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Agenda
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• Wprowadzenie do projektu GEYSERS

– Definicja problemu

– GEYSERS w pigułce

• Architektura projektu GEYSERS

• Wirtualizacja zasobów sieci optycznych jako 
istotny element Internetu Przyszłości

• Przyszłe wyzwania



Wyzwania Internetu Przyszłości
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• Nieograniczony dostęp do informacji oraz 
zasobów, bez względu na lokalizację czy czas 
dostępu
– Współdzielenie zasobów infrastruktury

– Zaawansowane mechanizmy szeregowania i przydziału

• Ewolucja istniejących rozwiązań oraz nowe usługi 
dla sieci szerokopasmowych:
– Rozszerzenie usług dostępu do zasobów (np. Anycast, Assisted unicast, 

etc.)

– Wymagania przetwarzania chmurowego częściowo pokryte przez 
wykorzystanie dynamicznych usług sieciowych 



Wyzwania Internetu Przyszłości
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• Infrastruktura  zapewniająca zdefiniowaną 
wydajność e2e, bez względu na dystans czy 
skalę przetwarzania
– Elementy końcowe nie są zasobami sieciowymi – to zasoby 

obliczeniowe zlokalizowane w  sieci

– Elastyczność sieci oraz jej skalowalność

• Nowe kryteria dla optymalizacji przetwarzania
– Dostępność zasobów

– Wydajność energetyczna (sieć + infrastruktura 
obliczeniowa)



GEYSERS @ a Glance
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• GEYSERS: 

• Generalized Architecture for Dynamic Infrastructure 
Services

• Instrument: Collab. Project - Large Scale Integrated Project (IP)

• Aktywność: ICT-2009.1.1 Sieć Przyszłości, FP7 Konkurs 4

• Czas trwania: 36 miesięcy

• Data rozpoczęcia:  01. 01. 2010r

• Budżet: 10.433.205€ (7.035.000€ dofinansowania z KE)

• Zasoby projektu: 947 osobomiesięcy



Zagadnienia związane z projektem
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WIRTUALIZACJA SIECI

WIRTUALNA 
INFRASTRUKTURA



Definicja problemu
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• Nowe aplikacje z dużymi wymaganiami na sieć oraz infrastrukturę 
obliczeniową, ciągle niewykorzystujące potencjału sieci optycznych

• Warstwa sieci optycznej nieświadoma wymagań aplikacji

• Zasoby sieciowe oraz IT pod kontrolą niezależnych systemów (brak integracji)

• Dostawcy infrastruktury sieciowej oraz operatorzy nie są w stanie zapewnić 
zaawansowanych usług sieciowych, dostosowanych do wymagań klienta

– Obecnie zapewniają po prostu usługi połączeniowe z wykorzystaniem istniejącej 
infrastruktury sieciowej

• Nowe wyzwania i możliwości dla nowych modeli biznesowych:

– Sieci wirtualne zintegrowane z infrastrukturą obliczeniową – jako serwis dla 
użytkownika końcowego

– Najnowsze możliwości w zakresie wirtualizacji sieci, podziału zasobów fizycznych

– Dostosowane do wymagań sieci wirtualne wspierające dynamiczne usługi sieciowe 
oraz obliczeniowe



Model Referencyjny
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GEYSERS: role oraz aktorzy Internetu 
Przyszłości
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Definicja wirtualizacji
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• Wirtualizacja to technologia, która umożliwia tworzenie 
logicznie wyizolowanych sieci z współdzielonej sieciowej 
infrastruktury fizycznej w taki sposób, aby wiele niezależnych 
sieci wirtualnych mogło jednocześnie istnieć na infrastrukturze 
fizycznej. 

• Ponadto, wirtualizacja sieci pozwala na agregację zasobów w 
taki sposób, aby zagregowany zasób był postrzegany jako 
pojedynczy element sieci.

• Wirtualizacja sieci może równocześnie zredukować koszt 
całkowity poprzez zwiększenie wykorzystania zasobów 
infrastruktury.

* Źródło:  IETF/IRTF NVRG (Network Virtualisation Research Group) &  ITU-T Focus Group on Future Networks 



Czym jest zasób?
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• Physical Resource (PR) – Zasób infrastruktury fizycznej
– Zasób sieci, np. kabel transmisyjny bądź węzeł przełączający
– Zasób obliczeniowy (IT),  np. serwer, przestrzeń dyskowa bądź węzeł obliczeniowy

• Logical Resource (LR) – Zasób logiczny
– reprezentacja zasobu fizycznego, opisana zasobu za pomocą wspólnego modelu 

informacyjnego

• Virtual Resource (VR) – Zasób infrastruktury wirtualnej
– Zasób abstrakcyjny, wirtualny, który zachowuje się w identyczny sposób jak zasób fizyczny

• Virtual Infrastructure (VI) – Infrastruktura wirtualna
– Zbiór zasobów wirtualnych związanych wspólnym systemem zarządzania
– Stan VI ulega zmianie pod wpływem wymuszeń pochodzących od operatora 

infrastruktury wirtualnej, lub bezpośrednio od aplikacji

Koncepcja infrastruktury wirtualnej pozwala na wspó łdzielenie 
fizycznych zasobów (sieciowych oraz IT) wspólnej infras truktury 

fizycznej



Cykl życia zasobu
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Wirtualizacja zasobów w projekcie 
GEYSERS (1)
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• Wirtualizacja węzłów sieci optycznej

– Zasoby wirtualne są tworzone za pomocą jednej z następujących technik 
wirtualizacji:

• Abstrakcja (1:1)  

• Podział (1:N) – bezpośrednio w zakresie projektu (IaaS)

• Agregacja (N:1) – pośrednio w zakresie projektu (NaaS)

partitioning
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• Wirtualizacja łącz optycznych (wsparcie dla różnych 
przepustowości transmisji)

Wirtualizacja zasobów w projekcie 
GEYSERS (2)
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Pule zasobów
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ECOC 2010, Torino, Italy 
S3 Optical Networking for Future 

Broadband Internet Services
Wednesday, September 22, h 9:00 to 

13:00, Room F

VI-1 
VI

VI-n ...

• Pula zasobów wirtualnych (Virtual Resource Pool): wirtualne węzły oraz wirtualne łącza 

• Pula pre-definiowana

• Zasoby fizyczne przygotowane do przydziału do sieci wirtualnych 

• Pula dynamiczna

• Wirtualizacja zasobów fizycznych na żądanie

• Pula hybrydowa

• Część zasobów fizycznych przygotowanych, część zasobów przeznaczona do 
wirtualizacji na żądanie

VRP

PI



Tworzenie wirtualnej infrastruktury
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• Tworzenie (planowanie) infrastruktury wirtualnej
• Identyfikacja topologii sieci

• Przydział odpowiednich zasobów wirtualnych (sieć + moc obliczeniowa, etc.)

• Decyzja o kryterium optymalizacji (np. wydajność energetyczna)

• Re-planning: mechanizm umożliwiający przeprojektowanie topologii sieci 
wirtualnej „na żądanie”

– element decyzyjny wspomagający nowe aplikacje i zarządzanie

PI

Virtual 
Resource Pool

Virtual Infrastructure 

IT+ Network Control Plane (NCP: Extended GMPLS)

IT resource Network resource

Virtual
IT resource

Virtual
Net resourceVRP

VI



Cykl życia infrastruktury wirtualnej
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Warstwa sterowania VI:
Nowe usługi sieciowe
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• Rozszerzone usługi sieciowe dla rozproszonych aplikacji 
przetwarzania chmurowego:
– Dynamiczne usługi e2e „Sieć + IT” (NIPS: Network + IT Provisioning

Service)
– Nowe usługi połączeniowe:

• Assisted unicast: wycena kosztu i wydajność zestawu par [źródło, cel]

• Restricted anycast: wybór źródła i celu z zadeklarowanej puli zasobów IT 

• Full anycast: wybór źródła i celu w całości realizowane przez warstwę 
sterowania

– Rezerwacje z wyprzedzeniem (kalendarze)

– Możliwość dynamicznej modyfikacji usług

– Monitoring usług oraz automatyczne odtwarzanie po awarii

– Optymalizacja wydajności energetycznej zarówno dla sieci, jak i 
zasobów IT na ścieżce



Rozszerzenia dla warstwy sterowania
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• Kontrolery GMPLS - Routing Plane:
– Rozgłaszanie parametrów związanych z zasobami sieci oraz IT

– Informacje na temat zasobów IT pozyskiwane z warstwy aplikacji 
(interfejs NIPS-UNI)

– Informacje na temat zasobów sieciowych pozyskiwane z warstwy LICL

– Wymagane rozszerzenia dla Routing Plane:
• Opis zasobów IT

• Zaprojektowanie struktur opisujących wydajność energetyczną

• Planowanie i przydział zasobów sieciowych oraz IT

• Kontrolery GMPLS - Signalling Plane:
– Rozszerzenia warstwy sygnałowej umożliwiające:

• Obsługa żądań o zasoby sieciowe oraz IT

• Rezerwacje natychmiastowe oraz planowane (kalendarz)

• Usługi połączeniowe: assisted unicast, anycast

• Nowe procedury związane z odtwarzaniem po awarii (sieć + systemy IT)
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Nowe wyzwania



Nowe zastosowania
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Amazon's cloud storage service has unveiled a brand new way to quickly 
move giant amounts of data to the cloud, one so technologically advanced 
that it actually allows customers to "bypass the Internet." 

What is this new technology, you may ask? 

It's called FedEx!

Is it more efficient? Less time consuming? Less expensive?...

– Optical networks connecting user premises are needed to improve  capacity, reliability 
and reduce costs.

Źródło: http://www.networkworld.com/news/2010/061010-amazon-cloud-fedex.html?source=NWWNLE_nlt_daily_pm_2010-06-10

“Amazon cloud uses FedEx instead of the Internet to ship data”



Wsparcie sprzętowe dla wirtualizacji 
elementów infrastruktury
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L2 przełącznik L1 przełącznik optyczny
10GE

1GE

WDM

FPGA Layer1
Zarządzanie
Optimalizacja

Partycjonowanie

FPGA Layer2  
Zarządzanie
Optimalizacja

Partycjonowanie

Dynamiczna infrastruktura wirtualna

Ref.: UoEssex 
Prof. Dimitra Simeonidou

Dynamiczna infrastruktura wirtualna



Aplikacje (biznes)
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• Zlecanie firmom zewnętrznym przetwarzania danych w procesach biznesowych 
oznacza zwiększenie przetwarzania rozproszonego w aplikacjach

• Nawet pojedyncza aplikacja oparta o HTTP lub SOAP może wywołać kilkaset żądań 
w celu zakończenia poszczególnych procesów przetwarzania – wydajność oraz 
opóźnienie kluczowymi aspektami dla celu zapewnienia QoE

• Wolne przetwarzanie / opóźnienia mogą prowadzić do obniżonej motywacji i 
produktywności osób decyzyjnych czy frustracji

– 0.1 s. – jeżeli zapewnione, użytkownik ma wrażenie, że system odpowiada „natychmiast”
– 1.0 s. – użytkownik traci wrażenie przetwarzania danych jakby znajdowały się lokalnie
– 10 s. – powyżej tej granicy użytkownik przestanie interesować się aplikacją i jego uwagę 

przykuje inne zadanie

• SAP (partner projektu GEYSERS) przeprowadził analizę QoE dla swoich aplikacji

– 2s. – maksymalny czas odpowiedzi aplikacji SAP na żądanie użytkownika

WYZWANIE:
zwiększyć wydajność sieci / zmniejszyć czas odpowiedzi bez znaczącego wzrostu 

kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury
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