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Projekt IIP 

Celem projektu IIP jest : 
opracowanie metodyki dla ewolucyjnego zastąpienia 
w sieci krajowej protokołu IPv4 przez protokół IPv6  
zaproponowanie nowych rozwiązań sieciowych i 
usług wynikających z IPv6 
opracowanie i przetestowanie propozycji nowej 
architektury opartej na wirtualizacji zasobów wraz z 
nowymi mechanizmami i algorytmami dotyczącymi 
istotnych aspektów działania sieci 
stworzenie środowiska krajowej sieci testowej dla 
Internetu IPv6 i Internetu Przyszłości, 
pozwalającego na prowadzenie działalności 
badawczo-rozwojowej opartej na weryfikacji 
eksperymentalnej 
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Projekt IIP 
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Internet Przyszłości wymaga 

technologii i narzędzi 

umożliwiających dostarczanie 

zróżnicowanych danych o 

dużej objętości do coraz 

bardziej wymagających 

odbiorców, uwzględniając 

wymagania co do jakości 

transmisji.  

 

Badania prowadzone w 

laboratoriach IIP dostarczą 

rozwiązań, które umożliwią 

dalszą ewolucję Internetu i 

usług z nim związanych. 



Sieć w projekcie IIP 
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Sieć transmisyjna 
jest integralną 
częścią IIP, której 
celem są: 

Tworzenie 
dedykowanych 
połączeń między 
laboratoriami IIP 
Zapewnienie 
powtarzalności 
warunków sieciowych 
eksperymentów 
Gwarantowanie 
przepustowości 
transmisji danych 

Badania i 
eksperymenty 
prowadzone w 

laboratoriach IIP 

Dedykowane 
połączenia, 

sieci 
wirtualne 

Fizyczna sieć 
łącząca 

laboratoria 



Wykorzystanie sieci 
PIONIER w IIP 

 PIONIER doskonale 
spełnia wymagania 
projektu IIP jako sieć 
transmisyjna: 

Łatwość podłączenia 
partnerów projektu 

Ogólnokrajowy zasięg 

Łącza o dużej 
przepustowości (2x 
10Gbps) 

Dostępność połączeń 
zagranicznych 
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Wykorzystanie sieci 
PIONIER w IIP 

Połączenie 8 ośrodków 
naukowych łączami 1Gbps 

Politechnika Gdańska 

Politechnika Poznańska 

Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo 
Sieciowe 

Politechnika Wrocławska 

Instytut Informatyki 
Teoretycznej i Stosowanej 

Akademia Górniczo 
Hutnicza 

Politechnika Warszawska 

Instytut Łączności PAN 
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Struktura sieci PL-LAB 
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Infrastruktura sieci PIONIER z 

dostępem 1 Gbps 

Usługa VPLS dla PL-LAB w 

ramach sieci PIONIER 

Dedykowane połączenia VLAN 

pomiędzy laboratoriami 

Wewnętrzna sieć eksperymentu 

(konfigurowalne VLANy, 

dodatkowe wirtualne elementy 

sieciowe) 

Sieć 
PIONIER 

System 
zarządzania 

IIP 

Eksperyment 



Konfiguracja sieci 
laboratoryjnej 

Opcja pierwsza – wszystkie urządzenia 
eksperymentu znajdują się w jednym 
segmencie sieci Ethernet 
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Konfiguracja sieci 
laboratoryjnej 

Opcja druga – pojedyncze segmenty sieci 
Ethernet zdefiniowane są osobnymi 
połączeniami VLAN 
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Urządzenia sieci 
PL-LAB 
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Dodatkowa funkcjonalność 
sieciowa 

Router Juniper MX240 
– 40x 1 Gbps 

Rozbudowane 
funkcje routingu 

Możliwość tworzenia 
logicznych routerów 

Możliwość instalacji 
interfejsów 
optycznych 

Dostęp do Juniper 
SDK 

Przełącznik 
programowalny NP-3 
EZappliance 

Możliwość 
dowolnego 
konfigurowania 
parametrów 
przełączania 

Możliwość tworzenia 
nowych protokołów 
warstwy 2 
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Dostęp do zasobów 
PL-LAB 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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