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ANALIZA U�YTECZNO�CI MECHANIZMU BYPASS DLA RUCHU PRIORYTETOWEGO W SIECIACH 
SDN IP/EON 

INVESTIGATION OF BYPASSING MECHANISMS IN SDN IP/EON NETWORKS 

Streszczenie: Referat przedstawia analiz� u�yteczno�ci 
mechanizmu bypass w sieciach wielowarstwowych IP/EON 
z centralnym sterownikiem. Mechanizm zakłada alokacj�
niewidocznych dla IP zasobów w chwili wyst�pienia prze-
ci��enia. W ramach bada� przeprowadzono symulacje dla 
dwóch topologii sieci NSF15 i UBN24. Wyniki wykazuj�
zysk w postaci zmniejszonego prawdopodobie�stwa bloka-
dy przepływno�ci ruchu o wysokim priorytecie.  
Abstract: The paper presents an analysis of bypassing 
mechanisms for multi-layer IP/EON networks with the 
central controller. The mechanism assumes the allocation 
of hidden resources for IP when congestions occur. Simula-
tions were carried out for two network topologies: NSF15 
and UBN24. Simulation results indicate reduction of band-
width blocking probability of high priority traffic. 

Słowa kluczowe: mechanizm bypass, wielowarstwowa sie�
IP/EON 
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1. WST	P

W ostatnich latach ilo�� generowanego ruchu inter-
netowego gwałtownie ro�nie. Aplikacje takie jak komu-
nikacja wideo w wysokiej rozdzielczo�ci i w czasie rze-
czywistym, wideo na ��danie, przetwarzanie danych w 
chmurze itp. wymagaj� du�ej przepustowo�ci. Aby speł-
ni� to wymaganie zaproponowano elastyczne sieci op-
tyczne EON (Elastic Optical Networks) [3], [4], [7], [8]. 
Jednak�e poł�czenie warstwy EON z warstw� protokołu 
IP (IP/EON) wymaga dodatkowych bada� [10].  

Jednym z niezbadanych zagadnie� jest mechanizm 
bypass w sieci IP/EON. Implementacja mechanizmu 
mo�e zapewni� jako�� usług w warstwie IP, np. ruch o 
wysokim priorytecie mo�e by� przyj�ty, nawet w wa-
runkach du�ego nat��enia ruchu, w sytuacji wyst�powa-
nia natłoku. Koncepcja bypass została ju� zbadana w 
technologii optycznej starszej ni� EON, jednak�e wci��
brakuje bada� dotycz�cych przekierowania ruchu do 
warstwy EON. 

Niniejszy referat przedstawia analiz� u�yteczno�ci 
mechanizmu bypass w sieci IP/EON z centralnym ste-
rownikiem SDN (Software-Defined Network) dla ruchu o 
wysokim priorytecie. Jako miar� u�yteczno�ci mechani-
zmu przyj�to prawdopodobie�stwo blokady przepływno-

�ci BBP (Bandwidth Blocking Probability). Podobnie jak 
w poprzednich pracach [1], [2] do zarz�dzania transmisj�
danych i komunikacji pomi�dzy warstwami sieci wyko-
rzystano centralny sterownik zgodny z ide� sieci stero-
wanych programowo SDN. Przeprowadzona analiza 
dotyczy dwóch topologii sieci: NSF15 i UBN24, dla 
kilku scenariuszy wielko�ci udost�pnionych zasobów dla 
IP. Natomiast ruch jest generowany przez wybrane pary 
w�złów na podstawie długo�ci �cie�ek. Nale�y podkre-
�li�, i� praca jest rozszerzeniem [1], [2]. Jednak�e w [1] 
zało�enia o warstwie EON uproszczono, natomiast w [2] 
badana była jedna topologia sieci, a ruch generowany 
był przez odmienne w�zły w sieci (ruch generowały 
w�zły o najwy�szym stopniu).  

W dalszej cz��ci referatu przypomniano koncepcj�
EON, a nast�pnie opisano mechanizm bypass (roz-
dział 2). Przy wykorzystaniu �rodowiska OMNeT++ 
przeprowadzono eksperymenty symulacyjne i dokonano 
oceny BBP w sieci IP/EON z i bez mechanizmu bypass. 
Wyniki bada� symulacyjnych oraz analiz� wyników 
zawarto w rozdziale 3. Na zako�czenie podsumowano 
prac� w rozdziale 4. 

2. MECHANIZM BYPASS

Celem zastosowania mechanizmu bypass jest 
zmniejszenie BBP, dzi�ki mo�liwo�ci dynamicznego 
zestawiania dodatkowych �cie�ek optycznych w chwili 
wyst�pienia natłoku. Proponowane rozwi�zanie jest 
omówione dla sieci IP/EON sterowanych programowo 
(wi�cej informacji w  [1] i [2]). 

2.1. Warstwa optyczna 
Koncepcja elastycznej sieci optycznej ł�czy w so-

bie wykorzystanie optycznej modulacji wielu no�nych 
OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) 
[3] oraz drobnoziarnisty dost�p do zasobów widmowych
zdefiniowanych w zaleceniu ITU-T G.694.1 [6]. W po-
dzielonym na szczeliny widmie optycznym zostaj� ulo-
kowane optyczne poł�czenia. Wielko�� zajmowanego
widma, wyra�ona w liczbie s�siednich szczelin, zale�y
od przepływno�ci bitowej ��dania, u�ytej siatki cz�sto-
tliwo�ci i wykorzystanej techniki modulacji (np. k-PSK,
k-QAM). Przykład widma sieci EON z istniej�cymi
poł�czeniami przedstawia rys. 1.
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Rys. 1. Szczelinowy charakter widma optycznego. 

Wybrany dla danego poł�czenia format modulacji 
jest okre�lony przez współczynnik jako�ci transmisji 
QoT (Quality of Transmission). W [3] zauwa�ono, �e 
jedynym istotnym parametrem QoT jest długo�� optycz-
nej �cie�ki, czyli odległo��, na jak� przesyłany jest sy-
gnał, podczas gdy techniki modulacji wielopoziomowej 
s� przeznaczone do transmisji na krótkich dystansach. 

2.2. Mechanizm bypass dla IP/EON z cen-
tralnym sterownikiem 

Zasoby EON mog� by� widoczne dla IP w cało�ci 
lub tylko w cz��ci. Optyczna �cie�ka LP (Lightpath) 
zestawiona za pomoc� widocznych zasobów IP jest 
ł�czem wirtualnym VL (Virtual Link), natomiast bypass 
u�ywa zasobów ukrytych. Przykłady omawianych �cie-
�ek ilustruje rys. 2. �cie�ka LPAB odpowiada ł�czu 
VLAB, gdy� LPAB alokuje zasoby widoczne dla IP, nato-
miast LPAC to bypass [2]. 

Rys. 2. �cie�ki optyczne w sieci SDN IP/EON 

Dost�pno�� tylko cz��ci zasobów dla warstwy IP 
jest zało�eniem mechanizmu bypass. Pozostała cz���
zasobów (niewidoczna dla IP) jest alokowana w chwili 
natłoku. Podczas alokacji zasobów musz� by� spełnione 
i zachowane warunki: ci�gło�ci, styczno�ci oraz nie 
nakładania si� fragmentów widma. 

W sieciach IP/EON sterowanych programowo, dla 
nowego zgłoszenia sterownik SDN sprawdza czy s�
wystarczaj�ce zasoby w IP. Przykładowo, je�li w war-
stwie IP, wykorzystany jest protokół rutingu OSPF, to 
dla danej pary w�złów sprawdzana jest tylko jedna trasa 
rutingu. Je�li zasoby oryginalnej �cie�ki w IP s� wystar-
czaj�ce do przyj�cia zgłoszenia i współczynnik wyko-
rzystania ł�czy jest mniejszy od zakładanej warto�ci 
progowej przeci��enia th, to ruch przesyłany jest w tej 
warstwie. W przeciwnym razie, sterownik anga�uje 
zasoby ukryte do zestawienia bypassu. W ten sposób 
nadmiarowy ruch zostaje obsłu�ony dzi�ki przekierowa-
niu i przesłaniu nowymi �cie�kami bypass. 

3. ANALIZA SYMULACYJNA 

W tej cz��ci przedstawiono zało�enia eksperymen-
tów symulacyjnych oraz wyniki wraz z analiz�. W 
pierwszej kolejno�ci przedstawione s� zało�enia doty-
cz�ce warstwy EON, IP oraz generowanych zgłosze�. 

W przeprowadzonych symulacjach u�yto topologii 
sieci NSF15 i UBN24. Dla wielowarstwowej sieci przy-
j�to dan� topologi� jako topologi� warstwy IP oraz topo-
logi� warstwy optycznej. 15-w�złowa topologia NSF15 
z 46 skierowanymi ł�czami przedstawiona jest na rys. 3, 
natomiast 24-w�złow� topologi� UBN24 przedstawia 
rys. 4.  

Rys. 3. Topologia sieci NSF15.  

Rys. 4. Topologia sieci UBN24 

Dla warstwy optycznej zało�ono siatk� cz�stotli-
wo�ci zgodnie z zaleceniem ITU-T G.694.1 [6] o szero-
ko�ci spektralnej pojedynczej szczeliny równej 
12.5 GHz. Liczba szczelin przypadaj�ca na optyczne 
ł�cze wynosiła 320. Do oddzielenia s�siednich transmisji 
przeznaczono pasmo ochronne równe 1 szczelinie. For-
mat modulacji wybrany dla zestawianych �cie�ek op-
tycznych wyznaczono na podstawie odległo�ci, na jak�
przesyłany jest sygnał. Podobnie jak [1], [2] dla modula-
cji BPSK przyj�to maksymalny zasi�g 9600 km, dla 
QPSK 4800 km, dla 8QAM 2400 km, a dla 16QAM 
1200 km. 

Tab. 1. Parametry optycznej modulacji  

Modulacja Zasi�g op-

tyczny 

Przepustowo��
12.5 GHz 

BPSK 9600 km 12.5 Gbit/s 
QPSK 4800 km 25 Gbit/s 
8QAM 2400 km 37.5 Gbit/s 
16QAM 1200 km 50 Gbit/s 
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Dla mechanizmu bypass do rozwi�zania problemu 
rutingu i alokacji spektrum u�yto metody rutingu SPF 
(Shortest Path First) i metody przypisania spektrum 
FFSA (First Fit Slot Allocation). Podczas szukania zaso-
bów bypass liczba analizowanych �cie�ek wynosiła 10. 
Liczb� N s�siednich szczelin zajmowanego widma przez 
bypass obliczono na podstawie (1) [1], [2]: 

� � ������	
���  ��� � � �� (1) 

gdzie: bwdemand [Gbit/s] – ��dana przepływno��; 
Mp [bit/s/Hz] – efektywno�� widmowa modulacji wybra-
nej dla �cie�ki bypass; CFS [Gbit/s] – pojemno�� szczeli-
ny dla modulacji BPSK; GB – liczba szczelin przezna-
czona do oddzielenia s�siednich transmisji optycznych. 
Mo�liwe było zestawienie �cie�ki bypass o długo�ci 
jednego skoku IP.  

W warstwie IP u�yto protokołu rutingu OSPF. Próg 
przeci��enia th ustawiono na 0.7. Zestawiono wirtualne 
ł�cza zgodnie z wielko�ci� udost�pnionych zasobów. 
Rozwa�ono 4 przypadki wielko�ci udost�pnionych zaso-
bów dla IP i jeden referencyjny („tylko IP”). Przypa-
dek 1 zakłada dost�pno�� 280 szczelin dla IP, przypadek 
2 – 240, przyp. 3 – 200, przyp. 4 – 160 a referencyjny 
dost�pno�� wszystkich szczelin dla IP – 320. 

Zało�ono ruch tła (stały) i ruch o wysokim priory-
tecie (zmienny). Ruch tła generowany był przez ka�d�
par� w�złów w sieci i wynosił odpowiednio 200 Gbit/s 
dla NSF15, 80 Gbit/s dla UBN24. Ruch priorytetowy był 
generowany dynamicznie pomi�dzy wybranymi w�zła-
mi, dla których �rednia długo�� najkrótszych �cie�ek do 
dowolnego innego w�zła jest najmniejsza. Na rys. 5 
zaznaczono w�zły generuj�ce ruch priorytetowy w 
NSF15 (w�zły o numerach V={12,13,14,15}), na rys. 6 
dla sieci UBN24 (V={9,10,12,13,16}). 

Rys. 5. W�zły generuj�ce ruch o wysokim priorytecie w 

NSF15 

Aby oceni� u�yteczno�� mechanizmu bypass, po-
równano prawdopodobie�stwo blokady przepustowo�ci 
BBP dla ruchu priorytetowego w sieci z i bez implemen-
tacji mechanizmu bypass. Metryk� BBP dla ruchu prio-
rytetowego obliczono jako iloraz sumy przepustowo�ci 
odrzuconych zgłosze� do całkowitej ��danej przepusto-
wo�ci.  

Zgłoszenia priorytetowe o ��danej przepływno�ci 
BW (Bandwidth) napływaj� do sieci zgodnie z 
rozkładem Poissona, ze �redni� intensywno�ci� �
zgłosze� na jednostk� czasu. Warto�� przepływno�ci dla 

zgłoszenia jest zmienn� losow� o rozkładzie 
jednostajnym w zbiorze: 50 Gbit/s, 1 Tbit/s z krokiem co 
50 Gbit/s. Zgłoszenia te s� równomiernie rozło�one 
w�ród skierowanych par w�złów ruchu priorytetowego 
sieci. Dla czasu trwania transmisji IP zastosowano 
rozkład wykładniczy o �redniej 1/	, a obci��enie sieci 
TL (Traffic Load) jest równe �/	.  

Rys. 6. Wybrane w�zły generuj�ce ruch o wysokim prio-

rytecie w sieci UBN24 

Dla 5000 zgłosze� sie� osi�gn�ła stabilny stan 
pracy. Wynik otrzymano z pomiaru 106 zgłosze�. Dla 
ka�dego punktu pomiarowego symulacje powtórzono 30 
razy i wyznaczono przedział ufno�ci przy pomocy 
rozkładu normalnego na poziomie ufno�ci 95%. Korzy-
staj�c z dyskretnego dziennika zdarze� �rodowiska 
OMNeT++ [8] wykonano symulacje dla dynamicznego 
scenariusza pracy sieci. 

Rysunki 7 i 8 przedstawiaj� wyniki symulacji mie-
rzonego parametru prawdopodobie�stwa blokady prze-
pustowo�ci (BBP) dla sieci NSF15 (rys. 7), dla sieci 
UBN24 (rys. 8). 

  

Rys. 7. Wyniki symulacji BBP w funkcji obci��enia sieci 

(TL) dla sieci NSF15 

Zgodnie z rys. 7, zastosowanie mechanizmu bypass 
pozwoliło zmniejszy� BBP w sieci w porównaniu do 
referencyjnego modelu „tylko IP”. Warto�ci BBP s�
mniejsze dla wszystkich analizowanych przypadków (1-
4) w porównaniu do „tylko IP”. Dla przypadku „tylko 
IP” i przyp. 1, pierwsza blokada w sieci wyst�piła dla tej 
samej warto�ci TL równej 35 Erl, jednak�e warto�� BBP 
dla „tylko IP” jest wi�ksza ni� dla przyp. 1. Dla przyp. 2 
i 3 odrzucone zgłoszenia w sieci pojawiaj� si� dopiero 
od 45 Erl. Warto zauwa�y�, �e dla przyp. 4 blokada 
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pojawiła si� najpó
niej dla TL równego 50 Erl. Mo�na 
stwierdzi�, i� w sieci NSF15 wraz ze zmniejszeniem 
wielko�ci zasobów widocznych dla IP wzrasta u�ytecz-
no�� mechanizmu bypasss. Wraz ze wzrostem TL, BBP 
dla „tylko IP” pozostaje nadal najwi�ksze. 

Rys. 8. Wyniki symulacji BBP w funkcji obci��enia sieci 

(TL) dla sieci UBN24 

Zgodnie z rys. 8, zastosowanie mechanizmu bypass 
w sieci UBN24 równie� pozwoliło zmniejszy� BBP w 
porównaniu do referencyjnego modelu „tylko IP”. War-
to�ci BBP s� mniejsze dla wszystkich analizowanych 
przypadków (1-4) w porównaniu do „tylko IP”. Dla 
przypadku 2, 3 i 4 pierwsza blokada pojawiła si� pó
niej 
dla TL równego 20 Erl, w porównaniu do „tylko IP”. 
Wraz ze wzrostem TL, BBP dla „tylko IP” pozostaje 
nadal najwi�ksze. Mo�na stwierdzi�, �e równie� dla 
UBN24 wraz ze zmniejszeniem wielko�ci zasobów dla 
IP zostaje zmniejszone BBP. 

Korzystanie z jednej trasy w warstwie IP prowadzi 
do problemu zbyt małej przepustowo�ci ł�czy w stosun-
ku do zapotrzebowania. Proponowany mechanizm by-
pass pozwala dynamicznie zestawi� �cie�ki dla przeci�-
�onych ł�czy, korzystaj�c z zasobów, które nie s� wi-
doczne dla warstwy IP.  

4. WNIOSKI 

W pracy przedstawiono analiz� mechanizmu by-
pass dla sieci IP/EON z centralnym sterownikiem. Sy-
mulacje obejmowały dwie topologie: NSF15 i UBN24. 
Poddano ocenie u�yteczno�� mechanizmu bypass w sieci  
dla ruchu o wysokim priorytecie. 

Analiza wykazała zysk w postaci zmniejszonego 
BBP w sieci z mechanizmem bypass. Co wi�cej pokaza-
no, �e zwi�kszenie ilo�ci zasobów dla mechanizmu by-
pass kosztem zasobów widocznych dla IP, prowadzi do 
zwi�kszenia wspomnianego zysku oraz opó
nienia po-
jawienia si� pierwszych blokad w sieci. Dla sieci NSF15 
z mechanizmem bypass, dla którego zarezerwowano 160 
szczelin pierwsza blokada pojawia si� dla 50 Erl, pod-
czas gdy pierwsze blokady zaobserwowano od 35 Erl dla 
„tylko IP”. Natomiast w sieci UBN24 dla „tylko IP” 
blokady pojawiaj� si� od 16 Erl, a dla mechanizmu by-
pass z rezerwacj� 80, 120 i 160 szczelin blokady poja-
wiaj� si� od 20 Erl. Dalsze prace b�d� obejmowa� wery-

fikacj� proponowanego mechanizmu dla innych parame-
trów. 
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