oraz 
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Member organizations) dokonuje identyfikacji cech i wymagań technicznych jakie musi 
spełniać sieć WWW.  

2. Projekt: W3C projektuje technologie sieci Web w celu realizacji tej wizji, biorąc pod 
uwagę istniejące technologie oraz technologie przyszłości.  

3. Standaryzacja: W3C dokłada wszelkich starań do ogólnoświatowych wysiłków 
standaryzacji rozwiązań sieci Web. W3C opracowuje dokumenty o nazwie 
Rekomendacje W3C. Dokumenty opisują bloki budujące sieć Web.  

Reguły projektowania sieci. Sieć Web jest aplikacją globalną budowaną na 
podstawowym szkielecie Internetu, i jako taka posiada pewne „wrodzone” fundamentalne 
zasady projektowania. Zasady te są obowiązujące wewnątrz procedur technicznych i 
organizacyjnych W3C. 
1.       Interoperacyjność: Specyfikacje dla języków i protokołów sieci Web muszą być 

kompatybilne wzajemnie i pozwalać na dostęp dowolnemu sprzętowi i oprogramowaniu 
w celu wspólnej pracy.  

2. Ewolucja: Sieć Web musi posiadać właściwość adaptacji do przyszłych technologii. 
Zasady projektowania są – prostota, modularność, skalowalność, rozszerzalność. 
Zwiększa to szanse, że Web będzie łatwiej podlegał adaptacji do nowych zadań np. 
takich jak ruchome urządzenia związane z siecią Web oraz cyfrowa telewizja.  

3. Decentralizacja: Decentralizacja jest bez wątpienia zasadą najnowszą i najtrudniejszą 
do zastosowania. Występują tu dwie przeciwstawne tendencje. Pierwszą jest odporność 
sieci internetowej Web na błędy, awarie, przeciążenia, itp. Drugą jest, że architektura 
sieci w  celu decentralizacji musi unikać, lub wyeliminować zupełnie, zależności od 
jakichkolwiek centralnych rejestrów,   

Działalność W3C. Konsorcjum działa na podstawie mandatu udzielonego mu przez 
organizacje członkowskie. Członkowie wyrażają opinię o opracowywanych dokumentach, 
które są przyjmowane na zasadzie konsensusu. Działalność jest organizowana w Grupach 
Roboczych (opracowywanie zagadnień technicznych), Grupach Tematycznych (zagadnienie 
ogólniejsze) i Grupach Koordynacyjnych (komunikacja pomiędzy związanymi grupami). 
Grupy są tworzone z reprezentantów Organizacji Członkowskich, Grupy Ekspertów i 
zaproszonych specjalistów. W takim układzie organizacyjnym produkowana jest większość 
rezultatów W3C jak Raporty Techniczne i Oprogramowanie Otwarte (Open Source), oraz 
usługi (np. walidacyjne). Te grupy zapewniają koordynację z innymi ciałami 
standaryzacyjnymi i środowiskami technicznymi. Obecnie aktywnych jest ok. 30 Grup 
Roboczych W3C. Grupa Ekspertów W3C organizuje swoje prace w pięciu domenach: 

1. Architektura. Opracowywanie technologii podłożowych dla sieci Web. 
2. Formaty Dokumentów. Opracowywanie formatów i języków prezentacji informacji 

użytkownikom Internetu z zapewnieniem: estetyki, zasad piękna, dokładności, 
wysokim poziomem kontroli.  

3. Interakcja. Opracowywanie metod zwiększenia interakcji użytkownika z siecią Web. 
Umożliwienie autoryzacji działań na sieci, zwiększenie korzyści użytkowników i 
autorów informacji (Content Provider). 

4. Technologia i Społeczeństwo. Opracowywanie infrastruktury sieci Web w kierunku 
zapewnienia oczekiwań społecznych, prawnych, polityki publicznej.  

5. Dostępność. Termin dostępność jest tutaj rozumiany bardzo szeroko, także w 
odniesieniu do osób niepełnosprawnych, ale również dostępność geograficzna, 
techniczna, społeczna, ruchoma, publiczna. Grupa Web Accessibility Initiative WAI 
definiuje dostęp do sieci Web przez pięć obszarów: technologia, instruktaż, narzędzia, 
edukacja i zasięg, badania-rozwój-wdrożenia.  
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Rekomendacje standardów W3C. Do tej pory W3C opublikowało ponad 20 
Rekomendacji Technicznych. Rekomendacje nie tylko są budowane na poprzednim stanie 
sieci ale są zaprojektowane aby służyć przyszłym aplikacjom. Reprezentują rozważne 
podejście ewolucyjne. Technologie HTML, URI, HTTP budowane są na solidnym 
fundamencie tworzonym przez XML.  

 Rys. 11.4.   W3C Rekomendacje W3C dotyczące internetowej sieci WWW. 
 

Opracowane rekomendacje, które schematycznie przedstawiono na rysunku 11.4. 
obejmują:  
1. HTML:  Trzy wersje HTML w tym ostatnio HTML 4.01. XHTML 1.0 o semantyce 

HTML 4 i syntaksie XML został rekomendacją w styczniu 2000.  
2. CSS:  Dwie wersje CSS, styli stron Web. Separacja struktury i prezentacji.  
3. PNG, WebCGM:  Dwie specyfikacje dotyczące grafiki na sieci Web.  
4. DOM:   DOM jest API (programowym interfejsem aplikacji) dostępu do struktury 

dokumentu, stylu, wydarzeń i innych cech. Nie zależy od języka programowania. 
Zapewnia interfejs standaryzowany dla różnego rodzaju oprogramowania w celu 
zarządzania dokumentami HTML i XML.  

5. XML:  XML 1.0 był pierwszy krokiem w kierunku następnej generacji internetowej 
sieci Web. Pozwala projektować języki każdej społeczności użytkowników dopasowane 
do ich konkretnych potrzeb i integrować je harmonicznie w generalną infrastrukturę 
bazującą na standardzie XML. Opracowano Style Związane z dokumentami XML, 
Associating Style Sheets, XSLT – transformacje XML.  

6. MathML:   MathML 1.0 jest pierwszym przykładem aplikacji XML dla dokumentów 
matematycznych na sieci Web.  

7. SMIL:   SMIL 1.0 pozwala autorom budować synchronizowane prezentacje 
multimedialne na sieci Web. SMIL jest aplikacją XML. 
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8. WCAG – Web Content Accessibility Guidelines:   Opublikowano dwie rekomendacje 
WCAG 1.0 (które przedstawiają wytyczne budowy dostępnych stron Web) oraz ATAG 
1.0 – Authoring Tool Accessibility Guidelines (jak budować narzędzia autorskie w celu 
generacji dostępnej zawartości sieci).  

9. PICS:   (Platform for Internet Content Selection) Opublikowano kilka specyfikacji 
PICS. Opisują mechanizm pozwalający użytkownikom na wybór i filtrowanie 
zawartości materiału sieci Web. Bazuje na metadanych.  

10. RDF:   (Resource Description Framework Model and Syntax) Rekomendacja dotycząca 
budowy przyszłej internetowej Sieci Semantycznej.  

Wyzwania Przyszłości. W inych specyfikacjach W3C rekomenduje przewidywane i 
pożądane zmiany w sieci przyszłości: 
1. Uniwersalny dostęp przez wiele urządzeń: Rekomendacja dostępu do Web poprzez 

urządzenia ruchome i telewizję, modularyzacja XHTMLu, XSLT, CC/PP (Composite 
Capabilities/Preference Profiles). 

2. Promocja najlepszych praktyk:   W3C nie jest w stanie zapewnić implementacji swoich 
rekomendacji jeśli społeczność autorska i użytkownicy nie są przekonani o ich wartości. 
Promocja i edukacja są w tym zakresie kluczowe. Częścią tej polityki jest rekomendacja 
Najlepszej Praktyki. Elementem Najlepszej Praktyki jest nieustająca praca nad 
ulepszaniem i uaktualnianiem opracowanych rekomendacji.  

3. Koordynacja z międzynarodowymi organizacjami i ciałami regulacyjnymi:  Integracja 
sieci Web w codzienne życie człowieka wymaga zgodności prawnej, socjologicznej, 
zapewnienie prywatności, praw autorskich itp.  

4. Różnorodność kulturalna:   Zapewnienie dostępu do sieci przez ludzi szukających 
informacji w różnych językach o różnych podłożach kulturowych.  

5. Promocja badań:  Kontynuacja ewolucji internetowej sieci WWW w dotychczasowym 
tempie wymaga nowych badań w szeregu dziedzin jak: reprezentacja wiedzy, 
optymalizacja protokołów, projektowanie architektury wielkich systemów rozłożonych.  

Konsorcjum W3C buduje bezpieczną, internetową sieć semantyczną o uniwersalnym 
dostępie, poprzez tworzenie wizji tej sieci, projektowanie i standaryzację, przy zastosowaniu 
zasad projektowania – interoperacyjności, ewolucyjności i decentralizacji. Procesy 
wewnętrzne W3C są organizowane zgodnie z trzema zasadami:   

1. Neutralność względem dostawców technologii i rynków:  Zasada umożliwia otwarte 
publiczne komentarze. 

2. Koordynacja:  Web stał się wydarzeniem znacznym w zakresie i skali inwestycyjnej, 
tak że żadna pojedyncza organizacja nie może i nie powinna posiadać nad nim 
kontroli w przyszłości. W3C w tym zakresie współpracuje z organizacjami – IETF, 
WAP Forum, Unicode Consortium, Web3D Consortium i Komitetami ISO.  

3. Konsensus:   Konsensus jest podstawową zasadą działania sieci Web. W3C działa na 
niewzruszonej zasadzie jednomyślności ciał technicznych, normalizacyjnych i 
koordynujących. W przypadku nie jednomyślności opracowano optymalne procedury 
wypracowywania decyzji, także z uczestnictwem ekspertów i szerokiego frontu 
użytkowników Internetu.  

Członkowie Konsorcjum. Członkowie uczestniczą w pracy W3C poprzez inwestycje i 
aktywność swoich reprezentantów. Członkowie zapewniają siłę i określają kierunki działania 
W3C. W mniejszym stopniu W3C jest finansowana źródeł publicznych. Członkostwo W3C 
jest otwarte dla wszystkich organizacji. Prawa członkowskie obejmują: uczestnictwo w 
pracach Komitetu Doradczego W3C; rekomendacje strategiczne, dostęp do informacji 
członkowskich, uczestnictwo w pracach Grup Roboczych.  
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Zespół Ekspertów W3C (Team) składa się z 60 osób pracujących głównie w trzech 
ośrodkach: MIT/LCS, INRIA Francja i Keio University Tokyo. Role Zespołu są następujące: 
śledzenie rozwoju nowych technologii, wyznaczanie kierunków działań, organizacja i 
zarządzanie działalności, współpraca z członkami, prasa, promocja, marketing.  

W3C blisko współpracuje z użytkownikami sieci Web poprzez umożliwienie 
zainteresowanym osobom: uczestnictwa w dyskusji nad standardami i rekomendacjami 
poprzez publiczne listy dyskusyjne, autorski udział w oprogramowaniu otwartym, 
tłumaczenia raportów technicznych na własne języki, bycia zaproszonym wybitnym 
specjalistom z poszczególnych dziedzin zainteresowania jako ekspert zewnętrzny do prac 
grup roboczych, uczestnictwa w konferencjach W3C.  

Konsorcjum W3C podsumowuje swoją działalność i misję na sieci w siedmiu punktach: 
1. Uniwersalny, powszechny dostęp do sieci – wyrównywanie szans, stworzenie możliwości 

równych korzyści dla wszystkich;  
2. Sieć Semantyczna – sieć znaczeniowa, gdzie można wprowadzać automatyzowane 

mechanizmy pracy twórczej komputerów poprzez użytkowników;  
3. Zaufanie – bezpieczna sieć współpracy;   
4. Interoperacyjność – globalna standaryzacja;  
5. Ewolucyjność – możliwość rozwiązywania problemów przyszłości;  
6. Decetralizacja – elastyczność, niepodatność na zakłócenia pracy, rozproszenie zasobów;  
7. Multimedia – rozwój technik SVG, SMIL itp.  
 
 
11. 7.   RIPE – Reseaux IP Europeens   (www.ripe.net) 
 

 RIPE jest otwartą społecznością 
współpracy pomiędzy organizacjami i 
jednostkami prowadzącymi sieci IP WAN na 
terenie Europy i poza Europą. Celem 
społeczności RIPE jest zapewnienie  
koordynacji administracyjnej i technicznej 

niezbędnej w celu działania pan-eurpejskiej sieci IP. RIPE nie jest operatorem własnej sieci. 
Obecnie zasięg koordynacji RIPE obejmuje ok. 20 milionów serwerów internetowych. RIPE 
nie posiada formalnego członkostwa i jest grupą woluntarystyczną. Wyjątkiem jest Centrum 
Koordynacji Sieci RIPE NCC (Network Coordination Centre). Działalność RIPE jest 
wykonywana wewnątrz Serwerowych Grup Roboczych poprzez mailingowe listy dyskusyjne. 
Grupy robocze RIPE spotykają się trzy razy do roku podczas Konferencji RIPE.   

RIPE NCC jest jednym z trzech światowych Regionalnych Rejestratorów Internetowych, 

obok  ARIN – American Registry for Internet Numbers i APNIC – Asia Pacific 
NIC.  RIPE NCC działa na rzecz swoich członków w Eropie, na Bliskim i Środkowym 
Wschodzie, Północnej Afryce i części Azji. Członkiem RIPE NCC jest ok. 3000 Lokalnych 
Rejestratorów Internetowych (LIR – Local Internet Registries). LIR reprezentują duże grupy 
operatorów ISP.  



Optyczny Internet Terabitowy 
 

Optyczny Internet Terabitowy 
189 

11. 8.   IANA  I  ICANN   
 

 Adresy IP są dystrybuowane w sposób 
hierarchiczny. IANA – Internet Assgned Numbers Authority (www.iana.org) przyznaje 
przestrzeń bloków adresów Regionalnym Rejestratorom Internetu (RIR – Regional Internet 
Registraries). RIR przydzielają blokowo przestrzeń adresową IP Lokalnym Rejesrtratorom 
Internetu (LIR – Local Internet Registraries). LIR przydzielają adresy końcowym 
użytkownikom.  

ICANN – The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (www.icann.org) 
jest technicznym ciałem koordynującym Internetu. Utworzone w  1998 r. przez szeroką 
koalicję instytucjalnych użytkowników Internetu ICANN ewolucyjnie przejmuje niektóre 
funkcje IANA.  
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CZĘŚĆ II   
 
 

INFRASTRUKTURA I ZASTOSOWANIA 
OPTYCZNEGO INTERNETU 
 
 

Część II opracowania o Optycznym Internecie poświęcono szkicowemu omówieniu 
dwóch masywnych zagadnień związanych z tematyką sieci globalnej tcp/ip: sieciowej 
infrastrukturze technicznej i organizacyjnej oraz wybranych przykładów obecnych i 
planowanych zastosowań badawczych i technicznych a także eksploatacyjnych i 
komercyjnych optycznej ultra-szerokopasmowej sieci  globalnej IP na różnych jej poziomach 
geograficznych – LAN. MAN i WAN. Infrastrukturę przedstawiono wybiórczo na 
przykładzie Internetu w USA (np. NGI i Internet2) i Europie (Terena).  Zastosowania 
przedstawiono na tle subiektywnie zarysowanych cech globalnych sieci Optycznego 
Internetu. Cechy globalne wydają się stymulować konkretne zastosowania. W kilu 
przypadkach można powiedzieć, że to się sprawdziło, choć sieć jest cały czas na początku 
swego dynamicznego rozwoju.  

Nie wszystkie przedstawione składniki infrastruktury sieciowej Internetu, szczególnie w 
Europie, są już wykonane w technologii optycznej. Ewolucyjne procesy migracji 
technologicznej postępują jednak z wzrastającą dynamiką, i można się spodziewać że w ciągu 
kilku lat sieci szkieletowe będą wyłącznie optyczne o przepustowościach multigigabitowych, 
jak to zakładają programy GEANT oraz eEurope2002.  
 
 

12.   WSTĘP,  GLOBALNE  CECHY  
SIECI  OPTYCZNEGO  INTERNETU  

 
 

O współczesnych zastosowaniach sieci Optycznego Internetu decyduje wiele czynników. 
Spośród nich, jak wydaje się,  kilka najważniejszych to:  

1. Uwarunkowania historyczne rozwoju sieci,  
2. Przewartościowujące się klasyczne i nowe potrzeby rozwijającego się społeczeństwa 

informacyjnego,  
3. Nowe możliwości zaspokajania potrzeb jednostki społeczeństwa informacyjnego, 
4. Ewolucyjnie ujawniające się globalne cechy nowo budowanej sieci światowej.  
5. Różnego rodzaju sprzężenia zwrotne pomiędzy rozszerzającą się dostępnością nowej 

infrastruktury informacyjnej a jednostką i społeczeństwem. 
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W niniejszym opracowaniu na temat Internetu Optycznego, w którym zdecydowanie 
przeważa strona techniczna zagadnienia (z najsilniejszym akcentem na fotonikę) nie sposób 
jest poruszyć choćby zarysu wszystkich aspektów, społecznych, ekonomicznych i 
psychologicznych rozwoju i zastosowania nowej technologii o szerokim znaczeniu 
infrastrukturalnym. Tym bardziej, wydaje się, że problematyka nowej sieci przenika coraz 
mocniej niemalże całą przestrzeń społeczną Jako wprowadzenie do zastosowania sieci 
Optycznego Internetu Autor, z konieczności wyboru, ograniczył się do przedstawienia w 
zarysie dwóch aspektów: subiektywnie widzianych cech globalnych sieci Optycznego 
Internetu oraz przeglądu obecnych i rozwijanych zastosowań. Subiektywne podejście 
wybrano, aby całe opracowanie nie było cytatem z sieci Internet, a także z potrzeby 
podzielenia się przez Autora własnymi wieloletnimi doświadczeniami z uczestnictwa, ze 
swoją grupą badawczą, w rozwoju sieci Internet i obecnie Optycznego Internetu.  

Sieć Internet korzystała z technologii optycznych w pewnym zakresie od samego 
początku wprowadzenia światłowodów do telekomunikacji. W okresie jeszcze przed 
zastosowaniem technologii WDM, sieci szkieletowe ATM w zakresie ewolucyjnie 
wzrastającej prędkości transmisji od kilkudziesięciu Mbit/s do kilkuset Mbit/s, z których 
korzystał Internet, budowano już na światłowodach. Na tamtym etapie rozwoju światłowód 
pozwolił na zmniejszenie kosztów systemów szkieletowych poprzez zwiększenie odległości 
między-wzmacniakowych i zwiększenia przepływności transmisyjnej. Te procesy uległy 
dramatycznemu przyspieszeniu po wprowadzeniu technologii WDM. Podczas, gdy pierwszy 
etap nie zmienił nic w hegemonii systemów SDH, to drugi etap, nazywany czasami 
eufemistycznie erą DWDM systematycznie zmienia priorytety aplikacyjne. Technologia 
WDM, i w związku z tym możliwości znacznej rozbudowy funkcjonalnej sieci optycznych 
była przyczyną do rozszerzenia frontu prac badawczych nad nowymi protokołami sieciowymi 
– transmisji, zabezpieczeń, odtwarzania, diagnostyki, zarządzania. Nowe wersje protokołów 
MPLS i IP są tego jawnym dowodem. Obecne nowe rozwiązania protokołów sieciowych 
mają możliwości definiowania nowych rodzin atrybutów dla różnych warstw sieci, zupełnie 
poprzednio niestosowanych i nieznanych.  

Można powiedzieć, że jednym z mega-trendów rozwojowych sieci Internetu Optycznego 
a za tym i jej możliwych aplikacji jest zmiana charakteru sieci globalnej ze statycznego na 
dynamiczny. Dynamika potrzebuje większego opisu niż statyka. Do rozpoczęcia 
ewolucyjnych zmian potrzebne było pasmo, coraz więcej pasma. Pasmo jest wprost 
wymienne na dynamikę sieci i aplikacji sieciowych. Dynamika aplikacji zawiera w sobie 
takie fundamentalne atrybuty jak: czas i  szybkość dostarczania informacji, objętość i 
bogactwo, szerokość,  pełnię, różnorodność informacji, rozszerzenie kategorii źródeł 
informacji i jej użytkowników. Dużą szybkość dostarczania informacji o dużej objętości 
zapewnia wyłącznie pasmo. Pasmo zapewnia dużą szybkość reakcji sieci na znaczną 
zmienność żądań. Żądania, czy też zadania użytkowników są deklaracją użycia pasma.  

Dynamika aplikacji oznacza brak konieczności bezpośredniego uczestnictwa 
użytkownika w poza-decyzyjnych i czasochłonnych fazach jej pracy. Dla użytkownika sieci 
(maszyny czy człowieka) liczy się wynik działania sieci i zainstalowanej w niej aplikacji 
korzystającej z jej zasobów. Dynamika sieci oznacza także znaczne zwiększenie 
różnorodności interfejsów wejścia i wyjścia z sieci. Ogromnym skokiem ewolucyjnym 
rozwoju sieci, lecz prawie w ogóle nie zauważonym, stało się podjęcie przez coraz większą 
część jej, czasami dodatkowo wyposażonych, węzłów końcowych także funkcji 
inteligentnego użytkownika sieci. Budzi to, co prawda u niektórych mniej zorientowanych 
użytkowników sieci skojarzenie, że system ewoluuje w kierunku sieci-dla-sieci, sieci dla 
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samej siebie. Tak jednak nie jest. System operacyjny nałożony na sprzęt musi zajmować 
część jego zasobów w celu budowy inteligencji maszynowej.  

Dynamika sieci to jej inteligencja - proporcjonalna do zasobów pasma. W ostatecznym 
rozrachunku inteligencja sieci musi być budowana, może między innymi, z pasma. Szybkość, 
różnorodność i złożoność reakcji sieci na dowolne wydarzenie jest proporcjonalna do pasma i 
zasobów obliczeniowych. Pasmo i zasoby obliczeniowe sieci też są ze sobą związane. W tym 
zakresie są dwa podstawowe podejścia projektowe i oceny przyszłego rozwoju sieci 
optycznych i jej aplikacji. Z jednej strony mówimy o sieciach zupełnie nieinteligentnych, ale 
ponieważ to brzmi pejoratywnie to takie sieci nazywamy z optyczna całkowicie 
przezroczystymi. Z drugiej strony mówimy o konieczności wbudowywania większej 
inteligencji w sieci telekomunikacyjne obsługujące, na przykład, Optyczny Internet.  

Sieć przezroczysta „nie myśli”, robi swoje, robi  to co jej każą, transmituje wszystko bez 
wpływu na to co transmituje. Istnieje kilka poziomów tej nie-inteligencji, braku inteligencji 
lub przezroczystości, przezroczystość dla danych, protokołów, zarządzania, nawet sprzętu. 
Pojęcie całkowitej przezroczystości sieci oznacza jej niewidzialność. Próbowane są różne 
nazwy dla tych nowych, rodzących się na naszych oczach, niespotykanych atrybutów sieci – 
grube rury, jeszcze grubsze rury, najgrubsze rury bez inteligencji, rury z inteligencją na 
obrzeżach. Sieć niewidzialna, czysty abstrakt nieograniczonego pasma transmisji. 
Nieograniczone pasmo transmisji, marzenie telekomunikantów sprzed dziesięcioleci, 
marzenie inżynierów od stu lat,   jest powrotem do pięknej naukowej idei eteru, wszech-
wypełniającego całą przestrzeń a niby nie mającego wpływu na wydarzenia. A jednak 
będącego nieruchomym odnośnikiem wszystkiego.  

System telekomunikacyjny z nieograniczonym pasmem staje się układem współrzędnych, 
układem odniesienia, bezwzględną wszechobecną, wszech-wypełniającą naszą przestrzeń 
koordynatą, czego? Nowej cywilizacji informacyjnej. Dzisiaj takie rozważania powodują 
przestrach. Sama informacja, a kto będzie produkował cokolwiek materialnego, kto będzie 
piekł chleb? Odpowiedź, którą znamy nie jest pełna, jest na dzisiaj. Zaawansowana globalna 
infrastruktura poprawia wszelką sprawność działania, także globalizuje te działania, 
wzmacnia, zmniejsza ich wartość jednostkową. Przeciwnicy mówią jednocześnie, że 
uprzedmiotawia człowieka, zrywa indywidualne więzi społeczne, tworzy podatną na tylko 
jednego, nieznanego jeszcze, ale na pewno gdzieś istniejącego, wirusa monokulturę i 
zapewne jest w tym ziarno prawdy. Tworząc globalne systemy infrastrukturalne (do których 
bez wątpienia zaczyna powoli należeć budowana globalna sieć Optycznego Internetu), będące 
cywilizacyjnymi układami współrzędnych tworzymy więc albo nową architekturę 
rzeczywistości społecznej albo co – idziemy w złym kierunku? 

Dynamika sieci to bogata warstwa mechanizmów samokontroli, samoregulacji, samo-
diagnostyki, podejmowania decyzji strukturalnych, rekonfiguracyjnych. Ciągłe badanie 
swojego stanu z dynamiczną reakcją na zmieniające się parametry pracy. Optymalizacja 
użycia zasobów – do czasu rzeczywiście, a nie w przenośni, nieograniczonego i bezpłatnego  
pasma. 

Dynamika sieci to jak najprostszy i jak najwszechstronniejszy interfejs operatora, 
operatora który nie musi robić prawie nic, ale jest w pełni informowany o stanie optymalizacji 
parametrów i użytkowania zasobów sieci. Dynamika sieci to inteligencja nie pozwalająca 
operatorowi na zepsucie czegoś, nawet świadome. A więc jednak inteligencja musi być. Ale 
może rodzaj inteligencji nie umniejszającej przezroczystości sieci? Ponownie pojawia się 
problem umiejscowienia inteligencji w sieci – na obrzeżach?  

Dynamika sieci to koszty. Ponownie pojawia się zagadnienie globalizacji, tym razem 
ekonomicznej. Budowa globalnej przezroczystej sieci a taką jest, lub raczej dopiero będzie w 
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przyszłości,  Optyczny Internet jest zadaniem ogólnoświatowym a nie lokalnym. Gęsty 
szkielet światłowodowy sieci Optycznego Internetu musi wielokrotnie przeciąć ziemskie 
oceany, morza, góry i kontynenty. Jesteśmy dopiero na zupełnym początku tego 
tapetowania naszej planety tkaniną światłowodową, nowym cywilizacyjnym systemem 
nerwowym. 

 Zachłysnęliśmy się niedawno – zaledwie kilka lat temu, znacznym jak na obecne 
możliwości techniczne,  skokiem pasma w górę spowodowanym, naprawdę pełnym sukcesu, 
wprowadzeniem technologii WDM. W dużej mierze ten system był wprowadzany na 
istniejącą infrastrukturę kablową. Ta struktura jest w wielu miejscach nad wyraz skromna. 
WDM, DWDM, VHDWDM, telekomunikacja satelitarna, radiolinie, żadna technologia nie 
zastąpi uporczywego i systematycznego kładzenia nowych kabli optycznych z coraz 
większą ilością odpowiednio nowoczesnych światłowodów telekomunikacyjnych.  

Dzisiaj już dość dobrze wiemy co potrafi pojedynczy światłowód, potrafimy mniej więcej 
przewidzieć ile będzie mógł transmitować za dwadzieścia lat – powiedzmy sto – tysiąc razy 
tyle co dzisiaj. Jeśli pasmo da się wymienić na pieniądze, na przyjemność, na 
odpoczynek, na korzyści, na postęp, na zdrowie, na naukę i wiedzę, na bezpieczeństwo, 
na sprawiedliwość, itp., to nie ma wątpliwości, że będzie go zawsze za mało. Wskazówka 
praktyczna nie tylko dla polskiego świata telekomunikacyjnego. Tworzyć pasmo nie patrząc 
na obecne zapotrzebowanie. Jesteśmy „lata świetlne” od jakiegokolwiek nasycenia w 
zakresie zapotrzebowania na pasmo. Tylko czy nas na to stać?  

Pasmo to współczesna gorączka złota. Pasmo to wyścig cywilizacyjny, paszport 
należenia do klubu posiadających niezwykle cenny optyczny system nerwowy. Niektóre 
społeczeństwa aż nadto dobrze wiedzą o tej, odkrytej relatywnie niedawno, prawdzie. 
Odzwierciedleniem tej wiedzy są bardzo konkretne działania strategiczne w sferze nauki, 
techniki, edukacji ogólnej i kształcenia zawodowego, przemysłu, wdrożeń, handlu, działań 
międzynarodowych, kształtowania świadomości społecznej, nawet kultury.  

U nas w kraju takim przykładem odzwierciedlenia systematycznie wzrastającej wiedzy o 
potencjalnej przyszłej roli Optycznego Internetu w gronach decyzyjnych i opiniotwórczych 
ciałach publicznych są opracowania rządowe dotyczące strategii rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego a także, podejmowane coraz częściej, publiczne działania rozwoju sieci 
Internet służących dla społeczności lokalnych.  
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13.   PRZEGLĄD  ZASTOSOWAŃ   

(OPTYCZNEGO)  INTERNETU 
 
 

Wprowadzenie po raz pierwszy technik optycznych do Internetu miedzianego na 
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych i szerzej w latach dziewięćdziesiątych 
zwiększyło możliwości stopniowo rozwijanych ówczesnych najpopularniejszych aplikacji. 
Internet posiadał wówczas głównie statyczny charakter z takimi aplikacjami jak telnet, finger, 
ping, gopher, email, ftp. O niektórych z tych aplikacji zaczynamy obecnie powoli zapominać. 
Młodsi użytkownicy Internetu zapewne nie wiedzą co to jest gopher. Oczywiście nie należy 
zapominać, że był taki okres rozwoju Internetu, gdy system WWW nie był używany.  

Wprowadzenie WWW było pierwszym impulsem do dynamizacji sieci. Jednak pierwsze 
aplikacje WWW były na wskroś statyczne. Potrzeba było jednak już stosunkowo niewiele 
czasu aby zauważono, że odnośniki hipertekstowe mogą prowadzić do różnego rodzaju 
obiektów i procesów, coraz bardziej złożonych włączając w to dynamikę. Cały proces 
generacji strony hipertekstowej, na żądanie użytkownika,  zaczął być dynamiczny, a 
podstawą do tego procesu stała się coraz bardziej złożona baza danych w postaci 
dokumentów, obiektów i procesów.  

Wprowadzenie aplikacji WWW spowodowało początek procesu przesuwania się innych 
aplikacji z odmian autonomicznych pod skrzydła sieci web. Pocztę elektroniczną, usługę ftp, 
grupy dyskusyjne, bazy danych i zapytania do bazy danych, konfigurację warstwy 
sprzętowej, wszystko to  można wygodnie obsługiwać bezpośrednio spod WWW w 
specjalizowanym oknie graficznego interfejsu użytkownika przeglądarki internetowej. 
System WWW z początkowego statycznego interfejsu graficznego stał się ewolucyjnie 
kręgosłupem sieci Internet. Pod ten system tworzone są nowe sposoby dynamicznej obsługi 
żądań użytkowników, tworzone są nowe sposoby oraz specjalizowane i ogólne języki obsługi 
baz danych, informacji tekstowych, graficznych, multimedialnych, mediów strumieniowych, 
telefonii internetowej, plików wideo, środowiska rzeczywistości wirtualnej, nowych obiektów 
i procesów.  

Całą  dużą grupę nowych i istotnych zastosowań sieci Internetu Optycznego definiują 
połączenia sieci z ustabilizowanymi od dawna i często używanymi technologiami, metodami, 
systemami, itp., takimi jak:  

1. Techniką AGD, i innymi systemami automatyzacji środowiska domowego 
obejmowane wspólnym terminem systemu inteligentnego domu;  

2. Systemami Audio, Telewizja, Magnetowid, DVD, Kino Domowe,  
3. Telefonem analogowym i cyfrowym, modemem i faksem; 
4. Telefonem komórkowym; GPS, UMTS, GPRS;  
5. Przenośnymi i stacjonarnymi urządzeniami lokalizacyjnymi GPS; 
6. Oprogramowaniem specjalizowanym jak: GIS; 
7. Zdalnymi systemami nadzoru medycznego w przypadku zagrożenia zdrowia oraz 

innymi branżowymi i publicznymi zastosowaniami medycznymi; 
8. Lokalnymi systemami informacyjnymi i komunikacyjnymi np. w Gminach; 
9. Tworzonymi przez społeczności lokalne publicznymi systemami informacyjnymi; 
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10. Wydawnictwami gazet, czasopism, a w szczególności periodycznych wydawnictw 
zawodowych; 

11. Legalnym systemem akceptacji podpisu elektronicznego i zasadami obiegu dokumentu 
elektronicznego;  

12. Publicznymi systemami informacyjnymi o szerokim zasięgu poza lokalnym,  
dotyczącymi takich dziedzin życia społecznego jak: zdrowie, finanse publiczne, stan 
środowiska naturalnego, pogoda;  

13. Sieciami branżowymi w przemyśle, publicznych służbach specjalistycznych, technice 
wojskowej, policji, bezpieczeństwie publicznym; 

14. Systemami nauki na odległość; włącznie ze studiami wyższymi; 
15. Programami wspomaganymi centralnie i przez organizacje międzynarodowe, jak np. 

Internet dla Szkół;  
16. Systemami pracy na odległość, telepraca przez Internet;  
17. Techniką biurową;  
18. Rozrywką;  

Od kilku lat niektóre firmy specjalizujące się w elektronice domowej oferują tzw. 
Systemy Domu Inteligentnego. Jest to poważne zagadnienie systemowe, któremu odrębną  
tematykę rezerwuje Instytut IEEE, widząc w tym wręcz istotny motor rozwoju społecznego. 
Systemy takie, dość drogie, bowiem o kosztach rzędu budowy domu, były oferowane jako 
rozwiązania własnościowe. Jeden z takich wzorcowych systemów oferowała np. firma 
Siemens, producent także sprzętu AGD i szerokiego wyboru elektroniki domowej. Niedawno, 
na fali wzrostu zastosowań sieci Internet pojawiły się bądź komercyjne bądź tanie, 
sharewarowe, a nawet bezpłatne freewarowe aplikacje inteligentnego domu zarządzanego 
przez sieć LAN podłączoną do Internetu. Aplikacje można znaleźć w Internecie np., pod 
hasłem Intelligent House System. Za ich pomocą można zdalnie sterować oświetleniem, 
ogrzewaniem, zamykać, otwierać, blokować, powiadamiać, zapewniać bezpieczeństwo, 
łączyć ogrzewanie z pogodą i temperaturą zewnętrzna, oświetlenie wewnętrzne z 
oświetleniem zewnętrznym;  prowadzić wielopunktowy nadzór wideo, rejestrować fakty, 
prowadzić pełen log systemowy, prowadzić miesięczne logi wydatków energetycznych, 
telefonicznych, i wiele innych. Do oprogramowania oferowane są proste sieci czujnikowe i 
urządzenia wykonawcze, Całość zarządzana jest poprzez sieć Internet z domowego peceta 
przeciętnej jakości.  

Internetowo-Intranetowy System Inteligentnego Domu może obejmować wiele warstw 
sprzętu domowego np. szeroko dyskutowane pojęcie kina domowego będącego połączeniem 
rozwiązań sieciowych, bazodanowych, telewizji oraz technik audio i wideo, fotografii 
cyfrowej,  z komputerem domowym. W Internecie można znaleźć opisy efektywnych i co 
najważniejsze tanich  rozwiązań Kina Domowego. Alternatywne rozwiązania oparte na 
sprzęcie własnościowym są wielokrotnie droższe i nie oferują praktycznie nic więcej, a nawet 
są mniej elastyczne bo nie mogą być szybko unowocześniane, jak to jest w przypadku 
standaryzowanego sprzętu komputerowego posiadającego własny wymienny BIOS i zmienne 
często bezpłatne oprogramowanie systemowo- użytkowe. Sieć Internet jest otwartą siecią 
publiczną i oferuje wiele publicznych  rozwiązań problemów na zasadach altruistycznych, 
kiedyś oferowanych za spore pieniądze. Podstawowy zestaw Kina Domowego w technologii 
własnościowej może kosztować łatwo i 10kzł. Kino Domowe w technologii komputerowej o 
analogicznych parametrach i o rozwiązaniu sieciowym nie musi kosztować nawet i połowy tej 
ceny.   

Połączenie Internetu z telefonią stacjonarną jest popularnym rozwiązaniem dostępu do 
sieci w licznych gospodarstwach domowych, początkowo w USA – już w latach 
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osiemdziesiątych, a potem w Europie. Wadą rozwiązania są wysokie koszty i jedynie 
okresowe logowanie się do sieci, czyli brak dostępu przez cały czas, albo inaczej dostęp na 
żądanie. Jeśli opłata jest za każde połączenie to jest to technika niezbyt efektywna finansowo. 
Zaletą była tania instalacja, łatwa konfiguracja i natychmiastowy dostęp do sieci, 
natychmiastowa możliwość korzystania z podstawowych usług jak email, www, faks, ftp. 
Połączenie Internetu z telefonią stacjonarną będzie technologią zanikającą na rzecz połączeń 
stacjonarnych kablowych, bądź na kablach specjalizowanych, na dochodzącym do domu 
światłowodzie. Oferowane są także metody hybrydowe na kablu łączącym klasyczną 
mikrofalową transmisję koaksjalną ze światłowodem.  

Ogromne nadzieje są wiązane z efektywnym połączeniem następnej generacji technologii 
telefonii ruchomej 3G (UMTS) z natury wąskopasmowej (choć dla przekory i z powodów 
rynkowych nazywanej szerokopasmową) z ultra-szerokopasmową ze swej wewnętrznej 
natury technologią Optycznego Internetu. Spoglądając na przyszłość technologii UMTS, jak 
ją przewidujemy dzisiaj, można próbować udowodnić, że nie możliwy jest jej rozwój bez 
współpracy z szerokopasmową siecią Optycznego Internetu. Zwiększające się lawinowo 
ilości SMSów,  poczty głosowej, WAPu, nowych usług ruchomych, tworzą nowy ruch w 
sieci.  Zwiększająca się lawinowo popularność telefonii ruchomej zagraża wręcz telefonii 
stacjonarnej w jej obecnych rozwiązaniach. Ten ruch w powiększającym stopniu staje się nie-
ulotny jak bezpośrednia rozmowa między ludźmi. Nieulotny charakter ruchu oznacza 
transmisję danych, które w razie potrzeby muszą być gdzieś w sieci zapisane na nośniku, np. 
na dysku twardym.  

Powiększające się części systemu telefonii ruchomej stają się ewolucyjnie dostępne spod 
sieci WWW. Z sieci WWW można przeprogramować swój telefon, zmienić mu wersję 
systemu operacyjnego. Z telefonu można wysłać maila. Z sieci można wysłać SMSa. Internet 
może automatycznie rozsyłać SMSy według zaprogramowanych procedur, dotyczące 
istotnych faktów dla użytkowników obu systemów. Wręcz, rozwój sprzętowy nowych 
telefonów komórkowych musi uwzględniać współprace z siecią Internet. Połączenie 
technologii internetowych z telefonią ruchomą jest jedną ze wspaniałych pereł w koronie 
Optycznego Internetu. Niewykluczone, a jest to jeden ze scenariuszy przewidywanych przez 
telekomunikacyjne biznesowe organizacje analityczne, że w niedalekiej przyszłości telefon 
komórkowy stanie się rodzajem ruchomego interfejsu multimedialnego i transmisji danych do 
tzw. „niewidzialnej” sieci internetowej. Telefonia ruchoma musi znaleźć oparcie w potędze 
Optycznego Internetu aby móc szybko oferować tak szeroką paletę usług. 

Szerokie nadzieje aplikacyjne znajduje połączenie Internetu z systemami GPS oraz GIS. 
Prowadzone są badania (między innymi takie prace prowadził reprezentowany przez Autora 
zespół badawczy PERG) nad budową w czasie rzeczywistym  internetowych programowych 
map danych pomiarowych dotyczących środowiska naturalnego. Zasada tworzenia rozłożonej 
obrazowanej graficznie w postaci mapy bazy danych  jest prosta. Stacja pomiarowa 
wyposażona w szereg czujników wielkości podlegających analizie np. CO2, NOx, dioksyny, 
opady pyłowe, itp., jest umieszczona na samochodzie i jest w wiecznym ruchu wzdłuż 
zdefiniowanej trasy tworzącej raster pomiarowy. Stacja podłączona jest do sieci Internet przy 
pomocy dostatecznie szerokopasmowego łącza ruchomego. Stacja wyposażona jest także w 
dokładny system lokalizacji GPS oraz w odpowiadający charakterowi pomiarów system 
mapowy GIS z interfejsem internetowym oraz z możliwością wbudowywania danych on-line. 
Koszt działania takiej stacji w odniesieniu do rozwiązań własnościowych jest 
nieporównywalnie mniejszy. Według praktycznej oceny Autora, na podstawie badań 
własnych, nawet ponad dziesięciokrotnie. Ponownie ujawnia się w tym przykładzie z całą 
mocą publiczne oddziaływanie sieci Internet na koszty dotychczas wąskich technologii 
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specjalistycznych. Takie technologie ulegają popularyzacji dzięki sieci Internet i stają się, 
poprzez minimalizację ceny, dostępne także publicznie.  

Wielką nadzieją popularyzacji wielu metod medycznych, zarówno diagnostycznych jak i 
interwencyjnych,  wymagających sprzętu specjalistycznego i specjalizowanych metod analizy 
jest szerokopasmowa, tania i ogólnie dostępna sieć Optycznego Internetu. W autorskim 
słowie wstępnym wspomniano o programach internetowych: diagnostyczno-interwencyjnym 
– o charakterze kardiologicznym oraz diagnostycznym w zakresie badań słuchu i wzroku. 
Inne podobne programy medyczne już powstają. Powstało także szereg obszernych 
programów medycznych, programów informacyjnych, wspomaganiowych i związanych 
poprzez Internet grup o charakterze stowarzyszeń wspomagania a także grup publicznych 
zainteresowanych konkretnymi problemami medycznymi ukierunkowanymi na konkretne 
grupy pacjentów i jednostki chorobowe. Zastosowania Internetu w medycynie stają się bardzo 
obszernym tematem obejmującym: naukę, kształcenie, informację, porady farmakologiczne, 
popularyzację, wspomaganie, opiekę, zdalną diagnostykę, systemy szybkiej interwencji w 
przypadku zagrożenia życia, internetowe lekarskie kluby specjalistyczne, specjalistyczne 
medyczne konferencje naukowe z pokazami operacji wzorcowych i nowych 
eksperymentalnych technik operacyjnych, i wiele innych. Temat ten może być przedmiotem 
odrębnego poważnego podręcznika. Na Internecie fragmenty takiego podręcznika o 
medycynie internetowej można dość łatwo znaleźć.  

Internet, jako sieć „od urodzenia”  publiczna, jest stosunkowo najłatwiej adaptowalny we 
wszelkich sferach publicznych życia społecznego. Najmniejszą organizacyjnie jednostką 
samorządu publicznego jest gmina. Jest to jednostka ukierunkowana na  obsługę społeczności 
lokalnej pod wieloma względami, prawnym, ekonomicznym, informacyjnym, budowlanym, 
komunalnym, itp. System internetowy jest wysoce sprawnym narzędziem do obsługi wielu z 
tych zadań gminy. Stąd narodził się np. u nas ogólnokrajowy program pt. „Internet Dla 
Gmin”. Fragmenty telekomunikacyjne i infrastrukturalne tego programu są refundowane 
dostatecznie przedsiębiorczym gminom przez  odpowiednie programy dostosowawcze Unii 
Europejskiej wspomagania samorządności lokalnej.  

Reprezentowana przez Autora grupa badawcza PERG z ISE PW brała udział przez kilka 
lat w opracowaniu modelowego internetowego informacyjnego i funkcjonalnego serwera 
gminnego. Serwer taki zainstalowano kilka lat temu w jednej z gmin podwarszawskich. Od 
tego czasu powstało w kraju wiele gminnych internetowych serwerów informacyjny o 
różnym stopniu efektywności informacyjnej, zależnej głównie od aktywności i 
zapobiegliwości konkretnej gminy, a także zdolności graficznych, programistycznych i 
multimedialnych gminnego grafika i programisty internetowego. Ponownie na sieci Internet, 
można znaleźć pełne, bardzo rozbudowane pakiety shrewarowe pakiety informacyjno – 
zarządzające przeznaczone dla społeczności lokalnych. Dla leniwych gmin wystarczy po 
prostu nieco je adaptować dla swoich specyficznych potrzeb. W dzisiejszych czasach, 
społeczności lokalne nie posiadające własnego internetowego serwera informacyjno – 
funkcjonalnego można nazwać tylko niezbyt pochlebnie, jako nie dbające o własne interesy. 
Gminy zapobiegliwe rozbudowują znacznie funkcjonalność serwera poza sferę czysto 
informacyjną o warstwę interaktywną dla klientów urzędów gminnych. Niektóre gminy np. o 
walorach turystycznych rozbudowują dział turystyczny także o warstwę multimedialną np. 
poprzez pokazywanie za pomocą kamery WWW i podstawowego zestawu czujników 
meteorologicznych lokalnych warunków pogodowych, panujących warunków narciarskich, 
pogody na plaży, warunków klimatycznych, balneologicznych, itp. Nie jest to więc jedynie 
nachalna prosta reklama ale także rzeczywiste obrazki i dane lokalne.  
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Jeśli znaczna ilość społeczności lokalnych pójdzie w ślady liderów zastosowań 
praktycznych sieci Internet to za pewien czas istnieje szansa, poprzez łączenie danych 
lokalnych i specjalistycznego oprogramowania GIS, na powstanie publicznych usług sieci 
Internet oferujących globalne dane pomiarowe, demograficzne, zdrowotnościowe i 
epidemiologiczne, meteorologiczne, dotyczące zagrożeń stanu środowiska naturalnego, 
przewidywania katastrof przyrodniczych, innych zagrożeń, itp., dotąd dostępne jedynie na 
poziomie centralnym. Sieć Internet rozszerza nie tylko ilościowa ale i jakościowo sferę 
informacyjną społecznego życia publicznego. Wydaje się, że jest to  cecha zupełnie nowa, 
charakterystyczna jedynie dla nowej generacji szerokopasmowej sieci Optycznego Internetu.  

Jeszcze wiele zachowawczych wydawnictw prasy fachowej traktuje sieć Internet z 
nieufnością, czasami podejrzliwością, czasami  wręcz jako medium konkurencyjne. Nie ma 
nic mylnego. W dzisiejszych czasach nie jest to działanie zachowawcze, jest to działanie na 
pograniczu głupoty. Wiele wydawnictw tłumaczy naiwnie brak działań w kierunku 
internetyzacji czasopisma brakiem środków finansowych. Już nie jest to usprawiedliwieniem 
wraz ze znacznymi obniżkami cen wszystkich niezbędnych składowych w pełni sprawnego 
internetowego systemu całego automatycznego procesu edycji nowego wydania czasopisma i 
równoległej publikacji papierowej i internetowej. Taka jest sytuacja w wielu wydawnictwach 
krajowych. Wszystkie bez wyjątku znane wydawnictwa prasy i książek fachowych posiadają 
rozbudowane internetowe portale informacyjne i sklepy. Wszystkie czołowe czasopisma 
fachowe wydają wersje internetowe, dostępne w odpowiedni sposób dla prenumeratorów. 
Czasopisma fachowe broniące się przed głęboką internetyzacją oznaczają się wyjątkową 
krótkowzrocznością. Na dalszym etapie skazane są po prostu na marginalizację. Na sieci 
Internet można znaleźć sharewarowe wersje pakietów przeznaczonych do pełnej obsługi, 
nawet recenzowanych, czasopism internetowych. Pakiety te uwzględniają także sprzedaż 
pisma przez Internet.  

Legalizacja prawna procedur obiegu dokumentu elektronicznego i uznanie podpisu i 
dokumentu elektronicznego za legalny, tzw. Ustawa o dokumencie elektronicznym, przyjęta 
ostatnio przez sejm u nas w kraju, ze stosunkowo niewielkim opóźnieniem za światem 
posiada fundamentalne znaczenie dla przyszłości. Jest dzisiaj w zasadzie formą oficjalnego 
uznania sieci Internet za jedną z podstawowych platform także oficjalnej, prawnej, 
biznesowej  i ekonomicznej strony życia społecznego. Możliwości jakie daje ta ustawa 
jeszcze przez dłuższy czas nie będą mogły być w pełni spożytkowane. Ale przymiarki, 
oczywiście nie bez trudności, trwają. ZUS przygotowuje się do akceptacji, na początku 
alternatywnej, metody obsługi klientów przez Internet. Urzędy Skarbowe zostały 
zobligowane przez ustawę do akceptacji wkrótce zeznań podatkowych przez Internet. Za tym 
ruszy lawina. Do obsługi tych wszystkich żywotnych społecznie usług potrzebne jest pasmo, 
bardzo dużo pasma, coraz więcej pasma. Autor ma nadzieję, że odpowiedzialne za predykcję 
kierunków rozwoju społecznego w naszym kraju służby doskonale zdają sobie z tego sprawę i 
odpowiednio intensywne i efektywne starania kierunkowe są czynione.  

Niedawno na Politechnice Warszawskiej rozpoczęto prace nad pełnym programem i 
pełną infrastrukturą studiów przez Internet. Program opracowano, laboratorium Internetowe 
wyposażono (firma IBM), studia płatne uruchomiono. Nauka na odległość jest następnym 
bardzo mocnym atrybutem sieci Internet. Daje możliwość nauki a nawet studiowania osobom 
które nie mogą uczyć się i studiować inaczej. Otwiera nowe możliwości działalności 
społecznej. Na świecie nauka na odległość poprzez sieć Internet jest praktykowana od 
kilkunastu lat. Zbierane są pierwsze doświadczenia. Kilka roczników absolwentów poszło w 
świat i sprawdzają się w praktyce, pracując w dziedzinie Internetu, mają go we krwi. Będą 
dalszymi jego apologetami, najlepszymi bo coś dzięki niemu uzyskali wartościowego. Inne 
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krajowe uczelnie wyższe idą w ślady Politechniki Warszawskiej. Inne programy 
internetowego uczenia na odległość opracowano i wdrażane są w kraju z pomocą specjalistów 
z Unii Europejskiej.  

Innym bardzo ważnym programem masowego zastosowania Internetu o podobnie 
znanym, i bardzo nośnym informacyjnie, hasłem jak Internet dla Gmin i Nauka na odległość 
(przez Internet) jest „Internet dla Szkół”. Program zakłada nie tylko bierne wyposażenie 
polskich szkół  w podstawowy dostęp do Internetu ale także opracowanie i wdrożenie 
programów nauki praktycznej informatyki na wszystkich etapach nauczania podstawowego i 
średniego. Jest to program trudny między innymi ze względu na ciągłe zaległości w budowie 
odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej. Dostęp całej szkoły do Internetu przez jedną 
analogową linię telefoniczną z oszałamiającą prędkością kilkuset bajtów na sekundę jest 
dokładnie równoważny pozornej elektryfikacji dwufazowej liniami o dopuszczalnej mocy 
zaledwie kilkunastu watów, z lat pięćdziesiątych,  prowadzoną przez ówczesnych pionierów 
rozwoju społecznego terenów wiejskich w naszym kraju. Jest to jednak program być może 
bardzo ważny bo bez niego być może społeczności lokalne nie docenią potrzeby wyposażenia 
szkół w komputery podłączone do Internetu. Osobiście wierzyłbym bardziej logice i 
rozsądkowi społeczności lokalnych niż różnym rodzajom programów centralnych.  

Z nauką na odległość logicznie związana jest, oferowana szczególnie w USA i to na skalę 
masową, praca na odległość poprzez sieć Internet. Jest to zupełnie nowy rodzaj pracy w 
pewnym sensie jednak będącej kontynuacją znanego od dawien dawna systemu pracy 
nakładczej. Dystrybucja zadań, zamiast przez nakładcę odbywa się przez sieć Internet. 
Odkrywamy nowe barwy sieci Internet jako globalnego nakładcy na rynku pracy! Taki 
sposób pracy już wiele lat temu wymusiły złe warunki komunikacyjne w stanie Kalifornia, 
wzdłuż  ważnej i przez to cały czas przepełnionej szosy  o numerze 105. Pracodawcy zamiast 
płacić pracownikowi za dojazd do pracy, co trwało nawet cztery do sześciu godzin dziennie, 
przestali wymagać dojazdów ale zwiększyli wymagania odnośnie rezultatów dostarczanych 
do pracy w jakikolwiek inny sposób. Tak ludzie wpadli na metod nakładczą przez Internet. W 
Polsce ten sposób przyjął się jako najbardziej efektywna współpraca ekonomiczna 
uzdolnionych programistów z nakładcami zagranicznymi. Pracodawcę z Kalifornii przestało 
po pewnym czasie interesować nawet to czy pracobiorca nakładczy mieszka w pobliżu szosy 
klasy Interstate #105.  

Sieć Internet związana jest logicznie, funkcjonalnie i strukturalnie z różnego rodzaju 
analogicznymi sieciami o charakterze własnościowym na poziomie LAN. Tego typu sieci jak 
VPN, Intranety, Extranety są często połączone z siecią Internet poprzez standaryzowane 
zapory bezpieczeństwa. Takich sieci w pełni kompatybilnych z Internetem powstaje coraz 
więcej, nawet na poziomie prywatnym. Sieci te stosują dokładnie te same narzędzie jak 
Internet i prawie zawsze albo przynajmniej najczęściej korzystają z Ethernetu. Coraz częściej 
podłączani nowi użytkownicy to raczej LAN niż pojedyncze stacje robocze.  

Wreszcie na koniec nie sposób nie wspomnieć, że dla dużych grup użytkowników 
Internet to tylko i wyłącznie czysta rozrywka. Ta grupa użytkowników wydaje się silnie 
rosnąć, decydując w znacznej mierze, być może na zasadzie statystycznej,  o popularnym 
medialnym odbiorze Internetu jako sieci głównie do celów rozrywkowych, i to w 
pejoratywnym zabarwieniu rozrywki łatwej i bez refleksyjnej.  
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14.  PROJEKT INTERNET 2   

OPTYCZNY INTERNET KOMERCYJNY 
 
 

Projekt Internet 2 [3] jest wspólnym 
przedsięwzięciem ponad 180 amerykańskich 
uniwersytetów przygotowanym we współpracy z 
przemysłem i agencjami rządowymi. Projekt 
polega na rozwoju i zastosowaniu 
zaawansowanych technologii i rozwiązań 
sieciowych w celu znacznego przyspieszenia 
rozwoju przyszłego Internetu. Szkieletowa sieć 
(optyczna) Internetu 2 – Abilene [1],  została 
przedstawiona w maju 2000. Zastosowano w niej 
kolejną wersję protokołu internetowego IP v.6. 

Jest to pierwszy test IP v.6 w tak dużym projekcie. Stanowi to możliwość przeprowadzenia 
badań na skalę masową zachowania protokołu w sieci testowej. Możliwe będzie zbadanie 
ewentualnych barier stanowiących ograniczenia masowego zastosowania IP v.6 w obecnym 
stadium rozwoju w przyszłym optycznym Internecie.  

Wraz ze znacznym wzrostem liczby użytkowników Internetu protokół IP v.6 musi dobrze 
radzić sobie w szczególności z podłączeniem znacznej ilości urządzeń telefonii ruchomej. 
Komercjalne zastosowania protokołu IP v.6. są stosunkowo wolne. Przeważająca większość 
sieci Internet używa protokołu IP v.4. Protokół IP v.6. kładzie podstawy dla niezawodnej  i 
skalowalnej sieci Internet następnej generacji. Taka sieć będzie wkrótce niezbędna dla celów 
naukowych, edukacyjnych i komercyjnych. Zastosowanie IP v.6. w sieci Internetu 
Optycznego Abilene pozwala na przeprowadzenie testów eksploatacyjnych protokołu IP w 
wersji szóstej [8,14]. Infrastruktura Internetu 2 jest testowana przez wspomniane 180 
uniwersytetów amerykańskich. Będzie ona służyła przez pewien okres czasu jako środowisko 
laboratoryjne dla ekspertów opracowujących protokół IP v.6. Będzie pozwalała 
użytkownikom na badania tego nowego solidnego fundamentu sieciowego dla całego szeregu 
nowych aplikacji. Dodatkowo do praktycznego zrozumienia nowych cech protokołu IP v.6., 
testowe wdrożenie pozwala na badania szeregu zagadnień operacyjnych nowej wersji. Jest 
absolutnie niezbędne zrozumienie jak wdrożyć całkowicie zintegrowaną i międzyoperacyjną 
sieć IP v.6. przed tym jak podjęta zostanie decyzja jej szerokiej akceptacji w naukowym i 
komercyjnym Internecie.  

Sieć Abilene w początkowym etapie rozwoju utworzyła cztery rdzeniowe węzły IP v.6. i 
nawiązała współpracę operacyjną z kilkoma innymi sieciami badawczymi i edukacyjnymi 
stosującymi rozwojową wersję protokołu internetowego [abilene.com]. Abilene jest siecią o 
bardzo wysokich parametrach rozwijaną przez Uniwersytecką Korporację Rozwoju 
Zaawansowanego Internetu – UCAID (University Corporation for Advanced Internet 
Development) we współpracy z przemysłem telekomunikacyjnym. Ważnym celem projektu 
Abilene jest zapewnienie sieci szkieletowej dla projektu INTERNET2. Sieć Abilene używa 
ultra-szerokopasmowe urządzenia SONET oraz routery IP na sieci SONET. Routery są 
dostępne w kilkudziesięciu różnych lokalizacjach w USA poprzez gigabitowe punkty 
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dostępowe. Projekt Abilene umożliwi pracownikom uczelni oraz laboratoriom badawczym 
podłączonych do infrastruktury sieci INTERNET2 na rozwijanie zaawansowanych usług i 
aplikacji sieciowych. Projekt Abilene jest przewidziany do prowadzenia szeregu badań 
podstawowych i rozwojowych w technikach przyszłych sieci światłowodowych.  

Podstawowe cele Internet2 są [www.internet2.edu]: stworzenie internetowej sieci 
rozległej o najlepszych możliwych obecnie do osiągnięcia parametrów; umożliwienie 
zastosowań internetowych o charakterze rewolucyjnym, znaczne przyspieszenie rozwoju i 
znaczne spopularyzowanie szybkich usług sieciowych. Projekty Internet2 obejmują 
następujące warstwy: aplikacje zaawansowane, middleware (oprogramowanie pośredniczące) 
nowe możliwości sieciowe, zaawansowana struktura sieciowa oraz partnerstwo.  

Internet2 stworzył już obecnie znaczne nowe zasoby sieciowe. Połączonych jest z nim 
wiele portali o dużym znaczeniu. Jednym z podstawowych portali informacyjnych jest i2x 
Internet2 Exchange [125]. W swoim rozwoju Internet2 osiągnął ostatnio wszystkie 50 stanów 
USA. Struktura Internet2 rozwija się w kierunku nowych technologii i nowych 
efektywniejszych metod wykorzystania zasobów fizycznych. W szczególności wdrażane są 
techniki CEN (Customer Empowered Network), sprawdzane poprzednio w sieciach 
naukowych i badawczych. Techniki polegają na przesunięciu granicy zarządzania siecią 
pomiędzy operatorem i klientem w kierunku znacznego zwiększenia uprawnień wybranych 
klientów sieci. Klient dostaje uprawnienia zarządzania warstwą optyczną (długościami fal) 
swojej części sieci. Jedną z form wdrożenia takich technik są LS (Lambda Services) znane 
także pod nazwą VDF (Virtual Dark Fiber). Operator ISP zapewnia integralność światłowodu 
i sprzętu zapewniając ciągłą ścieżkę łącza. Termin „Usługa Lambda” pochodzi z techniki 
sieci optycznych, gdzie sprzęt DWDM multipleksuje sygnały na jeden światłowód używając 
różnych długości fali. Użytkownik otrzymuje dostęp do jednej lub większej ilości długości 
fal. Rozwinięciem terminu i techniki LS Lambda Service jest LN Lambda Networking. 
Łączenie różnych sieci optycznych przy pomocy konkretnej długości fali – Lambda Routing. 
W dniach 12-13 września 2001 w Amsterdamie odbyło się pierwsze Międzynarodowe 
Sympozjum na temat Lambda Networking [126].  

Internet2 ma by kompatybilny wstecz ale używa IPv6 zamiast IPv4. IPv6 zapewnia 
wbudowany mechanizm multicastingu, większą niezawodność, znacznie większą 
przepustowość i kontrolę jakości QoS. IPv6 pozwala aplikacjom na zajmowania szerokiego 
pasma i koegzystowanie w sieci z szeregiem podobnych aplikacji szerokopasmowych. 
Użytkownik może wysyłać pakiet do wielu lokalizacji zamiast wysyłać, jak obecnie,  wiele 
pakietów do wielu lokalizacji. Można wysyłać dane z gwarancją dostarczenia. Możliwe jest 
stosowanie aplikacji czasu rzeczywistego. Ta cecha ma szczególne znaczenie w wielu 
aplikacjach np. telenauczania, telemedycyny – telediagnostyki na rzeczywistym pacjencie, 
itp. 

Internet2 jest nazywany siecią aplikacji czasu rzeczywistego. Laboratoria badawcze 
korzystające z tej sieci mogą przeprowadzać wspólne eksperymenty, gdzie różne komponenty 
eksperymentu są ulokowane w różnych miejscach geograficznych, np. VLBI – Very Large 
Base Interferometry. Dane z eksperymentu mogą podlegać multicastingowi (rozgłoszeniu 
grupowemu) do innych zainteresowanych danym eksperymentem laboratoriów lub do 
amatorskiej subskrybowanej kanałowej internetowej sieci astronomicznej. Amatorzy mogą 
mieć dostęp do danych generowanych w czasie rzeczywistym przez teleskop lub układ 
teleskopów. 
Niektóre rodzaje aplikacji czasu rzeczywistego mogą być realizowane przez dostatecznie 
szybkie i nieobciążone łącza klasycznego Internetu. Większość aplikacji czasu rzeczywistego 
wymaga gwarancji jakości usługi QoS,  której zupełnie nie zapewnia Internet klasyczny. 
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Jakość usługi może czasami zależeć od dostatecznie dużego prawdopodobieństwa 
dostępności czystego pasma transmisyjnego. Ale często jakość zależy od dostępu do 
zróżnicowanych usług sieci DNS – Differentiated Network Services. Usługi DNS są 
stosowane w celu zapobieżenia problemom opóźnienia np. w celu strumieniowego 
dostarczenia synchronicznego sygnału wideo 30 klatek na sekundę z odległego serwera na, 
żądający tego sygnału, PC. Internet2 zapewnia tego rodzaju usługę bez opóźnień, z dobrą 
jakością obrazu i bez gubienia ramek. 

 
Rys. 14.1.  Różnica pomiędzy klasyczną siecią Internet a siecią Internet2. 

 

Internet2 kontynuuje budowę modelu komunikacji międzywęzłowej typu CBR – 
Common Bearer Service. Jednym ze sposobów zapewnienia pasma w nieznacznej cenie jest 
wprowadzenie techniki GIGAPOP – Gigabit Capacity Point of Presence. UCAID definiuje 
GIGAPOP jako punkt połączenia o wielkiej przepływności, gdzie uczestnicy I2 mogą 
wymieniać ruch związany z zaawansowanymi usługami z innymi uczestnikami sieci. 
Kampusy uniwersyteckie z jednego regionu geograficznego będą łączyć się w celu 
uczestnictwa w usługach Internetu2 w regionalnych Gigapopach. Stanowi to znaczną zaletę, 
ponieważ nie jest konieczna budowa sieci ultraszerokopasmowej osobno przez każdą 



Optyczny Internet Terabitowy 
 

Optyczny Internet Terabitowy 
203 

zainteresowaną instytucję i szerokopasmowych łączy pomiędzy nimi. Zamiast tego trzeba 
zbudować swoje łącza do Gigapopu. Gigapop jes już podłączony do innych instytucji 
członkowskich. Konsorcjum zarządzające I2 jest odpowiedzialne za budowę i utrzymanie 
Gigapopów oraz łączności pomiędzy nimi. Technika Gigapopów nic nie zmienia dla 
końcowego użytkownika. Gwarantowane jest dostatecznie szerokie pasmo. Koszty dla 
użytkownika są związane z budową własnego łącza swojego Gigapopu. Oprócz budowy sieci 
I2 uczestnicy modernizują własne sieci w kierunku większego pasma przenoszącego znacznie 
większy ruch. Projekt I2 korzysta jedynie z technologii korzystających z otwartych 
standardów oferowanych przez zróżnicowaną grupę producentów.  

Internet2 (szerokopasmowy) nie jest odrębną siecią mającą na celu zastąpienie Internetu 
klasycznego (wąskopasmowego). Internet2 stanowi izolowany eksperyment finansowany z 
różnych źródeł – uczelnianych, przemysłowych i rządowych w celu rozwinięcia nowych 
technologii i zastosowani ich szeroko w Internecie globalnym. Udane testy aplikacji i 
technologii w sieci Internet2 mają doprowadzić do ich szybkiego i powszechnego wdrożenia. 
Podobnie jak stało się to jakiś czas temu a aplikacjami typu email i WWW, które są 
dziedzictwem badań nad sieciami komputerowymi kilkadziesiąt i kilkanaście lat temu.  

Internet2 testuje nowe technologie takie jak IPv6, multicasting i zapewnianie jakości 
usług (QoS). Nowe technologie pozwolą na wdrożenie nowych aplikacji nie możliwych 
zupełnie do wdrożenia w klasycznym Internecie. Te aplikacje to między innymi: cyfrowe 
biblioteki, laboratoria wirtualne, telenauka, tele-immersja. Zadaniem Internetu2 są 
intensywne i wielkoskalowe testy aplikacji i technologii.  

Internet2 posiada w warstwie organizacyjnej następującą strukturę: podstawowa 
infrastruktura instytucjonalna i sieciowa, zaawansowane aplikacje, middleware, nowe 
możliwości sieciowe, zaawansowana infrastruktura sieciowa oraz partnerstwo i alianse.  

 
NOWE APLIKACJE INTERNETOWE 
Internet2 jest strukturą sieciową otwartą na nowe aplikacje, takie, które nie mogą być 

uruchomione na klasycznym Internecie. Internet2 przyjmuje zgłoszenia i wspomaga granty na  
opracowanie nowych aplikacji od międzynarodowej społeczności naukowej Internetu. Na 
stronie apps.internet2.edu można znaleźć formularze zgłoszenia zaawansowanych projektów 
aplikacji przeznaczonych do testów w warunkach środowiskowych ultraszerokopasmowej 
(gigabitowej) sieci Internet2. Preferowane są zgłoszenia z dziedzin: tele-immersja, laboratoria 
wideo, cyfrowe biblioteki, telenauczanie, intensywne obliczenia rozproszone.  

Internet2 zapewnia pełne i szczegółowe instrukcje dla projektantów i wykonawców 
aplikacji (guidelines for developers). Pewną preferencję mają także projekty większe, o 
zorganizowanej wstępnie strukturze wewnętrznej na platformie Internetu pomiędzy kilkoma 
(wieloma) różnymi ośrodkami badawczymi, często w układzie międzynarodowym. (co w 
Internecie posiada zupełnie inną wymowę niż w podzielonym politycznie świecie). 
Priorytetyzacją projektów i przyjmowaniem ich do realizacji i testów w sieci Internet2 
zajmuje się Applications Strategy Council.  

Optyczny Internet2 utworzył znacznych rozmiarów (wg kryteriów klasycznego Intenertu) 
bibliotekę wideo, nazywaną Wideoprzestrzenią (Videospace). Zgromadzono tam wiele 
materiałów szkoleniowych i instruktażowych, informacyjnych i innych dotyczących 
tworzonej infrastruktury i budowanych grup zupełnie nowych aplikacji dla optycznej sieci 
gigabitowej.  

Z Internetem2 związana jest znaczna ilość, nie tylko ściśle zawodowych działań ale i 
publicznych oraz woluntarystycznych, grup inicjatywnych, dyskusyjnych i roboczych. 
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Najbardziej zaawansowane struktury organizacyjne i najbardziej złożone aplikacje 
wypracowały grupy robocze: Nauki o Zdrowiu (Health Sciences Initiative), Weterynarii 
(Veterinary Medical Working Group), Sztuki i Nauk Humanistycznych (Arts and Humanities 
Initiatives), Cyfrowej Techniki Wideo (Digital Video Initiative), Rozgłoszenia Grupowego – 
Multicastingu (Multicast Working Group), Cyfrowych Technik Obrazowych (Digital Imaging 
Working Group), Telefonii Internetowej (Voice over IP Working Group), Rozproszonej 
Archiwizacji (Distributed Storage Working Group), Zastosowań Naukowych Sieci (Research 
Channel Consortium). Każda z tych grup roboczych posiada swój rozbudowany serwis 
informacyjny, swoje kanały, system subskrypcji, zgłaszania pytań, projektów aplikacji, 
system zdalnego uczestnictwa w pracach grupy, itp.  

Internet2 organizuje sympozja, konferencje tematyczne związane z rodzajami aplikacji. 
Organizowane są dni członkowskie. Internet2 buduje zasoby archiwalne związane ze swoimi 
pracami. Internet2 rozsyła demonstracyjne wersje oprogramowania przeznaczone do 
testowania przez swoich członków. Internet2 zaprasza międzynarodowe środowisko naukowe 
do współpracy. Internet2 utworzył bazę danych aplikacji dla Internetu następnej generacji 
opracowanych przez członków sieci Internet2. Baza danych jest dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych pod adresem NLANR Advanced Application Database [127]. 

Internet2 współpracuje z kilkoma programami o charakterze aplikacji globalnych 
bazodanowych  lub czasu rzeczywistego. W zakresie aplikacji współpracuje także z innymi 
światowymi inicjatywami budowy Optycznego Internetu następnej generacji. Można tutaj 
wymienić: GriPhyN - Grid Physics Network, Abilene, ESnet, NREN, I-WIRE, STAR TAP, 
StarLight, NLANR AAD (Advanced Application Database), NLANR DAST (Distributed 
Applications Support Team), AATT (Alliance Applications Tech Teams), NPACI ATA 
(Application Thrust Area).  

 
 

Rys. 14.2.   Internetowe logo sieci obliczeniowej danych GriPhyN. 
 

Grupa współpracy sieci Grid Physics Network (GriPhyN) – GRYF – jest utworzona 
przez szereg osób indywidualnych, fizyków eksperymentalnych  informatyków wdrażających 
razem pierwsze petabitowe środowisko obliczeniowe dla nauk wymagających intensywnych 
obliczeń komputerowych. Projekt GriPhyN pozwoli, wg założenia projektantów, na 
geograficznie rozłożone procesy obliczeniowe z wielkich baz danych, ekstrakcję  zestawów 
danych w skali globalnej, wnioskowanie z danych rozłożonych geograficznie a także 
umożliwi współpracę pomiędzy odległymi laboratoriami i środowiskami badawczymi. 
GriPhyN początkowo umożliwi dostęp do wielkich baz danych pomiarowych czterech 
wielkich eksperymentów fizycznych i astronomicznych: CMS i ATLAS w LHC w CERNie, 
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LIGO (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory) oraz SDSS (Sloan Digital Sky 
Survey).  

Analiza danych z tych eksperymentów stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań 
współczesnej techniki obliczeniowej. W  częściowych eksperymentach obliczeniowych 
będzie mogło uczestniczyć wiele ośrodków i wielu naukowców, dosłownie tysiące, a także 
być może wielu amatorów jak to jest w przypadku programu SETI. Koordynatorami projektu 
GriPhyN są Paul Avery z Uniwersytetu Floryda oraz Ian Foster z Uniwersytetu Chicago. 
Wspólna technika badawcza wymienionych eksperymentów tworzących sieć GriPhyN polega 
na odsiewaniu z ogromnej ilości danych pomiarowych wyłącznie danych użytecznych. 
Znaczna ilość tych danych musi być zapisywana w odpowiednich bazach danych na 
nośnikach trwałych tak aby możliwa była analiza off-line. Obecnie bazy danych tych 
eksperymentów zajmują przestrzeń rzędu setek Terabitów. Ta przestrzeń badawcza danych 
pomiarowych musi być rozszerzona do setek Petabitów lub nawet do rozmiaru Exabitów w 
ciągu najbliższych dziesięciu lat. W zakresie budowy baz danych internetowych o takich 
monstrualnych, na obecne warunki, rozmiarach konieczna jest współpraca między wielkimi 
sieciami Optycznego Internetu Gigabitowego (dziś) i Terabitowego (w przyszłości). Sieci 
współpracujące przy realizacji projektu GriPhyN i budowy Petabitowej bazy danych, obok 
Internet2, to Abilene, ESnet, NREN I-WIRE, STAR TAP i StarLight. 

 
MIDDLEWARE 
Kolejną warstwą działań Konsorcjum i sieci Internet2 jest obszar oprogramowania 

Middleware. Oprogramowanie Middleware jest stosunkowo nową kategorią wyłonioną w 
trakcie rozwoju sieci wielkich, szerokopasmowych i znacznym zasięgu geograficznym jak 
Optycznego Internetu. Oprogramowania Middleware jest rodzajem warstwy programistycznej 
w sieci pomiędzy siecią (jej strukturą fizyczną) a aplikacjami. Oprogramowanie Middleware 
zapewnia usługi takie jak: identyfikacja, autentykacja, autoryzacja, usługi katalogowe oraz  
bezpieczeństwo. W dzisiejszym Internecie aplikacje zazwyczaj muszą zapewnić te cechy 
samodzielnie, autonomicznie. Prowadzi to do problemów współzawodnictwa elementów 
różnych aplikacji działających jednoczasowo i współpracujących ze sobą w sieci. Prowadzi to 
do stosowania różnych standardów w różnych aplikacjach w jednej z dziedzin wymienionych 
powyżej np. bezpieczeństwa. W sieciach wielkich taka sytuacja jest nie do zaakceptowania. 
Sieć Optycznego Internetu ma stanowić przyjazne, jednolite i ściśle znormalizowane 
środowisko działania rozmaitych aplikacji. Stąd pojawiła się konieczność wyodrębnienia 
dodatkowej warstwy programistycznej sieci nazywana sieciowym oprogramowaniem 
pośredniczącym, „klejem”. Internet2 promuje standaryzację tego typu oprogramowania. 
Internet2 jest wielkim, rzeczywistym laboratorium testowania interoperacyjności 
oprogramowania Middleware. Jest to jedna z dróg do tworzenia sieci internetowej następnej 
generacji, sieci tworzącej przyjazne, „niewidzialne”, środowisko pracy (istnienia) dla wielu 
różnych grup bardzo odległych typów aplikacji. Praktycznie podchodząc do problemu 
projektowania sieciowego oprogramowania Middleware można powiedzieć, że sieć 
spoczywająca na warstwie Middleware jest siecią łatwiejszą i bezpieczniejszą dla aplikacji i 
użytkownika. Internet2 powołał  grupę roboczą I2-MI (I2 Middleware Initiative) pracującą 
nad rdzeniowymi zagadnieniami Middleware i problemami ich implementacji w sieci 
Gigabitowego Internetu Optycznego. Usługi oferowane przez pośrednią sieciową warstwę 
programistyczną są badane głównie przez uniwersyteckich uczestników Internet2.  

Internet2 prowadzi wiele programów dotyczących rozwoju Middleware. Rozróżnia się 
obecnie kilka poziomów tego oprogramowania: LM – Low Middleware, CM – Core 
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Middlware, UM – Upper Middleware (np. projekty Legion [legion.virginia.edu], Globus, 
[globus.org], Minotaur). Informacje na temat projektów można znaleźć pod adresem: 
middleware.internet2.edu. Niektóre ze znanych projektów są: Identyfikacja i Mapowanie, 
Autentykacja, Katalogi (MACE, DoDHE, eduPerson, LDAP Recipe),  Autoryzacja, 
Certyfikacja (HEPKI, I2 PKI Lab), Early Harvest, Early Adopters, Shibboleth, Directory of 
Directories.  
 

 TECHNOLOGIE INTERNETOWE 
Internet2 i jego członkowie pracują nad rozwojem technologii leżących u podłoża 

nowych aplikacji. Technologie te mają zapewnić możliwość budowy niezawodnej sieci dla 
zastosowań komercyjnych. Internt2 utworzył szereg grup roboczych pracujących nad nowymi 
technologiami jak: I2 Qbone, I2 Qos, I2 Multicast, I2 IPv6. Internet2 utworzył kilka 
regionalnych centrów testowania nowych technologii ITEC – I2 Technology Evaluation 
Center, I2 End-to-End Performance Initiative.  

 
 ZAAWANSOWANE SIECI 
Zaawansowane sieci które uczestniczą w programie Internet2 zapewniają odpowiednie 

środowisko, bliskie przyszłym warunkom zastosowania, do testowania nowych możliwości 
sieci i nowych aplikacji. W programie testów biorą udział następujące sieci i uczestnicy 
programu: Abilene, vBNS, vBNS+, I2 Gigapops, laboratoria uniwersyteckie związane z 
Internet2, ARENA (Advanced Research and Education Atlas) oraz współpracownicy 
zagraniczni. Internet2 współpracuje z innymi sieciami zaawansowanymi CA*net X, DREN, 
ESnet, NREN, STAR TAP. 

 
 PARTNERSTWO  
 Podstawą działalności konsorcjum i sieci Internet2 jest partnerstwo pomiędzy 

instytucjami akademickimi, przemysłem i administracją publiczną. Partnerzy Korporacyjni z 
przemysłu współpracują ściśle w laboratoriami uniwersyteckimi nad testami nowych 
technologii. Produkty współpracy są podstawą do budowy rynku rozwiązań technologicznych 
i programistycznych. Stanowią podstawę produktów rynkowych dla przyszłego Optycznego 
Internetu. Uczestnictwo rządowe w projekcie stanowi gwarancję jego najwyższego priorytetu 
naukowego i technicznego w społeczeństwie. Rolą współpracy międzynarodowej Internet2 
jest zapewnienie interoperacyjności technologii i oprogramowania w skali globalnej. Rolą 
Internet2 jest wzmocnienie współpracy uczelni amerykańskich ze światem.
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15.   PROJEKTY NGI ORAZ LSN  

INICJATYWA INTERNETU  
NASTĘPNEJ GENERACJI 

 

 
 
Inicjatywa Internetu Następnej Generacji – NGI (Next Generation Internet) [9,11] jest 

programem naukowo badawczym (R&D) w który zaangażowane jest wiele agencji 
federalnych USA. Zadaniem programu jest rozwój zaawansowanych technologii sieciowych, 
rozwój zupełnie nowych ( w programie użyto słowa rewolucyjnych) aplikacji o charakterze 
globalnym – które wymagają zastosowania zaawansowanych technologii sieciowych oraz 
demonstracja tych możliwości w sieciach testowych działających z prędkościami 100 – 1000 
razy większymi (od użytkownika do użytkownika) niż obecna sieć Internet.  

Inicjatywa NGI została rozpoczęta w październiku 1977 roku. Pierwotnymi inicjatorami 
projektu były następujące agencje: DARPA, DoE, NASA, NIH, NIST, NSF. Budżet 
programu wynosił ok. 100 mln $ rocznie, w sumie ok. 500mln$. Największy wkład posiadała 
agencja DARPA, ok. 50% budżetu i NSF ok. 25 % budżetu. Program został zainicjowany w 
1996 roku przez rząd. Powodem inicjatywy była wyraźna stagnacja Internetu i jego niemal 
całkowite przeciążenie na przełomie 95/96. Powstały dwa konsorcja NGI (z udziałem rządu) 
oraz Internet2 (uniwersytecko-przemysłowe). 

Cele NGI są (były) następujące:  
1. Prowadzenie badań nad zaawansowanymi technologiami sieciowymi takimi jak: 

multicasting, zarządzanie siecią (przydzielanie pasma i współdzielenie pasma), jakość usług 
QoS, różnicowanie usług (włączając w to multicast i wideo), niezawodność sieci i usług, 
odporność na zakłócenia i warunki awaryjne, bezpieczeństwo.  

2. Wdrażanie nowych zaawansowanych aplikacji z zastosowaniem następujących 
technologii: współpraca na sieci, biblioteki cyfrowe, rozłożone obliczenia, wielo-megabitowa 
i gigabitowa łączność ruchoma, komputing wędrowny (nomadyczny), prywatność i 
bezpieczeństawo, działania i symulacje zdalne; Zastosowania branżowe: nauki podstawowe, 
zarządzanie kryzysami, edukacja, środowisko, administracja publiczna, ochrona zdrowia, 
produkcja, wytwarzanie. 

Testowe sieci NGI mają jednorazowo usprawnić dostęp do Internetu stukrotnie dla 
końcowego użytkownika. Sieć NGI bazuje na następujących sieciach składowych:  Sieć NSF 
-vBNS, sieć NASA – NREN, sieć DoD – DREN, sieć DoE ESnet. Inicjatywa NGI jest 
zarządzana wspólnie przez LSN CG, IT WG,  White House NIST.  

Jedna z aplikacji NGI jest biznesowy system teleimmersji, umożliwiający prowadzenie 
telekonferencji w warunkach coraz bardziej zbliżonych do rzeczywistego spotkania. System 
zapewnia dźwięk jakości stereo, okulary 3D, wysokiej jakości grafikę. Inną aplikacją są 
zastosowania do diagnostyki medycznej szczególnie z wykorzystaniem technik przetwarzana 
obrazów. Następne aplikacje obejmują wielkie petabitowe bazy danych – biblioteki cyfrowe –
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udostępniane setkom uniwersytetów w skali całego kraju wraz z programem zarządzania ich 
zawartością. 

Początkowo NGI jest zarezerwowany dla celów rządowych i badawczych, edukacyjnych. 
Obie inicjatywy staną się publiczne,  po upływie okresów wdrożeń i testów. Celem jest 
stworzenie sieci nie przeciążonej i wolnej od komercji, ukierunkowanej na grafikę, audio i 
multimedia. Na wielu poziomach obie sieci NGI oraz Internet2 będą zintegrowane. Choć 
zachowana zostanie ich specyfika. NGI pozostanie usługą finansowaną przez administrację 
centralną i uniwersyteckie laboratoria badawcze. Internet2 został zbudowany głównie przez 
konsorcja uczelniano-przemysłowe – pozostanie rodzajem globalnego uniwersytetu 
wirtualnego. Uniwersytety i agencje rządowe mają w ten sposób dostęp do sieci gigabitowej, 
zupełnie wolnej od problemów Internetu klasycznego.  

Inicjatywa NGI została ostatecznie zakończona w 2000 r. Uczestnicy konsorcjum a w 
szczególności agencje rządowe koordynują formy kontynuacji rozwoju wielkich inicjatyw 
sieciowych. Koordynatorem jest LSN CG (Large Scale Networking Coordination Group). 
Obecnym celem jest utworzenie sieci terabitowej Optycznego Internetu do końca 2002 
[www.itdr.gov/iwg/pca/lsn]. Rok 2002 jest etapem, w którym założono pokonanie bariery 
terabitowej w sieci szkieletowej WAN Optycznego Internetu. Program LSN będzie 
kontynuowany dalej. Grupa Koordynacyjna publikuje na sieci WWW swoje zamierzenia, 
organizuje doroczne konferencje poświęcone postępom w pracach nad sieciami wielkiej skali.  

LSN CG działa w ramach National Coordination Office for Information Technology 
Research and Development (Executive Office of the President). Usytuowanie polityczne 
Grupy Koordynacyjnej rozwoju sieci wielkiej skali jest bardzo wysokie, co po pierwsze 
odzwierciedla rangę nadaną sprawom sieci globalnej a po drugie ułatwia grupie efektywne 
działania na każdym szczeblu w biznesie.  

Celem badań prowadzonych i koordynowanych przez CG LSN (kontynuacja NGI), jest 
zapewnienie dalszego szybkiego rozwoju technologii sieciowych i usług. Włącza się w to 
zaawansowane składowe sieci i technologie dla budowy i zarządzania wielkimi sieciami. 
Sieci są przeznaczone do badań naukowych i stosowanych i do innych celów.  

Obszary szczególnego zainteresowania Inicjatywy Sieci Wielkiej Skali obejmują:  
1. Technologie i usługi integrujące komunikację ruchomą, radiową, optyczną, 

kablową, itp.; 
2. Oprogramowanie sieciowe umożliwiające dotarcie z indywidualizowaną 

informacją do jednostek, multicast do wybranych grup, broadcasting – 
rozgłoszeniową do całej sieci; 

3. Badania nad skalowalnością i modelowaniem sieci Internet;  
4. Poprawa jakości usług w całej sieci Internet, pomiary jakości usług;  
5. Oprogramowanie dla efektywnego rozwoju i wykonania skalowalnych zadań i 

aplikacji rozproszonych;  
6. Składniki oprogramowania do rozproszonych aplikacji, jak handel elektroniczny, 

cyfrowe biblioteki, internetowa ochrona zdrowia, itp.; 
7. Infrastruktura, serwis systemowy, testy komponentów systemu i całego systemu 

na etapach rozwojowych;  
8. Działania powyższe odbywają się w perspektywie czasowej 15-20 lat w celu 

zapewnienia odpowiednio odważnych decyzji decydentów dotyczących 
perspektyw rozwoju sieci.  
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16.   PROJEKT CANARIE – CA*NETX  

NARODOWY KANADYJSKI  
INTERNET OPTYCZNY     

 
 

CANARIE jest korporacją niedochodową [2] 
utworzoną w celu znacznego przyspieszenia 
rozwoju Internetu w Kanadzie oraz rozwoju 
innowacyjnych aplikacji internetowych w skali 
całego kraju. Efektem działania korporacji jest 
stworzenie nowej infrastruktury teleinformatycznej 

w tym kraju. CANARIE zgodnie z założeniem jego organizatorów jest formą katalizatora 
odgrywającego bardzo istotną funkcję ułatwiającą podejmowanie prac nad nowymi 
programami rozwoju sieci Internet, szczególnie programami dużymi i bardzo dużymi. 
CANARIE jest łącznikiem pomiędzy ekspertami w dyskutowanym zakresie z prywatnego 
przemysłu, rządu, środowisk naukowych i technicznych oraz edukacyjnych w celu 
utworzenia bazy dla partnerstwa w dużych projektach dotyczących budowy Optycznego 
Internetu. Poprzez popieranie innowacyjności i zachęcanie do partnerstwa korporacja 
CANARIE służy wzmocnieniu narodowego uczestnictwa Kanady w międzynarodowej i 
globalnej gospodarce wiedzy.  

 
Rys. 16.1.  Kanadyjska sieć Optycznego Internetu CA*net3 

 

Korporacja CANARIE powstała w 1993 roku. Od tego czasu, uczestnicząc aktywnie w 
rozwoju kanadyjskiego Internetu poza-komercyjnego przyczyniła się do wzrostu jego 
szybkości działania i pojemności o milion razy. Wyższe prędkości działania, ulepszony 
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dostęp, znacznie bardziej zaawansowane aplikacje – to są podstawowe wymagania na rozwój 
Internetu, zarówno 5 lat temu jak i obecnie. Korporacja CANARIE uczestniczy we 
wszystkich wymienionych warstwach rozwoju struktury i aplikacji internetowych. 
Dynamiczny rozwój wspieranej przez CANARIE sieci CA*net3 w latach 1999-2000 
doprowadził do tego, że Kanada jest obecnie jednym z najbardziej zaawansowanych państw 
na świecie we wdrażaniu Optycznego Internetu Gigabitowego. Po rozwinięciu podstawowej 
struktury sieci szkieletowej Ca*net3 korporacja CANARIE inwestowała w rozwój łączy 
zarówno w kierunku międzynarodowym jak i w kraju do poziomu lokalnego. Sieć zapewniała 
możliwość dojścia do poziomu lokalnego z bardzo dużą przepustowością. Możliwa stała się 
integracja sieci badawczych, prywatnych, korporacyjnych, edukacyjnych, komunalnych.  

W roku 2000 CANARIE skupiło swoje wysiłki na ponownej identyfikacji kluczowych 
sektorów w których aplikacje internetowe mogą okazać się najbardziej wartościowe ze 
społecznego, ekonomicznego i edukacyjnego punktu widzenia. Korporacja przedsięwzięła 
szereg inicjatyw społecznych dążących do utworzenia programów typu „leadership” w 
poszczególnych niszach aplikacyjnych. Korporacja rozszerzyła swoje działanie na szczebel 
lokalny, jednocześnie działając na szczeblu centralnym. Tworzone są nowe inicjatywy wokół 
programu budowy jednego z najbardziej zaawansowanych technicznie systemów 
telekomunikacyjnych na świecie. CANARIE operuje takimi hasłami jak społeczeństwo oparte 
na wiedzy (Knowledge based society), Inkluzja cyfrowa (Digital inclusion). Kręgosłupem 
wymienionych szerokich procesów społecznych o hasłowych nazwach ma stać się Optyczny 
Internet. Celem Kanady jest utrzymanie jej wysokiej pozycji w rozwoju internetowej 
infrastruktury sieciowej i aplikacyjnej na świecie [2, canet-inst.org].  

Realizacja sieci Optycznego Internetu CA*net pozwoliła na uruchamianie zupełnie 
nowych aplikacji służącym instytucjom i branżom dotychczas dosyć odległym od Internetu. 
Tutaj kilka przykładów. Ze względu na rozległość kraju, a szczególnie jego północnych 
rubieży trudne jest ustawiczne kształcenie w zawodach które takiego kształcenia wymagają 
jak np. lekarze i weterynarze. Stowarzyszenie weterynarzy Ontario utworzyło wirtualną 
szkołę weterynaryjną, grupującą na sieci Internet odpowiednie zasoby szkoleniowe kilku 
uniwersytetów kanadyjskich. Celem tego internetowego centrum weterynaryjnego jest 
dzielenie się zawsze zbyt skromnymi zasobami najnowszych materiałów edukacyjnych, 
rozszerzenie możliwości współpracy, itp. Ten konkretny program dotyczący weterynarzy jest 
częścią ogólniejszego internetowego programu nauki na odległość wprowadzanego w system 
sieciowy CA*net.  

Organizacja Canarie silnie sponsoruje połączenie technologii Optycznego Internetu z 
systemem GPS. O internetowych „aniołach stróżach” dla dzieci już wspominano, jest to 
właśnie część z tego programu. Inne części tego programu łączenia technologii dotyczą 
wyposażenia w internetowe mobilne porty dostępowe GPS taksówkarzy, lekarzy, policją, 
statki żeglugi przybrzeżnej i jeziorowej (na dużych  jeziorach kanadyjsko- amerykańskich).  

Sąd prowincjonalny Nowej Funlandii wprowadza w ramach omawianego projektu 
CA*net system częściowego sądu wirtualnego. Przez Internet prowadzone są: przesłuchania 
poręczycielskie, niektóre posiedzenia sądu rodzinnego dotyczące zdrowia psychicznego. 
Sprawy takie dotyczą społeczności odległych od centrów sądowniczych. Opracowano ogólny 
internetowy projekt usługowy dla społeczności odległych (podobne projekty opracowano w 
Australii) o nazwie RCST – Remote Community Services Telecentre. RCST obsługuje 
początkowo odległe regiony Nowej Funlandii. Posiada warstwę sądowniczą, szkoleniową 
(kształcenie ustawiczne) oraz medyczną. Będzie rozwijany dalej o inne warstwy. Warstwa 
medyczna o nazwie IEMN – Integrated Emergency Medicine Network pozwala między 
innymi na konsultacje medyczne w czasie rzeczywistym, obserwacje stanu pacjenta w 
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pogotowiu ratunkowym. Pakiet RCST jest elastyczny i pozwala na dostosowanie swoich 
możliwości do potrzeb konkretnej społeczności lokalnej. Pozwala na prowadzenie nadzoru 
wideo. Podstawą transmisyjną systemu jest tanie, łatwo konfigurowane, przenośne łącze 
satelitarne. Kilka społeczności lokalnych może współużytkować jeden system RCST, 
wskutek rozbudowanego atrybutu systemowego pasma na żądanie.  

Przemysłowe i środowiskowe zrzeszenia leśnictwa regionalnego są w Kanadzie znaczną 
siłą biznesową. Przemysł drzewny jest bardzo rozbudowany i stanowi znaczny procent 
światowego przemysłu tego rodzaju. W sieci CA*net kanadyjski przemysł drzewny 
zorganizował ogólnoświatową giełdę produktów przemysłu drzewnego. Jest to bardzo 
specjalizowany portal typu E-Komercja. Organizacja Canarie powołała radę e-businessu, 
której rolą jest stymulowanie powstawania takich internetowych inicjatyw businessowych. 
Inicjatywy te mają służyć nawiązaniu bliższej współpracy z podobnie i bardziej  
zaawansowanymi rozwiązaniami w USA.  
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17.   CHICAGO CIVICNET   

MUNICYPALNY INTERNET OPTYCZNY 
 

Na początku roku 1999 władze miasta postanowiły utworzyć gigabitowy MAN w 
technologii Optycznego Internetu służący lokalnym mieszkańcom, firmom, przemysłowi, 
instytucjom i samorządowi w celach edukacyjnych, realizacji usług video na żądanie i 
telekomunikacji. CivicNet ma agregować wymagania komunikacyjne miasta, szkół 
publicznych, parku przemysłowego, uczelni, zarządu budownictwa miejskiego oraz zarządu 
transportu w mieście, policji, straży pożarnej, itp. CivicNet ma stanowić podstawy nowej 
internetowej infrastruktury telekomunikacyjnej w mieście.  

Miasto poszukuje partnerów tej dużej inicjatywy wśród jednostek sektora prywatnego, 
publicznego i instytucjonalnego. Celem jest aktywizacja ekonomiczna regionu. Miasto 
poszukuje partnerów do budowy, działania, zarządzania i marketingu sieci CivicNet. Ofertę 
RFI (Request for Information) skierowano w listopadzie 2000r do korporacji, 
przedsiębiorstw, banków, uniwersytetów, organizacji służby zdrowia, centrów 
technologicznych, itp. instytucji zlokalizowanych na terenie miasta i jego okolicach w celu 
wspólnej budowy ultra szerokopasmowego Internetu, który zapewniłby komunikację po 
bardzo niewielkich cenach. Na ofert RFI odpowiedziało ok. 100 instytucji. W maju 2001 
Miasto wydało dokument RFQ (Request for Qualification) oraz RFP (Request for Proposals) 
dla sieci CivicNet. Odpowiedzi na RFI, RFQ i RFP zbierane były do lipca 2001. Dokumenty 
RFQ i RFP skierowano do firm prywatnych w celu projektu, finansowania i budowy sieci 
szkieletowej oraz zarządzania nią.  

Wśród firm zainteresowanych inicjatywą miasta jest szereg czołowych firm 
telekomunikacyjnych. Sceptycy zadawali pytania zarządowi miast dlaczego ta inicjatywa 
budowy infrastruktury technologicznej została w ogóle podjęta przez miasto a nie przez 
przemysł telekomunikacyjny. Stan przemysłu lokalnego jest dobry, stan inwestycji także, 
populacja lokalna zaczęła ostatnio rosnąć po ponad czterech dekadach malenia. Opinia 
zarządu miasta jest następująca. Infrastruktura telekomunikacyjna w mieście musi ulec 
szybkiej internetyzacji. Bardzo rozległe obszary podmiejskie Chicago nie mogą zostać 
zostawione na marginesie rewolucji internetowej. CivicNet nie ma służyć wyłącznie nowym 
podłączeniom sieciowym ale ma stanowić coś znacznie więcej, ma odświeżyć kreatywność 
lokalną i ekspansywność gospodarczą.  

CivicNet ma połączyć ok. 2000 szkół, instytucji, biur, bibliotek. Po zbudowaniu 
szkieletu, dostęp do sieci  będzie oferowany instytucjom i osobom prywatnym. CivicNet ma 
stworzyć podstawy elektronicznego zarządu miasta (e-government). Spodziewane jest że 
rozszerzenia sieci szkieletowej w warstwie dostępowej będą budowane przez firmy prywatne 
i komercjalizowane. Takie podejście zorientowane w warstwie dostępowej i lokalnej na rynek 
lokalny powinno zapewnić miastu budowę sieci szerokopasmowej rozłożonej jednorodnie na 
całym swoim terenie a nie tylko w okolicach śródmieścia.  

W projekcie sieci CivicNet brane są pod uwagę trzy składniki: 
1. Skala przedsięwzięcia: Sieć ma docelowo łączyć w sposób ultra szerokopasmowy 

ok. 2000 bardzo wymagających pod względem telekomunikacyjnym lokalizacji 
publicznych a następnie tysiące lokalizacji prywatnych.   
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2. Finansowanie: CivicNet ma skumulować miejskie wydatki na telekomunikację i 
teleinformatykę. W tym sensie nie będą wymagane wielkie nowe inwestycje 
kapitałowe. Sieć będzie polegała na zagregowanym zapotrzebowaniu wszystkich 
zainteresowanych instytucji początkowo publicznych i następnie prywatnych.  

3. Sieci publiczne i prywatne: CivicNet ma być motorem lokalnego rozwoju 
ekonomicznego regionu miejskiego miasta Chicago. Firmy wybrane do budowy 
CivicNet będą zobowiązane do stworzenia sieci równoległej o charakterze 
komercyjnym, która będzie sprzedawana prywatnym użytkownikom – od małych 
przedsiębiorstw, przez instytucje niedochodowe po główne korporacje.  

Sposób finansowania przedsięwzięcia polega na zagregowaniu telekomunikacyjnych 
wydatków miasta w celu budowy nowej infrastruktury telekomunikacji przyszłości. CivicNet 
ma być siecią gigabitową ze wszystkimi cechami nowoczesnej sieci teleinformatycznej 
zapewniającej takie nowe usługi jak: wirtualny uniwersytet, zdalne nauczanie, telebanking 
internetowy, multimedialna (audio i video) miejska sieć szkolna łącząca wszystkie szkoły w 
mieście. Sieć ma zapewnić podstawy miejskiej gospodarki elektronicznej i handlu 
elektronicznego dla lokalnych przedsiębiorstw. Sieć będzie łączyła przedsiębiorców, 
dostawców, projektantów, sektor finansowy, doradców i klientów w jedną platformę 
businessową.  

Obecne statystyki w Chicago pokazują, że jedynie nieco ponad 10% mieszkańców miasta 
o niskich dochodach posiada dostęp do Internetu w swoich domach. Ci mieszkańcy i ich 
dzieci polegają na dostępie do sieci globalnej w szkołach, w publicznych bibliotekach i w 
lokalnych organizacjach.  CivicNet ma na celu skokowe poprawienie infrastruktury w 
wymienionych instytucjach powodując wyrównywanie szans obywateli i ułatwienie 
publicznego dostępu do sieci.  

CivicNet ma stać się zachętą do inwestycji w mieście w zakresie przemysłu 
biotechnologicznego, i ochrony zdrowia. W tym zakresie miasto ma duże tradycje. Szpital 
Children’s Memorial jest pionierem w efektywnych zastosowaniach Internetu w diagnostyce i 
wspomaganiu terapii dziecięcej. Opracowano tam intensywny plan rozwoju telediagnostyki 
wykorzystującej wiedzę zgromadzonych w szpitalu wybitnych specjalistów od 
poszczególnych specjalności pediatrycznych. Opracowano plan powstania sieci łączącej 
zainteresowanych pediatrów w mieście i przychodnie  pediatryczne z centralną siecią 
diagnostyczną i informatyczną szpitala.  

Sieć szkieletowa CivicNet będzie bazować na co najmniej stukrotnie zwielokrotnionym 
systemie WDM o paśmie TDM pojedynczego kanału co najmniej 10Gbit/s. Rozważana jest 
także opcja wprowadzenia, właśnie komercjalizowanego, systemu 40Gbit/s. Pasmowa 
skalowalność systemu dla przyszłych zastosowań ma być zapewniona poprzez odpowiednią 
ilość światłowodów w kablach optycznych. Światłowody rezerwowe (dark fibers) będą 
włączane przez operatora w razie potrzeby, poprzez odpowiednie inwestycje centralowe wraz 
z potencjalnym wzrostem zapotrzebowania na pasmo. Zagregowana przepustowość sieci 
szkieletowej CivicNet ma wzrastać od początkowej wynoszącej ok. 1Pbit/s do ok. 3 – 5 Pbit/s 
w ciągu kilku lat od uruchomienia sieci.  

Projekt CivicNet jest jednym z największych projektów sieci municypalnej na świecie. 
Ma stać się polem doświadczalnym dla nowych aplikacji i ewolucyjnych zmian aplikacji 
klasycznych, ma stać się nową przestrzenią dla działania administracji miasta, lokalnego 
biznesu, służb społecznych i wreszcie prywatnych osób. Ma wyznaczać drogę innym 
lokalnym inicjatywom tego typu w USA i na świecie.  
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18 .   EBONE    (WWW.EBONE.COM) 
 
 

 
 

Rys. 18.1.  Multi-Gigabitowa, europejska, światłowodowa sieć szkieletowa Internetu - 
EBONE (grudzień 2001).  
 

Ebone, oddział GTS - Global TeleSystems, Inc., jest niezależnym, oryginalnym, i jednym 
z najbardziej doświadczonych operatorów szerokopasmowej sieci światłowodowej IP w 
Europie. Ebone znana jest z utworzenia pierwszej w Europie światłowodowej sieci 
szkieletowej IP. Działalność Ebone została rozszerzona na wszystkie rodzaje optycznych 
szerokopasmowych usług IP. Obecnie Ebone obsługuje ok. 25% użytkowników 
europejskiego Internetu. Obsługuje także większość znaczących operatorów usług 
telekomunikacyjnych oraz internetowych ISP.  

Sieć szkieletowa Ebone działa obecnie w systemie WDM 40 krotnym z przepustowością 
2,5Gb/s dla każdej długości fali. Zagregowana przepustowość jednego światłowodu wynosi 
100 Gbit/s. Według ocen Ebone jest to pojemność obecnie przekraczająca kilkukrotnie 
potrzeby europejskie w zakresie ruchu międzynarodowego. Jednak sieć Ebone nie dociera do 
całej Europy. Ebone prowadzi obecnie wymianę sprzętu terminalowego na system DWDM 96 
krotny o szybkości pojedynczego kanału 10Gbit/s. Wówczas przepustowość jednego 
światłowodu wzrośnie do ok. 1Tb/s. Sieć działa w standardzie SDH na WDM i IP na WDM. 
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Dostarcza operatorom i firmom: długość fali, linie prywatne, Internet, IP VPN. Centra 
hostingowe są dostępne w 20 największych miastach europejskich. Europejska sieć Ebone 
posiada długość 22000km. Jest obecna w 68 miastach i 20 państwach Europy. Łącznie Ebone 
zainwestowała w sieć 2 mld $.  

Ebone rozwija europejską sieć szkieletową. Ebone rozwija Miejskie Sieci Biznesowe 
CEN – City Enterprise Networks. Takie sieci działają w: Amsterdamie, Berlinie, 
Budapeszcie, Dusseldorfie, Frankfurcie, Genevie, Londynie, Paryżu, Pradze i Sztokholmie. 
Następne sieci CEN są budowane w: Madrycie, Mediolanie, Wiedniu, Zurychu. Są to szybkie 
gigabitowe sieci dostępowe do sieci szkieletowej Ebone. Celem Ebone jest stworzenie 
możliwości zapewnienia usługi typu end-to-end. Ebone korzysta ze sprzętu takich firm jak: 
Alcatel, Ciena, Cisco, Ericsson, Siemens i innych czołowych producentów.  

System SDH na WDM pozwala Ebone na gwarancję pasma dla operatorów i firm w 
zakresie od 2Mb/s do 155Mb/s. Warstwa transportowa IP jest realizowana w routerach Cisco.  

W naszym kraju wyrażamy nadzieję, że jedna z najnowocześniejszych światłowodowych 
sieci naukowego Internetu  na świecie dotrze wkrótce ze swoją infrastrukturą na teren Polski. 
Takie plany rozwojowe istnieją, wraz z planami włączenia naszego kraju do struktur UE.  
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19 .   DANTE, TEN-155, GEANT   (WWW.DANTE.NET) 
 

 
  W roku 1991 postanowiono w środowisku 

europejskich komputerowych sieci naukowych, 
pod opieką Komisji Europejskiej, w ramach 
programu Eureka, o powstaniu wspólnej 
organizacji budującej taką sieć i udostępniającej na 
niej usługi.  Po dwuletnich przygotowaniach, w 
roku 1993, powołano organizację DANTE 

(Delivery of Advanced Network Technology for Europe) – Dostarczanie Zaawansowanych 
Technologii Sieciowych Europie. W ramach międzynarodowego przetargu na lokalizację 
organizacji wybrano Cambridge. W Wielkiej Brytanii organizacja otrzymała status 
Stowarzyszenia Naukowego. Posiada jednocześnie status przedsiębiorstwa niedochodowego. 
Właścicielem DANTE jest zespół krajowych sieci naukowego Internetu, na rzecz którego 
organizacja pracuje. Celem DANTE jest racjonalizacja i zarządzanie trans-narodowych 
systemów i usług teleinformatycznych, które bez takiej koordynacji nie mogłyby rozwijać się 
równie efektywnie.  

DANTE zatrudnia pracowników we wszystkich krajach połączonych ze swoją siecią. 
Obecnie pracownicy pocghodzą z następujących ośmiu krajów: Czechy, Francja, Węgry, 
Włochy, Holandia, Rosja, Hiszpania i Wielka Brytania. Międzynarodowy zespół pomaga 
DANTE być w bliższych kontaktach i lepiej rozumieć potrzeby swoich klientów.  

Od 1993 roku DANTE uczestniczy w kolejnych programach rozwoju sieci naukowego 
Internetu w Europie. W latach 93-98 były to programy EuroCAIRN oraz TEN34. Obecny 
transeuropejski program QUANTUM, wprowadzany poprzez sieć TEN-155,  posiada trzy 
cele: Kontynuacja dostarczania usługi IP Best Effort z szybkością 155Mb/s; Zapewnienie 
usługi z zarządzanym pasmem (MBS – Managed Bandwidth Service); Testowanie nowych 
zaawansowanych technologii w wydzielonej częśći sieci TEN-155 – QTP (Quantum Test 
Programme). DANTE jest partnerem koordynującym wewnątrz Konsorcjum QUANTUM. 
Projekt Q-MED. Jest uzupełniający względem Quantum i jego celem jest zapewnienie usług 
sieciowych krajom wschodniego regionu Morza Śródziemnego i utworzenie połączeń 
międzynarodowych z siecią TEN-155 w tym rejonie. Dante także współdziała w pracach nad 
rozwojem sieci Internet w innych regionach świata.  

Po roku 1989 (do 1996r) program PHARE był głównym kanałem finansowania 
współpracy technicznej i ekonomicznej UE z krajami Europy Środkowej i Wschodniej 
(CEEC). W ramach Phare, w okresie lat 93-95, dołączono z tego regionu 13 krajów do 
programu QUANTUM. DANTE podpisała z Phare kontrakt wspierający w tym zakresie.  

DANTE prowadził działalność związaną z budową internetowego bezpośredniego łącza 
Europy z naukową społecznością regionu azjatyckiego wybrzeża Pacyfiku. W roku 1998 
uruchomiono w tym zakresie projekt CAPE.  

Program DESIRE jest jednym z głównych programów międzynarodowych budowy 
naukowej sieci informacyjnej o wielkiej skali. DANTE uczestniczy w drugim etapie 
programu Desire II, z zadaniem zaprojektowania usługi indeksowania bibliograficznego dla 
katalogów LDAP (RIS – Referral Index Service for LDAP directories).  
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Dante działa na polu bezpieczeństwa sieci Internet. Poprzednio uczestniczył w programie 
SIRCE budowy EuroCERT. Był członkiem programu FIRST (Forum for Incident Response 
and Security Teams). DANCERT jest ośrodkiem CERT sieci DANTE, zespołem 
bezpieczeństwa sieciowego, służącym swoim członkom. Dancert zajmuje się problemami 
hackingu i niestabilności infrastrukturalnej na terenie swojej sieci TEN-155. Dante śledzi 
problemy anomalnej pracy sieci, jak zagrożenia wirusowe, ataki typu „spam” o wielkiej skali 
sieciowej. Głównym celami Dancert są: zapewnienie użytkownikom systemu koordynacji w 
zakresie incydentów bezpieczeństwa sieci i służenie jako centralny depozytariusz 
problematyki bezpieczeństwa infrastrukturalnego, związanego z usługami Dante.  

 

 
Rys. 19.1.  Topologia europejskiej szkieletowej sieci internetowej TEN-155. 

 

Od roku 1993 Dante jest odpowiedzialny za trzy kolejne generacje Europejskich Sieci 
Naukowych i za prowadzone badania naukowe nad tymi sieciami. Po wypełnieniu 
programów EuropaNET i TEN-34 (sieć działała w okresie II 97 do XII 98), wynik realizacji 
programu Quantum stanowi bieżącą sieć naukową Europy – TEN-155. Do TEN-155 jest 
podłączonych bezpośrednio 19 krajów, od grudnia 1998r.,  z szybkością 155Mb/s. Sieci 
poprzednich generacji były w całości zastępowane przez następców, w związku z bardzo 
szybkimi postępami technologicznymi i nieprzydatnością poprzednich rozwiązań do 
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zmieniających się warunków aplikacyjnych, i wymagań użytkowników odnośnie pasma 
systemowego. 

Sieć internetowa TEN-155 umożliwia nauce europejskiej współpracę i 
współzawodnictwo ze światem poprzez dostarczenie w tym okresie czasu sieci szkieletowej o 
wysokich parametrach technicznych, zapewniającą szerokie pasmo oraz usługę QoS – 
konieczną do prowadzenia badań i działań rozwojowych na skalę ogólnoeuropejską. TEN-
155 reprezentuje sobą początek możliwości tworzenia infrastruktur takich jak: wirtualne 
laboratoria transeuropejskie i jeszcze dalej wirtualnych instytutów naukowych w Europie.  

Belgijska firma Unisource jest głównym dostawcą sprzętu i technologii dla TEN-155. 
Jest także operatorem tej sieci w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji, 
Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Trzyletni kontrakt do końca roku 2002 uwzględnia zmianę 
szybkości działania najbardziej obciążonych fragmentów sieci szkieletowej TEN-155 z 
obecnych 155Mb/s do 622Mb/s do końca 2000. DANTE rozwija obecnie infrastrukturę SDH 
sieci TEN, w celu powiększenia przepływności linii, we współpracy z Datacom-Austria, 
Matav-Węgry, Metro-Czechy, OTE- Grecja, a także w Irlandii, Portugalii i Słowenii.  

Program QTP (Quantum Testing Program) na obiektach TF-NGN (Testing Facilities of 
Next Generation Networks) ma na celu walidację nowych technologii internetowych. Projekt 
QTP jest zarządzany w ramach wspólnej grupy zadaniowej z TERENA. Większa część prac 
prowadzonych w ramach QTP jest realizowana na terenie eksperymentalnych sieci 
krajowych, jako partnerów w programie Quantum i Telebit Communications (członek 
stowarzyszony Quantum). Laboratoria Telebit służą jako miejsce badań programu QTP.  

Sieć TEN-155 jest pierwszą siecią transeuropejską, która skorzystała praktycznie z 
dramatycznej liberalizacji rynku telekomunikacyjnego w Europie w ostatnim czasie. Teraz 
możliwe jest podejście ewolucyjne do zmian i rozwoju infrastruktury sieciowej naukowego 
Internetu w Europie. Umożliwia to, między innymi, wymianę poszczególnych elementów 
systemu i prowadzenie polityki rozwojowej, a nie konieczna jest jednorazowa wymiana 
całego systemu. Następna generacja sieci europejskiej GEANT będzie bazowała na podejściu 
ewolucyjnym  wobec infrastruktury stworzonej dla sieci TEN-155.  

 Rozpoczęto przygotowania do opracowania 
europejskiej sieci naukowego Optycznego Internetu 
Gigabitowego. W imieniu zespołu europejskich sieci 
uniwersyteckich oraz Komisji Europejskiej, DANTE 
opracował założenia sieci następnej generacji wobec 
TEN-155, nazwanej GEANT. Program będzie 

realizowany w ciągu najbliższych kilku lat. Sieć GEANT, bazując głównie na infrastrukturze 
TEN-155, ma dostarczyć współdzieloną szkieletową usługę multi-gigabitową do wszystkich 
krajów europejskich. Technologie i usługi z zarządzaniem pasma MBS dla sieci Geant są 
obecnie testowane na sieci TEN-155. Dodatkowo, po raz pierwszy, sieć GEANT zapewni 
bezpośrednie globalne połączenia z innymi wielkimi szkieletowymi sieciami regionalnymi na 
świecie, w ramach zintegrowanej sieciowej usługi pan-europejskiej.  

Wychodząc z założenia, że nie możliwy jest obecnie postęp technologiczny bez szerokiej 
współpracy międzynarodowej, DANTE podstawową wagę przykłada do współpracy 
międzynarodowej z innymi wielkimi sieciami takimi jak: ESnet, Abilene, Internet2, Canarie.  

Struktura wewnętrzna DANTE składa się ze współpracujących trzech pionów. Grupa 
administracyjna jest odpowiedzialna za wsparcie ogólne organizacji i członków oraz relacje 
publiczne. Grupa Technik Sieciowych i Planowania (NEP – Network Engineering and 
Planning) jest odpowiedzialna za sprawy techniczne sieci i wprowadzanie nowych usług. 
Początkowo nowe usługi przechodzą fazę pilotową, po której są przekazywane do Grupy 
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Operacyjnej Dante. NEP prowadzi Testowy Program Quantum – QTP. Członkowie grupy są 
specjalistami od technologii multicastingu, MPLS (multi-protocol label switching), itp. Grupa 
Operacyjna posiada końcową odpowiedzialność za instalacje, dobre działania i wysoką jakość 
usług sieciowych zapewnianych przez Dante. Grupa Operacyjna nadzoruje ruch, bada 
statystyki ruchu, jakość usług z zarządzanym pasmem, i opracowuje raporty działania sieci w 
imieniu całej organizacji Dante dla wszystkich jej członków.  

GEANT jest projektem czteroletnim. Został otwarty oficjalnie, po ponad rocznych 
przygotowaniach,  na posiedzeniu Komitetu Technicznego Towarzystwa Internetowego IST 
(ISOC Technical Committee) w Nicei w listopadzie roku 2000. Jest współfinansowany przez 
UE w ramach V Programu Ramowego. Program został przygotowany i zatwierdzony przez 
konsorcjum 27 europejskich krajowych sieci edukacyjnych i naukowych NRENs (national 
Research Networks). DANTE jest partnerem – koordynatorem tego projektu. Celem 
programu jest poprawa infrastruktury naukowej sieci pan-europejskiej poprzez stworzenie 
szkieletu działającego z prędkościami multi-gigabitowymi. Program GEANT jest skutkiem 
gwałtownego wzrostu możliwości technicznych podstawowych bloków składowych 
systemów telekomunikacyjnych. Możliwości te wzrastają w niektórych przypadkach ok. 
dwukrotnie w ciągu roku, pociągając za sobą istotne zmiany cen komponentów.  

Geant służy europejskiemu środowisku naukowemu poprzez dostarczenie szeregu usług, 
włączając w to sieci testowe z gwarantowaną jakością QoS. GEANT ma obsługiwać ponad 
3000 instytucji naukowych i edukacyjnych w ponad 30 krajach. GEANT będzie jedną z 
największych sieci internetowych w skali globu. Terminem uruchomienia sieci GEANT w 
pełnym zakresie usług jest listopad 2001. GEANT jest nazywany również Europejską 
Autostradą Danych EDH – European Data Highway. Sieć GEANT jest uruchamiana 
stopniowo od początku roku 2001. Program GEANT posiada cztery podstawowe cele, 
zapewnienie: Prędkości gigabitowych; Łączności w skali globalnej, Jakości usług QoS, 
Ekspansji geograficznej.  

GEANT – sieć gigabitowa. Szereg krajowych naukowych sieci internetowych wdraża 
gigabitowe technologie na swoim terenie. Po raz pierwszy, sieć pan-europejska będzie w 
stanie dorównać i uzupełnić technologie zaawansowanych sieci krajowych. Wdrażanie 
systemu o prędkości 2,5Gb/s i następnie 10Gb/s będzie posiadało charakter ewolucyjny. 
Zakłada się podwajanie tej prędkości sieci szkieletowej dwukrotnie co roku w podstawowym 
czasie działania programu. To znaczy, plany zakładają osiągnięcie prędkości od ok. 
kilkadziesiąt do sto Gb/s w roku 2004.  

GEANT – sieć globalna. Badania naukowe w większych przedsięwzięciach np. fizyki 
wysokich energii, astrofizyki, intensywnych obliczeniach matematycznych, chemii, farmacji, 
rolnictwa i innych dziedzinach stają się inicjatywami o charakterze globalnym wymagającym 
intensywnej współpracy z innymi regionami świata. Ta tendencja konieczności współpracy  
naukowej będzie się nasilać coraz bardziej w najbliższej przyszłości. Historycznie ujmując 
światowa sieciowa infrastruktura naukowa była (i nadal jest) silnie zdominowana przez USA. 
Inne kraje płacą obecnie pełne koszty połączeń sieciowych do USA (dofinansowując w ten 
sposób tamtejszy rozwój) i rozwój sieciowej infrastruktury globalnej jest fragmentaryczny i w 
zasadnicznym stopniu USA – centryczny. Ważnym elementem programu GEANT jest rozwój 
łączności poprzez równoważne sieci naukowe w innych regionach świata. Łączność będzie 
rozwijana z ekwiwalentnymi sieciami jak: Abilene, CA*net, SINET, KOREN, SingAREN. 
Dalsze dalekosiężne połączenia są planowane z Ameryką Północną i Południową, regionem 
Azja-Pacyfik. Wewnątrz sieci GEANT rozwijana i wzmacniana będzie fizyczna infrastruktura 
w regionach CEEC oraz śródziemnomorskim. Łączność międzynarodowa będzie dostępna 
przez infrastrukturę i usługę EDA – European Distributed Access. EDA udostępni pewną 
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ilość punktów dostępu dla połączeń z innymi regionami świata. Dostępność gigabitowych 
prędkości transmisji w sieci szkieletowej uczyni te połączenia transkontynentalno-
transregionalne efektywnymi w sensie możliwości podzielenia zasobów pasmowych tych 
połączeń równo pomiędzy podłączonymi krajami. Podejście wielo-lokalizacyjne do połączeń 
transregionalnych ułatwi obniżenie kosztów użytkowania sieci, zwiększenie niezawodności i 
poszerzenia pasma transmisji.  

GEANT – sieć z gwarantowaną jakością usług. Gwarancja jakości usług w sieci 
szerokopasmowej jest warunkiem koniecznym możliwości uruchomienia i następnie 
zapewnienia w trybie ciągłym nowych aplikacji. QoS konieczne jest także do tworzenia 
Wirtualnych Sieci Prywatnych VPN. Technika VPN jest z kolei nieodzowna do wsparcia 
potrzeb projektów i grup badawczych i dotyczy infrastrukturalnego zaplecza możliwości 
wydzielonej pracy grupowej. Usługi z zarządzanym pasmem MBS otrzymano w sieci TEN-
155 łącząc technologie IP oraz ATM. GEANT będzie bazował na tych doświadczeniach 
łącznie z intensywnym rozwojem systemu IP QoS. GEANT będzie zapewniał QoS jako jedną 
z pakietu usług podstawowych. Technologia IP okazała się znakomitą metodą zapewnienia 
powszechnych i wszechobecnych połączeń sieciowych pomiędzy kompatybilnymi 
urządzeniami. W obecnym rozwiązaniu technologia IP (ver.4) nie zapewnia QoS.  

GEANT jest inicjatorem szeregu programów rozwojowych w tym zakresie 
wprowadzenia stałych usług z gwarancją QoS. Rozwiązania będą posiadały charakter 
przejściowy, hybrydowy z powodu tego, że nie jest możliwe wprowadzenie najnowszych 
technologii i najwyższych szybkości działania sieci szkieletowej a w tym standardu QoS we 
wszystkich krajach europejskich jednocześnie. Kluczowym celem wdrożenia sieci GEANT 
jest aby użytkownicy w każdym podłączonym kraju widzieli te same usługi i posiadali równe 
i zwiększające się możliwości i korzyści z potencjału sieci trans-europejskiej.  

GEANT – sieć paneuropejska. Każda generacja europejskiej sieci naukowego Internetu 
obejmowała więcej krajów. Geant nie będzie wyjątkiem w tym względzie. W porównaniu z 
siecią TEN-155 dołączają dodatkowo: Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia i Słowacja.  

Uczestnikami GEANT są następujące sieci: ACOnet-Austria, ARNES – Słowenia, 
BELNET – Belgia, CESNET – Czechy, CYNET – Cypr, DFN – Niemcy, FCCN – Portugalia, 
GRNet – Grecja, HEAnet – Irlandia, HUNGARNET – Węgry, GARR- Włochy, IUCC – 
Izrael, NORDUUnet – Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja, PSNC -  Polska, 
RedIris – Hiszpania, RENATER – Francja, RESTENA – Luxemburg, SURFnet – Holandia, 
SWITCH – Szwajcaria, UKERNA – Wielka Brytania, EENET – Estonia, LATnet – Łotwa, 
LITnet – Litwa, RoEduNet – Rumunia, SANET – Słowacja, UNICOM-B – Bułgaria. Zwraca 
uwagę brak sieci z krajów takich jak Rosja, Ukraina i Białoruś. Sieci te są również 
uczestnikami federacji sieci europejskich Terena i tam są opisane w szczegółach. 

Na rozwój sieci pan-europejskiej GEANT otrzymuje fundusze z Komisji Europejskiej w 
ramach programu ITS.  
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20. TERENA – TRANS-EUROPEAN RESEARCH AND 

EDUCATION NETWORKING ASSOCIATION – 
EUROPEJSKA INFRASTRUKTURA INTERNETOWA  

 
 

TERENA została utworzona w 1994 roku poprzez 
połączenie sieci RARE i EARN w celu promocji i 
uczestnictwa w rozwoju wysokiej jakości, 
międzynarodowej infrastruktury informacyjnej i 
telekomunikacyjnej dla celów naukowych i edukacyjnych. 
TERENA prowadzi działalność techniczną i zapewnia 
platformę dyskusji  w celu promocji rozwoju  sieciowej 
komputerowej infrastruktury europejskiej. Przedmiotem 
starań jest, że infrastruktura bazuje na otwartych 
standardach i korzysta z najnowszych technologii. 
TERENA popiera każdą działalność bazującą na dowolnej 
technologii, która może być zastosowana do zapewnienia 

usług międzynarodowych w interesie użytkowników, członków stowarzyszenia. TERENA 
promuje postępy w dziedzinie technologii sieciowych  i usług informacyjnych dla 
społeczeństwa poprzez rozwój tych usług.  

TERENA może reprezentować członków w rozmowach z innymi organizacjami na temat 
wspólnego interesu np.:  
• Rządami i Komisją UE – w celu promocji rozwoju sieci, doradztwa dotyczącego polityki 

rozwoju sieci międzynarodowych, problemów legislacyjnych, stymulacji inwestycji w 
rozwój sieci edukacyjnych i naukowych.  

• Komitetami Normalizacyjnymi w celu zapewnienia   
• Operatorami Telekomunikacyjnymi w celu    
• Przemysłem w celu zachęty do uczestnictwa w  

TERENA działa na trzech obszarach teleinformatyki: polityki, koordynacji oraz 
projektów i usług. Organizacja promuje szersze użycie technologii sieciowych w obszarach 
rozwijających się. TERENA może występować jako instytucja subsydiująca w uzasadnionych 
przypadkach, jednak nie na poziomie krajowym, który jest przedmiotem odpowiedzialności 
władz lokalnych. Jeśli jednak projekt posiada specjalne znaczenie międzynarodowe lub 
specjalne lokalne znaczenie strategiczne, wówczas Terena może być co-inwestorem. Terena 
wspiera krajowe wysiłki budowy infrastruktury sieciowej na wielu poziomach – politycznym, 
międzynarodowym, korporacyjnym, finansowym i lobbystycznym. Terena może podejmować 
się roli koordynatora przedsięwzięć technicznych, organizacyjnych i politycznych wśród 
swoich członków prowadzących do zwiększenia roli międzynarodowych sieci 
teleinformatycznych. Terena promuje współpracę międzynarodową, ponad wszelkimi 
podziałami politycznymi i gospodarczymi, w zakresie globalnej europejskiej polityki, 
strategii i tworzenia infrastruktury teleinformatycznej. Terena organizuje konferencje, 
spokania, grupy robocze, warsztaty naukowe i organizacyjne oraz podejmuje podobne 
inicjatywy w celu zapewnienia szerokiej platformy wymiany informacji i szkolenia. Terena 
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wspiera międzynarodowe grupy użytkowników naukowego i edukacyjnego Internetu w 
definiowaniu i zapewnianiu nowych usług teleinformatycznych.  

Terena może działać jako osoba prawna w celu tworzenia, zarządzania i nadzoru nad 
projektami i usługami w interesie swoich członków. Te projekty mogą być narodowe lub 
międzynarodowe, łączone w sieć ogólnoeuropejską. Terena może wspomagać takie projekty 
poprzez poszukiwanie inwestorów, a także swoje w nich uczestnictwo. Deklaracja 
finansowego uczestnictwa Terena w projektach jest podejmowana przez Zgromadzenie 
Ogólne. Terena może być operatorem usług teleinformatycznych, jeśli nie ma w danej 
sytuacji innej alternatywy. Terena może wspomagać proces identyfikacji odpowiedniego 
operatora usług. Terena jest wydawcą i dystrybutorem dokumentów, broszur, periodyków 
dotyczących sieciowych zainteresowń swoich członków. Terena jest inicjatorem prac 
autorskich wśród swoich członków na tematy teleinformatyki. Terena opracowuje zasady 
międzynarodowej działalności teleinformatycznej. Terena jest platformą wymiany informacji 
operacyjnych, decyzyjnych i technicznych pomiędzy członkami w przypadku wspierania 
usług międzynarodowych.  

 

 
Rys. 20.1. Schematyczna mapa członków Europejskiej sieci naukowej i edukacyjnej TERENA. 
Kolorem czarnym oznaczono kraje nie będące członkami.  
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Rozwój sieci teleinformatycznych (w taki uogólniony sposób Terena określa sieć 
Internetu następnej generacji) przeżywa obecnie w Europie (także gdzie indziej na świecie) 
okres dynamicznego rozwoju na poziomie wdrożeń, rozwoju infrastruktury, badań 
naukowych, rozwoju rynku sprzętu, usług, oprogramowania. Gigabitowa optyczna 
infrastruktura internetowa stwarza nowe możliwości wprowadzenia usług medialnych 
strumieniowych, wielkich globalnych hurtowni i sieci danych i masywnych sieci 
obliczeniowych (data and computational grid).  

W ramach Piątego Programu Ramowego UE (FP5) określono budżet wspomagania 
rozwoju europejskiej infrastruktury internetowej następnej generacji w wysokości 160 mln 
Euro. Znaczna część tej kwoty zostanie skonsumowana przez program GEANT budowy 
gigabitowej sieci szkieletowej łączącej krajowe sieci członkowskie. Program Geant został 
uruchomiony w listopadzie 2000. Poprzednie programy tego typu były: EuropaNET, TEN-34, 
TEN-155. Indywidualne projekty internetowe w ramach FP5 rozwijały się słabo, co budzi 
znaczne zaskoczenie w porównaniu z sytuacją w USA.  

Kolejną perspektywę dalszego wzmocnienia europejskiej infrastruktury internetowej 
stwarza plan działań eEurope2002. W ramach eEurope przeznaczone będą dodatkowe środki 
do wzmocnienia inicjatywy Geant, pod nazwą Technologie Teleinformatyczne dla 
Społeczeństwa Informacyjnego. Założenia techniczne szkieletowej sieci europejskiej są: 
dostęp sieci krajowych do szkieletu z prędkością 10Gbit/s w ciągu jednego – dwóch lat i 
100Gbit/s najdalej w ciągu 3-5 lat, z perspektywą prędkości terabitowych po pięciu latach. 
Terena będzie wspomagać działania tych programów.  

Skorzystanie z możliwości technicznych infrastruktury Optycznego Internetu 
Terabitowego jest możliwe jedynie poprzez rozwój adekwatnych aplikacji i usług. Zadaniem 
Terena jest koordynacja prac nad takimi aplikacjami i usługami. Prace takie prowadzone są w 
warunkach europejskich na ogół na poziomie lokalnym krajowym. Wiele z tych prac ( w 
odróżnieniu od prac w USA) posiada charakter własnościowy a nie otwarty. Rolą Terena jest 
promocja aplikacji i usług otwartych oraz inicjowanie powstawania globalnych standardów 
aplikacji i usług. Rolą Terena jest wspomagania inicjatyw internetowych dotyczących 
infrastruktury, aplikacji, usług, inwestycji, wyrównywania poziomu technicznego i 
inwestycyjnego  w państwach Europy Centralnej i Wschodniej. Szereg państw europejskich 
nie objętych inicjatywami UE straciło ostatnio członkostwo w Terena z powodów 
ekonomicznych i organizacyjnych.  

Statut stowarzyszenia TERENA definiuje jego cztery główne funkcje: 
1. Reprezentacja wspólnych interesów krajów członkowskich w kontaktach 

politycznych, finansowych, przemysłowych i społeczno-organizacyjnych. W tym 
aspekcie, Terena służy jako doradca Komisji Europejskiej, rządów krajowych i innych 
władz w zakresie polityki i problemów technicznych budowy naukowej i edukacyjnej 
transeuropejskiej infrastruktury teleinformatycznej. Terena jest łącznikiem pomiędzy 
krajowymi organizacjami podobnego typu.  

2. Terena rozwija Program Techniczny łączący specjalistów teleinformatyki z krajów 
członowskich i w miarę możliwości ze wszystkich środowisk europejskich. Terena 
tworzy specjalistyczne techniczne grupy zadaniowe.  

3. Terena rozwija infrastrukturę sprzyjającą transferowi wiedzy. Organizuje konferencje. 
4. Terena podejmuje nowe inicjatywy badawcze. Zapewnia neutralny grunt dla integracji 

inicjatyw krajowych i wspomagania inicjatyw międzynarodowych.  
Terena posiada bardzo silną konkurencję w postaci innych ustabilizowanych organizacji 

internetowych. Zapewnia nie ma szans na wejście w rolę takich organizacji jak ISOC, IETF. 
Rolą Terena jest bardziej działalność na polu europejskim i wspomaganie tworzenia 
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europejskiej infrastruktury internetowej ponad granicami państwowymi . Nie dzieje się to bez 
przeszkód. Przez pewien czas niektóre naukowe sieci krajowe nie były członkiem Terena, np. 
Francuska sieć RENATER, z powodów tzw. europejskich kłótni ambicjonalnych. Na 
szczęście sieć francuska powróciła ostatnio do Terena, także Europejska Agencja Kosmiczna 
(ESA – European Space Agency). Terena posiada bardzo trudne zadanie. Przy stosunkowo 
niskim poziomie finansowania centrali przez członków posiada ograniczony wpływ i 
możliwości lobbingowe. Jest to sytuacja niekorzystna i wraz z uruchomieniem programu 
Geant i eEurope2002 jest nadzieja na zmianę tej sytuacji, szczególnie w obliczu miażdżącej 
konkurencji internetowej ze strony USA.  

Działalność Terena w okresie 2000-2001. Współpraca z EC i innymi organizacjami i 
programami jak ENPG, DANTE, eEurope2002, Internet2, CCIRN, ICANN, CNI, CRE, 
CEENet, CARNet, CSIRT, TEQUILA, DESIRE II, EUMEDIS, UCAID, GRID, ISOC, 
EDUCAUSE, CREN. Wydano poradnik sieciowy Terena Kompendium dotyczący 
europejskich sieci naukowych oraz broszurę związaną z piętnastoleciem istnienia 
stowarzyszenia. Utworzono listę mailingową Terena. Uruchomiono internetowy program 
testowy TF-TANT, QUANTUM. Utworzono grupy zadaniowe mediów strumieniowych TF-
STREAM, współpracy z Dante – TF-TANT, współpracy z CSIRT – TF-CSIRT, cachingu – 
TF-CACHE, indeksowania TF-CHIC. Zorganizowano europejską konferencję na temat 
middleware. Zorganizowano konferencje na temat LDAP.  Zorganizowano konferencję 
sieciową w maju 2001 w Antalya, Turcja. Zgromadzenie plenarne w X 2001 ma 
przedefiniować rolę organizacji.  
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20. 1.    POLSKA  -  PSBN  POL-34/155    (www.pol34.pl)   
 

Do powstania (optycznej) internetowej sieci naukowej PSBN POL34/155 (Polish 
Scientific Broadband Network) przyczyniły się zespoły sieci miejskich z następujących miast: 
Białystok (BIAMAN), Gdańsk (TASK), Poznań (POZMAN), Kraków (CYFRONET), Łódź 
(LODZMAN), Katowice (SILWEB), Wrocław (WCSS). Miasta te również jako pierwsze 
zostały dołączone do sieci POL34. Pomiędzy Gdańskiem, Poznaniem, Warszawą, Łodzią, 
Katowicami i Białymstokiem zestawiono połączenia 34Mb/s. Z Wrocławiem zestawiono 
połączenie 2Mb/s łączami PKP.  

Naukowa krajowa sieć ATM – POL34 budowana jest z inicjatywy operatorów sieci 
miejskich [153]. Istotą projektu jest stworzenie nowych możliwości rozwoju powszechnego 
Internetu, takich jak: połączenie serwerów bibliotecznych, dostęp do krajowych baz danych i 
krajowych serwerów licencyjnych oraz wytworzenie nowej klasy usług dla nauki, związanych 
z zastosowaniem multimediów i metaprzetwarzania. Inicjatywa ta jest koncepcyjnie zgodna z 
inicjatywą uniwersytetów amerykańskich pod nazwą Internet2.  

Impulsem dla zbudowania sieci POL34 [153] był zakończony sukcesem eksperyment 
wystawy Polman97 polegający na zbudowaniu heterogenicznej rozległej sieci ATM34 w 
środowisku telekomunikacyjnym SDH 622Mb/s operatora TEL-ENERGO. Zaproponowane 
rozwiązania  stanowiły podstawę porozumienia między TEL-ENERGO a jednostkami 
wiodącymi – operatorami MAN-ów akademickich – w zakresie budowy krajowej, naukowej 
sieci ATM 34Mb/s. Sieć ta otrzymała nazwę POL-34. Historia sieci jest następująca: 
Instalacja eksperymentalna na Polman97 i podpisanie umowy z Pol-Energo, instalacja 
eksperymentalna 155Mb/s w czasie Infosystem98, uruchomienie łącza satelitarnego Łódź-
Sztokholm, w 98 roku uzyskanie członkostwa w TERENA, w 99 r. podłączenie POL34 do 
TEN155, w 2000 r. uruchomienie programu Polski Internet Optyczny, szersze łącza 
zagraniczne 24Mb/s z USA i 21Mb/s z TEN155, migracja łącz sieci POL34 do szybkości 
155Mb/s w listopadzie 2000.  

Pilotowa krajowa sieć ATM34 Mb/s zbudowana została w środowisku 
telekomunikacyjnym SDH 622Mb/s operatora Tel-Energo w celu prezentacji na wystawie 
Polman97. Siecią spięto cztery miasta: Katowice, Łódź, Poznań, Warszawa. Urządzenia 
współpracujące z siecią SDH zostały dostarczone przez firmy 3COM, ATM i Solidex. Sieć 
została skonfigurowana w trybie pracy stałych kanałów wirtualnych (PVC) oraz w trybie 
LANE  1.0. Urządzenia ATM połączone zostały z siecią SDH interfejsami E3 (34Mb/s). W 
Łodzi i Warszawie zainstalowane zostały węzły ATM Fore Systems ASX-200BX, w 
Katowicach węzeł Cisco Systems StrataCom IGX. W Poznaniu w pomieszczeniach Tel-
Energo zainstalowano węzeł ASX-200BX, który został połączony z siecią targową 
interfejsem NNI 155Mb/s na kablu światłowodowym jednomodowym. Oraz posiadał dwa 
tory E3 na teren MTP do połączenia węzłów StrataCom IGX między Poznaniem a 
Katowicami. Na terenie targów na stanowisku Tel-Energo umieszczono węzły ATM ASX 
200BX, CELLplex 7000 oraz StrataCom IGX. Węzeł ASX200BX połączony był interfejsem  
NNI 155Mb/s z węzłem CellPlex 7000, który następnie łączył się z routerem NetBuilder II. 
Analogiczna struktura znajdowała się w Łodzi, gdzie węzeł ASX-200BX połączony był 
interfejsem NNI 155 Mb/s z węzłem ATM APEX DV2 firmy GDC i routerem  Cisco 7000 
Miejskiej Sieci Komputerowej LODZMAN. Między routerami skonfigurowany był stały 
kanał wirtualny PVC w którym  przesyłany był cały ruch internetowy między Poznaniem a 
Łodzią. We wszystkich miastach zainstalowane zostały stacje multimedialne między którymi 
odbywały się wideokonferencje. Połączenia między stacjami w Poznaniu, Łodzi oraz 
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Warszawie zostały skonfigurowane w trybie pracy LANE 1.o-0. Integratorem sieci pilotowej 
było Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.  

 

 
 

Rys. 20.2. Połączenia fizyczne sieci POL-34 (SDH Tel-Energo). Ciemniejsze 155Mb/s, 
jaśniejsze 34Mb/s. 

 

Obecnie POL-34/155 zawiera następujące sieci MAN: Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, 
Śląsk, Białystok, Wrocław, Zielona Góra, Olsztyn, Warszawa, Bydgoszcz, Częstochowa, 
Toruń, Lublin, Rzeszów, Szczecin.  

Sieć POL-34 wymienia ruch z następującymi operatorami: NASK 10Mb/s łącze ATM; 
TPNet 16Mb/s łącze ATM; GTS 11Mb/s łącze ATM; UUNet 78 Mb/s łącze ATM via TEN-
155.  

Sieć oferuje następujące usługi, niektóre eksperymentalnie: wirtualny caching W3, 
wirtualny serwer ftp, rozproszone usługi biblioteczne, wideokonferencje, zdalne nauczanie, 
telediagnostyka medyczna, metakomputing, multimedialne bazy zorientowane obiektowo jak  
GIS, METEO.  Niektóre z usług są dostępne na warstwie IP ATM na bazie VLAN i PVC z 
gwarancją QoS. Sieć nie posiada jeszcze dostatecznego pasma do zaoferowania tych usług 
jako stacjonarnych  
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20. 2.    AUSTRIA  -  ACONET       (WWW.ACONET.AT) 
 

 ACOnet (Austrian Academic Computer Network, 
Osterreichs Datennetz fur Wissenschaft, Forschung und Lehre) 
jest siecią dla nauki, techniki i edukacji w Austrii zbudowaną 
przez Ministerstwo Nauki i Transportu. ACOnet zapewnia silną 
infrastrukturę sieciową bazującą na technologii ATM dla 
komunikacji cyfrowej pomiędzy 19 uniwersytetami krajowymi. 

ACOnet zapewnia pełną gamę klasycznych usług internetowych. Przełączniki i routery ATM 
są zlokalizowane w Wiedniu, Grazu, Salzburgu, Linzu, Innsbrucku, Klagenfurcie, Leoben i 
Dornbirn. Łączność międzynarodową zapewnia TEN-155 z Wiednia do Szkieletowej Sieci 
Europejskiej EBONE. Uniwersytety wiedeńskie są połączone do sieci UDN-Wien i ACOnet. 
W Wiedniu zlokalizowana jest największa austriacka centrala internetowa VIX - Vienna 
Internet Exchange.  

 
 

Rys. 20.3.  Schematyczny obraz topologii austriackiej sieci naukowego Internetu ACOnet. 
 

W Austrii istnieją rozwinięte struktury sieci MAN we głównych miastach kraju. Te sieci 
służą potrzebom miast używając światłowodowej technologii ATM. Prędkości działania sieci 
są obecnie w zakresie od 10 do 155Mb/s. Uniwersytety dysponują na ogół zespołem sieci 
LAN. Wszystkie te zasoby są podłączone do ACOnet. Sieć ACOnet oferuje usługi TCP/IP 
jak: ftp, telnet, smtp, nameservers, mail servers, mail gateways, WWW, ftp servers, news, 
time servers. Usługi szerokopasmowe są rozwijane ostatnio wraz z programem współpracy 
sieci ACOnet z Geant.  
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20. 3.  BUŁGARIA – UNICOM-B   (WWW.ACAD.BG)  
 

Unicom-B jest krajową siecią edukacyjną, naukową i 
informacyjną (National Educational and Research 
Information Network). Operatorem jest CLPP - Regionalne 
Centrum Centralnego Laboratorium Przetwarzania 
Równoległego (Regional Centre at the Central Laboratory 
for Parallel Processing), Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii. 
Sieć łączy kilkudziesięciu użytkowników instytucjonalnych: 
instytuty i jednostki akademii (ok. 20), uniwersytety (ok. 
30), rząd i jego agencje, sejm, ministerstwa, urzędy 
centralne, większe stowarzyszenia i jednostki użyteczności 

publicznej (ok. 30). Węzły sieci są zlokalizowane w Sofii, Burgas, Pleven, Rousse, Swishtov, 
Gabrovo, Turnovo, Plovdiv, Blagoevgrad, Varna. Sieć oferuje wszystkie usługi 
wąskopasmowe. Sieć jest siedzibą krajowego anonimowego serwera ftp.  Sieć oferuje 
podstawowe informacje o bułgarskiej nauce,  przemyśle i kulturze.  

Sieć bułgarska jest członkiem programu GEANT.  
 
 
 
20. 4.   CYPR   -  CYNET    (WWW.UCY.AC.CY)  
 

 Operatorem cypryjskiej sieci naukowego Internetu jest 
Uniwersytet Cypryjski. Zespół uniwersytecki ds. IT administruje 
siecią. Sieć zapewnia podstawowe usługi internetowe. Sieć 
składa się z kilkudziesięciu LAN połączonych siecią 

szkieletową. Sieć służy głównie potrzebom uniwersytetu. Uniwersytet utworzył także 
publiczną sieć internetową CYNET służącą całej społeczności wyspy. Połączenia 
międzynarodowe obejmują: 64Kb/s do EBONE i 2x128kb/s do USA.  
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20. 5.    BELGIA  -  BELNET     (WWW.BELNET.BE) 
 

 Sieć BELNET została utworzona w 1993r. przez Belgijskie 
Federalne Biuro Spraw Naukowych, Technicznych i Kulturalnych 
(OSTC – Belgian Federal Office for Scientific, Technical and Cultural 
Affairs), w celu zapewnienia usług telekomunikacyjnych krajowego 
środowiska naukowego. Infrastruktura BELNET składa się z szybkiej 
sieci szkieletowej i sieci dostępowej złożonej z linii dzierżawionych 

połączonych razem routerami instalowanymi przez Belnet. Belnet jest połączona z siecią 
międzynarodową w kilku miejscach. Belnet współpracuje z oficjalną niezależną samorządową 
strukturą Forum Użytkowników. Belnet oferuje połączenia użytkowników poprzez cyfrowe 
łącza dzierżawione, ISDN, ADSL i oferuje pełną gamę usług klasycznego Internetu. Belnet 
służy wyłącznie społeczności naukowej i publicznej. Klientem Belnet jest BITP – Belgian 
Institute for Postal Services and Telecommunications. Belnet współpracuje z BITP w zakresie 
antywirusowej ochrony sieci. Belnet jest oficjalnym rejestratorem nazw domenowych .BE. 
Belnet jest członkiem Terena.  

 
 

Rys. 20.4.  Schemat topologii belgijskiej sieci naukowego Internetu. 
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Infrastrukturę Belnet stanowi prywatna sieć ATM nałożona na pierścieniach SDH a także 
sieci redundancyjne ATM innych operatorów telekomunikacyjnych. Topologicznie sieć jest 
gwiazdą centrowaną w Brukseli z bezpośrednimi połączeniami ze wszystkimi belgijskimi 
uniwersytetami, gdzie zainstalowano lokalne punkty PoP Belnet. Linie szkieletowe działają z 
prędkością od 34Mb/s (E-1) do 155Mb/s (STM-1). Każda sieć uniwersytecka jest podłączona 
interfejsem szybkiego Ethernetu 100Mb/s do lokalnego gigabitowego routera Belnet. Routery 
te posiadają możliwości przetwarzania 300000 pakietów na sekundę. Centralna lokalizacja 
jest w pełni redundancyjnym węzłem ATM z możliwością przełączania 40Gb/s lub 24 
milionów pakietów na sekundę. Każdy z odelgłychwęzłówATMprzełączazszybkością5Gb/s.  

Na rdzeń ATM jest nałożona siatka ATM PVC pomiędzy gigabitowymi routerami 
używająca ABR (Available Bit Rate) QoS. Pozwala to na optymalne użycie pasma dla ruchu 
danych, unikając przeciążenia wewnątrz sieci ATM. Ponieważ routery IP sąsiadują ze sobą na 
warstwie IP, i pakiety są przełączane bardzo szybko przez warstwę ATM więc pozwala to na 
minimalną liczbę przeskoków i niewielkie opóźnienie wewnątrz sieci, co z kolei pozwala na 
zastosowanie aplikacji szerokopasmowych i czasu rzeczywistego (VoIP, multimedia 
interakcyjne).  

Belnet zapewnia usługi: standardowe IP, multicasting, gwarantowanego pasma, 
rezerwacje pasma. Belnet utworzył w 1995r. Belgijską Krajową Centralę Internetową (BNIX 
– Belgian National Internet Exchange), która obecnie obsługuje 40 dużych operatorów ISP. 
Belnet jest połączony linią 155Mb/s z BNIX. Belnet posiada PoP w Amsterdamie z 
połączeniem 31Mb/s z Centralą Internetową w Amsterdamie - AMS-IX (Amsterdam Internet 
Exchange), która jest jedną z największych centrali internetowych w Europie. Belnet jest 
połączony linią 45Mb/s z siecią TEN-155. Belnet jest powiązany z dwoma internetowymi 
operatorami globalnymi: Versatel (łącze do świata 155Mb/s) i Carrier1 – który jest obecny we 
wszystkich większych centralach internetowych w Europie jak: AMS-IX, CERN-IX, DE-
CIX, LINX, PARISX, SFINX, Ebone, Uunet, BBN-Planet, Epoch (dwa łącza 45Mb/s).  
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20. 6.   CHORWACJA  -  CARNET   (WWW.CARNET.HR) 
 

 Sieć chorwacka nie jest członkiem Terena. Pierwsze 
łącze ATM 155Mb/s w sieci CARNet zrealizowano w 1995r 
w Zagrzebiu. Sieć szkieletowa pokrywa całe terytorium 
Chorwacji. Główne linie łączą Osijek, Zagrzeb, Rijekę, Pulę, 

Split i Dubrownik. Pozostałe łącza są ATM niższej przepustowości lub modemowe. Szkielet 
w Zagrzebiu pracuje z prędkością 622Mb/s od 1997r. Centralne instytucje w Zagrzebiu są 
połączone siecią szerokopasmową. Sieć oferuje usługi klasyczne i multimedialne np. 
telewykłady, telekonferencje, transmisję wideo. Sieć ma topologię gwiazdową z centrum w 
Zagrzebiu.  

CARNet jest Chorwacką siecią naukowego Internetu. Sieć jest prywatna i posiada 
strukturę WAN. Właścicielem sieci są użytkownicy. Pracuje na liniach dzierżawionych od 
PPT. Założycielem sieci było Ministerstwo Nauki i Technologii. CARnet pracuje z 
protokołem TCP/IP. Technologia transmisyjne są ATM i Ethernet oraz dzierżawione łącza 
modemowe. Oprócz IP na ATM używana jest czysta technologia ATM dla transmisji wideo. 
Szybkość sieci szkieletowej wynosi 155 i 622Mb/s. Przełączanie realizują switche Cisco 
LightStream 1010 ATM. Wirtualne sieci LAN są realizowane trzema metodami: PVC, 
SoftPVC oraz SVP. Dostępne są protokoły UNI 3.  

 
Rys. 20.5.   Topologia sieci CARNet – naukowego Internetu w Chorwacji. 

 

Szkieletowa sieć ATM używa protokołu PNNI do routingu i ustanawiania połączeń SVC. 
Adresu ATM (prefixy) są tworzone zgodnie z wytycznymi formatów adresowych ATM 
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Forum bazujących na NSAP i zdefiniowanych dla sieci prywatnej. Węzły dystrybucyjne są 
podłączone do szkieletu  CARNet WAN. Switche szkieletowe ATM pełnią jednocześnie rolę 
przełączników dystrybucyjnych ATM. Część wejść switchy ATM jest dedykowana dla sieci 
szkieletowej a reszta obsługuje węzły dystrybucyjne. W większych węzłach dystrybucyjnych 
zastosowano routery Cisco 7000 lub 4700 połączone do przełączników ATM. Serwer dostępu 
modemowego Cisco AS5100 i 2511 jest połączony do ethernetowego wejścia routera. 
Routery są wyposażone w pełną obsługę Ethernetu. Routery posiadają także synchroniczne 
wejścia szeregowe. Do wymiany informacji wewnątrz centrali CARNet WAM jest używany 
protokół IGRP. Serwery dostępu modemowego posiadają wejścia dial-in oraz dla 
dzierżawionych linii asynchronicznych. Serwery dostępu modemowego obsługują dwa 
protokoły PPP i SLIP. Router Cisco 7500 węzła dystrybucyjnego SRCE w Zagrzebiu posiada 
dostęp do sieci TEN-155 z szybkością 34Mb/s. 17Mb/s z tych zasobów jest używana na 
Europę i 17Mb/s na USA. W łączach międzynarodowych routery wymieniają informację przy 
pomocy protokołu BGP 4. Węzły dostępowe służą podłączeniu sieci LAN do sieci WAN 
CARNet. Każdy węzeł dystrybucyjny jest podłączony do jednego lub więcej węzłów  
dostępowych Zastosowano cztery rodzaje węzłów dostępowych. 

Typ 1 węzła dostępowego. Połączenie do LAN jest realizowane przez dzierżawioną 
skrętkę zakończoną na obu końcach modemami asynchronicznymi  33,6kb/s. Wykorzystuje 
się wejście dla linii dzierżawionych na modemowym serwerze dostępowym, dla łącza 
pomiędzy węzłami dostępowym i dystrybucyjnym. Połączenie pomiędzy węzłem 
dostępowym i siecią LAN użytkownika wykonywane jest na stacji roboczej Unix, 
funkcjonującej jako router. Stacja posiada wejścia Ethernet i modemu asynchronicznego.  

Typ 2 węzła dostępowego. Połączenie z LAN jest realizowane poprzez dzierżawioną 
skrętkę zakończoną na obu końcach modemami synchronicznymi 128kb/s lub 2Mb/s. 
Połączenie do węzła dystrybucyjnego jest synchroniczne na wejście szeregowe routera 
węzłowego. Połączenie do LAN użytkownika jest poprzez router o wejściach 
synchronicznym szeregowym i ethernetowym, np. Cisco 2501, 2514.  

Typ 3 węzła dostępowego. Połączenie realizowane przez dzierżawioną linię optyczną 
zakończoną po obu stronach Transceiverami światłowodowymi FOT (Fiber Optic 
Transceiver) wyposażonymi w wejście Ethernet. Połączenie do węzła dystrybucyjnego jest 
poprzez ethernetowe wejście routera węzłowego. Połączenie do LAN użytkownika jet 
poprzez Ethernetowe wejście na router Cisco 2514.  

Typ 4 węzła dostępowego. Połączenie jest realizowane przez szkieletowy przełącznik 
ATM w instytucjach dostępowych, gdzie jest zlokalizowany sprzęt szkieletu sieci CARNet i 
są zlokalizowane węzły dystrybucyjne. Część szkieletowych przełączników ATM jest 
używana jako dostęp do instytucyjnej LAN i CARNet WAN.  

Typ 4.1 węzła dostępowego. Liczba instytucjonalnych wejść ATM jest nie mniejsza od 4. 
Zależnie od podłączonego sprzętu do wejść ATM występują dwa podtypy węzłów. W typie 
4.1 węzła dostępowego, router Cisco 7000 jest podłączony do pierwszego wejścia ATM oraz 
przełącznik ATM/Ethernet Cisco Catalyst 5000 jest podłączony do drugiego wejścia. 
Instytucjonalna LAN jest podłączona do przełącznika ATM/Ethernet i ruch jest  routowany 
przez wyżej wymieniony router. Szybkie stacje i serwery mogą być podłączone do 
pozostałych wejść ATM.  

Typ 4.2. węzła dostępowego. Router Cisco 4700 jest połączony do wejścia ATM. 
Instytucjonalna LAN jest podłączona do wejścia Ethernet routera. W tym przypadku stacje 
robocze i serwery instytucji mogą być także połączone do pozostałych wejść ATM instytucji. 
W takim węźle dostępowym LAN pracuje w systemie ATM.  
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20. 7.   CZECHY – CESNET    (WWW.TEN.CZ)  
 

 Czeska rdzeniowa część sieci TEN-155 
bazuje na technologii transmisji pakietowej na 
SONET (POS). Wszystkie optyczne linie 
szkieletowe działają z przepustowością 2,5Gb/s. 
Technologia ATM jest wymieniana i usuwana 

całkowicie z sieci szkieletowej. Obecnie ATM pozostaje jeszcze w połączeniach pomiędzy 
mniejszymi węzłami. Węzły sieci szkieletowej bazują na sprzęcie firmy Cisco Systems. 
Węzły rdzeniowe są wyposażone w routery Cisco GRS 12016 (łączność rdzeniowa),  
Przełączniki Cisco Catalyst 3524 (punkty dostępowe dla użytkowników i sprzętu) oraz 
routery Cisco 7500 (usługi specjalne, jak łączność ATM).  

 

 
 

Rys. 20.6.. Topologia sieci CESNET czeskiego Internetu naukowego. 
 

Topologia sieci ma strukturę drzewiastą. Szkielet jest ukształtowany w dwie połączone 
gwiazdy o centrach w Pradze (region czeski) i Brnie (region Moraw i Śląska). Planowane są 
połączenia redundancyjne. Sieć zapewnia możliwości multicastingu i jest częścią sieci 
MBONE. Na sieci Mbone oferowane są usługi wideokonferencyjne. Prowadzone są testy 
protokołu IPv6 i 6bone. Oferowane są także usługi telefonii internetowej. 
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20. 8.   DANIA - DARENET     (INFO.NET.UNI-C.DK) 
 

DAREnet (Danish Research Network) jest siecią transmisji danych dla celów 
naukowych. Członkiem DAREnet mogą zostać wszystkie instytucje badawcze, publiczne, 
przesiębiorstwa prywatne prowadzące badania naukowe. DAREnet jest siecią TCP/IP, częścią 
Internetu i kontynuacją poprzedniej sieci DENet. Sieć została utworzona i jest zarządana 
przez UNI-C (University Copenhagen) w Lyngby. Zapewnia usługi sieciowe pomiędzy 
duńskimi szkołami wyższymi oraz z zagranicą od dziesięciu lat. DAREnet składa się ze 
szkieletu łączącego szereg węzłów PoPs (Points of Presence) i z wielu łączy linii 
transmisyjnych do instytucji członkowskich. Sieć szkieletowa jest siecią ATM 34Mb/s 
pomiędzy Lyngby, Kopenhagą, Odense, Arthurs i Aalbor. Zawiera łącza mikrofalowe 34Mb/s 
w obszarze Kopenhaga Roskilde. Instytucje są połączone na ogół światłowodami do punktów 
PoPs lub liniami stałymi o przepływności od 2Mb/s do 128kb/s, także poprzez ISDN. 
Ministerstwo Nauki subsydiuje działanie sieci. Instytucje płacą abonament zależny od 
generowanego ruchu. Sieć zapewnia jedno łącze dla jednej instytucji. Ministerstwo Nauki 
pokrywa koszty ustanowienia jednego połączenia do sieci dla instytucji  oraz unowocześnia 
to łącze w przypadku konieczności. DAREnet jest podłączony do Duńskiej Centrali 
Internetowej DIX (Internet Exchange) w Lyngby i w ten sposób jest połączony do innych 
operatorów internetowych w kraju. DAREnet wymienia ruch z sieciami zagranicznymi 
poprzez łącze NORDUnet z Lyngby do Sztokholmu, i stąd do pozostałej części świata. Łącze 
NORDUnet pomiędzy Lyngby i Sztokholmem jest 155Mb/s. Łącze NORDUnet 155Mb/s ze 
Sztokholmu jest dzielone z innymi krajami nordyckimi do USA. NORDUnet łączy DAREnet 
z europejską siecią TEN-155 subsydiowaną przez EC. DAREnet oferuje usługi: DNS Server, 
Web-proxy, FTP-serwer, NTP-serwer Network Time Protocol), Netnews (Usenet), SMTP-
email, CERT (Computer Emergency Response Team).  
 
 
20. 9.    ESTONIA  -  EENET   (WWW.EENET.EE) 
 

Estońska Sieć Edukacyjna i  Naukowa EENET (Estonian Educational and Research 
Network) jest organizacją rządową, niedochodową utworzoną w 1993 przez Ministerstwo 
Nauki. Zadaniem organizacji jest zarządzanie siecią, koordynacja i rozwój infrastruktury 
sieciowej dla nauki, techniki, badań, edukacji i kultury. W 1993 roku do sieci było 
podłączonych 200 PC w Tallinie i Tartu. Obecnie sieć posiada 6000 serwerów. Głównym 
zadaniem EENet jest zapewnienie dostępu do Internetu poprzez łącza stałe i telefoniczne. 
Sieć zapewnia klasyczne usługi Internetu wąskopasmowego jak: ftp, news, DNS, itp. EENet 
obsługuje domenę krajową .EE. EENet stosuje technologie światłowodowe, ATM i radiolinie. 
Kontakt z siecią jest poprzez eenet@eenet.ee.  
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20. 10.   FRANCJA  -  RENATER   (WWW.RENATER.FR)  
 

Obecnie podłączonych jest ponad 600 węzłów do sieci Renater. Węzły te są aktywne w 
zakresie badań naukowych, technologii, edukacji i kultury. Renater zapewnia łączność 
pomiędzy tymi instytucjami i dostarcza internetowych połączeń międzynarodowych. Renater 
posiada ogólnokrajową i międzynarodową strukturę sieciową do francuskich terytoriów 
zamorskich. Narodowa szybka sieć szkieletowa Renater2 łączy regionalne sieci dostępowe. 

 

 
Rys. 20.7. Schematy topologiczne i organizacyjne sieci francuskiego Internetu naukowego 
Renater i Renater2. 

 
Renater jest połączony do sieci europejskiej TEN-155. Renater jest podłączony poprzez 

naukowy węzeł globalny StarTap do sieci północnoamerykańskich (Internet2, VBNS, 
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Canarie) i sieci obszaru Azja-Pacyfik dwoma szybkimi łączami światłowodowymi. Pasmo 
łączy szkieletowych wynosi 34 i 155Mb/s i jest właśnie w trakcie rozwoju do poziomu 
gigabitowego.  

Szkieletowa sieć Renater, we wszystkich swoich regionalnych punktach obecności PoP, 
oferuje: Usługi end-to-end z gwarancją QoS i pojedynczego ISP dla całego terytorium kraju; 
Klasyczne usługi IP z dostępem do Internetu; Usługi IP multicastingu; Pilotowe usługi IPv6; 
Usługi permanentne VPN i czasowe VPN z pełną całościową gwarancją QoS (end-to-end) na 
sieci ATM; Dostęp do głównych krajowych centrów internetowych poprzez pętlę 2,5Gbit/s. 
Usługi powyższe są dostępne dla wszystkich członków Renater podłączonych do PoP poprzez 
sieci dostępowe – pod warunkiem transferowania tych usług przez sieci dostępowe.  

Usługi Renater2 bazują na technologii ATM. ATM zapewnia QoS, optymalizację i 
zarządzanie siecią, zestawianie topologii wirtualnych – niezależnych od topologii fizycznych 
zdefiniowanych przez łącza sieciowe. Topologia usług wirtualnej sieci IP jest gwiazdowa z 
centralnym węzłem w Paryżu. Granularyzacja pasma ATM pozwala na optymalizację pasm 
sieci wirtualnych.  

Rozłożona architektura Renater składa się z dwóch poziomów regionalnego (LAN, 
MAN) i krajowego. Poziom krajowy zawiera szerokopasmowe łącza pomiędzy węzłem 
centralnym, NIO, PoP, NRD (lokalne węzły dystrybucyjne). Poziom regionalny jest 
dołączony do węzłów lokalnych NRD. NIO zapewniają łączność międzynarodową. SFINX 
jest węzłem wymiany ISP poprzez który Renater zapewnia dostęp do Internetu. Funkcje NIO 
są rozłożone geograficznie pomiędzy kilka węzłów w kraju, obecnie w Paryżu i Lyonie.  

Strukturę centralną i regionalną (NRD) Renater pokazano na rysunkach. Poprzez NRD 
idą łącza do NIO i innych regionów oraz łącza regionalne, które mogą same wymieniać ruch 
pomiędzy sobą oraz z innymi sieciami poza Renater. NRD są lokowane zazwyczaj na 
terenach kampusów uniwersyteckich.  

Krajowy szkielet Renater2 jest zbudowany z łączy punkt do punktu SDH i PDH o 
szybkości 34 i 45Mb/s dla PDH i od 155Mb/s do Gb/s dla SDH. Te połączenia 
infrastrukturalne łączą switche ATM sieci Renater, które są usytuowane wewnątrz NRD i 
NIO. Te elementy sieciowe zapewniają usługi sieci wirtualnych VP. Usługi IP są zapewniane 
przez routery IP, połączone przez ATM VP. Routery są również usytuowane wewnątrz NRD i 
NIO.  
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20. 11.    GRECJA  -  GRNET    (WWW.GRNET.GR) 
 

GRNET jest grecką siecią naukowego Internetu. Zapewnia ona pełny zakres 
internetowych usług klasycznych. Łączy wszystkie uniwersytety, centra badawcze, oddziały 
badawcze korporacji przemysłowych. Jako sieć została utworzona w 1995r. a jako korporacja 
w1998r. Zapewnia połączenia 60 instytucjom oraz 150000 użytkowników, co stanowi ok. 
50% użytkowników w Grecji.  

 

  
Rys. 20.8.  Schemat topologii sieci GRNET - naukowego Internetu w Grecji. 

 
Szkielet składa się z 7 węzłów w głównych miastach: Ateny, Saloniki, Patras, Ioannina, 

Xanthi, Larissa, Heraklion. GRNET uczestniczy w TEN-155 i GEANT. Siecią GRNET 
zarządza NMC - Network Management Center na terenie Politechniki Ateńskiej. Centrala 
Internetowa jest zlokalizowana w Atenach AIX (Athens Internet Exchange). 
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20. 12.   HISZPANIA – REDIRIS     (WWW.REDIRIS.SP) 
 

 W 1988r. uruchomiono w Hiszpanii plan IRIS 
(Interconexion de los Recursos Informaticos) utworzenia 
komputerowej sieci naukowej. Do roku 1993 program był 

zarządzany przez Fundesco. Obecnie nazwa brzmi RedIris a program fundowany ze źródeł 
publicznych jest zarządzany przez Komitet Badań Naukowych (CICYT - Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas). Program jest fundowany ze źródeł publicznych. RedIris jest 
podstawowym krajowym programem aplikacyjnym usług telematycznych. Do sieci jest 
podłączonych ok. 250 instytucji akademickich i badawczych. Korzystanie z usług RedIris 
związane jest z podłączeniem do sieci szkieletowej poprzez sieć dostępową.  

Operatorem RedIris jest Centrum Komunikacyjne (CSIC – Centro de Comunicaciones) 
RedIris. Centrum jest podzielone na trzy obszary działania:  
- usługi sieciowe – zapewnia infrastrukturę komunikacyjną bazującą na technologii IP, 

usługę SIDERAL dla wzajemnego łączenia sieci LAN, dostęp do Internetu, także 
poprzez PSTN; 

- usługi aplikacyjne – zapewnia koordynację usług i wsparcie dla aplikacji takich jak 
poczta elektroniczna, usługi informacyjne, usługi katalogowe, itp.; 

- usługi instytucjonalne – współpraca z instytucjami podłączonymi do sieci RedIris, 
relacje międzynarodowe, afiliacje nowych centrów.  

 
Rys. 20.9.. Schemat topologii sieci hiszpańskiego Internetu naukowego RedIris. 

 

Sieć szkieletowa RedIris jest złożona z węzłów rozłożonych na terenie kraju. Węzły są 
połączone obwodami ATM o szybkości 34  i 155Mb/s. Dostęp jest poprzez ATM i ISDN. 
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Obecnie (sierpień 2001) sieć posiada 17 węzłów, każdy w rejonie autonomicznym. Węzły 
składają się ze skoncentrowanych łączy transmisyjnych sieci szkieletowej i lokalnych sieci 
dostępowych. Cały sprzęt jest konfigurowany z RedIris NOC (centro de Gestion y Operation 
de Red de RedIris). Rozwój infrastrukturalny RedIris zapewnia krajowy operator 
telekomunikacyjny Telefonica na podstawie umowy z CICYT. RedIris łączy ponad 260 
instytucji i organizacji, uniwersytetów i centrów naukowo-badawczych. Podstawowym 
protokołem sieci jest IP. Badany jest protokół multicast IP na sieci szkieletowej MBONE 
(multicast backbone).  

Połączenie z USA jest poprzez łącze MCI o szybkości 19Mb/s (na poziomie IP  16Mb/s). 
RedIris uczestniczy w sieci TEN-155. Jest podłączony także do sieci TEN-34.  

RedIris utworzył z innymi sieciami krajowymi neutralną połączeniową centralę 
internetową IP – ESPANIX  (www.espanix.net). Rolą centrali jest wymiana ruchu IP 
pomiędzy krajowymi operatorami ISP i łączem międzynarodowym IP.  

RedIris posiada łącze 18Mb/s z główną komercyjną hiszpańską siecią dostępu do 
Internetu IBERNET. Sieć RedIris prowadzi hiszpański serwer anonimowy ftp  (ftp.rediris.es).   

Operatorem portugalskiej sieci Internetu naukowego jest FCCN – Fundacao para a 
Computacao Cientifica Nacional (www.fccn.pt).  
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20. 13.   HOLANDIA  -  SURF NET  (GIGAPORT)      (WWW.SURFNET.NL) 
 

SURFnet jest duńską siecią komputerową zapewniającą dostęp do usług 
teleinformatycznych i Internetu wszystkim większym krajowym instytucjom naukowym, 
badawczym i akademickim. Z sieci korzysta ponad 200 instytucji członkowskich i ponad 
400000 studentów.  SURFnet bv., operator sieci SURFnet, powstał w 1988r, jako organizacja 
niedochodowa. Zyski są w pełni reinwestowane w rozwój.  

 
Rys. 20.10. Topologia holenderskiej sieci naukowego Internetu SURFnet. 

 
W roku 2000 uruchomiono program GigaPort (SURFnet5) składający się z dwóch części 

Network i Applications. Jest to wspólne przedsięwzięcie rządowe, handlu, przemysłu, 
edukacji i nauki. Projekt GigaPort jest realizowany przez SURFnet. GigaPort jest testem sieci 
Optycznego Internetu Gigabitowego (www.gigaport.nl). Nowa sieć szkieletowa SURFnet - 
GigaPort Network jest projektowana na szybkości zagregowane 80Gb/s w roku 2002. Sieć 
Surfnet5 będzie szybsza ponad 100 razy niż obecnie działająca sieć SURFnet4. Połączenia 
sieciowe dla użytkowników sieci szkieletowej wzrosną z 155Mb/s w roku 2000 do 20Gb/s w 
roku 2002. Da sieci będą podłączone wszystkie uniwersytety i firmy deklarujące chęć 
testowania nowych aplikacji. Połączenia międzynarodowe będą: poprzez Internetową 
Centralę w Amsterdamie do USA NGI, poprzez GigaPoP w Chicago StarLight (będący 
następcą węzła Star TAP) z szybkością 5Gb/s; do Europy poprzez Niemcy z szybkością 
1,6Gb/s; dystrybucyjne łącze światowe, poprzez Niemcy z szybkością 2,5Gb/s. Oprócz 
szkieletu, także dostęp kliencki jest intensywnie rozwijany na poziomie łączy stałych i 
ruchomych (ADSL, GPRS, kable światłowodowe). Wykonawcą łącza GigaPort – StarLight 
jest Teleglobe (www.teleglobe.com). 

Aplikacje dla projektu GigaPort obejmują niemal wszystkie obszary badawcze Internetu 
szerokopasmowego następnej generacji jak: e-commerce, współpraca elektroniczna, 
elektroniczne rozprzestrzenianie wiedzy, internetowe technologie middleware, media 
strumieniowe, itp. Po wdrożeniu programu SURFnet5 w roku 2002 projektuje się rozpoczęcie 
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prac nad definiowaniem zakresu działań w ramach programu SURFnet6 obejmującym lata 
2003-2006.  

 
 
20. 14.   IRLANDIA  -  HEANET         (WWW.HEANET.IE) 
 

HEAnet (Ireland’s National Education & Research Network) jest krajową siecią Internetu 
naukowego w Irlandii. Misją HEAnet jest dostarczenie i wspieranie międzynarodowej 
infrastruktury sieciowej i usług dla społeczności akademickiej i naukowej. Działania HEAnet 
są: utrzymanie i rozwój  sieci w celu zaspokojenia wymagań użytkowników; zapewnienie 
usług sieciowych; dostarczenie ekonomicznych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań 
sieciowych; uczestnictwo w sieci międzynarodowej.  

HEAnet działa od roku 1983 jako wspólny wysiłek członków tej organizacji. Od 1997 
HEAnet jest operatorem sieci i działa z Dublina. Sieć obsługuje uniwersytety, korporację 
HEA i instytucje naukowe – łącznie 38 jednostek. Sieć ma strukturę WAN obejmującą cały 
kraj. HEAnet był inicjatorem powstania krajowej Centrali Internetowej INEX (Irish Neutral 
Exchange). Centrala INEX jest punktem wspólnym sieci internetowych krajowych 
operatorów ISP. HEAnet jest połączona z INEX obwodem wirtualnym 20Mb/s, łączem 
155Mb/s. HEAnet jest połączona z Europą poprzez TEN-155 łączem 155Mb/s, oraz łączem 
2Mb/s z brytyjską siecią JANET. HEAnet jest połączona do UUnet poprzez DANTE w 
Nowym Jorku. Obwód trans atlantycki jest DS.-3 o szybkości 45Mb/s. W Nowym Jorku 
HEAnet jest połączona z Internet2 Abilene. HEAnet posiada dodatkowo dwa obwody 
445Mb/s do Uunet. HEAnet finansuje i zarządza krajowym serwerem informacyjnym 
www.heanet.ie; ftp.heanet.ie. HEAnet uczestniczy w krajowych programach rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego.  
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20. 15.    LITWA  -  LITNET   (WWW.LITNET.LT;   INFO@LITNET.LT)   

 
 

Akademicka i Naukowa Sieć Litewska LITNET jest stowarzyszeniem organizacji 
akademickich, naukowych i innych niedochodowych. Organizacja jest operatorem krajowej 
sieci naukowego Internetu. Sieć posiada topologię gwiazdową z centrum zlokalizowanym na 
uniwersytecie w Kownie. Organizacja jest afiliowana przy Ministerstwie Nauki i Edukacji. 
Litnet posiada dwa ciała: zarządzające i techniczne. Litnet jest członkiem TERENA i 
uczestniczy w programie GEANT. LITNET posiada własną sieć szkieletową. Oprócz Litnetu 
internetowe komercyjne sieci szkieletowe na Litwie posiadają Telekomunikacja Litewska, 
Omnitel, Delfi, Vikt. Litnet łączy siedem głównych miast Litwy łączami E1 (2Mb/s). Na 
terenie Litwy działają także takie sieci jak: Elnet, Baltnet, EUnet. Telekomunikacja Litewska 
posiada łącze światłowodowe do Sztokholmu (10Mb/s) i Montrealu (8Mb/s), do sieci Telia i 
TeleGlobe. EUnet posiada łącze 1mb/s do Amsterdamu. Litnet współpracuje z NASK.  
 
 
20. 16.    ŁOTWA  -  LATNET   (INFO.LATNET.LV) 
 

Akademicka internetowa sieć komputerowa LATNET została założona w 1992r. jako 
jeden z pierwszych operatorów usług internetowych na Łotwie. Działalność rozpoczęła jako 
telefoniczna sieć dostępowa do Internetu a następnie ewolucyjnie została przekształcona w 
sieć o pełnym zakresie usług. LATNET oferuje obecnie: linie dzierżawione, radiolinie 
różnego typu, usługi WWW, usługi serwerowe, application hosting, itp. LATNET jest 
członkiem TERENA i posiada dostęp do TEN-155. Latnet posiada węzły sieciowe w 
największych miastach Łotwy: Daugavpils, Jelgava, Ogre, Liepaja, Rezekne, Riga. 
Budowana jest sieć szkieletowa wzdłuż rzeki Daugawy przy pomocy radiolinii. Latnet jest 
także operatorem własnej sieci telefonii komórkowej zintegrowanej z usługami 
internetowymi.  
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20. 17.  NIEMCY - DFN DEUTSCHES FORSHUNGS NETZ   (WWW.DFN.DE)   
 

 DFN (Detsches Forshubgsnetz) jest sieciową infrastrukturą 
komunikacji komputerowej służącą nauce i edukacji w Niemczech. DFN 
oferuje usługi sieciowe z dostępem do globalnego Internetu. Rdzeniem 
DFN jest gigabitowa sieć światłowodowa G-WiN (Gigabit-
Wissenschatsnetz). G-WiN działa od połowy 2000r. i łączy ok. 550 
instytucji i organizacji, 4000 szkół, biblioteki, muzea, przedsiębiorstwa 

innowacyjne, administrację, stowarzyszenia. Sieć G-WiN jest wykonana w technologii 
SDH/WDM na routerach Cisco. Działa z przepływnością 2,5Gb/s. Budowę sieci finansowało 
federalne Ministerstwo Edukacji i Nauki (BMBF). Sieć jest utrzymywana z opłat 
abonenckich.  

 
Rys. 20.11.  Schematyczne przedstawienie topologii niemieckiej sieci naukowego Internetu 
DFN. 

 

Badania w sieci G-WiN pokazały, że: wzrost ruchu internetowego w Niemczech wynosi 
ok. 2,2 razy rocznie, stabilnie od kilku lat, czyli w okresie 5 lat ok. 50 krotnie; powodem 
wzrostu ruchu są głównie aplikacje multimedialne; ruch zagraniczny stanowi 50% ruchu 
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całkowitego; wzrasta popyt na usługi QoS; wzrasta popyt na integrację usług np. telefonię 
internetową.  

Badania aplikacji prowadzone w G-WiN dotyczą typowych internetowych zagadnień 
szerokopasmowych jak: rozwój baz informacji naukowej, multimedia, aplikacje badawcze i 
naukowe, metakomputing, telenauka, nowe techniki sieciowe, bezpieczeństwo, itp. G-WiN 
jest ściśle związany z programem Internet2. DFN oferuje Internet2 i współpracuje z UCAID 
(University Corporation for Advanced Internet Development). G-WiN jest połączona łączem 
2x622Mb/s z Nowym Jorkiem do sieci Abilene (Internet2). DFN jest połączona łączem 
622Mb/s z siecią GEANT (Dante). DFN jest połączony z Internetem komercyjnym, 
operatorami ISP poprzez gigabitową centralę internetową DE-CIX. Blisko 400 członków 
DFN utworzyło Stowarzyszenie DFN wspierające działalność rozwojową, naukową i 
edukacyjną sieci.  

Średni zagregowany ruch w sieci DFN wzrastał (średnia miesięczna w terabajtach): 94r-
2TB; 96r-19TB; 98r-100TB; 00r-200TB. Przewidywania na rok 2002 są 800 Tera Bajtów. 
Rozszerzanie pasma łączy DFN następowało w tempie (maksymalna przepływność na linię 
sieci szkieletowej): 90r-64kb/s; 93r-2Mb/s; 96r-155Mb/s; 00r-622Mb/s; 01r-2,4Gb/s; 02r-
10Gb/s.  
 
 
20. 18.      RUMUNIA - RNC.RO – ROMANIAN NATIONAL R&D  

COMPUTER NETWORK   (WWW.RNC.RO) 
 

RNC jest krajowym projektem koordynowanym i ustanowionym przez Departament 
Badań, Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych i Narodową Agencję Nauki, Technologii i 
Innowacji. Sieć jest ukierunkowana na obsługę sektora nauki, badań, edukacji. Głównymi 
celami sieci są: 
Utworzenie technicznej i organizacyjnej infrastruktury krajowej i międzynarodowej 
komunikacji internetowej dla rumuńskiej społeczności naukowej;  
Zapewnienie nowoczesnych narzędzi wymiany informacji krajowej i międzynarodowej 
społeczności naukowej;  
Uczestnictwo w tworzeniu globalnych zasobów danych naukowych ze strony Rumunii;  
Zapewnienie usług Internetowych w kraju;  

Z sieci RNC korzysta obecnie ok. 100 instytucji poprzez linie dzierżawione, 250 
instytucji połączonych przez usługi dial-up, ok. 10000 użytkowników indywidualnych. Ruch 
miesięczny zagregowany wynosi w relacjach międzynarodowych 300GB/miesiąc i 
500GB/miesiąc w relacjach krajowych.  
Sieć RNC jest członkiem Terena (Trans European Research and Education Networking 
Association) i CEENet (Central and Eastern European Networking Association). Sieć RNC 
jest połączona do USA poprzez LORAL ORION (2Mb/s). Węzeł międzynarodowy 
zlokalizowany w ICI – Research Institute for Informatics, Bucharest University, ICI jest 
operatorem RNC. Krajowa sieć szkieletowa posiada węzły w siedmiu głównych miastach 
kraju. RNC publikuje miesięcznik elektroniczny z aktualnościami dotyczącymi działania 
sieci. Sieci prowadzi podstawowe usługi Internetu wąskopasmowego, np. usługę whois (Kto 
jest Kim) w domenie .RO. 
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20. 19.     SKANDYNAWIA – NORDUNET,  
SUNET,   FUNET,  UNINETT,  DARENET,  RHNET  

 
 Kraje Półwyspu Skandynawskiego (i Nordyckie) 

posiadają rozwiniętą strukturę internetową  co jest 
konsekwencją poważnego poziomu inwestycyjnego w 

tej dziedzinie działalności społecznej. Kraje te uczestniczą aktywnie w europejskich 
projektach sieciowych proporcjonalnie do swego wkładu w europejski życie naukowe i 
akademickie. SUNET (Swedish University Computer Network) jest siecią szwedzką. FUNET 
jest siecią fińską. UNINET jest siecią norweską. Wiele ze szczegółowych informacji o tych 
sieciach jest podawanych w językach ojczystych tych krajów. Dane można znaleźć na 
stronach www tych sieci np. www.csc.fi/english/funet;  Kraje skandynawskie podejmują 
także, niezależnie od uczestnictwa w sieci TERENA, sieciowe inicjatywy lokalne jak 
NORDUnet do której należą: Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja.  

 

 
Rys. 20.12.. Topologia nordyckiej sieci naukowego Internetu NORDUnet. 

 

Internetowa sieć naukowa NORDUnet łączy wszystkie kraje nordyckie z resztą świata. 
Sieć oferuje wyłącznie usługi TCP/IP. Sieć jest kombinacją linii dzierżawionych i usług 
internetowych zapewnianych przez operatorów międzynarodowych. Sieć NORDUnet 
zapewnia DNS root serwer, usługi informacyjne, USENET NetNews. Jest połączona 
bezpośrednio z siecią MBONE w kilku miejscach do głównych sieci nordyckich. NORDUnet 
koordynuje działalność krajowych sieciowych ośrodków CERT. NORDUnet posiada jedynie 
kilka osób stałej obsługi.  
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Obecnie szkielet sieci NORDUnet działa z prędkością 2,5Gb/s w jednofalowym systemie 
IP na WDM. Szkielet 2,5Gb/s łączy obecnie Finlandią, Danię i Norwegię. Poprzedni szkielet 
był 2x155Mb/s. Rdzeniowe węzły w Sztokholmie, Oslo i Kopenhadze tworzą pierścień. Taka 
struktura zapewnia możliwość rekonfiguracji ruchu w sieci w przypadku przerwania łącza. 
Od września 2001 do Helsinek prowadzą dwie różne geograficznie drogi 2,5Gb/s. Są one 
zabezpieczone dodatkowo poprzednim łączem 2x155Mb/s.  

 
Rys. 20.13.  Topologia fińskiej sieci naukowego Internetu FUNET. 

 

NORDUnet podpisał kontrakt w lipcu 2001 z KPNQwest na budowę kilku 
światłowodowych linii transmisyjnych do USA. Są to systaemy 2,5Gb/s z możliwością 
zwielokrotnienia WDM w przyszłości. Jedna z linii daje sieci NORDUnet bezpośredni dostęp 
do największej centrali internetowej świata Startap w Chicago. Cztery inne linie łączą 
Sztokholm – centralny węzeł i sieć Teleglobe z routerem sieci NORDUnet w Nowym Jorku. 
Inne łącze prowadzi od sieci EBONE w Sztokholmie także do Nowego Jorku.  

NORDUnet posiada bezpośrednie łącze z rosyjską siecią RUNNet (Fedrealna Sieć 
Komputerowa). Szybkość łącza wynosi 34Mb/s. Połączenie NORDUnet z TEN-155 zostało 
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rozszerzone do dwóch linii 155Mb/s dając przepływność 310Mb/s. NORDUnet jest także 
połączona z Lwowem, z siecią ukraińską linią 1Mb/s.  

 
 

Rys. 20.14. Topologia szwedzkiej sieci naukowego Internetu SUNET oraz sieci norweskiej  
UNINETT. 

 Szwedzki SUNET jest obecnie połączony z NORDUnet do węzła 
rdzeniowego w Sztokholmie także przy pomocy łącza 2,5Gb/s. Łącze jest 
zabezpieczone poprzednim połączeniem 2x622Mb/s. Centralny PoP 
NorDUnet jest zlokalizowany na KTH w Sztokholmie i jest zarządzany 
przez KTH  NOC. W tym samym miejscu jest zlokalizowana Sztokholmska 
Centrala Internetowa D-GIX (Distributed Global Internet Exchange). 

Całkowite pasmo międzynarodowe podłączone do centralnego węzła sieci NORDUnet 
zlokalizowanego w KTH w Sztokholmie wynosi obecnie (maj 2001) nieco ponad 10Gb/s. 

Łącza sieci NORDUnet wykonuje firma Telia z zastosowaniem 
technologii DWDM.  

 Fińska sieć naukowego Internetu FUNET jest zarządzana przez 
CSC – Scientific Computing Ltd. Sieć Funet łączy ponad 80 organizacji 
badawczych i ok. 200000 użytkowników w Finlandii. Funet jest 
połączona ze światowym Internetem poprzez sieć pan-Skandynawską 

Nordunet. Właścicielem CSC jest Ministerstwo Edukacji. CSC oferuje usługi sieciowe i 
obliczeniowe dla organizacji naukowych. Sieć Funet jest zaawansowana podobnie do innych 
sieci krajów nordyckich i obecnie szkielet działa głównia na liniach 2,5Gb/s.   

Islandzka sieć naukowego  Internetu RHnet (Icelandic University Research Network) jest 
połączona z NORDUnet łączem 45Mb/s. Sieć powstała na początku roku 2001. Celem jest 



Optyczny Internet Terabitowy 
 

Optyczny Internet Terabitowy 
248 

włączenie islandzkiej społeczności naukowej do działań sieci Nordunet. RHnet jest 
zlokalizowana na terenie Uniwersytetu Islandzkiego w Taeknigardur. RHnet łączy jedynie 
instytucja naukowe, łącznie kilkadziesiąt, nie łączy osób indywidualnych.  

W Danii oprócz sieci Darenet działają także inne sieci naukowego Internetu jak 
SektorNet i Forskningsnet (www.forskningsnet.dk/eng). Są one również połączone z siecią 
Nordunet.  Forskningsnet jest ISP obsługującym instytucje naukowe i uniwersytety w Danii. 
Posiada 110 użytkowników. Operatorem jest Politechnika Duńska w Lyngby (Uni-C).  

Norweski UNINETT jest siecią akademicką, badawczą i 
edukacyjną. Oferuje pełen pakiet usług internetowych oraz łączy 
norweskie środowisko akademickie z rejonem nordyckim i całym 

światem, udostępniając globalne zasoby sieciowe. Uninett jest rejestratorem domeny .no. 
Uninett, podobnie do pozostałych krajowych sieci nordyckich, intensywnie rozwija nowe 
usługi.  Wśród programów testowych są: Światłowód do szkół – doprowadzenie światłowodu 
do wszystkich szkół podstawowych w Norwegii; Sieć testowa IPv6 – Uninett posiada własną 
sieć testową na której prowadzone są badania nowej generacji składowych protokołu IP; 
Integracja – testowane są metody integracji telefonii internetowej i transmisji danych i wideo 
dla szkół wyższych; Ruchoma internetowa sieć miejska – budowany jest i testowany MAN 
oparty na technologii łączności radiowej w obszarze miast Trondheim (Trondlost), Oslo 
(WEMAN) i Bergen (UiB-Tradlost); Zróżnicowane usługi IP – testy zróżnicowanych usług 
IP dla różnych grup użytkowników, połączone z testami IPv6. 

Uninett oferuje obecnie następujące usługi: System wideokonferencyjny oparty na H.323 
– tylko w języku norweskim; Multimedia obecnie w ograniczonym zakresie, pełne po 
wprowadzeniu w całości systemów szerokopasmowych 10Gb/s; Usługi katalogowe – dostęp 
elektroniczny do adresów i powiązanych informacji; FEIDE – projekt pilotowy kontroli 
dostępu i wspólna elektroniczna identyfikacja ID dla sieci Nordunet, nowy system CERT; 
Uninett oraz Surfnet reprezentują problematykę Web cachingu w projekcie EU DESIRE 
(Development of a European Service for Information on Research and Education); 
Administracja sieci – zbiór narzędzi opracowywany dla nowej generacji sieci z IPv6.  

Uninett jest aktywnym uczestnikiem działań międzynarodowych w zakresie standaryzacji 
sieci Internet. Uninett działa w IETF. Zorganizował konferencję IETF45 w Oslo w 1999r. 
Poprzez standaryzację usług sieciowych, użytkownicy mają pewność co do wolnej wymiany 
informacji której potrzebują i używają, niezależnie od operatora sieci ISP, rodzaj związków 
współpracy, niezależnie od platform sprzętowych i programistycznych. Uninett jest jednym z 
inicjatorów programu Nordunet2 – multigigabitowej sieci akademickiej. Sekretariat 
Nordunet2 jest zlokalizowany na Uniwersytecie w Oslo. Uninett i Nordunet współpracuje z 
Komitetem Technicznym Terena oraz z europejską internetową grupą roboczą TF-Cache.  

Uninett specjalizuje się w testach IPv6 oraz budowy radiowych metropolitalnych 
systemów MAN. Zadania sieci testowej  IPv6 są następujące: budowa krajowej infrastruktury 
IPv6; wprowadzenie QoS bazującej na IP; rozwój niezawodnej techniki multicastingu w celu 
redukcji transportu danych w ruchu typu jeden-wielu i wielu-wielu; badania i eksperymenty 
praktyczne z nowymi protokołami i usługami w sieciach routowanych i przełączanych. 
Uninett oferuje pilotowe usługi IPv6 wszystkim użytkownikom sieci chcących brać udział w 
pracy sieci IPv6 i przygotowanych do obsługi protokołu IPv6. W sieci IPv6 dostępna jest 
warstwa DiffServ. Sieć testowa nie posiada struktury statycznej ale jest adaptowana do 
zmiennych potrzeb. Składa się czasami z kilku połączonych węzłów a czasami z kilku nie 
połączonych sieci fizycznych, wraz ze zmianą podłączonych laboratoriów testowych.  
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20. 20.    SŁOWACJA  -  SANET  (WWW.SANET.SK;  WWW-ADMIN@SANET.SK)   
 

SANET jest organizacją niedochodową założoną w 1992r. i dofinansowywaną przez 
Ministerstwo Nauki. Celem jest zapewnianie połączeń sieciowych dla wszystkich 
uniwersytetów i środowisk naukowych w kraju oraz budowa wewnętrznej struktury sieci 
Internet w Słowacji. Sanet reprezentuje Słowację w organizacjach TERENA i CEENet.  
Formalna struktura Sanet składa się Komitetu Wykonawczego spotykającego się raz w 
miesiącu i Komitetu Technicznego rozwiązującego problemy techniczne sieci. Sanet 
obsługuje także organizacje rządowe i publiczne, w zakresie podłączeń do sieci Internet. 
Sanet posiada ponad 200 członków.  

Sanet zapewnia podstawowe usługi Internetu wąskopasmowego jak DNS, Usenet, www, 
ftp, usługi katalogowe X.500. Serwery X.500 są zlokalizowane w Bańskiej Bystrzycy, 
Brztysławie, Zwoleniu, Żylinie i Koszycach. Centralny serwer WWW (www.sanet.sk) jest 
zlokalizowany w Koszycach. Anonimowy serwer FTP jest zlokalizowany w Bańskiej 
Bystrzycy (nic.uakom.sk).  

Sanet jest połączony z siecią międzynarodową dwiema drogmi: łączem SANET-
CESNET z Bańskiej Bystrzycy do Pragi i łączem SANET-EBONE z Bratysławy do Wiednia. 
Łącza posiadają przepustowość 128kb/s. Sanet posiada jedną bramkę do sieci publicznej X.25 
w Bratysławie. Szkielet sieci Sanet działa z prędkością 64kb/s i łączy Bratysławę, Bańską 
Bystrzycę i Koszyce.  

 
 

Rys. 20.15.  Schemat topologii sieci słowackiego Internetu SANET. 
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20. 21.    SZWAJCARIA  -  SWITCHLAN   (WWW.SWITCH.CH) 
 

 Centralne biuro SWITCH jest ulokowane z Zurichu. Biuro 
zarządza krajową siecią i usługami dostępnymi w centrali 
komputerowej ulokowanej na ETH Zurich. Fundacja SWITCH 
została ustanowiona w 1987r. przez Konfederację Szwajcarską i 
osiem kantonów uniwersyteckich w celu promocji nowoczesnych 

metod transmisji danych i w celu ustanowienia akademickiej i naukowej sieci w Szwajcarii. 
SWITCH wydaje periodyczny biuletyn dla pracowników swoich biur i członków fundacji. 
Biuletyn można prenumerować pocztą elektroniczną.  

 
 

Rys. 20.16.  Schemat topologii szwajcareskiej sieci Internetu Naukowego SWITCHlan 
 
Nowa sieć SWITCHlan składa się z rdzeniowej sieci ATM która jest zbudowana na 

wierzchu diAx’s na bazie krajowej infrastruktury SDH. Łącza STM-1 są używane do 
budowy topologii podwójnej gwiazdy ATM z hubami w Le Lignon (GE) i Altstetten (ZH). 
Każde miejsce rdzenia ATM jest podłączone przez dwa różne łącza STM-1. Łącza używają  
różnych dróg fizycznych na pierścieniach SDH. Pętle lokalne  pomiędzy lokalizacją 
użytkowników a najbliższym diAx PoP są zrealizowane jako ciemne światłowody. Szkoły 
wyższe są połączone przez sieć Cablecom Media AG do SWITCHlan. Punkty połączenia 
pomiędzy szkieletową siecią Cablecom i siecią SWITCHlan są zlokalizowane na 
Politechnice w Zurychu (ETH), Uniwersytecie w Bernie i Politechnice w Lozannie (EPFL). 
Połączenia do szkół są skonfigurowane statycznie jako ATM VCs na łączach STM-1 (IP na 
ATM). Dostępne pasmo dla indywidualnej szkoły jest ograniczone do wielokrotności 2mb/s. 
Na schematycznej mapie topologii sieci SWITCHlan tych łączy nie przedstawiono, aby nie 
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zamazać rysunku. Kilka małych miejscowości jest podłączonych do SWITCHlan przy 
pomocy linii dzierżawionych małej prędkości.  

Nakładka IP  na rdzeniu ATM jest realizowana przez siatkę statycznych obwodów 
wirtualnych VCs. Maksymalne pasmo IP na lokalizację jest limitowane w routerze 
dostępowym dla tej lokalizacji. Pasmo dostępowe IP dla uniwersytetów wynosi obecnie w 
zakresie od 34 do 155 Mb/s. Typowa lokalizacja posiada bezpośredni kanał do swojego 
sąsiada ATM, i dwa kanały do routerów rdzeniowych w Le Lignon i Altstetten. Specjalna 
konfiguracja routingu zapewnia, że w każdym przypadku tylko główny kanał IP – ten który 
łączy z najbliższym routerem rdzeniowym – przenosi ruch IP. Na zewnątrz sieć jest 
połączona z TEN-155 i UUNET.  

 
.  
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20. 22.   TURCJA  -  ULAKNET - ULAKBYM TUBYTAK   
(WWW.ULAKBIM.GOV.TR) 

 
 Turecka Sieć Akademicka i Centrum Informacyjne 

(ULAKBYM - Ulusal Akademik Ad ve Bilgi Merkezi) 
zostało utworzone jako centrum usługowe przez 
Komitet Badań Naukowych Turcji (TUBYTAK) w 

1996r. Celami Ulakbym są: ustanowienie i utrzymywanie sieci komputerowej umożliwiającej 
efektywne korzystnie z niej krajowemu środowisku naukowemu; zapewnienie usług 
informacyjnych wspomagających pracę krajowego systemu innowacyjnego. Zasady pracy 
Ulakbym są: synchronizacja, współdzielenie i współpraca w skali ogólnokrajowej; 
ustanowienie ram instytucjonalnych w których może uczestniczyć każdy zainteresowany; 
utworzenie rozwiązań które bazują na użytkowniku i są zależne od technologii. 

  Użytkownikami Ulakbym są: uniwersytety, krajowe organizacje naukowe i 
technologiczne, krajowe centra informacyjne i dokumentacyjne, organizacje współpracujące 
ze społecznością naukową, instytucje metrologiczne, akredytacyjne i dokumentacyjne, centra 
śledzenia i oceny technologii, laboratoria testowe, parki technologiczne, biura patentowe, 
stowarzyszenia społeczne, organizacje rządowe, akademie wojskowe i policyjne. Ulakbym 
posiada następującą strukturę: Departament Technologii Sieciowych (ATB), Centrum 
Informacyjne, Administracja.  

ATB jest operatorem krajowej naukowej interakcyjnej sieci internetowej UlakNet. Sieć 
łączy wymienione wyżej instytucje w skali całego kraju. ATB prowadzi badania naukowe i 
rozwojowe w obszarze technologii informacyjnych, a głównie w zakresie sieciowego 
przetwarzania informacji. Celem badań jest zapewnienie nowoczesnych usług 
szerokopasmowych w krajowej sieci internetowej.  Pasmo sieci szkieletowej ATM wynosi 
ok. 75Mb/s. Sieć obsługuje 120 instytucji. Główne punkty PoP sieci są zlokalizowane w 
Ankarze, Istambule i Izmirze. Łącze międzynarodowe jest 42Mb/s.  

Ulakbym oferuje, wspólnie z Cisco,  program szkolenia w Sieciowej Akademii Cisco. 
Szkolenie jest przeznaczone dla wykładowców i nauczycieli teleinformatyki. Jego program 
jest szeroki i ma formę studiów podyplomowych. Celem jest wykształcenie kadry zdolne do 
dalszego kształcenia specjalistów w kraju. Celem jest również kształcenie kadry dla sieci 
UlakNet.  

UlakNet posiada największe zasoby materiałów oferowanych na krajowym serwerze ftp. 
UlakNet oferuje usługi News i Usenet news (Netnews).  

UlakNet prowadzi systematyczne pomiary i analizę zachowania sieci i ruchu. Mierzone 
są: statystyki ruchu, użycie adresów IP, okresy wysyłania pakietów, RTT – round trip time, 
straty pakietów. Web caching jest zapewniony dla wszystkich użytkowników UlakNet.  

Misją Centrum Informacyjnego jest: oferowanie usług informacyjnych i 
dokumentacyjnych krajowemu środowisku innowacyjnemu poprzez źródła elektroniczne i 
drukowane z zastosowaniem metod klasycznych i elektronicznych; prowadzenie badań 
naukowych i studiów rozwojowych w dziedzinie zarządzania informacją i wiedzą; 
prowadzenie badań nad tworzeniem krajowych baz danych; zapewnienie koordynacji 
pomiędzy organizacjami, które wytwarzają i przechowują informację.  

Usługi zapewniane przez Krajowe Centrum Informacyjne. Usługa przeszukiwania źródeł 
polega na zleceniu Centrum zadania. Spisy bibliograficzne są dostarczane zleceniodawcy w 
postaci płyt CD-ROM, druków lub przesyłane pocztą elektroniczną. Zlecenia przyjmowane są 
przez sieć Web poprzez interaktywne formularze. Poprzez Centrum można prenumerować 
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literaturę zawodową. Centrum dysponuje wieloma tysiącami czasopism krajowych i 
międzynarodowych, wydawnictw seryjnych. Centrum wykonuje usługi dostarczania 
dokumentów krajowych i zagranicznych. Zlecanie usługi odbywa się wieloma drogami 
najczęściej przez sieć.  

Centrum Informacyjne dysponuje dużą czytelnią, w której jest wydzielona pracownia 
internetowa. Pracownia posiada zbiory czasopism elektronicznych, bazy danych na różnych 
nośnikach. Centrum prowadzi prace nad wielojęzyczną bazą danych. Prowadzone są prace 
kompilacyjne nad dokumentami w języku tureckim w celu udostępnienia literatury tureckiej 
środowisku międzynarodowemu. Bazy danych przedmiotowe obejmują: biologię, żywienie, 
fizykę, chemię, technikę, architekturę, medycynę, weterynarię, rolnictwo.  

Centrum prowadzi prace rozwojowe nad wprowadzeniem bibliotek elektronicznych 
następnej generacji, projekt kierunkowy posiada nazwę VEDES. Projekt Vedes współpracuje 
ze światowymi bazami danych ISI –Web of Science database oraz bazami danych firmy 
Silver Platter - INSPEC i ERIC.  Inny projekt OBES polega na wirtualnym dzieleniu się 
zasobami bibliotecznymi przez wiele uniwersytetów, które przystąpiły do projektu. Tworzona 
jest wirtualna biblioteka wspólna. Dokumenty mogą być dostarczone pocztą kurierską lub w 
postaci plików PDF. 
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20. 23.  WĘGRY  -  HUNGARNET    (WWW.HUNGARNET.HU) 
 

HUNGARNET jest stowarzyszeniem oraz siecią komputerową węgierskich instytucji 
naukowych, wyższych uczelni, bibliotek i innych instytucji publicznych. Hungarnet jako 
stowarzyszenie reprezentuje Węgry w międzynarodowych organizacjach sieciowych np. 
TERENA. Hungarnet zapewnia centralne usługi informacyjne i utrzymuje ogólnokrajową sieć 
komputerową dla celów akademickich i naukowych. Sieć obsługuje ponad 100000 serwerów 
Internetowych. Użytkownikami sieci HBONE jest ponad 200000 osób. HBONE jest siecią 
szkieletową krajowego Internetu o strukturze WAN dla członków stowarzyszenia Hungarnet.  

Hungarnet (Hungarian Academic & Research Network) został utworzony  w roku 1998 
na bazie prywatnej sieci X.25. W 1991 ustanowiono stałe łącza zagraniczne tcp/ip, pierwsze z 
uniwersytetem w Linz. Budowa sieci szkieletowej HBONE została zainicjowana w 1992. 
Obecnie w kraju istnieje 25centrów regionalnych sieci. Hungarnet posiada 500 członków 
instytucjonalnych. Program Hbone był finansowany głównie ze źródeł publicznych. Dostęp 
do Internetu bazuje głównie na liniach dzierżawionych ale także wykorzystywane są ISDN i 
PSTN. Infrastruktura techniczna HBONE jest mieszanką wszelkich technologii: ATM, FDDI, 
mikrofale, Ethernet. Łączność międzynarodową zapewnia łącze TEN-155. HBONE cierpi na 
permanentny niedobór pasma. Planowane są inwestycje w technologię ATM pomiędzy 
Budapesztem i głównymi miastami kraju. Kontakt z siecią jest następujący: net-
admin@sztaki.hu, dns-admin@hungarnet.hu, hostmaster@iif.hu. Sieć oferuje usługi 
klasyczne, wąskopasmowe: WWW, e-mail, gopher, news, ftp, listserv, databases, HEL - 
Hungarian Electronic Library, ComElCat – Common Electronic Catalogue, serwery WWW, 
usługi katalogowe. Część usług jest dostępna przez HHP – Hungarian Home Page.  

 

 
 

Rys. 20.17.  Schemat sieci szkieletowej węgierskiego Internetu HBONE. 
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20. 24.    WIELKA BRYTANIA -UKERNA  I  JANET 
 (www.ukerna.ac.uk)    (www.ja.net)     
 

 W roku 1994 Stowarzyszenie JNT wzięło na siebie 
odpowiedzialność za zarządzanie programem rozwoju sieci 
dla instytucji akademickich. Utworzono firmę zarządzającą 
siecią UKERNA. Ukerna jest jednocześnie stowarzyszeniem 
sieci edukacyjnej i badawczej (United Kingdom Education & 

Research Networking Association). Ukerna zarządza sieciami JANET zgodnie z 
porozumieniem z JISC – Joint Information Systems Committee Krajowej Rady Szkolnictwa 
Wyższego (UK Higher and Further Education Councils). Ukerna administruje domenami 
.ac.uk, .gov.uk.  

Misja Ukerna jest bardzo prosta: dostarczenie dla krajowego świata edukacji i nauki 
najlepszej sieci, najlepszych usług i najlepszej wartości.  

Cele Ukerna są następujące: wzięcie odpowiedzialności za program rozwoju sieci dla 
społeczności edukacyjnej i naukowej w Wielkiej Brytanii; prowadzenie badań podstawowych 
i rozwojowych nad systemami komunikacji sieciowej dla zastosowań przez tą społeczność i 
przemysł; ułatwianie rozszerzenia wielu rodzajów handlu i działalności gospodarczej.  

 

 
  

Rys. 20.18.  Struktura brytyjskiego operatora Internetu naukowego UKERNA.  
 

Oddział Ukerna NDD (Network Development Divison) jest odpowiedzialny za 
długoterminowy rozwój architektuury sieci JANET, usług tej sieci, zastosowanych 
technologii, współpracę tej sieci z pozostałą infrastrukturą teleinformatyczną krajową i 
międzynarodową. NDD bierze udział we wszystkich inicjatywach dotyczących sieci JANET. 
Jest odpowiedzialny za monitoring sieci, regularne pomiary, nadzór efektywnego 
użytkowania zasobów, ciągłe badanie stopnia obciążenia sieci, przygotowywanie wytycznych 
dotyczących rozwoju sieci.  
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Ukerna publikuje dane dotyczące działania sieci JANET w kontekście krajowym i 
międzynarodowym.  

JISC jest strategicznym komitetem doradczym pracującym na rzecz organizacji 
założycielskich w zakresie szkolnictwa wyższego. Polem działania JISC są aplikacje 
technologii i systemów informatycznych. JISC rekomenduje kierunki rozwoju IT i bierze 
udział w finansowaniu infrastruktury sieciowej oraz technologii teleinformatycznych. JISC 
bierze udział i współfinansuje opracowywanie teleinformatycznych materiałów 
dydaktycznych, strategicznych programów rozwoju sieci. Członkami JISC są reprezentanci 
sektora edukacyjnego, naukowego i przemysłowego z dziedziny teleinformatyki.  
 

 
Rys 20.19.  Topologia sieci szkieletowej JANET – brytyjskiego naukowego Internetu. 
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Rys. 20.20.  Schemat szkieletu sieci JANET i połączeń międzynarodowych.  
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 JANET jest siecią rozwijaną i zarządzaną przez Ukerna. JANET jest połączona do 
ekwiwalentnych sieci akademickich w innych krajach i innych sieci komercyjnych w UK i 
zagranicą – tworzących globalną sieć internetową. Ukerna administruje domenami .ac, .gov, 
.uk. Ukerna zapewnia bezpieczeństwo sieci poprzez usługę JANET-CERT.  

JANET posiada następujące połączenia zagraniczne: do londyńskiej centrali internetowej 
LINX – gigabitowy Ethernet; do sieci CERNET 512 Mb/s; do TEN-155 – 155Mb/s ATM VP, 
do USA 6x155 Mb/s Teleglobe. Centrala LINX jest największą centralą internetową w 
Europie (www.linx.net).   

JANET jest siecią rozwijającą się. Prowadzonych jest szereg projektów badanych, które 
po pewnym czasie stają się usługą „produkcyjną”. Sieć SuperJANET jest budowana jako sieć 
testowa NGI, szczególnie w zakresie telenauki i telenauczania. Prace są prowadzone 
równolegle w kilku podstawowych dziedzinach dotyczących NGI. Prace nad Aplikacją 
Content Deivery są prowadzone wewnątrz Ukerna. Dotyczą zagadnień automatyzacji procesu 
trafnego znajdowania zawartości tematycznej i związane są z problemami reprezentacji 
wiedzy, dostarczania trafnej zawartości i mediów strumieniowych.  

Ukerna podpisała MoU z UCAID operatorem Internet2. Współpraca dotyczy całości 
zagadnień NGI, np. takich jak budowa sieci wideo, QoS. Obecne (maj 2001) połączenie 
JANET z Abilene i ESnet jest łączem 622Mb/s. Powołano grupę roboczą JISC Internet2 
koordynującą współpracę obu sieci.   

Obszerny projekt jest prowadzony w zakresie mediów strumieniowych. Celem prac jest: 
wzbogacenie sieci o zawartość bogatą w media (media-rich-content); przedefiniowanie 
pojęcia zawartości sieci; badanie formatów i modeli mediów strumieniowych; W sektorze 
komercyjnym obserwuje się gwałtowny wzrost zastosowań mediów strumieniowych. Nie ma 
wątpliwości obecnie, że przyszła sieć będzie siecią strumieniową. Ilość serwerów 
strumieniowych wzrasta szybciej niż innych rodzajów usług. Sieć JANET przygotowuje 
integrację mediów strumieniowych. Eksperyment ma pomóc użytkownikom w zdefiniowaniu 
pożądanych charakterystyk technicznych i oczekiwań klientów od tego typu usług. 
Eksperyment demonstracyjny jest na tyle elastyczny aby pozwolić na rekonfigurację jego 
infrastruktury. Media strumieniowe w sieci JANET będą obejmowały następujące usługi:  
- wideo na żądanie – tworzenie baz danych wideo, z zastosowaniem technologii 

archiwizacji metadanych;  
- multicasting – broadcasting zachowanych plików lub wydarzeń czasu rzeczywistego, 

broadcasting lokalny i szeroki;  
- bezpieczne serwery wideo – pozwalające na dzielenie zasobów informacji wideo 

pomiędzy odległymi lokalizacjami; 
- rozdzielenie sposobu dostarczania usług szerokopasmowych i wąskopasmowych dla 

różnych zastosowań; Wysokiej jakości usługi szerokopasmowe będą prawdopodobnie 
wymagały innego sprzętu po stronie użytkownika niż usługi wąskopasmowe.; 

- otwarty format mediów strumieniowych dla celów umożliwienia publikacji mediów 
przez szerokie grono użytkowników sieci;  

Celem jest redefiniowanie dokładnej natury mediów strumieniowych i ich roli w dalszym 
rozwoju sieci Internet. 
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20. 25.   WŁOCHY – GARR  
 

 GARR (Gruppo per l’Armonizzacione delle Ret della Ricerca, 
Research Networks Harmonisation Group) jest złożona przez 
organizacje reprezentujące włoską naukę i środowiska akademickie. 
Misją GARR jest zapewnienie infrastruktury i wszechstronnych usług 
sieciowych (obecnie jest to projekt GARR-B), koordynowanie działań 
instytucji członkowskich w zakresie budowy technologii sieciowych, 
wspieranie technik wymiany wiedzy, uaktualniania danych, metod 
reprezentacji wiedzy, organizacja konferencji i szkoleń. Sieć GARR 
inwestuje znaczne środki w krajową infrastrukturę internetową. 

 
Rys. 20.21.  Schemat topologii włoskiej sieci Internetu naukowego GARR-B. Kwadraty – 
węzły rdzeniowe, Kółka -  PoP, linie ciemniejsze – łącza szkieletowe; jaśniejsze linie – łącza 
dostępowe.. 

 

Projektem odpowiadającym w przybliżeniu standardami sieci Internetu 
szerokopasmowego jest GARR-B. Pod koniec 2000r. została wdrożona druga faza programu. 
Utworzona została sieć szkieletowa z 4 węzłami pierwotnymi i 16 punktami obecności PoP. 
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Połączonymi z szybkością 34 i 155Mb/s. Łącza są wielokrotne. Zagregowana przepływność 
sieci szkieletowej (typu IP Best Effort) jest ok. 500Mb/s. W sieci zaimplementowano szereg 
obwodów wirtualnych do testowania nowych technologii  i aplikacji szerokopasmowych 
stosujących technologię MBS ATM. Sieć GARR jest połączona z siecią europejską TEN-155 
i siecią amerykańską poprzez EuroPoP w Nowym Jorku. EuroPoP ma bezpośredni dostęp do 
Abilene i ESnet.  

Lokalny Internet jest zorganizowany wokół centrali w Mediolanie Milan NAP MIX i 
Rzymie Rome NAP Nautilus. Sieć internetowa jest połączona z Europą poprzez TEN-155 i 
USA do Nowego Jorku do Uunet z Neaplou 155Mb/s i Mediolanu 622Mb/s.  

Wraz z ogłoszeniem i zaaprobowaniem przez Komitet Technologii ISOC projektu 
GEANT – sukcesora TEN-155, rozpoczęto prace nad sukcesorem GARR-B, GARR-G-Pilot,  
który będzie włoskim partnerem sieci DWDM GEANT o łączach 2,5Gb/s. Projekt GEANT 
ma być zrealizowany do końca 2004. Garr-G będzie także bazował na systemie DWDM 
2,5Gb/s z pełnym QoS, VPNs. 
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20. 26.   SŁOWENIA –  ARNES 
 

 Głównym zadaniem organizacji Arnes jest rozwój, operacja i 
zarządzanie siecią naukowego Internetu w Słowenii. Arnes została 
utworzona jako niezależna instytucja publiczna w 1992r. Zarząd 
Arnes składa się z przedstawicieli ministerstw nauki i edukacji. 

Działanie Arnes jest fundowane z budżetu. Arnes jest organizacją niedochodową. Arnes 
posiada osobowość prawną.  

Krajowa sieć szkieletowa jest utworzona z głównych routerów (węzłów 
koncentracyjnych) połączonych liniami dzierżawionymi. Sieć składa się ze szkieletu i linii 
prowadzących do użytkowników. Całość jest zarządzana przez Arnes. Węzły koncentracyjne 
(nodes of concentration – NOC) są ulokowane w głównych miastach Słowenii: Ljubljana, 
Maribor, Kranj, Celje, Koper, Nova Gorica, Novo Mesto, Murska Sobota, Rave na Koroskem, 
Krsko, Postojna, Trbovlje, Ptuj, Portoroz, Kamnik, Tolmin, Skofja Loka i Velenje. Małe 
miasta są połączone liniami 256 kb/s, większe 512 kb/s lub 2Mb/s, Maribor jest podłączony 
linią 155Mb/s. Do sieci podłączonych jest, w roku 2001, 230 instytucji badawczych, 
edukacyjnych, bibliotek, uniwersytetów, szkół, kulturalnych, rządowych. Większość linii 
posiada przepływność 64kb/s i 2Mb/s. Większe instytucje są podłączone Ethernetem 10Mb/s. 
Arnes posiada ponad 1500 portów telefonicznych w większości miast dla zdalnych połączeń 
terminalowych lub PPP, dla instytucji których nie stać na linię dzierżawioną. Możliwe jest 
podłączenie do Internetu przez publiczną sieć X.25 lub ISDN. Z usług sieci Arnes korzysta 
ok. 40000 osób z 1200 instytucji. 

Istnieje szereg metod podłączenia się instytucji do sieci Arnes. Stałe połączenie jest przez 
linie dzierżawione lub frame relay, także przez połączenie telefoniczne analogowe lub 
cyfrowe. Wraz z liberalizacją telekomunikacji w Słowenii pojawiają się nowe możliwości: 
dostęp radiowy, światłowody prywatne, xDSL, kable telewizyjne. Połączenia 
międzynarodowe składają się na 60% kosztów utrzymania sieci. Połączenia krajowe stanowią 
20%, zakupy sprzętu 10%, inne koszty – administracja, utrzymanie ruchu, ubezpieczenia 
10%. Około 50% ruchu w sieci jest generowane przez uniwersytety. Dla publicznych 
użytkowników naukowych i edukacyjnych użytkowanie sieci jest bezpłatne. Jedynymi 
użytkownikami płatnymi są oddziały badawcze korporacji przemysłowych.  

Arnes zapewnia podstawowe usługi Internetu wąskopasmowego. Posiada własne zasoby: 
WWW, FTP, WAIS, X.500, News, MBONE, IRC, Gopher. Arnes jest operatorem domeny 
.SI. Arnes współpracuje z komercyjnymi operatorami ISP. Prowadzi Słoweńską Centralę 
Internetową SIX. Prowadzi słoweński SI-CERT. Jest członkiem TERENA, udziałowcem 
DANTE i członkiem CEENet oraz RIPE. 
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20. 27.   IZRAEL –  ILAN 
 

Izraelska sieć naukowego Internetu ILAN Internet-2 jest szybką 
optyczną siecią klasy szerokopasmowej, zapewniającą QoS poprzez ATM 
i DiffServ poprzez IP. Sieć ILAN jest częścią projektu Quantum-
Mediterranean (Q-Med) zawierającego sieci krajowe – Izraela, Grecji, 
Cypru i Włoch. Partnerem zarządzającym projektu jest DANTE, UK 
nadzorujący sieć TEN-155. Połączenie sieci Internet-2 z Internet2 i vBNS 
jest poprzez StarTAP w Chicago. Połączenie z Europą jest poprzez 

GEANT i TERENA TEN-155. Operatorem sieci jest Międzyuczelniane Centrum 
Obliczeniowe, IUCC – Inter University Computation Center. Sieć ILAN posiada wymianę 
typu peer ze wszystkimi europejskimi NRN, a w USA z Abilene, ESnet, MREN.  Sieć używa 
jeszcze intensywnie technologią ATM, głównie z łączach europejskich. Technologia IP QoS 
jest rozwijana w łączach do USA. Budżet sieci Internet-2 wynosi 10M$  rocznie do roku 
2004. Polityką naczelną izraelskiej sieci Internet-2 jest raczej zapewnienie QoS, i związanych 
z tym usług zróżnicowanych,  niż ultra szerokiego pasma transmisji.  

Łączność z Europą zapewnia własnościowy światłowód w podmorskim kablu 
światłowodowym (MED-1 i FLAG) na którym pracuje system E3 (34Mb/s). Kabel prowadzi 
od wybrzeży kraju, pod Morzem Śródziemnym, do Londynu.  

Do USA zakupiono łącze satelitarne T3 (45Mb/s) (cały transponder) prowadzące z 
ISRASAT do Chicago – StarTap. Obecnie przepustowość łącza wynosi 140Mb/s. ILAN 
posiada łącze zabezpieczające (łączność satelitarną) 10Mb/s ATM z Londynu do USA 
poprzez Dante.  

 
Rys. 20.22.  Topologia  izraelskiej sieci naukowego Internetu gigabitowego ILAN
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20. 28.    UKRAINA, ROSJA, BIAŁORUŚ  -UARNET, RUNNET 
 

  
Sieci w tych krajach nie są członkami Terena ani Geant. Na Ukrainie działa Naukowa i 

Akademicka Sieć Internetowa UARNet  (www.uar.net). Centralnym punktem sieci 
ukraińskiej jest centrala UA-IX, do której jest podłączonych obecnie 35 ISP.  Sieć UARNet 
obsługuje wszystkie wyższe uczelnie kraju i instytuty naukowe. W znacznej części, w 
odróżnieniu od innych sieci europejskich, a podobnie do sieci rosyjskiej RUNNet, sieć Uarnet 
bazuje na łączach satelitarnych. Dostęp do Internetu jest oferowany poprzez łącze radiowe, 
satelitarne, linie dzierżawione, modemowe karty dostępowe. Uarnet jest administratorem 
domeny .ua oraz .lviv.ua. Uarnet oferuje wszystkie klasyczne usługi Internetu 
wąskopasmowego a także telefonię internetową. Usługa LL dostępna jest w zakresie 
szybkości od 19,2kb/s do 2Mb/s. Usługa Radio Ethernet jest dostępna w zakresie szybkości 
32kb/s do 10Mb/s. Zarówno na Ukrainie jak i w Rosji budowa infrastruktury sieciowej 
wymaga znacznych nakładów ze względu na wielkość tych krajów.  Uarnet posiada łącze 
zagraniczne do sieci NORDUnet o przepływności 1Mb/s.  

 

 
 

Rys. 20.23.  Schemat topologii ukraińskiej sieci naukowego Internetu UARNet. 
 

Centrala UA-IX wyposażona jest w przełącznik Cisco catalyst WS-3524XL i router 
Cisco 3620. Centrala dysponuje kilkudziesięcioma portami 10/100Mb Ethernet i dwoma 
portami Ethernetu gigabitowego.   

Sieć Runnet oferuje globalne usługi internetowe dla sieci regionalnych, uniwersytetów, 
centrów naukowych i innych organizacji, np. badawczych sieci korporacyjnych w Rosji. 
Połączenie międzynarodowe jest realizowane do Europy przez dedykowane łącze z 
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NORDUnet. Łącze do NORDUnet jest realizowane poprzez sieć Funet. Runnet posiada łącze 
do ACMnet (Association for Computing Machinery, www.acm.org)  USA. Sieć jest 
zarządzana przez Federalne Centrum Uniwersyteckich Sieci Komputerowych na podstawie 
kontraktu z Ministerstwem Edukacji. Centrum zostało utworzone w 1995r. Zadania Centrum 
są następujące: budowa sieci informacyjnych i telekomunikacyjnych, budowa 
zaawansowanych systemów komunikacji, budowa systemów zarządzania sieciami, 
opracowywanie technologii web i oprogramowania klienckiego, opracowywanie i oferowanie 
systemów telenauki, oprogramowanie i sprzęt dla sieci. Centrum realizuje obecnie dwa 
programy rządowe: Telekomunikacja Komputerowa dla Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Technologie Informacyjne dla Edukacji. 

 

 
 

Rys. 20.24.  Punkty obecności (węzły operacyjne) sieci naukowego Internetu RUNNET w 
Rosji.  
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20. 29.   ŚWIATOWE I EUROPEJSKIE CENTRALE INTERNETOWE   
 

Sieć Internet oferuje centralną informację dotyczącą lokalizacji punktów wymiany ruchu 
(centrali) po adresem www.ep.net. Informacja dotyczy także central internetowych 
oferujących obecnie usługi pod protokołem IPv6. Są to: 6IIX-Nowy Jork, 6TAP-Chicago, 
AMS-IX-Amsterdam, F-MIX-Miami, INXS-Monachium, NSPIXP-6-Tokyo, NY6IX-Nowy 
Jork, PAIX-Palo Alto, S-IX-San Jose, UK6X-Londyn.  

Sieć szkieletowa europejskiego Internetu naukowego działa w oparciu o duże centrale 
internetowe zlokalizowane w największych miastach europejskich położonych w dogodnych 
geograficznych puktach koncentracji sieci. Przykładami większych europejskich central 
internetowych są: AMS-IX-Amsterdam, BieX-Berlin, CIXP-CERN, DE-CIX-Kolonia, INX-
HH-Hamburg, INXS-Monachium, LINX-Londyn, PARIX-Paryż, SWISSIX-Genewa, VIX-
Wiedeń, NIX-Oslo, BIX-Budapeszt, CUIX-Kijów, M9-IX-Moskwa, WIX-Warszawa, AIX-
Ateny, ESPANIX-Madryt, TURNET-Ankara, PIX-Portugalia.  

Poniżej opisano charakterystyczne zagadnienia organizacyjne kilku wybranych 
europejskich central internetowych.  

 Amsterdamska Centrala Internetowa AMS–IX   
(www.ams-ix.net) jest miejscem dla operatorów internetowych ISP w którym łączony jest i 
wymieniany ruch IP pomiędzy nimi na poziomie krajowym i międzynarodowym. Taka 
wymiana ruchu jest popularnie nazywana jako peering (łączenie si każdy z każdym). AMS-
IX jest centralą neutralną i niezależną, której organizację rozpoczęto w początku lat 1990. W 
roku 1997 AMS-IX otrzymała status Stowarzyszenia zlokalizowanego w Amsterdamie na 
prawie holenderskim. 

 
Rys. 20.25.  Schemat blokowy centrali internetowej AMS-IX. 
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Jednym z największych składników kosztów ponoszonych przez ISP są obecnie koszty 
połączeń ruchu w kierunku od ISP do Internetu (upstream capacity conection). PEERING 
pomaga redukować te koszty w zasadniczy sposób. Jedno połączenie do punktu wymiany 
(takiego jak AMS-IX) może redukować potrzebę połączeń wielokrotnych. W centrali AMS-
IX członkowie mogą łatwo łączyć się każdy z każdym i korzystać z pełnych zalet peeringu. 
Każdy członek AMS-IX jest w stanie dokonać peeringu z każdym lub wszystkimi 
podłączonymi operatorami ISP, ale oczywiście nie ma takiego wymogu. Każdy członek może 
mieć inną politykę peeringu, i ta polityka może różnić się w zależności  od rodzaju ISP.  

AMS-IX jest organizacją niedochodową, neutralną, niezależną tzn. nie posiada 
preferencji kto łączy i co łączy (pod warunkiem spełniania kryteriów publicznego regulaminu 
członkowskiego). Decyzje operacyjne AMS-IX nie są pod bezpośrednim wpływem zysków 
finansowych. AMS-IX pełni rolę centrali internetowej od roku 1994 i w tym okresie czasu 
zebrała ogromne doświadczenie i zyskała znaczną reputację w świecie Internetu. Obecnie do 
AMS-IX podłączonych jest ponad 100 firm związanych z Internetem. Obecny zagregowany 
ruch miesięczny wszystkich połączeń AMS-IX wynosi ok. 700TB/miesiąc (czerwiec 2001), 
co daje miesięczne średnie obciążenie ponad 3Gb/s.  

Do centrali internetowej w Amsterdamie są podłączeni wszyscy główni holenderscy 
operatorzy ISP oraz wielu międzynarodowych, szczególnie z USA, UK, Niemiec, Belgii, 
krajów Nordyckich. Członkami AMS-IX są także organizacje: RIPE-NCC, System 
Rejestracyjny Domeny .NL. Polityka peeringu użytkowników centrali jest publiczna.  

AMS-IX jest centralą rozproszoną zlokalizowaną w kilku miejscach w Amsterdamie. 
Obecnie sprzęt AMS-IX składa się z przełączników ethernetowych w każdej lokalizacji, 
połączonych do Ethernetu Gigabitowego na czarnym światłowodzie. Operatorzy ISP są 
podłączeni do AMS-IX albo przy pomocy jednokierunkowego (HD) 10BaseT, (FD) 
dwukierunkowego 100BaseTX, 100BaseSX. Konfiguracja AMS-IX oparta jest na 
przełączniku BigIron Foundry Networks z elastycznymi zasilaczami  w każdej lokalizacji 
centrali. Każdy przełącznik jest wyposażony w wielokrotne płyty interfejsu 10BaseTX i 
100BaseSX.  

Globalna Centrala Internetowa w Sztokholmie  D-GIX   
(www.noc.kth.se) została utworzona przez KTHNOC. Od 1997r. działa pod 
zarządem NETNOD. Do D-GIX można podłączać się dwoma sposobami: 
połączenie główne – dla dużych operatorów z dwoma światłowodami FDDI, 
każdy ze swoim switchem FDDI, oraz wtórne do operatora z podłączeniem 

pierwotnym (PoP). Połączenie wtórne jest standardowo 1O megabitowym Ethernetem do 
routera umieszczonego w PoP. Listę operatorów ISP prowadzi operator D-GIX Netnod. 
Netnod posiada wyłącznie jedną rolę – bycia neutralnym i niezależnym operatorem krajowej 
szwedzkiej centrali internetowej. Właścicielem Netnod jest Szwedzka Fundacja Internetowa. 
Netnod nie zatrudnia pracowników a wszystkie usługi są zlecane odpowiednim firmom ISP. 
Netnod koordynuje wszystkie działania w ISP posiadającymi znaczny zakres swoich usług na 
terenie kraju. Specyfikacje techniczne dla punktów wymiany są specyfikowane przez Netnod 
poprzez działanie tematycznych, technicznych grup roboczych.  

Londyńska Centrala Internetowa LINX   
(www.linx.net) została utworzona w 1994r. 
Jest obecnie największym punktem 

wymiany ruchu internetowego w Europie. Członkostwo w LINX związane jest z  
podpisaniem przez ISP porozumienia. Infrastruktura sieciowa LINX  pracuje na podwójnym 
switchu i składa się z pewnej liczby wysokiej jakości switchy warstwy drugiej 
Extreme&Foundry. Wszystkie przełączniki ulokowane w różnych miejscach są połączone 
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prywatnym czarnym światłowodem na którym transmitowany jest gigabitowy Ethernet. LINX 
posiada również różne routery Cisco zapewniające sieć IP dla własnych systemów LINXa i 
możliwość zarządzania siecią przełączaną. Sieć LINX zapewnia użytkownikom następujące 
media do podłączeń użytkowników: 10/100Base TX Ethernet, 10/100Base FL z 
konwerterami mediów, GbE nie blokujący. Większość połączeń jest wykonana na 
światłowodach wielomodowych ale również dostępne są połączenia jednomodowe.  
 

 
Rys. 20.26.  Schemat blokowy londyńskiej centrali internetowej LINX. 

 

  WIX – Warszawska Centrala  
Internetowa (neutralny punkt wymiany ruchu) (www.wix.net.pl) jest nieformalnym 
porozumieniem firm internetowych tworzących węzeł wymiany ruchu internetowego. Węzeł 
ten zapewnia bardzo szybką łączność pomiędzy wszystkimi firmami w nim uczestniczącymi. 
W chwili obecnej najszybsze połączenia do WIX-a mają przepływność 100Mb/s. Dzięki temu 
klient każdej z firm uczestniczących w WIX-ie ma zapewnioną dobrą łączność z zasobami 
polskiego internetu umieszczonymi u pozostałych członków WIX-a. Swoją obecną nazwę 
WIX uzyskał pod koniec lipca 2000. W tym samym roku zarejestrowano domenę WIX-a. 
Głównym punktem wymiany ruchu w WIX-ie jest switch ethernetowy ulokowany w centrali 
TPSA przy ul.Pięknej w Warszawie. Urządzenia uczestników WIX-a, posiadających na CA 
Piękna węzeł swojej sieci, wpięte są do switcha bezpośrednio kanałem UTP i połączenie 
realizowane jest jako FastEthernet 100Mb/s lub Ethernet 10Mb/s. Pozostali uczestnicy WIX-a 
mają  zestawione do CA Piękna łącze stałe z typową przepustowością 1-2Mb/s i modemami 
zakończonymi stykiem ethernetowym. Ruch pomiędzy sieciami poszczególnych uczestników 
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jest wymieniany przy pomocy protokołu BGP4. Korzyści z przynależności do centrali 
internetowej dla ISP są następujące: nie trzeba zestawiać osobnych łącz do wielu ISP – WIX 
zapewnia jeden punkt styku i minimalizuje koszty połączeń; Duża przepustowość – WIX 
zapewnia wymianę ruchu z prędkością do 100Mb/s; Efektywny routing – ruch jest kierowany 
wprost do docelowego ISP, bez pośrednictwa innych operatorów; Zmniejszenie kosztów – 
obciążenie kosztownych łącz zagranicznych i krajowych. Uczestnikami WIX-u jest 20 
dużych operatorów ISP i innych firm.  

 
 

20. 30.    CEENET  
 

 CEENet  (www.ceenet.org) jest 
stowarzyszeniem krajowych naukowych i 
edukacyjnych, internetowych organizacji 
sieciowych. Posiada obecnie (Październik 

2001) 26 członków: Albania, Armenia, Austria, Bułgaria, Białoruś, Chorwacja, Czechy, 
Estonia, Gruzja, Grecja, Węgry, Kazachstan, Kirgistan, Łotwa, Litwa, Macedonia, Mołdawia, 
Mongolia, Polska, Rumunia, Rosja, Słowenia, Słowacja, Tadżykistan, Turcja, Uzbekistan. 
Celem jest koordynacja działań nad utworzeniem międzynarodowej sieci Internetu w tym 
regionie geograficznym. Misja organizacji jest sformułowana w następujących punktach: 
współpraca techniczna krajów członkowskich, organizacja konferencji, wymiana informacji, 
publikacja i dystrybucja dokumentów, tworzenie wspólnej infrastruktury i usług, rozwój sieci 
krajowych członków, wspólne działania na międzynarodowym forum – głównie europejskim, 
w zakresie finansowania projektów sieciowych, współpraca z innymi internetowymi 
organizacjami międzynarodowymi. CEENet został utworzony w 1994r z istotnym poparciem 
EARN i ACONet. CEENet jest organizacją niedochodową zarejestrowaną w Wiedniu. Kraje 
są reprezentowane przez pojedyncze organizacje sieciowe. Sekretariat CEENet jest w 
Warszawie w gmachu UW na ul. Pasteura. CEENet organizuje konferencje okresowe 
dotyczące rozwoju Internetu w naszym regionie geograficznym. Do tej pory zorganizowano 
pięć spotkań w Warszawie, Budapeszcie, Zagrzebiu, Bratysławie, Budapeszcie).  
 
 
20. 31.    EURO-LINK  
 

Euro-Link jest inicjatywą finansowaną przez NSF-USA, powstałą w 1999r. której celem 
jest ułatwienie łączność internetowej pomiędzy europejskimi sieciami  naukowego Internetu 
(NRNs), oraz do Izraela a sieciami vBNS i Abilene. Euro-Link jest częścią większego 
programu NSF – High-Performance International Internet Services (HPIIS). Program Euro-
Link będzie trwał do 2003, tzn. do tego czasu będzie finansowany przez HPIIS NSF, jako 
inicjatywa NGI budowy połączeń międzynarodowych wspierających międzynarodową 
współpracę naukową. Członkami konsorcjum Euro-Link są: IUCC, NORDUnet, SURFnet, 
RENATER2, CERN po stronie europejskiej i HIIPS, TransPAC, MIRnet, vBNS, StarTAP po 
stronie USA. Euro-Link i Star TAP są zarządzane przez EVL (Electronic Visualization 
Laboratory) Uniwersytetu Illinois w Chicago.  
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21.  MIĘDZYNARODOWE,  EDUKACYJNE  
         I  BADAWCZE PROGRAMY INTERNETOWE 
 
 
21. 1.  GLOBUS,  CONDOR,  LEGION, GRID 
 

Ostatnio nowym trendem superkomputingu jest rozwój rozproszonych obliczeń typu 
każdy z każdym i tworzenie gęstych siatek obliczeniowych wewnątrz sieci Internet. Określa 
się to terminami peer to peer computing lub Grids. Zamiast posiadać centralny duży 
superkomputer obliczenia są wykonywane wewnątrz zasobów obliczeniowych i 
transmisyjnych sieci Internet. Zagadnienia obliczeniowe są rozbijane na wiele małych zadań, 
które, z kolei, są rozdzielane na tysiące komputerów podłączonych na świecie do Internetu i 
uczestniczących w programie obliczeniowym.  

Internetowy projekt Seti@Home (Search for Extraterrestial Intelligence), zainicjowany 
przez Carla Sagana i Planetary Society był pierwszym, który spopularyzował tą koncepcję. W 
Seti@Home dziesiątki tysięcy komputerów na całym świecie wykonywały aplikację analizy 
fourierowskiej radioteleskopowych sygnałów pomiarowych w tle swoich normalnych 
obowiązków, jako fragment oprogramowania typu wygaszacz ekranu (screen saver). 
Periodycznie, aplikacja odbiera blok danych pomiarowych z centralnego serwera w celu 
poszukiwania sygnałów koherentnych, które mogą ewentualnie reprezentować inteligentną 
emisję radiową z odległych obszarów galaktyki i znajdujących się tam ewentualnie innych 
systemów planetarnych z inteligentnymi istotami. Zagregowana moc obliczeniowa tych 
tysięcy komputerów jest znacznie większa niż największych superkomputerów kiedykolwiek 
wybudowanych i stanowi wielkie wyzwanie dla problemów badawczych stojących przed 
nami, bez potrzeby ogromnych inwestycji zakupu dedykowanych superkomputerów.  

Wiele innych aplikacji komputingu rozproszonego zostało zbudowanych na tym modelu: 
badania różnorodności biologicznej, modelowanie farmaceutyczne, genomika, badania 
dynamiki płynów, przewidywanie pogody, itp. Powstało kilkadziesiąt organizacji 
komercyjnych oferującyh podobne aplikacje komputingu rozproszonego dla klientów 
biznesowych. (Internetowe) aplikacje komputingu rozproszonego mogą być podzielone z 
grubsza na dwie szerokie kategorie: klient-serwer i „każdy z każdym jak równy z równym” 
(peer-to-peer). Seti@Home jest przykładem rozwiązania klient-serwer. W tym rozwiązaniu 
centralny serwer jest odpowiedzialny za przydzielanie zadań różnym rozłożonym 
komputerom, i za zbieranie rezultatów, jak tylko każdy procesor zakończy swoje zadanie. 
Gdy rozłożony komputer zakończy przydzielone mu zadanie, wysyła raport z wynikami do 
centralnego serwera i otrzymuje od niego nowy zestaw danych do analizy.  

W modelu komputingu rozproszonego typu peer-to-peer wyniki obliczeń są 
dystrybuowane do innych komputerów i niekoniecznie do centralnego serwera. Obliczenia 
meteorologiczne są przykładem. Zazwyczaj zadanie obliczeniowe jest definiowane jako 
wielka przestrzeń n-wymiarowych sześcianów, które to obliczenia mają być podzielone 
wśród dostępnych procesorów. W pierwszym kroku, komputery rozłożone są zaopatrywane w 
początkowy zestaw warunków. Rozłożone procesory wykonują wówczas obliczenia dla 
swoich, odpowiednich, n-wymiarowych sześcianów. Gdy obliczenia są gotowe, rezultaty są 
komunikowane do innych rozłożonych komputerów, które wykonują podobne zadania 
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obliczeniowe do przyległych ścian n-wymiarowej bryły. Proces może podlegać iteracji wiele 
razy, zanim połączone procesory zbiegną się we wspólnym rozwiązaniu. 

 Projekt Globus   (www.globus.org)  rozwija 
podstawowe technologie potrzebne dla budowy 
wielkich sieci obliczeniowych (CG - computational 
grids) i ich zastosowań. Sieci Obliczeniowe (SO) są 
permanentnymi środowiskami rezydującymi 
wewnątrz sieci globalnej (przyszłego Internetu) 

umożliwiającymi pracę aplikacji w celu integracji instrumentów, displejów, źródeł 
obliczeniowych i informacyjnych zarządzanych przez różne organizacje w różnych 
lokalizacjach. Grid Komputing różni się od konwencjonalnego komputingu rozproszonego 
poprzez ukierunkowanie na współdzielenie zasobów sieciowych w wielkiej skali, 
innowacyjne aplikacje i orientację na intensywne obliczenia o wielkiej dokładności. Cele 
projektu Globus są następujące:  
- Grupuje zespoły badawcze używające normalizowane narzędzia (Globus Toolkit) do 

tworzenia sieciowych aplikacji obliczeniowych;  
- Bada problematykę obliczeń globalnych. Typowe zastosowania są: zarządzanie zasobami, 

zarządzanie danymi i dostępem, rozwój środowisk tworzenia aplikacji, usługi 
informacyjne, bezpieczeństwo;  

- Rozwija narzędzia programistyczne. W wyniku powstał zespół narzędzi GlobusToolkit – 
zestaw usług  i bibliotek programistycznych do obsługi zastosowań sieci obliczeniowych 
CG. Zestaw zawiera oprogramowanie do bezpieczeństwa, infrastruktury informacyjnej, 
detekcją błędów, zarządzaniem komunikacją, danymi i zasobami.  

Termin CG odnosi się do infrastruktury (tworzonej na sieci Internet), która umożliwia 
zintegrowane, wspólne użytkowanie silnych stacji komputerowych, sieci, baz danych, 
instrumentów naukowych rozrzuconych w różnych miejscach sieci, których właścicielami są 
różne instytucje. Dla celów konkretnego projektu, na ograniczony czas jego trwania, zasoby 
te stają się wspólne, stają się własnością eksperymentu. Stąd pojawia się nazwa Wirtualny 
Eksperyment i Wirtualny Instytut Naukowy. Aplikacje Grid zazwyczaj wymagają wielkich 
ilości danych i intensywnych obliczeń oraz bezpiecznego współdzielenia zasobów i 
procesów. Takie aplikacje nie są dostosowane do współczesnej struktury sieci Internet. 
Wirtualny Instytut podejmuje zadania będące zupełnie poza możliwościami obliczeniowymi 
pojedynczych, a nawet grup organizacji. Podejmować się prób rozwiązania niektórych zadań 
można jedynie w skali absolutnie globalnej – porównywalnej z zasobami obliczeniowymi 
całej planety. Po raz pierwszy podejmowanie takich zadań zaczyna ewolucyjnie umożliwiać 
projekt Globus. Problem jest jednak ze stworzeniem nie tylko narzędzi do rozwiązywania 
takich problemów ale także narzędzi do takiego formułowania i dezintegracji problemów 
badawczych aby było możliwe ich rozwiązywanie w środowisku Grid. Ewolucja sieci Grid 
będzie postępowała, Prawdopodobnie, w kierunku od wielkich zadań obliczeniowych do 
tworzenia wirtualnej struktury naukowej świata bazującej na standaryzowanej reprezentacji 
wiedzy i łączonych globalnych zasobach technicznych. 

Grid umożliwia działanie nowych aplikacji w sieci przyszłej generacji Internetu:  
- „Inteligentna aparatura” – Zaawansowana aparatura naukowa, taka jak mikroskopy 

elektronowe, akceleratory cząstek, tunele aerodynamiczne sprzężone z odległymi lub 
rozproszonymi superkomputerami, zdalnymi użytkownikami, bazami danych 
poprzednich i bieżących wyników pomiarowych mogą stanowić interaktywne 
środowisko pracy grupowej umożliwiające porównywanie wyników online, wspólną 
analizę danych. Zawsze taka aparatura będzie jednostkowa, bardzo droga i stosunkowo 
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trudno dostępna. System sieciowej pracy grupowej niejako rozszerza front prac 
badawczych i umożliwia uczestnictwo w takich pracach większej ilości ludzi.  

- Osobiste komputery o teraflopowej sile obliczeniowej – Modelowanie chemiczne, 
obliczenia mechaniczne, algebra symboliczna, analiza pól elektromagnetycznych, i inne 
zadania wymagające intensywnych obliczeń mogą być transferowane w środowisku 
sieciowym z własnego PC do odpowiednich miejsc, a rezultaty wizualizowane na PC; 

- Wirtualne zespoły inżynierskie – (teleimmersja), Szerokopasmowy dostęp do wirtualnej 
dzielonej przestrzeni roboczej, gdzie możliwe jest wspólne, interaktywne działanie nad 
zestawami danych, sterowanie złożonymi symulacjami w celu wspólnego 
projektowania złożonych systemów; 

- Rozłożony superkomputing – Wielkie wirtualne superkomputery tworzone z celu 
rozwiązania specyficznego problemu zbyt dużego do rozwiązania przez jakikolwiek 
pojedynczy komputer; 

- Badania parametryczne – Szybkie, wielkoskalowe badania parametryczne w których 
pojedynczy program jest wykonywany wielokrotnie w celu zbadania wielowymiarowej 
przestrzeni parametrycznej.  

 
Rys. 21.1.  Internetowa sieć obliczeniowa NSF PACI Grid 

 

Globus Toolkit zawiera zestaw narzędzi obejmujących obecnie: 
- GRAM – (Globus Resource Allocation Manager) – Globalny Menadżer Alokacji 

Zasobów umożliwia przyznawanie zasobów i tworzenie procesów, monitorowanie i 
zarządzanie usługami. GRAM tworzy mapy implementacyjne przyznanych projektowi 
zasobów sieci. Zadania tworzy się w języku RSL – Resource Specification Language. 
Rozkazy języka zarządzają lokalnymi komputerami, grupami komputerów, grupami 
zadań i kolejnością ich wykonywania. 

- GSI – (Grid Security Infrastructure) – Infrastruktura Bezpieczeństwa Sieci 
Obliczeniowej Grid zapewnia „jedno podpisową” uniwersalną usługę autentykacyjną 
wykonywaną wszędzie w każdym środowisku sieciowym. Obsługuje lokalne kontrole 
dostępu, mapuje identyfikacje użytkowników globalnych do lokalnych. Wspiera nowe 
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techniki inteligentnych kart dostępu (smart cards) zwiększając poziom bezpieczeństwa 
systemowego.  

- MDS – (Metacomputing Directory Service) – Katalogowe Usługi Metakomputingu jest 
to extensywna usługa informacyjna systemu Grid, łącząca mechanizmy odkrywania 
danych z protokołem LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). MDS zapewnia 
jednolite ramy dostępu do konfiguracji systemu i informacje o statusie takie jak 
konfiguracja serwera obliczeniowego, stan sieci, lokalizacje replikowanych zestawów 
danych.  

- GASS – Global Access to Secondary Storage – Globalny Dostęp do Wtórnego 
Magazynu Danych implementuje cały szereg strategii dostępu do danych i translacji 
danych, metod automatycznych i zarządzanych przez operatora. Operacje są 
przeprowadzane w odległych lokalizacjach w celu odczytu i zapisu danych lokalnych.  

- NG_IO – (nexus and Globus_io) – Interfejsy Nexus i Globus zapewniają usługi 
komunikacyjne dla środowisk heterogenicznych, wspierają komunikację wieloma 
metodami, wielowątkowość, operacje jednostronne. 

- HBM – (Heartbeat Monitor) – Monitor Tętna Systemowego pozwala administratorowi 
systemu i zwykłym użytkownikom na detekcję stanów awaryjnych komponentów 
systaemu lub procesów aplikacyjnych. 

Dla każdego składnika zestawu narzędziowego Globus (GT-Globus Toolkit) 
przygotowane są biblioteki interfejsów API (Application Programmer Interface) w języku C, 
dla użytkowania przez programistów rozwijających dalsze aplikacje. Dostępne są także 
narzędzia do stosowania w linii komend dla większości składników, a Pliki CLASS Java 
dostępne są dla najważniejszych składników zestawu narzędziowego GT. Niektóre interfejsy 
API pozwalają na uruchomienie i wykorzystanie serwerów Globus działających na odległych 
zasobach obliczeniowych. Dodatkowo do usług rdzeniowych projekt Globus rozwinął 
prototypy komponentów wyższego rzędu – pośrednicy zasobów, ko-alokatorzy zasobów 
(resource brokers and co-allokators) oraz usług. Także znaczna ilość użytkowników Globusa, 
indywidualnych i organizacyjnych, oraz związanych z nim projektów badawczych, rozwinęła 
usługi wyższego rzędu, ramy aplikacyjne i aplikacje naukowo-techniczne wykorzystując 
Globus Toolkit.  

Niektóre aplikacje mogą pracować w środowisku Globus niemalże bez modyfikacji, 
wprost poprzez połączenie ze swoją wersją Grid API. Nawet jeśli nie istnieje odpowiednia 
API to środowisko umożliwia zastosowanie metody inkrementalnej do opracowania interfejsu 
współpracy aplikacji i sieci Grid.  

Użytkowników (szerokopasmowej internetowej) sieci obliczeniowej Grid można obecnie 
podzielić na trzy kategorie: deweloperzy środowisk aplikacyjnych, deweloperzy aplikacji 
oraz budowniczy sieci Grid. Wśród środowisk budowy aplikacji, utworzonych w GT można 
wymienić środowiska CONDOR-G (intensywne obliczenia parametryczne), CAVERN 
(zastosowania systemu teleimmersji), HotPage (portal Grid), LSA – Linear System Analyser, 
MPICH-G (implementacje MPI – Message Passing Interface), NIMROD-G (obliczenia 
parametryczne), PAWS – Parallel Application WorkSpace, WebFlow, NEOS.  
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Rys. 21.2.  a) Warstwowa struktura Grid i jej relacja do architektury protokołu internetowego 
–mapowanie międzywarstwowe; b) Łączenie protokołów warstwy zbiorczej i zasobów, usług i 
API dla uzyskania funkcjonalności aplikacji Grid; c) Wprowadzanie API przez SDK. 
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Deweloperzy aplikacji używają usług Globusa do konstrukcji nowych aplikacji 

bazujących bezpośrednio na środowisku G lub poprzez narzędzia GT. Rodzaje tworzonych 
aplikacji obejmują np.: zdalny superkomputing, tele-immersja, rozłożony superkomputing, 
wirtualna aparatura pomiarowa wzmocniona superkomputerem.  

Konstruktorzy sieci obliczeniowej Grid używają Globusa do tworzenia produkcyjnych 
internetowych środowisk obliczeniowych. Większość projektów konstrukcji Grid zawiera 
NASA Information Power Grid, NSF NCSA Alliance Virtual Machine Room, NSF NPACI, 
projekt europejski DataGrid oraz projekt ASCI Distributed  Resource Management.  

Projekt Globus został rozpoczęty w 1996r. Centrum projektu sieciowego Globus mieści 
się w ANL - Argonne National Laboratory, oddziale ANL CSD- Computer Science Division 
oraz na Uniwersytecie Południowej Kalifornii – Information Sciences Institute. W projekt jest 
zaangażowanych wiele znaczących ośrodków amerykańskich i z całego świata np.: NCSA 
(National Computational Science Alliance), NPACI –National Partnership for Advanced 
Computational Infrastructure), wiele uniwersytetów. W kraju z internetowego środowiska CG 
korzystają fizycy, matematycy i inżynierowie na uczelniach wyższych.  

Obok Globusa istnieją analogiczne projekty jak: Condor (www.cs.wisc.edu/condor) i 
Legion (www.cs.virginia.edu/~legion). Condor jest sieciowym narzędziem do 
zagospodarowywania możliwości obliczeniowych nie wykorzystywanych w danym 
momencie internetowych stacji roboczych. Condor jest dobrym narzędziem do badań 
parametrycznych i obliczeń intensywnych, gdzie pod-zadania nie wymagają intensywnych 
kontaktów wzajemnie ze sobą. W tym sensie Condor i Globus są technologiami 
uzupełniającymi się. Opracowano wersję Condor-G, współpracy środowisk Condor i Globus. 
W tej wersji Vcondor wykorzystuje narzędzia Globusa do zadań organizacyjnych jak: 
bezpieczeństwo, zarządzanie zasobami superkomputerów, wykonywanie podziału zadania na 
pod-zadania i kolejkowanie zadań. Condor jest używany do zgłaszania zadań do systemu 
zarządzanego przez Globus. Narzędzia Globusa są używane do zgłaszania zadań do systemu 
zarządzanego przez Condor.  

Legion rozwija środowiskowe ramy programistyczne zorientowane obiektowo dla 
aplikacji w sieci Grid. Celem projektu Legion jest tworzenie zasad budowy makro-obiektów 
reprezentujących procesory, systemy danych, itd. Globus skupia się na usługach niskiego 
poziomu a Legion na programowaniu wysokiego rzędu. W tym sensie obie technologie są 
komplementarne.  

Globus używa technologii takich jak Java, JINI, DCOM. Opracowuje interfejsy do 
innych środowisk programistycznych jak CORBA.  

Plany programu Globus na przyszłość są następujące:  
- Projektowanie i rozwój nowych  technologii wspierania sieci danych Grid, budowa 

rozproszonych infrastruktur do zarządzania i udostępniania wielkich ilości danych 
rzędu terabitów i petabitów; 

- Wspieranie obecnych procesów budowy sieciowej infrastruktury Grid, obejmującej 
centra superkomputerowe, centra danych, organizacje naukowe, i zbieranie 
doświadczeń z działania praktycznego takiej infrastruktury; 

- Rozwój (sieciowej, internetowej)  infrastruktury zaawansowanego zarządzania 
zasobami, która wspiera zarządzanie projektami od początku do końca (end-to-end), 
zapewnia znaczną tolerancję na błędy poprzez wprowadzanie takich mechanizmów jak 
planowanie działania sieci, rezerwacje z wyprzedzeniem i autoryzacją bazującą na 
zbiorze reguł (network scheduling, advance reservations, policy-based authorization); 
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- Badanie modeli programistycznych, narzędzi, ram programistycznych i algorytmów dla 
obliczeń sieciowych Grid. 

Zestaw narzędzi GT jest dostępny jako open source pod adresem 
www.globus.org/toolkit. Znajdują się tam także materiały edukacyjne. Każdy może utworzyć 
infrastrukturę Grid na swoich zasobach sieciowych i udostępnić ją swoim użytkownikom oraz 
użytkownikom zdalnym.  
 
 
21. 2.   STARLIGHT  

 
StarLight jest następcą GIX (Globalnej Centrali Internetowej) StarTAP w Chicago. 

StarTAP został utworzony w 1997r. Ostatnie eksperymenty z prowadzeniem intensywnych 
obliczeń w skali globalnej jak iGRID2000 pokazują, że konieczna jest zmiana technologii w 
największych centralach internetowych z elektronicznej na optyczną. Sieci optyczne 
pozwalają, obok większej przepustowości  na znacznie większą elastyczność konfiguracji 
sieci. Dołączenie do tych cech możliwości wdrożenia całkowicie optycznego przełączania 
pozwala na budowę centrali o zagregowanych przepływnościach co najmniej dwa rzędy 
wielkości większych niż obecne. Chodzi o średnie zagregowane przepływności rzędu setek 
Gb/s, czyli przepływności miesięczne rzędu pojedynczych a nawet dziesiątek petabitów.  

 

 
 

Rys. 21. 3.  Schemat podłączeń sieci uczestników do StarLight. 
 

StarLight, optyczny StarTap, jest zaawansowaną infrastrukturą optyczną zapewniającą 
bazę dla usług sieciowych optymalizowanych dla aplikacji szerokopasmowych i o 
charakterze globalnym. StarLight jest rozwijany na Uniwersytecie Chicago we współpracy z 
iCAIR (International Center for Advanced Internet Research), kilkoma innymi 
uniwersytetami, ANL – Argonne National Laboratory, Canarie i SURFnet. StarLight 
rozpoczął działalność w połowie roku 2001. StarLight zapewnia początkowo jedno z 
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najbardziej zaawansowanych laboratoriów do badania aplikacji. StarLight posiada łączą ATM 
do StarTap przy pomocy switchy i routerów 10GbE. StarLight zapewnia w pełni optyczne 
przełączanie długości fal. W połowie roku 2001 do StarLight podłączono dwa produkcyjne 
łącza 622Mb/s z sieci SURFnet z Amsterdamu i jedno łącze 2,5Gb/s. CA*net3 podłącza linię 
2,5Gb/s. W drugiej połowie roku StarLight zamierza podłączyć co najmniej kilkanaście sieci 
łączami 10 gigabitowego Ethernetu. Kilku dużych operatorów przygotowuje swoje linie do 
podłączenia do StarLight. W sumie w ciągu roku spodziewane jest podłączenie do StarLight 
sieci liniami o zagregowanej przepływności rzędu kilkaset Gb/s, a może nawet 1Tb/s.  

Architektura StarLight jest zaprojektowana w sposób rozłożony, tak aby można było ją 
przedłużać do największych punktów GigaPoP. StarLight zapewni autonomiczne linie 
peeringu. StarLight będzie posiadał interfejsy do technologii ATM, SONET, POS, GigE 
10GigE. Usługi przełączania optycznego są jednak traktowane na razie jako eksperymentalne. 
StarLight  udostępnia klientom łącza 10Gb/s i w niedalekiej przyszłości 40Gb/s.  Główne 
mechanizmy kontroli działań StarLight w zakresie intensywnych obliczeń globalnych będą 
przygotowywane we współpracy z programem Globus. StarLight jest miejscem testów 
nowych narzędzi jak GMPLS – General Multi-protocol Label Switching, OBGP – Optical 
Border Gateway Protocol dla sygnalizacji, projektowania, konfiguracji i zarządzania sieciami 
optycznymi pracującymi z szybkościami rzędu setek Gb/s i wyższymi. Te mechanizmy będą 
zawierać implementację narzędzi nowych generacji do monitoringu i pomiarów na wielu 
poziomach – urządzeń, ścieżek światła, łączy fizycznych, regionalnie, krajowo i 
międzynarodowo. StarLight zaprasza wszystkie naukowe sieci światowe – Bring Us Your 
Lambdas. Podłącz się do nas długością fali. StarLight stwarza możliwość budowy centralnego 
punktu sieci optycznego Internetu o niespotykanej dotąd mocy przełączania rzędu Petabitów. 
Celem przyszłościowym jest opracowanie metod całkowicie optycznego routingu. 
 
 
21. 3.    WIRTUALNY UNIWERSYTET NTU 

 
Obecnie w USA ponad 100 uniwersytetów otworzyło studia internetowe. W tym ponad 

50 uniwersytetów technicznych. W czasopismach w telewizji i na Internecie można znaleźć 
liczne zachęty do podwyższenia swego wykształcenia drogą wirtualną. W zakresie nauk 
technicznych oferowane są najczęściej studia na kierunkach: nauki i inżynieria komputerowa, 
elektrycznym, produkcja i zarządzanie, nauka o materiałach, mechanika, budownictwo, 
inżynieria środowiska. Zwraca uwagę fakt braku terminu elektronika w kierunkach studiów.  

Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku prowadzi studia internetowe od kilku lat jako 
jeden z pionierów technologii. Studia te są naturalną ewolucyjną kontynuacją systemu 
kształcenia na odległość prowadzonego na tym (i innych) uniwersytetach amerykańskich od 
co najmniej kilkudziesięciu lat. Internet nie tylko stał się narzędziem wygodnego studiowania 
na odległość ale wprowadza swoją specyfikę do tego rodzaju kształcenia, oferuje nowe 
atrakcyjne techniki dydaktyczne, bazy materiałów dydaktycznych i naukowych i wreszcie 
ujęcie interaktywne i multimedialne. Uniwersytet Columbia reklamuje studia na odległość 
przez Internet frazą: „The chance to travel to one of the world’s great universities without 
leaving home”. UC oferuje studia na poziomie magisterskim w kilku podstawowych 
dziedzinach nauk technicznych. Uniwersytet zbudował w celu prowadzenia tych studiów 
szybką wewnętrzną sieć typu Intranet – Internet o nazwie Columbia Video Network -CVN. 
Sieć dostępna jest pod adresem www.cvn.columbia.edu .  
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Uniwersytet Teksaski w Dallas oferuje studia magisterskie online. Wykłady, skrypty, 
materiały pomocnicze są serwowane poprzez uniwersytecką sieć WWW w opracowanym na 
uniwersytecie sieciowym systemie uczenia na odległość. System nosi nazwę UT TeleCampus 
i jest dostępny w sieci pod adresem www.telecampus.utsystem.edu . W systemie można 
znaleźć wirtualną księgarnię akademicką, biblioteki cyfrowe, wirtualne klasy, wirtualne biura 
administracyjne i inne obiekty tworzące rodzaj wirtualnego kampusu akademickiego. Stopnie 
magisterskie są oferowane na dwóch wydziałach wirtualnych: nauk komputerowych i nauk 
elektrycznych.  

Uniwersytet Waszyngtona oferuje internetowy system edukacji ustawicznej. Prowadzone 
są kursy od dwudniowych do miesięcznych, a także roczne i dwuletnie studia podyplomowe z 
dziedziny nazywanej tam inżynierią stosowaną (Applied Engineering). Program studiów 
zdalnych obejmuje kierunki: systemy obronne – technika radarowa, lampy mikrofalowe dużej 
mocy, EI-Elektroniczna Inteligencja, Fuzja danych w systemach wielo-czujnikowych, 
Nawigacja i Sterowanie Obiektów kierowanych, Rozmyte Sieci Neuronowe; Moc 
Elektryczna, Zarządzanie Projektami Inżynierskimi, Systemy Elektro-Optyczne; Standardy 
Techniczne i Kalibracja. Programy i internetowy system studiów są dostępne pod adresem: 
cpd.gwu.edu.  

Południowy Uniwersytet Metodystów (SMU - Southern Methodist University) oferuje 
program studiów internetowych w zakresie dwóch specjalności: Systemy Techniczne i 
Inżynieria Systemowa oraz Zarządzanie Systemami i Techniką. Materiały dostępne są pod 
adresem www.seas.smu.edu . Uniwersytet posiada własny system nauczania na odległość.  

Georgia Intitute of Technology utworzył własny system nauczania na odległość pod 
nazwą CDL – Center for Distance Learning. System ten w klasycznym rozwiązaniu istnieje 
od 1977 roku. Opis systemu znajduje się pod adresem www.conted.gatech.edu/distance . 
Obecnie studia są oferowana w internetowej modyfikacji tego systemu także online. Tytuły 
M.Sc., przy nauczaniu na odległość, są oferowane w następujących dziedzinach: nauki 
elektryczne, inżynieria środowiska, fizyka zdrowia, inżynieria przemysłowa i systemowa, 
inżynieria medyczna. Cztery stopnie M.Sc., są oferowane całkowicie online: nauki 
komputerowe, inżynieria komputerowa, inżynieria oprogramowania, inżynieria systemowa. 
Materiały są dostępne pod adresem www.ntu.edu . Slogan reklamowy studiów internetowych 
jest Study Any Time, Anywhere! 

Ze względu na wielkie zainteresowanie studiowaniem online oraz licznymi programami 
studiów online funkcjonującymi od pewnego czasu w sieci ostatnio utworzono w USA rodzaj 
uniwersytetu wirtualnego integrującego znaczną część tego typu działalności. Internetowy 
uniwersytet nazwany NTU – National Technical University oferuje obecnie uniwersyteckie 
kursy nauczania na odległość przygotowane przez ponad 50 uniwersytetów w różnych 
częściach kraju. Program, który jest dostępny dla studenta może fizycznie znajdować się na 
różnych uniwersytetach. Całość oferty obejmuje 1300 różnych wykładów specjalistycznych z 
nauk technicznych. Oferowanych jest 18 różnych tytułów M.Sc. Forma studiów i materiały 
bazują na czterech standardach: szybka internetowa łączność satelitarna – w kierunku 
studenta, wideo taśmy z wykładami, online oraz technika CD-RAM i DVD-ROM.  

Z tych reklam i obfitości programów wydaje się, jedynie pozornie, że problematyka 
internetowych studiów na odległość jest stosunkowo prosta. Wystarczy prawdopodobnie 
wyposażyć szkołę w odpowiedni sprzęt, dostęp do sieci, modyfikować istniejące programy i 
po wszystkim. I tak zapewne się dzieje w pierwszych etapach uruchamiania tego rodzaju 
studiów. Jednakże zagadnienie studiów wysokiej jakości na odległość jest znacznie bardziej 
skomplikowane. Przede wszystkim polega ono na dostępie do zaawansowanych aplikacji 
specjalizowanych do nauczania na odległość, które nie są dostępne powszechnie. Dopiero 
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ostatnio zaczynają wyłaniać się standardy w tym zakresie. Osoba studiująca cyfrowo 
geografię może symulować zjawiska geograficzne, geologiczne, klimatyczne w dowolnej 
części świata w sposób interaktywny. Można w systemie przeprowadzić badania nad 
wpływem zjawisk klimatycznych na plony, zdrowotność populacji, dochody, inwestycje, itp. 
To tylko szczyt góry lodowej studiów internetowych. Dzisiejszy stan techniki jest jeszcze 
daleki od umożliwienia powszechnego działania zaawansowanych aplikacji wymagających 
intensywnych obliczeń w środowisku rozproszonym lub aplikacji czasu rzeczywistego. 
Aplikacje internetowe uczenia na odległość muszą dodatkowo do realizacji bardzo złożonych 
zadań mieć nowe podejście dydaktyczne do studenta. Powinny realizować znacznie silniej, 
niż w klasycznych systemach, model przyzwyczajania a nawet zmuszania studentów do nauki 
myślenia kreatywnego, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.  
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22.   NASK    (WWW.NASK.ORG.PL) 
 

Internetowa Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa posiada status JBR.  Działa na 
polskim rynku teleinformatycznym od 1991. Zbudował ogólnokrajową sieć komputerową 
WAN-NASK połączoną ze światowym Internetem łączem 155Mb/s do Szwecji. Do roku 
1996 monopolista jako operator ISP. Zbudował warszawską metropolitalną sieć komputerową 
ATM WARMAN. Oferuje obecnie: sieci korporacyjne o zasięgu międzynarodowym, 
międzynarodowy tranzyt IP z gwarancją pasma. Ta ostania usługa jest skierowana do innych 
operatorów ISP. Współpracuje z międzynarodowymi operatorami telekomunikacyjnymi. 
Celem NASK jest dostarczanie firmom najwyższej jakości rozwiązań teleinformatycznych 
wspierających biznes. Oferty są dostosowywane do potrzeb klientów i do specyfiki 
świadczonych przez niech usług.  

 
Rys. 22.1.  Schemat topologii internetowych sieci NASK – WAN i MAN. 

 
Sieć rozległa NASK-WAN posiada obecnie 43 węzły. W obrębie sieci szybkość 

transmisji wynosi 34Mb/s. Główne węzły sieci IP połączone są poprzez sieć szkieletową 
NASK-WAN, opartą o technologię Frame Relay i ATM. W chwili obecnej w głównych 
miastach Polski pracują switche Frame Relay firmy Timeplex. Na bazie sieci Frame Relay i 
ATM wydzielane są krajowe i międzynarodowe sieci korporacyjne. W obecnej chwili 
połączenia w sieci Frame Relay i ATM umożliwiają bezpieczny i w miarę szybki sposób 
transmisji danych. Mniejsze węzły dołączone są do sieci szkieletowej łączami cyfrowymi i 
analogowymi, zależnie od loklanego zapotrzebowania. Węzły wyposażone są w routery 
Cisco.  

Dla firm działających na terenie Warszawy i dla mieszkańców miasta NASK zbudował 
sieć WARMAN. Sieć metropolitalna zapewnia prosty i szybki dostęp do Internetu łączem 
stałym do jednego z 33 punktów dostępowych na terenie stolicy. Jest to największa sieć MAN 
ATM 155Mb/s w kraju. Sieć zapewnia:  gwarantowaną znaczną przepustowość, jednoczesne 
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przesyłanie danych komputerowych i sygnałów izochronicznych, bezpieczeństwo transmisji, 
możliwość zestawiania połączeń różnymi drogami wybieranymi przez system, tworzenie 
wirtualnych sieci zamkniętych, których ruch jest wzajemnie odseparowany (PVCN) – sieci 
korporacyjnych.  

NASK prowadzi szkolenia dotyczące wdrażania rozwiązań teleinformatycznych. 
Prowadzone są kursy w zakresie: podstawy sieci komputerowych, telekomunikacyjnych i 
teleinformatycznych; konfiguracja routerów;  konfiguracja switchy ATM; bezpieczeństwo 
systemów teleinformatycznych. NASK organizuje cykliczne konferencje: SECURE – 
bezpieczeństwo sieci komputerowych oraz WARMAN – rozwój warszawskiej sieci MAN. 

NASK jest siedzibą Polskiej Strony Bezpieczeństwa Internetowego CERT Polska. Portal 
bezpieczeństwa zajmuje się standardowo takimi zagadnieniami na lokalnym rynku 
internetowym jak: bezpieczeństwem systemów operacyjnych, bezpieczeństwem WWW, 
reagowaniem na incydenty, metodami zarządzania ryzykiem. Portal udziela porad 
dotyczących problemów bezpieczeństwa. Oferuje zbiór narzędzi bezpiecznościowych dla 
wszystkich popularnych systemów operacyjnych (SO), w szczególności do FreeBSD. Oferuje 
najnowsze łaty (patche) do wszystkich SO. Prowadzi bieżący serwis informacyjny dotyczący 
nowości w zakresie bezpieczeństwa sieci Internet. Publikuje raporty techniczne. Podaje 
informacje dotyczące sympozjów i konferencji.  
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23.   PIONIER 

 POLSKI INTERNET OPTYCZNY  
 

 Jednym z projektów Optycznego 
Internetu w kraju jest inicjatywa PIONIER 
podjęta przez środowiska uczelniane, 
przemysłowe i telekomunikacyjne między 
innymi w Poznaniu i Wrocławiu [45]. W 
początkowym etapie, przewiduje się, że 

projekt sieci będzie korzystał z resortowych światłowodowych zasobów sieciowych PKP. 
Kable światłowodowe były kładzione od pewnego czasu przez PKP wzdłuż torów 
kolejowych. Wykorzystanie takiej istniejącej infrastruktury kablowej znacznie obniży koszty 
całego systemu i czas jego testów i wdrożenia. Nowa światłowodowa infrastruktura kablowa 
ma być budowana wzdłuż autostrad. Budowana jest światłowodowa infrastruktura 
telekomunikacyjna wzdłuż linii energetycznych, rurociągów, itp. 

Poniższy opis programu Pionier oparto bezpośrednio na materiałach programu publicznie 
dostępnych w sieci Internet oraz na materiałach konferencji Polman, i Infosystem MTP– 
Pionier2001, z których ostatnia odbyła się w dniach 24-27 kwietnia br. w Poznaniu. 
Organizatorem tej konferencji był Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej. Program 
Pionier został przyjęty do realizacji przez KBN. Parametry dla Polskiego Internetu 
Optycznego wyznaczają wytyczne UE dla Europejskiego Internetu Optycznego o nazwie 
GEANT – Gigabit European Academic Network.  

 
 

23. 1.  ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU  
POLSKIEGO INTERNETU OPTYCZNEGO 

 
Założenia programu rozwoju infrastruktury informatycznej polskiego środowiska 

naukowo-akademickiego (na lata 2001-2005) poprzez budowę zaawansowanych aplikacji, 
usług, i technologii dla społeczeństwa informacyjnego wykonano na zlecenie KBN na 
przełomie 1999/2000. Materiałami źródłowymi były badania i publikacje krajowe: 
konferencja Polman’99, opracowania KBN i MŁ na temat rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w kraju, materiały V Programu Ramowego UE, opracowania wewnętrzne 
krajowych sieci MAN, a także internetowe materiały zagraniczne, o charakterze globalnym, 
jak: Internet2, oraz NGI. Podstawowym celem programu Pionier jest: Polska musi być 
partnerem krajów zaawansowanych technologicznie. Program nawiązuje do analogicznych 
programów w USA jak Internet2 i NGI oraz europejskich jak: IST – Information Society 
Technologies. W tych programach przewiduje się włączenie administracji państwowej do 
procesu stymulacji i rozwoju elementów społeczeństwa informacyjnego, np. poprzez szybkie 
ścieżki legislacyjne, stymulację wprowadzania aplikacji internetowych o szerokim zasięgu i 
znacznym wpływie na sprawność funkcjonowania społeczeństwa.  

Stwierdza się, że obecna infrastruktura informatyczna w kraju, choć znacznie 
skromniejsza, nawiązuje standardem do krajów zaawansowanych technologicznie. Zgodność 
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struktur sprawdzana jest w ramach współpracy z europejską siecią naukowo-akademicką 
TEN-155. Przydatność praktyczna tej rozwijającej się infrastruktury jest i będzie 
weryfikowana przez wdrażanie aplikacji internetowych o znaczeniu poza-lokalnym. Program 
posiada trzy podstawowe cele: 1. Rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w Polsce 
do poziomu umożliwiającego prowadzenie badań w zakresie wyzwań współczesnej nauki, 
technologii, usług i aplikacji; 2. Wytworzenie i przetestowanie pilotowych usług a aplikacji 
dla społeczeństwa informacyjnego, stanowiących podstawę dla wdrożeń w takich 
dziedzinach, jak: nauka, edukacja, opieka zdrowotna, środowisko naturalne, administracja 
rządowa i samorządowa, przemysł i usługi; 3. Włączenie się Polski do konkurencji  w 
zakresie tworzenia oprogramowania do nowych zastosowań w społeczeństwie 
informacyjnym.  

 

 
Rys. 23.1.  Struktura Programu Polskiego Internetu Optycznego Pionier 
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Konieczność wdrożenia szerokiego programu rozwoju Optycznego Internetu w kraju 
bazuje na zasadzie podstawowego znaczenia dla nowoczesnego państwa istnienia 
szerokopasmowej infrastruktury komunikacyjnej i o możliwościach powszechnego do niej 
dostępu. Przy czy równie ważne są oba składniki tej tezy – istnienie efektywnej infrastruktury 
i powszechny do niej dostęp. Powszechny dostęp, podobnie jak w zakresie klasycznych 
systemów telekomunikacyjnych, okazuje się, powinien być wymuszony legislacyjnie ze 
względu na możliwość dyskryminacji nieopłacalnych dla telekomunikacji rzadko 
zaludnionych terenów wiejskich. Termin „sparcely populated rural areas” jest aż nadto dobrze 
znany ekspertom w dziedzinie telekomunikacji. W kraju takimi zagadnieniami zajmuje się 
między innymi, jeden z organizatorów PAN-owskiej Szkoły Optoelektroniki, Towarzystwo 
Telekomunikacji Wiejskiej „Rutel”. Dostęp do systemu w takich obszarach zapewniano w 
niektórych krajach przy pomocy telekomunikacyjnych „latarni” satelitarnych. Dotyczyło to 
jednakże obszarów nie tylko rzadko zaludnionych ale i odległych. W kraju takiej sytuacji nie 
ma i raczej trzeba rozważać perspektywicznie konieczność dojścia łączem szerokopasmowym 
do każdego użytkownika. Takie rozwiązania zakłada się nawet w takich krajach jak USA, 
gdzie obszary słabo zaludnione i odległe były istotnym problemem dla tworzenia struktury 
telekomunikacyjnej. Mówi się, że brak ukierunkowujących ram legislacyjnych mógłby 
prowadzić do cyfrowej dyskryminacji niektórych obszarów i regionów kraju. Wyjściem jest 
konsekwentna realizacja niestety kosztownego programu FTH – Fiber to the Home – 
Światłowód do każdego domu. Na światłowodzie przyjdą do domu, w sposób ewolucyjny, 
coraz bardziej złożone, i miejmy nadzieję, coraz bardziej użyteczne, usługi szerokopasmowe. 
Nagle światłowodu do każdego domu nie da się doprowadzić, w kraju to raczej problem dość 
odległej przyszłości. Konieczna jest priorytetyzacja. Może najpierw światłowód do szkół, 
szpitali, urzędów... Są oczywiście przeciwnicy takiego stawiania sprawy, mówiąc, że masowy 
użytkownik indywidualny jest jednak ważniejszy.   

Finansowanie tak masywnego programu infrastrukturalnego nie powinno pochodzić z 
jednego źródła np., jedynie budżetu. Być może budżet, poprzez KBN powinien dać impuls 
rozwojowy nowej technologii w odpowiednim kierunku, a następnie wysiłek wdrożeniowy 
powinien być podjęty przez wszystkich uczestników inicjatywy o zasięgu ogólnokrajowym 
jak: resorty, operatorzy telekomunikacyjni, firmy produkujące urządzenia, oprogramowanie i 
systemy IT, a także użytkownicy (abonenci). Współ-finansowanie szerszych zadań programu, 
o charakterze strategicznym powinno uwzględniać środki programów ramowych UE. 

 Niewątpliwie w przyszłości abonament takiego systemu będzie obowiązkowy jak dzisiaj 
opłata radiowo-telewizyjna, i niewykluczone że tą opłatę dzisiejszą zastąpi, na fali integracji 
usług.  

Program rozwoju krajowego Optycznego Internetu wymienia szereg oczywistych celów 
szczegółowych, które zostaną osiągnięte poprzez realizację celów ogólnych: zapewnienie 
powszechnego dostępu do Internetu, rozwój sfery edukacji przez Internet, stworzenie 
infrastruktury dla komunikacji wielo branżowej włączając w to administrację rządową i 
samorządową, stworzenie możliwości nowych modeli działania dla podmiotów rządowych, 
samorządowych, gospodarczych, edukacyjnych, itp., rozwój polskiego przemysłu 
informatycznego, umożliwienie postępu w badaniach nad nowymi rodzajami sieci, dostęp 
środowisk naukowych do sieci nowych generacji, zwiększenie możliwości współpracy 
międzynarodowej; kształcenie kadr inżynierskich i menedżerskich dla gospodarki 
społeczeństwa informacyjnego, utrzymanie tempa rozwoju krajowej infrastruktury 
technologicznej odpowiadającego ambicjom przynależności naszego kraju do UE.  

Etapowa realizacja tego i analogicznych programów obejmuje zazwyczaj: ewolucyjny 
rozwój sieci, jej infrastruktury fizycznej i oprogramowania, ewolucyjny rozwój 



Optyczny Internet Terabitowy 
 

Optyczny Internet Terabitowy 
284 

oprogramowania aplikacyjnego w wybranych kierunkach, rozpowszechnianie rozwiązań na 
wiele dziedzin życia społecznego. Początkowo zakłada się realizację przez scentralizowane 
zespoły specjalistów zgrupowane w istniejących ośrodkach np. KDM (komputery dużej 
mocy), MAN, uczelniach, JBR, korporacjach. Działania obejmują pięć obszarów: aplikacje 
sieciowe, usługi sieciowe, infrastruktura sieciowa i specjalistyczna, współpraca 
międzynarodowa. Sugeruje się tworzenie konsorcjów do realizacji większych zadań 
związanych z budową Optycznego Internetu. Do konsorcjów  powinni ewolucyjnie wchodzić, 
oprócz rdzenia naukowo-technicznego  operatorzy telekomunikacyjni, producenci sprzętu i 
oprogramowania, korporacje przemysłowe, oraz użytkownicy. Współpraca międzynarodowa 
powinna obejmować wszystkie programy rozwoju Optycznego Internetu, np. Internet2, NGI, 
CA*net, programy państw europejskich.  

Sieć Optycznego Internetu musi ewolucyjnie uzupełniać istniejącą krajową infrastrukturę 
internetową. Ta infrastruktura budowana w poprzednich latach obejmuje, między innymi 
kilka ośrodków obliczeniowych raczej średniej niż dużej mocy w Warszawie, Krakowie, 
Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi, Gliwicach i Toruniu; oraz ponad dwadzieścia 
światłowodowych sieci MAN. Szkielety tych sieci budowane w technologii FDDI 100Mbit/s 
migrowały do ATM 155 i 622Mbit/s. Są to obecnie technologie przestarzałe. Gwarantują 
jednak usługi dostępu do Optycznego Internetu oraz tworzenie VCN/VPN z QoS 
(gwarantowane pasmo transmisji). Nadzieją na ich w miarę szybki i tani rozwój jest już 
doskonale ustabilizowana technologia WDM i rodząca się technologia przełączania 
optycznego – prowadząca do budowy terabitowych routerów optycznych.  

Program rozwoju Polskiego Internetu Optycznego czerpie z doświadczeń bardziej 
zaawansowanych sieci oraz ogólnych właściwości sieci globalnej i jej badanych obecnie 
tendencji rozwojowych. Sieć Internet przejmuje wiele z zadań tradycyjnej telekomunikacji, 
posiada swoje ustabilizowane zadania, które nie były dostępne w tradycyjnej telekomunikacji 
oraz jest doskonałym podłożem rozwoju nowych aplikacji, z których duża część nie mogłaby 
być zrealizowana przez tradycyjną telekomunikację, a także jest doskonałym podłożem 
integracji różnych technologii jak telewizji, multimediów, telekomunikacji ruchomej, usług 
specjalistycznych, itp.  Rozwój ruchu internetowego jest procesem nieodwracalnym i 
pogłębiającym się przez, jak niektórzy specjaliści twierdzą, co najmniej  najbliższe 
kilkanaście lat. Internet zmieniając telekomunikację doprowadził do jej koniecznej 
restrukturyzacji na poziomie legislacyjnym, ekonomicznym, usytuowania społecznego, itp.  
Dodatkową, najpewniejszą, gwarancją dynamicznego rozwoju sieci globalnej jest 
odpowiednie fotoniczne podłoże technologiczne.  
 
 
23. 2.   PROGRAM ROZWOJU APLIKACJI SIECIOWYCH  

OPTYCZNEGO INTERNETU 
 
Światowe programy rozwoju społeczeństwa informacyjnego definiują bogaty zestaw 

aplikacji sieci Internet. Obejmują one takie grupy zagadnień jak: komunikacja, obliczenia, 
wspomaganie nauczania i zdalne nauczanie, informacja przestrzenna (system GIS), 
zarządzanie zasobami środowiska, tele-medycyna, praca grupowa, elektroniczny bank, biznes 
i handel, wirtualne laboratoria. Aplikacje są zazwyczaj wykonywane przez konsorcja 
wykonawców, w skład których wchodzą także, obok  przyszłych operatorów, jednostki 
wiodące w danej tematyce. Aplikacje posiadają wersje środowiskowe i rozproszone. Muszą 
być optymalizowane pod względem zapotrzebowania na pasmo, z którego dostępnością w 



Optyczny Internet Terabitowy 
 

Optyczny Internet Terabitowy 
285 

kraju mogą być problemy przez dłuższy czas. Obecny uniwersalny styl opracowywania takich 
aplikacji prowadzi do interfejsu użytkownika w postaci specjalizowanego portalu. Portale 
takie są zintegrowanym wejściem do różnych usług o wspólnym kontekście. Kontekstem jest 
temat wiodący portalu a także profil użytkownika.  

Aplikacja komunikacyjna udostępnia multimedialne usługi komunikacyjne. Spełnia ona 
następujące wymagania: transmisja głosu zgodnie ze standardem VoIP; transmisja wideo 
Video over IP; usługa dostępna w skali ogólnopolskiej w sieciach miejskich i lokalnych; 
możliwe jest tworzenie zamkniętych grup użytkowników; usługa będzie płatna ale relatywnie 
tania, wysoka niezawodność i powszechna dostępność. Portal internetowy obsługujący 
aplikację musi posiadać następującą funkcjonalność: książka adresowa audio-wideo-
komunikacji, tworzenie własnej książki adresowej, tworzenie dowolnych grup roboczych; 
obsługa trybów komunikacji on-line i off-line, poczta audio-wideo-komunikacji, obsługa 
billingu, tworzenie archiwów, obsługa trybu VR i dostęp do systemów VR. Transmisja głosu 
w aplikacji internetowej powinna być docelowo zintegrowana z publiczną siecią telefoniczną. 
Aplikacje VoIP w sieci Internet istnieją od dłuższego czasu np. Iphone i inne posiadające 
swoje serwery centralowe. Podobnie jest z aplikacjami Video over IP. Tutaj więc chodziłoby 
o stworzenie portalu krajowego o analogicznym zakresie usług. Pod względem sprzętowym 
aplikacja np. w zakresie VoIP jest obsługiwana przez konwertery pomiędzy siecią 
telefoniczną i pakietową umieszczone w sieciach MAN. Zakresu usług aplikacji głosowej i 
obrazowej jest typowy: poczta audio, prowadzenie rozmów, odsłuchiwanie audio on-line i 
off-line, przesyłanie obrazów, dokumentów multimedialnych, poczta video, udostępnianie i 
przesyłanie materiałów szkoleniowych video, telekonferencje, prezentacje wideo, VR. 

Internetowa aplikacja obliczeniowa udostępnia zasoby skoncentrowanych i 
rozproszonych mocy obliczeniowych dla celów badawczych i technicznych. Optyczny 
Internet umożliwia tworzenie centrów obliczeniowych o charakterze klastrów rozproszonych 
tzw. klastra klastrów i budowy metakomputera. Podłożem takiej aplikacji muszą być krajowe 
zasoby obliczeniowe, które są dość skromne. Pewne rozszerzenie możliwości w tym zakresie 
daje rozwój aplikacji internetowych pozwalających na prowadzenie efektywnych masywnych 
obliczeń  wewnątrz infrastruktury sieciowej. Wiele z takich aplikacji można znaleźć na 
Internecie, np. Globus, czy SETI. Aplikacja udostępnia szerokie biblioteki różnego rodzaju 
klas API. Cechy procesów obliczeniowych: bezpieczeństwo, informacja o stanie procesów 
obliczeniowych, możliwość komunikacji, odporność na awarie (FT), dostęp do bibliotek, 
archiwizacja lokalna i rozproszona, odporność na dostęp osób niepowołanych (IDS), 
optymalizacji użytkowania zasobów, korzystanie z oprogramowania użytkowego klasy 
obliczeniowej, możliwość odwołań do programów specjalizowanych (analizatory wydajności 
procesu i diagnostyka, symulatory wykonania aplikacji, kompilatory, debuggery), itp. Podaje 
się przykładowe wyposażenie sprzętowe internetowej aplikacji obliczeniowej. Jako przykład 
klastra uczestnika aplikacji obliczeniowej podaje się 16 szt. PC o 1Gb RAM/CPU. PC w 
klastrze i klastry połączone Ethernetem 1Gb/s. Grupy klastrów połączone siecią 2,5Bbit/s.  

Kolejną rolą sieci Pionier Optycznego Internetu jest wspomaganie procesu kształcenia. 
Jedną z najbardziej naturalnych roli Internetu, poprzez zgromadzone w nim wielkie zasoby 
informacji specjalistycznych, jest właśnie wspomaganie nauczania powszechnego. W tym 
zakresie powstają specjalizowane portale dla poszczególnych przedmiotów jak biologia, 
chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka, itp. Edukacyjny tematyczny portal 
internetowy powinien umożliwiać: wymianę materiałów dydaktycznych, indywidualny tryb 
utrwalania wiedzy, dostęp do aktualnych danych, zmiana przekrojów tematycznych, 
konkurencyjne ujęcia tematu, obecność agentów wyszukujących, mechanizmy zarządzania 
zasobami informacyjnymi, automatyczne tłumaczenie informacji z analogicznych 
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tematycznie portali w innych językach. Rozwój takiej aplikacji zakłada powszechny dostęp 
szkół do Internetu, poprzez modemy xDSL lub kablowe CATV. Proponuje się powstanie 
programu Każda Szkoła w Internecie.  

Aplikacja rozproszonego systemu nauczania i uczenia się obejmuje kilka zakresów 
procesu uczenia: zdalne uczenie się, interakcyjne nauczanie, zdalne ćwiczenia. W zależności 
od poziomu procesu odbiorcom grupowym lub indywidualnym udostępniane są wykłady 
multimedialne, prowadzona jest wideo konferencja, wirtualne ćwiczenia praktyczne z 
możliwością indywidualnej oceny postępów pracy ucznia przez nauczyciela. Tego typu 
aplikacje są szeroko rozwijane w kilku środowiskach sieciowych: dużych sieciach 
korporacyjnych dla celów permanentnego wewnętrznego kształcenia, uczelniach wyższych 
dla celów studiów na odległość i kształcenia podyplomowego i ustawicznego oraz 
administracji centralnej i lokalnej dla celów kształcenia ustawicznego. Systemy te prowadzą 
ewolucyjnie do dwóch podstawowych poziomów zastosowań - budowy wirtualnych 
środowisk pracy grupowej oraz klas wirtualnych. Na uczelniach tworzone są zarysy 
wirtualnego uniwersytetu, z wirtualnymi grupami studenckimi, wirtualnymi laboratoriami z 
wirtualnym sprzętem obsługiwanym przez Internet oraz wirtualnym dziekanatem. Rola tego 
dziekanatu jest analogiczna do jego roli poza siecią, tylko że działa w  środowisku 
sieciowym. Wyniki działania dostępne są na sieci zarówno w warstwie studenckiej jak i 
nauczycielskiej.  

Uruchomienie aplikacji wirtualnego uniwersytetu polega na udostępnieniu zespołu 
zintegrowanych portali kierunkowych i przedmiotowych, opracowanie materiałów 
szkoleniowych w wersji elektronicznej i udostępnienie ich w uporządkowanej, bazodanowej 
formie w sieci, wyposażenie portali w narzędzia do wideo konferencji i inne narzędzia 
tworzące wirtualną klasę (rejestracja zajęć, plan zajęć, ewidencja materiałów i postępów 
nauczania, analizy przebiegu szkolenia, itp.), udostępnienie wirtualnej biblioteki, baz wiedzy, 
metody kontroli dostępu, zarządzanie uprawnieniami, rozliczenia, nadzór zdalny nad klasą 
wirtualną, mechanizmy egzaminacyjne, narzędzia do koordynacji i organizacji procesu 
szkolenia. Niewykluczone jest w przyszłości powszechne wdrożenie krajowego 
internetowego systemu zdalnego nauczania i uczenia się – wirtualnego uniwersytetu. W 
gruncie rzeczy najważniejszą sprawą jest opracowanie zawartości merytorycznej przez 
odpowiednie zespoły kompetencyjne i stworzenie odpowiedniej infrastruktury sprzętowo – 
programistycznej zarządzającej wiedzą i procesem jej wykorzystania. Wirtualny uniwersytet 
może mieć ogromne znaczenie dla poziomu wykształcenia społeczeństwa w przyszłości. 
Dzisiaj nie sposób jest przewidzieć wszystkich jego implikacji społecznych. Z dzisiejszej 
perspektywy można stwierdzić, że dla niektórych stanie się jedyną szansą na zdobycie 
wykształcenia, dla dużej grupy będzie być może drugą szkołą wspomagającą istotnie główny 
proces nauczania w szkole klasycznej. Ze względu na konkurencję pod względem kosztów 
niewykluczone jest stopniowe rozwijanie się tej koncepcji i wypierania przez nią niektórych 
klasycznych form kształcenia ustawicznego.  

Niemalże od początku istnienia sieci WWW były w niej reprezentowane bogato aplikacje 
systemowe GIS (Geographical Information System) dotyczące informacji przestrzennej. GIS 
jest systemem zintegrowanej formy przedstawiania danych geograficznych. Istnieje wiele 
rozwiązań takiego systemu specjalizowanego pod odbiorcę branżowego np.: górnictwo, 
ochrona środowiska, geodezja i kartografia, meteorologia, rozłożone systemu municypalne, 
transport, telekomunikacja, system kolejowy, energetyczny, ciepłowniczy, wodociągowy, 
gazowy, uzbrojenia technicznego terenu, itp. Istnieje wiele rozwiązań systemu GIS o 
charakterze własnościowym, zawierających pakiety ogólne, mapy rastrowe i bitmapowe, 
połączone modułami aktualizacji z systemem GPS, oraz pakiety specjalizowane, np. 
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dotyczące zasobów wodnych, itp. Istnieje także wiele rozwiązań systemu GIS 
przeznaczonych dla bezpośredniej współpracy z WWW. Można przewidywać, że jedynie 
systemy z serwerem WWW mają szansę na dalszy rozwój. Związane jest to z wzajemną 
kompatybilnością rozwiązań, korzystania z wspólnych normalizowanych baz danych, zdalny 
dostęp przez przeglądarkę, znacznie mniejsze koszty wytworzenia systemu, możliwość 
zastosowania wspólnych narzędzi, itp. Internetowy system GIS zawiera szereg narzędzi do 
wizualizacji trójwymiarowej, wyszukiwania obiektów, analizy opłacalności inwestycyjnej, 
planowania przestrzennego, modelowania przestrzennego, wspomagania decyzji. Ze względu 
na niezbędne usługi sieciowe do obsługi systemu konieczne jest oprogramowanie 
narzędziowe, które w większości jest dostępne na sieci Internet, takie jak: udostępnianie i 
dostarczanie danych na żądanie w systemie rozproszonym, wyszukiwanie danych, 
przechowywanie i zarządzanie złożoną strukturalnie, wielowarstwową informacją 
przestrzenną, interfejsy automatycznej generacji obrazów, dwuwymiarowych i 
przestrzennych, do bezpośredniego modelowania, wspólny interfejs użytkownika, 
aktualizacja przechowywanych danych, konwersja formatów danych, mechanizmy 
dynamicznej generacji danych na żądanie z pewnych zakresów tematycznych, kontrola 
dostępu, autoryzacja i rozliczenia.  

Szczególnie istotne wydaje się zagadnienie tworzenia elastycznych mechanizmów 
aktualizacji danych dla tematycznych internetowych systemów GIS. Takie metody docelowo 
nie mogą mieć charaktery statycznego (odrębnego wprowadzania z klawiatury). Muszą być 
stworzone mechanizmy dynamicznego wprowadzania danych powiązane z systemami które 
GIS odzwierciedla. Zapewne będzie to wymagało odpowiednich uregulowań legislacyjnych.  

Przykładem wykorzystania internetowego systemu GIS jest globalna w skali kraju 
aplikacja zarządzania zasobami środowiska w sytuacjach zagrożenia - konfliktowych i 
kryzysowych. Aplikacja wymaga połączenia danych systemu GIS z aktualnymi danymi 
pochodzącymi z rozproszonych pomiarów i standaryzowanych źródeł informacji. Jeśli 
parametry kontrolowanego przez Internet systemu przekraczają stany alarmowe – 
konfliktowe i kryzysowe to system decyzyjny korzystający z danych przestrzennych może 
efektywnie, poprzez wprowadzenie dostatecznie wiarygodnego czynnika predykcji 
wspomagać decyzje taktyczne sztabu antykryzysowego. Taki system, którego częścią jest 
rozległa internetowa sieć telemetryczna, może działać w skrajnych sytuacjach: gwałtownych 
opadów, nagłych zagrożeń transportu wodą toksycznych zanieczyszczeń, nagłego braku wody 
na terenach zurbanizowanych, klęsk żywiołowych i ekologicznych, pożarów lasu, 
zanieczyszczenia wód. System internetowy, poprzez możliwość symulacji zdarzeń, może być 
wykorzystywany do prowadzenia gier strategicznych i kształcenia kadry do zapobiegania 
sytuacji kryzysowych i ewentualnie sprawnego działania w już zaistniałych sytuacjach 
kryzysowych. System internetowy ostrzegania o zagrożeniach może dotyczyć: prognoz 
hydrologiczno – meteorologicznych, zarządzania gospodarką wodną, ostrzegania o 
zanieczyszczeniach, zarządzanie transportem, zarządzanie dużymi obszarami leśnymi, 
nadzorem nad Parkami Narodowymi. W przypadku dużych obszarów leśnych, a jest to 
zagadnienie istotne w naszym kraju, obecnie jeden z fragmentów systemu nadzoru polega na 
obserwacji terenów z rozłożonych wież obserwacyjnych. Obraz z takich wież może być 
dostępny na sieci Internet.  

Modele kryzysowe są stosunkowo złożone, więc od wypracowywania danych 
przydatnych do wspomagania decyzji niezbędna jest w ogólnych przypadkach duża moc 
obliczeniowa. Proste modele kryzysowe nie oddają dynamiki sytuacji kryzysowej. Dlatego 
też występują poważne trudności z ich opracowaniem dla konkretnego, również złożonego 
podłoża GIS. Niezbędnym warunkiem właściwego wykorzystania internetowej aplikacji 
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kryzysowej jest realizacja symulacji rozwoju sytuacji prowadzona na podstawie 
rzeczywistych danych terenowych w czasie rzeczywistym. W innym rozwiązaniu taka 
aplikacja ma jedynie znaczenie szkoleniowe.  

Kolejną proponowaną aplikacją sieci Polskiego Optycznego Internetu Pionier jest portal 
telemedyczny. Wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze wszystkie znane programy rozwoju 
usług sieciowych nigdy nie pomijają sfery medycznej, opieki społecznej, stanu zdrowia 
społeczeństwa, epidemiologii, problematyki osób niepełnosprawnych, zagadnień higieny i 
statystyki medycznej oraz porad praktycznych on-line. Można powiedzieć nawet więcej, 
programy takie nie mogą pozwolić sobie na ominięcie tej problematyki bez narażenia się na 
zarzut bycia stronniczymi i niepełnymi. Po drugie stan służby zdrowia, u nas w kraju, w 
okresie przebudowy jej struktur, w popularnym odbiorze społecznym, jest daleki od ideału.  

Internetowy portal aplikacji telemedycznej jest system o charakterze globalnym 
obejmującym całą krajową medycynę, a więc: uczelnie medyczne, kliniki, szpitale, centra 
medyczne i diagnostyczne, ewentualnie w dalszej kolejności, przychodnie rejonowe, apteki, 
sanatoria, prywatne gabinety lekarskie.  Standardowe usługi realizowane w takim systemie 
powinny obejmować: konsultacje w trybie wideo-konferencji, przekaz w czasie 
rzeczywistym, na żywo, zabiegów operacyjnych, przekaz obrazów statycznych w celach 
konsultacji i organizacji telekonsyliów, tele-szkolenia na poziomie diagnostycznym i 
operacyjnym, publikację poradników medycznych,  zdalny monitoring pacjenta, wirtualne 
multimedialne karty zdrowia pacjenta, rejestrację medyczną. Portal telemedyczny, podobnie 
jak wirtualny uniwersytet posiadający przestrzeń nauczyciela i przestrzeń studenta, powinien 
posiadać przestrzeń lekarza i przestrzeń pacjenta. W przestrzeni lekarza powinien 
dysponować bazą wiedzy medycznej – ciągle uaktualniane bazy danych dotyczące leków, 
metod diagnostycznych i operacyjnych specyficznych dla specjalizacji medycznych, 
wymagania specjalizacyjne, zagadnienia kształcenia podyplomowego, bazy wiedzy 
podstawowej, atlasy anatomiczne, patomorfologiczne, bazy danych obrazowych – 
endoskopowych, RTG, USG, TK, MRI, EIT, itp. Internetowy portal telemedyczny musi być 
wyposażony w bazy danych, wideokonferencję, biblioteki, transmisję obrazów o wysokiej 
rozdzielczości, pracę grupową, łączność VoIP, bramę do systemu ISDN, masywne 
archiwizatory.  

Krajowy internetowy portal pracy grupowej stanowi możliwość współdzielenia 
sieciowego środowiska pracy przez rozproszoną grupę osób. Takie możliwości posiadają 
obecnie niektóre sieci akademickie i korporacyjne. Praca grupowa w sieci jest w niektórych 
korporacjach standardem. Aplikacja pracy grupowej składa się z kilku podstawowych 
warstw: widoekonferencja, systemy wspomagania decyzji na podstawie opinii wielu osób, 
grupowa praca nad dokumentem, rozbudowane metody komunikacji zawierające wszystkie 
popularne standardy sieciowe jak: sms, email, ftp, w tym transfer dużych plików, chat, 
konferencje audio i tekstowe, itp.  Niektóre najnowsze rozwiązania systemów 
wideokonferencji wprowadzają techniki VR, gdzie osoba jest reprezentowana przez animację 
swojej postaci. Narzędzia potrzebne do organizacji portalu pracy grupowej zawierają między 
innymi: wideo konferencje, zarządzanie i współdzielenie dokumentów, kontrola dostępu, 
zarządzanie uprawnieniami, rozliczenia, rejestracja przebiegu pracy, interfejsy 
komunikacyjne, metody zarządzania projektem.  

Jednym z najważniejszych składników portalu pracy grupowej wydaje się być 
zarządzanie projektem. Na sieci dostępne są różne wersje takich pakietów przeznaczone do 
zarządzania rozproszonymi projektami z wieloma uczestnikami. Odnoszone są one zwykle do 
oprogramowania np. typu MS Projekt. Innym ważnym składnikiem, ostatnio nabierającym 
podstawowego znaczenia, jest brama portalu pracy grupowej dla telefonii i w przyszłości 
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wideo-telefonii ruchomej GSM, GPRS, UMTS. Umożliwia ona osobom dostępnym przez 
GPS branie udziału w internetowym projekcie pracy grupowej.  

 
 

23. 3.   PROGRAM ROZWOJU USŁUG SIECIOWYCH  
OPTYCZNEGO INTERNETU 

 
Realizacja specjalizowanych portali internetowych wymaga istnienia, oprócz niezbędnej 

fizycznej infrastruktury transportowej (którą stanowi gigabitowy transmisyjny system 
światłowodowy) i dostępu do standaryzowanego oprogramowania, realizującego standardowe 
dla Internetu rodzaje usług sieciowych. Istotny jest rozwój oprogramowania przy 
zastosowaniu zmieniających się i nowo-powstających narzędzi programistycznych. A 
dziedzina oprogramowania internetowego jest niezwykle szybko zmienna. Konkurują ze sobą 
różne standardy np. asp i php i wiele innych. Konkuruje ze sobą oprogramowanie systemowe, 
specjalistyczne, na ogół na poziomie rozwiązań własnościowych i publicznych, 
sharewarowych.  Tej sfery publicznej nie sposób pominąć, ponieważ obejmuje ona spory 
procent, nie tylko pod względem wartościowym ale i jakościowym, całego rynku 
oprogramowania internetowego.  

Internetowe oprogramowanie standaryzowane realizuje konkretne usługi sieciowe. 
Można tutaj wymienić podstawowe rodzaje usług w dwóch kategoriach – powszechnych, 
wspólnych – wykorzystywanych przez wiele aplikacji oraz usług unikalnych, 
wyprzedzających, które mogą stać się wspólnymi w przyszłości lub nigdy nie staną się 
wspólnymi ze względu na charakter zastosowania. Usługi wspólne mogą mieć charakter 
narzędzi uniwersalnych lub mogą tworzyć kompletny system sieciowych usług tematycznych. 

Realizacja usług internetowych obejmuje takie zagadnienia jak: optymalizacja 
zapotrzebowania na pasmo, przezroczystość względem platformy sieciowo-systemowo-
sprzętowej, maksymalnego wykorzystania zasobów sieci, efektywnego wykorzystania 
standaryzowanego oprogramowania sieciowego o charakterze własnościowym i 
sharewarowym, kompatybilności z innymi analogicznymi usługami i oprogramowaniem, 
standaryzacji funkcjonalnej na poziomie API.  

Program Optycznego Internetu Pionier, także inne źródła, wymieniają trzy rodzaje 
oprogramowania usług (middleware) wymagających opracowania przez konsorcja 
tematyczne: obliczeniowych, danych i bibliotek cyfrowych.  

Sieciowy system usług obliczeniowych stanowi pełne rozwiązanie zagadnienia dostępu 
przez sieć Internet do uniwersalnej warstwy obliczeniowej i programistycznej. System 
obejmuje zarówno aplikacje jak i infrastrukturę sieciową. Przykładem takiego systemu jest 
amerykański Globus dostępny globalnie. Systemy takie będą rozwijane w sieci Internet i ich 
możliwości powiększane wraz z rozwojem sieci. Globus pozwala na konfigurację własnego 
środowiska obliczeniowego z dostępnej biblioteki komponentów, oraz konfigurację  
własnych komponentów. Globus pozwala użytkownikowi na definicję i konfigurację 
metakomputera obliczeniowego dostosowanego do aktualnych potrzeb obliczeniowych. 
Tworzone przez użytkownika środowisko obliczeniowe nie nakłada praktycznie żadnych 
ograniczeń na aplikacje składowe i modele programistyczne, pozwalając na zupełną 
dowolność w tym względzie. Globus nie dostarcza jednolitego modelu programowego lecz 
zapewnia pewien zestaw usług, z których programista może wybrać moduły interesujące dla 
danej implementacji. Moduły takie są niezależne i posiadają własne dobrze zdefiniowane 
interfejsy, więc mogą być włączone do tworzonej aplikacji w dowolnym czasie i kolejności 
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wraz z rozwojem systemu. Usługi obliczeniowo-programistyczne ukazują nowe oblicze sieci 
Internet jako potężnej globalnej bazy danych obliczeniowo – programistycznych pozwalającej 
na budową aplikacji w zupełnie nowy sposób.  

 

 
Rys. 23.2.  Planowana topologia krajowej sieci Optycznego Internetu (wg. Programu 

Pionier). Proponowane połączenie poprzednich 48 miast wojewódzkich. 
 

Internetowe systemy obliczeniowo – programistyczne zapewniają: rozróżnienie 
pomiędzy usługami lokalnymi i globalnymi, zarządzanie heterogenicznością procesów 
obliczeniowych, serwis informacyjny  (rozbudowany system diagnostyki prowadzonych 
procesów w sensie dostępności zasobów sieciowych, uszkodzeń połączeń sieciowych, 
modyfikacji oprogramowania, dodawania nowych węzłów),  wykorzystanie istniejących 
standardów, współpraca z innymi systemami np. Corba. Zbiór narzędzi do budowy 
sieciowego metakomputera podzielony jest na kilka modułów: lokalizacja i przydział 
zasobów, komunikacja, zabezpieczenia, informacja, tworzenie procesów, dostęp do danych. 
Internetowy system obliczeniowy może służyć do tworzenia w kraju Internetowego 
metakomputera sieciowego o zdolności obliczeniowej znacznie przekraczającej systemy 
którymi dysponują poszczególne centra obliczeniowe. Na poziomie krajowy potrzeba jest 
uzupełnienie systemu metakomputera o, odpowiednio wyposażony, portal lokalny. Takie 
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dodatkowe wyposażenie można nazwać systemem wirtualnego użytkownika metakomputera i 
obejmuje: wirtualny system archiwizacji, zarządzanie zasobami, profilaktykę, autoryzację, 
bezpieczeństwo, oraz przyjazne wspomaganie programistów.  

Internetowy, system sieciowych usług bibliotek cyfrowych jest bazą danych źródeł, 
zawierającą obiekty multimedialne wraz z opisem i zestawem kompatybilnych narzędzi. 
Dostatecznie bogata biblioteka programistyczna stanowi bazę do realizacji wielu aplikacji 
Internetowych. W wielu przypadkach jest gotowym źródłem kodów dla tworzenia aplikacji 
takich np. jak: zdalnego nauczania, informacji przestrzennej, wirtualnych muzeów, 
elektronicznych wydawnictw, usług telematycznych na żądanie, itp. Szkielet systemu może 
być oparty na bazie danych Oracle i wykorzystywać takie narzędzia jak CORBA, systemy 
eksperckie czy protokół dostępu do usług katalogowych LDAP. System zapewnia: tworzenie 
stałych linków do grup informacji, bezpieczeństwo poprzez certyfikaty SSL, przechowywanie 
danych poprzez serwery zawartości, zarządzanie dokumentami, prezentacja zawartości, 
dostosowanie do użytkownika, wspomaganie użytkownika, wspomaganie elektronicznej 
publikacji dokumentów.   
Internetowa warstwa usług sieci musi zawierać szereg narzędzi wspólnych: metody w 
wyszukiwania danych, rozproszone agenty wyszukujące i indeksujące dane, zarządzanie 
informacją wielojęzyczną (wyszukiwanie wielojęzykowe i automatyczne tłumaczenie), 
replikacja danych i buforowanie, kontrola dostępu, zarządzanie uprawnieniami, rozliczenia, 
zarządzanie i współdzielenie dokumentów, transmisja multimedialna, wideokonferencje, 
transmisja strumieniowa, rzeczywistość wirtualna VR, narzędzia komunikacyjne, narzędzia 
obliczeniowe, wspomaganie nauczania zdalnego, aplikacje informacji przestrzennej, 
narzędzia pracy grupowej.  
 

 Optyczny Internet, a przez to realizacja programu Pionier, wymaga budowy w kraju 
nowoczesnej infrastruktury sieciowej. Jedyną opcją są systemy DWDM początkowo na 
światłowodach dzierżawionych a następnie własnych budowanych wraz z autostradami. Sieć 
optyczna początkowo integrować będzie transmisję ATM i IP. Sieć Optycznego Internetu 
powinna obsługiwać szereg warstw aplikacji, poczynając od programu krajowego 
metakomputera, poprzez archiwizację danych, zdalne nauczanie, telemedycynę, powszechny 
dostęp do Internetu, krajowego klastra PC oraz sieci branżowe i resortowe. Budowie sieci 
szkieletowej musi towarzyszyć budowa regionalnych sieci dostępowych, w technologii 
Gigabitowego Ethernetu. Program rozwoju Polskiego Optycznego Internetu musi bazować na 
współpracy międzynarodowej. Konieczna jest współpraca polskiego środowiska naukowego 
w tworzeniu europejskiej infrastruktury informatycznej nauki, szczególnie w programie 
GEANT, ale także Internet2, CA*net3 oraz  ABILENE. 
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24.  OPTYCZNY INTERNET TPSA 
 

TPSA narodowy operator telekomunikacyjny [www.tpsa.com.pl] ogłosił w lipcu 2000 
warunki kontraktu z firmami Lucent oraz Alcatel o wartości 50 Meuro. Kontrakt dotyczy 
budowy systemu DWDM. System będzie używał urządzenie Lucenta Wave Star OLS400G. 
Nie znane są szczegóły techniczne kontraktu. Sieć szkieletowa Optycznego Internetu będzie 
składała się z 20 węzłów rozłożonych równomiernie w kraju na podwójnej pętli 
światłowodowej. Stopień zwielokrotnienia WDM wynosi 80 razy. Podstawową prędkością 
działania pętli światłowodowej jest 2,5Gbit/s. Sieć będzie zawierała warstwy SONET, SDH, 
ATM oraz IP a podstawowa topologia budowanej sieci jest analogiczna do przedstawionej na 
rysunku.  

 
Rys.24.1. Topologia budowanej (obecnie już działającej) sieci szkieletowej Optycznego 
Internetu TPSA.  

Sieć TPI ma zapewnić TPSA rolę wiodącego operatora kablowego sieci Internet w kraju. 
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25.  ePOLSKA 

STRATEGIA ROZWOJU  
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

 
ePolska jest strategicznym programem rozwoju społeczeństwa informacyjnego w naszym 

kraju w latach 2001-2006, opracowanym przez MŁ i przeznaczonym do dyskusji branżowej, 
resortowej i środowiskowej. Uwagi i głosy w dyskusji przyjmowane są pod adresem 
epolska@ml.gov.pl . W niniejszym rozdziale zacytowano dosłownie główne tezy programu, 
szczególnie cytując cele i sposoby realizacji poszczególnych warstw Programu, a w skrócie 
przedstawiono jego pełny zakres. Pełen tekst można znaleźć w Internecie. ePolska została 
zainspirowana inicjatywą europejską eEurope 2002 – An Information Society for All. Której 
celem jest przyspieszenie działań na rzecz transformacji społeczeństwa europejskiego w 
globalne Społeczeństwo Informacyjne. Dokument krajowy przedstawia analizę jakościową i 
ilościową potrzeb w sferze dostępu do informacji, jej zakresu, środków jej przekazywania i 
udostępniania oraz nakładów niezbędnych dla osiągnięcia określonych w strategii celów. 
Obszerne omówienie Programu ma na celu pokazanie ogromnej wagi jaką Rząd przykłada do 
rozwoju i praktycznych zastosowań Internetu (a ogólniej mówiąc rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego, którego przyszły Internet będzie stanowić kręgosłup informacyjny) w 
Polsce. Nie ma wątpliwości, że realizacja tego Programu ogólnego, w połączeniu ze 
stowarzyszonymi tematycznie teleinformatycznymi programami branżowymi, da poważny 
impuls wielu sferom działalności społeczeństwa w założonym kierunku. Intensywny rozwój 
struktur sieci Optycznego Internetu stanowić będzie podstawę fizyczną systemów 
teleinformatycznych o których mowa w Programie ePolska.  

Podstawę programu stanowi teza, że w dzisiejszych wysoko rozwiniętych 
społeczeństwach obserwuje się silną tendencję odchodzenia od dominacji gospodarki opartej 
na przemyśle na rzecz wdrażania systemu gospodarczego opartego na informacji. Efekty 
związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji mają wartość ekonomiczną oraz 
społeczną, stając się podstawą nowej gospodarki opartej na wiedzy. Oczywiście taka teza 
posiada także kilka słabych punktów. Jednym z nich jest problem dominacji informacji nad 
produkcją. Ktoś musi przecież produkować. Kto? Ktoś kto nie posiada informacji lub go na 
takie informacje nie stać? A więc nowa forma cyfrowego kolonializmu świata. Specjaliści 
określają to terminem Digital Divide (DD) lub Digital Bar (DB) analogicznie do Color Bar. 
Dyskryminacja lub cyfrowy podział świata. Cóż trzeba wybierać, chcemy należeć do 
lepszych, trzeba koniecznie cyfryzować i internetyzować społeczeństwo. Tylko tyle ironii, ale 
nie odosobnionej. Apologeci Optycznego Internetu globalnego, wręcz przeciwnie, twierdzą, 
że budowa Społeczeństwa Informacyjnego znacznie poprawia efektywność sfery 
produkcyjnej, i jest w tym zapewne dużo prawdy, nawet częściowo potwierdzonej 
rozpoczętymi niedawno badaniami naukowymi w tym kierunku.  

Założenia programu eEurope były: wprowadzenie mieszkańców Europy w wiek 
cywilizacji cyfrowej we wszystkich sferach aktywności społeczno-zawodowej; tworzenie 
Europy konkurencyjnej w stosunku do reszty świata, gotowej do finansowania i wdrażania 
nowych idei; zapewnienie, aby dokonujące się procesy uwzględniły uwarunkowania 
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społeczne, gospodarcze i kulturalne poszczególnych krajów unijnych, tworzyły zaufanie i 
wzmacniały jedność społeczeństw. Inicjatywa eEurope jest czynnikiem przyspieszającym i 
wzmacniającym integrację państw członkowskich.  

Cele budowy społeczeństwa informacyjnego określone w programie ePolska są 
następujące: przygotowanie społeczeństwa polskiego do szybkich przemian technicznych, 
społecznych i gospodarczych związanych z tworzeniem się społeczeństwa informacyjnego; 
dostosowanie regulacji prawnych do wymagań szybkiego postępu technicznego i ery 
społeczeństwa informacyjnego; przygotowanie społeczeństwa polskiego do wyzwań nowego 
rynku pracy i nowych metod pracy; dostosowanie gospodarki narodowej do wymagań 
globalnej gospodarki elektronicznej poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji 
prawnych; stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji 
publicznej na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego za pomocą narzędzi 
teleinformatycznych; stworzenie warunków dla trwałego i zrównoważonego rozwoju 
regionalnego z uwzględnieniem nowoczesnych technik teleinformatycznych; rozwój 
nowoczesnych gałęzi przemysłu i  wzrost ich innowacyjności w celu poprawy 
konkurencyjności polskiej gospodarki; zapewnienie wsparcia dla gospodarki elektronicznej 
przez zaplecze naukowe w celu lepszego wykorzystania szans, jakie oferuje model 
społeczeństwa informacyjnego; szeroka promocja kultury polskiej oraz jej osiągnięć 
gospodarczych. 

Realizacja wyznaczonych celów powinna odbywać się poprzez: adekwatne dostosowanie 
regulacji prawnych i doprowadzenie do ich szybkiego wdrożenia; koordynowanie działań 
podmiotów wszystkich szczebli sektora publicznego; stymulowanie działań sektora 
prywatnego i organizacji pozarządowych zgodnie z zasadą subsydiarności; określenie 
wskaźników służących do rozliczenia i weryfikacji realizowanych działań; inicjowanie 
działań wymagających użycia środków publicznych.  

 
 
25. 1.   ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ  
 

Bez efektywnej, dobrej jakościowo i rozbudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej nie 
jest możliwe osiągnięcie przez Polskę wysokiej dynamiki rozwoju społeczno-ekonomicznego 
oraz włączenie się w proces budowy społeczeństwa informacyjnego. Zachodzi zatem 
konieczność podjęcia działań tworzących infrastrukturalne i instytucjonalne fundamenty 
stymulujące rozwój kraju.  

Pomimo wysokich nakładów na infrastrukturę telekomunikacyjną jest ona nadal słabo 
rozwinięta. Wyraźnie uboższą infrastrukturą, w zakresie telefonii przewodowej, 
charakteryzują się tereny wiejskie.  Brak dostępu do usług telekomunikacyjnych, w tym do 
Internetu jest istotną przeszkodą w rozwoju słabo rozwiniętych regionów. Istnienie 
infrastruktury dla zaawansowanych usług telekomunikacyjnych znacznie podnosi 
atrakcyjność tych regionów dla inwestorów krajowych i zagranicznych.  

Raport rządowy Ministerstwa Łączności pt. ePolska z 16 maja 2001r. wymienia 
następujące, podjęte ostatnio, działania o podstawowym znaczeniu dla rozwoju infrastruktury 
telekomunikacyjnej. Ustawa Prawo Telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2000r. sprzyja 
rozwojowi usługi powszechnej i ułatwia rozliczenia między-operatorskie. Liberalizuje 
połączenia lokalne i międzystrefowe. Umożliwia zamianę zobowiązań operatorów w zakresie 
opłat koncesyjnych. Resort Łączności wspólnie z Resortami Gospodarczymi promuje wzrost 
konkurencji na rynku telekomunikacji. Wyłoniono operatorów konkurencyjnych wobec 
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TPSA. Obecnie działa w kraju ok. 100 operatorów uprawnionych do świadczenia usług 
telefonicznych lokalnych oraz czterech w skali usług międzystrefowych (łączność 
międzymiastowa). Oprócz TPSA są to  NOM – Niezależny Operator Międzystrefowy, Netia 
1, NG Koleje Telekomunikacja. Ta tendencja wzrostu konkurencji będzie się pogłębiać, 
łącznie być może z dopuszczeniem konkurencji międzynarodowej, szczególnie w domenie 
sieci Internetu Optycznego. Prawo Telekomunikacyjne zastrzega jednak wyłączność TPSA w 
zakresie międzynarodowych usług telefonicznych do końca 2002. Nie wydaje się jednak 
łatwe utrzymanie dalszej wyłączności na dalszy okres.  

Celami działań w zakresie stymulacji rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, będącej 
podłożem fizycznym dla rozwoju usług, na poziomie administracji centralnej są: 
doprowadzenie do silnej konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym; rozwój sieci 
teleinformatycznych ale także telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, telefonii 
internetowej, telefonii satelitarnej, rozwój nowych technik telekomunikacyjnych oraz 
stworzenie silnej (szerokopasmowej, gęstej i powszechnej) sieciowej teleinformatycznej 
platformy integracji wymienionych wyżej usług telekomunikacyjnych (przewiduje się, że tą 
platformą stanie się przyszła sieć Optycznego Internetu ściśle zintegrowana z telefonią 
ruchomą); zapewnienie rzeczywistej powszechności dostępu do szerokopasmowej sieci 
telekomunikacyjnej poprzez odpowiednią politykę cenową; wspieranie na wszystkich 
szczeblach politycznych, gospodarczych i organizacyjnych powszechnego i taniego dostępu 
do rozszerzonego pakietu usług telekomunikacyjnych (Optycznego Internetu).  

Planowane są następujące działania ogólne w celu osiągnięcia powyżej wymienionych 
celów strategicznych: ustalenie przejrzystych warunków koncesjonowania działalności 
telekomunikacyjnej; ustalenie zasad dostępu podmiotów świadczących usługi 
telekomunikacyjne do istniejącej oraz nowo powstającej infrastruktury; ustalenie jak 
najprostszych zasad rozliczeń między-operatorskich – zasady te mają wprowadzić 
konkurencję w sektorze telekomunikacyjnym; wprowadzenie wymagań dotyczących usługi 
powszechnej; przejrzysta gospodarka częstotliwościami radiowymi.  
 
 
25. 2.     ATRYBUTY INTERNETU:  

 POWSZECHNY, TAŃSZY, SZYBSZY, BEZPIECZNY  
 

W Raporcie ePolska stwierdza się, że podstawowym elementem warunkującym budowę 
społeczeństwa informacyjnego w Polsce jest powszechny, szybki i tani dostęp do usług 
teleinformatycznych, w tym zasobów informacyjnych Internetu. Realizacja elementu idzie 
poprzez regulacje prawne, konkurencję i efektywne wykorzystanie zasobów sieciowych i 
częstotliwościowych. Stwierdza się również tam, że Internet już obecnie umożliwia dostęp do 
informacji o dużej wartości gospodarczej, kulturalnej i oświatowej. Obok dostępu 
powszechnego wyróżnia się w Raporcie szybki Internet Naukowy.  

Stan obecny wg. Raportu ePolska ocenia się następująco: większość połączeń z 
Internetem jest obecnie realizowana poprzez modem przez publiczną sieć telefoniczną lub 
sieć telewizji kablowej; ok. 5% gospodarstw domowych korzysta z Internetu; wzrost jest 
rzędu kilkudziesięciu % rocznie; barierą wzrostu są relatywnie niskie dochody na członka 
rodziny oraz bardzo wysokie ceny usług telekomunikacyjnych (w szczególności 
szerokopasmowych – xB ISDN). Niekorzystna dla użytkownika struktura opłat oparta na 
czasie wykorzystania linii telefonicznej, znacznie wyższe opłaty niż w krajach Unii 
Europejskiej oraz mała przepustowość łączy telefonicznych stanowią barierę rozwoju 
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krajowego Internetu. Jeśli stan taki zostanie utrzymany to nastąpi drastyczny spadek wzrostu 
dostępu do Internetu i spowolnienie rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego.  

Według Raportu dalsze masowe korzystanie z sieci Internet poprzez publiczną sieć 
telefoniczną, w jej obecnej postaci, jest docelowo strukturalnie niekorzystne. Konieczny 
wydaje się rozwój infrastruktury alternatywnej, początkowo: telewizji kablowej, 
bezprzewodowej (GSM, WAP, GPRS, UMTS), a docelowo dedykowanego systemu 
komunikacji multimedialnej integrującej sieci telewizyjne, radiokomunikacyjne i 
telekomunikację przewodową (Optyczny Internet). Niewykluczone, że Optyczny Internet 
będzie mógł być wzmocniony, w tym procesie integracji międzysystemowej, radiowymi 
systemami rozsiewczymi, np. lokalnymi, ruchomymi, satelitarnymi. Wniosek nasuwa się 
jednak jeden, musi powstać nowy dedykowany system teleinformatyczny integrujący 
działanie wielu obecnych systemów i nazywany w Raporcie systemem komunikacji 
multimedialnej. Cechy tego systemu są opisywane szeroko w literaturze dotyczącej fizycznej 
struktury sieciowej Internetu – sieć szkieletowa w postaci grubych rur (światłowodowych) i 
szerokopasmowy światłowodowy oraz ruchomy dostęp do indywidualnego użytkownika. 
Droga do takiego systemu jest jeszcze daleka, szczególnie u nas w kraju (ok. 5% 
internetyzacji gospodarstw domowych), ale nie tylko (w USA ocenia się, że stopień 
internetyzacji gospodarstw domowych przekroczył 30%).  

Raport ePolska wymienia następujące cele działań w zakresie stworzenia masowego 
efektywnego dostępu do Internetu: (ewolucyjne) osiągnięcie znacznego obniżenia opłat za 
dostęp do sieci Internet; stworzenie warunków dla silnej konkurencji operatorów dostępu do 
sieci Internet - ISP; polepszenie jakości dostępu do zasobów Internetu na terenie całego kraju; 
zróżnicowanie dostępu do Internetu – tutaj Raport wymienia: telefonię komórkową, 
radiodostęp, połączenia satelitarne, telewizję kablową, sieci szerokopasmowe; sieci 
amatorskie, łącza dzierżawione, itp.  

Planowane działania   są następujące: stworzenie klarownego systemu rozliczeń między-
operatorskich ISP, uwolnienie lokalnej pętli abonenckiej, przejście na protokół IPv6. 

Raport ePolska strukturyzuje, za źródłami światowymi, Optyczny Internet w kraju 
dwupoziomowo: powszechny i naukowy. Uważa się, że szerokopasmowe sieci 
teleinformatyczne tworzą nowe możliwości współpracy ośrodków naukowych i badawczych, 
umożliwiając powstanie ogólnodostępnych zasobów informacji. Umożliwiają także: pracę 
grupową, telepracę, multimedialną komunikację środowisk badawczo-naukowych i 
akademickich, wzmacniają innowacyjność naukową i gospodarczą.  

Obecnie sieć Internetu naukowego opiera się o dwie sieci WAN – NASK (łącze 
międzynarodowe do Sztokholmu) oraz POL-34 (łącze międzynarodowe do sieci TEN-155). 
Utworzone zostały 22 sieci MAN i 5 centrów obliczeniowych dużej mocy. Rozwój sieci 
Internetu Optycznego realizowany jest poprzez program KBN – Pionier - Polski Internet 
Optyczny – Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa 
Informacyjnego.  

Celem tych działań, w zakresie (Optycznego) Internetu naukowego jest, wg. Raportu: 
rozbudowa i unowocześnienie naukowej sieci szkieletowej w Polsce, w szczególności 
oddanie do końca roku 2004 krajowej sieci Optycznego Internetu Naukowego o 
przepustowości 2,5Gbit/s; określenie priorytetów badań naukowych z zakresie technologii 
społeczeństwa informacyjnego; stworzenie i przetestowanie pilotażowych usług i aplikacji  
dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego; dostosowanie i przyłączenie polskiej sieci 
naukowej do rozwijającej się sieci szkieletowej europejskich uniwersytetów.  

W zakresie bezpieczeństwa ogólnokrajowej sieci teleinformatycznej Raport ePolska 
stwierdza, że zaufanie konsumentów jak i świata biznesu (będącego motorem dalszego 
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rozwoju sieci komercyjnej) do korzystania z usług świadczonych w sieci Internet jest 
kluczowym warunkiem dalszego rozwoju handlu elektronicznego i bankowości internetowej. 
Bezpieczeństwo związane jest z gwarancją w sieci poufności, integralności a jednocześnie 
dostępności danych i systemów, praw własności intelektualnej oraz zabezpieczenie przed 
treściami nielegalnymi. W tym zakresie konieczne jest przyjęcie, jeśli nie standardów 
ogólnoświatowych, to na pewno Unii Europejskiej i dalej ogólnoeuropejskich. Problematyka 
bezpieczeństwa związana jest także ze znacznymi kosztami wprowadzania systemów 
zabezpieczających, np. poprzez indywidualizowane karty mikroprocesorowe, a także 
potencjalną możliwością zużywania efektywnego pasma sieci na potrzeby zabezpieczenia (a 
przez to spowolnienie działania sieci). Bezpieczeństwo sieci globalnej związane jest także z 
szerokim procesem ustawicznego kształcenia kadr technicznych.  

Raport ePolska definiuje następujące cele działań związanych z bezpieczeństwem sieci 
krajowego Optycznego Internetu: zagwarantowanie wysokiego stopnia bezpieczeństwa sieci i 
dostępu do usług elektronicznych; zagwarantowanie definicji wielu poziomów zabezpieczeń 
adekwatnych do potrzeb użytkowników sieci, wspieranie nowych technologii 
zabezpieczających z aplikacjami, współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa 
sieciowego i przestępstw elektronicznych. Planowane są działania w tym zakresie: 
opracowanie planu działań resortowych, stworzenie adekwatnych ram prawnych, współpraca 
międzynarodowa, opracowanie procedur weryfikacji pracy osób odpowiedzialnych za 
strategiczne elementy sieci, wprowadzenie zdywersyfikowanych technologii autoryzacji – 
wielofunkcyjne karty mikroprocesorowe, czytniki parametrów biologicznych.  

Raport wymienia także wolne oprogramowanie (Open Source) (np. Linux) jako istotne 
źródło postępu w rozwoju sieci Internet, metodę pokonywania barier technologicznych, 
metodę budowy nawyku pracy grupowej programistów oraz materiał dydaktyczny. Zaleca 
promocję i korzystanie z tego rodzaju oprogramowania.  
 
 
25. 3.   INWESTOWANIE W LUDZI I UMIEJĘTNOŚCI  
 

Sfera podmiotowa całej problematyki sieci Internet ( i technologii teleinformatycznych) 
obejmuje, według Raportu, trzy warstwy: edukację, pracę zawodową oraz powszechny udział 
w gospodarce opartej na wiedzy.  

Edukacja podlega podstawowemu wpływowi Internetu. Raport zauważa, że Internet jest 
wręcz powodem wypracowywania przez społeczeństwo informacyjne nowego paradygmatu 
edukacji. Uległy wzbogaceniu sposoby przekazywania wiedzy, zwiększyła się atrakcyjność 
procesu edukacyjnego, polepszyła efektywność, gwałtowny rozwój przeżywa zdalne 
nauczanie. Aktywny udział w społeczeństwie informacyjnym uwarunkowany jest 
znajomością technologii teleinformatycznych. Warunkiem wykorzystania Internetu w 
warunkach szkolnych jest stworzenie szkolnej struktury teleinformatycznej i przygotowanie 
kadry nauczycieli zarówno do nauczania informatyki jak i do wykorzystania technik 
teleinformatycznych do nauczania innych przedmiotów. Raport podaje przykład 
skomputeryzowanej biblioteki szkolnej wyposażonej w szybki dostęp do Internetu.  

Stopień komputeryzacji i internetyzacji polskich szkół jest, według Raportu, następujący: 
1 komputer szkolny przypada na 40 uczniów, liczne szkoły praktycznie nie posiadają dostępu 
do Internetu. Średnia europejska wynosi 10 a w USA 5 osób na komputer szkolny oraz 
praktycznie wszystkie szkoły posiadają szerokopasmowe łącza do Internetu. Słabo rozwinięte 
są także polskie internetowe zasoby edukacyjne. Umiejętności kadry nauczycielskiej w 
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zakresie korzystania z narzędzi informatycznych są niedostateczne. MEN koordynowało w 
latach 1998-2000 dwa programy Pracownia Internetowa w Każdej Gminie oraz Pracownia 
Internetowa w Każdym Gimnazjum. Pracownie obejmowały 10 stanowisk komputerowych 
połączonych siecią lokalną z dostępem do Internetu. Podstawowym problemem wydaje się 
odnawianie zasobów sprzętowych co kilka lat, gdyż w przeciwnym wypadku wartość takich 
pracowni staje się iluzoryczna. Raport podaje, że sprzęt dostarczony do szkół w trakcie 
programów stanowi obecnie 40% wyposażenia szkół w komputery.  

Program ePolska definiuje następujące cele sfery edukacji w społeczeństwie 
informacyjnym: dostosowanie polskich programów edukacyjnych do potrzeb społeczeństwa 
opartego na wiedzy, nasycenie szkół powszechnych sprzętem komputerowym z dostępem do 
sieci Internet, przygotowanie kadry dydaktycznej do posługiwania się narzędziami 
teleinformatyki, stworzenie bazy dydaktycznych materiałów multimedialnych, rozwój 
systemu kształcenia ustawicznego i zdalnej edukacji. Planowane działania są następujące: 
wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy – pracownie internetowe z serwerem i 
informatyczne w zależności od poziomu i wielkości szkoły, przeszkolenie nauczycieli w 
zakresie posługiwania się narzędziami teleinformatycznymi, tworzenie w bibliotekach 
szkolnych multimedialnych centrów informacji, przeszkolenie bibliotekarzy w zakresie 
korzystania z narzędzi teleinformatycznych, budowa bazy zasobów edukacyjnych – 
tematycznych portali edukacyjnych, elektronicznych bibliotek wirtualnych, serwerów z 
materiałami edukacyjnymi, tworzenie multimedialnych aplikacji edukacyjnych, 
przygotowanie dyrektorów szkół i administracji do korzystania z technologii 
teleinformatycznych do zarządzania oświatą oraz w dydaktyce szkolnej, wdrożenie programu 
„Edukacja Informatyczna’. Doprowadzenie do pełnej akredytacji polskich placówek 
oświatowych w celu wzajemnego uznawania dyplomów, bez konieczności ich nostryfikacji, 
opracowanie koncepcji systemu kształcenia ustawicznego (poprzez Internet), opracowanie 
koncepcji wdrażania, rozwoju i koordynacji systemu zdalnej edukacji, oraz opracowanie 
systemu certyfikacji, określenie zasad kontroli poziomu formalnego i merytorycznego 
aplikacji edukacyjnych. 

Praca zawodowa obejmuje następujące cele: rozwój zawodów teleinformatycznych 
(internetowych), rozwój systemu kształcenia ustawicznego poprzez Internet, edukacja 
informatyczna osób dorosłych, wykorzystanie Internetu do wzrostu poziomu zatrudnienia i 
ograniczenia bezrobocia; i działania: identyfikacja i promocja adekwatnych zawodów i 
specjalności, długoterminowe prognozowanie zapotrzebowania na zawody internetowe, 
badania popytu i podaży adekwatnych szkoleń, budowa bazy danych o rynku edukacji 
internetowej, stymulacja kształcenia internetowego dorosłych, formalizacja podstaw 
telepracy, tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze usług teleinformatycznych 
(internetowych).  

Najistotniejszym jednak celem strategii zarysowanej w Programie ePolska jest 
stworzenie wszystkim obywatelom możliwości korzystania z dobrodziejstw społeczeństwa 
informacyjnego. Program deklaruje, że każdy obywatel powinien mieć sposobność nabycia 
kwalifikacji niezbędnych do życia w nowoczesnej gospodarce. Dostęp powinien dotyczyć jak 
najszerszego grona osób, a więc także osób niepełnosprawnych i o niższej pozycji społecznej. 
Realizowane są w tym zakresie programy cząstkowe, dotyczące różnych grup osób, jak np. 
„Komputer dla Homera”, „Drogowskaz”, itp. W sumie programy te dysponują kwotami rzędu 
dziesiątków mln. zł. Planowane działania dotyczące zapewnienia powszechnego udziału w 
społeczeństwie informacyjnym są następujące: kontynuacja (i intensyfikacja) prac w zakresie 
zapewnienia łatwego i powszechnego dostępu do Internetu w szkołach oraz umożliwienie 
dostępu do pracowni szkolnych społeczności lokalnej, szczególnie na terenach wiejskich; 
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stworzenie centrów dostępu do Internetu w miejscach publicznych, takich jak biblioteki, 
urzędu gminne, ośrodki opieki społecznej, szpitale; zapewnienie specjalistycznego sprzętu 
osobom niepełnosprawnym, które z powodu dysfunkcji nie mogą korzystać z tradycyjnych 
komputerów (osoby niewidome, osoby z poważnymi uszkodzeniami dłoni).  

 
 
25. 4.   WYKORZYSTANIE MOŻLIWOŚCI INTERNETU  
 

Raport ePolska przewiduje wykorzystanie Internetu w następujących strukturach 
działania państwa i społeczeństwa: gospodarce, administracji publicznej (państwowej i 
samorządowej), sądownictwie, policji, ochronie zdrowia, transporcie, współpracy 
międzynarodowej – szczególnie na terenie zjednoczonej Europy, na obszarach wiejskich oraz 
cyfrowej radiofonii i telewizji. Poniżej omówiono zawartość Raportu w tych rozdziałach 
skupiając się na celach i planowanych działaniach centralnej administracji publicznej.  
 

25. 4. 1.   Gospodarka Elektroniczna i Internetowa 
Na poziomie rządowym, zagadnienia ewolucyjnego wprowadzania gospodarki opartej 

na wiedzy koordynuje szereg zespołów np. Międzyresortowy Zespół ds. Handlu Metodami 
Elektronicznymi, Międzyresortowy Zespół ds. Gospodarki Elektronicznej, itp. Zespoły 
opracowują programy Rządu w zakresie gospodarki elektronicznej (gdzie istotne fragmenty 
procesów gospodarczych, finansowych, wytwórczych, decyzyjnych, i towarzyszących im 
procesów społecznych, odbywają się za pośrednictwem Internetu). W wyniku prac 
Zespołów powstają rządowe projekty ustaw: o podpisie elektronicznym, o elektronicznych 
instrumentach płatniczych. W wyniku działań legislacyjnych podejmowane są odpowiednie 
działania organizacyjne. Na przykład system zamówień publicznych już został w istotnym 
stopniu zinternetyzowany. Urząd Zamówień Publicznych (UZP) od roku 1977 wywiesza 
ogłoszenia o udzielanych zamówieniach publicznych równolegle z wydaniem papierowym 
na własnych serwerach internetowych WWW i FTP. Serwis Urzędu udostępnia aktualne 
informacje prawne, bieżące publikacje, itp. Wprowadzono możliwość przesyłania zgłoszeń 
drogą elektroniczną przez Internet i system PEAR. Obecnie, wg. Raportu 20% zgłoszeń 
trafia do UZP przez sieć.  

Cele działań w kierunku gospodarki elektronicznej są, wg. Raportu, następujące: 
wprowadzenie niezbędnych regulacji prawnych, zgodnych ze standardami europejskimi; 
zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiego stopnia niezawodności w obrocie elektronicznym; 
zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce elektronicznej; 
zwiększenie zaufania społeczeństwa do handlu elektronicznego; zwiększenie znaczenia 
polskiego przemysłu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego w gospodarce światowej; 
usprawnienie systemu zamówień publicznych poprzez zastosowanie sieci 
teleinformatycznych (Internetu).  

Planowane działania w kierunku gospodarki elektronicznej są następujące: 
wprowadzenie ram prawnych gospodarki opartej na wiedzy takich jak – podpis elektroniczny, 
elektroniczne instrumenty płatnicze, ochrona konsumentów, ochrona danych osobowych, 
ochrona własności intelektualnej, problematyka podatkowa oraz celna w transakcjach 
zawieranych drogą elektroniczną; tworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy w 
oparciu o możliwości wynikające z rozwoju rynku teleinformatycznego; promocja polskiego 
przemysłu teleinformatycznego za granicą; monitorowanie działań prowadzonych przez 
europejskie branżowe sieci internetowe (tutaj europejska sieć pozasądowa EEJ-net) w celu 
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wprowadzenia podobnych rozwiązań w Polsce; dalsza rozbudowa serwisu internetowego  
UZP, uruchomienie interaktywnej internetowej obsługi klientów UZP w zakresie wybranych 
spraw; wprowadzenie w pełni elektronicznych postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych; wprowadzenie obowiązku publikowania na stronach WWW ogłoszeń o 
zamówieniach publicznych o wartości szacunkowej z przedziału 3-30 tys. Euro; realizacja 
projektów dotyczących gospodarki elektronicznych ; rozwój statystyki publicznej odnoszącej 
się do gospodarki elektronicznej oraz rynku teleinformatycznego.  

 
25. 4. 2.   Internetyzacja Administracji Publicznej 
Odnośnie administracji publicznej on-line Raport ePolska stwierdza w założeniach co 

następuje. (Realizacja tych założeń wpłynie w istotnym stopniu na rozwój Internetu w 
naszym kraju.) Administracja rządowa wykorzystująca techniki teleinformatyczne, ma służyć 
obywatelom poprzez swoją dostępność, poufność i jakość – jednakowo na terenie całej Polski 
oraz  w powiązaniu z zasobami informacyjnymi innych krajów. Budowa informacyjnego 
sektora administracji winna opierać się na trzech przesłankach: integracji założeń 
politycznych i działań pomiędzy agendami rządowymi, posiadającymi sprawną infrastrukturę 
teleinformatyczną i posługującymi się zintegrowanymi systemami informacji; ścisłego 
związku pomiędzy administracją o odbiorcami – konsumentami informacji; otwartej relacji 
pomiędzy administracją publiczną, elitami politycznymi i obywatelami na poziomie 
politycznym.  

Przewidywane cechy i funkcje internetowego systemu administracji publicznej są 
następujące: zwiększenie dostępu obywateli do organów samorządu i administracji 
państwowej a przede wszystkim do informacji, zwiększenie wydajności działań administracji 
oraz zmniejszenie kosztów, umożliwienie interaktywnego kontaktu obywatela z urzędem, 
adaptacja metod pracy administracji do nowych metod technicznych, łatwiejszy sposób 
załatwiania spraw w urzędzie, efektywniejsze współdziałanie organów i instytucji 
państwowych, korzystne zmiany w wewnętrznych pracach administracji, konieczność 
stworzenia nowoczesnej infrastruktury technicznej, ułatwienie integracji w ramach UE. 
System będzie wypełniać szereg bardzo ważnych funkcji branżowych i szczegółowych, o 
zasięgu ogólnokrajowym, jak np. elektroniczny rejestr pojazdów, komputeryzacja i 
internetyzacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, komputeryzacja Urzędów Skarbowych i 
systemu poboru podatków, komputeryzacja Urzędów Celnych, ubezpieczeń obowiązkowych i 
dobrowolnych, Okręgowych Wojskowych Komisji Poborowych, procedur sądowniczych, 
internetyzacja Krajowego Urzędu Pracy (sieć WAN łącząca KUP z Powiatowymi i 
Wojewódzkimi Urzędami Pracy), Internetowa Baza Ofert Pracy (zgodna ze standardem 
europejskim EURES), Urzędu Dozoru Technicznego, Głównego Urzędu Miar, Komitetu 
Normalizacji, Resortów, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej (realizowany w tym 
zakresie Program POMOST),  itp.  

Wymieniane przez Program ePolska cele budowy internetowej administracji publicznej 
są następujące: stworzenie, za pomocą narzędzi teleinformatycznych, przejrzystych i 
przyjaznych obywatelowi struktur administracji publicznej; usprawnienie działania 
administracji poprzez szerokie zastosowanie teleinformatyki, w tym zastępowanie 
papierowego obiegu informacji obiegiem elektronicznym; zapewnienie zgodności technicznej 
systemów wprowadzanych w różnych instytucjach; usprawnienie realizacji systemów 
teleinformatycznych (internetowych) dla sektora publicznego w ramach systemu zamówień 
publicznych. 

Planowane działania w zakresie internetowej administracji publicznej są bardzo szerokie: 
skuteczne resortowe regulacje prawne; budowa sieci resortowych i sieci lokalnych w 
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urzędach; budowa sieci ogólnokrajowej dla urzędów administracji rządowej; standaryzacja 
rozwiązań internetowych dla administracji publicznej; komputeryzacja procesów i procedur w 
urzędach administracji rządowej; reorganizacja sektora publicznego - szczególnie w zakresie 
elektronicznej wymiany dokumentów wewnątrz i pomiędzy instytucjami; wdrożenie 
rejestrów państwowych i branżowych oraz ich integracja; budowa sektorowych systemów 
teleinformatycznych pozwalających na skuteczną walkę z przestępczością, na ochronę granic; 
ochronę ekologiczną, skuteczną działalność kryzysową, zapewnienie bezpieczeństwa 
zasobów informacyjnych administracji rządowej; budowa systemu informacji niejawnych; 
wdrożenie wymogów kwalifikacyjnych i metod zatrudniania kadry informatycznej w 
administracji rządowej; przygotowanie kadry kierowniczej do przeprowadzania 
przedsięwzięć teleinformatycznych; systematyczne szkolenia dla kadry; współpraca z 
analogicznymi systemami krajów UE (np. programy IDA, Schengen, itp.);  rejestr i 
koordynacja publicznych przedsięwzięć informatycznych; określenie zakresu 
obowiązkowych publikacji internetowych dla urzędów poszczególnych szczebli; zapewnienie 
powszechnego dostępu obywateli do informacji publicznej; zapewnienie komunikacji w 
typowych sprawach między interesantem a urzędem za pomocą sieci Internet; nowelizacja 
kodeksu postępowania administracyjnego pod kątem elektronicznej wymiany danych; 
opracowanie wzorcowych dokumentów postępowań przy tworzeniu systemów 
teleinformatycznych dla sektora publicznego; powszechne normy oceny efektywności 
inwestycji informatycznych;  

 
25. 4. 3.   Internetyzacja Sądownictwa 
Odnośnie internetyzacji sądownictwa Program ePolska deklaruje zdecydowanie: 

Korzyści wynikające z informatyzacji resortu sprawiedliwości wiążą się z funkcją sądów i 
prokuratur jako reprezentantów trzeciego filaru władzy w demokratycznym państwie. Sądu i 
prokuratury muszą funkcjonować jako nowoczesne, przyjazne dla obywatela sprawne 
instytucje państwa, skutecznie realizujące swoje ustawowe zadania. Program zauważa, że 
internetyzacja sądownictwa będzie znacznie trudniejsza i kosztowniejsza niż innych branż. 
Program dzieli przedsięwzięcia w resorcie sprawiedliwości na dwa kierunki: infrastruktura 
informacyjna jednostek resortu z wprowadzeniem elektronicznego obiegu informacji, 
infrastruktura obywatelska umożliwiająca zasięganie informacji, składanie pism, skarg i 
wniosków, pozwów i pism procesowych oraz zawiadomień drogą elektroniczną do sądów i 
prokuratur. 

Celem internetyzacji sądownictwa wg Raportu ePolska jest: modernizacja rejestrów 
sądowych i utworzenie nowego rejestru zastawów; realizacja projektu informatyzacji 
Prokuratur; wprowadzenie systemów informatycznych w komórkach merytorycznych Sądów; 
umożliwienie dostępu do jednostek administracji sądowej drogą elektroniczną. 

Planowane w kraju zadania w zakresie internetyzacji sądownictwa są następujące: 
realizacja Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych składającego się z powiązanych ze 
sobą podprojektów: Krajowy Rejestr Sądowy (rejestr przedsiębiorców – spółek, spółdzielni, 
przedsiębiorstw państwowych, itp.), Rejestr Stowarzyszeń (organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Rejestr Dłużników 
Niewypłacalnych; Nowa Księga Wieczysta będąca częścią ogólnopaństwowego 
Zintegrowanego Systemu Katastralnego; System Informatyczny Prokuratury; System 
Informatyczny Sądów; Centralny Rejestr Skazanych; Internetowy system dostępu do resortu 
sprawiedliwości.  

 
25. 4. 4.   Internetyzacja Policji  
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Raport ePolska stwierdza: rozwój łączności i informatyki jest koniecznym warunkiem 
prawidłowego zarządzania siłami policji zarówno w sytuacjach kryzysowych jak i przy 
realizacji rutynowych zadań. Systemy informatyczne tych służb będą rozwijać się w kierunku 
multimedialnych baz danych z prostym i powszechnym dostępem za pomocą Intranetu. 
Dotyczy to takich systemów jak np. PESEL, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, 
GUS-REGON. Nowe rozwiązania to system wspierania dowodzenia siłami policyjnymi (typu 
Command, Control and Communication) zintegrowany z innymi służbami np. pogotowie, 
straż pożarna i ratownictwo techniczne oraz służby antykryzysowe; system pozycjonowania 
patroli i miejsc zdarzeń (z wykorzystaniem rozwiązań GPS); systemy specjalizowane – 
daktyloskopijny, analizy kryminalnej, porównywania obrazów, zdalnego dostępu do danych 
operacyjnych. Jak twierdzi Raport: systemy takie, wyposażone w „inteligencję” połączoną z 
dużą mocą obliczeniową dadzą efekty niemożliwe do osiągnięcia metodami manualnymi.  

Cele internetyzacji Policji są wg Raportu następujące: dążenie do poprawy   
bezpieczeństwa Państwa poprzez teleinformatyczne wsparcie Policji; wzmocnienie 
współpracy z UE w walce z przestępczością zorganizowaną i narkotykową; zwiększenie 
skuteczności działań (operacyjno-rozpoznawczych i prewencyjnych) Policji poprzez 
powszechny dostęp do potrzebnych informacji; zwiększenie skuteczności kierowania siłami 
policyjnymi w dużych aglomeracjach miejskich; umożliwienie współdziałania różnych służb; 
utworzenie docelowo operatora resortowych systemów internetowych i operatora służb 
bezpieczeństwa publicznego w europejskim standardzie TETRA.  

Planowane działania dotyczące internetyzacji Policji są następujące: budowa sieci 
POLWAN obejmującej policyjne Pomocnicze Węzły Teleinformatyczne; intranetowy system 
łączności dla KPP i KMP; intranetowy system analizy kryminalnej wg standardów ALERT, 
Analyst’s Notebook; System Wspomagania Dowodzenia; Uniwersalne Komputerowe 
(Internetowe) Stanowiska Pracy Policji; Zintegrowany System Logistyczny Policji; Policyjna 
Sieć Transmisji Danych.  

W przyszłości wydaje się, że systemy te podlegać będą ewolucyjnej integracji w 
jednolity system obsługi resortu z silnymi łączami do innych systemów resortowych, 
tworzących coś w rodzaju (jeszcze dzisiaj bardzo futurystycznie brzmiącego) wirtualnego 
państwa jak to dzisiaj określamy Społeczeństwa Informacyjnego z gospodarką opartą na 
wiedzy.  

 
25. 4. 5.   Internetyzacja Ochrony Zdrowia 
Internet daje systemowi ochrony zdrowia szereg możliwości: tele-diagnostyka (np. EKG 

przez Internet, ocena pracy wszczepionych stymulatorów serca, ocena słuchu i wzroku), 
zabiegi wirtualne, tele-konsultacje, tele-konsylia, bazy danych medycznych, wymiana 
informacji pomiędzy ośrodkami medycznymi, medyczne systemy eksperckie, medyczne tele-
kształcenie ustawiczne, internetowe książeczki zdrowia i rejestracja medyczna i rejestracja 
usług medycznych (RUM), upowszechnienie dostępu do informacji i wiedzy medycznej, 
upowszechnienie świadomego udziału pacjentów w decyzjach dotyczących leczenia, obsługa 
internetowa procesów ochrony zdrowia, standaryzacja leczenia i podniesienie jakości usług 
medycznych poprzez globalizację procedur, wspomaganie zarządzania jednostkami służby 
zdrowia, akwizycja, analiza i udostępnianie/wizualizacja danych medycznych. Powstaje 
obszar działań zwany Telemedycyną.  Przewiduje się zautomatyzowanie i uproszczenie 
niektórych specjalistycznych i laboratoryjnych procesów medycznych, udostępnienie 
niektórych z tych procesów samemu pacjentowi pod telenadzorem specjalisty lub systemu 
eksperckiego. Raport stwierdza, że, między innymi pod wpływem Internetu, nastąpi 
symetryzacja dominującej dotychczas paternalistycznej relacji lekarz – pacjent.  
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Koordynatorem internetyzacji Służby Zdrowia w resorcie zdrowia jest Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Zadaniem Centrum jest: 
standaryzacja systemów informacyjnych ochrony zdrowia uwzględniająca rozwiązania UE; 
zaplecze legislacyjne procesu informatyzacji Służby Zdrowia; monitorowanie zasobów 
materialnych i kadrowych oraz stopnia dostępności świadczeń zdrowotnych; rozwój systemu 
RUM i koordynacja jego działania; informowanie, edukowanie i publikowanie związane z 
informatyzacją Służby Zdrowia. Obok CSIOZ utworzono elektroniczną bazę danych o 
placówkach i ośrodkach medycznych, elektroniczny rejestr zakładów opieki zdrowotnej a 
planowane są rejestry kolumn transportu sanitarnego, zawodów medycznych, indywidualnych 
praktyk lekarskich i aptek. Informatyczny system obsługi Służby Zdrowia ma stać się 
wskaźnikiem funkcjonowania sektora oraz punktem wyjścia do analiz i prognoz.  

Celem internetyzacji Służby Zdrowia jest wg Raportu: przygotowanie społeczeństwa do 
świadomego korzystania z informacji w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w 
oparciu o teleinformatykę; poprawa warunków zdrowotnych poprzez funkcjonowanie 
programów promujących zdrowy tryb życia; zapewnienie ochrony danych osobowych 
pacjenta. Planowane zadania  w zakresie internetyzacji Służby Zdrowia są następujące: 
standaryzacja gromadzenia i wymiany informacji oraz analizy danych Służby Zdrowia; 
budowa internetowej bazy danych o placówkach i usługach; internetowa baza danych 
jednostek ratownictwa medycznego; baza danych pacjentów; elektroniczna karta choroby 
pacjenta; internetowe wspomaganie sprawozdawczości oraz prezentacji danych o ochronie 
zdrowia; legislacja rozliczeń świadczeń zdrowotnych przez Internet; plan zastosowania 
telemedycyny w ochronie zdrowia; pilotażowe programy wdrażania telemedycyny we 
wspomaganiu procesów leczniczych; wprowadzenie usług telediagnostyki, telekonsultacji, 
telepogotowia, teledydaktyki, teleoperacji; szkolenie pracowników ochrony zdrowia na 
odległość; prowadzenie badań  nad wpływem technik teleinformatycznych na psychikę 
człowieka. 

 
25. 4. 6.   Internetyzacja Transportu  
Internetyzacja transportu polega na wdrażaniu Inteligentnych Systemów Wspomagania 

Transportu (systemy typu ITS). Zadania takiego systemu dostępnego on-line są bardzo liczne 
a w podsumowaniu można określić, że dotyczą optymalizacji zadań transportu towarów i 
osób w określonej krajowej i międzynarodowej sieci transportowej. Wdrożenie internetowego 
systemu ITS jest kraju konieczne ze względu na odnośne wymagania UE. Telefonia 
komórkowa pozostaje najefektywniejszym jak do tej pory sposobem komunikacji 
transportowej, ale nie wypełnia ona szeregu pożądanych cech ITS. Systemy ITS poprawiają 
bezpieczeństwo podróży osób i transportu towarów, zwiększają przepustowość dróg 
lądowych, zmniejszają emisję spalin, wpływają na zmniejszenie cen usług przewozowych, 
pozwalają na lokalizację środków transportu, towarów i osób a przez to dają możliwość 
bieżącej oceny stanu systemów transportowych. 

Celem wprowadzenie internetowego systemu ITS jest: stworzenie aktywnego systemu 
bezpieczeństwa na drogach lądowych i morskich oraz w transporcie lotniczym; wdrożenie 
systemów gromadzenia informacji i baz danych transportu; wdrożenie banku danych o 
pasażerach na statkach morskich oraz o jednostkach przewożących materiały niebezpieczne; 
umożliwienie swobodnego komunikowania się podczas podróży; zmniejszenie zatłoczenia w 
transporcie miejskim.  

Planowane w tym zakresie działania są następujące: udostępnienie przez operatorów 
telekomunikacyjnych wielojęzycznego numery służb ratowniczych i informacyjnych 112, 
ułatwiającego podróżnym wezwanie pomocy w każdej części kraju; wprowadzenie stałej 
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kontroli akwenów o dużym natężeniu ruchu jednostek; opracowanie planu indykatywnego 
rozwoju ITS; opracowanie szkieletu internetowej bazy danych o transporcie; opracowanie 
modelu narodowej architektury ITS; stworzenie systemu umożliwiającego śledzenie 
przewozu materiałów niebezpiecznych oraz przygotowanie specjalnych tras przepływu dla 
jednostek transportujących tego typu ładunki.  

 
25. 4. 7.   Internetyzacja Kultury i Współpraca Międzynarodowa 
Internet umożliwia promocję kultury narodowej na świecie. Warunkiem wykorzystania 

tych możliwości jest stworzenie i aktualizowanie atrakcyjnych wielojęzycznych banków 
informacji na temat wydarzeń, instytucji i bieżącego życia kulturalnego w kraju. Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęło w roku 2000 prace nad stworzeniem 
internetowego banku danych o instytucjach i organizacjach państwowych, samorządowych, 
instytucjach niepublicznych (muzea, teatry, filharmonie, galerie sztuki, itp.). Działania te są 
kontynuowane obecnie przez Instytut Dziedzictwa Narodowego. Powstający Portal Kultury 
Polskiej kultura.gov.pl będzie zawierał serwery WWW dotyczące aktualnych wydarzeń 
kulturalnych (festiwale, koncerty, wystawy, itp.), historii i współczesnego stanu kultury 
polskiej i dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem zabytków i innych 
obiektów kultury materialnej. Celem jest powstanie Internetowej Encyklopedii Kultury 
Polskiej.   

Celami ogólnymi internetyzacji kultury jest: stworzenie szeroko dostępnej internetowej 
bazy danych prezentującej polską kulturę i dziedzictwo narodowe; ułatwienie edukacji 
kulturalnej społeczeństwa; promowanie w świecie wiedzy o kulturze i historii Polski za 
pośrednictwem Internetu i pokrewnych mediów elektronicznych. 

Planowane działania w zakresie internetyzacji kultury są: uruchomienie, skoordynowanie 
i realizowanie inwentaryzacji zasobów kultury w Polsce (z zastosowaniem narzędzi 
teleinformatycznych); zbudowanie internetowego Portalu Kultury Polskiej; opracowanie i 
wdrożenie pilotażowej wersji drugiego etapu budowy Portalu – Encyklopedii Kultury 
Polskiej; stworzenie internetowej Kulturalnej Mapy Polski; opracowanie (internetowego) 
systemu monitorowania stanu placówek i instytucji kulturalnych; wdrożenie pełnego systemu 
internetowego (WWW, FTP. Email) dla Centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych i jego 
placówek na świecie; stworzenie domeny www.culture.pl w celu umożliwienia 
międzynarodowego dostępu do informacji; utworzenie domeny www.iam.pl tworzącej 
zintegrowaną światową sieć stron internetowych Instytutów Polskich; utworzenie Polskiej 
Biblioteki Wirtualnej, której celem będzie gromadzenie dzieł polskiej literatury w postaci 
elektronicznej, biblioteka ta pełniłaby dużą rolę edukacyjną, a także przez gromadzenie 
tłumaczeń promowałaby kulturę polską na świecie; opracowanie metodologii archiwizacji 
cyfrowej różnego rodzaju obiektów muzealnych (starodruki, inkunabuły, druki akcydensowe, 
wydawnictwa periodyczne, itp.) i udostępniania ich w Internecie i na standardowych 
nośnikach informacji (CD-ROM, DVD-ROM); skatalogowanie dzieł piśmiennictwa 
polskiego, które wymagają szybkiej konwersji do postaci cyfrowej w celu zachowania ich 
kopii dla przyszłych pokoleń Polaków; przeprowadzenie szkoleń pracowników środowiska 
muzealnego i bibliotekarskiego w zakresie teleinformatyki i archiwizacji cyfrowej zbiorów. 

25. 4. 8.   Internetyzacja Wsi 
Nie tylko u nas w kraju występuje bardzo wysoka dysproporcja pomiędzy nasyceniem 

usługami telekomunikacyjnymi a ostatnio teleinformatycznymi pomiędzy rejonami silnie 
zurbanizowanymi a obszarami wiejskimi. Jest to zjawisko wysoce niekorzystne, z którym 
walczą administracje publiczne różnymi metodami – legislacyjnymi, zachęt inwestycyjnych, 
wprowadzania korzystnych rozwiązań technologicznych np.  rozsiewczych, itp. Raport 
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ePolska stwierdza korzystną rolę Internetu w niwelacji technicznych, kulturowych, 
gospodarczych, oświatowych i edukacyjnych, zatrudnieniowych, restrukturyzacyjnych, 
informacyjnych i innych dysproporcji, pod warunkiem dostarczenia systemu do obszarów 
wiejskich. Istnieje ścisły związek pomiędzy nasyceniem infrastrukturą telekomunikacyjną i 
teleinformatyczną a poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego danego obszaru. Strategia 
rządu odnośnie rozwoju infrastruktury technicznej na wsi określona jest w dokumencie pt. 
„Strategia rozwoju telekomunikacji na wsi na lata 2000-2004”. Dokument został opracowany 
przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Telekomunikacji na Wsi. Jednym z poważnych 
wskaźników rozwoju społeczeństwa jest wg UE wyrównanie poziomu życia pomiędzy wsią i 
miastem. Obecnie, narzędziem wyrównywania szans staje się (Optyczny) Internet. 

Celem internetyzacji wsi wg Raportu ePolska jest: wspieranie rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego na terenach wiejskich; zapewnienie powszechnego dostępu do usług 
telekomunikacyjnych na obszarach wiejskich (telefonia kablowa, dostęp do sieci Internet, 
transmisja danych, łączność multimedialna, telewizja interaktywna, itd.); wspieranie i 
koordynowanie inicjatyw samorządów lokalnych umożliwiających współpracę operatorów z 
władzami samorządowymi; wspieranie inwestycji kapitałowych na tereny wiejskie, 
zwiększanie aktywności gospodarczej w regionach poprzez inwestycje w infrastrukturę 
telekomunikacyjną/teleinformatyczną; ułatwienie procesów restrukturyzacji zawodowej na 
wsi i zmniejszenie bezrobocia poprzez wykorzystanie inwestycji infrastrukturalnych i 
telepracę.  

Planowane przez centralną administrację publiczną w kraju działania w zakresie 
internetyzacji wsi są następujące: telefonizacja gospodarstw domowych na wsi poprzez 
zapewnienie potencjalnym inwestorom preferencyjnych rozliczeń między operatorami 
telekomunikacyjnymi; tworzenie telecentrów na obszarach wiejskich jako gminnych centrów 
teleinformatycznych do edukacji społeczności wiejskiej, które będą pełniły rolę biur 
pośrednictwa pracy, ośrodków szkoleniowych i doradztwa podatkowego oraz wykorzystanie 
już utworzonych szkolnych pracowni komputerowych; tworzenie systemu regulacji prawnych 
umożliwiających efektywne realizowanie przedsięwzięć telekomunikacyjnych poprzez 
zobligowanie operatorów do rozwoju sieci telekomunikacyjnej na obszarach wiejskich; 
stworzenie elektronicznej giełdy towarów rolniczych; ułatwienie dostępu placówkom 
oświatowym i kulturalnym na obszarach wiejskich do nowych technologii przekazu w tym do 
Internetu; wprowadzenie telepracy jako narzędzia umożliwiającego rozwój ekonomicznych 
obszarów  wiejskich.  

 
25. 4. 9.   Internetyzacja i Cyfryzacja Radiofonii i Telewizji 
Niektóre z procesów charakteryzujących obecne kierunki przemian związane z rozwojem 

sieci Internet omówiono w zarysie wcześniej jak telepraca, telenauka i tele-oświata, 
telemedycyna. Jeszcze jednym z fundamentalnych procesów przemian w kierunku 
społeczeństwa informacyjnego jest konwergencja (zbieżność, integracja technologiczna i 
funkcjonalna) technik komunikowania indywidualnego, grupowego i masowego. 
Konwergencja dotyczy obecnie bardzo wyraźnie: telekomunikacji klasycznej – zarówno 
stacjonarnej, kablowej ale także a może przede wszystkim ruchomej, informatyki, 
powstającej teleinformatyki, radia i telewizji oraz technik multimedialnych. Kręgosłupem 
nowego systemu ma stać się, według dzisiejszych ocen, przyszły Internet. Raport ePolska 
stwierdza: Proces ten, po cyfryzacji radia i telewizji eliminującej podstawową barierę rodzaju 
transmitowanych danych, szybko doprowadzi do stworzenia atrakcyjnych, uniwersalnych, 
masowych, i ekonomicznych rozwiązań pozwalających na realizację nowego typu 
społeczeństwa.  
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Ze względu na koszty transferu pomiędzy technologiami analogową i cyfrową Raport 
przewiduje proces ewolucyjny. Konieczny jest rozwój sektora usług audiowizualnych  i 
multimedialnych. Konieczne jest systematyczne wprowadzanie sieci szerokopasmowych. 
Sieci muszą być przygotowywane ewolucyjnie do przenoszenia multimedialnych danych 
komputerowych oraz programów radiowych i telewizyjnych (np. rozwijaną ostatnio w 
Internecie metodą strumieniową), zapewniając w ten sposób rzeczywisty masowy dostęp do 
informacji na żądanie użytkownika.  

Funkcjonujące obecnie analogowe odbiorniki radiowe i telewizyjne muszą być 
wyposażone w dekodery sygnału cyfrowego. Zakłada się, że nadajniki radiofoniczne i 
telewizyjne (komunikacja rozsiewcza typu punkt-wielopunkt) szybciej przejdą na system 
cyfrowy. Np. w USA ustawowo określono koniec epoki nadawania analogowego na rok 
2002. Podobną drogą musi pójść zjednoczona Europa. W kraju nadawanie cyfrowe 
rozpoczęto w 1998r. przez nadawców emitujących programy polskojęzyczne z zagranicy 
drogą satelitarną. Dekodery zapewnią także dostęp do Internetu i Intranetu, dostęp do usług 
interaktywnych – telewizyjnych i internetowych oraz telefonii internetowej. Terminal jutra, 
już funkcjonujący nawet dzisiaj w niektórych gospodarstwach domowych przybiera formę 
zintegrowanego telewizora, komputera osobistego, radioodbiornika, telefonu, zestawu kina 
domowego, archiwizera danych cyfrowych (nagrywarka CD i DVD, cyfrowy aparat 
fotograficzny lub kamera).  

Inne funkcje takiego zintegrowanego urządzenia, w pośrednich stadiach rozwoju, są 
bardzo liczne i będą ewoluowały w kierunku zastosowań edukacyjnych, funkcjonalnych – 
obsługi finansowej gospodarstwa domowego, obsługi technicznej struktur inteligentnego 
domu, obsługi telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, a także rozrywkowych.  

Obecnie w kraju działają trzy cyfrowe telewizyjne platformy satelitarne: Cyfra+, Wizja 
TV, Polsat2. Oprócz znacznej ilości kanałów telewizyjnych oferowane są nowe usługi jak: 
dostęp do Internetu, internetowe usługi bankowe, telesprzedaż, telewizja płatna, gry, 
abonencka linia telefoniczna jako kanał zwrotny. Dalsze usługi zostaną wprowadzone wraz z 
zastosowaniem dekoderów cyfrowych.  

Program ePolska definiuje następujące cele internetyzacji i cyfryzacji radiofonii i 
telewizji: doprowadzenie do uruchomienia w końcu 2002 emisji stałej cyfrowych programów 
radiofonicznych i telewizyjnych; stworzenie warunków do zaprzestania emisji analogowej 
programów radiowych i telewizyjnych w latach 2010-2015; zapewnienie szerokiemu ogółowi 
społeczeństwa swobodnego dostępu do informacji i dóbr kultury za pośrednictwem 
cyfrowych przekazów audiowizualnych (oraz Internetu) z zachowaniem zasad pluralizmu 
oraz różnorodności regionalnej, kulturowej, światopoglądowej i etnicznej; zapewnienie 
warunków harmonijnego i komplementarnego rozwoju usług audiowizualnych w sieciach 
naziemnych, satelitarnych i kablowych; zapewnienie dostępu mediów publicznych do 
naziemnych i satelitarnych platform cyfrowych oraz ich funkcjonowania w warunkach 
konwergencji i konkurencji na rynku usług cyfrowych; stworzenie warunków dla sprawnie 
funkcjonującego rynku mediów cyfrowych, nadawców i operatorów niepublicznych oraz 
ochrona ich interesów przez zastosowanie systemów dostępu warunkowego; poprawa jakości 
technicznej i artystycznej przekazów audiowizualnych w Internecie; stymulowanie 
interoperatywności urządzeń odbiorczych.  

Administracja publiczna na szczeblu centralnym planuje następujące działania w 
kierunku internetyzacji i cyfryzacji radiofonii i telewizji: wprowadzenie uregulowań 
prawnych w zakresie radiofonii i telewizji cyfrowej w systemach naziemnych, satelitarnych i 
kablowych; tworzenie uregulowań prawnych zobowiązujących nadawców i operatorów do 
unifikacji sprzętu odbiorczego, z zastosowaniem systemów dostępu warunkowego przy 
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jednoczesnym zachowania prawa do gry rynkowej; stworzenie warunków dla rozwoju rynku 
mediów cyfrowych z zapewnieniem konkurencyjności, pluralizmu i różnorodności 
programowej; opracowanie modelu funkcjonowania elektronicznych mediów cyfrowych w 
Polsce; określenie zasad analogowo-cyfrowej emisji równoległej oraz terminu i warunków 
zaprzestania emisji analogowej w Polsce; działania w organizacjach i na forum 
międzynarodowym zapewniające Polsce techniczne możliwości rozwoju radiofonii i telewizji 
cyfrowej, naziemnej i satelitarnej; ustalenie zasad transmisji programów radiowych i 
telewizyjnych w Internecie; stymulowanie rozszerzenia zasięgu internetowych sieci 
szerokopasmowych; działania na rzecz powstania rynku dostawców programów 
audiowizualnych wysokiej jakości dla potrzeb odbiorców programów z sieci rozsiewczej i za 
pośrednictwem Internetu.  

 
Dokument programowy ePolska (w wersji roboczej do dyskusji, maj 2001) nie kończy 

się podsumowaniem i wnioskami. Dokument ma charakter ogólnego zarysu strategicznego. 
Został opracowany na podstawie wytycznych z poszczególnych zainteresowanych resortów, 
jako skutek i regionalna kontynuacja równie ogólnego programu eEurope – An Information 
Society for All. Dokument, zapewne intencjonalnie, nie zawiera szeregu obszarów 
działalności społecznej, np. biznes, sieć obywatelska, itp.  
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26.   KRAJOWE INICJATYWY TECHNICZNE,    

RYNEK I USŁUGI INTERNETOWE 
 

 
26. 1.   KRAJOWY INTERNET OBYWATELSKI,   

INICJATYWA MIASTA W INTERNECIE, EGOV.PL 
 

W kraju działa obecnie wiele organizacji społecznych i komercyjnych na rzecz rozwoju 
sieci Internet. Powstaje wielo nowych inicjatyw wykorzystania Internetu dla celów 
społecznych i gospodarczych. Omówienie tej rodzącej się ważnej sfery działalności 
przekracza ramy niniejszej pracy – której głównym celem są problemy techniczne Internetu. 
Można tutaj jedynie dla pełni obrazu rozwoju polskiego rynku internetowego wymienić 
niektóre z tych inicjatyw, niektóre wyłącznie w sposób hasłowy. Polska Społeczność 
Internetu jest rodzajem stowarzyszenia internetowego (najstarszego w kraju) grupującego 
ludzi związanych w kraju od początku jego istnienia. Inne inicjatywy to np.: Siećpospolita,  
Ruch na rzecz Wolnego Oprogramowania.  

Piękno obywatelskich inicjatyw internetowych, oraz  rozbieżność pomiędzy deklaracjami 
i możliwościami a działaniami administracji widać na krajowej witrynie www.egov.pl. Jest to 
witryna poświęcona szeroko rozumianym problemom administracji rządowej i samorządowej 
w Internecie. Misją wortalu tematycznego eGov.pl jest dostarczanie informacji dla instytucj 
sektora publicznego z zakresu rozwiązań inforamtycznych stosowanych w administracji 
publicznej. Tworzona jest baza najlepszych wzorów. Baza wzorców, forum dyskusyjne, 
informacje, pozwalają na ocenę działań administracji w tym kierunku.  

Wortal eGov.pl definiuje elektroniczny rząd jako sposób w jaki państwa wykorzystują 
nowe technologie by oferować obywatelom znacznie praktyczniejszą, użyteczniejszą i 
łatwiejszą w obsłudze od dotychczasowej możliwość dostarczania usług i informacji, które 
będą dostosowane do ich potrzeb. To działania zmierzające do usprawnienia istniejącej 
infrastruktury, poszukiwania rozwiązań ułatwiających pracę w sektorze publicznym 
(modyfikujących relacje władza-obywatel). Wszystko po to, by podnieść jakość serwisu i 
zwiększyć szansę na współudział obywateli w procesach demokratycznych [151]. W 
konsekwencji usługi publiczne mogą być dostępne przez 24 godziny., 7 dni w tygodniu  
Usług tych może być znaczna ilość, a powinny być wszystkie w typowych sprawach.  

Decydujące znaczenie w rozwoju eRządu mają następujące czynniki [151]: umożliwienie 
dostępu do coraz większej ilości informacji, przyspieszenie i ułatwienie metod przetwarzania 
tej informacji, szybkość obiegu wiadomości, przekazu i dokumentów, możliwość 
powszechnego stosowania nowoczesnych metod analizy i zarządzania, powszechność i 
równość w dostępie do płaszczyzny wymiany informacji. Sprawny model e-Rządu powoduje 
znaczne obniżenie kosztów działania administracji publicznej.  

W lipcu 2001r. Sejm uchwalił ustawę o podpisie elektronicznym. Założeniem ustawy jest 
to, że podpis elektroniczny pod dokumentem wysyłanym przez Internet będzie tak samo 
ważny, jak złożony własnoręcznie. Będzie on wywoływał takie same skutki prawne i określał 
tożsamość podpisującej się osoby. Aby skorzystać z podpisu elektronicznego, trzeba będzie 
się zgłosić do firmy świadczącej usługi certyfikujące. Powołane zostaną organy 
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administracyjne, które będą decydowały o udzieleniu zezwoleń dla firm certyfikujących. 
Zgodnie z ustawą, dla sektora bankowego, certyfikację będzie świadczyła firma wybrana 
przez NBP.  

W takich krajach jak USA, UK, Niemczech odbywało się już głosowanie przy 
wykorzystaniu Internetu. Takie testy odbywają się w  ramach pilotażowych programów e-
głosowania [151]. Administracja publiczna i partie polityczne liczą, że Internet zwiększy 
zainteresowanie życiem politycznym i społecznym i wpłynie na zwiększenie frekwencji 
wyborczej. Z badań wynika, że w wymienionych krajach ok. 50% ankietowanych 
głosowałoby w wyborach, gdyby mogli oddać głos przez Internet z miejsca pracy, domu czy 
uczelni. Taka sama ilość osób skorzystałaby z Internetu aby porozumieć się ze swoim 
przedstawicielem w parlamencie.  

Pierwsze prawomocne wybory, podczas których korzystano z głosowania przez Internet 
odbyły się w USA. W marcu 2000 głosowało ok. 800 tys. wyborców na prezydenckiego 
kandydata Demokratów. Głosy były zaszyfrowane i zaopatrzone w podpis elektroniczny. 
Głosowanie odbyło się za pośrednictwem strony internetowej WWW.  W Holandii obecnie e-
głosowania używają prawie wszystkie okręgi wyborcze na poziomie lokalnym jak i 
centralnym. W Niemczech prowadzone są zaawansowane prace nad powszechnym 
wprowadzeniem systemu e-głosowania. System będzie testowany przez najbliższe dwa lata i 
zostanie użyty oficjalnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004r. Jakie są szanse 
głosowania przez Internet w Polse. W czasie najbliższych wyborów do Sejmu – żadne. Także 
bardzo małe w następnych. Jak dotychczas e-głosowaniem interesują się samorządowcy, 
którzy uważają, że Internet mógłby zaktywizować społeczności lokalne i zwiększyć 
zainteresowanie wyborami, referendami, konsultacjami i innymi działaniami.  

W dniu 12 czerwca 2001 odbyła się w Warszawie w gmachu Sejmu konferencja pt. 
Internet Obywatelski. Można powiedzieć, że konferencja ta była pewną konsekwencją 
podjętej pięć lat temu inicjatywy Miasta w Internecie. W konferencji wzięli udział 
samorządowcy i specjaliści  z dziedziny Internetu, w tym Polskie Towarzystwo Internetowe 
(Internet Society Polska). Tematyka konferencji dotyczyła: internetyzacja administracji 
publicznej na poziomie centralnym, lokalnym  i samorządowym oraz Internet w edukacji i 
edukacja Internetu. Stwierdzono,że Internet rozwija się w Polsce stanowczo zbyt wolno, a 
przyczyną tego jest także brak uregulowań legislacyjnych. Internet postrzegany nie jest przez 
większość społeczeństwa jako niezbędny do codziennego życia, lecz nadal stanowi odległy 
element dodatkowy o niezbyt zdefiniowanej roli, raczej rozrywkowej niż jakiejkolwiek 
naprawdę użytecznej. W czasie konferencji padały takie argumenty jak to że pomimo iż 
dostęp do Iinternetu jest znacznie tańszy od samochodu, w Polsce obserwujemy w ostatnich 
latach ogromny boom na zakup samochodów, nie było natomiast analogicznego boomu, jeśli 
chodzi o dostęp do Internetu. Posiadaczy samochodów jest więcej niż ludzi z dostępem do 
Internetu. Pokazuje to, że dla przeciętnego obywatela samochód jest znacznie ważniejszy i 
bardziej przydatny w życiu codziennym niż Internet. Aby to rozwiązać, konieczne jest 
kreowanie popytu na Internet. Zachęcanie do korzystanie z użytecznych informacji w 
Internecie musi być poprzedzone zgromadzeniem takich informacji tamże (dotyczy to np. 
informacji samorządowych i lokalnych).  

W czasie konferencji krytykowano sposób edukacji o Internecie w naszych szkołach i 
zupełne nieprzygotowanie nauczycieli. To czego uczy się to uproszczone instrukcje obsługi 
komputera i podstawowego, często nie najnowszego,  oprogramowania. Zupełnie nie uczy się 
jak wykorzystywać Internet, jak odnajdywać w nim potrzebną informację i do czego ją 
wykorzystywać.  



Optyczny Internet Terabitowy 
 

Optyczny Internet Terabitowy 
310 

Konferencja poruszała problemy edukacji całego społeczeństwa w zakresie internetyzacji 
gospodarki, nauki , kultury, prawa, służby zdrowia, prasy. Poruszano problemy edukacyjnej 
roli telewizji publicznej w jej wydaniu cyfrowym – w postaci powszechnej, bezpłatnej 
zintegrowanej platformy cyfrowej.  Taka telewizja, w ramach coraz silniejszej konwergencji 
mediów, mogłaby stać się platformą przyszłego powszechnego dostępu do Internetu.  

Podtytułem V Konferencji „Miasta w Internecie” odbywającej się w dniach 20-22 
czerwca 2001 w Zakopanem była e-demokracja. Podstawowym tematem było zwiększenie 
dostępności urzędów administracji publicznej dla obywatela przez Internet. Szczecin został 
nagrodzony złotą małpą za wzorcowe, w warunkach krajowych, rozwiązanie tego problemu 
[152]. Obywatel posiada tam jeden wspólny interfejs do wszystkich usług świadczonych 
przez urząd. Wirtualny Front Office zajmuje się sprawami interesanta a Back Office 
procedurami wewnętrznymi urzędu. Z doświadczeń europejskiej internetowej sieci 
samorządów lokalnych wynika, że opór przeciwko szybkim wdrożeniom procedur 
internetowych posiada podłoże polityczne. Wdrożenie procedur internetowych zwiększa 
przezroczystość działania urzędu.  

W czasie konferencji dyskutowano, omówiony także w niniejszej pracy,  dokument MŁ 
ePolska. Dokument był powszechnie krytykowany za to, że jest niespójnym zbiorem różnych 
zapisów resortowych. Zarzucano mu brak całościowego spojrzenia w skali państwowej, brak 
uwzględnienia kwestii konieczności zmian organizacyjnych w administracji centralnej i 
samorządowej.  

Dyskutowano zapisy dotyczące społeczeństwa informacyjnego w strategii rozwoju 
województw, eksperymenty z zakresu elektronizacji zarządzania szkołami, problemy 
eliminacji papierowej sprawozdawczości, łączenie kablowych inwestycji 
telekomunikacyjnych z innymi rodzajami prac ziemnych na terenach zurbanizowanych – w 
celu obniżenia kosztów. Konferencja miała bardziej charakter społeczny niż techniczny. 
Uczestniczy w niej mniej coraz informatyków a coraz więcej z zarządów miast, gmin, 
powiatów i organizacji pozarządowych. 

 
 
26. 2.   STUDIA ONLINE NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ 

 I INNYCH UCZELNIACH KRAJOWYCH  
 

Politechnika Warszawska  (www.pw.edu.pl)  jest jedną z pierwszych uczelni w kraju 
która przygotowała i uruchomiła program studiów przez Internet. Według władz uczelni, 
powinna ona nadążać za potrzebami społecznymi. Organizacja studiów na odległość ma na 
celu szersze udostępnienie wyższego wykształcenia technicznego, stworzenie możliwości 
wyrównywania szans, udostępnienie studiów osobom, które z przyczyn ekonomicznych czy 
społecznych i losowych nie mogą studiować na studiach dziennych. Studia Internetowe są 
płatne. Umożliwiają studiowanie w domu, co dla osób zamiejscowych jest korzystne 
finansowo. Łatwiej jest pogodzić taką formę studiowania z pracą zawodową. Możliwa jest 
samodzielna organizacja czasu i dostosowanie tempa studiów do własnych możliwości. Brak 
jest jednak częstszego bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi zajęcia, mniej godzin 
laboratoryjnych i bezpośrednich konsultacji oraz konieczność dużej samodyscypliny.   

Zainteresowanie studiami internetowymi na PW jest znaczne, przekraczające możliwości 
rekrutacji. W przyszłości system będzie rozwijany i dostosowywany do popytu. 
Zainteresowanie wynika także z przyjętego programu. Na PW założono, że mają to być studia 
dla każdego. Każdy może spróbować i w dostosowanym do swoich możliwości tempie dążyć 
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do dyplomu. Nie ma egzaminów wstępnych. Zgłoszenia przyjmowane są drogą internetową. 
Kandydaci muszą spełniać te same warunki co na studia dzienne. Dla osób z utrudnionym 
dostępem do Internetu, co w warunkach krajowych nie jest wyjątkiem wśród kandydatów,  
przygotowano materiały na CD. Konieczny jest kontakt studenta z uczelnią za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. Sieć pocztowa służy kontaktom z wykładowcą i innymi studentami w 
ramach przedmiotowych grup dyskusyjnych.  

Każdy przedmiot kończy się pisemnym egzaminem na uczelni. Studia trwają nominalnie 
cztery lata ale można studiować maksymalnie osiem lat. Studia podzielone są na osiem 
półsemestrów po osiem tygodni każdy. W ciągu jednego półsemestru, przy nominalnym 
tempie studiowania, student zalicza 2 przedmioty. Przedmioty są grupowane w duże i małe, 
pod względem trudności i ilości materiału do przyswojenia. Studia obejmują pięć 
tygodniowych wakacyjnych zjazdów laboratoryjnych. Zjazdy laboratoryjne są wymaganiem 
obligatoryjnym, gdyż wykształcenia technicznego nie da się zdobyć bez zajęć praktycznych. 
Studia prowadzą do tytułu inżyniera.  

Organizatorzy studiów na PW mają nadzieję, że studia spotkają się z zainteresowaniem 
osób z zagranicy, a szczególnie naszych rodaków zza wschodniej granicy. Materiały 
dydaktyczne są na razie jedynie w języku polskim. Studia są oferowane w czterech 
specjalnościach na trzech wydziałach: Elektrycznym, Mechatroniki i Elektroniki i Technik 
Informacyjnych - informatyka przemysłowa, inżynieria komputerowa, techniki 
multimedialne, mechatronika.  

Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii w Warszawie uruchomiła studia 
internetowe w zakresie ekonomii od początku b.r. Powołano w szkole Instytut Otwartych 
Studiów Internetowych. W ramach programu pilotażowego studenci i kadra akademicka uczą 
się nowych procedur i zdobywają doświadczenie w tej nowej formie nauczania i studiowania. 
Studentom zapewniono swobodny dostęp do materiałów dydaktycznych zgromadzonych na 
stronach przedmiotowych. Uczelnia uruchomiła własny numer dostępowy. Najwięcej wysiłku  
wymaga opracowanie od podstaw multimedialnych materiałów dydaktycznych dla 
poszczególnych przedmiotów. Istotną przeszkodą jest także jakość krajowych łączy 
internetowych. Oferowane są studia magisterskie o czasie trwania 10 semestrów.   

 
 

26. 3.   INTERNETOWA GIEŁDA – EMITENT 
 

Internet staje się platformą działania Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz 
związanych z nią spółek akcyjnych. Giełda funkcjonuje na kilku związanych ze sobą 
poziomach informacyjnych. Uczestnicy muszą mieć zapewniony dostęp do najbardziej 
aktualnych danych na temat notowanych na parkiecie firm. Proces przekazywania 
periodycznych raportów o wynikach i zawieranych kontraktach jest standaryzowany i 
materiały są publikowane w jednolitej formie na WWW. Do przekazywania 
standaryzowanych informacji od spółek giełdowych służy zamknięty system poczty 
elektronicznej EMITENT.  

System WWW stał się obligatoryjnym sposobem informacji inwestorów o spółkach [137-
150]. System informacji inwestorskich na WWW nie jest jeszcze znormalizowany, ale 
wszędzie zawiera pewne kanoniczne informacje. Zapewnia łączność, najczęściej przy 
pomocy emaila, z osobą odpowiedzialną w spółce za kontakty inwestorskie. System WWW 
emitentów posiada kilka podstawowych warstw: informacyjny – ogólny i szczegółowy, 
zawodowy, inwestorski, konsumencki, sprawozdawczy. Zdaniem emitentów sieć jest 
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efektywnym i szybkim sposobem kontaktu z inwestorami oraz klientami dużymi i 
międzynarodowymi. Raporty roczne firm są coraz częściej opracowywane wg 
międzynarodowych standardów rachunkowości. Dobra informacja inwestorska WWW 
wpływa na lepszy ranking firmy na rynku kapitałowym, takie są rezultaty badań 
statystycznych w tym zakresie wśród emitentów, inwestorów i dużych klientów emitentów, 
oraz kadr giełdy GPW. W przyszłości, wraz z rozbudową baz danych emitentów możliwe 
będzie różnicowanie informacji dla różnych inwestorów odpowiednio do ich oczekiwań i 
potrzeb. Różnicowanie informacji odbywa się na żądanie inwestora lub klienta z 
rozbudowanej bazy danych emitenta.  

Żadna spółka giełdowa, a w niedalekiej przyszłości większość firm, nie będzie mogło 
sobie pozwolić na nie wykorzystanie podstawowych metod relacji z inwestorami i klientami 
oraz opinią publiczną. Szybki Internet daje spółkom nowe skuteczne narzędzie do 
wszechstronnego marketingu.  
 
 
26. 4.    INTERNETOWY BANKING   

   MBANK, INTELIGO, VWBANKDIRECT 
 
W kraju dostępne są obecnie usługi internetowe trzech banków a szereg innych oferuje 

bądź ograniczony zakresu usług przez Internet, bądź przygotowuje swoje portale internetowe. 
MBank został utworzony przez bank BRE jako pierwszy w kraju [134]. Specjalizujący się w 
kredytach samochodowych Volkswagen Bank utworzył internetową usługę vwbankdirect 
[135]. Obsługę rachunków banku internetowego Inteligo (IFS) jest Bankgesellschaft Berlin 
[136].  

Dostęp do usług bankowych Inteligo, najnowszego systemu w kraju, jest wielotorowy 
poprzez Internet – WWW, ale także poprzez telefonię stacjonarną i ruchomą, w tym poprzez 
SMS i WAP, także ATM, IVR. System Intelligo bazuje na bankowych rozwiązaniach 
sieciowo – komputerowych, sprzętowych i programistycznych firmy Compaq. Aplikacją 
bankową integrującą jest eMCI Compaq. Systemem transakcyjnym jest PROFILE firmy 
Sanchez, stosowany w kraju w kilku bankach. Obsługę stron WWW prowadzi 
oprogramowanie iPlanet firmy Netscape. Infrastruktura telekomunikacyjna Inteligo i 
internetowe centrum obsługi klienta jest firmy Alcatel eBusiness Distributrion. Euronet 
prowadzi dla Inteligo outsourcing systemu informatycznego obsługi kart płatniczych Visa.  
Bank Inteligo ma plany inwestycyjne w obszarze Europy środkowo-wschodniej. 

Podstawowym problemem w bankowości internetowej jest bezpieczeństwo. Inteligo jest 
certyfikowany pod tym względem przez VISA, Euronet i KIR. WWW zabezpieczone jest 
protokołem SSL 128 bitowym. Serwer jest certyfikowany przez Verisign. System posiada 
podwójny firewall. Transakcje są realizowane w czasie rzeczywistym z natychmiastowym 
powiadomieniem SMS.  

Z Inteligo i z m-bankiem można komunikować się wyłącznie elektronicznie i przez 
telefon. Dokumenty papierowe przesyłane są pocztą, do czasu uprawomocnienia się systemu 
podpisu i dokumentu elektronicznego oraz stworzeniu infrastruktury klucza publicznego. 
Fizycznie oddziały m-banku nie istnieją. Wiele usług banków internetowych jest bezpłatnych. 
Serwis WWW banków składa się z dwóch części: informacyjnej i operacyjnej. Struktura 
części operacyjnej jest przyjazna dla klienta i pozwala realizować wszystkie operacje 
związane z działaniem konta – saldo bieżące, wykaz operacji, zlecenie przelewu, 
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zablokowanie dostępu. Procedura zakładania konta w banku internetowym jest stosunkowo 
prosta, lecz obecnie jeszcze jest połączeniem technik WWW, poczty klasycznej i telefonu.  
 
 
 26. 5.   WIRTUALNE KARTY PŁATNICZE 

 
W nowych rozwiązaniach sklepów internetowych płatności są realizowane przy pomocy 

kart kredytowych. Sklep posiada umowę z centrum autoryzacji kart kredytowych. Klient 
wkłada towary do wirtualnego koszyka. Płatność odbywa się przy pomocy formularza 
WWW. Dane są potwierdzane przez centrum autoryzacji i sklep realizuje zamówienie. Wady 
tego rozwiązania to: brak pewności tożsamości klienta, wysokie koszty transakcji, 
bezpieczeństwo danych w sklepie. PolCard wprowadził modyfikacje tej procedury. Dane 
klienta przekazywane są wyłącznie do  systemu PolCard. Sklep nie ma do nich dostępu a 
jedynie otrzymuje potwierdzenie autoryzacji transakcji. Zabezpieczeniem jest możliwość 
włączenia i wyłączenia karty płatniczej przez właściciela w czasie rzeczywistym (np. przez 
SMS) oraz natychmiastowe potwierdzenie transakcji przez mail lub sms.  

Alternatywnym rozwiązaniem stały się karty wirtualne utworzone przez MasterCard i 
VISA. Karty wystawiają banki członkowskie Europay i VISA. Karty mogą być używane do 
transakcji MOTO i przez Internet dla celów e-commerce i m-commerce. Plastikowa karta 
wirtualna zawiera oprócz danych klasycznej karty także kod CVC2/CVV2. Na rewersie brak 
jest paska magnetycznego i miejsca na podpis. PolCard autoryzuje karty wirtualne. W kraju 
karty wirtualne oferuje InvestBank. Każda transakcja jest potwierdzana SMSem. Ostatnio 
powstała konkurencja dla PolCard, firma eCard, która ma autoryzować wyłącznie transakcje 
elektroniczne.  

Obecne rozwiązania, funkcjonujących w kraju,  kart wirtualnych wydają się przejściowe. 
Przyszłość należy zapewne do kart mikroprocesorowych, być może autoryzowanych 
biologicznie przez samego właściciela. Stosowanie technik bezpiecznych transakcji ułatwi 
także w przyszłości bezpieczna sieciowa infrastruktura dokumentu i podpisu elektronicznego 
oraz klucza publicznego.  

 
 

26. 6.    USŁUGI TELEFONII INTERNETOWEJ  
 

System telefonii Internetowej (oznaczany symbolem VoIP – Voice over IP protocol) 
polega na przesyłaniu ruchu głosowego w postaci cyfrowych pakietów w sieci Internet lub 
Internet. Komunikacja odbywa się pomiędzy rozmówcami za pośrednictwem komputerów PC 
lub, w adaptowanej u operatora sieci, przy pomocy klasycznego aparatu i linii telefonicznej. 
Można stosować również specjalizowane telefony. Usługi publiczne telefonii internetowej 
(TI) są dwóch rodzajów: komputer-telefon oraz telefon-telefon. Rynek ten jest na ogół 
zewnętrzny wobec operatorów telefonicznych. Usługa TI polega na przekazywaniu rozmów z 
sieci telefonicznej poprzez bramkę do internetowej sieci pakietowej. Połączenie komputer-
telefon angażuje jedną bramkę a telefon-telefon, dwie bramki. Użytkownicy Internetu od 
kilku lat korzystali z łączności międzynarodowej audio pomiędzy terminalami poprzez 
serwery usługowe jak Net2Phone [133] lub Iphone.  

W kraju TI jest traktowana obecnie przez nowe Prawo Telekomunikacyjne jak transmisja 
danych i w związku z tym nie podlega restrykcjom  reglamentacyjnym. Od razu nastąpił 
rozwój telefonii internetowej. Istnieje łącznie siedem sieci VoIP. Działają one nieco inaczej, 
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korzystając z innych rozwiązań technicznych, niestety wzajemnie zupełnie 
niekompatybilnych.  

SM-Media, MediaNet, jeden z dużych krajowych ISP, oferuje usługę MediaTel typu 
telefon-telefon. Lokalny numer dostępowy 0-20-9237 jest bramką logowania się przy pomocy 
numeru konta i hasła do sieci. Autoryzowany (funkcja identyfikacji numeru wywołującego 
CLIP) numer telefonu użytkownika pozwala logować się do sieci automatycznie i wówczas 
po wybraniu numeru dostępowego użytkownik od razu wybiera numer połączeniowy. SM-
Media oferuje łącza stałe w tym systemie poprzez dzierżawę łacza cyfrowego 2Mb/s od 
siedziby abonenta do węzła dostępowego MediaTel. Bramki dostępowe MediaTel znajdują 
się w dziewięciu dużych strefach numeracyjnych (Warszawa, Łódź, Kraków, Szczecin, 
Gdańsk, Poznań, Lublin, Wrocław, Katowice). Sieć VoIP MediaTel ma obecnie największy 
zasięg terytorialny. Koszt połączenia międzynarodowego w MediaTel jest stały i, niezależnie 
od kraju wynosi 90 groszy netto za minutę, plus koszt połączenia z numerem dostępowym. 
Łączenie spoza strefy numeracyjnej z numerem dostępowym jest liczone jako 
międzymiastowe. Z usługi można skorzystać z każdego aparatu (w tym sensie jest ruchoma), 
także komórkowego, po zalogowaniu się do systemu. 

Firma Tele2, operator bezprzewodowego dostępu do Internetu, oferuje dwie usługi 
telefon-telefon TI – Gadatek i Call2World. Gadatek, zestaw kupowany w kiosku za 50zł, 
dostępny w pięciu strefach numeracyjnych (Warszawa, Gdańsk, Katowice, Poznań, Kraków), 
składa się z urządzenia pośredniczącego pomiędzy telefonem abonenta a siecią telefoniczną. 
Wybranie numeru międzymiastowego, komórkowego i zagranicznego, gadatek automatycznie 
przekierowuje na bramkę operatora. Gadatek identyfikowany jest indywidualnie na serwerze 
Tele2. Usługa jest typu przedpłaty uzupełniana jak w telefonii komórkowej. Usługa jest 
stacjonarna.  

Usługa Call2World jest przeznaczona do rozmów międzynarodowych (tylko Warszawa). 
Przedpłacona karta telefoniczna posiada kredyt wyczerpywany po zadzwonieniu, poprzez 
lokalny numer dostępowy.  

Firma ISP Internet Partners oferuje TI w ośmiu strefach numerowych (Warszwa, Gdańsk, 
Lublin, Łódź, PoznaN, Toruń, Opole, Katowice). Usługa przedpłacona jest analogiczna do 
Tele2. Dzwoni się przez bramki dostępowe, podaje swój numer telkodu i numer telefonu 
docelowy. Inf0ormacja o bieżącej wysokości przedpłaty jest podawana okresowo przez 
telefon a także jest uwidoczniona na WWW w Internecie na stronie Inernet Partners. Telekod 
jest wykupywanym kontem dostępowym.  

Firma 5.net oferuje usługę Interfon (komputer-komputer) i Interfon Direct (telefon-
telefon), jako dystrybutor firmy Net2Phone. Z wykupioną kartą przedpłaty związane jest 
aktywne konto systemu Net2Phone. Nie konieczna jest żadna dodatkowa rejestracja. Numery 
dostępowe znajdują się w piętnastu miastach (Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów, Katowice, 
Kielce, Kraków, Lublin, Opole, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń,  Tarnów, 
Warszawa). Logowanie polega na podaniu numeru konta i numeru pin.  Firma oferuje też 
telefon specjalizowany łączony do portu USB komputera, lub kartę ISA do połączenia z 
telefonem klasycznym. Firma oferuje także centralę interfonową wyposażoną w złącze 
Ethernet i normalne złącza telefoniczne. Wymagana przepustowość łącza centrali jest 128kb/s 
co umożliwia obsługę szściu internetowych rozmów telefonicznych jednocześnie.  

Firma ISP Omedia oferuje interfony IPStar firmy DSG. IPStar jest modułem 
przekierowującym rozmowy z telefonu do Internetu poprzez protokół PPP. Dwa urządzenia 
IPStar mogą nawiązywać ze sobą internetowe połączenie bezpośrednio poprzez serwer 
lokalizacyjny IP firmy DSG. Dostępna jest wersja IPStar z wejściem Ethernet.  



Optyczny Internet Terabitowy 
 

Optyczny Internet Terabitowy 
315 

Niektórzy operatorzy telefoniczni (obecnie Era GSM i Netia) oferują usługę TI. Jednak 
tanie telefoniczne połączenia internetowe zmniejszają rynek telefonii stacjonarnej i ruchomej. 
Systemy korzystają z własnej bramki internetowej VoIP operatora. Przed wybraniem numeru 
abonenta zagranicznego trzeba wybrać prosty publiczny kod dostępowy bramki 000 lub *00. 
Oznacza to w przypadku połączeń międzynarodowych dodanie dodatkowego zera. System 
telefonii internetowej jest standardowo dostępny dla wszystkich abonentów tych sieci i 
dzwonienie tą metodą jest rozliczane jako osobna pozycja w rachunku telefonicznym. Ceny 
są zbliżone do cen telefonii komórkowej na rynku krajowym, a więc znacznie niższe niż ceny 
TPSA połączeń międzynarodowych.  

Znacznie szersze możliwości rozmowy przez Internet (bezpłatnej), typu komputer – 
komputer,  mają użytkownicy podłączeni łączem stałym lub LAN do sieci Internet.  

 
 

26. 7.    INTERNETOWE USŁUGI KARDIOLOGICZNE  
 

Telepogotowie kardiologiczne może być realizowane zarówno bezpośrednio przez 
abonencką linię telefoniczną jak i przez Internet, początkowo jako usługa autonomiczna a 
następnie jako jedna z usług portalu telemedycznego. Korzystający z usługi musi posiadać 
elektroniczną przystawkę, którą można podłączyć do telefonu stacjonarnego, komórkowego 
bądź do komputera. Przystawka, w zależności od stopnia skomplikowania, pełni rolę 
elektronicznego stetoskopu, tonometru lub nawet pełnego elektrokardiografu np. z ciągłym 
nagrywaniem przebiegu krzywej elektrokardiograficznej. W nagłych przypadkach lub 
konieczności diagnozy przebiegu korzystający z usługi abonent może przesyłać sygnał 
elektrokardiografu, tętno i ciśnienie do dyżurnego lekarza do oceny. Przy łączności poprzez 
Internet można samemu obserwować przebieg elektrokardiogramu na ekranie komputera w 
aplikacji obsługującej elektrokardiograf typu Holtera. Po wprowadzeniu masywnych pamięci 
RAM, zastępujących taśmę magnetyczną lub dyskietkę FDD, elektrokardiografu Holtera 
uległy miniaturyzacji do wielkości dużego zegarka naręcznego. W kraju oferowana jest 
usługa telefoniczna typu telepogotowie kardiologiczna. Usługa ta będzie także dostępna przez 
Internet.  
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27.   X  INTERNET  

NIEZNANE SCENARIUSZE  
ROZWOJU OPTYCZNEGO INTERNETU 

 
W niektórych środowiskach badawczych nad siecią Internet twierdzi się, że rozwój sieci 

w postaci takiej jak ją dzisiaj znamy i używamy jest ograniczony czasowo. Powszechnie 
Internet jest kojarzony w społeczeństwie nie jako wielki i ciągle intensywnie rozbudowywany 
system komunikacji typu komputer – komputer ale jako wielka interaktywna biblioteka coraz 
bardziej użytecznych stron WWW urozmaicona możliwością przesyłania informacji pocztą 
elektroniczną i prowadzenia tele-pogaduszek obecnie (czy wideo-pogaduszek wkrótce). 
Koncepcja budowy X-Internetu opartego o sieć optyczną o praktycznie nieograniczonym 
paśmie ( w praktyce to pasmo będzie ograniczone do wielu, może nawet tysięcy petabitów na 
kabel optyczny) polega na budowie globalnych zunifikowanych aplikacji jednorodnych dla 
całego systemu a więc dla całego Globu. Przewiduje się, że aplikacje mogą być w tak głęboki 
sposób zintegrowane z wieloma systemami technicznego wyposażenia przyszłego 
społeczeństwa, że staną się w pewnym sensie niewidoczne. Staną się, jak to się dzisiaj mówi 
niewidzialnym technicznym kręgosłupem czy szkieletem społeczeństwa opartego na wiedzy. 
Apologeci tego scenariusza twierdzą, że X-Internet stanie się platformą integracyjną dla 
między innymi takich platform społecznych jak służba zdrowia, zabezpieczenie socjalne, 
komunikacja, produkcja, twórczość, kultura i sztuka, odpoczynek, bezpieczeństwo.  

Jako jeden z argumentów powstawania już dzisiaj pierwszych zalążków takiej 
niewidzialnej sieci X-Internetu podaje się planowaną poważną bardzo głęboko sięgającą 
integrację sieci Internet z systemem UMTS. Mówi się wprost, że wkrótce o sukcesie rozwoju 
Internetu kolejnych generacji będzie decydować jego stopień integracji z multimedialnymi 
systemami ruchomymi.  

Na kierunku rozwoju Internetu zaciąży problem dostępności pasma. Dwie główne 
tendencje to pasmo ogólnodostępne jako dobro publiczne oraz płatna jakość usług. Pasmo 
może być wymienne na jakość usług.  
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28.  ZAGADNIENIA PRAWNE, EKONOMICZNE, 

SOCJOLOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE 
INTERNETYZACJI SPOŁECZEŃSTWA  

 
Proces budowy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (lub jak go 

w skrócie nazywamy internetyzacją społeczeństwa) będzie wymagał przebudowy wielu 
elementów obecnego systemu prawnego oraz tworzenia całkiem nowego prawa. Obecny 
Kodeks Pracy, Kodeks Handlowy, Kodeks Cywilny, Kodeks Karny nie zawierają pojęć 
związanych z Internetem. Kodeksy i wiele innych dokumentów o fundamentalnym znaczeniu 
nie opisuje rodzących się zjawisk związanych z teleinformatyzacją społeczeństwa. 
Dokumenty te będą musiały być zmienione i rozszerzone. Już obecnie wydaje się niewątpliwą 
konieczność zmiany w niedalekiej przyszłości tak fundamentalnego dokumentu jakim jest 
Konstytucja. Zapewnienie dostępu do sieci Internet stanie się konstytucyjnym obowiązkiem 
państwa wobec obywatela. Obowiązkiem obywatela stanie się, uwarunkowana legislacyjnie, 
edukacja internetowa. Ten rodzaj edukacji będzie niezbędny do pełnego uczestnictwa 
obywatela w życiu państwa. Podatki, głosowanie, rozliczenia finansowe, ankiety opinii 
publicznej, kształcenie ustawiczne, znajdowanie pracy, rejestracja medyczna, itp., wszystko 
to być może będzie odbywać się będzie w przyszłości przez Internet.  

Kodeks Pracy, jako element krajowego systemu prawnego, normalizowanego względem 
UE, będzie musiał uwzględniać nowe uwarunkowania telepracy grupowej i związanej z tym 
nowego rodzaju odpowiedzialności za wynik. Struktura organizacyjna telepracy grupowej 
może być bardzo złożona, hierarchiczna i wielowarstwowa z zapętleniami. Obok zagadnień 
odpowiedzialności powstają zagadnienia wartościowania, płacy, zarządzania większymi 
projektami, własności intelektualnej i praw autorskich, współpracy zagranicznej – 
importu/exportu, etyki, wykroczeń i przestępstw, regulaminów szczegółowych, 
bezpieczeństwa i wiele innych.  

Wszystkie elementy bardzo szybko przebiegających i złożonych procesów internetyzacji 
społeczeństwa mogą mieć istotny wpływ na jego dalszy rozwój, struktury, przyszłą przestrzeń 
społeczną, warunki funkcjonowania grup i jednostek. Uwarunkowania i konsekwencje 
socjologiczne oraz psychologiczne Internetu zaczynają być przedmiotem coraz liczniejszych 
naukowych badań o charakterze teoretycznym a także eksperymentów praktycznych. 
Najliczniejsze z takich eksperymentów przeprowadzane są u nas w kraju w środowisku 
akademickim, które jest najbardziej nasycone techniką internetową.  

Na świecie takie eksperymenty przeprowadza się także w warunkach komercyjnych, 
głównie w celu maksymalizacji pożądanego oddziaływania technik internetowych na 
potencjalnego klienta. Duże kwoty wydatkowane przez systemy komercyjne na takie badania 
tworzą podstawy wiedzy o marketingu internetowym a jako produkt uboczny powstaje 
wiedza o zachowaniach psychologicznych człowieka wobec nowych technologii 
komunikacyjnych, nowych metod oddziaływania medialnego. Pozostaje zawsze otwarte 
pytanie jaką wartość obiektywną posiada taka wiedza.  

W warunkach krajowych jeden z takich eksperymentów trwa na terenie AGH w 
Krakowie. Uczelnia postanowiła kilka lat temu zinternetyzować większość swoich 
akademików. Podobnie dzieje się obecnie na terenie Politechniki Warszawskiej. Eksperyment 
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prowadzi prof. L.Haber, szef zespołu badań nad studencką społecznością internetową. 
Badania polegają na stworzeniu warunków stopnia internetyzacji społeczności lokalnej 
wyprzedzających średni rozwój społeczny o kilkanaście a może nawet kilkadziesiąt lat. W 
USA zakłada się osiągnięcie stopnia internetyzacji społeczeństwa 50% do roku 2005. Na 
terenie miasteczka akademickiego AGH stopień internetyzacji społeczności studenckiej 
wynosi obecnie 90%. Daje to już dzisiaj do rąk, w warunkach krajowych, niepowtarzalny 
materiał badawczy. Świadomość swoich umiejętności daje studentom, aktywnym 
uczestnikom eksperymentu, znającym języki i posługujących się najnowszą technologią, 
poczucie rynkowej wartości.  

Prof. Haber stwierdza [GW 31.07.2001], że w miejsce młodzieży przestraszonej 
wejściem w dorosłe życie otrzymujemy ludzi pozytywnie agresywnych. W trakcie studiów 
obserwowany jest proces przechodzenia od rozrywkowego korzystania z komputera i 
Internetu w kierunku pogłębiania zastosowań profesjonalnych. Studenci internauci 
postrzegają siebie, zgodnie z opinią prof. Habera, jako swoistą elitę: dociekliwą, 
komunikatywną, obdarzoną wyobraźnią i wiedzą ogólną.  

Widzą jednak również swoje wady: spędzanie zbyt wielu godzin przy komputerze, wręcz 
uzależnienie się od niego, izolację od realnego świata, problemy z nawiązywaniem 
prawdziwych osobistych kontaktów z innymi ludźmi, w końcu ograniczenie zainteresowań. 
Dochodzi do absurdu – czego nie ma w Internecie, przestaje być dla nich istotne. Pozbawieni 
komputera nie bardzo wiedzą co robić z wolnym czasem. Opuszczenie wirtualnego świata 
pozbawia ich pewności siebie i przebojowości. Występuje ciekawa i nowa sprzeczność: z 
jednej strony komunikatywność i otwarcie na świat, z drugiej problemy z kontaktami. 
Statystyki potwierdzają, że tylko bardzo niewielki procent kontaktów internetowych owocuje 
kontaktami osobistymi. Łatwość i bezpieczeństwo zdalnego nawiązywania znajomości 
odciągają niektórych studentów od poszukiwania przyjaciół tradycyjną drogą. Prof. Haber 
twierdzi, że zapalony internauta z komputerowej elity zawierający znajomości z ludźmi z 
całego świata, jest często postrzegany jako odludek w swojej społeczności.  

Większość studentów starszych lat (głównie mężczyzn) celowo izoluje się od mniej 
zaawansowanych w technikach sieciowych sąsiadów. Wymiana wiedzy odbywa się raczej 
wewnątrz sieci, na wirtualnej platformie koleżeńskiej, niż na rzeczywistej platformie 
koleżeńskiej. Jednak między równorzędnymi fachowcami w środowisku zaczyna nawiązywać 
się specyficzna więź. Ta więź ulegnie potem modyfikacji w warunkach ostrej konkurencji po 
rozpoczęciu pracy w swoim zawodzie sieciowo – komputerowym. Studenci z eksperymentu 
internetowego piszą o sobie w ankietach, że mają większy zasób wiedzy niż inni, są bardziej 
zorientowani w bieżących nowościach, bardziej komunikatywni i dociekliwi. Przez innych są 
odbierani jako  uzależnieni w znacznym stopniu od komputera, mało widoczni w środowisku, 
mimo otwarcia na nowości zamknięci w sobie, posługują się charakterystycznym 
młodzieżowym slangiem sieciowym, są bardzo trudno komunikatywni szczególnie w 
odniesieniu do studentów innych środowisk i innego rodzaju studiów np. humanistycznych. 
Oskarża się Internet o wyobcowanie młodych, niezbyt jeszcze doświadczonych ludzi, z ich 
naturalnego środowiska. Jak mówią niechętni Internetowi, są ludźmi z rzeczywistości i sieci 
„Matrix”.  

Z badań środowiska studenckiego wynika, że połowa studentów uważa pocztę 
elektroniczną i pogawędki internetowe za ułatwiające utrzymywanie kontaktów ze 
znajomymi. Intensywnie rośnie liczba studentów którzy pierwsze kontakty z nowymi 
znajomymi nawiązali przez Internet. Przekroczyła ona, wśród studentów ciągle używających 
Internetu 50%. Jednak zdecydowana część tych znajomości pozostaje wirtualna. Do 
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osobistych spotkań dochodzi zaledwie w kilku procentach przypadków. Studenci twierdzą, że 
Internet pozwala już obecnie na rozwiązywanie w sposób bez stresowy wielu problemów.  

Obserwowane jest powstawanie w małej społeczności nowych warstw społecznych, 
opisanych w tofflerowskiej „Trzeciej Fali”: digitariatu – ekspertów Internetowych, cogitariatu 
– użytkowników uzależnionych od digitariatu, proletariatu – ze względu na brak kwalifikacji 
skazanego na rolę służebną. Digitariat bardziej identyfikuje się z równorzędnymi sobie 
kolegami z zagranicy niż z własnym otoczeniem. Także tutaj w społeczeństwie 
informacyjnym, podział jest nieunikniony ze względu na wykształcenie. W zaawansowanych 
technologiczne i dużych krajach bada się prawdopodobieństwo rewolucji bardzo licznych 
analfabetów przeciwko warstwie posiadającej wiedzę. Procesy te określane terminami digital 
bar (analogicznie do colour bar) lub digital divide są przedmiotem coraz liczniejszych badań i 
analiz.  

Opinia studentów odnośnie studiów internetowych jest dwuznaczna. Mówią, że Internet 
bardzo pomaga w studiach, ale większość twierdzi (89%), że nie chcieliby studiować 
wyłącznie przez Internet. Opinia studentów odnośnie sposobu wykorzystania komputera i 
Internetu jest bardziej jednoznaczna. Im większa znajomość nowej techniki tym lepsze i 
bardziej profesjonalne zastosowanie a mniej zabawy. Pojawiają się fragmenty internetowej 
demokracji i samorządu studenckiego. Internet staje się składowiskiem wiedzy dodatkowej o 
przedmiotach, egzaminach, opinii o wykładowcach, oceny wykładów, pytań 
egzaminacyjnych, ankiet studenckich dotyczących bieżącego życia środowiska. Takie 
mechanizmy pozwalają studentom wpływać wirtualnie na funkcjonowanie uczelni. Połowa 
studentów jest za powołaniem rodzaju oficjalnego dziekanatu wirtualnego, gdzie samemu 
można, w ramach wirtualnego regulaminu, załatwić większość spraw związanych ze 
studiami. Znaczna część studentów chciałaby mieć możliwość przekazywania swojej opinii 
władzom uczelni, bez jakiegokolwiek pośrednictwa organizacji i samorządu studenckiego. 
Bezpośrednie zaangażowanie w życie uczelni za pośrednictwem Internetu jest wg znacznej 
większości studentów modelem demokracji ich czasu.  

Przedmiotem badań jest nieznana problematyka uzależnienia od Internetu. 50% 
studentów o łatwym dostępie do Internetu korzysta z niego  codziennie i liczba ta wzrasta od 
pewnego czasu o ok. 10% co ok. dwa lata. Jedna czwarta studentów o stałym dostępie do 
sieci określa, że dla niektórych z nich Internet jest jak narkotyk. Sytuacja taka wydaje się 
sprzyjać powstawaniu uzależnienia. Zaledwie jedna czwarta studentów przyznaje się do 
korzystania w Internecie z materiałów nielegalnych i poszukiwania erotyki. Dane te są 
sprzeczne z innymi badaniami, np. statystyki ruchu internetowego. Do automatycznego, 
pozbawionego celu przeszukiwania WWW przyznaje się ponad 60% studentów. W tym 
zachowaniu odnajduje się analogię do długotrwałego bezcelowego oglądania wielu kanałów 
telewizji [123].  

Badania kulturowe, socjologiczne, psychologiczne, prawne i ekonomiczne nad 
Internetem dopiero się na świecie rozpoczynają. Po pierwszych wynikach widać już jak 
potencjalnie głęboki wpływ będzie nowa technologia miała na społeczeństwo jako całość oraz 
na każdego z nas z osobna.  

Internet posiada nie tylko zwolenników. Przeciwników cywilizacji obrazu jest wielu, 
także wśród naukowców, analityków nowej technologii, psychologów i socjologów. Nie tyle 
chodzi tu o zaprzestanie prac nad nową technologią, co jest praktycznie niemożliwe, ile o 
właściwą edukację. Uważają oni, że bez przygotowania cywilizacja obrazków jest 
niebezpieczna dla człowieka z wielu powodów. Obraz jest formą stosunkowo najłatwiej i 
najskuteczniej atakującą wnętrze człowieka. Obrazy są bardzo „hałaśliwe” i u wieku osób 
mogą paraliżować ducha i zniewalać człowieka. Niektórzy porównują działanie obrazów na 
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psychikę do narkotyków. Badania pokazują, że obrazy mogą uzależniać. Być może w 
niedalekiej przyszłości zarejestrowane zostaną jednostki chorobowe jak telemaniactwo i 
siecioholizm. Prowadzone są od stosunkowo niedawna badania nad uwarunkowaniami 
destrukcyjnego, i przeciwnie budującego, wpływu obrazów telewizyjnych i internetowych na 
człowieka. Destrukcyjny wpływ wielkiej ilości dynamicznej informacji obrazowej na 
człowieka objawia się wieloma drogami. Ludzie uzależnieni (lub raczej na drodze do 
uzależnienia) mogą zamykać się na treści ambitne. Mogą stawać się niewrażliwi na wiele 
innych problemów społecznych, psychicznych, duchowych, które powinny dotyczyć 
normalnego wrażliwego człowieka. Potrzeby ludzi nieprzygotowanych, nieodpornych i 
atakowanych informacją obrazową mogą ulegać specyficznemu zawężeniu.  

Informacja obrazowa jest bardzo łatwa w odbiorze. Oczywiście nie dotyczy to 
wszystkich informacji, ale znacznych części podawanych w TV i w Internecie. Zachęca 
niejako odbiorcę do lenistwa do poddania się bezmyślnemu tokowi obserwacji, wyłączenia 
się na wszystko inne. Ludzi podatnych na tego typu sugestię nie stać wkrótce na decyzję 
oderwania się od łatwego strumienia obrazów, nie stać ich na wyciszenie się na kontemplację. 
Wyciszenie się staje się czasem sam ze sobą nie do zniesienia. Czasem nudy w którym nie ma 
nic, jest pustka. A ta pustka to puste wnętrze uzależnionego człowieka, wnętrze nawykłe do 
bezrefleksyjnego trwania, do obrazowego i dźwiękowego wrzasku. Do skutecznego i 
pożytecznego odbioru informacji obrazowej trzeba być, być może – choć tego dzisiaj nie 
wiemy,  przygotowany przez edukację.  

W kręgach badaczy cywilizacji obrazu mówi się, że jest to cywilizacja imitacji. Świat 
imitacji w wielu sensach, także w tym, że świat wirtualny jest imitacją rzeczywistego. 
Imitacja, w procesie swoistej długotrwałej indoktrynacji obrazowej, staje się rzeczywistością, 
zaczyna posiadać znaczną, dla indoktrynowanych, wartość. Cywilizacja obrazu wbudowuje w 
nieprzygotowanego człowieka imitację obrazu świata, niby bliskiego realiom, ale jednak 
świata płaskiego, stereotypowego, teatralnego, irytującego.  

Istotną konsekwencją dominacji obrazu-imitacji jest marginalizacja słowa. Kulturę 
czytelnictwa zastępuje kultura oglądania. Niektórzy pejoratywnie określają to oglądactwem. 
W sensie humanistycznym, kultura, wiara i wiedza człowieka, do tej pory, brała się z 
„zasłuchania” w dziedzictwo narodowe, od niedawna zaczyna się brać z oglądania. Mówi się, 
że dominacja obrazu utrudnia dotarcie do prawdy, zmniejsza refleksyjność człowieka. Wojna 
obrazu ze słowem zaczęła się dopiero niedawno. Powstają agresywne techniki skutecznego 
oddziaływania, wręcz atakowania, obrazem podświadomości człowieka. Obrazy te są często 
ponętne i bardzo sugestywne. Czyżby więc wojna obrazu ze słowem miała charakter 
istotnego procesu cywilizacyjnego?  

Obraz-imitacja  jest bardzo łatwym nośnikiem nieprawdy. Poprzez swoją sugestywność 
nieprawda ta znacznie łatwiej dociera do ludzi nieprzygotowanych. Nieprawda i imitacja staje 
się rzeczywistością wzorcową, do której mamy zdążać, której mamy pożądać. Częściowo 
świadomie, a częściowo nie, maleje wrażliwość na nieprawdę. Dominacja obrazu i jego 
nadmiar w odbiorze mediów wydaje się być istotną konkurencją dla kultury, coś znaczącego, 
słowa padającego pomiędzy ludźmi. Media obrazu posiadają jednak już obecnie taką 
przewagę, że liczy się wyłącznie obraz medialny a nie żadne inne atrybuty - ludzi, procesów, 
faktów. Procesy te są wielkim i trudnym wyzwaniem dla przyszłego społeczeństwa 
informacyjnego. Wiek tego społeczeństwa na pewno nie będzie sielanką, jak to przedstawia 
się w publikacjach krajowych i UE dotyczących cywilizacji informacyjnej. Nie ma żadnych 
wątpliwości, że wszystkie plagi wejdą razem z nami na tzw. cyfrową platformę informacyjną. 
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29.   ZAGADNIENIA KULTUROWE  
INTERNETYZACJI SPOŁECZEŃSTWA  

 
W dniu 14 września 2001 na terenie Wydziału Fizyki Uniwersytetu 

Warszawskiego odbyło  się Sympozjum pt. Rewolucyjna Informacyjna – 
10 lat Internetu w Polsce. Program dostępny jest pod adresem 
www.internet10.pl/sympozjum.html. W programie było kilka referatów 
ogólnych wygłoszonych przez twórców Internetu w Polsce na temat 
powstania i rozwoju polskiego Internetu, wykorzystania Internetu w 
nauce, wykorzystania praktycznego, przyszłości, sztuki internetowej - 

net-artu. Program sympozjum obejmował także wystawę i pokazy multimedialne firm 
telekomunikacyjnych i komputerowych. W Pałacu Kazimierzowskim odbył się internetowy 
koncert muzyków grających w różnych miastach Polski zrealizowany przy udziale 
warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Szopena. Akademia Muzyczna 
organizowała już koncert internetowy w czasie Festiwalu Warszawska Jesień w 1998 roku. W 
programie prawykonanie utworu Stanisława Moryto napisanego specjalnie na 10 lecie 
Internetu. Otwarto również wystawę Komputer jako tworzywo przygotowaną przez artystów 
tworzących z wykorzystaniem najnowszych technik komputerowych i zorganizowaną przy 
udziale warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Rektor UW wydał uroczysty koktajl. 
Sympozjum towarzyszyło szereg imprez kulturalnych. 

Internet bezpośrednio lub pośrednio stał się platformą rozwoju różnych gatunków sztuki. 
Posiada także wpływ na wiele dziedzin kultury. Powstało wiele czasopism związanych z 
Internetem np. Magazyn Internet, Magazyn WWW. Powstało wiele czasopism wirtualnych, 
głównie dotyczących kultury i sztuki, literatury, poezji, malarstwu, grafiki komputerowej, ale 
także innych dziedzin, sportu, nauki, techniki, medycyny. Magazyn BizReporter porusza 
tematy biznesowe, prawnicze, ekonomiczne, a także dziedziny zarządzaniai marketingu. 
Również problemy socjologiczne związane z biznesem. Esensja (w podtytule Słowo i Obraz) 
to ambitny e-magazyn, który powstał w listopadzie 2000 w wyniku połączenia dwóch 
wcześniej wydawanych magazynów tzw. e-zinów: Framzety i The Valetz Magazine. 
Tematyka czasopisma obejmuje literaturę, poezję, komiks, film, książkę, naukę, science 
fiction, gry komputerowe. Są tam opowiadania, felietony, wywiady. W e-zinie Inkluz można 
znaleźć teksty z dziedzin takich jak: science fiction, fantasy, film, muzyka. Literatura. 
Magazyn publikuje opowiadania i felietony. E-zin Login Point ma w podtytule Magazyn 
Elektronicznej Rozrywki i dotyczy gier komputerowych oraz rozwojowi Internetu 
multimedialnego, a w szczególności integracji z telefonią komórkową. Miesięcznik 
elektroniczny Multum in Parvo poświęcony jest ekstremalnym odmianom muzyki. Każdy 
numer zawiera kilkanaście artykułów, prezentacje zespołów, recenzje nagrań, felietony i 
aktualności. E-zin NoName jest adresowany do ludzi młodych o zainteresowaniach 
humanistycznych i do miłośników sztuki. Numery zawierają felietony, opowiadania, poezję, 
teksty o muzyce i filmie oraz o technice komputerowej. Reporter to najstarszy polski 
magazyn internetowy o zasłużonej renomie. Prezentuje ciekawe artykuły, opowiadania, 
raporty, nowinki. Imponująca jest różnorodność tematyczna serwisu. Dostępne działy to 
nauka, technika, literatura, muzyka, film, sztuka, kultura, ludzie, wydarzenia, ciekawostki. 
WebReporter jest jednym z najlepszych magazynów elektronicznych o tematyce 
internetowej. Oprócz muzyki i kultury e-ziny są także publikowane w innych dziedzinach, np. 
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piłki nożnej dotyczą popularne: Te@m Zin, Polski Przegląd Piłkarski. Są one poświęcone 
rozgrywkom piłkarskim. Komentowane są aktualne wydarzenia w tej dziedzinie sportu.  

Odrębną rodzącą się dziedziną sztuki powstałą dzięki komputerom a rozpowszechnioną i 
wzbogaconą przez Internet jest grafika komputerowa i jej odmiany dynamiczne jak web art. 
W projekty web artu zaangażowanych jest coraz więcej artystów internetowych. Liczne 
galerie amatorskie i profesjonalne można znaleźć na sieci. Powstają kluby, artystów, 
programistów, kolekcjonerów, fanów. Powstają środowiska programistyczne do tworzenia 
tego typu sztuki i prowadzenia własnych poszukiwań np. Web Gallery Creator.  

Uwikłanie Internetu w kulturę i sztukę zwiększa się dynamicznie. Jego rola nie może być 
obecnie pominięta niemalże w żadnej z dziedzin twórczości, w tym także w programach 
finansowania kultury narodowej.  
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30.  PODSUMOWANIE 
 
Sieci naukowego Internetu posiadają dwa podstawowe cele. Służą obecnie jako 

podstawowy fragment infrastruktury badawczej dla międzynarodowej społeczności naukowej. 
Dodatkowo posiadają ważną rolę do spełnienia, zapewnienie swojego własnego rozwoju, w 
sensie technologii (we współpracy z telekomunikacją)  i wprowadzania nowych usług do 
obszaru telekomunikacji i teleinformatyki. Użytkownikami sieci naukowych są zazwyczaj 
osoby bliskie technikom komputerowym, obliczeniowym, programistycznym i sieciowym, a 
więc przygotowane do eksperymentów z nowymi technologiami. Te połączone czynniki 
sprzyjają przyspieszeniu rozwoju sieci Internet.  

Rozszerzanie użytecznego pasma transmisyjnego w światłowodowych systemach 
telekomunikacyjnych jest naturalnym procesem rozwojowym tej techniki, dodatkowo bardzo 
silnie ostatnio stymulowanym przez rozwój optycznego Internetu (gigabitowego Ethernetu) 
[www.gea.org]. Dla systemów dalekosiężnych istotne jest rozszerzenie pasma od trzeciego 
okna (pasmo 1500nm, C) w kierunku dłuższych fal (pasmo 1600nm, L). Dla systemów LAN, 
MAN, METRO istotne jest maksymalne rozszerzenie pasma wykorzystujące w pełni 
przezroczystość optyczną światłowodu krzemionkowego, a więc nie tylko w kierunku pasma 
L ale także pasma S (1400nm), oraz drugiego okna falowego (1300nm). W porównaniu z 
obecnym wykorzystaniem pasm falowych oznacza to przeszło dwukrotne rozszerzenie dla 
systemów dalekosiężnych i przeszło dziesięciokrotne dla systemów METRO. W przyszłości, 
wraz z dalszym rozwojem technologii wzmacniaczy optycznych to rozszerzenie efektywnego 
pasma transmisji światłowodowej dla obu podstawowych rodzajów sieci może być znacznie 
większe. Chodzi o jak najefektywniejsze wykorzystanie pasma przezroczystości światłowodu 
w obszarze o szerokości 800nm pomiędzy 1-1,8um. Do pełnego wykorzystania tego pasma 
jest jeszcze przed technologią telekomunikacji optycznej dość długa droga.  

Optyczny Internet jest definiowany jako każda sieć internetowa, gdzie połączenia 
warstwy łącza sieciowego są realizowane przy pomocy „dedykowanej” długości fali systemu 
WDM. Światłowód realizujący takie połączenie fizyczne jest przyłączony bezpośrednio do 
szerokopasmowego routera sieciowego. Taki zaawansowany technicznie router sieciowy 
zastępuje sprzęt przełączający i multipleksujący w tradycyjnych systemach ATM i 
SONET/SDH. Router fotoniczny jest zasadniczym urządzeniem statystycznego 
multipleksowania, który kontroluje dostęp do poszczególnych długości fali, oraz wykonuje 
funkcje przełączania, routowania i zabezpieczenia. Sieci SONET/SDH oraz ATM bazują na 
paradygmacie przełączanych obwodów, która to zasada leży u podstaw rozwoju 
telekomunikacji od czasów Grahama Bella. Internet Optyczny stwarza po raz pierwszy 
możliwość budowy sieci o prawdziwym charakterze „datagramowym” w warstwie łącza 
modelu OSI. Taka sieć została po raz pierwszy opisana przez cernowskich pionierów 
Internetu Vinta Cerfa i Boba Kahna [cern.ch] ponad dwadzieścia lat temu. Jedną z pierwszych 
na świecie aplikacji takiej sieci jest działający już projekt Narodowego Kanadyjskiego 
Internetu Optycznego CANARIE [www.canet.ca].  

Powyższy opis może być w zasadzie traktowany jako minimalna definicja Internetu 
Optycznego. W zakresie zagadnień architekturalnych i projektowych problematyka Internetu 
Optycznego nie jest zasadniczo odległa od budowy dzierżawionego łącza sieci Internet lub 
Stałego Układu Wirtualnego ATM (PVC – permanent virtual circuit). Jednakże inżynieria 
ruchu takiej sieci może być wyłącznie wykonywana w warstwie IP. Sieć nie posiada 
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podłożonej warstwy transportowej a więc protokoły takie jak MPLS – (Multi Protocol Label 
Switching) stają się zasadniczym elementem efektywnego zarządzania i inżynierii sieci. W 
przypadku sieci optycznej używającej wiele długości fali posiadamy znacznie więcej 
elastyczności odnośnie budowy topologii sieci. Wraz z dojrzewaniem technologii optycznych 
istnieje potencjalna możliwość przejścia w sieci Optycznego Internetu na całkowicie 
optyczne przełączanie i całkowicie optyczną architekturę routingu.  

Można już obecnie przewidzieć, że przyszła sieć Internet będzie rodzajem 
„homogenicznego kompozytu” różnego rodzaju protokołów transportu. A każdy z nich będzie 
pracował na swojej dedykowanej długości fali. Na rys.2.1. przedstawiono diagram ilustrujący 
możliwą przyszłą architekturę sieci Internet integrującą usługi IP na WDM oraz ATM i 
SONET. Protokół IP na WDM może być używany dla ruchu między komputerowego o 
dużym natężeniu o charakterystyce jakości „best effort” (BE) czyli wg. najlepszego starania 
operatora. System IP na ATM mógłby być używany dla sieci VPN oraz krytycznych 
zadaniowych aplikacji sieciowych IP. System IP na SONET mógłby być używany w celu 
agregacji i dostarczania tradycyjnych usług sieciowych IP dostarczanych obecnie łączami T1 
oraz DS3s.  

Obecnie operatorzy instalują systemy do 128 długości fal w systemach WDM (także 64, 
80, 100, 120). Niektórzy producenci anonsują już obecnie zaawansowane prace wdrożeniowe 
nad systemami z 200 „lambdami”. Prace badawcze w laboratoriach producentów trwają nad 
systemami do 1000 lambd [www.lucent.com]. W ciągu kilku najbliższych lat pasmo sieci 
dramatycznie wzrośnie wraz z powszechnym wdrożeniem systemów wielofalowych 
HDWDM o dużej gęstości. Przewiduje się, że gwałtowny rozwój pasma sieci Internet, 
spowodowany komunikacją międzykomputerową oraz multimediami może znacznie 
przekroczyć wzrost mocy obliczeniowej komputerów, obecnie spełniający empiryczne prawo 
Moora (podwojenie mocy obliczeniowej procesora co 18 miesięcy) co schematycznie 
przedstawiono na rys.2.2.  

Skokowy przyrost pasma, spowodowany technologiami fotonicznymi, będzie miał 
znaczenie nie tylko ilościowe na rozwój sieci Internet. Wpłynie w sposób podstawowy na 
architekturę komputerowych sieci transmisji danych, które mogą wyodrębnić się w zupełnie 
osobną kategorię niedostępną bezpośrednio przez szeregowych użytkowników. To komputery 
a nie sieć mogą stać się elementami kontrolującymi sieć, jej projekt, jakość oferowanych 
usług, zaawansowane zastosowania sieci, itp. Obecnie ocenia się, że transmisja danych 
przekroczyła, w czołowych społeczeństwach pod względem struktury rozwoju 
telekomunikacji, pięciokrotnie transmisję głosu. Przewiduje się, że w roku 2005 stosunek 
transmisji D/V będzie wynosił w tych krajach ok. 25. Ostrożna ocena wzrostu ruchu 
internetowego mówi o jego podwajaniu co 6 miesięcy, choć ostatnio ta szybkość wzrostu się 
nieco obniżyła i ta tendencja zniżkowa trwa nadal. Ta stopa wzrostu ruchu doprowadzi 
prawdopodobnie do przekroczenia przez sieć Internet zagregowanego pasma 100TB/s do 
2002 roku [10-23]. Pokonanie następnej bariery 1PB/s może zabrać zaledwie kilka lat. 
Rozwój Terabitowych sieci Optycznego Internetu może zależeć od odpowiedzi na kilka 
pytań. Kiedy zagregowana przepływność sieci globalnej przekroczy 100TB/s, za dwa, czy 
raczej za pięć lat? Jak sprawdzi się protokół IPv6 przy tak dynamicznym rozroście sieci IP? 
Kiedy ilość stacji PC podłączonych do sieci globalnej przekroczy 10E9? Jaki rodzaj ruchu 
będzie dominował w sieci globalnej za pięć lat: człowiek-człowiek, człowiek-komputer czy 
komputer-komputer? 

Jednym z najbardziej prawdopodobnych modeli rozwojowych przyszłych sieci będzie 
tzw. model grubych przezroczystych optycznych rur, inteligentnie zarządzanych z 
dokładnością do jednej długości fali. Możliwości dynamicznej rekonfiguracji i inteligencja 
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sieci będzie umieszczona na jej obrzeżach. Ciągle wzrastający popyt na pasmo, stymulowany 
przez nowe aplikacje będzie nieustającą siłą napędzającą badania, rozwój i praktyczne 
wdrożenia. Pasmo stało się współczesną walutą a wiodącą  rolę średniowiecznych miast 
portowych przejęły centra uniwersyteckie.  

Osoby związane z ciałami decyzyjnymi na poziomach akademickim, przemysłowym i 
politycznym, ale także użytkownicy Internetu zaczynają zauważać, że Internet rzeczywiście 
zaczyna powoli ewolucyjnie zmieniać wszystko. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że jest 
to dopiero sam początek procesu teleinformatyzacji (internetyzacji) społeczeństwa. Termin 
Internet jest używany jako skrótowa nazwa wielu z tych procesów dotykających całe 
społeczeństwo w jego niemal wszystkich warstwach.  

Naturalną podstawą działania nowego wymiaru przestrzeni społecznej jest pasmo, 
szerokie, łatwo dostępne, tanie. Poprzednio bardzo ograniczone, ściśle reglamentowane, 
obecnie staje się silnikiem rozwoju platformy komunikacji społecznej. Staje się, jak niektórzy 
specjaliści internetowi określają, być może nie do końca eufemistycznie, nową walutą, 
nowym pieniądzem. Walutą za którą nabywamy dostęp do źródeł informacji i przy pomocy 
której tworzymy kapitał intelektualny. 

Internet zmienia położenie i rolę geograficzną miast, miejscowości i całych obszarów. Z 
jednej strony globalizuje, wyrównuje szanse, z drugiej doprowadza do innych podziałów. 
Porty morskie tracą na znaczeniu, zyskują na znaczeniu wielkie porty internetowe – obecnie 
określane terminem Gigapopów. Intelektualnym centrum internetowym świata stają się 
wielkie centra akademickie, tam gdzie generowane są i przepływają wielkie ilości informacji 
zapisywanych w Internecie. Miasta akademickie stają się średniowiecznymi portami 
morskimi ery informacyjnej.  

Obserwowane jest powszechne zjawisko zachłyśnięcia się Internetem. Technologia, już 
dziś to zauważamy, jest w stanie rzeczywiście zmienić społeczeństwo, już dziś wiele obiecuje 
ale jeszcze tych obietnic nie spełnia.  Nasycenie Internetem nie jest obecnie zadowalające 
prawie nigdzie na świecie. W najbardziej zaawansowanych krajach (np. Anglia) częste 
używanie sieci, w różnych celach, deklaruje obecnie ok. 30% społeczeństwa. Ten poziom 
umownie nazywamy nasyceniem społeczeństwa Internetem. U nas jest to obecnie ok. 5-7%. 
W USA założono otrzymanie stanu nasycenia 50% do roku 2005. Ale i USA są olbrzymie 
trudności z internetyzacją szkół, i społeczności lokalnych, między innymi,  ze względu na 
wielkie rozmiary kraju. Z badań  Instytutu IEEE wynika, że w większości szkół lokalnych 
infrastruktura internetowa jest bardzo słaba, łącza wolne, ilość uczniów na komputer znaczna. 

Obecna taryfikacja Internetu zarówno na świecie a szczególnie u nas w kraju jest 
zupełnie nie adekwatna do istniejącej sytuacji w rozwijającej się technologii. Polityka cen 
zdaje się hamować intensywny rozwój sieci. Dzierżawienie pasma odbywa się po kosztach 
znacznie zawyżonych co nie sprzyja tworzeniu internetowej infrastruktury po stronie 
użytkownika biznesowego. Modemy DSL, kablowe, SDI, PTT (PSTN) nie zapewniają 
odpowiednich warunków dalszego szybkiego rozwoju sieci wśród użytkowników 
prywatnych. Monopolistyczne praktyki bardzo nielicznych w naszym kraju niezależnych 
operatorów telekomunikacyjnych, firm budujących infrastrukturę sieciową a także nieuczciwe 
praktyki wielu firm ISP nie sprzyjają. Nagminne jest aroganckie podejście dużego operatora 
nawet wobec przedstawicieli samorządu lokalnego a co dopiero mówić o indywidualnym 
użytkowniku. Nie ma jasnej polityki inwestycyjnej w szerszej skali. Infrastruktura 
komputerowa, poza ośrodkami akademickimi jest słaba. Dyskryminacja cyfrowa zamiast 
zanikać ulega dalszemu pogłębianiu. Samorządy lokalne nie są właścicielami infrastruktury 
sieciowej na swoim terenie. Jakie są więc najefektywniejsze drogi upowszechnienia 
teleinformatyki? Jakie są metody wymuszenia lokalnej konkurencji infrastrukturalnej a nie 
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pozornej konkurencji usług bazujących ciągle na tej samej niedorozwiniętej infrastrukturze? 
Przeglądając sieć Internet i poszukując źródeł informacji ekonomicznych, ale nie w aspekcie 
przyszłych planów rozwojowych, lecz stanu na dzień dzisiejszy, można znaleźć wiele 
problemów w różnych krajach podobnych do tych które sygnalizowano powyżej.   

Konkurencja infrastrukturalna wymaga własności struktury sieciowej przez społeczności 
lokalne a nie firmy telekomunikacyjne. Tylko społeczności lokalne, szczególnie na obszarach 
wiejskich, mogą zadbać odpowiednio o swój interes i zbudować lokalną teleinformatyczną 
sieć dostępową dopasowaną do swoich potrzeb. Lokalna własność infrastruktury jest 
gwarantem konkurencji dla operatorów i dostarczycieli usług. Powoduje obniżenie cen w 
okolice rzeczywistych kosztów. Jest gwarantem możliwości wyboru dla firm lokalnych i 
użytkowników.  

Zmiany technologiczne doprowadziły do sytuacji, że sieci MAN mogą być obecnie 
budowane jako duże sieci LAN z zastosowaniem protokołu IP bezpośrednio na światłowodzie 
i ewentualnie (w miarę potrzeby) zwielokrotnienia WDM. Technologia dużego LAN jest co 
najmniej jeden, nawet dwa rzędy wielkości tańsza od klasycznej sieci MAN. Stosując takie 
rozwiązanie nie konieczne jest dzierżawienie pasma od operatora telekomunikacyjnego. 
Będąc właścicielem lub zarządzając kablem optycznym, światłowodem lub długością fali w 
światłowodzie pozwala klientowi na kontrolę skalowania pasma jedynie poprzez, na ogół 
niezbyt kosztowną, wymianę optoelektroniki/elektroniki centralowej.  

W społeczeństwach, gdzie rola uniwersytetów jest wysoka, między innymi poprzez 
odpowiednie finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego, oraz silną promocję współpracy z 
przemysłem, posiadają one najbardziej adekwatne narzędzia do stania się centrami tworzenia,  
testowania i wdrażania nowych technologii sieciowych, także a może przede wszystkim w  
społecznościach lokalnych. Uniwersytety mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji 
lokalnych inicjatyw sieciowych. Inicjatywy te mogą mieć charakter „carrier-neutral”. Lokalne 
inicjatywy sieciowe powinny być budowane systematycznie ze zrozumieniem kierunków 
rozwoju technologii,  możliwości, korzyści, trudności, ale także potencjalnych zysków na 
płaszczyźnie społecznej i ekonomicznej.  

Na terenie obszarów zurbanizowanych bardzo kosztowne jest układanie nowej 
infrastruktury kablowej przez operatorów telekomunikacyjnych. Nie do pomyślenia jest 
obecnie coraz częściej pozwalanie różnym operatorom na budowę swoich własnych 
infrastruktur kablowych. Wydaje się, że infrastruktura optyczna powinna być, w nowych 
warunkach systemów ultra-szerokopasmowych, własnością municypalną.  

Tradycyjnie każda firma telekomunikacyjna budowała swoją własną sieć do każdego 
klienta. Taki system działał rozsądnie dobrze gdy na danym terenie działała jedna 
telekomunikacyjna firma budowlana i jeden operator. W przypadku wielu operatorów nie jest 
możliwa budowa wielu indywidualnych sieci. Konieczna jest wspólna, odpowiednio silna, 
infrastruktura, służąca wszystkim operatorom. Dodatkowo, poprzedni model jest całkowicie 
przeciw otwartej konkurencji, i zdecydowanie faworyzuje właściciela kabla. Znakomitym 
rozwiązaniem tych problemów jest jeśli właścicielem infrastruktury lokalnej jest lokalna 
społeczność. To społeczność lokalna decyduje o rodzajach i jakości dostarczanych do niej 
usług telekomunikacyjnych poprzez otwarty wybór operatora.  

Infrastruktura telekomunikacyjna dla nowego szerokopasmowego Optycznego Internetu 
staje się analogiczna do pozostałych części infrastruktury technicznej lokalnego obszaru. 
Staje się analogiczna do dróg, mostów, systemu energetycznego, wodociągów i kanalizacji. 
Taka infrastruktura musi być własnością lokalną, jeśli służy lokalnym potrzebom. Gdy 
lokalna społeczność, będąca zorganizowaną zbiorowością przedsiębiorstw, samorządu, 
organizacji użyteczności publicznej, szkół, szpitali, firm infrastruktury technicznej, jest 
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właścicielem swoich kabli światłowodowych, wówczas rozwój systemu teleinformatycznego 
podlega najlepszym prawom efektywności w sensie kosztów, możliwości, planowania, 
rozwoju, itp. Projekty takie nazywane są w sieci przedsięwzięciami kondominialnymi 
publiczno-prywatnymi (Condominium Fibre).  

Samorząd lokalny zaczyna sobie zdawać sprawę, że infrastruktura telekomunikacyjna 
jest silnym czynnikiem rozwoju ekonomicznego zarówno w dziedzinach klasycznych jak 
szczególnie dla nowego rodzaju ekonomii elektronicznej. Lokalna infrastruktura 
telekomunikacyjna, będąca własnością społeczności lokalnej  staje się fundamentem 
lokalnego rozwoju gospodarczego tak niezbędnym jak kiedyś były (i nadal są) drogi i mosty.  

Powstające nowe telekomunikacyjne firmy światłowodowe rozumieją te problemy i 
chętnie współpracują ze społecznościami lokalnymi w celu inwestycji we własnościowe 
rozwiązania infrastrukturalne o otwartym dostępie. Inwestycje te odbywają się na warunkach 
dopasowanych do wymagań lokalnych. W taki właśnie sposób, na lokalnym poziomie, 
między innymi, przezwycięża się bariery globalnego podziału cyfrowego społeczeństwa. 
Przykładów takich inicjatyw światłowodowych systemów prywatno/publicznych 
kondominialnych jest wiele o różnej skali geograficznej i finansowej.  Jednym z przykładów 
największych inicjatyw tego typu jest sieć CivicNet budowana obecnie w Chicago.  

Początkowe badania nad sieciami kondominialnymi (nazywanymi także sieciami 
prywatno – publicznymi METRO) stosującymi tanie technologie LAN do budowy systemów 
strukturalnie analogicznych do MAN [132] pokazują obniżkę kosztów nawet o dziesięć razy 
w porównaniu do obecnych cen telekomunikacyjnych. Powoduje to zwrot inwestycji w 
okresie poniżej jednego roku. Własnościowa infrastruktura światłowodowa umożliwia 
ustanowienie własnej struktury połączeń pomiędzy użytkownikami bazującej na efektywnym 
rachunku ekonomicznym, redukując np. liczbę drogich serwerów. Własnościowa 
infrastruktura kablowych tras telekomunikacyjnych pozwala na odpowiednie gospodarowanie 
nimi. Dobrze zaplanowana infrastruktura tras kablowych pozwala na skalowanie systemu, 
dzierżawę operatorom przestrzeni w traktach kablowych a to prowadzi do braku konieczności 
ciągłego rozkopywania dróg oraz do korzyści materialnych odnoszonych przez lokalną 
społeczność. Własnościowa infrastruktura telekomunikacyjna pomaga zarówno społeczności 
lokalnej jak i operatorom na szybsze i efektywniejsze kosztowo wdrażanie nowych 
internetowych sieci dostępowych w skali lokalnej.  

Przeprowadzone ostatnio badania dotyczące możliwości komunikacji via email z firmami 
i instytucjami w Polsce wskazują na znaczny stopień ignorowania tego typu komunikacji 
przez badanych. Do badanych instytucji – duże znane spółki, liderzy branżowi, resorty 
gospodarcze, organizacje – trafiały emaile z rozmaitymi pytaniami od fikcyjnych 
interesantów [151]. Wykorzystywano adresy z firmowych witryn WWW. Odpowiedzi 
otrzymano od 48% instytucji. W niektórych branżach instytucje, mimo posiania witryny 
internetowej, zupełnie ignorują próby skontaktowania się z nimi przez Internet.  

Same z siebie, tanie, szybkie sieci Ethernet budowane wokół światłowodu 
kondominialnego lub municypalnego czy gminnego mogą być przedmiotem zainteresowania 
niewielkiej ilości organizacji lokalnych jak szkół, samorządów lokalnych, bibliotek 
publicznych, szpitali, banków, firm, i innych organizacji mających wiele lokalizacji 
rozłożonych w danych regionie geograficznym. Jednakże, gdy taka sieć jest połączona z 
prywatną gigabitową siecią dalekosiężną DWDM na ciemnym światłowodzie, którego 
właścicielem jest konsorcjum użytkowników LAN, sytuacja ulega dramatycznej zmianie. 
Sieć LAN uzyskuje wiele z funkcjonalności MAN i WAN dając pasmo, dostęp do świata, 
dostęp do Internetu, zwiększając zakresu usług - w cenie niewiele przekraczającej 
dotychczasowe koszty użytkowania LAN.  
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Z czasem ekonomika instytucjonalnych sieci LAN budowanych wokół 
krótkodystansowych światłowodów prywatnych i dalekosiężnych prywatnych długości fal, 
każda z tych technik zdolna do dostarczenia pasma multi-gigabitowego obecnie i 
terabitowego wkrótce, całkowicie może zmienić tradycyjny model operatorskiego przemysłu 
telekomunikacyjnego bazującego na zarządzanych usługach sieciowych budowanych wokół 
infrastruktury własnościowej operatora.  

Protokół LAN Ethernet jest jedną z podstawowych sił przebudowujących 
telekomunikację. Powstały 20 lat temu, od 10 lat dominujący coraz bardziej w technologii 
LAN  wchodzi i inne obszary transmisji danych. To co obserwujemy obecnie jest dopiero 
początkiem prawdziwych przemian w telekomunikacji, których doznamy wraz z powszechną 
dostępnością pasma multigigabitowego.  
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