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Systemy informacji o sieci

• Dostarczają informacji o topologii sieci komputerowej i o usługach w niej 
działających.

• Stanowią źródło danych dla usług i aplikacji wymagających znajomości 
topologii sieciowej.

– Przykład: GÉANT PerfSONAR CNM (Customer Network 
Management) Tool.

• Pozwalają optymalizować wykorzystanie zasobów sieci.
– Przykład: optymalizacja przepływności sieci poprzez dynamiczną 

zmianę konfiguracji urządzeń w zaleŜności od zapotrzebowań 
uŜytkowników (system GÉANT AutoBAHN).



Systemy w środowiskach wielodomenowych

• Doświadczenie zebrane podczas prac nad systemami: cNIS, I-SHARe, 
AutoBAHN i AMPS, rozwijanymi w ramach projektu GÉANT.

• Architektura 2-poziomowa:
– Poziom 1: autonomiczne systemy informacji o sieci działające w 

obrębie pojedynczych domen.
– Poziom 2: systemy nadrzędne agregujące informacje z systemów 

domenowych.
• Uzasadnienie:

– Problem sprawnego zarządzania informacją o sieci,
– Bezpieczeństwo pojedynczych domen.
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System cNIS
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System cNIS (2)

• Geneza
– Potrzeba posiadania ujednoliconego systemu informacji o topologii 

sieci GÉANT, dostarczającego danych wszystkim narzędziom i 
usługom w tej sieci.

– Wymagania napływające od zespołów rozwijających poszczególne 
narzędzia.

– Projekt  intensywnie rozwijany od września 2006 (GN2) roku do 
dziś.

• Wyzwania:
– Bezpieczeństwo sieci,
– Wybór modelu danych,
– Zarządzanie informacją o topologii,
– Wymiana danych z systemami zewnętrznymi.



Wyzwania: bezpiecze ństwo sieci

• Informacja o sieci danej domeny administracyjnej zarządzana wyłącznie 
przez tą domenę.

• Im więcej informacji o sieci, tym mniejszy poziom bezpieczeństwa tej 
sieci.

• Poziom szczegółowości informacji o topologii sieci wpływa na 
uŜyteczność takiej informacji.

• Narzędzia do budowania abstrakcyjnego modelu sieci pozwalają na 
kontrolę poziomu szczegółowości informacji udostępnianej na zewnątrz 
domeny.



Wyzwania: model danych

• Główne załoŜenia względem 
modelu cNIS:
– Uniwersalny: pozwalający 

opisać dowolną sieć.
– Rozszerzalny: dający się 

łatwo modyfikować wraz z 
postępem 
technologicznym i 
ewolucją sieci.

– UŜyteczny: pozwalający 
na modelowanie 
wszystkich aspektów sieci 
w prosty i przejrzysty 
sposób.

– Zdolny do 
przechowywania historii 
topologii sieci.
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Wyzwania: model danych (2)

• Topologia sieci z dowolnego 
punktu w czasie:
– KaŜdy element sieci moŜe 

występować w wielu 
„wersjach” umieszczonych 
w róŜnych przedziałach 
czasowych.

– MoŜliwość umieszczenia 
topologii sieci w dowolnym 
przedziale czasowym 
(przeszłym, teraźniejszym, 
przyszłym).

• Wyodrębnienie elementów 
generycznych .



Wyzwania: wymiana danych z systemami 
zewnętrznymi

• Protokoły i standardy wymiany informacji o sieci:
– NM-WG (Network Measurements Working Group, 

http://forge.gridforum.org/sf/projects/nm-wg)
– NDL (Network Description Language, 

http://www.science.uva.nl/research/sne/ndl/)
– NML-WG (Network Markup Language WG, 

http://forge.ggf.org/sf/projects/nml-wg)
– NSI-WG (Network Service Interface WG, 

http://forge.gridforum.org/sf/projects/nsi-wg)



Wymiana danych z cNIS
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Wyzwania: zarz ądzanie informacj ą o topologii

• W jaki sposób skutecznie zarządzać informacją o sieci?
– Interfejs uŜytkownika pozwalający na wprowadzanie i modyfikację 

danych.
– Automatyczne zbieranie (odkrywanie) danych przez system 

bezpośrednio z urządzeń sieciowych.
• Odkrywanie sieci:

– System tzw. wtyczek (ang. plug-in).
– MoŜliwość napisania własnych modułów zbierających dane o sieci z 

urządzeń.
– Wtyczki dostępne w cNIS:

• IP,
• Ethernet,
• SDH.

• Śledzenie zmian w topologii:
– okresowe odkrywanie sieci,
– notyfikacje przychodzące z urządzeń (SNMP Trap/Inform) i innych 

systemów.



http://cnis.psnc.pl,http://cnis.psnc.pl,
http://wiki.geant.nethttp://wiki.geant.net


