










Rysunek 1-1 - Produkty wydawnictwa Bauer narynku polskim - źródło www.bauer.pl

Kolejną zagraniczną grupą wydawniczą jest Polskapresse, która wydaje w Polsce 10
dzienników regionalnych:

Dziennik Bałtycki / Wieczór Wybrzeża
Express Ilustrowany
Wieczór Wybrzeża
Express Ilustrowany
Dziennik Łódzki

Dziennik Zachodni
Trybuna Śląska

Słowo Polskie GazetaWrocławska

Gazeta Krakowska
Gazeta Poznańska

Dziennik: Polski
Głos Wielkopolski

Polskapresse wydaje również gazety bezpłatne, 3 tygodniki ogłoszeniowe. W skład grupy
wchodzą 4 serwisy internetowe: gratka.pl, naszemiasto.pl, motofakty.pl, telemagazyn.pl oraz
5 drukarń.

Rysunek 1-2 Struktura dzienników wydawanych przez Polskapresse - źródło www.polskapresse.pl
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Grupa wydawnicza Orkla Press znana głównie z dziennika "Rzeczpospolita" wydaje

Gazeta Pomorska
Głos Pomorza
Głos Szczeciński

Kurier Poranny
Dziennik Wschodni
Echo Dnia
Gazeta Lubuska
Nowa Trybuna Opolska
Nowiny
Gazeta Współczesna

Głos Koszaliński

Głos Słupski

Słowo Ludu
Tygodnik Ostrołęcki

Rzeczpospolita
Kauno diena
Vysokyj Zamok
Media Tak

Rysunek 1-3 Grupa wydanicza OrklaPress źródło www.orkla.pl

Agora S.A. poza ogólnie znaną "GazetąWyborczą" wydaje również:

magazyny kolorowe:

"Poradnik Domowy"
"Cztery Kąty"

"Ładny Dom"
"Kwietnik"
"Bukiety"
"Ogrody, Ogródki, Zieleńce"
"Kuchnia. Magazyn Dla Smakoszy"
"Lubię Gotować"
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"Dziecko - Miesięcznik Troskliwych Rodziców"
"Auto+"
"Świat Motocykli"
"Świat Skuterów"
oraz
gazetę bezpłatna "Metro"
agencję foto - http://agencja.gazeta.pll
portal internetowy http://www.gazeta.pl/
internetowąwersję Gazety Wyborczej http://www.wyborcza.pl/

Posiada:
internetowe archiwum "Gazety Wyborczej"
system monitoringu reklamy prasowej http://monitoring.gazeta.pl/
drukarnie w Warszawie, Pile i Tychach
28 lokalnych rozgłośni radiowych

Gazeta Wyborcza ma strukturę krajowo-lokalną, każde wydanie składa się z części lokalnej i
krajowej.

I

(

· - . _r""-

Rysunek 1-4 Struktura regionalna Gazety Wyborczej - źródło www.agora.pl

Części lokalne Gazety Wyborczej powstają w całości w oddziałach lokalnych (część krajowa
powstaje w Warszawie i podlega tzw. ciągłej mutacji - przez okres od godziny 20.00 do 01.00
jest zmieniana treść Gazety Wyborczej). W ten sposób dostosowuje się "Gazetę Wyborczą"

do ośrodków regionalnych (wydarzenie ważne -w Krakowie nie musi być istotne dla
mieszkańców Gdańska) oraz do najnowszych wydarzeń (coś co wydarzyło się o godzinie
23.00 znajdzie się w Gazecie w Warszawie, ale w wydaniu Olsztyńskim drukowanym ok.
godziny 21.00 nie będzie o tym wzmianki).

Każdego dnia w Gazecie Wyborczej ukazują się również dodatki tematyczne. Dodatki te
najczęściej mają wersje lokalne. Wszystkie wersje wszystkich dodatków muszą trafić na czas
do drukarń.
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Rysunek 1-5 Dodatki tematyczne doGazety Wyborczej - źródło www.agora.pl

Treść gotowej gazety w postaci elektronicznej jest przesyłanado drukarń siecią komputerową

o długości ponad 4300km.

Rysunek 1-6 Sieć telekomunikacyjna Agory S.A. - źródło www.agora.pl

Druk Gazety odbywa się w trzech drukarniach: w Warszawie, Pile i Tychach. Druk dodatków
kolorowych odbywa się w drukarniach firmy "Winkowski" w Pile i w Radzyminie.

Wielkość produkcji oraz jej złożoność, można prześledzić na podstawie opublikowanych
materiałów i prospektów emisyjnych obecnej na Giełdzie Papierów Wartościowych Agory
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źródła

informacji

Rysunek 1-7 Model funkcjonowania przedsiębiorstwa medialnego - opracowanie własne

Zastosowanie takiego modelu jest przydatne do analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa.

1.5 Funkcjonowanie systemów informatycznych
Celem istnienia systemów informatycznych jest wspieranie działalności firmy, podnoszenie
konkurencyjności i umożliwienie rozwoju. W dużych organizacjach o bardzo złożonych

systemach informatycznych, przetwarzających ogromne ilości danych, systemy
informatyczne zaczynają funkcjonować w oderwaniu od celów działania firmy. Mała

elastyczność systemów informatycznych może być hamulcem uniemożliwiającym rozwój
działalności biznesowej.

W firmach medialnych, w których głównym procesem produkcyjnym jest przetwarzanie
informacji, sprawne i elastyczne działanie systemów przetwarzających informacje jest
zagadnieniem o kluczowym znaczeniu.

Funkcjonowanie systemów informatycznych, musi być oceniane w kategoriach biznesowych.
Dla działania firmy nie jest istotne czy system jest zaawansowany technologicznie, czy jest
wygodny dla informatyków. Ważne jest jak system wspiera działalność i rozwój firmy, czy
jest bezpieczny, ile kosztuje jego zakup i utrzymanie.

1.6 Warunki funkcjonowania systemów informatycznych
Systemy informatyczne w organizacjach działających na dynamicznie zmieniającym się

rynku, w krajach o dużej niestabilności przepisów gospodarczych, funkcjonują w warunkach
niepewnych. Czynniki niepewności możemy podzielić na trzy grupy: niepewność

organizacyjną, technologiczną i wydajnościową.

1.6.1 Niepewność związana ze środowiskiem legislacyjnym i gospodarczym
Do istotnych źródeł niepewności w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego
przedsiębiorstwa zalicza się niepewność legislacyjna. Działania prawodawcy w obszarach
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związanych z informatyką i telekomunikacją, mogą powodować istotne utrudnienia w
projektowaniu i eksploatowaniu systemów teleinformatycznych.

Przykładem takich działań, istotnie wpływających na strukturę sieci teleinformatycznej była

ustawa Prawo Telekomunikacyjne z 2000 r. [Ustawa-PT-2000]. Ustawa ta zaliczyła wszystkie
firmy świadczące jakiekolwiek usługi telekomunikacyjne, do grona "operatorów".
Wystarczało, aby firma udostępniła innej firmie3 linię telefoniczną lub łącze internetowe, a
zgodnie z Ustawą stawała się operatorem. W szczególności dotknęło to firmy o strukturze
holdingowej, świadczące usługi telekomunikacyjne wyłącznie na rzecz podmiotów zależnych.

Na "operatorów" rozporządzeniem wykonawczym do ustawy Prawo Telekomunikacyjne
"rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie wykonywania
przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwapaństwa oraz bezpieczeństwa i
porządku publicznego Dz. U. Nr 19, poz. 166" ) nałożono obowiązek przygotowania
infrastruktury do podsłuchiwania i rejestrowania przesyłanych treści w sieci
telekomunikacyjnej. Rozporządzenie było przygotowane z myślą o "operatorach" w
potocznym rozumieniu tego słowa, czyli "operatorach publicznych sieci telefonicznych" w
rozumieniu Ustawy. Objęło jednak wszystkich "operatorów" - czyli również przedsiębiorców

świadczących jakiekolwiek usługi telekomunikacyjne. Spełnienie tych wymagań było bardzo
kosztowne". W przypadku niektórych usług telekomunikacyjnych np. wspólnego korzystania
z sieci komputerowej przez kilka spółek holdingu było to niemożliwe do spełnienia. Ustawa
Prawo Telekomunikacyjne z roku 2004r ponownie zmieniła definicję "operatora".

Kolejnym przykładem działań legislacyjnych, ingerujących w sieć teleinformatyczną

przedsiębiorstwa, była próba zaliczenia stosowanej w sieci teleinformatycznej
przedsiębiorstwa technologii przesyłania głosu w pakietach danych - VoIP do "usług

telefonicznych" na które wymagana była koncesja. Szerzej to zagadnienie jest omawiane w
pracy [Łopaciński-2].

Również przepisy o ochronie danych osobowych narzucają istotne wymagania na
funkcjonowanie sieci teleinformatycznej np. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. "w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych" (Dz. U. Nr
100, poz. 1024).

Dla przedsiębiorstw działających na rynku medialnym źródłem niepewności legislacyjnej
mogą być działania organów zajmujących się regulacją rynku np. Urząd Regulacji
Telekomunikacji i Poczty http://www.urtip.gov.pl. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
http://www.larit.gov.pl, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl

3 O ile zakończenie linii było zlokalizowane na innej nieruchomości gruntowej lub w budynku mieszkalnym.

4 Więcej informacji na temat trybu wprowadzania rozporządzenia i nakładanych nim obowiązków jest m.in. w
artykułach opublikowanych w "Gazecie Wyborczej":

- "Wielki Brat na koszt firmy" Paweł Rożyński współpraca Dariusz Ćwiklak, Maciej Łopaciński - "Gazeta
Wyborcza" z dnia 19/03/2003r.

"Operator to nie inwigilator" Paweł Rożyński współpraca Maciej Łopaciński, Ewa Siedlecka, Wacław

Radziwinowicz - "Gazeta Wyborcza" z dnia 20/03/2003r.
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Firma jest właścicielem przesyłanych Brak kontroli nad przesyłanymi informacjami
informacji i ma nad nimi pełną kontrolę - są one własnością klientów

Tabela 2-1 Porówanie sieci korporacyjnej z siecią operatora - opracowanie własne

3 Analiza systemowa systemu teleinformatycznego koncernu
medialnego

Całościowa globalna optymalizacja systemów teleinformatycznych jest praktycznie
niemożliwa. Już samo zdefiniowanie pojęcia systemu optymalnego nastręcza bardzo wiele
trudności. Optymalność będzie inaczej postrzegana przez użytkowników poszczególnych
podsystemów, aplikacji, inaczej przez osoby odpowiedzialne za finanse, a jeszcze inaczej
przez osoby odpowiedzialne za stronę technologiczną. Nawet osoby zajmujące się tym
samym zagadnieniem w zależności od własnego systemu wartości, awersji do ryzyka, funkcji
użyteczności, mogą uznawać inne rozwiązania za optymalne [Roy].

Metodą do znalezienia najlepszego rozwiązania jest dekompozycja dużego problemu na małe

podproblemy. Podział dużego zagadnienia na mniejsze oraz określenie celów optymalizacji i
zmiennych decyzyjnych dla podproblemów jest możliwy w wyniku przeprowadzenia analizy
systemowej problemu.

3.1 Definicja systemu sieci teleinformatycznej
W pracy tej analizowane są systemy informatyczne ze szczególnym uwzględnieniem systemu
sieci teleinformatycznej. System sieci teleinformatycznej w tej pracy rozumiany jest jako
zespół łączy i urządzeń sieciowych służący do przesyłania danych pomiędzy systemami
komputerowymi. W odniesieniu do modelu ISO/OSI analizowany system sieci
teleinformatycznej zajmuje się tylko i wyłącznie pierwszymi trzema warstwami tego modelu.

2. Łącza danych

1. Fizyczna

System sieci
tel einformatycznej

Inne systemy
informatyczne

Rysunek 3-1 Model systemu sieciowego wodniesieniu do modelu 180/081- opracowanie własne

Zadaniem systemu sieciowego jest przesłanie danych. Wiele z systemów informatycznych
nakłada dodatkowe wymagania na sposób i jakość przesyłania danych. Do takich wymagań

zaliczamy:

wymagane pasmo (liczba danych przesyłanych w jednostce czasu).
maksymalne dopuszczalne opóźnienie przesyłanych danych
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wahania opóźnień transmisji kolejnych pakietów - (ang. jitter')
niezawodność(prawdopodobieństwo,że system działa bez awarii w określonym

przedziale czasu")

Rysunek 3-2 Przykładowe wymagania systemów informatycznego - opracowanie własne

System sieci teleinformatycznej (obejmujący warstwy 1-3 modelu ISO/OSI) nie zajmuje się

zapewnieniem integralności i poufności danych. Te zadania są realizowane przez warstwy
wyższe modelu ISO/OSI7

.

System sieciowy (warstwy 1-3 modelu ISO/OSI) nie zajmuje się szyfrowaniem - jeśli jakiś

system wymaga poufności danych to szyfrowanie i deszyfrowanie jest dokonane wewnątrz

tego systemu - jest niewidoczne dla systemu sieciowego.

3.2 Identyfikacja systemów o istotnych wymaganiach
Niektóre z systemów informatycznych, korzystających z sieci teleinformatycznej cechują się

szczególnie dużymi wymaganiami jakościowymi w stosunku do sieci. Wymagania te
stanowią istotne kryteria w projektowaniu i optymalizacji sieci teleinformatycznej.
Najczęściej spotykanym i najbardziej znanym wymaganiem jest przepustowość jaką sieć

udostępnia systemowi informatycznemu. Do innych wymagań zalicza się: opóźnienie, stałość

opóźnienia, odsetek traconych pakietów itp. Poniżej zostanie przedstawionych k:ilka
systemów cechujących się szczególnymi wymaganiami jakościowymi.

5 W polskim piśmiennictwie technicznym brakuje dobrego tłumaczenia pojęcia .jitter". Miesięcznik Networld
stosuje pisownię .jitter", przy pierwszym wystąpieniu dodaje w nawiasie "wahania opóźnień pakietów u
odbiorcy" - Networld 12/2004 str. 36

6 Glendford J. Myers w pracy [Myers] na str. 20 defmiuje niezawodność "Niezawodność oprogramowania jest
prawdopodobieństwem,że oprogramowanie działa bez awarii w określonym przedziale czasu, opatrzonym wagą

odpowiadającąkosztom poniesionym przez użytkownika z powodu każdej zaistniałej awarii". Przyjęta w pracy
definicj a niezawodności jest uproszczeniem definicj i Myers' a.

7 Jeśli dane przesyłane przez sieć zostaną utracone lub przekłamane, zdarzenie takie jest stwierdzane, na
podstawie numerów pakietów lub sum kontrolnych, przez stos TCP/IP, na komputerze odbierającym dane.
Następuje wówczas retransmisja zagubionego lub uszkodzonego pakietu. Celowe gubienie przez sieć pakietów
jest wykorzystywane do poinformowania stacji końcowych, że powinny zwolnić transmisję [Cisco-l ].
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3.2.1 System o istotnym zapotrze owaniu na p zepustowość

Systemem o największym zapotrzebowaniu na przepustowość w sieci teleinformatycznej
koncernu medialnego jest system transmisji dużych plików produkcyjnych. System ten
potrzebuje dużej przepustowości sieci teleinformatycznej, głównie wieczorem, gdy inne
systemy już nie pracują lub pracują w ograniczonym zakresie. Spełnienie wymagań tego
systemu, gwarantuje spełnienie wymagań pozostałych systemów, o ile pozostałe systemy
pracują w innych godzinach i suma ich zapotrzebowania na pasmo jest mniejsza niż

zapotrzebowanie na pasmo systemu transmisji dużych plików. Wykres poniżej przedstawia
wielkość plików produkcyjnych przesyłanych w rzeczywistym systemie w dniu 5.04.2002.
Widać z niego, iż w godzinach 01:00-16:00 łącza transmisyjne nie są wykorzystywane przez
ten system i mogą być użyte przez inne systemy.
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Godziny w ciągu doby

Wykres 3-1 Wielkość plikówwysłanych w ciągu doby - opracowanie własne

3.2.2 System o istotnym zapotrzebowaniu na małe opóźnienie

Systemem o istotnym zapotrzebowaniu na małe opóźnienia, w analizowanej sieci, jest system
sprzedażowy. Jest to system oparty na sekwencjach kwerend SQLowych, wykonywanych w
sieci rozległej. Szczegółowo problemy związane z takimi systemami zostały opisane w pracy
[Łopaciński-3], oraz w niniejszej pracy w akapicie 4.3.3.3. Na podstawie przeprowadzonych
badań można przyjąć, że maksymalne opóźnienie w sieci dla tego systemu wynosi 100ms.
Przekroczenie tego opóźnienia powoduje nieakceptowane przez użytkownika pogorszenie
jakości pracy. W pozostałych systemach nawet dużo większe opóźnienia nie są zauważane

przez użytkowników.

3.2.3 System o istotnym wymaganiu na małą zmienność opóźnienia

Systemem najbardziej wrażliwym na zmienność opóźnienia jest system przesyłania głosu w
sieci. Należy jednak uwzględnić fakt, że działanie tego systemu nie jest krytyczne dla
działania firmy. W przypadku awarii tego systemu rozmowy telefoniczne można przesłać

przez publiczną sieć telefoniczną płacąc za czas połączeń zgodnie z normalnymi taryfami
operatorów telekomunikacyjnych.
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Wykres 4-1 Porównanie cen łączy 2Mb/s i n*64kb/s - opracowanie własne

Z wykresu wynika, że łącze o przepustowości 512kb/s (8*64kb/s) jest droższe niż łącze

2Mb/s. Wobec tego dla wszystkich relacji wymagających stałego lub małego opóźnienia i
pasma równego lub większego niż 512 kb/s należy zastosować łącze cyfrowe 2Mb/s.

Dla lokalizacji o mniejszych wymaganiach możemy zastosować łącza frame-relay lub
Internet-VPN oparty o usługę SDr TPSA. Łącza frame-relay są droższe, ale oferują

symetryczne przepustowości od kilku kilobitów do 2 Mb/s. InternetDSL w TPSA oraz
analogiczne usługi oferowane przez Dialog i Netię cechują się asymetryczną przepustowością

- dla "DSL 2000" w TPSAjest to 2Mb/s w kierunku klienta i 256kb/s w kierunku operatora.
Usługa SDI w TPSA jest ograniczona do 115kb/s. Wybór rozwiązania dla konkretnej
lokalizacji zależeć będzie od zapotrzebowania na pasmo i dostępności usług. Koszt łącza

frame-relay zależy od odległości, przepustowości portu i gwarancji pasma. Dla łączy

frame-relay odpowiednie zaplanowanie topologii (gwiazda, .Jull-mesh", "gwiazda-gwiazd")
ma bardzo istotny wpływ na cenę całego rozwiązania, Koszt sieci opartej o łącza Intemet
VPN zależy od liczby i przepustowości portów dostępowych. Dla małych sieci stosowane są

topologie "full-mesh", dla większych zwykle są to gwiazdy z centralnym punktem w centrali
firmy, która ma bardzo wydajny styk z Internetem.

4.2 Określanie zapotrzebowania na pasmo
W całkowitym koszcie utrzymania sieci rozległych, największą składową jest koszt pasma.
Prawidłowe określenie tego zapotrzebowania jest kluczowym czynnikiem decydującym o
powodzeniu projektu budowy systemu sieciowego. W przypadku typowych systemów
informatycznych zapotrzebowanie na zasoby można określić na podstawie rozmów z osobami
odpowiedzialnymi za ich wdrożenie. Osoba taka jest w stanie określić ile rekordów zamierza
przechowywaćw bazie danych oraz jakiej wielkości są te rekordy. Łatwo możemy pozyskać

informację od producenta aplikacji, jakie pasmo jest wymagane do podłączenia jednej stacji.
Zdarza się, że producenci aplikacji nie rozumiejąc zagadnień sieciowych podają często wzór
na zwymiarowanie sieci:
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sieci generowane przez serwer do którego dołączone jest 337 użytkowników aplikacji
bazodanowej oraz obciążenie sieci generowane przez pojedynczą stację roboczą. Na
wykresach przedstawiane jest obciążenie portu urządzenia sieciowego. Oś pionowa
przedstawia sumę pakietów unicastowych przesłanychw ciągu 10 sekund, oś pozioma czas w
sekundach liczony od rozpoczęcia monitorowania. Oba wykresy przedstawiająten sam okres
czasu.

Pa k Ilnt

Unicasts

Wykres 4-2 Obciążenie sieci wnoszone przez serwer - opracowanie własne, pomiary dokonane przy użyciu CiscoWorks

Packets/l al

Unicasts

Wykres 4-3 Obciążenie sieci wnoszone przez pojedynczą stacje - opracowanie własne, pomiary dokonane przy użyciu

CiscoWorks

Z wykresu powyżej można odczytać, że maksymalne wykorzystanie pasma przez pojedynczą

stację robocząwynosi 140 pakietów w 10 sekundowym przedziale czasu. Przy paktach o
maksymalnej w sieci Ethernet wielkości l500B, daje to

140pak*1500B =21000 B =168kb
lOs s s

Dokonując obliczenia zgodnie ze wzorem podawanym przez producenta aplikacji
dokonujemy mnożenia liczby pracujących stacji i maksymalnego wykorzystywanego przez
stacje pasma. W wyniku otrzymujemy, że system sieciowy, dla obsłużenia 337 stacji, musi
zapewnić przepustowośćdo serwera na poziomie
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337*168
kh

=566
Mb

,
s s

Porównajmy to z rzeczywistym, przedstawionym na wykresie, obciążeniem serwera

wynoszącymok. 14000 pakietów. 14000pak *1500B = 16,8 Mb
lOs s

W efekcie zastosowania sposobu obliczeń zaproponowanego przez producenta systemu
informatycznego można przeszacować system ponad trzykrotnie.

Innym elementem istotnym w szacowaniu zapotrzebowania na pasmo są dobowe zależności

pomiędzy różnymi aplikacjami. W godzinach dziennych pracują aplikacje
finansowo-księgowe i sprzedaży. Wieczorem sieć jest zajęta przez system produkcyjny.
Wykres poniżej przedstawia zapotrzebowanie na pasmo poszczególnych aplikacji (powyżej

osi (+) kierunek z centrali do oddziału, poniżej osi (-) z oddziału).

f -
5 . O l + :

i ~

4. o t1 .. -

02: 0 0 0 4: 00 Ob: o

Systemy biurowe

- -!;

Wykres 4-4 Zapotrzebowanie na pasmo przez aplikacje (oznaczone kolorami) - opracowanie własne

Oprócz dobowych różnic wykorzystania sieci występują też różnice roczne - znacznie
mniejsze jest wykorzystanie systemu sieciowego w okresie wakacyjnym niż pod koniec roku.
Przy oszacowywaniu zapotrzebowania na pasmo należy również uwzględnić zdarzenia
losowe lub nieprzewidywalne. Przykładem takiego nieprzewidywalnego zdarzenia były

wypadki z 9 września 2002. Po ataku na budynki WTC, wiele osób na całym świecie,

korzystało z internetowych serwisów informacyjnych. Spowodowało to drastyczny wzrost
ruchu w sieci 8 i idące za nim przeciążeniełączy i serwerów internetowych.

Te wszystkie czynniki powodują, że najczęściej stosowane i polecane w literaturze podejście

do skalowania systemów informatycznych - na podstawie zamówień użytkowników - w
złożonych systemach sieciowych należy traktować z ograniczonym zaufaniem. Często zdarza

8 Zależnie od źródła, wzrost ruchu w sieci Internet w dniu zamachów na WTC jest szacowany od 2 do 8 krotny.
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się, że błędne podejście do skalowania systemu sieciowego mają profesjonalni analitycy
systemowi, którzy zwykle opracowują systemy informatyczne. Znane są autorowi przypadki,
gdy osoby wdrażające system informatyczny, żądają zagwarantowania dużej przepustowości

na wyłączność dla wdrażanej aplikacji - pomiędzy każdą lokalizacją firmy, a centralą pasma
2Mb/s. Spełnienie tego warunku, dla wielodziałowej firmy, kosztowałoby kilka milionów
złotych rocznie, licząc wg oficjalnych cenników operatorów". To podniosłoby tak znacząco

koszt utrzymania systemu, że stałby się on nieopłacalny. Po wdrożeniu okazuje się, że

rzeczywiste obciążenie sieci wnoszone przez system, nie przekracza 32kb/s i jest pomijalnie
małe w porównaniu z całym ruchem w sieci.

Żądam

4Mb/s dla
mojej

aplikacji

Żądam

2Mb/s dla
mojej

aplikacji

Użytkownicy

Słucham

użytkowników.

Potrzebują

4+5+2=11Mb/s

Analityk

11Mb/s

System

$$$. '11
~,:y

Rysunek 4-1 Błędna analiza systemu sieciowego - opracowanie własne

Najlepszym podejściem przy projektowaniu systemów sieciowych jest pomiar
zapotrzebowania na pasmo w porównywalnymdziałającym systemie. Następnie na podstawie
rozmów z osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie systemu i porównanie systemu
mierzonego z planowanym oszacowanie zapotrzebowania na pasmo w nowym systemie.

9 Koszt typowego łącza międzymiastowego 2Mb/s wg cenników TPSA z 2002r. wynosił kilkanaście tysięcy

złotych miesięcznie.
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Analityk

/~Wieczorem5Mb /s

~~~---_-a""1

Systemy

Użytkownicy

Monitoruję aplikacje
Potrzebują rano 3Mb/s, wieczorem 5Mb/s,
w nocy 2Mb/s. Tylko użytkownik aplikacji

nocnej planuje wzrost.
Projektuję s ieć o przepustowości 5Mb/s

System

Rysunek 4-2 Poprawna analiza systemu sieciowego - opracowanie własne

4.3 Parametry jakości

4.3.1 Niezawodność

Na niezawodność korporacyjnej sieci telekomunikacyjnej składa się niezawodność

posiadanych przez nią urządzeń oraz niezawodność usług świadczonych przez operatorów.
Korporacja ma możliwość oszacowania ryzyka awarii posiadanych przez nią urządzeń i strat
spowodowanych taką awarią. W praktyce ,sprowadza się to do podjęcia decyzji, o
zastosowaniu redundantnego sprzętu w miejscach, gdzie potencjalne straty przekraczają

koszty dodatkowego sprzętu.

Praktycznie niemożliwe jest natomiast oszacowanie przez korporację ryzyka awarii sieci
telekomunikacyjnej operatora. Korporacja jako klient nie ma żadnej informacji o wewnętrznej

strukturze sieci operatora, stosowanym poziomie redundancji, procedurach postępowania i
poziomie wyszkolenia obsługi. Gwarantowana przez operatora w kontrakcie SLA (service
level agreement) niezawodność jest zwykle elementem marketingowym, a nie rzeczywistą

niezawodnością. Bez bardzo szczegółowej analizy zapisów umowy, nie może być ona
traktowana jako wyznacznik poziomu niezawodności Zapisy umowy mogą pozwalać na
gwarantowanie niezawodności na poziomie 99,999% przez operatora posiadającego sieć o
niezawodności 99% dla pojedynczego łącza. W warunkach SLA operator zapisuje tłustym

drukiem gwarancje 99,999%. W paragrafach SLA przemycone sąjednak takie elementy jak:

SLA obowiązuje dla wszystkich łączy klienta, liczonych łącznie. SLA obowiązuje

tylko dla klientów mających więcej niż 10 łączy;

Za awarię nie uważa się przerw w pracy łącza krótszych niż n minut;
Operator zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianych "przerw konserwacyjnych" w
dni powszednie w godzinach 0.00-6.00 oraz w weekendy;
Czas awarii liczony jest od chwili zgłoszenia faksem przez osobę uprawnioną do
reprezentowania klienta. Napisanie faksu i znalezienie uprawnionej do jego podpisania
osoby zajmuje zwykle sporo czasu;
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Biorąc powyższe pod uwagę, w projektowaniu sieci teleinformatycznej korporacji, należy

potraktować sieci operatorów telekomunikacyjnych jako "czarne skrzynki" o nieznanej
niezawodności i nieznanych wzajemnych korelacjach.

4.3.2 Przepustowość

Przepustowość łącza wyraża ilość informacji jaką można przesłać łączem w jednostce czasu.
Najczęściej wyrażana jest w bitach na sekundę. Dla łączy punkt-punkt jest ona łatwa do
wyrażenia. Znacznie trudniejsza do określenia jest przepustowość łącza w sieciach
pakietowych takich jak frame-relay i ATM. Najczęściej w takich sieciach można wyróżnić:

przepustowość uzgodnioną (np. CIR "committed information rate" we frame-relay)
oznaczającąw praktyce gwarantowaną ilość informacji jaką można przesłać przez sieć;

nadmiarowa przepustowość łącza (EIR "excess information rate" we frame-relay) 
ilość informacji jakąmożna przesłać przez sieć w warunkach niepełnego obciążenia

sieci operatora;
prędkość dołączenia (AR "access rate") określająca ilość informacji jaką stacja może
przesłać do sieci przez interfejs fizyczny. Nie oznacza to możliwości przesłania

informacji przez sieć z taką szybkością.

Najczęściej AR == EIR + CIR . W sytuacjach, w których EIR+CIR są małe, a klientowi zależy

na małym czasie serializacj i [Łopaciński-1] stosuje się prędkość dołączenia

AR»EIR+CIR .

W odniesieniu do styku z Internetem możliwe jest tylko określenie przepustowości

dołączenia. Operator nie gwarantuje szybkości transmisji w Internecie (za wyjątkiem

transmisji nie wychodzącej poza własnąsieć operatora).

4.3.3 Opóźnienie

4.3.3.1 Źródła opóźnień

Typowa sieć komputerowa jest przedstawiona na poniższym rysunku.

Rysunek 4-3 Struktura typowej sieci telekomunikacyjnej - opracowanie włas ne

Strona 25



Dane przesyłane w sieci są w postaci pakietów, zwykle o rozmiarze od 64 do 1500 bajtów.
Pakiet danych stacji A do stacji B wędruje przez szereg urządzeń i łączy. Każde z łączy

wydłuża czas związany z przekazywaniem pakietu przez łącze. Każde urządzenie wydłuża

czas związany z przetwarzaniem pakietu.

Głównymi źródłami opóźnień są: serializacja, kolejkowanie i czas transmisji. Metodologie
badania opóźnień wnoszonych przez urządzenia sieciowe oraz terminologia są zdefiniowane
w normach RFC2681, RFC2679, RFC1944, RFC1242.

Czas serializacji jest czasem związanym z przesłaniem pakietu bit po bicie przez łącze

szeregowe. Czas przesłania każdego bitu jest ściśle określony i zależy od przepustowości

interfejsu przez który dane są przesyłane. Czas przesłania pakietu przez łącze synchroniczne
wyrażony jest wzorem:

_ Lpak[B] *8
t ser łJ~

~acza[1S]
Wzór 4-1 Czas przesłania pakietu przez łącze synchroniczne

Gdzie:

tser - czas serializacji
Lpak - długość pakietu w bajtach (8 bitów), łącznie z nagłówkami protokołów

transmisyjnych
Płącza - przepustowość łącza w bitach na sekundę

Dla łączy asynchronicznych z dodatkowym, jednym bitem startu i jednym bitem stopu wzór
wygląda następująco:

_ Lpak[B] *10
t ser łJ~

~acza[1S]
Wzór 4-2 Czas przesłania pakietu przez łącze asynchroniczne z jednym bitem startu i jednym bitem stopu

Tabela poniżej przestawia czasy przesłania pakietu danych przez interfejsy synchroniczne o
różnej szybkości.

łącze

28 kb/s 0,29 18,29 36,57 73,14 146,29 292,86 428,57
56 kb/s 0,14 9,14 18,29 36,57 73,14 146,43 214,29
64 kb/s 0,13 8,00 16,00 32,00 64,00 128,13 187,50

128 kb/s 0,06 4,00 8,00 16,00 32,00 64,06 93,75
256 kb/s 0,03 2,00 4,00 8,00 16,00 32,03 46,88
512 kb/s 0,02 1,00 2,00 4,00 8,00 16,02 23,44

1024 kb/s 0,01 0,50 1,00 2,00 4,00 8,01 11,72
2048 kb/s 0,00 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00 5,86
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Tabela 4-2 Czas (wms) przesłania pakietu przez łącze - opracowanie własne

Jeśli łącze składa się z odcinków o różnych czasach serializacji, to urządzenia łączące te
odcinki pracują zwykle w trybie "store and forward", a czas serializacj i całego łącza jest sumą
czasów serializacji poszczególnych odcinków.

~ 608 co 20ms ....

1500 B danych Gtos

~

Glos

608 co 214ms '4

1500B danych Głos

JE 608 co 214ms )ł.

Glos 1500 B danych Gtos

10 Mbps Ethernet 10 Mbps Ethernet

56 Kbps WAN

Rysunek 4-4 Problem serializacji dla łączy o różne] przepustowści - żródło Cisco Systems

Czas kolej kowania. Urządzenia sieciowe sterują ruchem pakietów. W chwili, gdy nowy
pakiet trafia do urządzenia sieciowego, musi urządzenie to określić do jakiego interfejsu
wyjściowego ma go skierować. Określenie tego i ew. przebudowa pakietu zajmuje pewien
okres. Następnie, jeśli interfejs jest zajęty przez poprzedni pakiet, nowy pakiet musi zaczekać,

przez czas związany z serializacją pakietu poprzedniego. Pakiety oczekujące są umieszczane
w kolejce wyjściowej. Opróżnianie kolejki wyjściowej może odbywać się zgodnie ze strategią

FIFa (pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi) lub według strategii uwzględniających

znaczenie pakietu dla systemu informatycznego. Niektóre strategie są bardzo wyrafinowane i
mogą uwzględniać np. strumienie danych pomiędzy poszczególnymi aplikacjami, wielkości

pakietów, interaktywność pracy. Przykładowa metodologia obsługi pakietu danych w
urządzeniu sieciowym jest pokazana na poniższym rysunku.

Sterowanie
ruchem

wychodzącym

Kolejkowanie

Limitowanie

-~,---.", ~

Priorytetyzacja,
izolacja i

ochrona ruchu
zgodnie ze

znakowaniem

Znakowanie
ruchu zgodnie
z politykami

Odrzucanie
nieprawidłowego

ruchu w celu
ochrony

integralnościsieci

Identyfikacja i
dzielenie ruchu na

klasy

Rysunek 4-5 Obsługa pakietów w urządzeniu sieciowym - źródło Cisco Systems

Czas transmisji jest związany z czasem wędrówki sygnału przez medium transmisyjne lub
urządzenie. Czas transmisji zauważany przez użytkownika jest sumarycznym czasem
transmisji sygnału na wszystkich odcinkach i w obu kierunkach. Całkowity czas transmisji ·te
dla sieci zrealizowanej w technologii VSAT jest zilustrowany na poniższym rysunku. Typowo
te W takiej sieci wynosi 1200-1700ms.
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Rysunek 4-6 Opóźnienie w sieci VSAT- opracowanie własne

W sieciach pakietowych takich jak frame-relay lub lPVPN opóźnienie związane jest
dodatkowo z kolejkowaniem w urządzeniach operatora. Na to kolejkowanie użytkownik ma
wpływ jedynie przez wykupienie odpowiednio droższej usługi.

4.3.3.2 Opóźnienie a przepustowość

Dla analizy skutków opóźnień bardzo ważne jest zrozumienie rozmcy pomiędzy

przepustowością, a opóźnieniem. Przepustowość jest to liczba bitów jakie możemyprzesłaćw
jednostce czasu wyrażana w bitach na sekundę lub ich wielokrotnościach (Mb/s; kb/s).
Opóźnienie jest to czas jaki zajmuje przesłanie pakietu danych o określonej długości przez
sieć telekomunikacyjną.Jednostkąw jakich wyrażanejest opóźnieniesąmilisekundy.

Pojęcia te są często mylone. Duże opóźnienie w sieciach opartych na protokole TCP/lP
powoduje niepotrzebne retransmisję pakietów. Pomimo, że przepustowość łącza się nie
zmienia, to użytkownik odczuwa to jako efektywny spadek jego przepustowości. Dokładnie

zagadnienia związane -z retransmisjami pakietów w protokole TCP/lP są opisane w normie
RFC 1072 - "TCP extensions for long-delay paths".

4.3.3.3 Skutki opóźnień

Rozmaite systemy informatyczne mają różną wrażliwość na opóźnienia. Istnieją systemy
zupełnie niewrażliwe na opóźnienie. Przykładem takiego systemu może być transmisja
dużych plików protokołem FTP w systemach z dobrze zaimplementowanym stosem TCP/lP.
Przesłanie pliku o wielkości wp==100MB, łączem o przepustowości pl==lMb/s i opóźnieniu

tc==1Omstrwa T.

wp *8100MB *8
T ==-- + te == + te == 800,01s

pl 1Mb / s

Wzór 4-3 opracowanie własne
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Jeśli opóźnienie tc zwiększy się nawet do 1 sekundy to T wyruesie T==801 sekund.
Proporcjonalnie do T wzrost jest praktycznie nie istotny.

Systemy terminalowe są znacznie bardziej wrażliwe na opóźnienia, W systemie
terminalowym opóźnienie objawia się oczekiwaniem operatora na pojawienie się na ekranie
znaku naciśniętego na klawiaturze. Opóźnienie jednosekundowe oznacza, że po naciśnięciu

klawisza operator musi odczekać sekundę na pojawienie się odpowiedniego znaku na ekranie.
Dopuszczalne opóźnienie zależy od indywidualnej percepcji użytkownika.

Systemy telefonii w sieci (VoIP, VoFR, VoATM) - odczuwana przez użytkownika jakość

rozmowy zależy nie tylko od poziomu szumów, ale również od opóźnień. Rozmowa, w której
opóźnienia są zbyt duże staje się nienaturalna. Rozmówcy czują dyskomfort czekając na
reakcję drugiej osoby po wypowiedzianej kwestii. Jak wykazują badania [Steinmetz],
dopuszczalne opóźnienie dla rozmowy telefonicznej, łącznie z czasami kodowania i
dekodowania sygnału mowy, wynosi ok. 200ms.

Opóźnienie

lOS

s

roS

e
I
I
I
Ie i

I

~mienność :
:a~óźnienia I

I

I. - .; I

1OOm ----~:/71:.-- --- ---------/~;)

lOmS ~// / //

,~~~<~;:~~r -:
1% 10% 25% Straty/Błędy

Rysunek 4-7 Wrażliwość aplikacji multimedialnych naopóźnienie, straty i zmienność opóźnienia - źródło (Steinmetz]

Systemy klient-serwer. W architekturze klient-serwer działają często systemy bazodanowe.
Przetwarzanie jest realizowane na stacji klienckiej, a zapytania wysyłane do serwera. Dobrze,
podręcznikowo napisany program, wykonuje sekwencje zapytań do bazy i w zależności od
wyniku zadaje kolejne pytania. Dla programisty napisanie całego zapytania do bazy w
jednym wielkim zapytaniu połączonym warunkami logicznymi AND i OR jest co najmniej
nieeleganckie. Prześledźmy jak działa poprawnie i elegancko napisany program. Rysunek
poniżej przedstawia schemat komunikacji.

en
ro
~ ...-.--------------,-

..

Użytkownik Zapytania SQL Baza danych

Rysunek 4-8 Działanie aplikacji klient serwer - opracowanie własne
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Rysunek 4-9 Opóźnien ia i straty pakietów w sieci Polpak-T (pomiary własne )

Łącza cyfrowe charakteryzują się niezmiennymi czasami serializacji i przesyłania przez sieć.

Zmiany opóźnień na takich łączach wynikają praktycznie wyłącznie z czasów kolejkowania, a
więc obciążenia takiego łącza.

Poniższa tabela przedstawia opóźnienia i zmienność opóźnień dla 20 łączy cyfrowych i łącza
frame-relay w sieci Polpak'T (Gorzów). Mierzone są średnie i maksima w skali miesięcznej.

Narzędziem pomiarowym jest "Cisco Intelnetwork Performance Monitor".
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Monthly Jitter Summary Report
03/2002

Round Trip Src Dest
Collector Info Latency Dest Src

Jitter Jitter

Collector Avg
Avg

Avg
Avg

Avg
Avg

Max Max Max
Glos - Bydgoszcz 27.56 34.24 1.40 1.36 2.24 5.46
Glos - Pila 21.62 26.22 1.19 0.96 1.79 3.92
Glos - Poznan 25.69 32.70 1.38 1.31 2.34 5.68
Glos - Zielona Gara 32.44 38.90 1.30 1.31 2.12 5.65
Glos - Szczecin 29.36 56.35 2.71 11.11 3.60 20.38
Glos - Tychy 20.02 51.92 1.45 1.94 3.66 13.04
Glos - Wroclaw 29.65 63.11 1.67 2.43 3.94 14.59
Glos - Czestochowa 30.33 68.04 1.47 1.96 4.01 13.88
Glos - Opole 31.20 74.14 1.61 3.46 4.53 20.04
Glos - Krakaw 28.42 67.45 2.12 3.72 4.21 14.67
Glos - Rzeszow 33.56 69.05 1.61 2.29 3.80 13.91
Glos - Kielce 22.04 46.43 1.49 2.00 3.64 12.58
Glos - Lodz 8.03 13.13 1.68 1.58 1.44 2.57
Glos - Radom 25.67 71.59 2.27 3.49 2.62 7.89
Glos - Lublin 7.67 10.32 1.17 0.90 1.19 1.91
Glos - Plock 8.27 12.56 1.60 1.66 1.58 2.49
Glos - Olsztyn 9.16 11.93 1.15 0:90 1.28 2.08
Glos - Bialystok 9.34 12.57 1.14 0.87 1.37 2.23
Glos - Torun 39.88 52.97 2.03 2.62 3.09 10.82
Glos - Gdansk 43.61 52.36 1.41 1.52 2.41 6.60
Glos - Gorzow 77.84 288.54 2.95 24.58 6.58 77.53

Tebela 4-3-Pomiary opóźnień i zmienności opóźnień (pomiary własne)

Pomiar opóźnień i strat pakietów w sieci I~ternet został zbadany poprzez wysyłanie do
serwera www.cisco.com l 0 pakietów ICMP i liczenie średniego czasu odpowiedzi.
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Rysunek 5-2 Istotne cechy połączenia z Internetem - opracowanie własne

5.1.1 Niezawodność

Z analizy wymagań i potencjalnych strat spowodowanych awariami wynika że poziom
niezawodności połączenia z Internetem powinien być bliski 100%. Wymagana przepustowość

jest duża - rzędu setek i tysięcy Mb/s. Musi więc być łatwo skalowana. Typowy stosowany na
świecie model połączenia firmy medialnej z Internetem, to zestawienie dwóch niezależnych

łączy do jednego operatora internetowego (ang. Internet Service Provider, ISP). Model taki
jest przedstawiony poniżej:

ISP

l------I
( )

C firma J
~

Rysunek 5-3 Model podłączenia firmy doInternetu stosowany zwykle na świec ie - opracowanie własne

W Polsce ten model nie sprawdza się. Przyczyną tego jest stosukowo niska jakość działania

operatorów telekomunikacyjnych - zdarzają się nawet kilkugodzinne przerwy w pracy sieci
lub w łączności ze światem. Szerzej jest to opisane w akapicie 4.3.1.

Sposobem na podwyższenie niezawodności połączenia z Internetem jest równoczesne
dołączenie się do kilku operatorów i zagwarantowanie przełączania ruchu na inne łącza w
przypadku awarii.
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Rysunek 5-4 Model połączenia firmy z Internetem o dużej niezawocności" - opracowanie własne

W ten sposób podłączone do Internetu są portale. Przykładowo w 2001 roku portal gazeta.pl
był podłączony "do NASK-u łączem o przepustowości 155 Mb/s, do sieci Polpak:-T k:olejnym
łączem 155 Mb/s, Netii (2 Mb/s) oraz Internet Partners (2 Mb/s). Ponadto gazeta.pl jest
włączona do warszawskiego Węzła Wymiany Międzyoperatorskiej WIX, pracującego z
szybkością 100 Mb/s,,15.

Tabela poniżej przedstawia połączenia polskich portali z operatorami na podstawie bazy
danych RIPE http://www.ripe.net.

Połączenia polskich portali internetowych z operatorami stan na grudzień 2004r.

Onet.pl Interia.pl WiJ1ualnaPolska.pl gazeta.pl

TPSA TPSA TPSA ATMAN

Cyfronet Cyfronet TASK Energis

GTS GTS WIX

Teleglobe

Internet Solutions

Tabela 5-1 Połączenia polskich portali internetowych z operatorami stan nagrudzień 2004r.

Techniczną realizacją powyższego modelu jest połączenie z ISP (ang. Internet Service
Provider) z zastosowaniem protokołu routingu międzyoperatorskiego BGP. Dokładny opis
BOP można znaleźć w pracy Halabiego "Internet Routing Architectures , Second Edition"

14 Rysunek wyróżnia połączenie z TPSA w stosunku do innych ISP, gdyż z uwagi na drastyczną różnicę w
kosztach łączy internetowych pomiędzy TPSA, a innymi ISP, większość dostawców treści łączy TPSA nie
wykorzystuje jako łączy tranzytowych

15 Computerworld 5 lutego 2001 - "Próba na żywo" Tomasz Marcinek
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[Halabi]. Wdrożenie BOP wymaga sporych nakładów inwestycyjnych na urządzenia sieciowe
zdolne przechowywać globalną tablicę routingu oraz uzyskania od RIPE http://www.ripe.net
numeru systemu autonomicznego i puli numeracji lP. Procedury uzyskiwania numeru systemu
autonomicznego są opisane w dokumencie "European Intelnet Registry Policies and
Procedures RIPE-185" http://www.ripe.net/ripe/docs/ir-policies-procedures.html.
Szczegółowa definicja systemu autonomicznego jest zawarta w
http://searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7gci213662,00.htmI.

5.1.2 BATNA (Best Alternative To Negotiated Agreement)
Kupując łącza internetowe, których przepustowość jest bardzo duża - liczona w dziesiątkach

Mb/s i które są drogie, firma powinna mieć silną pozycję w negocjacjach cenowych z
dostawcami.

W modelu połączenia z Internetem, który przedstawia Rysunek 5-4 dużym problemem jest
zmiana usługodawcy łączącego firmę medialną z Internetem. W przypadku wykorzystania
tego samego połączenia fizycznego (kabla, światłowodu) lub sprzętu (routera, konwerterów
itp.) konieczne jest wyłączenieoferowanych przez firmę medialną serwisów internetowych na
kilka godzin. Nawet jeśli nowe połączenie wykorzystuje inną infrastrukturę, to z uwagi na
konieczność zmiany numeracji IP i dużą bezwładność systemu DNS oraz z uwagi na
stosowane przez niektóre firmy serwery "proxy", oferowane serwisy internetowe, mogą być

niedostępne dla części użytkowników Internetu przez kilka godzin. Takie kilkugodzinne
wyłączenie serwisu internetowego jest przez klientów firmy medialnej uznawane za awarię i
może powodować straty finansowe lub prestiżowe. Problemy te stanowią istotny czynnik
utrudniający podjęcie decyzji o zmianie operatora. Również przy zastosowaniu takiego
modelu podłączenia z Internetem nie jest możliwe prowadzenie w czasie negocjacji, testów
działania usług internetowych oferowanych przez nowych operatorów. To pogarsza sytuację

klienta podczas prowadzenia negocjacji z operatorami.

Znaczne polepszenie pozycji negocjacyjnej - można uzyskać przez uzyskanie możliwości

bardzo łatwego zmieniania dostawców usług internetowych. Model połączenia dającego dużą

swobodę w doborze i zmianie operatora przedstawia Rysunek 5-4. Dzięki zastosowaniu
protokołu BOP4 i własnego (przyznanego przez RIPE) zakresu numeracji, w takim modelu
nie ma problemów z systemem DNS i zmianą numeracji lP. Przełączenie ruchu na łącza

innego operatora trwa kilkadziesiąt sekund. Wykorzystywane duże przepustowości oraz
sposób dołączenia firmy do Internetu z wykorzystaniem BGP-4 pozwalają traktować ją jak
operatora telekomunikacyjnego. Szczegółowa analiza zagadnień związanych z pozycjami
negocjacyjnymi w połączeniach międzyoperatorskich może być przedmiotem samodzielnej
rozprawy doktorskiej czego dowodem jest przygotowywana pod kierunkiem prof. dr hab. inż.

Andrzeja P. Wierzbickiego praca doktorska mgr inż. Sylwestra Laskowskiego pod tytułem

"Wspomaganie Decyzji i Negocjacji Dotyczących Połączeń Międzyoperatorskich 
Interconnection" dotycząca połączeń sieci telefonicznych operatorów telekomunikacyjnych.
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5.1.3 Wyznaczanie marszrut" (ang. routing) pakietów
W Internecie zgodnie ze specyfikacją protokołu BGP4 pakiety przesyłane są drogą o
najniższym koszcie [ang. metric] liczonym jako liczba systemów autonomicznych pomiędzy

nadawcą, a odbiorcą.

firma

~I

-- J~\
~~\~/~ ~ II

j _ I~ \----

Systemy
autonomiczne

-Łącza

_ Najkrótsza
droga

Rysunek 5-5 Naturalna marszruta Internetu - opracowanie własne

Wybór trasy na podstawie liczby systemów autonomicznych jest najbardziej naturalnym i
najczęściej stosowanym sposobem wyznaczania routingu. Oprócz liczby systemów
autonomicznych istnieje jeszcze kilka parametrów w protokole BGP4, dzięki którym
administrator systemu autonomicznego może bardziej precyzyjnie określać trasę pakietu.
Wybór trasy odbywa się w obrębie każdego systemu autonomicznego. Jeśli administrator
któregoś z systemów autonomicznych pomiędzy źródłem, a celem pakietu stosuje inne
parametry niż liczba systemów autonomicznych, to pakiet może wędrować drogą, która z
punktu widzenia nadawcy nie jest drogąoptymalną.

5.1.4 Routing asymetryczny
W sieci Internet często zdarza się, że pakiet wraca inną drogąniż został wysłany. Zjawisko to
jest nazywane routingiem asymetrycznym. Przykład takiego routingu z dnia 10 maja 2002
przedstawia tabela poniżej - pakiet z Systemu Autonomicznego AS8535 wysyłany jest przez
sieć Telii, pakiet powrotny w ogóle nie przechodzi przez sieć tego operatora.

16 W literaturze polskiej angielskie słowo routing jest tłumaczone jako "marszruta" lub używane w spolszczonej
formie "ruting" np. Networld 3/2003 artykuł "Niezawodny ruting" lub w formie oryginalnej "routing" np.
Networld 12/2004. W niniejszej pracy słowa "routing" i "marszruta" używane są wymiennie .
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Rysunek 5-6 Przyczyny routingu asymetrycznego - opracowanie własne

Ciekawą konsekwencją tego jest sytuacja, w której fmnom zależy na dobrej komunikacji
pomiędzy sobą lub z Internetem. Jeśli w powyższym przykładzie ISPl ma bardzo wielu
klientów którzy wysyłają dane do firmy B, to cały ruch od klientów ISP1 do firmy B będzie

kierowany łączem za które firma B płaci drogo i które traktuje jako łącze zapasowe. Jeśli tego
ruchu będzie dużo, to firma B będzie zmuszona do zapłacenia ISPl dodatkowych pieniędzy i
powiększenia przepustowości tego drogiego łącza. Innym rozwiązaniem, jest zerwanie przez
[mnę B umowy z ISP1, co powoduje utratę przychodów ISPl. W takiej sytuacji ISPl będzie

zmuszony wysłać wszystkie pakiety kierowane do firmy B przez ISP2.

5.1.5 Pseudowarstwy modelu ISO/OSI
W niektórych opracowaniach można spotkać się z rozszerzeniem modelu ISO/OSI,
standardowo definiującego 7 warstw odpowiedzialnych za komunikację systemów
informatycznych. Każda warstwa modelu ISO/OSI komunikuje się z odpowiadającą jej
warstwą w innym systemie informatycznym. W opracowaniach tych relacje finansowe
pomiędzy systemami informatycznymi, związane z kosztami przesyłania danych i szeroko
pojętą teleinformatyką, określa się jako "ósmąwarstwę" modelu - warstwę finansową. Jako,
że nie jest to formalnie zdefiniowana warstwa, należy zaliczyć ją do "pseudowarstw"

8 ~ Finan owa ,... 8. Finansowa......

7. Aplikacji ~ ..... 7. Aplikacji....... ,...

6. Prezentacji ...... ....
6~ Prezentacj i...... ,...

5. Sesji .... .... 5. Sesji...... ,...

4. Transportowa .... ... 4. Transportowa...... ,...

3. Sieciowa ... 3. Sieciowa...... ,...

2~ Łącza danych ,... 2. Łącza danych.......

1. Fizyczna ~

~ 1. Fizyczna.......

Rysunek 5-7 Pseudowarstwa finansowa modelu ISO/OSI - opracowanie własne

W niektórych pracach można spotkać dodatkowe pseudowarstwy. W załączniku został

zacytowany fragment pracy "Application Service Provider Configuration Handbook" [ASP]
definiujący trzy pseudowarstwy.
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W niektórych pracach związanych z zagadnieniami projektowania aplikacji i bezpieczeństwa
sieciowego'{ warstwa ósma jest definiowana jako warstwa odpowiedzialna za współpracę

systemów informatycznych z człowiekiem - ang. .Jiuman interface", "interfejsu ludzkiego".

Optymalizacja kosztów połączeń z Internetem jest zagadnieniem pseudowarstwy finansowej.
Zwykle routing - czyli kierowanie pakietów danych jest dokonywane w warstwie trzeciej
"sieciowej" na podstawie wiedzy o topologii sieci. Rozszerzenie modelu ISO/OSI o
pseudowarstwę finansową pozwala na wprowadzenie do urządzeń sieciowych wiedzy o
finansowym aspekcie sieci. Podejmowanie decyzji o trasie pakietu jest wówczas oparte nie
tylko o przesłaneki technologiczne i topologiczne, ale również odbywa się na podstawie
finansowej wartości tego pakietu i kosztu łącza.

5.1.6 Polski Internet
Struktura Polskiego Internetu jest skomplikowana, do czego w znacznym stopniu przyczynia
się polityka cenowa TPSA oraz struktura sieci POL-34. Podstawą wyznaczania trasy pakietu
w Internecie jest metryka związana z ilością systemów autonomicznych leżących pomiędzy

punktem źródłowym, a docelowym. Urządzenia sieciowe wybierają dla danych trasę o
najmniejszej metryce. POL-34 jest zgrupowaniem miejskich sieci akademickich z których
każda ma dwa systemy autonomiczne - komercyjny i naukowy - każdy z nich z innymi
zasadami routingu. Poniższa tabela przedstawia zestawienie sieci o najgorszym dostępie do
portalu www.gazeta.pl na dzień 22 kwietnia 2002. Na ponad 4500 analizowanych sieci w
czołówce 20 najgorszych pod względem stopy retransmisji'", aż 10 jest dostępnych przez
POL34.

17 Referat Przemysława Jaroszewskiego z CERTINASK wygłoszony na konferencji Secure 2004 został

zatytułowany "Ataki w warstwie ósmej".

18 Metoda pomiaru polega na monitorowaniu wszystkich pakietów protokołu HTTP dochodzących do
www.gazeta.pl oraz www.wyborcza.pl i analizowaniu liczby retransmitowanych pakietów. Narzędziem

badawczym jest Adlex Traffic Tracker.

Strona 42



Status on Apr/22/2002
Time period :Today's Averages
Protocol :AII Protocols
Traffic Type :Outbound

Network AS Path Rtt: Average Loss Rate: Average

212.35.176.0/20 ROOT-1299-702-5377-12369 633 56,3
207.245.0.0/18 ROOT-1299-7018-15290 3432 50
195.82.172.0/24 ROOT -8308-1887-8501-8508 166 43,8
199.71.175.0/24 ROOT-1299-7018-15290 457 43,8
212.51.197.0/24 ROOT-8308-1887-8501-16283 107 40
212.39.72.0/24 ROOT-1299-8297-8866 84 37,9
194.54.234.0/24 ROOT-1299-8297 704 36,1
195.82.168.0/24 ROOT-8308-1887-8501-8508-15744 136 35,5
200.222.0.0/16 ROOT-1299-1-279-7738 761 34,3
212.51.196.0/24 ROOT-8308-1887-8501-8256 342 33,1
195.150.20.0/24 ROOT-8308-1887-8501-8267 140 33
213.155.160.0/19 ROOT-8308- 1887-8501-8286 235 32,6
212 .182.80.0/20 ROOT-8308-1887-8501-12324-12346 324 32,5
195.82.170.0/23 ROOT-8308-1887-8501-8508-15744 118 32,5
212.87.236.0/24 ROOT-8308-1887-8501-15373 126 31,7
193.140.0.0/16 ROOT-1299-9057-13126-9000-8517 684 31
195.82.174.0/23 ROOT-8308-1887-8501-8508-15744 114 31
213 .227.80.0/20 ROOT-8308-1887-8501-8508 219 30,7
217.159.0.0/19 ROOT-1299-8220-9126-16360 1402 30,6
62.76.0.0/16 ROOT-1299-8297-5568 289 30,5

Rtt - średni czas przesłania pakietu
Loss rate - procent utraconych pakietów

Tabela 5-3 Zestawienie najgorzej dostępnych sieci - opracowanie własne

Istnienie podwójnych systemów autonomicznych wynika z zasad finansowania sieci
akademickich przez KBN. W efekcie odległość pomiędzy dwoma sieciami w Polsce może

wynosić 4 systemy autonomiczne . Przykładowo najlepsza, według naturalnej miary Internetu,
droga pomiędzy Agorą w Warszawie, a gdańskim TASKiem komercyjnym wygląda

następująco {AS1299, AS1755, AS8246, AS12831}. Wiedzie ona z Warszawy, przez
zagraniczną sieć Telii, zagraniczną sieć EBONE, wraca z powrotem do Warszawy i przez
sieć IPARTNERS prowadzi do Gdańska. Lepszą (w sensie geograficznym) drogą, chociaż o
dłuższej trasie mierzonej wg liczby systemów autonomicznych, jest trasa nie wychodząca za
granicę Polski {AS8308, AS1887, AS8501, AS5550, AS12831} wiodąca przez NASK
komercyjny, NASK akademicki, POL34, TASK akademicki (z Warszawy, przez Łódź., do
Gdańska). Użycie takiej trasy wymaga ręcznych korekt metryk w urządzeniach sieciowych.
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Rysunek 5-8 Mapa Internetu (30 systemów) widziana z systemu autonomicznego A88535 - opracowanie własne

Koszty dostępu do Internetu są w Polsce bardzo wysokie, znacznie wyższe niż w innych
krajach. Specyficzna dla Polski jest cena łączności z siecią TPSA kształtująca się w 2002r. na
poziomie 3000 USD za 1Mb/s miesięcznie. Cena dostępu do sieci globalnej o gwarantowanej
jakości wynosi 1500 USD za 1Mb/s miesięcznie (przed negocjacjami). W efekcie taniej jest
przesłać strumień danych do Australii niż do użytkownika po drugiej stronie ulicy. (Ceny
podane pochodzą z początku 2002r, podawane były na grupie dyskusyjnej
pl.comp.networking). W styczniu 2004 roku cena dostępu do sieci TPSA wynosiła ok.
2000 zł za 1Mb/s przy cenie za ruch zagraniczny na poziomie 200 euro za 1Mb/s (ceny
pochodzą z grupy dyskusyjnej pl.internet.polip). TPSA blokuje na swoich łączach

zagranicznych ruch pochodzący z Polski'", zmuszając tym innych krajowych operatorów do
podpisywania z TPSA niekorzystnych umów na połączenia sieci.

5.1.7 Uwarunkowania połączenia z Internetem i dostępność usług

Przedstawione powyżej problemy oraz wysokie koszty tych połączeń powodują, że

optymalizacja kosztów połączenia z Internetem, jest dla firm medialnych prowadzących

działalność w Internecie ważnym zagadnieniem. Z uwagi na specyficzne uwarunkowania na

19 Blokowanie na łączach zagranicznych ruchu krajowego jest niezgodne z zasadami działania sieci Internet.
Wydaje się to również niezgodne z prawodawstwem Unii Europejskiej nakazującym równe traktowanie
podmiotów z terytorium całej Unii, niezależnie od kraju pochodzenie.
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Polskim rynku operatorów internetowych, optymalizacja taka wymaga uwzględnienia

nietypowych parametrów i ograniczeń.

Jak zostało wspomniane w akapicie 5.1.3 jeśli nie jest stosowana żadna optymalizacja, to ruch
z korporacji do innych systemów autonomicznych kierowany jest zgodnie z drogą o
najniższym naturalnym koszcie Internetu - liczbą systemów autonomicznych pomiędzy

nadawcą, a odbiorcą.

I -: ~I
Systemy
autonomiczne

-------
-- -- Łącza

----- I~\/J~ -: Naj krótsza
/...--- -- droga
I

<,»:
firma --I

-\-/~ -. I I

/ I~ \---- ---- --
Rysunek 5-9 Naturalny koszt trasy w Internecie - opracowanie własne

Formalnie Internet może zostać przestawiony jako sieć S ==< G,0,1 >, gdzie

G ==< W, U, P > jest grafem, W == {l,....liczba _ systmów_ autonomicznych} , a l :U ~ R .

W sieci wyznaczone sąmarszruty (routing)

M (Xl , xliczba_ systemów_ autonomic::I1ych) ==< Xl , Ul , ... ,X.S' , U.s', . .'. ,Uliczba _ systemow_ autonamicnych , X/iczba _ systemćw_ autonomicnych >
Z każdą marszrutą związana jest funkcja długości marszruty l: M ~ N odpowiadająca

liczbie gałęzi w marszrucie M. Do trasowania pakietów wykorzystywane są marszruty
M* c M takie, że

~ /(M* (Xi' Xj)) = min(/(M(xi, Xj))
l,}

Wzór 5-1 opracowanie własne

W sytuacji, w której mamy n łączy do Internetu możemy organizować ruch, tak aby łączny

koszt (w złotówkach) był jak najniższy. Nie jest jednak to jedyne kryterium - oferowane na
rynku łącza różnią się nie tylko cenami, ale również jakością i liczbą dostępnych przez to
łącze systemów autonomicznych. Przez łącze można kierować ruch na cały świat lub tylko do
określonych systemów autonomicznych. Przykładowo przez łącze do WIX'a (Warsaw
Internet Exchange) możemy kierować ruch do jego uczestników oraz do systemów
autonomicznych tranzytowanych do WIX' a przez jego uczestników (http://www.wix.net.pl).
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Wykres 5-1 Ruch w węźle WIX w 2004r- źródło www.wix.net.pl

Również NASK sprzedaje usługi dostępu do ograniczonej liczby systemów autonomicznych
- pod handlową nazwą tranzytu krajowego (http://www.nask.pl/13 03 internet.html) . Tabela
poniżej przedstawia systemy autonomiczne dostępne przez poszczególne łącza:

Systemy autonomiczne dostępne przez niektóre węzły wymiany ruchu i łącza "z tranzytem
krajowym" stan na 24.11.2002

WIX 2686, 5616, 6448, 6714, 6778, 8246, 8374, 8633, 8664, 8798, 8890, 8907,
8938, 8965, 9085, 9141, 12476, 12741, 12793, 12824, 12827, 12912, 12934,
12966,12968,12973,12990, 12992, 130~1, 13086, 13123, 13166, 13179,13265,
13274, 15384, 15396, 15443, 15523, 15528, 15541, 15606, 15652, 15833, 15949,
15967, 15993, 15997, 16075, 16250, 16270, 16274, 16288, 16295, 16296, 16307,
16337, 16340, 16342,20486,20491,20540,20552,20553,20656,20680,20687,
20763,20778,20781,20829,20833,20853,20908,20909,20938,20947,20961,
20983,21111,21123,21187,21243,21244,21258,21334,21347,24709,24738,
24740,24744,24756,24928,24985,25023,25055,25070,25075,25105,25138,
25338,65445

NASK 1887, 2686, 5550, 5616, 5617, 6448, 6714, 6778, 8246, 8256, 8267, 8286,
8308, 8323, 8326, 8364, 8374, 8501, 8508, 8633, 8664, 8726, 8766, 8798,

Usługa 8865, 8890, 8907, 8938, 8965, 8970, 9085, 9103, 9112, 9141, 12324, 12346,
tranzytu 12423, 12464, 12476, 12618, 12741, 12743, 12824, 12827, 12831, 12912, 12934,
krajowego 12966,12968,12990,12992,13061,13065,13086, 13110, 13119, 13123, 13166,

13179,13255,13274,15373,15384,15396,15443, 15503, 15523, 15528,15541,
15606, 15652, 15665, 15694, 15728, 15744, 15787, 15798, 15833, 15851, 15855,
15857, 15949, 15967, 15993, 15997, 16138, 16167, 16182, 16250, 16270, 16274,
16283,16288,16290,16295,16296,16307,16340, 16342, 16366, 16380,20486,
20491,20540,20552,20553,20555,20656,20673,20680,20687,20763,20778,
20781,20804,20808,20829,20833,20853,20898,20908,20909,20938,20947,
20961,20983,21010,21021,21064,21068,21111,21123,21169,21182,21187,
21243,21244,21258,21259,21324,21328,21344,21347,21395,21404,24597,
24619,24671,24709,24732,24734,24738,24740,24748,24756,24848,24879,
24928,24985,25023,25055,25070,25075,25105,25138,25338,25390

ICM-IXP 2686, 5616, 6448, 6714, 6778, 8246, 8374, 8633, 8664, 8726, 8766, 8798,
8890, 8907, 8938, 8965, 9085, 9141, 12464, 12476, 12741, 12824, 12827,
12934,12968,12973,12990,12992,13123,13179, 13255, 15384, 15396,15443,
15523, 15541, 15652, 15665, 15694, 15728, 15787, 15833, 15949, 15997, 16075,
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Wykres 5-2 Ceny łączy internetowych - opracowaniewłasne

Wykres powyżej przedstawia wykres kosztów łączy internetowych - jak widać są one
nieliniowe. Ponieważ cena łącza zależy od wielkości ruchu kierowanego tym łączem,

konieczne jest określenieplanowanych wielkości ruchu.

5.1.8 Połączenie z Internetem, a procesy biznesowe
Spotykana w literaturze optymalizacja połączenia z Internetem, ma na celu zapewnienie jak
najszybszego, najtańszego lub najbardziej niezawodnego połączenia. W korporacji zajmującej

się udostępnianiem informacji w· sieci WWW można przeanalizować zależność pomiędzy

procesami biznesowymi, a połączeniem z Internetem. Na podstawie badań ruchu w sieci oraz
planów biznesowych, można oszacować wielkość ruchu IP kierowanego z badanego systemu
do poszczególnych operatorów internetowych (ang. Internet Service Provider), a dokładniej

do systemów autonomicznych tych operatorów. W tradycyjnym podejściu do problemu
połączenia z Internetem, zagadnienie polegałoby na znalezieniu takiego połączenia które
pozwoliłoby przesłać cały ruch, z jak najlepsząjakościąłączami o najniższej cenie. Jednak
jeśli proces biznesowy, polegana udostępnianiutreści w języku polskim, na stronach www. to
nie ma, uzasadnienia dla ponoszenia kosztów w celu organizacji dobrego dostępu do stron
www z zagranicy. Możliwe jest więc obniżenie kosztów połączenia z Internetem, przez
pogorszenie jakości połączenia z zagranicą, przy zachowaniu wysokiej jakości przesyłania

danych, które są istotne z punktu widzenia procesów biznesowych

II
I
I

II

II
I

5.1.9 Optymalizacja kosztów połączenia z Internetem
Poniżej przedstawiony jest rozkład ruchu do poszczególnych systemów autonomicznych z
badanego systemu w dniu 21 listopada 2002r.
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Wykres 5-3 Ruch do poszczególnych systemów autonomicznych - opracowanie własne

W dalszej części rozważań przyjmuję wielkości zależne od średniego ruchu dobowego. Jest to
pewne uproszczenie, gdyż inaczej zachowują się użytkownicy sieci akademickich - pracują

tylko w dzień, a inaczej sieci ogólnodostępnych takich jak AsterCity - sprzedająca głównie

dostęp do Internetu łączami stałymi dla abonentów indywidualnych obciążających sieć przez
całą dobę - szczególnie serwisami peer2peer.
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Wykres 5-4 Ruch z sieci AsterCity w węźle WIX 5.12.2004- płaska dobowa charakterystyka spowodowana udziałem ruchu
p2p - źródło www.wix.net.pl
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Wykres 5-5 Ruch z portalu 02 wwęźle WIX 5.12.2004- brak ruchu w nocy, naportalu ruch generowany jest przez
czytelników - źródło www.wix.net.pl
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Wykres 5-6 Ruch z sieci akademickiej Pozman dosieci TPNET - źródło http://detektor.man.poznan.pl/

Dodatkowo takie uproszczenie eliminuje różnice związane ze strefami czasowymi 
użytkownicy z USA obciążają sieć w innych godzinach niż użytkownicy z Polski. Jeśli do
tych dwóch grup użytkowników, skierujemy ruch jednym łączem, to maksymalny łączny ruch
nie jest sumą wartości maksymalnych obu ruchów, ale sumą większej z tych wartości

maksymalnych i stosunkowo średniej wartości drugiego ruchu występującegow tym samym
czasie co maksimum pierwszego ruchu. Dodatkowo przyjmuję, że łącza nie są

"overbook'owane'r" to znaczy, że nigdy nie dochodzi do ich 100% wysycenia.

Jakość łącza jest parametrem najtrudniejszym do wyrażenia. Dla naszych rozważań należy

przyjąć, że jakość łącza jest liczona oddzielnie dla każdego systemu autonomicznego
osiągalnego przez łącze. Jako miernik jakości dostępu do i-tego systemu autonomicznego ASi
przez k-te łączeL, - LklASj można przyjąć współczynnik J L

k
IASi zależnyod czasu dotarcia

pakietu do komputerów w tym systemie autonomicznym i liczby utraconych pakietów.

2
JLklASi = TLklASi (SLkIASi + l)

JLklASi E N
Wzór 5-2 opracowanie własne

gdzie,

s - oznacza odsetek utraconych pakietów w komunikacji z systemem
Lk IASi

autonomicznym i przy wysyłaniu danych łączem k

TLklASi - oznacza sumę czasu przesłania pakietu systemu autonomicznego

przesyłaniapakietu powrotnego.

łączem k 1

Dla łączy o wysokiej jakości współczynnik ten przybiera wartości bliskie o. Zebranie danych
o S i T wymaga przeprowadzenia odpowiednich badań w warunkach rzeczywistego
obciążenia łączy. Należy przy tym podkreślić, że badania te z uwagi na stosowaną przez
operatorów priorytetyzację łączy, powinny być prowadzone przez wysyłanie próbek danych
identycznych z danymi które będą przesyłane docelowo w systemie. Częstym błędem jest
próbkowanie jakości łączy poleceniem PING wysyłającympakietyprotokołu ICMP, podczas

21 "overbooking" (nadsprzedaż) - sprzedawanie większego pasma niż posiadane zasoby, jest często stosowane
przez operatorów dla łączy abonenckich. Wynika to z charakterystyki ruchu abonenckiego i przyjętego w
umowach z abonentami poziomu jakości usługi.
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najbardziej istotne systemy autonomiczne do których wysyłamy dane. Zgodnie z
heurystyczną zasadą Pareto 20% nakładów daje 80% efektów. Po zastosowaniu tej zasady
złożoność obliczeniowa, dla zredukowanego zagadnienia jest proporcjonalna do:

Liczba _Zaczyn wzór s-s opracowanie własne

Gdzie n - jest liczbą Systemów Autonomicznych o największym udziale w ruchu, lctórych
sumaryczny udział w ruchu wynosi 80%.
Jak wynika z wykresu kołowego ze strony 49 - 80% ruchu, trafia do 10 Systemów
Autonomicznych. Optymalizacja 80% ruchu, w tym przypadku pozwala na redukcję

złożoności obliczeniowej problemu do wielkości Liczba _laczylo. Dodatkowe, znaczne
zmniejszenie złożoności obliczeniowej wynika z faktu, iż niektóre z analizowanych łączy są

łączami peeringowymi - nie można przez nie wysłać danych do każdego analizowanego
systemu autonomicznego.
Ilustracje poniżej przedstawiają schematyczny efekt działania optymalizacji. Przed
optymalizacją do wszystkich, również tych najistotniejszych systemów autonomicznych dane
wysyłane były bez uwzględniania kosztów i jakości łączy - jedynym kryterium była liczba
systemów autonomicznych pomiędzy nadawcą a odbiorcą - Rysunek 5-10.

1/

firma --

/

~I

~ I ~\

~I I

I~----

Systemy
autonomiczne

Systemy
autonomiczne
podlegające

optymalizacji

-- Łącza

Najkrótsza
droga

Rysunek 5-10 Sytuacja przed optymalizacją - opracowanie własne

Po dokonaniu optymalizacji, dane do najistotniejszych systemów autonomicznych wysyłane

są z uwzględnieniem kosztów i jakości połączeń - Rysunek 5-11.
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Rysunek 5-11 Efekt optymalizacji połączenia z Internetem - opracowanie własne

Należy podkreślić, że obie funkcje JLklASi i f(JLkIASi ,C(RLk ) ) są funkcjami zależnymi od

preferencji decydenta. W zależności od tych funkcji można balansować pomiędzy

rozwiązaniami tańszymi, ale o niskiej jakości lub droższymi o wysokiej jakości. Możliwe jest
również takie ustalenie tych funkcji, aby do niektórych systemów autonomicznych
preferować łącza o wysokiej jakości, a do innych tanie, o niskiej jakości.

5.1.10 Optymalizacja kosztów połączenia z Internetem - implementacja
Program stanowiący implementację zagadnienia przedstawionego w poprzednim punkcie
wykorzystuje zaproponowany w pracy [Wirth] algorytm rekurencyjnego przeszukiwania
drzewa rozwiązań. Kod programu w języku C został zamieszczony w załączniku 11.3.

5.1.11 Efekty optymalizacji
Efekty optymalizacji zostały przedstawione dla przykładowej topologii sieci zilustrowanej
poniżej:
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Rysunek 5-12 Przykładowa topologia sieci - opracowanie własne

Łącze L2 jest łączem do węzła peeringowego umożliwiającego dostęp do ISPI, ISP2, ISP3 i
ISP5 oraz rozkładzie ruchu wynikającym z naturalnych parametrów protokołu BGP4. Ruch
do analizowanych systemów autonomicznych kierowany jest w sposób przedstawiony poniżej

JSP9

Rysunek 5-13 Rozkład ruchu bez optymalizacji - opracowanie własne

W przypadku ISP3 ilość systemów autonomicznych pomiędzy "firmą", a ISP3 jest taka sama
dla łączy L2 i L3 - o wyborze łącza przez protokół BGP, decyduje \VÓ'NCZas niższy

identyfikator routera na łączach L2 i L3 [Halabi].

Dla przykładowych przedstawionych w poniższej tabeli wielkości ruchu kierowanych do
poszczególnych systemów autonomicznych

oraz przy cenach za poszczególne łącza przedstawionych na wykresie
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Wykres 5-7 Przykładowe ceny łączy internetowych - opracowanie własne

stosując naturalny sposób decydowania o wyborze łącza, którym wysyłamy dane. Ruch
rozłoży się na poszczególne łącza w sposób przedstawiony w tabeli poniżej. Tabela ta
przedstawia również minimalny koszt łącza, wynikający z wykresu powyżej, o
przepustowości niezbędnej do przeniesienia tego ruchu:

Systemy autonomiczne do
-których wysyłany jest danym Łączny ruch Koszt łącza

Łącze łączem ruch w MbIs w tyś zł

L1 ISP1,ISP10 8 10
L2 ISP2,ISP3 10 (', O
L3 ISP5,ISP6 5 5
L4 ISP4 2 50
L5 ISP?, ISP8, isrs 11 22

Łączny koszt 87

Tabela 5-7 Przykładowy rozkład ruchu internetowego i koszty łączy dlatego ruchu

Sumaryczny koszt łączy do przeniesienia takiego ruchu wynosi 87 tysięcy złotych

miesięcznie.

Dla optymalizacji z wykorzystaniem wiedzy o jakości i kosztach łączy niezbędne są dane o
jakości. Przedstawione poniżej dane są przykładowe i nie odnoszą się do żadnego

rzeczywistego I8P.
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0A> strat pakieteMI nadra:lze dosyst.erróNautononicznych Intemet Service PrOviderÓN przez łąza S
19=>1 1SP2 1SP3 ISP4 ISP5 1SR3 1SP7 1SP8 1SP9 ISP10

łą:ze 1 1 O 9 8 2 O 8 8 O O
łą:ze2 O 1 9 8 1 1 9 7 1 1
łą:ze 3 O O O 7 O O 9 9 1 1
łąze4 1 2 8 1 2 1 9 8 2 2
łą:ze 5 1 1 7 9 1 1 2 1 1 2

średni czas OOtarda pakietu dosyst.erróNautonorricznych Internet Service PrOviderÓN przezłą2a TASi

19=>1 1SP2 1SP3 ISP4 ISP5 1SR3 1SP7 1SP8 1SP9 ISP10
łą:ze 1 45 545 1025 514 542 877 925 1500 1299 545
łą:ze2 56 201 925 552 201 542 128 988 1029 254
łąze3 155 2500 215 425 152 125 552 625 645 224
łą:ze4 545 555 254 645 775 555 675 555 654 545
łą:ze 5 654 545 674 554 455 455 254 654 655 556

Tabela 5-8 Przykładowe dane wejściowe doprogramu

W wyniku działania programu, na powyższych danych dotyczących jakości i cen łączy,

otrzymujemy wynik określający, którym łączem kierujemy pakiety do poszczególnych
systemów autonomicznych.

Rysunek 5-14 Wynik działania programu

Poniższa tabela przedstawia porównanie rozkładu ruchu bez optymalizacji i po optymalizacji.
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Tabela 5-9 Koszt ruchu internetowego przed i po optymalizacji - opracowanie własne

-:

Rysunek 5-15 Zoptymalizowany rozkład ruchu - opracowanie własne

Zastosowanie przedstawionej metody pozwala na znaczną redukcję kosztów. Dla danych
przedstawionych w przykładzie powyżej oszczędności zbliżają się do 11%.

5.1.12 Optymalizacja kosztów połączenia z Internetem przez wyznaczanie
routingu w zależności od przesyłanej treści

5.1.12.1 Zasada działania

Przedstawiony w rozdziale 5.1.7 sposób optymalizacji kosztów połączenia z Internetem
pozwala na wybór drogi do wybranego systemu autonomicznego w zależności od ceny i
jakości. Możliwe jest dalsze znaczne obniżenie kosztów połączeń z Internetem. Wymaga to
jednak zmiany paradygmatu. Na Internet można spojrzeć nie jako na sieć połączeń, ale jako
na zagadnienie przetransportowania różnych ładunków. Ruch internetowy składa się z wielu
składników - do najważniejszych elementów zaliczyć można czytanie stron www,
wiadomości news, przesyłanie dźwięku (RealAudio, VoIP), poczty, synchronizację serwerów
news. Każdy z tych elementów wymaga innych parametrów jakościowych - czytanie stron
www i słuchanie realaudio wymaga łącza o bardzo wysokiej jakości. Do przesyłania poczty i
synchronizacji news'ów wysoka jakość połączenia nie jest wymagana - więc po co za nią
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Rysunek 5-1 6 Zastosowanie .content routingu" - opracowanie własne

Przy znacznych różnicach w cenach łączy krajowych i zagranicznych, opłacalne jest
kierowanie części ruchu związanego z przesyłaniem plików, łączami zagranicznymi, które
mająwiększe opóźnienia, lecz sąw sposób istotny tańsze od łączy krajowych.

5.1.13 Optymalizacja kosztów połączenia z Internetem przez uzależnienie

routingu i treści od pory doby.
Załóżmy, że oferujemy dwa rodzaje treści (ang. content) - treść A, która przynosi znaczące

dochody i treść B, nie przynosząca dochodów. Funkcje przedstawione w rozdziale 5.1.12
przyjmąpostać:

Przedstawione we wzorze 5-6 ze strony 58 zadanie optymalizacyjne

min ~Max_Strumieni ~M4X_AS j(J C(R) P F ) . .
L lAS. lAS. L...Jn=l L...Ji=l LkIASj ' u » nlASj ' nlASj przyjmuje dla dwóch

k 1,n 1

rodzajów treści kierowanych jednym łączempostać

Wzór 5-16

ponieważ f B (.}Lk IASi ,C(RLk ),O,FBIASi) == Oto ostateczna postać tego zadania będzie następująca

Wzór 5-17

Tak więc na przesyłanie danych ma tylko i wyłączenie wpływ ocena jakości, kosztów i
korzyści wynikających z przesyłania łączem danych FAIASi związanych z treścią A.

Przesyłanie danych FBIASi związanych z treścią B jest możliwe tylko wówczas, gdy koszt

związany z tym wynosi °i nie wpływa to negatywnie na FA IASi .
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Spełnienie tych warunków jest możliwe, jeśli do przesyłania treści B wykorzystane zostaną

zasoby łącza nie używane do przesyłania treści A. Obciążenie poszczególnych łączy

internetowych nie jest stałe - zależy ono m.in. od pory doby. Przesyłając treści nie
przynoszące dochodów w porze najmniejszego obciążenia łącza i ograniczając możliwość

przesyłania tych treści w porze dużego wysycenia łącza może pozwolić na dokonanie
znaczącej redukcji kosztów. Przykładowe zastosowanie tego rozwiązania przedstawia rysunek
poniżej. W godzinach 8.00-21.00 strumień danych FBIASi związany z nie przynoszącą

przychodów treściąB jest ograniczony.

reśćA

Treść B

Okres ograniczenia
dostępności łącza dla
treści B

Rysunek 5-17 Przykład optymalizacji kosztów przez uzależnienie treści od pory doby - pomiary własne

5.1.14 Maksymalizacja przychodów przez zamykanie Internetu
Internet postrzegany jest przez większość użytkowników jako medium globalne. Informacja
opublikowana w Internecie jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Do ciekawych
wniosków prowadzi analiza w sytuacji, w której udostępnianiem treści zajmuje się operator
telekomunikacyjny. Jego głównym źródłem przychodów jest sprzedaż usług

telekomunikacyjnych, a w analizowanym przypadku usług dostępu do sieci Internet.

Modyfikując analizowaną wcześniej funkcję f(JLkIASi ,C(RLk ),PnIASi ,FnIASi) ' oraz dla

uproszczenia analizując tylko jeden strumień danych, otrzymujemy postać funkcji
f(JLkIASi ,C(RLk),PASi ,FASi). Jako ASa oznaczony jest system autonomiczny operatora, czyli

jego własna sieć. Koszty związane z wysyłaniem danych poza własnąsieć oznaczone są przez
C(RLk) . Przychody związane z tym ':ioPASi == O dla danych wysyłanych łączami

1*

peeringowymi I C(R Lk) == O, dla danych wysyłanych pozostałymi łączami C(R Lk» >O. Koszt

łączy własnych operatora poświęconych na udostępnianie treści jest prawie nieistotny w
ogólnych kosztach utrzymania łączy operatora. Przedstawione we wzorze 5-6 ze strony 58
zadanie optymalizacyjne

min IMax_Slnlmieni I M4X
_AS f(J

L
14S ,C(R

L
), P lAS' F lAS) przyjmuje postać

L
kIASi,I1I ASi 11=1 1=1 k.L I k 11 I 11 I
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Wzór 5-18

Zdarza się, że operatorowi nie zależy na dostarczaniu wysokiej jakości treści do klientów
innych konkurujących z nim operatorów. Wysokiej jakości dostęp do treści intelnetowych jest
atutem operatora w walce rynkowej. Wspomaga realizację jego procesu biznesowego.
Dodatkowo, pogarszając jakość dostępu z konkurencyjnych sieci do posiadanych treści, jest
w stanie swoim działaniempogorszyć postrzeganie przez klientów jakości usług oferowanych
przez konkurencję. Zadanie optymalizacyjne sprowadza się w tej sytuacji do postaci.

Wzór 5-19

Funkcja jj z pierwszej części powyższego wzoru maleje wraz ze wzrostem przychodów,
funkcja h rośnie wraz ze wzrostem kosztów. Operatorowi nie zależy na wysokiej jakości

dostępu do treści F z innych sieci niż ASa, a koszty \:I "" C(RL ) są zależale od FAS . .
ASj*ASo~ k l

Funkcjejj orazh są niezależneoraz nieujemne. Można więc sprowadzić zadanie

min(ft(JAS ,PAs ., FAS .) + O) poprzez prZYJęCIe V ~~=O~""C~R)=O. Oznacza to w
o 01 01 A$I=A,~ li' ~ 4~

praktyce zablokowanie dostępu do treści z innych sieci niż własna sieć operatora.

Przykłady takich działań w Polsce to zamknięcie dostępu do internetowego dostępu do
telewizji TVN24 z innych sieci niż OnetKonekt. OnetKonekt i TVN24 należą do grupy ITI.
Innym przykładem są tzw. specjalne serwisy przeznaczone dla klientów usługi Neostrada
oferowanej przez TPSA.

TVN 24 - na żywo!
Najświeższe l nfo rmacje o l'Iyd arzeni achl'l
Pol sce i na świecie. Publi cysty ka I komenta rze.
Wszys tko to 24 godziny na dobę .

W1nd?r

niezaJeżny ' "

Copyrigh t 1996 - 200 3 One t .pl 5.4 - zpbaą w51ysttje serwiSY .. ~ l'

Rysunek 5-18 Zamykanie Internetu - Onetkonekt grupa ITI - źródło www.onet.pl
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Rysunek 5-19 Zamykanie Internetu - Neostrada grupa TPSA - źródło www.neostrada.pl

W przyszłości wraz z rozwojem usług multimedialnych takich jak Telewizja w Ip24
, "Video

on Demand" oraz wzrostem objętości przesyłanych danych należy spodziewać się szerokiego
rozpowszechnienia się tego typu działań stosowanych przez operatorów':'. Oznaczać to będzie

koniec globalnego Internetu w którym każda informacja jest dostępnaz dowolnego miejsca.

5.1.15 Zagadnienia bezp ieczeństwa

Problem wyboru połączenia z Intelnetem nierozerwalnie wiąże się z zagadnieniami
bezpieczeństwa. Do tych zagadnień należy zaliczyć problemy ochrony przed włamaniami,

wykrywania włamań, wykrywania wirusów, tworzenia aplikacji odpornych na włamanie oraz
dokumentowania włamań w sposób możliwy do wykorzystania procesowego. Badaniami nad
zagadnieniami bezpieczeństwa sieciowego zajmuje się w Polsce m.in. zespół CERT przy
NASK. Ze względu na swoją objętość problem ten w tej pracy został pominięty.

5.2 Optymalizacja warstwy szkieletowej

5.2.1 Topologia
Szkielet (ang. backbone) sieci jest elementem najtrudniej podlegającym optymalizacji. Z
uwagi na znaczenie rdzenia sieci, projektuje się go, ściśle według zaleceń producentów
urządzeń sieciowych. Dzięki temu urządzenia pracują w konfiguracjach przetestowanych
przez producenta i stosowanych przez innych użytkowników. Pozwala to na
zminimalizowanie ryzyka ujawnienia się błędu w oprogramowaniu występującego w
nietypowych konfiguracjach i topologiach.

24 "TV over IP" jest ciekawym problemem prawnym. Z jednej strony rozpowszechnianie programów
telewizyjnych wymaga koncesji ze strony KRRiTV, z drugiej strony jednak "TV over IP" jest zwykłą usługą

internetową, a te nie podlegają koncesjonowaniu.

25 Zgodnie ze wstępnymi zapowiedziami, od wiosny 200Sr Telekomunikacja Polska będzie oferowała usługi

Telewizji przez Internet - dostępne będą one tylko dla abonentów TPSA.
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Rysunek 5-20 Sieć łącząca lokalizacje w Krakowie i Opolu - opracowanie własne

Ze względu na wymaganą dużą niezawodność, konieczne było zastosowanie, redundantnych
łączy do każdego ośrodka. Dla lokalizacji Kraków i Opole2 wymogiem była całkowita

niezależność łączy redundantnych, co można było osiągnąć tylko przez zastosowanie łączy

satelitarnych oraz przynajmniej jednego łącza naziemnego. Ponieważ, z wymagań

niezawodnościowych wynika, że w lokalizacjach Kraków i Opole2 muszą być zarówno łącze

satelitarne, jak i naziemne, możemy w dalszej analizie nie brać pod uwagę ich kosztów.
Przesyłanie danych w obie strony łączem satelitarnym powodowało jednak opóźnienia rzędu

600 ms i efektywną małą wydajność połączenia. Zastosowanie routingu asymetrycznego
pozwoliło zmniejszyć opóźnienia do 300ms i znacznie przyśpieszyć efektywnątransmisję.

Warunkiem zachowania wysokiej niezawodności połączeń jest takie dobranie parametrów
routingu, aby w przypadku awarii dowolnego łącza, pakiety kierowane były odpowiednią

trasą obejściową. We wszystkich protokołach automatycznego znajdowania trasy pakietów w
sieci brane są pod uwagę parametry łączy. Wybierana jest trasa 6 najniższym koszcie
(ang. metric). Dla najczęściej stosowanego w homogenicznych sieciach opartych o urządzenia
Cisco protokołu EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) [cisco-3], [Peplenjak]
metryka jest wyrażanawzorem.

(
k2 *przepustowosc . .) k5

Koszt =: kI *przepustowosc + + k3 *opoznierue
256 - obciazenie jakosc + k4

gdzie opoźnienie i przepustowość są następuj ąco przeskalowane

przepustowość == (1OOOOOOO/minimalna--przepustowość _w_kb/s) * 256

opoźnienie == suma_opóźnienień_w_l0ms*256

Ponieważ domyślnie: kl==l, k2==0, k3==1, k4==0, k5==0

Wzór przyjmuje postać:

Koszt == opoznienie + przepustowosc

Wzór 5-23

Wzór 5-24

Naturalne parametry łączy są identyczne dla obu kierunków, Uzyskanie kosztów, które
pozwolą na kierowanie pakietów zwrotnych inną drogą niż pakiety przychodzące, wymaga
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Poniższy rysunek przedstawia program do rozwiązania przedstawionego zadania.

1 I

2-~ ~ ra_k o~ -~vars~awa
3 iwarszawa kraków

4 -j krakow - warszawa SAr
- --- - - -- ~ - - -

5 warszawa - krakow SAT
T !krakow-- katowice-
7 -lwa-rszawa-=- katoWice -
~Jkra k ow opoled SA]

9 'apoled - opaler
1~opolerwróclaw
_"LLJvvroc taw - ~/~s z awa
'12 1

l.Jfl kryterium
14 I

15iró....vnania
16J ~ 1 _=p2-04
17 ' -2 =04-08-09-010-011

18l -2 =08+09+0'10+011-06-07
~- - -

_ 1~~ =1 :=0_5-03
20 1 -4 =03-08-09-010-01 '1
~ -21=08+09+010+011-06-07
22 - -2 ;D8-09-[)10-D11
~ -3 =09+010+Dff~08-D2
24 1 -2 =011-08-09-010
~- -~ 1 ;08+09-+016-0 11-D5
26 I -1 =D6-D2-07
]L -1 '=Q7+P5-D6
~ -1 =09+D '10+011-05-08
29 ;

z krakowa do Warszawy Kablem a nie sat
z krakowa do Warszawy sat a nie przez Opole
z krakowa do VVarszawy przez Opole a nie Katowice
z \[Varszawy go r<rakoy;a SAT _
z VVarszawy do krakowa kablem a nie przez Opole
,z Warsi.-awy do~r<ra k owa przez 6 pole a nieKatowice

-- z-a p-ola do Krakowa bezposrednio ~ -
z Opola do \Narsza~NY przez \y roclaw
z VVr~cławia do VYars~awy bezposrednio
z VVroclavo/ia do Vrakowa przez Opole_
z Krakowa do Katowic bezposrednio

-- z--r<ai;wlc do -~<ra k o\:v9 przez- VVa rs-i.awe
z "'/",~arszawy do Opola przez \/'r/roclav'l ~ nie Vrakow

Qpcje

Pornoc

Zamknij

&ozwiąż

!:!..suń

lmień

Oggadnij I !

_-..-.1 '
I
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! $C$26<=-1
l $C$27<= -1
l, $C$28<= -1
1 $D$2:$D$ll = całkowita

l $D$2:$D$11 >= 1

x'l<x3
x3<x7+x8+x9+x10

I x7+x8+x9+x'1 0<x5+x6
x4<x2
x2<x7+x8+x9+x1O
x7+x8+x9+x'1 0<x5+x6

I x7<x8+x9+x1 O - --- --
x8+x9+x10<x7+x1 --
x'l0<x7+x8+x9
x7+x8+x9<x10+x4
x5<x1+x6
xG+x4<x5 ---

x8+x9+x10<x4+x7

-2

-'1
-2

-2
-1
-1
-1
-1

-1
-4
-2
-2
-3

C D
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x'l 5
x2 4
x3 6
x4 3
x5 7
x6 3
x7 3
x8 1
x9 1
x10 3
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Rysunek 5-21 Zadanie optymalizacyje - dane programu

Praktyczna implementacja tego rozwiązania w konfiguracji routera Cisco wymaga wpisania
jednakowej na wszystkich łączach wielkości parametru bandwidth. Parametrem
odpowiedzialnym za koszt będzie wówczas parametr delay, który ustalamy jako 1000xi. Dla
łącza Warszawa Kraków, o parametrach x. ==5, X2 == 4, konfiguracja routera będzie wyglądała

następująco: I

interface Seriall/3

description Lacze 64 kbit/s Krakow- Warszawa

bandwidth 2048

delay 5000
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Struktura kosztów w koszyku biznesowym w USD
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Rysunek 5-22 Struktura kosztów telekomunikacyjnych wroku 2001 -źródło URT

W badaniach URT koszt stały obliczany jest jako suma 1/5 kosztu założenia nowej linii oraz
12 abonamentów miesięcznych. W opracowaniu URT zwraca uwagę na wyjątkowo wysoki
udział kosztów zmiennych w koszyku usług telekomunikacyjnych.

Koszty zmienne, koszyk biznesowy
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Rysunek 5-23 Koszty zmienne wPolsce i innych krajach - źródło URT

Taka struktura kosztów telekomunikacyjnych powoduje, że w porównaniu z innymi krajami,
zwrot inwestycji poniesionych na technologię obniżającą koszty rozmów następuje o 30-50%
szybciej.

W strukturze kosztów zmiennych należy wydzielić:

połączenia lokalne i strefowe
połączenia międzymiastowe

połączenia międzynarodowe

połączenia pomiędzy oddziałami firmy
połączenia do sieci komórkowych
połączenia z telefonów komórkowych pracowników do firmy
połączenia z telefonów komórkowych pracowników na telefony komórkowe innych
pracowników
pozostałe połączenia z telefonów komórkowych pracowników
inne połączenia roaming, infolinie, połączenia w sieci inteligentnej.
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Dokładne wyliczenie MOS dla sieci w technologii VoIP jest możliwe po uwzględnieniu

wcześniej prezentowanych parametrów takich jak opóźnienie, straty pakietów, stałość

opóźnienia itp. Kalkulatory obliczające MOS są dostępne w Internecie na stronach
producentów sprzętu np. www.moscalculator.com.

5.5.3.2 Wpływ jakości rozmowy na możliwościoptymalizacji kosztów

Identyfikacja wymagań jakościowych stawianych przez użytkowników wobec systemów
przesyłania głosu pozwala na wprowadzenie VoIP nawet w sytuacji w której nie można

osiągnąć zadowalającego wszystkich użytkowników MOS. Jeśli przeanalizujemy procesy
biznesowe to okaże się, że nie wszyscy użytkownicy wymagająwysokiej jakości połączenia.

Możliwy jest podział użytkowników na grupy w zależności od ich wymagań. Grupa
użytkowników o bardzo wysokich wymaganiach jakościowych może mieć uprawnienia do
korzystania z drogiej, ale o wysokiej jakości telefonii tradycyjnej. Rozmowy użytkownikówo
niskich wymaganiach mogą być kierowanie tanim systemem VoIP, który nie zapewnia tak
wysokiej jakości jak tradycyjna telefonia.

Firma w Polsce Rozmówca w USA

Rysunek 5-24 Grupowanie pracowników wg wymaganej jakości rozmowy telefonicznej - opracowanie własne

Oznaczając jako:

T - całkowity miesięczny czas rozmów danej kategorii np. międzymiastowych
Q - całkowity miesięczny czas rozmów tej kategorii wykonywanych przez
użytkownikówo wysokich wymaganiach
CH - koszt minuty rozmowy o wysokiej jakości
CL - koszt minuty rozmowy o wysokiej jakości

zakładając rozliczenia jednosekundowe bez opłaty za rozpoczęcie połączenia.

Miesięczne oszczędności wynikające z identyfikacji wymagań jakościowych i wdrożenia

systemu dla danego rodzaju rozmów można oszacowaćprzy wykorzystaniu wzoru:
)

Wzór 5-26

Modyfikacją przedstawionego schematu, uzależniającego jakość połączenia od osoby
wykonującej to połączenie, jest zróżnicowaniejakości połączenia, a co za tym idzie jego
kosztów w zależności od celu rozmowy i rozmówcy z którym użytkownik zamierza
rozmawiać. W sytuacji w której w większości połączeń pracownikowi wystarcza niska jakość,

a jedynie do niektórych połączeń wymaga wysokiej jakości można umożliwić pracownikowi
wybór technologii połączenia przez wybranie odpowiedniego prefiksu. Pracownik może
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ważne rozmowy handlowe odbywać przez sieć publiczną, a rozmowy ze współpracownikami

przez VoIP.

Pomimo niewystarczającejjakości sieci teleinformatycznej do wdrożenia VolP pozwalającego

na uzyskanie wysokiej jakości połączeń, dzięki zidentyfikowaniu procesów biznesowych w
których wymagana jest wysoka jakość połączeńmożliwejest wprowadzenie systemu VoIP dla
pozostałych rozmów. Oszczędności z tego tytułu są znaczne, gdyż rozmowy przez VolP
wewnątrz własnej sieci są bezpłatne.

5.5.4 Technologiczne możliwości obniżenia kosztów

5.5.4.1 Bramki sieci komórkowej
Koszty połączeń pomiędzy telefonami komórkowymi należącymi do jednego abonenta, są

zwykle znacznie niższe niż koszty połączeń z sieci stacjonarnej do sieci komórkowej. Fakt ten
jest wykorzystywany do znacznego zredukowania kosztów rozmów na telefony komórkowe.
Do centrali telefonicznej przedsiębiorstwa dołączane są bramki GSM, przez które kierowane
są rozmowy telefoniczne wykonywane z przedsiębiorstwa na telefony komórkowe.

j~

0,24 zł/min

Polkomtel
Strefa biurowa

"'~ .~~"'1 S" )( , T;~~ J
~~

Rysunek 5-25 Zasada działania bramek GSM - opracowanie własne

Rozwiązaniem dla większych firm może być bezpośrednie dołączenie do sieci operatorów
komórkowych łączami stałymi ISDN PRl, umożliwiającymi równoczesne przesyłanie 30
rozmów.

Oszczędności wynikające z zastosowania bramki GSM stan na 16.01.2003

Sieć

ERA

ERA

PLUS

Taryfa Cena za 1 minutę Cena TPSA Oszczędność

Biznes 220 w 0,30 1,40 78,5 %
ramach grupy

Biznes 220 0,59 1,40 57,8 %

Strefa biurowa 0,24 1,40 82,8 %
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AB

PLUS Biznes Lider 0,60 1,40 57,1 %

IDEA Duża Biznes 0,24 0,80 70%
Grupa

IDEA Meritum 0,60 0,80 25 %

Tabela 5-11 Oszczędności wynikające z zastosowania bramki GSM - opracowanie własne

5.5.4.2 Technologia VoIP
W początkowym okresie rozwoju technologii Volp28

jakość rozmów telefonicznych
przesyłanych w tej technologii była znacznie gorsza od jakości tradycyjnych rozmów
telefonicznych realizowanych w technologii PSTN. Wynikało to ze słabej jakości

infrastruktury oraz z problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej, priorytetowej
obsługi pakietów głosowych w urządzeniach sieciowych. Szczegółowy opis rozwiązań

służących zapewnieniu jakości usług VolP jest zawarty w pracy [Łopaciński-l].

Z punktu widzenia korporacji, VolP może być usługą świadczoną przez operatora
telekomunikacyjnego - wówczas korzystanie z niego i sposób wyceny nie różni się od innych
operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługi międzymiastowe i międzynarodowe.

Drugim sposobem zastosowania VolP jest wykorzystanie posiadanej przez korporację sieci
teleinformatycznej i posiadanych urządzeń sieciowych.

Warszawa Kraków

Rysunek 5-26 Zasada działania połączeń VolP - opracowanie własne

Połączenia pomiędzy abonentami zlokalizowanymi w różnych oddziałach firmy realizowane
sąjako tradycyjne połączenia telefoniczne pomiędzy aparatem abonenta, a firmową centralą
telefoniczną. Na podstawie wybieranego numeru, centrala rozpoznaje, że wywoływany jest
abonent w innym oddziale firmy i kieruje połączenie do urządzeń VolP w sieci WAN. Przez
sieć WAN rozmowa przesyłana jest jako strumień pakietów lP. W oddziale urządzenie sieci

28 VoIP - .Voice over Internet Protocol" jest technologią przesyłania rozmów telefonicznych przez sieci
komputerowe. Technologia ta pojawiła się w końcówce 1997 roku. Autor pracy miał przyjemność wdrażać

wówczas jeden z pierwszych w Polsce systemów VoIP opartych na technologii Cisco.

Strona 78







Koszt rozmów lokalnych

1,40 zł -,-------------------,

1,20 zł

1,00 zł

0,80 zł

0,60 zł

0,40 zł

0,20 zł ~

O, oozł Jc:r.::=:::!:li::t=::::=c=::::::c===~=.t==::::i:==:::::r=::=c=:::::=r:=:::::t::==r.=:==r.=i

1 53 105 157 209 261 313 365417469 521 573 625

Czas rozmowy w sekundach

- TPSA pakiet aktywny

- NETIA ISDN

- Dialog Pionier

- Sferia firmowa

Wykres 5-8 Porównanie kosztów rozmów lokalnych (styczeń 2003) - opracowanie własne

Przedstawienie kosztów rozmów międzystrefowychw cennikach wybranych operatorów

TPSA

pakiet aktywny Netia 1055 Profuturo NOM 1044

Cena za minutę 0,37 zł 0,31 zł 0,25 zł 0,36 zł

Opłata startowa 0,00 zł 0,10 zł , 0,00 zł 0,00 zł

Tabela S~13 Porównanie kosztów rozmów międzymiasotwych wybranych operatorów (styczeń 2003) - opracowanie własne

Koszt rozmów miedzystrefowych

0,90 zł ,.....,-- - - - - - - "'-- - - - - - - - - - ...-.,
0,80 zł

0,70 zł

0,60 zł

0,50 zł

0,40 zł

0,30 zł

0,20 zł

0,10 zł

0,00 zł --t-n-T-r'"\'"'l"'t"T"M"T'"M""M""r-n-n-T"'l""T"'1""'r'M"T""M""n'"T~~,...,...,-rn"'l"'M'"'t"'r'_r_t"'1""r"M_n_M""l""n_M""1"T''M''''M'"l''''".,...,...,..,.....,..,...,..,.~,..,...,..,...,"1'''M""M"'1'~

~ ro ~ N m ~ ~ o ~ ~ ~ ro ~ N m ~ ~
N N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ro m m o ~

~ ~

Czas w sekundach

- TPSA pakiet aktywny

- Netia 1055

- Profuturo

- NOM 1044

Wykres 5-9 Porównanie kosztów rozmów międzyst refowych (styczeń 2003) - opracowanie własne
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W praktyce różnice pomiędzy podawaną przez operatora ceną, a rzeczywistym kosztem 1
minuty rozmowy wynoszą ok. 10%. Wykres poniżej przedstawia koszty cennikowe
rzeczywiste koszty 1 minuty rozmowy wyliczone w akapicie 5.5.7.

Porównanie kosztu rzeczywistego i
cennikowego 1 minuty połączeń

0,50

0,40 .:

0,30 //

0,20 .:

0,10

1033 1055 1044 Płus Era Idea

D Koszt cennikowy

Koszt rzeczywisty

Wykres 5-10 Różnice pomiędzy ceną rzeczywistą a cennikową rozmów telefonicznych (styczeń 2003) - opracowanie
własne

Dodatkowymi elementami utrudniającymi analizę są pakiety darmowych minut i opłaty

dodatkowe np. za prezentację numeru.

5.5.6 Optymalizacja kosztów połączeń telefonicznych
W wielu pracach naukowych można spotkać się z analizą kosztów telekomunikacyjnych z
punktu widzenia operatorów np. w pracach [Laskowski-2] [Laskowski-3]. Z uwagi na
ogromne znaczenie tych kosztów dla operatorów - jest to podstawa ich działalności jak
również ogromne ilości danych, uzasadnione jest tworzenie skomplikowanych modeli i
zaawansowanych metod naukowych.

W zagadnieniach związanych z optymalizacją kosztów połączeń telefonicznych firmy
uzasadnione jest podejście prostsze, dające jednocześnie lepsze wyniki. Z uwagi na niewielką

liczbę danych, nie przekraczającą nawet w dużych firmach kilkuset tysięcy rozmów
telefonicznych miesięcznie, można zrezygnować z budowania i analizy uogólnionych modeli
na rzecz analizy kosztów na pełnych danych historycznych. Podejście takie może w pierwszej
chwili wydawać się nadmiarowe, należy jednak pamiętać, że zgodnie z prawem Moore'a z
każdym miesiącem dostępna jest coraz większą i coraz tańsza moc obliczeniową, natomiast
koszt pracy analityka potrafiącego zbudować poprawny model jest coraz wyższy. W
warunkach częstych zmian na rynku usług telekomunikacyjnych lub częstych zmian w
organizacji firmy (np. przejęcia innych firm), pozwala to na przeprowadzenie optymalizacji
kosztów poprzez załadowanie nowych danych (np. danych bilingowych z przejmowanej
firmy) lub nowych cenników operatorów.

Funkcja celu optymalizacji kosztu połączeń telekomunikacyjnych wyraża się wzorem:

wzór 5-28
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k~lok - koszt połączeń lokalnych i strefowych;
kms - koszt połączeń międzymiastowych;
kmn - koszt połączeńmiędzynarodowych;
kol - koszt połączeńpomiędzy oddziałami firmy;
kkom - koszt połączeń do sieci komórkowych;
kkompf - koszt połączeń z telefonów komórkowych pracowników do firmy;
kkompp - koszt połączeńz telefonów komórkowych pracowników na telefony;
komórkowe innych pracowników;
kkompp - koszt pozostałychpołączeń z telefonów komórkowych pracowników;
kpoz- koszt innych połączeń typu roaming, infolinie, połączeniaw sieci inteligentnej.

Z analizy dostępnych rozwiązań technologicznych i ofert rynkowych wynika, że

optymalizację kosztów rozmów telefonicznych można dekomponowaćna trzy zagadnienia:

koszty rozmów lokalnych i strefowych;
koszty rozmów międzymiastowychi międzynarodowych;
koszty połączeń związanych z telefonią komórkową.

Z uwagi na zwykle najwyższy udział w kosztach najistotniejsza jest redukcja kosztów
rozmów międzymiastowychi komórkowych. Redukcja kosztów rozmów komórkowych jest
możliwa przy wykorzystaniu rozwiązań technologicznych przedstawionych w akapicie
5.5.4.1.

5.5.7 Optymalizacja kosztów międzymiastowych rozmów telefonicznych
Optymalizacja kosztów międzymiastowych rozmów telefonicznych jest zagadnieniem z
zakresu wspomagania procesu wybierania operatora telekomunikacyjnego. Mamy dany zbiór
ofert operatorów telekomunikacyjnych - X oraz zbiór rozmów telefonicznych R. Istnieje
funkcja k==f(X,R) stanowiąca cennik w ofercie X. Zwykle ze skorzystaniem z oferty X wiąże

się opłata stała ko(X) związana z abonamentem oraz kosztem amortyzacji sprzętu użytego do
skorzystania z oferty X. Z analizy ofert dostępnych na rynku polskim w styczniu 2003
wynika, że ceny połączeń sąróżne o różnych porach doby, ale zmiana cen następuje zawsze o
pełnej godzinie. Możemy zatem podzielić dobę na 24 godzinne przedziały i rozpatrywać

oferty X w tych przedziałach X = U X n • W analogiczny sposób zbiór R, może zostać
nE[O,23]

podzielony 'na 24 podzbiory takie, że R = U Rn •
nE[O~23]

Optymalny zbiór ofert będzie miał postać

23

X'= tnjn(Lf(Xn,Rn)+ kO(X))
n=O

wzór 5-29

W poszukiwaniach optymalnego zbioru X' należy uwzględnić przedstawione na Wykres 5-9
oferty operatorów jak również rozkład ruchu telefonicznego w ciągu doby i w funkcji czasu
trwania rozmowy.
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Długość rozmów międzymiastowych
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Czas trwania w sek

wykr 5-11 Rozkład ruchu telefonicznego wfunkcji czasu trwania - opracowanie własne

Dobowy rozkład międzymiastowych rozmów
telefonicznych
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Wykres 5-12 Rozkład ruchu telefonicznego w ciągu doby - opracowanie własne

Posiadając odpowiednią wiedzę technologiczną można dla części rozmów międzymiastowych

firmy zastosować usługi substytucyjne. W przypadku rozmów pomiędzy oddziałami firmy
mogą to być opisane w rozdziale 5.5.4.1 bramki sieci komórkowych oraz opisane w rozdziale
5.5.4.2 rozwiązania VoIP. Oznaczmy jako Xs zbiór X rozszerzony o zbiór rozwiązań

substytucyjnych. Oprócz rozwiązań substytucyjnych na rzeczywistym rynku okresowo
występują rozwiązania substytucyjne związane z kampaniami promocyjnymi. Mają one
specyficzną strukturę nastawioną na psychologiczne oddziaływanie na klienta. Wykorzystanie
tych rozwiązań w inny sposób niż przewidział autor promocji może dawać duże efekty
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oszczędnościowe. Zbiór rozwiązań rozszerzony o takie rozwiązama oznaczmy X,».
Optymalny zbiór rozwiązań przyjmie postać

23

X S' '= mjn(If(Xs : ,RJ + kO(XS' ) )

n=O

wzór 5-30

Tabela poniżej przedstawia model decyzyjny na rozszerzonym zbiorze decyzji X s* , zbiorze

rozmów R odpowiadającym wykresom zamieszczonym powyżej oraz funkcj i f (X s* ,R)

odpowiadającej cennilcom wybranych operato rów obowiązującym w styczniu 2003r.

Xs*
n R Xs

X
era
Biznes

Plus 220w Idea Duża Dh.~ 4~ ",, 1

liczba łączny czas Strefa ramach Biznes ~. r-
j':""" . ~~ -- -

Godzina rozmów rozmów (s) 1033 1055 1044 Biu rowa grupy Grupa ~.C'
O 1 150 0,55 0,88 0,41 0,37 0,83 0,63 ~l' ~

1 O O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I~D
2 O O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~@:

3 O O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 'dl)
4 O O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1~0

5 O O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OQ
6 O O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 @,00
7 O O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . ~'1,00
8 16 2401 17,01 14,00 15,44 5,89 13,24 10,10 2,21
9 50 7503 53,15 43,76 48,26 18,42 41,36 31,57 ,89

10 110 16506 116,93 96,28 106,16 40,52 91,00 69,46 15,17
11 153 22958 162,64 133,92 147,66 56,36 126,57 96,62 ~' I l G9 ><,...-...
12 116 17406 123,31 101,53 111,95 42,73 95,96 73,25 .C ,'99 :::J

'-'"
13 127 19057 135,00 111,16 122,57 46,78 105,06 80,20 ,51
14 108 16206 114,80 94,53 104,23 39,78 89,34 68,20 ,89
15 101 15155 107,36 88,40 97,48 37,21 83,55 63,78 . 1 I.. a
16 77 11554 81,85 67,40 74,31 28,36 63,70 48,62 1. " ~ ll 2
17 26 3901 27,64 22,76 25,09 9,58 21,51 16,42 " ~_8

18 7 1050 3,82 6,13 3,67 2,58 5,79 4,42 ,.: 17
19 5 750 2,73 4,38 2,62 1,84 4,14 3,16 9
20 6 900 3,28 5,25 3,14 2,21 4,96 3,79 'ł .3
21 1 150 0,55 0,88 0,52 0,37 0,83 0,63 ',., i4
22 O O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l'rl)O
23 1 150 0,55 0,88 0,41 0,37 0,83 0,63 , 4

Wartość połączeń 951,15 792,12 863,94 333,38 748,65 571,50 t~ ,18
koszty stałe miesięczne O O O 39 199 34 3:1i
Inwestycje /36 O O O 55,56 55,56 55,56 36'156 7'

O
wartość bezpłatnych minut -1,47 -72,77 -5,05 ..@~55

Całkowity koszt 951,15 792, 12 863,94 426,46 930 ,43 656,01 ~jtiJ~ji8: k=f(X,R)

Tabela 5-14 Model decyzyjny - opracowanie własne

W przedstawionym powyżej modelu zostało przyj ęte uproszczenie wyceny połączeń w
poszczególnych godzinnych okresach. Polega ono na wycenie wszystkich połączeń w ciągu

doby i wycenie kosztu połączeń w godzinnym okresie proporcjonalnie do czasu trwania
połączeń w tym okresie i do czasu trwania wszystkich połączeń z uwzględnieniem różnic

cenowych w poszczególnych okresach taryfikacyjnych.

Wyjaśnieniem tak dużych różnic wartości funkcji f(Xs*R) może być poniższy wykres.

Przedstawia on porównanie cennikowych kosztów 1 minuty usług międzymiastowych oraz
kosztów usług substytucyjnych w sieciach operatorów komórkowych.
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Porównanie kosztów połączeń

miedzymiastowych i komórkowych wewnątrz
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Wykres 5-13 Porównanie kosztów połączeń miedzymiastowych i komórkowych wewnątrz konta - koszt 1minuty połączenia

- opracowanie własne

Powyższy wykresu wskazuje, że takie same usługi różnych operatorów mają zbliżone do
siebie stawki. Wynika to z faktu, że budując cenniki operatorzy porównują swoje oferty.
Wykorzystanie usług substytucyjnych wymaga od klienta wiedzy technologicznej - nie jest
więc zagrożeniem dla ofert usług na rynku powszechnym. Wykorzystanie jako usługi

substytucyjnej w stosunku do połączeń międzymiastowych bramek GSM i standardowych
ofert operatorów komórkowych pozwala na redukcję kosztów połączeń pomiędzy oddziałami

fmny o blisko 55%.

Na największe redukcje kosztów pozwala jednak wykorzystanie jako usług substytucyjnych
tych ofert operatorów które są budowane z myślą o przekazie marketingowym. Przykładem
takich ofert są promocje ,,5 groszy za minutę", "po trzeciej minucie rozmawiasz za darmo".
W strukturze cenowej oferowanej w takiej promocji, są elementy, których zadaniem jest
przyciągnięcieuwagi potencjalnego klienta w czasie kilkusekundowej reklamy telewizyjnej.
Dla przeciętnego użytkownika oferty te są pułapką. Dla użytkownika o odpowiednim
poziomie wiedzy i dużych potrzebach telekomunikacyjnych potrafiącego szczegółowo

analizować rynek usług są one okazją do ponad 80% redukcji kosztów.

Przedstawiony powyżej przykład udowadnia, że systemy wspomagania decyzji dla
użytkowników usług telekomunikacyjnych muszą uwzględniać istnienie usług

substytucyjnych. Nie dopuszczalne jest również pomijanie aspektów psychologicznych ofert,
gdyż związane z nimi korzyści mogąbyć bardzo duże.

5.5.8 Efekty optymalizacji połączeń telefonicznych
Prawidłowowdrożone systemy VoIP pozwalają na bezpłatne połączenia pomiędzy oddziałami

firmy oraz zamianę większości połączeń międzymiastowych na połączenia lokalne. Biorąc

pod uwagę ceny z Tabela 5-12 i Tabela 5-13 daje to oszczędności rzędu 75%.
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Zastosowanie bramek FCT i wybór odpowiedniej oferty operatora telekomunikacyjnego
powala zgodnie z Tabela 5-11 na oszczędności sięgające 80% dla połączeń z komórkami i
55% dla połączeń międzymiastowych (Tabela 5-14).

Scenariusze mieszane w których przez sieć VoIP kierowane są połączenia do bramek FCT
pozwalająna dodatkowe obniżenie kosztów utrzymania systemu.

Tak duże potencjalne oszczędności powodują, że analiza kosztów połączeń telefonicznych i
możliwości ich optymalizacji, przez dostosowanie sieci teleinformatycznej do potrzeb
transmisji głosu jest ważnym elementem w projektowaniu i optymalizacji sieci
teleinformatycznej.

6 Nowe technologie
Od połowy 2002 roku oferowane są w Polsce usługi transmisji danych w technologii MPLS
(Multiprotocol Label Switching). -Pozwala ona na świadczenie przez operatora
telekomunikacyjnego usług sieci prywatnych (ang. Virtual Private Network VPN) w
publicznej infrastrukturze. MPLS jest oparty o protokoły IP, a usługi sieci prywatnych są

świadczone w oparciu o infrastrukturę publicznego Internetu. Dane przesyłane w
poszczególnych sieciach prywatnych - VPNach - należących do różnych klientów,
przechodzą tymi samymi łączami co dane z sieci prywatnych innych klientów i dane
internetowe. Pakiety należące do różnych sieci prywatnych, posiadająodróżniające je etykiety
.Jabel". Schematycznie zasada działania sieci MPLS jest przedstawiona poniżej.

.0

Rysunek 6-1 Schemat sieci MPLS -źródło Cisco Systems

Dzięki metodom inżynierii ruchu operator jest w stanie zagwarantować odpowiedniąjakość

ruchu dla poszczególnych strumieni danych. Typowo spotykane są trzy lub cztery klasy ruchu
gwarantujące stałość opóźniania, opóźnienie, stopień utraty pakietów w czasie przesyłania

przez sieć.
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Rysunek 6-2 Typowe klasy usług w MPLS - źródło Cisco Systems

Z punktu widzenia użytkownika najważniejszą zmianą w stosunku do dotychczasowych
technologii sieciowych jest brak pojęcia łącza. Klient kupuje u operatora "chmurkę" sieci
prywatnej i dołącza do niej poszczególne ośrodki. Opłata jest liczona za pasmo pomiędzy

ośrodkiem, a "chmurą" oraz za gwarancje jakości. Nie zależy natomiast ona od odległości.

Przestaje mieć znaczenie topologia sieci.

Sieć tradycyjna Sieć z MPLS

Rysunek 6-3 Porównanie sieci tradycyjnej i wykorzystującej MPLS - opracowanie własne

Przedstawione we wcześniejszych rozdziałach pracy metody identyfikacji wymagań

jakościowych poszczególnych aplikacji stają się szczególnie istotne przy wdrażaniu sieci
opartej o usługi MPLS.

Model kosztowy usługi MPLS jest oparty o przepustowość i związane z tą przepustowością

gwarancje jakości.
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Wykres 6-1 Ruch wposzczególnych klasach naintrerfejsie wsieci MPLS - opracowanie własne

Właściwa identyfikacja wymaganego pasma dla poszczególnych klas jakości pozwala
zminimalizować koszty utrzymania sieci. Na wykresie powyżej przedstawiony jest ruch w
poszczególnych klasach - ruch o wysokich wymaganiach jakościowych (w klasie "złotej")

stanowi zaledwie 1/1000 całego ruchu. Identyfikując zapotrzebowanie I1a pasmo o określonej

jakości, klient może płacić, tylko za rzeczywiście niezbędne pasmo o danej jakości. Wraz z
rozpowszechnianiem się oferty usług w technologii MPLS przedstawiona w pracy
metodologia identyfikacji wymagań jakościowych będzie nabierała coraz większego

znaczenia.

7 Podsumowanie
W niniejszej pracy zostały przedstawione metody optymalizacji sieci telekomunikacyjnej
przedsiębiorstwa medialnego, polegające na dekompozycji zagadnienia optymalizacji
globalnej na mniejsze podproblemy. Identyfikacja wymagań biznesowych, jakościowych oraz
ograniczeń technologicznych metodami analizy systemowej, pozwala na postawienie zadań

optymalizacyjnych uwzględniających te wymagania. Rozwiązanie tych zadań, pozwala na
budowę sieci teleinformatycznej, spełniającej w stopniu wystarczającym wymagania
jakościowe i bIznesowe przy niższych kosztach utrzymania. Projektowana w ten sposób sieć
teleinformatyczna jest znacząco tańsza i jest lepiej dopasowana do wymagań biznesowych w
porównaniu do tradycyjnie projektowanej sieci teleinformatycznej przedsiębiorstwa.
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Cisco Internet Performance Monitor http://www.cisco.com

Infografika: Cisco Systems, Microsoft
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11 Załączniki

11.1 Pisownia słowa Internet
W sprawie zasad pisowni słowa .Jnternet" istnieją rozbieżności pomiędzy znawcami języka
polskiego. Opinia Sekretarz Rady Języka Polskiego opublikowana na stronie
http://www.rjp.pl/ dopuszcza dwojaką pisownię w zależności od kontekstu.

"Internet / internet

Coraz więcej osób pyta o poprawny zapis: Internet czy internet? Sekretarz Rady
odpowiada, że:

kłopot z pisownią nazwy sieci komputerowej wynika stąd, że występuje ona w dwóch
użyciach - jako nazwa własna i pospolita. Nazwa własna pierwszej (i jak się zdaje 
dotychczas również jedynej) sieci - Internet - przekształciła się w nazwę pospolitą.

Przeciętny użytkownik tego medium nie zdaje sobie bowiem sprawy, że korzysta z
konkretnej sieci, która została nazwana Internetem. Traktuje tę nazwę jako ogólną

nazwę nowego medium - tak jak prasę, radio czy telewizję.

Uważam zatem, że ( ... ) słowo [Internet / internet] można pisać dwojako:

wielką literą - gdy się ma na myśli konkretną globalną sieć (np. w zdaniu Zakładał nowy
system w Internecie, a w XXXjuż go założył - przy czym XXX byłoby nazwą innej globalnej
sieci, gdyby taka istniała),

małą literą - gdy traktuje się sieć jako medium, a nie system, który to medium "obsługuje"

(np. Znalazł to w internecie).

( ... ) zgadzam się ( ... ), że internet to - tak jak adidas, walkman czy electrolux 
"spospoliclała" nazwa własna."

Poradnia językowa Wydawnictwa Naukowego PWN dopuszcza pisowmę małą literą

niezależnie od kontekstu:

.Pisownia słowa Internet jest uzasadniona jego znaczeniem i pochodzeniem: nazwy własne

piszemy przecieżwielkimi literami. Coraz więcej osób jednak traktuje Internet tak jak telefon,
czego wyrazem jest tendencja do używania małej litery w jego nazwie. Niektóre nowsze
słowniki podająjużtakąpisownię jako oboczną.

Można więc stosować małą literę, nie dbając o znaczenie. Można też Internetem nazywać

globalną sieć komputerową, a internetem - wyodrębniony fragment tej sieci działający w
jakiejś [mnie (jego inna nazwa to intranet) lub sieć działającą niezależnie od Internetu.

Jeśli zaś chodzi o pisownię nazw witryn internetowych, to niedawno Rada Języka Polskiego
opowiedziała się za tym, by pisać je tak samo jak tytuły czasopism.

- Mirosław Bańko"
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W publikacji Akademii Pedagogicznej w Krakowie .Konsprekt" nr. 18 Maciej Malinowski
pisze "Ortograficzny słownik ucznia pod redakcjąprof. Zygmunta Saloniego (wydany w 2000
r.) podaje pisownię "internet" - wyłącznie małą literą. Zdaniem autorów astronom musiałby

kazać pisać ludziom zawsze Słońce, a przecież wiadomo, że Słońce/słońce jest jedno (słońc

jest wiele, ale to Słońce w Układzie Słonecznym jest jedno - dodajmy) i że używa się nazwy
jednostkowej (przez analogię łatwo zauważyć, że Internet kiedyś był "jeden", ale dziś już w
tym znaczeniu nie jest "jeden"...)."

Podobne stanowisko zajmuje "Gazeta Wyborcza". W publikacji GW Częstochowa nr 61,
wydanie czc (Częstochowa) z dnia 12/03/2004 można przeczytać "Bartosz Choroszewski,
dział korekty ''gazety'': Internet to skrót od angielskiego international net, czyli sieć

międzynarodowa. Kiedyś rzeczywiście pisaliśmy to słowo wielką literą, bo tak zalecały

słowniki. Teraz językoznawcy doszli do wniosku, że słowo to upowszechniło się jako
określenie jednego z mediów, tak jak radio, telewizja, telefon. Najnowszy "Wielki słownik
ortograficzny" PWN informuje J·Uż, że internet można pisać małą literą. Postanowiliśmy więc

z tego skorzystać. "

Główni polscy dostawcy usług internetowych na swoich stronach internetowych przyjmują

pisownię

Operator Pisownia

TPSA Niekonsekwentne mieszanie obu pisowni, najczęściej z małej litery

ATM Z dużej litery

NASK Z dużej litery

GTS Z dużej litery
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11.2 Pseudowarstwy powyżej standardowego modelu ISO/OSI
Fragment pracy "Application Service Provider Configuration Handbook" [ASP] definiujacy
trzy pseudowarstwy.

Layer 8: The Political Layer

mfrasrruc-

Layer 9: The Religion Layer

che market and incorporatc thern into their

allows fCH' and but rnay frorn che I"""'T'-H'"L!_

Layer 1O: The Financial Layer

support bills wtll rnount and will

conrrolled
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11.3 Optymalizacja kosztów połączenia z Internetem - implementacja
Przedstawiony poniżej program jest praktycznąimplementacjąproblemu przedstawionego w
poprzednim punkcie. Program wykorzystuje zaproponowany w pracy [Wirth] algorytm
rekurencyjnego przeszukiwania drzewa rozwiązań. W programie przyjęta została postać

funkcji

i przekształcone zadanie do postaci

gdzie

RLk - wielkość ruchu k-tym łączem

LklAS i - ruch do Systemu Autonomicznego i kierowany łączem k
JLkIAsi - współczynnik jakości ruchu do i-tego systemu autonomicznego przez k-te łącze

C(RLk) - cena k-tego łącza dla ruchu RLb

I I opt yma Li zac ja . cpp

II

#include "stdafx.h"

#include "stdlib.h"

#include "limits.h"

#define MAX LICZBA ASOW 100

#define MAX LICZBA LACZY 20

#define MAXi PASMO 200
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int liczba_permutacji;

int liczba asow;

char nazwy_asow[MAX_LICZBA ASOW] [20];

int liczba laczy;

int najwieksze_pasmo;

long int najlepsza cena j akosc;
-

long int najlepsza cena;
-

long int najnizsza cena;-

// licznik kontrolny

////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////// funkcja pobiera dane z pliku dane.txt znajdujacego
sie w tym samym katalogu co program

void inicjalizacja()

int straty_ping[MAX_LICZBA LACZY] [MAX LICZBA ASOW];

int i,j;

FILE *plik_danych wejsciowych;
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if (plik_danych_wejsciowych == fopen("dane.txt","r")) NULL)

{ printf("Can't open %s\n","dane.txt");

exit(l);

l/pobranie danych o rozmiarach tablic

printf("Czytanie danych wejsciowych z pliku\n");

fscanf(plik_danych_wejsciowych,
&liczba asow);

fscanf(plik_danych_wejsciowych,
&liczba_laczy);

fscanf(plik_danych_wejsciowych,
&najwieksze_pasmo);

"liczba asow

"liczba_laczy

"najwieksze_pasmo

%d\n",

%d\n",

%d\n",

printf(" la==%d
pasmo=%d\n",liczba_asow,liczba_laczy,najwieksze_pasmo);

l/pobieranie danych o nazwach ASow

printf("\nCzzytanie nazw ASow\n\n");

fscanf(plik_danych_wejsciowych,Hnazwy_ASowH);

for (j=O; j<liczba_asow; j++)

fscanf(plik_danych_wejsciowych,"%s ",nazwy_asow[j]);

printf("%s\n",nazwy_asow[j]);

printf("\n");

fscanf(plik danych_wejsciowych,"\n");

ll==%d

l/pobieranie danych o wielkosci ruchu do poszczegolnych ASow
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printf("\nCzzytanie
ASow\n \n") ;

wielkosci ruchu do poszczegolnych

fscanf(plik_danych_wejsciowych,"wielkosc_ruchu_do_asow") ;

for (j=O; j<liczba asow; j++)

{

fscanf(plik_danych wejscibwych,"%d",&wielkosc ruchu do asow[j])

printf ("Do ASa %s ruch o
Mb/s\n",nazwy_asow[j],wielkosc_ruchu_do_asow[j]);

printf ("\n") ;

fscanf(plik danych_wejsciowych,"\n");

II pobierąnie danych o cenach laczy

wielkosci %d

printf("\n\n\nCzytanie danych o cenach laczy\n");

for (j=O; j<liczba_laczy; j++)

printf("\nlacze %d -> " , j ) ;

fscanf(plik_danych_wejsciowych,"ceny");

for (i=O; i<najwieksze_pasmo; i++)

{

fscanf (plik_danych_wejsciowych, "%d",&ceny_laczy[j] [i]);

printf("%d ",ceny_laczy[j] [i]);

}

fscanf(plik_danych_wejsciowych,"\n");

II pobieranie danych o stratach pingow
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printf("\n\n\nCzytanie
poszczegolnych ASow\n") ;

informacji o stratach pingow do

for (j=O; j<liczba laczy; j++)

printf("\nlacze %d -> ",j) ;

fscanf(plik danych_wejsciowych,"ping");

for (i=O; i<liczba aSOWi i++)

{

fscanf(plik_danych_wejsciowych, "%d", &straty_ping[j] [i]);

printf("%d ",straty_ping[j] [i]);

fscanf(plik_danych_wejsciowych,"\n");

II pobieranie danych o rtt

printf ("\n\n \nCzytanie informacj i o rtt do poszczegolnych
ASow\n") ;

for (j=O; j<liczba_laczy; j++)

printf("\nlacze %d -> ",j) ;

fscanf(plik_danych_wejsciowych,"rtt");

for (i=O; i<liczba aSOWi i++)

fscanf(plik_danych_wejsciowych,"%d",&rtt[j] [i]);

print f ( "% d ", rt t [j ] [i] ) ;

}

fscanf(plik_danych_wejsciowych,"\n") ;

II pobieranie danych o mozliwosci tranzytu laczem do AS'a

printf("\n\n\nCzytanie
poszczegolnych ASow\n");

informacji o traznyzie laczami do

for (j=O; j<liczba laczy; j++)
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printf("\nlacze %d -> " , j ) ;

fscanf(plik danych_wejsciowych,"tranzyt");

for (i=O; i<liczba asow; i++)

fscanf(plik_danych_wejsciowych,"%d",&tranzyt[j] [i]);

if (tranzyt [j] [i] )

printf ("T ");

else

printf ("N ");

fscanf(plik_danych_wejsciowych,"\n");

fclose(plik_danych_wejsciowych);

printf("\n\nZakonczenie czytania danych z pliku\n");

II wyliczenie tablicy jakosci dostepu do poszczegolnych ASow

printf("\n\n\nWyliczenie tablicy jakosci\n");

for (j=O; j<liczba_laczy; j++)

for (i=O; i<liczba asow; i++)

{ jakosc_ruchu_do_asow[j] [i]
(straty_ping[j] [i] * straty_ping[j] [i] + 1 );

rtt [j] [i] *

printf("%d ",jakosc_ruchu_do asow[j] [i]);

printf ("\n");

II ustawienie ceny na najwyzszym mozliwym poziomie
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najnizsza cena=LONG MAX;

////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////// Funkcja drukuje najlepszy wynik

{ int i,j;

printf("\n\n Wynik\n\n ");

for (i=O; i<liczba_asow; i++)

printf("%5.5s ",nazwy_asow[i]);

printf("\n");

for (i=O; i<liczba_laczy; i++)

printf ("Lacze %d=", i) ;

for (j=O; j<liczba_asow; j++)

printf("%5d ",najlepszy_podzial ruchu[i] [j]);

printf ("\n");

}

printf (" \n") ;

////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////
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////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////

void wycen_podzial ruchu (void)

{ int i,j,ruch_laczem;

long int cena,jakosc;

cena=O;

jakosc==O;

// wyliczenie ceny i wspolczynnika jakosci dla badanego
wariantu

for(i==O;i<liczba laczy; i++)

{ ruch laczem=O;

for(j==O;j<liczba asow;j++)

{ ruch_laczem+=badany_podzial_ruchu [i] [j] ;

jakosc+==badany_podzial ruchu[i] [j]*jakosc_ruchu_do asow[i] ej];

if (ruch_laczem>O) cena+==ceny_laczy[i] [ruch_laczem-l];

// wyliczamy cene najtanszego, ale nie koniecznie dobrego
jakosciowo wariantu

if(cena<najnizsza_cena)

najnizsza_cena==cena;

// jesli badany wariant jest najlepszy to kopiujemy go do
tablicy najlepszy_podzial ruchu

if((cena*jakosc)<najlepsza cena_jakosc)
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najlepsza_cena_jakosc=cena*jakosc;

najlepsza_cena=cena;

printf("%d\n",cena);

for (i=O;i<liczba_laczy; i++)

for (j=O;j<liczba_asow;j++)

najlepszy_podzial_ruchu[i] [j]=badany_podzial ruchu[i] Ej];

}

////////////////////////////////////////////////////// / / / / / / i / / / / / / /
////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Funkcja tworzy kolejne warianty i wywoluje
funkcje oceniajaca

void kolejne_permutacje (int j)

int i;

for (i=O; i<liczba_laczy; i++)

if (tranzyt [i] [j] )
wariant jest dopuszczalny

// sprawdzenie czy

{

badany_podzial ruchu[i] [j]=wielkosc ruchu do asow[j]; //
przypisanie wielkosci ruchu

if (j<liczba_asow-l)

kolejne_permutacje(j+l);

else

liczba_permutacji++;
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wycen_podzial ruchu();

badany_podzial_ruchu[i] [jJ=O;
// posprzatanie

badany_podzial ruchu[O] [j]=wielkosc_ruchu_do asow[j];

////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////

void licz ()

int i,j;

// inicjalizacja tablicy

for (j=O; j<liczba_asow; j++)

{ badany_podzial_ruchu[O] [j]=O;
//wielkosc_ruchu_do asow[jJ;

for (i=l; i<liczba_laczy; i++)

badany_podzial ruchu[i] [jJ=O;

printf("\n\n\n***************************************\n");

printf("* Poczatek obliczen *\n");

printf("***************************************\n\n\n");
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kolejne_permutacje(O);

wypisz tablice_podzialu_ruchu();

////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////

int main (int argc, char* argv[])

liczba_permutacji=O;

printf (" start \n");

inicjalizacja();

licz();

printf("\nPrzeanalizowano %d wariantow\n",liczba_permutacji);

printf("\nCena najlepszego wariantu %d\n",najlepsza_cena);

printf("\nCena najtanszego wariantu %d\n",najnizsza_cena);

printf("\nWspolczynnik
%d\n",najlepsza cena jakosc);

return O;
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Plik z danymi wejściowymi do programu. "dane.txt U

lliczba asow 10

liczba_laczy 5

najwieksze_pasmo 40

nazwy_ASow ISP1 ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 ISP6 ISP7 ISP8 ISP9 ISP10

wielkosc ruchu do asow 5 5 7 2 1 4 5 2 4 5

ceny 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 51 52 55 55 55 56 57 58 59 60

ceny O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

ceny 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 52 52 52 52 52 52 52 50 50 50

ceny 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

ceny 1 1 2 2 8 8 8 9 9 9 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

ping 1 O 9 8 2 O 8 8 O O

ping O 1 9 8 1 1 9 7 1 1

ping O O O 7 O O 9 9 1 1

ping 1 2 8 1 2 1 9 8 2 2

ping 1 1 7 9 1 1 2 1 1 2
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rtt 0045 0545 1025 0514 0542 0877 0925 1500 1299 0545

rtt 0056 0201 0925 0552 0201 0542 0128 0988 1029 0254

rtt 0155 2500 0215 0425 0152 0125 0552 0625 0645 0224

rtt 0545 0555 0254 0645 0775 0555 0675 0555 0654 0545

rtt 0654 0545 0674 0554 0455 0455 0254 0654 0655 0556

tranzyt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

tranzyt 1 1 1 O 1 O O O O O

tranzyt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

tranzyt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

tranzyt
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