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MECHANIZM BYPASS DLA DYNAMICZNEGO RUCHU PRZESYŁANEGO POMIĘDZY 

CENTRAMI DANYCH W SIECIACH IP/EON  

BYPASSES FOR INTER DATA CENTER TRAFFIC IN IP/EON NETWORKS 

 

 

 

Streszczenie: Artykuł przedstawia mechanizm by-

pass dla problemu natłoku w warstwie IP sieci IP/EON. 

Rozważany problem natłoku dotyczy ruchu pomiędzy 

centrami danych. W ramach badań przeprowadzono eks-

perymenty symulacyjne z użyciem topologii NSF15. Doko-

nano pomiarów w sieci IP/EON z i bez mechanizmu bypass. 

Wyniki wykazują zysk w postaci zmniejszonego prawdopo-

dobieństwa blokady przepustowości sieci przy równocze-

snym skróceniu trasy rutingu w warstwie IP dla mechani-

zmu bypass.  

 

Abstract: The paper introduces a bypass mechanism 

to solve congestion problem at the IP layer in  IP / EON 

networks. The congestion problem concerns traffic between 

data centers. Simulation experiments were carried out 

using the NSF15 topology for IP/EON networks with and 

without the bypass mechanism. The obtained experimental 

results show that implementation of the proposed mecha-

nism can reduce bandwidth blocking probability with cut 

length of  IP routes. 
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1. WSTĘP 

Wraz z popularnością usług świadczonych przez 

centra danych DC (Data Center), wzrasta nie tyko ruch 

wewnątrz DC i do użytkowników końcowych, ale rów-

nież obserwowany jest przyrost ruchu generowanego 

pomiędzy centrami danych. Szacowana dla lat 2016-

2021 wartość ruchu pomiędzy DC może osiągnąć wiel-

kość aż do 1,381 EB [1]. Przesłanie tak dużej ilości da-

nych pomiędzy DC w warstwie IP (Internet Protocol) 

wzdłuż jednościeżkowych tras wyznaczonych przez 

protokół rutingu OSPF (Open Shortest Path First) może 

doprowadzić do przeciążenia niektórych łączy oraz 

zwiększenia liczby odrzuconych zgłoszeń. Zasoby war-

stwy IP mogą okazać się niewystarczające.  

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na prze-

pustowość poszukiwane są mechanizmy, które w sposób 

tani dostarczą dodatkowe zasoby w chwili natłoku. Jed-

nym z proponowanych rozwiązań jest mechanizm by-

pass. Koncepcja mechanizmu zakłada część zasobów 

dostępnych dla warstwy IP, natomiast pozostała część 

(niewidoczna dla IP) jest alokowana w chwili natłoku. 

Nadmiarowy ruch zostaje obsłużony dzięki przekiero-

waniu i przesłaniu nowymi ścieżkami. Mechanizm by-

pass jest dobrze znanym rozwiązaniem w sieciach op-

tycznych z warstwą IP, szczególnie w sieciach IP/WDM 

(Wavelength Division Multiplexing), np. w pracach [2], 

[3] autorzy analizują mechanizm bypass w sieciach ste-

rowanych programowo IP/WDM. Rozważając nowocze-

sną elastyczną sieć optyczną EON (Elastic Optical Ne-

twork), w której wykorzystywane są zaawansowane 

techniki optycznej modulacji OFDM (Orthogonal 

Frequency-Division Multiplexing) [4], [5] oraz drobno-

ziarnisty podział zasobów [6] należy poświęcić więcej 

uwagi mechanizmowi bypass w sieciach IP/EON.  

Niniejszy referat przedstawia analizę użyteczności 

mechanizmu bypass dla ruchu pomiędzy centrami da-

nych w sieciach IP/EON. Dodatkowo [7], rozbudowano 

model IP/EON o aspekt wielkości udostępnionego wid-

ma, który w [7] został uproszczony. Podobnie jak w 

pracach [2], [3], [7] do zarządzania transmisją danych i 

komunikacji pomiędzy warstwami sieci wykorzystano 

centralny sterownik zgodny z ideą sieci sterowanych 

programowo SDN (Software Defined Network).  

W dalszej części referatu przedstawiono mecha-

nizm bypass. Przy wykorzystaniu środowiska 

OMNeT++  przeprowadzono eksperymenty symulacyjne 

i dokonano oceny BBP (Bandwidth Blocking Probabili-

ty) w sieci IP/EON z i bez mechanizmu bypass. W roz-

dziale 2 opisano mechanizm bypass, natomiast wyniki 

badań symulacyjnych oraz analizę wyników zawarto w 

rozdziale 3. Na zakończenie podsumowano prace w 

rozdziale 4. 

2. MECHANIZM BYPASS W SIECI IP/EON 

W tej części referatu zostanie omówiona koncepcja 

mechanizmu bypass w sieci IP/EON, w szczególności 

zostanie wyjaśnione pojęcie zasobów ukrytych dla me-

chanizmu. Architektura węzłów, jak również szczegóło-

wy opis obsługi zgłoszeń znajdują się w pracy [7]. 

Celem implementacji mechanizmu bypass jest 

zmniejszenie BBP, dzięki możliwości dynamicznego 

zestawiania dodatkowych ścieżek optycznych w chwili 

wystąpienia przeciążenia. W warstwie IP, gdzie wyko-
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rzystany jest protokół rutingu OSPF, dla danej pary 

węzłów przeważnie stosowana jest tylko jedna trasy 

rutingu. Prowadzi to do problemu zbyt małej przepusto-

wości łączy w stosunku do zapotrzebowania. Propono-

wany mechanizm bypass pozwala dynamicznie zestawić 

ścieżki dla przeciążonych łączy, korzystając z zasobów, 

które nie są widoczne dla warstwy IP.  

Zgodnie z definicją zalecenia ITU-T G.694.1 [6], 

optyczne widmo sieci EON podzielone jest na wąskie 

szczeliny częstotliwości FS (Frequency Slot) o ustalonej 

szerokości spektralnej (np. 6,25 GHz, 12,5 GHz, 37,5 

GHz). Szerokość widmowa szczeliny odpowiada szero-

kości podnośnej, a ścieżka optyczna LP (Lightpath) 

może przesyłać sygnał różnych formatów modulacji (np. 

k-PSK, k-QAM). Biorąc pod uwagę założenie rezerwacji 

zasobów dla mechanizmu bypass, które są niewidoczne 

dla IP, optyczne widmo składa się z dwóch części: zaso-

bów widocznych dla IP oraz część zasobów ukrytych, 

zarezerwowanych dla dynamicznie zestawianych ścieżek 

bypass. Przykład drobnoziarnistego widma EON z czę-

ścią dla IP i zarezerwowaną dla mechanizmu bypass 

wyjaśnia rys. 1.  

 
Rys. 1. Przykład widma optycznego z częścią dla IP i 

zarezerwowaną dla mechanizmu bypass  

W zależności od rodzaju zajmowanego widma, LP 

może być łączem wirtualnym VL (Virtual Link), lub 

ścieżką bypass. Zestawiona ścieżka optyczna zasobów 

widocznych dla IP pozwala na utworzenie wirtualnego 

łącza, którego przepustowość jest równa przepustowości 

korespondującej ścieżki. Rysunek 2 przedstawia archi-

tekturę sieci IP/EON z mechanizmem bypass. Opis ar-

chitektury węzłów zawarty jest w pracy [7]. Na rys. 2 

kolorem zielonym zaznaczono VLAB i LPAB, kolorem 

fioletowym VLBC i LPBC, natomiast kolorem czerwonym 

ścieżkę bypass LPABC. Alokacja zasobów widocznych 

dla IP dotyczy ścieżek LPAB i LPBC, dlatego wraz z ze-

stawieniem ścieżek utworzone zostają odpowiednio w 

warstwie IP VLAB i VLBC. Natomiast dla LPABC nie jest 

tworzone VL, ponieważ alokuje ona zasoby ukryte. Po 

zakończeniu transmisji, zasoby zajmowane przez LPABC 

zostają zwolnione. 

Rys. 2. Przykład sieci IP/EON ze ścieżką bypass LPAC  

Podobnie jak [7] dla nowego zgłoszenia, które po-

jawiło się w sieci, w pierwszej kolejności sprawdzana 

jest możliwość transmisji w warstwie wirtualnej np. 

dostępne zasoby na trasie rutingu OSPF. W ten sposób 

maksymalnie zostają wykorzystane istniejące zasoby w 

warstwie wirtualnej. Jeśli istnieją zasoby w IP, zgłosze-

nie jest obsłużone w IP. W przeciwnym razie następuje 

próba zestawienia ścieżki bypass. Zgłoszenie zostaje 

odrzucone jeśli nie ma zasobów w warstwie IP oraz nie 

można zestawić ścieżki bypass. Należy zauważyć, że 

zestawienie ścieżki optycznej w sieci EON wymaga 

specjalnych metod rutingu i alokacji spektrum [8], [9], 

jednakże analiza tego zagadnienia wykracza poza temat 

referatu. 

Na zakończenie warto wspomnieć, że proponowane 

rozwiązanie jest dedykowane dla sieci IP/EON sterowa-

nych programowo. Tak jak w poprzednich pracach [2], 

[3], [7] wykorzystano centralny sterownik SDN (rys. 2).  

3. ANALIZA SYMULACYJNA 

W tej części referatu przedstawiono analizę ekspe-

rymentów przeprowadzonych w sieciach IP/EON z i bez 

mechanizmu bypass. W celu wykazania użyteczności 

omawianego mechanizmu ocenie poddano prawdopodo-

bieństwo blokady przepływności BBP. Metrykę BBP 

obliczono jako iloraz sumy przepływności odrzuconych 

żądań (bwblock) do całkowitej żądanej przepływności 

(bwdemand). Dodatkowo analizowano średnią długość 

trasy w warstwie IP wyrażoną w średniej liczbie sko-

ków.  

Eksperymenty symulacyjne przeprowadzono dla 

topologii sieci NSF15 (15 węzłów, 46 skierowanych 

łączy) jako wspólnej topologii dla warstw IP oraz op-

tycznej (fizycznej). Rysunek 3 przedstawia topologię 

NSF15 (liczby opisujące łącza określają ich długość w 

km).  

 

Rys. 3. Topologia NSF15 

Dostępne pasmo optyczne włókna światłowodowe-

go (pasmo C, 4 THz) zostało podzielone na 320 szczelin, 

każda o szerokości równej 12,5 GHz [6]. Do oddzielenia 

sąsiednich transmisji przeznaczono pasmo ochronne 

równe jednej szczelinie. Format modulacji wybrany dla 

sygnału optycznego wyznaczono na podstawie odległo-

ści na jaką przesyłany był sygnał. Dla sygnału optyczne-

go rozważano cztery formaty modulacji: BPSK (o efek-

tywność widmowej M=1), QPSK (M=2), 8-QAM 

(M=3), 16-QAM (M=4). Zgodnie z [9], dla modulacji 

BPSK przyjęto maksymalny zasięg optyczny równy 

9600 km, dla QPSK 4800 km, dla 8-QAM 2400 km, a 

dla 16-QAM 1200 km. Przyjęte wartości parametrów dla 

warstwy optycznej podsumowano w Tabeli 1. 

Tab. 1. Wartości parametrów przyjętych w symulacjach 

Parametr Wartość 

Pasmo optyczne 4 THz 
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Szerokość szczeliny 12,5 kHz 

Pasmo ochronne (GB) 1 

CFS 12,5 Gbit/s 

Zasięg opt. BPSK (M=1) 9600 km 

Zasięg opt. QPSK (M=2) 4800 km 

Zasięg opt. 8-QAM (M=3) 2400 km 

Zasięg opt. 16-QAM (M=4) 1200 km 

Pomiarów dokonano w sieci bez mechanizmu by-

pass („tylko IP”) oraz w sieci z mechanizmem bypass. 

Dla mechanizmu bypass rozpatrzono dwie wielkości  

zarezerwowanych zasobów:  40 szczelin (bypass przyp. 

A ) i 80 szczelin (bypass przyp. B). Kolejno, dla zesta-

wionych ścieżek zasobów widocznych dla IP utworzono 

łącza VL, a przepustowość poszczególnych łączy 

CIP [Gbit/s] obliczono na podstawie (1) : 

𝐶𝐼𝑃 = (𝑁𝐼𝑃 − 𝐺𝐵) ∙ 𝑀𝑝 ∙ 𝐶𝐹𝑆 (1) 

gdzie: NIP  – liczba alokowanych FS przez LP, która 

tworzy VL; Mp [bit/s/Hz] – efektywność widmowa mo-

dulacji użytej dla LP; CFS [Gbit/s] – pojemność szczeliny 

dla modulacji BPSK; GB – pasmo ochronne.  

W warstwie IP zastosowano protokół rutingu OSPF 

oraz przyjęto próg przeciążenia równy 0.8 maksymalnej 

przepustowości łącza. Dla rutingu i alokacji zasobów 

ukrytych wykorzystano metodę SPF (Shortest Path 

First) i FFSA (First Fit Slot Allocation) z uwzględnie-

niem 5 najkrótszych ścieżek [8]. Liczbę Nbypass sąsied-

nich szczelin wymaganą dla ścieżki bypass, obliczono na 

podstawie (2) [8], [9]: 

𝑁𝑏𝑦𝑝𝑎𝑠𝑠 =
𝑏𝑤𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑

𝑀𝑝 ∙ 𝐶𝐹𝑆
+ 𝐺𝐵 (2) 

gdzie: bwdemand [Gbit/s] – żądana przepływność; 

Mp [bit/s/Hz] – efektywność widmowa modulacji wybra-

nej dla ścieżki bypass; CFS  [Gbit/s] – pojemność szczeli-

ny dla modulacji BPSK; GB – liczba szczelin przezna-

czona do oddzielenia sąsiednich transmisji optycznych. 

Możliwe było zestawienie ścieżka bypass o długości 

jednego skoku IP.  

Na potrzeby symulacji uwzględniono dwa typy ru-

chu: ruch stały dla każdej pary węzłów tzw. ruch tła o 

przepływności równej 150 Gbit/s oraz ruch zmienny, 

którego żądania generowane były dla węzłów DC (VDC). 

Założono lokalizacje DC w węzłach o najwyższym stop-

niu VDC ={7, 11, 12, 14}. Żądania nadchodzą do sieci 

zgodnie z rozkładem Poissona, ze średnią intensywno-

ścią λ zgłoszeń na jednostkę czasu i są równomiernie 

rozłożone wśród skierowanych par węzłów DC. Żądana 

przepływność (bwdemand) jest zmienną losową o rozkła-

dzie jednostajnym w przedziale od 50 Gbit/s do 

400 Gbit/s z krokiem 50 Gbit/s. Dla czasu trwania 

transmisji zastosowano rozkład wykładniczy o średniej 

1/μ. Wyniki otrzymano z pomiaru 10
5
 zgłoszeń w wa-

runkach, w których sieć osiągnęła stabilny stan pracy (po 

czasie równym 5000 zgłoszeń). Dla każdego punktu 

pomiarowego TL (obciążenia sieci, Traffic Load), obli-

czonego na podstawie λ/μ) symulacje powtórzono 30 

razy i wyznaczono przedział ufności przy pomocy roz-

kładu normalnego na poziomie ufności 95%. Symulacje 

wykonano korzystając z dyskretnego dziennika zdarzeń 

środowiska OMNeT++ [10]. 

Rysunki 3 i 4 przedstawiają wyniki symulacji mie-

rzonych parametrów: BBP w skali logarytmicznej 

(rys. 4), średnią długość trasy w warstwie IP (rys. 4). 

 

Rys. 4. Wyniki symulacji BBP w funkcji obciążenia sieci 

Zgodnie z rys. 4, implementacja mechanizmu by-

pass pozwoliła zmniejszyć BBP w sieci w porównaniu 

do referencyjnego modelu „tylko IP”. Wartości BBP są 

najmniejsze dla przyp. B. Dla „tylko IP” oraz bypass 

przyp. A pierwsza blokada w sieci wystąpiła dla tej sa-

mej wartości TL równej 15 Erl, jednakże wartość BBP 

dla „tylko IP” jest większa niż dla przyp. A. Natomiast 

dla przyp. B odrzucone zgłoszenia w sieci pojawiają się 

dopiero od 16 Erl. Wraz ze wzrostem TL, BBP dla „tyl-

ko IP” pozostaje nadal największe. 

 

Rys. 5. Średnia długość trasy w warstwie IP (średnia 

liczba skoków) w funkcji obciążenia sieci 

Na podstawie wyników przedstawionych na rys. 5, 

można stwierdzić, że najdłuższa trasa jest dla przypadku 

„tylko IP”. Wraz ze wzrostem TL, dla przyp. A i B śred-

nia liczba skoków maleje. Można to wytłumaczyć wzro-

stem liczby zgłoszeń, dla których zostaje zestawiona 

ścieżka bypass. Im więcej zasobów zostaje zarezerwo-

wanych dla mechanizmu bypass tym długość trasy w IP 

jest krótsza.  
Dokonując analizy powyższych wyników można 

jednoznacznie stwierdzić, że implementacja w sieci 

machizmu bypass pozwala zmniejszyć BBP i jednocze-

śnie obniżyć liczbę skoków trasy IP. 
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4. PODSUMOWANIE 

W referacie przedstawiono koncepcję mechanizmu 

bypass w sieci IP/EON, w szczególności wytłumaczono 

pojęcie zasobów widocznych dla IP i zasobów ukrytych. 

Poddano ocenie użyteczność mechanizmu bypass w sieci 

IP/EON dla ruchu przesyłanego pomiędzy centrami 

danych. W celu weryfikacji  przeprowadzono ekspery-

menty symulacyjne z użyciem topologii NSF15. Doko-

nano pomiarów blokad przepływności dla dynamicznie 

generowanych żądań pomiędzy DC. Dodatkowo spraw-

dzono długość trasy IP jako średnią liczbę skoków przy-

jętego żądania DC w sieci. 

 Analiza wykazała zysk w postaci zmniejszonego 

BBP w sieci z mechanizmem bypass. Co więcej pokaza-

no, że zwiększenie ilości zasobów dla mechanizmu by-

pass kosztem zasobów widocznych dla IP, prowadzi do 

zwiększenia wspomnianego zysku, skrócenia trasy w IP 

oraz opóźnienia pojawienia się pierwszych blokad w 

sieci. Dla sieci z mechanizmem bypass, dla którego 

zarezerwowano 40 szczelin częstotliwości pierwsza 

blokada pojawia się dla 15 Erl, podczas gdy dla sieci z 

rezerwacją 80 szczelin dla ścieżek bypass pierwsze blo-

kady za obserwowano od 16 Ęrl. Dalsze prace będą 

obejmować weryfikację proponowanego mechanizmu w 

różnych topologiach sieci. 
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