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Streszczenie 

W artykule autorzy przedstawili wyniki symulacji w środowisku Riverbed, której celem było zbadanie możliwo-

ści zarządzania i efektywności działania ruchu sieciowego stosując technologię Multi-Protocol Label Switching 

(MPLS). Symulacja  zawierała obsługę przepływu danych ftp, email, http oraz aplikacji czasu rzeczywistego jak 

wideokonferencje oraz głos. Artykuł zawiera wyniki porównania technologii oraz analizę parametrów infrastruktu-

ry sieciowej: opóźnienie, zmienność opóźnienia, czas reakcji i charakterystyki TCP. 

 

WSTĘP 

Model ISO/OSI jest traktowany jako wzorzec dla większości ro-
dzin protokołów komunikacyjnych. Podstawowym założeniem jest 
podział systemów na 7 warstw współpracujących ze sobą w ściśle 
określony sposób. Pierwsza warstwa fizyczna obejmuje niezbędne 
składniki sieci do obsługi optycznego, radiowego i elektrycznego 
odbierania / wysyłania sygnałów. Druga warstwa łącza danych 
nadzoruje jakość przekazywania informacji, umożliwia zmianę 
parametrów pracy warstwy fizycznej. Głównym  zadaniem jest 
obsługa i formatowanie ramek, umieszczaniem w nich danych oraz 
wysyłaniem do niższej warstwy. Przykładowymi protokołami są 
Ethernet, PPP, HDLC oraz Frame Relay. Ostatnią warstwą obejmu-
jąca zakres omawianego protokołu jest trzecia warstwa - sieciowa. 
Jako jedyna dysponuje informacją dotyczącą topologii sieci. Nie jest 
wymagane zapewnienie danej jakości transmisji, tylko sprawna 
łączność między punktami w danej sieci. Ważnym aspektem jest 
enkapsulacja, która umożliwia zrozumienie danych przez niższe 
warstwy. Przykładem są protokoły IP, IPX, AppleTalk 

 

 
Rys. 1. Model ISO/OSI - opracowanie własne na podstawie [1] 

 
MPLS jest protokołem  używanym do priorytetyzacji ruchu i po-

prawy wykorzystania pasma. Te funkcje uniemożliwiają umieszcze-
nia go w określonej warstwie. Wykorzystanie etykiety tak naprawdę 
wskazuje położenie między warstwą druga w trzecią. Pakiety posia-
dające etykiety są obsługiwane przez ATM, który jest protokołem 
warstwy łącza danych. Z drugiej strony enkapsulacja etykiet wyklu-
cza go z drugiej warstwy. Porównując do warstwy sieciowej, proto-
kół MPLS poprzez wykorzystanie ATM, również go eliminuje z tej 
warstwy, pomimo zarządzania trasą konkretnych danych. Jedynym 
rozwiązaniem jest umiejscowienie go na poziomie referencyjnym 
2.5, między warstwą łącza danych a sieciową,  co wskazuje powyż-
szy schemat.  

1. MPLS VPN 

Wirtualną sieć prywatną (Virtual Private Network) można okre-
ślić jako technologię umożliwiającą bezpieczną komunikację po-
przez publiczną sieć Internet. Rozwiązanie dostarcza takie funkcje 
jak tunelowanie, uwierzytelnianie czy szyfrowanie. VPN stosuje 
tunele pomiędzy bramami sieci, jego zadaniem jest ochrona danych 
w czasie przesyłania przez Internet. Tunelowaniem nazywamy 
proces szyfrowania danych, tak by uniemożliwić ich odczytanie, gdy 
przechodzą przez publiczną sieć. VPN może dostarczyć komunika-
cję na poziomie zarówno warstwy drugiej jak i trzeciej. Zazwyczaj 
cała sieć VPN należy do jednej organizacji i posiada kilka punktów 
dostępu wzdłuż infrastruktury wspólnego dostawcy usług. Do uru-
chomienia prywatnej sieci wymagana jest możliwość podłączenia 
się wszystkich użytkowników oraz całkowita separacja od innych 
sieci. Problemem może być fakt, jeżeli dana organizacja potrzebuje 
połączyć między sobą różne sieci prywatne. Rozwiązaniem jest 
wykorzystanie technologii MPLS VPN, gdzie MPLS jest wykorzy-
stywany w infrastrukturze przez dostawcę usług, która wspiera 
separację czy przekazywanie danych. 

VPN istniał na długo przed utworzeniem pierwszego projektu 
sieci MPLS. W tym czasie najbardziej popularnym rozwiązaniem 
było wykorzystanie technologii Frame Relay czy ATM, które dostar-
czały usługi VPN dla warstwy drugiej. Wdrożenie pierwszego mode-
lu MPLS VPN stało się potężnym narzędziem o wiele bardziej ska-
lowalnym dla modelu użytkownik-użytkownik. Główną cechą tego 
rozwiązania jest między innymi obsługa komunikacji 'każdy z każ-
dym' w ramach sieci VPN, bez konieczności definiowania połączeń. 
Łatwiej również konfigurować nowych użytkowników sieci, czy 
elastyczniej definiować komunikację między nimi. Ostatnim ważnym 
aspektem jest szerokie spektrum doboru technologii dostępowych 
oraz wykorzystanie routingu pomiędzy sieciami VPN. 

Poniżej zaprezentowano ogólny schemat modelu MPLS VPN. 
Dostawca usług udostępnia wspólną, publiczną część infrastruktury 
do użytku klientów. 

 

 
Rys. 2. Poglądowy schemat MPLS VPN - opracowanie własne na 
podstawie [2] 
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2.  QOS  W  SIECIACH MPLS 

Przy tak silnym rozwoju telekomunikacji współczesne sieci mu-
szą się dostosować w celu świadczenia coraz bardziej zróżnicowa-
nych usług - od strumieni multimedialnych do przenoszenia głosu w 
czasie rzeczywistym. Dodatkowo zadeklarowane usługi mają różno-
rodne wymagania. Niektóre są wrażliwe na utratę danych, opóźnie-
nie czy zmienność opóźnienia. Z tego powodu Quality of Service ma 
coraz większe znaczenie i wpływ na transfer danych w sieciach 
teleinformatycznych. Definicja QoS opracowana przez IETF mówi o 
zbiorowym efekcie wykonania danej usługi, który determinuje sto-
pień zadowolenia klienta z określonej usługi. Pierwszym, głównym 
problemem wynikającym z określenia ich jakości jest różna interpre-
tacja z uwagi na jej subiektywność. Dodatkowo występuje brak 
zdefiniowania relacji QoS pomiędzy warstwami, mimo umieszczenia 
rekomendacji dla każdej z nich. Ostatnim problemem jest brak 
ogólnego określenia zależności pomiędzy usługami w modelu 
ISO/OSI a tymi zaprezentowanymi przez użytkownika końcowego. 
Transport danych w rozległej sieci wiąże się z wieloma działaniami 
w środowisku MPLS. Poczynając od informacji o dostępności sieci, 
przez konfigurację etykiet na wejściu, kończąc operacjami wykony-
wanymi na końcu drogi pakietu w momencie opuszczania sieci. 
Stąd realizacja polityki Quality of Service w sieci tego rodzaju wy-
maga wykorzystania wielooperacyjności w różnych jej miejscach. W 
ogólnej koncepcji można wyróżnić następuje parametry: kontrola w 
dostępie do sieci, wejściowa klasyfikacja, obsługa kolejkowania 
pakietów, reklasyfikacja oraz kolejkowanie wyjściowe. 

Dobrym przykładem jest obsługa ruchu głosowego. VoIP po-
trzebuje określonego traktowania, aby poprawność danych została 
dostarczona w określonym czasie. QoS musi użyć kolejkowania 
pakietów na wstępie do sieci. Ustawienie wyższego priorytetu nad 
na przykład danymi FTP czy HTTP umożliwi szybsze dostarczenie 
ruchu głosowego i pozwoli uniknąć zatorów. Jeżeli wystąpi przecią-
żenie, ruch o mniejszym priorytecie zostanie odrzucony i przesłany 
w późniejszym terminie. QoS posiada wiele funkcji i możliwości 
sterowania ruchem, zapobiegania zatorom. 

3. CHARAKTERYSTYKA SYMULATORA RIVERBED 

Oprogramowanie Riverbed zostało opracowane przez firmę 
OPNET Technologies, Inc., która była światowym liderem dostar-
czania rozwiązań do zarządzania infrastrukturą sieciową oraz apli-
kacyjną. Symulator dostępny jestw wersji komercyjnej Riverbed 
Modeler oraz akademickiej Riverbed Modeler Academic Edition. 
Przeprowadzona symulacja sieci została wykonana w wersji aka-
demickiej z dodatkowym modułem MPLS. Oprogramowanie zawiera 
wysoką szczegółowość i skalowalność modelowania, symulacji, 
analizy szerokiego zakresu sieci przewodowych i bezprzewodo-
wych. Organizacje korzystające z symulatora poprawiają wydajność 
i jakość swoich produktów oraz skracają czas ich wprowadzenia na 
rynek technologii komunikacji stacjonarnej i bezprzewodowej. 
Riverbed Modeler zawiera szeroki zestaw protokołów oraz środo-
wisk programistycznych umożliwiających modelowanie praktycznie 
wszystkich typów sieci i technologii, takich jak: MPLS, BGP, VoIP, 
LTE, UMTS, analiza Flow. 

 
Rys. 3. Okno główne symulatora 

 
Najważniejsze funkcje symulatora Riverbed: 

1. Symulacja sieci przewodowych i bezprzewodowych. 
2. Testowanie i demonstrowanie zaprojektowanych technologii 

przed wdrożeniem produkcyjnym. 
3. Najszybszy silnik symulacji zdarzeń dyskretnych. 
4. Modelowanie skierowane obiektowo. 
5. Hierarchiczne środowisko. 
6. Obsługa setek protokołów i modeli urządzeń. 
7. Wsparcie dla sieci rozproszonych. 
8. Interfejs skierowany na użytkownika, umożliwiający integrację 

z zewnętrznymi danymi. 
9. Możliwość analizy przepływów sieciowych wraz z intuicyjną 

prezentacją danych pod różnymi postaciami. 
Główne funkcje wersji akademickiej: 

1. Pełna biblioteka modelowania popularnych protokołów i model 
urządzeń. 

2. Dyskretne symulacje zdarzeń wraz z analityka. 
3. Symulacje skalowalne technologii hybrydowych oparte na 

Riverbed Modeler werja 17.5. 
4. Możliwość bezpłatnego pobierania w ramach programu uni-

wersyteckiego. 
5. Wbudowana obsługa sieci bezprzewodowych. 
6. 6-miesięczna odnawialna licencja. 
7. Pełne wsparcie w panelu użytkownika oraz na forum. 
8. Dostępność instrukcji i poradników. 
 

 
Rys. 4. Okno projektu symulacji 

4. SYMULACJA SIECI IP / MPLS 

Założenia projektowe symulacji: 
1) Utworzenie i konfiguracja sieci zawierającej pięć usług. 
2) Konfiguracja MPLS na urządzeniach brzegowych sieci. 
3) Reorganizacja sieci pod względem obsługi protokołu IP. 
4) Utworzenie obsługi polityki QoS w sieci IP. 
5) Ustawienie symulacji sieci. 
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6) Wybranie odpowiednich statystyk testowanych podczas symu-
lacji. 

7) Analiza wyników porównania działania sieci MPLS w stosunku 
do IP. 

 
Rys.5. Topologia sieci MPLS w symulatorze Riverbed, opracowanie 
własne. 

 
Powyższa topologia sieci MPLS zawiera 8 routerów LSR, z 

czego jeden jest wejściowym routerem LSR, a drugi wyjściowym 
urządzeniem. Routery brzegowe symulują główny komponent do-
meny MPLS, czyli wejście / wyjście pakietów zawierających etykie-
tę. Wewnątrz sieci, urządzenia posiadają interfejsy dla WAN PPP, 
gdzie konstruują tablicę LFIB w celu rozgłoszenia i podmiany ety-
kiet. Trasa LSP wewnątrz sieci tworzy się automatycznie. Aktywna 
konfiguracja LSP wymaga do sygnalizacji protokołu LDP, który 
wykorzystuje dynamiczne protokoły routingu do kalkulacji odpo-
wiedniej trasy. Zewnętrzne routery LSR połączone są z przełączni-
kami podłączonymi do stacji roboczych i serwerów obsługujących 
różne usługi. 5 stacji reprezentuje klientów usług: email, http, ftp, 
wideo oraz voice. Kolejne dwie stacje są klientem voice #2 oraz 
serwerem wideo. Trzy serwery obsługują usługi: email, http oraz ftp. 
Dodatkowo schemat zawiera dwa magazyny danych: konfigurację 
aplikacji oraz odpowiadające im profile. Reorganizacja topologii pod 
względem obsługi protokołu IP polega na wyeliminowaniu we-
wnętrznych routerów LSR i zamianie urządzenia wejściowego i 
wyjściowego na podstawowe dwa routery obsługujące routing, z 
czego jeden z nich jest routerem QoS. 

Pierwszym krokiem poprawnej konfiguracji usług jest utworze-
nie magazynu danych aplikacji i ustawienie atrybutów dla każdej z 
nich. Poniżej ustawienia aplikacji email. 

 

 
Rys. 6. Okno atrybutów usługi email, opracowanie własne. 

 
Drugą usługą jest wykorzystanie protokołu http. Symuluje ona 

scenariusz otwierania stron webowych wewnątrz sieci. Wysyłane są 
zapytania do serwera o obiekty, w tym obrazy różnej wielkości 

poprzez protokół TCP. Wartość ToS jest ustawiona jako standard 
obsługi. Poniżej charakterystyka http wraz z wielkościami ładowa-
nych obiektów na odpytywanych stronach. 

 

 
Rys.7. Okno atrybutów usługi http, opracowanie własne. 

 
Trzecią usługą jest generowanie ruchu ftp z serwera bezpo-

średnio do klienta, oparte na jego żądaniu pobierania danych. Sta-
cja pobiera jeden plik per sesja TCP, natomiast serwer może zmie-
niać charakterystykę zależną od sesji. Usługa w symulowanej sieci 
nie jest oznaczona jako główna i posiada najmniejszy priorytet w 
polu ToS. 

Czwartą usługą jest wykorzystanie ruchu wideo poprzez proto-
kół UDP.  Generowany jest symulowany ruch około 1.2 Mbit/s. 
Wartość ToS posiada wysoki priorytet dla ruchu czasu rzeczywiste-
go. 

Ostatnią, piątą usługą jest obsługa ruchu głosowego, zawiera-
jąca najwyższy priorytet pola Type of Service. Dzięki takiej wartości, 
istnieje możliwość dokładnej analizy wyników symulacji, jak opóź-
nienie czy zmienność opóźnienia. W przypadku tej usługi jak i wi-
deo, ruch przepuszczany jest przez protokół UDP 

Następnym etapem jest utworzenie profili dla każdej usługi w 
magazynie danych profilowych. Każdy z nich zawiera takie same 
atrybuty dla opisanych aplikacji. Wszystkie usługi zostają urucho-
mione 100 sekund po starcie symulacji zdarzeń. Ważnym elemen-
tem jest tryb operacyjny, który pozwoli na jednoczesne uruchomie-
nie wszystkich aplikacji. Poniżej zaprezentowano atrybuty dla wy-
branego profilu - ruchu głosowego. 

Następny etap zawiera konfigurację atrybutów MPLS na route-
rach brzegowych symulacji. Poniżej najważniejsze ustawienia po-
dzielone na funkcje protokołu LDP oraz MPLS: 
– Status - włączona usługa. 
– Discovery Configuration - ustawienie cyklicznych wiadomości w 

celu odkrycia sąsiadów bezpośrednio podłączonych do routera 
obsługujących etykietowanie pakietów. 

– Session Configuration - domyślne atrybuty potrzebne do usta-
nowienia sesji LDP TCP w celu wymiany informacji o etykietach 
między przyległymi urządzeniami. 
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– Label Configuration - ustawienie atrybutów etykiety, w tym 
wykorzystanie wartości explicit NULL oraz akceptacji o rozgło-
szenia danej etykiety. 

– LSP Information - lista tunelowych interfejsów LSP skonfiguro-
wanych na urządzeniu obsługującym LDP. 

– Tunnel Interfaces - charakterystyka tunelu pod względem ruchu 
oraz przeznaczenia dla TE. 

– Explicit Routes - ustawienie zapytań o administracyjnie skonfi-
gurowane trasy. 

– Fast ReRoute Status - ustawienie na podstawie domyślnej trasy 
LSP. 

– Traffic Engineering - domyślne ustawienie wartości w tablicy 
BGP na urządzeniu wejściowym, zawierające tylko charaktery-
styki docelowe BGP. 

– Propagate TTL -  wartość TTL jest skopiowana z nagłówka 
pakietu IP. 

– Reoptimization Parameters - optymalizacja właściwości tuneli. 
 
Etap konfiguracji topologii sieci MPLS został zakończony. Re-

konfiguracja modelu sieci IP wymaga usunięcia wewnętrznych 
routerów LSR. Brzegowe urządzenia są podłączone tak samo jak w 
zaprezentowanej topologii ze stacjami roboczymi i serwerami. Je-
den z nich jest routerem QoS. Skonfigurowano na nim obsługę 
ruchu przy pomocy priorytetowej kolejki PQ. Mechanizm ten składa 
się z czterech kolejek o różnym priorytecie. Główną charakterystyką 
decydującą o kolejności przesłania danego pakietu jest wartość 
pola Type of Service. Poniżej zaprezentowano konfigurację QoS na 
wszystkich interfejsach routera. 

 

 
Rys. 8. Konfiguracja QoS w sieci IP, opracowanie własne. 

 
Obydwa modele sieci zostały poprawnie skonfigurowane. Na-

stępnym krokiem jest wybór indywidualnych statystyk symulacji. Dla 
każdej usługi wybrano odpowiednie schematy. Dla ftp ustawiono 
średni czas reakcji na pobranie pliku z serwera, dla http średni czas 
reakcji na odczyt obiektu na stronie. Z kolei dla usługi email wyzna-
czono średni czas reakcji na pobranie i wysłanie wiadomości. Apli-
kacja obsługująca wideokonferencje zbiera statystyki dotyczące 
średniego czasu opóźnienia pakietów od źródła do miejsca docelo-
wego wzdłuż sieci. Standardowo dla usług głosowych skonfiguro-
wano statystyki dotyczące opóźnienia oraz zmienności opóźnienia. 
Ostatnimi parametrami symulacji jest określenie opóźnienia oraz 
liczby retransmisji TCP poprzez docelowy węzeł. 

Po wybraniu odpowiednich statystyk ustawiono zbieranie da-
nych zaprezentowanych scenariuszy. Procesy symulacji trwają 20 
minut, tj. 1200 sekund. Podany czas nie ma odniesienia do rzeczy-
wistości, gdzie realna symulacja trwała 31 sekund. Zarejestrowano 
ponad 32 miliony zdarzeń, o częstotliwości około 1 miliona zdarzeń 
na sekundę rzeczywistą. Takie wystąpienie stanowi dużą wartość, 
przybliżając dokładność obliczeń do rzeczywistości. 

 

 
Rys. 9. Okno wykonania symulacji, opracowanie własne. 

 
Po zakończonej symulacji należy przystąpić do analizy jej wy-

ników. Rezultaty mogą być zaprezentowane na wiele sposobów. 
Poniżej przedstawiono porównanie zachowania sieci IP oraz MPLS 
w stosunku do danej usługi. Wykresy można dowolnie skonfiguro-
wać według predefiniowanych kryteriów. Istnieje możliwość usta-
wienia zakresu czasu, ilości zdarzeń lub przedstawienie wykresu 
pod różnymi postaciami: histogram, wykres punktowy, zakres linio-
wy, średnia, graf czy wykres warstwowy. 

 

 
Rys. 10. Średni czas reakcji pobierania z serwera ftp, opracowanie 
własne. 

 
Powyższa charakterystyka reprezentuje czas jaki upłynął po-

między wysłaniem żądaniai otrzymaniem pakietu z odpowiedzią 
pomiędzy stacją roboczą a serwerem ftp. Każda reakcja stacji 
klienckiej zawiera się w tej statystyce. Usługa ftp posiada najmniej-
szy priorytet pola Type of Service i działa w trybie Best Effort, ozna-
czającą transmisję danych o możliwie najwyższej przepustowości, 
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ale bez żadnej gwarancji utrzymania poziomu jakości usług. Kolo-
rem czerwonym zaznaczono średni czas reakcji w symulacji sieci 
MPLS, gdzie usługa uruchomiona jest zgodnie z harmonogramem 
od 100s. Na początku różnica między MPLSa IP wynosi około 5 s, 
jednak pod koniec symulacji poziom średniego czasu wyrównuje 
sięz uwagi na rozłożenie ruchu wszystkich usług i odpowiednie 
przydzielenie klasy przepływu pakietów do danej usługi w kolejce 
PQ. 

 
Rys. 11 Średni czas reakcji odczytu obiektu na stronie, opracowa-
nie własne. 

 
Schemat przedstawia średni czas reakcji odpowiedzi dla każ-

dego obiektu przykładowej strony wykonanego przez stację roboczą 
na serwerze http. Aplikacja obsługiwana jest w trybie standardowym 
zawierając średni priorytet w polu ToS. Z wykresu wynika, że MPLS 
utrzymuje obsługę żądania na stałym, niskim poziomie z odpowie-
dzą poniżej 0,5s. Z kolei niebieski wykres reprezentując kolejkę PQ, 
podkreśla fakt, że w pierwszej fazie symulacji, podany mechanizm 
nie jest w stanie zapewnić określonej jakości usług w porównaniu do 
MPLS. Podany priorytet uniemożliwia obsługę ruchu na wysokim 
poziomie, zgodnie z poprzednim wykresem około 300s symulacji 
można zauważyć znaczny spadek średniego czasu reakcji IP, zbli-
żając się do powoli do niewielkiej różnicy w stosunku do MPLS. 
Wpływ na początkowy stan, zaprezentowanego na wykresie, ma na 
pewno wielkość i różnorodność danych, znajdujących się na przy-
kładowej stronie. 

 

 
Rys. 12 Średni czas reakcji pobierania wiadomości z serwera email, 
opracowanie własne. 

Powyższy wykres przedstawia porównanie zachowania serwe-
ra usługi email w sieciach IP oraz MPLS. Charakterystyka określa 
średni czas wysłania zapytania ze stacji do serwera aplikacji oraz 
otrzymania odpowiedzi zwrotnej z wiadomością. Opóźnienie sygna-
lizacji dla ustanowienia połączenia również zawiera się w tym cza-
sie, stąd takie wysokie średnie, oscylujące pomiędzy 5s a 8s dla 
obydwu sieci. Usługa posiada najwyższy możliwy priorytet, pomija-
jąc aplikacje czasu rzeczywistego - Excellent Effort. Przy współpra-
cy w sieci IPz kolejkowaniem PQ, można wywnioskować, że MPLS 
doskonale sobie radzi z obsługą usługi email, praktycznie wyrównu-
jąc jej stan w końcowej fazie testów, co widać na charakterystyce. 

 

 
Rys. 13 Średni czas opóźnienia pakietów wideokonferencji, opra-
cowanie własne. 

 
Wykres przedstawia średni czas opóźnienia pakietu wideo wy-

słanego do docelowego węzła warstwy aplikacji. Średnia zebrana 
jest ze wszystkich węzłów sieciowych. Opóźnienie wynosi około 
40ms, co jest bardzo dobrym wynikiem, mimo małej rozdzielczości 
obrazu. Obydwie charakterystyki są na wyrównanym poziomie, 
jednak w pierwszej fazie, można dostrzec lekki wzrost dla sieci IP z 
uwagi na wypełnianie się kolejki. Wartość pola Type of Service 
oznaczona jest jako strumieniowanie wideo i posiada jeden z naj-
wyższych priorytetów zaraz za usługami głosowymi, z czego wynika 
mała wielkość średniego opóźnienia 

 

 
Rys. 14. Średnia zmienność opóźnienia pakietów głosowych, opra-
cowanie własne. 



Technika 

 

   

12/2016  489 
 

Powyższy schemat przedstawia największą zaletę sieci MPLS, 
które bezkonkurencyjnie potrafią obsłużyć aplikacje czasu rzeczywi-
stego, w tym przypadku ruchu głosowego. Usługa posiada najwyż-
szy priorytet pola ToS - Interactive Voice. Sporą zmienność opóź-
nienia można dostrzec na początku symulacji, w momencie wpły-
wania pakietów do kolejki. Po około5 minutach proporcje się wy-
równują. Zmienność opóźnienia jest liczona na podstawie znaczni-
ków czasu odtwarzania głosu. Pierwsze dwa znaczniki są wyzna-
czane na źródłowym węźle, ostatnie dwa na docelowym. Charakte-
rystyka jest różnicą sumy dwóch zmiennych docelowych i źródło-
wych. W przypadku sieci MPLS zmienność opóźnienia jest ujemna 
z uwagi mniejszą wartość różnicy na węźle końcowym, niż począt-
kowym. Oznacza to świetną charakterystykę pracy dla aplikacji 
czasu rzeczywistego 

PODSUMOWANIE 

Zrealizowano symulację w środowisku Riverbed zawierającą 
porównanie wykorzystania sieci IP / MPLS do dostarczenia różnego 
rodzaju usług (email, ftp, http, wideo, voice). 

Analizując charakterystyki opisanych mechanizmów, zakres 
funkcjonalny techniki MPLS może przynieść następujące korzyści: 
– Organizacja ruchu - MPLS dostarcza mechanizmy do zarzą-

dzania strumieniami ruchu o różnym natężeniu, między różnymi 
urządzeniami w sieci. Dodatkowo umożliwia obsługę interfejsu 
dla istniejących protokołów routingu oraz stosu warstwy drugiej. 
Udostępnia również narzędzia do odwzorowywania adresacji IP 
w proste, stałej długości etykiety, wykorzystywane przez różne 
techniki przełączania i przesyłania dalej. 

– Dystrybucja etykiet - MPLS określa trzy procedury tworzenia 
etykiet. Pierwsza z nich uwzględnia topologię, która wykorzystu-
je przetwarzanie połączone z protokołami routingu, takimi jak 
BGP i OSPF. Druga, zważa na wymagania, korzystając  
z protokołu RSVP w celu zapewnienia ruchu na odpowiednim 
poziomie. Ostatnia, uwzględnia ruch, używając rejestrowane 
pakiety do wywołania procedur przydzielania i dystrybucji ety-
kiet. 

– Quality of Service - Jakość usług w sieci MPLS odbywa się w 
dwóch trybach. Pierwszy z nich gwarantują routery QoS obsłu-
gujące MPLS, które wykorzystują kolejkowanie pakietów, na 
podstawie trzech bitów EXP. Drugi tryb zorganizowany jest 
podstawie sygnalizacji pasma. Realizacja odbywa się na pod-
stawie klas ruchu przez utworzenie wielu niezależnych połączeń 
wirtualnych. 

– Traffic Engineering - Implementacja TE w sieci MPLS umożliwia 
sterowanie trasami przesyłu informacji w pewnym stopnie nieza-
leżnie od osiągalności sieci określonych w tablicy routingu. In-
żynieria ruchu stanowi koncepcję optymalizacji wykorzystania 
zasobów w rdzeniu sieci. 

Wirtualne sieci prywatne - MPLS VPN posiada wysokie para-
metry skalowalności, elastyczność w doborze technologii dostępo-
wych oraz w celu definiowania komunikacji pomiędzy sieciami VPN. 
Dodatkowo łatwo zorganizować routing pomiędzy sieciami VPN 
oraz skonfigurować nowego użytkownika 
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ANALYSIS NETWORK IP / MPLS  
IN THE SIMULATION  

ENVIRONMENT RIVERBED 

Abstract 

The paper presented the results of the simulation Riv-

erbed environment, whose aim was to examine the 

management capabilities and efficiency of the network 

traffic using Multi-Protocol Label Switching (MPLS) 

technology. The simulation included support for data 

flow ftp, email, http, and real-time applications like 

video conferencing and voice. The paper contains the 

results of technology comparison and analysis of net-

work infrastructure parameters: delay, delay variation, 

reaction time and the TCP characteristics. 
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