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Plan prezentacji

Projekt IIP – wprowadzenie

CS1 – Internet IPv6 w projekcie IIP

Wirtualizacja zasobów IP6 – cele prac

Zalety wirtualizacji

Realizacja sieci wirtualnych IPv6

Współpraca IPv4/IPv6

Aplikacje i usługi

2



Projekt In żynieria 
Internetu Przyszło ści

www.iip.net.pl
„Projekt Inżynieria Internetu Przyszłości”, nr POIG.01.01.02-00-045/09-
00 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Czas realizacji : 01.01.2010 – 31.12.2012
Przyznane fundusze : ok. 40 mln. zł
19 zespołów z 9 organizacji (ok.120 pracowników naukowych)

Politechnika Warszawska – instytucja koordynująca
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
Politechnika Wrocławska
Politechnika Poznańska
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo 
Sieciowe
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
Politechnika Śląska
Politechnika Gdańska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
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Wirtualizacja zasobów 
IPv6

Cel prac: uruchomienie zasobów wirtualizacyjnych w Polsce

Uruchomione środowisko testowe i jego mechanizmy zostaną 
rozszerzone o wsparcie protokołu IPv6 

Uruchomione zostanie środowisko wirtualizacyjne w ramach 
całego projektu oparte o infrastrukturę sieci ogólnopolskiej 
PIONIER z protokołem IPv6

Środowisko będzie umożliwiać w ramach projektu:
Realizację eksperymentów z wykorzystaniem protokołu IPv6  

Analizę protokołów sieciowych oraz testy nowych rozwiązań, 
koegzystencję z IPv4

Przygotowywanie scenariusza wdrożeń  - ułatwienie migracji do 
nowego protokołu IPv6 dla różnych środowisk w Polsce

Rozwój, implementacje oraz testy nowych usług sieciowych i aplikacji 
IPv6
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CS1 – Internet IPv6 w 
Projekcie IIP

CS1 – Cel szczegółowy 1 – Internet IPv6

Obejmuje zadania:

Z1.1 – Wirtualizacja zasobów IPv6

Z1.2 – Zasady współpracy IPv6/IPv4 i specyfikacja te stów

Z1.3 – Aplikacje i usługi IPv6
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Technologia IPv6 w projekcie 
Inżynieria Internetu 

Przyszło ści

Zasoby

Sieć IPv6

Narzędzia do tworzenia zasobów wirtualnych

Poziom 1
Zasoby

Poziom 2
Wirtualizacja

Poziom 3
Wirtualizowane

zasoby

Poziom 4
Sieci 

wirtualne

Z
arządzanie w

ielopoziom
ow

eInfrastruktura fizyczna: węzły umożliwiające wirtualizację połączone
łączami (np. Ethernet) i inne węzły (np. Serwery obliczeniowe)

Interfejs komunikacyjny

Zasoby nie 
umożliwiające 
wirtualizacji

Zasoby nie 
umożliwiające 
wirtualizacji

Aplikacje/usługi 

Użytkownicy

Wirtualizacja zasobów IPv6

Zasady współpracy IPv6/IPv4 i 
specyfikacja testów

Aplikacje i usługi IPv6



Wirtualizacja
- zalety

Najważniejsze zalety wirtualizacji:

Redukcja kosztów: mniejsze zapotrzebowanie sprzętowe, 
mniejsza ilość wykorzystywanych serwerów

Lepsze wykorzystanie zasobów: efektywniejsze 
wykorzystanie istniejących zasobów sprzętowych środowiska 
informatycznego

Zrównoleglenie: wiele systemów operacyjnych 
uruchamianych jest na pojedynczej platformie sprzętowej
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Wirtualizacja
- zalety

Najważniejsze zalety wirtualizacji (c.d.): 

Wyższa niezawodność: możliwość szybkiego odtworzenia systemu 
i usług w przypadku awarii

Izolacja aplikacji: działanie jednej aplikacji jest oddzielone od 
działania innej, co może być  istotne przy jej aktualizowaniu, 
dokonywaniu zmian itd.

Elastyczność: szybka migracja zadań 

Łatwiejsze duplikowanie środowisk: dzięki używaniu 
standardowych środowisk wirtualizacyjnych, łatwiej można 
zduplikować dany system i konfigurację
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Wirtualizacja
- zalety

Najważniejsze zalety wirtualizacji (c.d.): 

Dedykowane  środowisko: możliwość budowania wielu sieci 
wirtualnych do różnych celów; różne parametry tworzonych sieci 
uwzględniają zapotrzebowanie uruchamianych aplikacji i usług 

Lepsza ochrona  prywatności: 
ochrona obejmująca dane i aplikacje

Abstrakcja zasobów: wirtualizacja na 
różnych poziomach jako abstrakcja 
zasobów dla warstw wyższych 
– ze wsparciem dla IPv6
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Systemy obecne
- bez wirtualizacji
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Sieć A1

Zasoby
techniki A

Infrastruktura fizyczna: w ęzły umo żliwiaj ące wirtualizacj ę poł ączone
łączami (np. Ethernet) i inne w ęzły (np.. Serwery obliczeniowe)

Poziom 3
Bazowe 

topologie 
dla ró żnych 

technik 

Poziom 2
Wirtualizacja

Poziom 1
Zasoby

Zasoby
techniki A

Poziom 4
Sieci

wirtualne
Sieć A2



System IIP : dotychczasowa architektura
Przykład: dwie techniki sieciowe: technika

A i technika B

Elements of 
virtual networks: 
nodes, links A i B 

Virtual 
networks A,B1, 

B2 
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Network B1

Resources 
A

Resources 
A

Tools for virtualization

Physical layer: network devices, links and severs

Layer 4
Virtual 

networks

Layer 3
Virtual 

resources

Layer 2
Virtualization

Layer 1
Resources

M
anagem

ent

Applications

Network A1

Resources 
B

Network A2

AP1 AP2AP1

Raport IIP - Analiza warunków i przygotowanie wymagań do realizacji prototypu sieci.– (M1.A.1)



Sieć wirtualna IPv6 
– przykład sieci testowej

(topologia fizyczna)
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Siec wirtualna IPv6 
– przykład sieci testowej
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Siec wirtualna IPv6 
– przykład sieci testowej
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Siec wirtualna IPv6 
– przykład sieci testowej

15



Migracja IPv4 → IPv6

Migracja IPv4 -> IPv6 musi obejmować wszystkie elementy 
infrastruktury sieciowej, tj.:
serwery
firewall’e
routery
oprogramowanie klienckie
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Migracja IPv4 → IPv6 
wsparcie dla 

użytkowników

Migracja wymaga:
kosztów
czasu
wiedzy

W jaki sposób ją usprawnić:
dobór odpowiednich mechanizmów 
translacji/tunelowania
wiedza powiązana i pogrupowana 
tematycznie
automatyzacja działań
testy potwierdzające zakończenie 
etapów
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Aplikacje i usługi IPv6

Problem:
Brak implementacji usług sieciowych wykorzystujących  
funkcjonalność IPv6

Brak aplikacji wykorzystujących w pełni możliwości IPv6, 
które dawałyby nową jakość

Brak interfejsów dla użytkowników i aplikacji do 
współpracy ze środowiskiem IPv6
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Aplikacje i usługi IPv6

Rozwi ązanie - w ramach projektu opracujemy:
Usługi unikalne dla sieci IPv6:

Automatyczna konfiguracja komputerów w sieci - DHCPv6

Rozwiązania dla urządzeń mobilnych

Aplikacje dedykowane dla środowiska IPv6
Telefonia internetowa - VoIP

Telewizja internetowa - IPTV

Przesyłanie (streaming) mediów

Interfejsy użytkownika i aplikacji 
do współpracy
ze środowiskiem IPv6
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