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Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów 

3GPP — Third Generation Partnership Project (projekt wspierania 

telefonii trzeciej generacji) 

AAA — Authentication, Authorization, and Accounting 

AMPS — Advanced Mobile Phone Service 

AON — All Optical Network 

ARP — Address Resolution Protocol 

ATM — Asynchronous Transfer Mode 

BTS — Base Transceiver Station 

BURP — Basic User Registration Protocol 

CDMA — Code Division Multiple Access (standard dla usług cyfrowej 

telefonii komórkowej) 

CoA — Care-of-Address 

DECT — Digital Enhanced Cordless Telecommunications 

DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol 

DMA — Dynamic Mobility Agent 

DNS — Domain Name Server 

DCDP — Dynamic Configuration Distribution Protocol 

DRCP — Dynamic Registration and Configuration Protocol 

DWDM — Dense Wavelength Division Multiplexing 

EDGE — Enhanced Data for Global Evolution 

EPC — Electronic Product Code 

GGSN — Gateway GPRS Support Node 

GMPLS — Generalized Multiprotocol Label Switching 

GoS — Grade of Service 

GPRS — General Packet Radio Service (pakietowa transmisja danych) 

GPS — Global Positioning System 

GSM — Global System for Mobile communications (standard dla usług 

cyfrowej telefonii komórkowej) 

HSR — Hierarchical State Routing 

HSS — Home Subscriber Server 

IDMP — Intra-Domain Mobility Management Protocol 
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IEC — International Engineering Consortium 

IEEE — Institute of Electrical and Electronic Engineers 

IP  — Internet Protocol 

IrDA  — Infra-red Data Association 

ISDN  — Integrated Services Digital Network (sieć cyfrowa z integracją 

usług) 

ISO  — International Standards Organization 

LAN  — Local Area Network 

LDAP  — Lightweight Directory Access Protocol 

MAC  — Media Access Control 

MAN  — Metropolitan Area Network 

MANET — Mobile Ad Hoc Network 

MGW  — Media Gateway 

MMAS — Multimedia Application Server 

MMCS — Multimedia Call Server 

MPLS  — Multiprotocol Label Switching 

NGN  — Next Generation Networks 

NNI  — Network to Network Interface 

OAM  — Operation And Maintenance 

OSI  — Open Systems Interconnect 

PAN  — Person Area Network 

PC — Personal Computer (komputer osobisty) 

PDA — Personal Digital Assistant (cyfrowy asystent osobisty) 

PPP — Point-to-Point Protocol 

PSK — przenikający system komputerowy 

PSTN — Public Switched Telephone Network (publiczna komutowana 

sieć telefoniczna) 

QoS — Quality of Service (jakość obsługi) 

RAN — Radio Access Network 

RCP — Routing Core Platform 

RFID — Radio Frequency Identification 

RSP — Routing Switch Platform 

RSVP — Resource Reservation Protocol 

RF — Radio Frequency 



 8

SGSN — Serving GPRS Support Node 

SLP — Service Location Protocol 

SWAP — Shared Wireless Access Protocol 

TCP — Transmission Control Protocol 

UDDI — Universal Description, Discovery and Integration Service 

UMTS  — Universal Mobile Telecommunications System (uniwersalny 

system łączności ruchomej) 

UNI  — User to Network Interface 

UPnP — Universal Plug and Play 

URL — Uniform Resource Locator 

UWB — UltraWideBand 

VHE — Virtual Home Environment 

VoIP — Voice over IP 

WAN — Wide Area Network 

WAP — Wireless application protocol 

WCDMA — Wideband Code Division Multiple Access 

WDM — Wavelength Division Multiplexing 

WLAN — Wireless LAN 

WLL — Wireless Local Loop 

Wi-Fi — Wireless Fidelity 

WPAN — Wireless Person Area Network 

XML — eXtensible Markup Language 
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1. Cel pracy 

Zagłębiając się w ideę przenikających systemów komputerowych (ang. pervasive 

computing)1 należy zaznaczyć, że jej początki, a zarazem pierwsze pomysły z nią 

związane powstały na początku lat 90-tych dwudziestego wieku. W tych latach, 

nowopowstającej koncepcji brakowało jednak wsparcia ze strony odpowiednich 

rozwiązań technologicznych zarówno w sprzęcie komputerowym, jak i w sieciach 

komputerowych. Jednak szybki i olbrzymi rozwój w takich dziedzinach, jak 

telekomunikacja, sieci i systemy komputerowe, czy Internet sprawił, że właśnie 

teraz na początku XXI wieku można podjąć próbę realizacji idei przenikających 

systemów komputerowych w naszym codziennym życiu. Jednak jest to bardzo nowa 

technika, która ciągle wymaga nowych pomysłów i badań, a przede wszystkim 

powstania standardów, które pozwoliłyby jej na bezproblemowe funkcjonowanie na 

co dzień. Dopiero wtedy będzie ona mogła uzyskać powszechną akceptację ze 

strony jej użytkowników, czyli ogółu społeczeństwa, któremu ma ona służyć 

(głównie podnieść komfort życia), jednocześnie nie wymagając od nas żadnej 

szczególnej wiedzy z nią związanej. Ze względu na obecny dynamiczny rozwój, 

przedstawienie pełnego obrazu funkcjonowania przenikających systemów 

komputerowych nie jest możliwe. Celem tej pracy jest zebranie i usystematyzowanie 

informacji o istniejących standardach i technikach dotyczących sieci 

komputerowych, które w jak największym stopniu mogą realizować ideę PSK.  

O tym jak bardzo ważna jest dokładna analiza i badania naukowe takich systemów 

komputerowych świadczy bardzo duży stopień złożoności tych systemów  

z technicznego punktu widzenia. Im większy system komputerowy, tym więcej 

nakładu prac wymaga w fazie analizy teoretycznej i projektowania, co wiąże się  

z próbą uchronienia go w jak największym stopniu przed mogącymi pojawić się 

błędami. To jaki będzie przyszły rozwój PSK jest trudne do precyzyjnego 

przewidzenia, jednak w końcowej części pracy zostaną przedstawione przyszłe 

wyzwania jakie stawia przed nami ta technika oraz kierunki badań i rozwoju  

w tej dziedzinie. Obecnie powstaje wiele nowych rozwiązań technicznych  

w środowisku sieci komputerowych, które dają możliwość rozszerzenia obszaru ich 

                                                
1 dla takich systemów w literaturze angielskiej stosowane jest również pojęcie ubiquitous computing. 
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działania na urządzenia, które do tej pory nie były z nią związane (np. kuchenki 

mikrofalowe, sprzęt AGD czy cała gama czujników elektronicznych). Ogromny 

rozwój sprzętu komputerowego (jego cena w ostatnich latach znacznie maleje),  

a także dynamiczny rozwój infrastruktury sieci komputerowych sprawił,  

że wdrożenie PSK będzie możliwe także z ekonomicznego punktu widzenia. 

Obecnie w społeczeństwie bardzo cenny jest szeroko rozumiany, 

nieograniczony dostęp do informacji oraz możliwość jej przetwarzania w każdej 

chwili, niezależnie od lokalizacji (zarówno samego użytkownika jak i informacji),  

a także możliwość korzystania z tej informacji za pomocą każdego dostępnego 

urządzenia i sieci komputerowej. Obecnie znaczącą cechą użytkowników stało się 

ich ciągłe przemieszczanie. Użytkownicy zmieniając często swą lokalizację 

przebywają w obszarze niejednorodnej infrastruktury sieciowej, a jednocześnie 

pragną mieć ciągły dostęp do zmieniającego się zakresu różnych aplikacji i usług 

komputerowych. Za ich pomocą chcą mieć możliwość przetwarzania różnego 

rodzaju informacji korzystając z urządzeń, które w danej chwili posiadają.  

Te urządzenia komputerowe najczęściej różnią się budową i możliwościami,  

a użytkownik zmieniając lokalizację często zmienia też urządzenie, z którego 

korzysta (począwszy od komputerów osobistych PC używanych w domach, 

urzędach czy w pracy, po różne urządzenia przenośne, jak laptopy, palmtopy, PDA 

oraz różnego rodzaju telefony komórkowe wykorzystywane podczas podróży lub  

w miejscach, gdzie dostęp z tradycyjnego komputera PC jest niemożliwy). Obecnie 

użytkownik przestaje być ściśle związany ze swoim komputerem osobistym, na 

którym posiada wiele różnych udogodnień, natomiast o wiele bardziej zaczyna sobie 

cenić możliwość ciągłej pracy podczas zmiany lokalizacji, nawet za cenę pewnych 

ograniczeń, które może narzucać zmieniany przez niego sprzęt. Mimo, że istnieją 

urządzenia umożliwiające taką pracę, to obecna infrastruktura sieci 

telekomunikacyjnych nie jest do tego przystosowana, tzn. istnieje możliwość zmiany 

środowiska i kontynuowania rozpoczętych wcześniej przez użytkownika zadań, ale 

wymaga to od niego ręcznej konfiguracji nowego środowiska, w którym będzie 

chciał pracować. Rozwiązanie takie jest niedopuszczalne w PSK, ze względu na 

brak skalowalności przy coraz większej liczbie różnych usług, ciągłej zmianie 

lokalizacji oraz zasobów wykorzystywanych przez użytkownika. 

Systemy PSK mogą również rozszerzać możliwości ruchomych sieci 

komputerowych o cechę „rozpowszechnienia”, czyli dostępności w każdej chwili 
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oraz z dowolnie wybranej lokalizacji. Cecha „rozpowszechnienia” oznacza także 

zintegrowanie takich systemów z wszystkimi obiektami codziennego użytku, ale  

w taki sposób, aby nie było to zauważalne dla użytkownika, czyli aby system ten 

„przenikał” do otoczenia, bez wywoływania w nim jakichkolwiek zakłóceń,  

a jednocześnie w pełni spełniał swoje cele i zadania. Realizacja koncepcji PSK 

sprowadza się do czterech głównych obszarów: sieci komputerowych, warstwy 

pośredniczącej, aplikacji oraz użytkowników. Pierwszy obszar związany jest ze 

sposobem w jaki użytkownicy postrzegają ruchome bądź stacjonarne systemy 

komputerowe, a także wszelkie urządzenia do komunikacji i realizacji określonych 

zadań. Drugi obszar to aplikacje, które muszą być tworzone i wdrażane w sposób 

umożliwiający wykonywanie dowolnej usługi na dowolnym urządzeniu. Warstwa 

pośrednicząca będzie tu stanowić inteligentny interfejs pomiędzy aplikacjami  

a siecią komputerową. Natomiast analiza i badania dotyczące obszaru związanego  

z sieciami komputerowymi, który to jest podstawowym i najważniejszym ogniwem 

w systemie PSK są głównym celem tej pracy. 

Infrastruktura przenikających sieci komputerowych (ang. Pervasive 

Networking, w skrócie PervNet) łączy w sobie grupy tzw. „inteligentnych” węzłów, 

które komunikują się wzajemnie między sobą w celu realizacji określonych usług 

dla użytkowników systemu PSK. Poszczególne komponenty architektury 

przenikających sieci komputerowych mogące spełnić stawiane wymagania już 

istnieją, jak choćby lokalne sieci bezprzewodowe czy sieci z komutacją optyczną 

(zostaną one przedstawione w głównych rozdziałach pracy), jednak ciągle istnieje 

wiele przeszkód technicznych w zintegrowaniu ich w jedną, dobrze działającą 

infrastrukturę. Są to m.in. zagadnienia dotyczące poziomów jakości obsługi QoS, 

niezawodności czy protokołów stosowanych w realizacji tak skomplikowanej  

i niejednorodnej architektury. Praca ta ma wskazać możliwe sposoby rozwiązania 

tych problemów za pomocą istniejących i dostępnych na rynku technik sieciowych 

oraz w końcowym rozdziale nakreślić kierunki dalszego rozwoju w tej dziedzinie. 
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2. Wprowadzenie do przenikających systemów komputerowych 

„(...) nowy sposób myślenia o komputerach istniejących w naszym świecie, który 

bierze pod uwagę naturalne ludzkie środowisko i pozwala komputerom przeniknąć 

do ich otoczenia.” — to jeden z bardziej znanych cytatów z pierwszego artykułu 

związanego z systemami PSK („The Computer for the 21st Century” [93]). Artykuł, 

który napisał Mark Weiser z firmy Xerox PARC zapoczątkował ideę takich 

systemów [92], i choć ponad 10 lat temu traktowany był jako nieosiągalna lub 

bardzo odległa przyszłość, dziś dzięki ogromnemu postępowi technicznemu  

w dziedzinie informatyki i telekomunikacji słowa: „Najbardziej zaawansowane 

techniki będą zanikać. One będą wplatać się w strukturę naszego codziennego życia 

do chwili kiedy przestaniemy je odróżniać od niego” mają dużą szansę na ich 

realizację [93]. 

PSK to środowisko ogromnej liczby komputerów wraz z systemami na nich 

działającymi, posiadające możliwości komunikacji oraz na tyle zintegrowane  

z naszym codziennym życiem, aby jego użytkownik miał nieograniczony dostęp do 

informacji oraz mógł korzystać z takiego środowiska w dowolnym miejscu używając 

pozornie niewidocznej infrastruktury niejednorodnych sieci i urządzeń 

komputerowych. 

Ponieważ użytkownik nie będzie musiał przystosowywać się do złożoności 

tego środowiska „użycie komputerów będzie równie przyjemne jak spacer w parku 

pośród drzew” [93]. 

2.1. Ewolucja systemów komputerowych 

PSK stanowi znaczący krok w rozwoju prac związanych z systemami 

komputerowymi, które rozpoczęły się w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku. 

Począwszy od systemów opartych na PC, przez systemy rozproszone, Internet, 

ruchome systemy komputerowe, wchodzimy w erę przenikających systemów 

komputerowych, które posiadają wiele cech charakterystycznych dla swoich 

poprzedników, ale też nowe, wychodzące naprzeciw ciągle rosnącym wymaganiom 

użytkowników. Wiedza o technicznych problemach w poprzednich systemach 

pomaga w badaniach związanych z systemami PSK, lecz wiele problemów jest 
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związanych nie tylko z nowymi cechami, ale także z integracją całej architektury 

systemu [74]. 

Komputery PC były pierwszym krokiem w ewolucji, który miał sprawić,  

że będą one bliżej spełnienia naszych oczekiwań. Jednak pomysł komputerów 

osobistych nie był najlepszym rozwiązaniem z technicznego punktu widzenia, 

ponieważ nadal są one widocznie rozróżnialne od naszego codziennego życia, 

choćby przez złożone graficzne interfejsy użytkownika (GUI)1 nie odzwierciedlające 

bezpośrednio wykonywanych za ich pomocą zadań [71]. 

Pojawienie się sieci komputerowych (w szczególności sieci LAN oraz sieci 

Internet) umożliwiło użytkownikom komputerów PC wymianę danych. Rozproszone 

systemy komputerowe dzielą duże zadania na mniejsze części i rozdzielają je 

pomiędzy różne komputery, umożliwiając im pracę w tym samym czasie. 

Odpowiednio duża liczba połączonych komputerów w sieci jest też w stanie 

wykonać zadanie, którego nie wykonałby pojedynczy komputer. Jedną z zalet takich 

systemów jest ich wysoka niezawodność. Systemy rozproszone są kolejnym krokiem 

w kierunku uczynienia systemów „rozpowszechnionymi” przez wsparcie dla: 

zdalnego dostępu do informacji (buforowanie informacji, rozproszone systemy 

plików oraz rozproszone systemy baz danych), zdalnej komunikacji z tolerancją 

błędów (model warstwowy protokołów, komutacja pakietów, specjalne typy 

transakcji), wysokiej dostępności (serwery lustrzane, sterowanie kopiami 

zapasowymi) oraz bezpieczeństwa (techniki szyfrowania oraz odpowiednie 

uwierzytelnianie) [74]. 

Sieć www ma duże znaczenie dla systemów PSK, głównie dzięki sposobie na 

powiększanie swojego zasięgu (typu ad hoc) oraz dużej skalowalności. Na 

przykładzie tej sieci zauważono, że możliwe jest stworzenie infrastruktury 

komunikacji, która zapewni prawie nieograniczony dostęp do informacji. Zmieniła 

ona także mentalność użytkowników komputerów, którzy przestali już być silnie 

związani ze swoimi komputerami, a znaczenia nabrał ich punkt obecności w sieci 

oraz możliwość korzystania z usług i informacji dostępnych w tej sieci [71]. 

Podstawową wadą systemów rozproszonych, jak również systemów www był brak 

wsparcia dla użytkowników ruchomych. 

                                                
1 ang. Graphical User Interface 
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Ruchome systemy komputerowe korzystające z www pojawiły się wraz  

z dużą liczbą urządzeń przenośnych, używanych w sieciach komórkowych GSM. 

Zarówno rozmiar, jak i cena tych urządzeń maleje każdego dnia, a użytkownicy 

ciągle je zmieniają, co przybliża wizję systemów jaką przedstawił Weiser. 

Zastosowanie w systemie GSM modułu identyfikacyjnego abonenta SIM2 pozwoliło 

rozdzielić samo urządzenie ruchome od profilu użytkownika, który w danej chwili  

z niego korzysta [36]. Pojawienie się wielu nowych technik dla ruchomych sieci 

bezprzewodowych (Bluetooth, Wi-Fi3, UWB4) oraz Internetu sprawiło, że dostęp do 

informacji oraz całego bogactwa usług www jest możliwy o dowolnej porze dnia  

z prawie każdego urządzenia komputerowego, włączając w to domowe i biurowe 

komputery PC, telefony komórkowe, PDA itp. [89]. Wiele zagadnień związanych  

z ruchomymi systemami komputerowymi znajduje się obecnie w szerokim obszarze 

badań, są to na przykład: ruchome sieci bezprzewodowe (zarządzanie 

lokalizacją/ruchomością, protokół Mobile IP, protokoły ad hoc, bezprzewodowy 

TCP, ruchomy Internet), ruchomy dostęp do informacji (operacje bezpołączeniowe, 

dostęp do plików za pomocą zmiennego pasma), wsparcie dla aplikacji 

adaptacyjnych (korzystanie z proxy, adaptacyjne zarządzanie zasobami), techniki 

systemowego sterowania pobieraną mocą (zmienna szybkość procesora, zmienna 

moc pobierana przez pamięć) oraz rozpoznawanie lokalizacji systemu [74]. 

 

Rys. 2.1 System PSK [71] 

                                                
2 ang. Subscriber Identity Module. 
3 jest to oficjalnie standard komunikacji bezprzewodowej 802.11b. 
4 standard komunikacji bezprzewodowej 802.15.3a (obecnie w trakcie prac). 
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W systemach PSK sposób działania zmienił się z podejścia reakcyjnego  

„w dowolnym czasie i miejscu” na podejście prewencyjne „przez cały czas  

i w każdym miejscu”. Podejście zastosowane w PSK zawiera w sobie podejście 

stosowane w systemach ruchomych (rys.2.1), z tą subtelną różnicą, że środowisko 

komputerowe związane z danym użytkownikiem powinno mieć nie tylko możliwość 

korzystania z niego w dowolnym miejscu i czasie, ale powinno być zawsze tam, 

gdzie jego użytkownik. Jedną z ważniejszych cech PSK jest także to, że jego 

ewentualny brak powinien być niedostrzegalny przez użytkownika, w czym mają 

pomóc takie cechy jak zgodność operacyjna (ze względu na zróżnicowane warunki 

działania), efektywne użycie inteligentnych obszarów działania5 [34], skalowalność, 

wbudowana inteligencja oraz niewidoczność techniki [71],[72]. 

2.2. Idea systemów PSK 

System PSK można zdefiniować jako rozbudowaną infrastrukturę komputerową 

zaprojektowaną w celu prewencyjnego zapewnienia użytkownikowi (najczęściej 

ruchomemu) bogatego zbioru informacji i usług komputerowych przez cały czas,  

w każdym miejscu oraz w przezroczysty, zintegrowany, bezpieczny i wygodny 

sposób [88]. Ma to być także wygodny interfejs dla użytkownika, który przez całą 

gamę różnych urządzeń umożliwi mu jak najlepszą interakcję z systemem. Poza tym 

system PSK będzie pozwalał szybko, wydajnie i bez wysiłku zarządzać tym co 

obecnie jest najcenniejsze w naszym społeczeństwie, czyli informacją. System ten 

ma sprawić, że nasze życie stanie się prostsze, bardziej komfortowe, a w niektórych 

przypadkach (np. osób niepełnosprawnych czy ciężko chorych) zbliżone jak 

najbardziej do normalności [81]. Nadchodzi era, gdzie prawie każdy przedmiot 

codziennego użytku będzie zawierał wbudowane urządzenie komputerowe oraz 

miniaturowych rozmiarów interfejs sieciowy (najczęściej bezprzewodowy) [89]. 

Idea takich systemów zakłada, że koszty komputeryzacji oraz przyłączenia do 

sieci większości urządzeń staną się pomijalnie małe w porównaniu z kosztami ich 

produkcji. Użytkownicy będą mieli dostęp i możliwość przetwarzania informacji za 

                                                
5 z ang. smart spaces są to zwykłe środowiska wyposażone w czujniki (sensory) audio-wizualne, 

dzięki którym są w stanie w inteligentny sposób śledzić zachowanie ludzi i na ich podstawie 

podejmować odpowiednie działania, bez zmuszania ich do noszenia jakichkolwiek związanych  

z tym urządzeń. 
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pomocą prawie każdego urządzenia począwszy od telefonów, urządzeń 

przywoławczych, PDA, biurowych PC-tów, laptopów, tosterów sieciowych, 

lodówek, telewizorów, po jakiekolwiek urządzenie codziennego użytku. 

Zapewniając uniwersalny dostęp do zawartości, format przesyłanej informacji musi 

być przystosowany do możliwości urządzeń, co w rezultacie powinno prowadzić do 

efektywnego korzystania z pasma sieciowego. Prace nad optymalnym sposobem 

składowania i przesyłania różnego rodzaju informacji ciągle trwają, a nowe techniki 

(XML, WML) wprowadzane na rynek pozwalają na inteligentną modyfikację 

zawartości. Rozwijana jest także funkcjonalność odpowiednich serwerów proxy oraz 

bram, które umożliwiałyby przetwarzanie i filtrację zawartości informacji opierając 

się na różnych kombinacjach możliwości urządzeń oraz sposobów dostępu do sieci 

[71]. 

System PSK jest na pierwszy rzut oka podobny do systemu rozproszonego, 

jednak w rzeczywistości różnice są dość znaczne. Po pierwsze dane aplikacji i jej 

funkcjonalność muszą być rozdzielone, aby móc modyfikować je niezależnie. Po 

drugie, w systemie tym będzie wymagane dynamiczne odnajdywanie nowych 

urządzeń, ze względu na częste zmiany zasobów komputerowych. Tworzone usługi 

nie mogą zakładać, że dane zasoby będą dostępne przez cały czas, natomiast 

powinny mieć możliwość dynamicznego odnajdywania i korzystania z zasobów 

aktualnie dostępnych w systemie [73]. Po trzecie, wymaga on wspólnej platformy 

systemowej pozwalającej uruchamiać aplikacje na całej gamie różnorodnych 

urządzeń oraz mieć możliwość rozmieszczania, instalacji i konfiguracji tych 

aplikacji (istnieje możliwość wykorzystania do tego celu agentów mobilnych) [30]. 

System PSK korzysta także z rozwiązań stosowanych w autonomicznych systemach 

komputerowych [119], które cechują się automatyczną konfiguracją nowych 

urządzeń (zarówno pod względem sieci, jak i aplikacji), optymalizacją (wydajnym 

korzystaniem z zasobów komputerowych, np. pasma sieciowego), wysokim 

bezpieczeństwem oraz możliwościami samodzielnej naprawy systemu w wyniku 

powstałej awarii [89]. 

Postrzeganie informacji o stanie środowiska (otoczenia) odróżnia system 

PSK od tradycyjnego modelu systemu komputerowego i ma pozwolić 

użytkownikowi na bardziej naturalne korzystanie z systemu.  

System ten to nie tylko urządzenia, takie jak laptopy, stacje robocze, telefony 

komórkowe, palmtopy czy PDA, to także sposób wpływania na nasze codzienne 
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życie. Próbą realizacji takiego podejścia są „ubieralne” systemy komputerowe6. 

Ubieralny komputer, stanowiący część garderoby, może być tak samo funkcjonalny, 

jak komputer stacjonarny czy laptop, jednak w odróżnieniu od nich, może „widzieć” 

i „słyszeć” oraz, jak sam użytkownik, „doświadczać” jego rzeczywistości. 

Urządzenia te są w stanie analizować środowisko fizyczne za pomocą czujników 

działających w dyskretny i niewidoczny sposób oraz dzięki temu podejmować 

działania zaspokajające potrzeby i wymagania użytkownika [7],[45],[116]. 

„Rozpowszechnienie” oznacza bycie dosłownie wszędzie, co obejmuje także 

nas samych. Biomechatronika (mikrosystemy, mikrorobotyka, mikroelektronika) 

oraz telematyka medyczna rozwijają się w szybkim tempie i są również obszarem 

działania takiego systemu. W szczególności jest to zmiana w sposobie myślenia  

o wzajemnej interakcji pomiędzy urządzeniami i ich użytkownikami [71]. 

2.3. Model architektury 

Zbudowanie solidnej i niezawodnej architektury dla środowiska PSK wymaga 

postępu technicznego w czterech szerokich obszarach: urządzeń działających  

w takim środowisku, sieci, warstwy pośredniczącej oraz aplikacji stanowiących 

łączność użytkowników z systemem (rys. 2.2). 

 

Rys. 2.2 Architektura PSK [72] 

                                                
6 ang. wearable computing systems 
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Inteligentne środowisko komputerowe będzie musiało zawierać bardzo wiele 

różnego rodzaju urządzeń, począwszy od tradycyjnych urządzeń komputerowych 

wejścia/wyjścia, przez różnego rodzaju bezprzewodowe urządzenia przenośne, po 

specjalnie przeznaczone dla takiego środowiska urządzenia inteligentne (lodówki, 

„aktywne” kafelki podłogowe, bio-czujniki itp.). Ostatnia grupa urządzeń to  

w znacznej większości obiekty codziennego użytku7, z wbudowanymi 

mikroprocesorami, czujnikami (sensorami) oraz bezprzewodową komunikacją, 

jednocześnie zachowujące swój dotychczasowy wygląd i cel. Przykładem może tu 

być system GPS dostarczający danych o lokalizacji, które inne urządzenia mogą 

sobie przekształcić do ich wewnętrznej reprezentacji w postaci: szerokości  

i długości geograficznej oraz wysokości n.p.m. Podobnym do GPS pomysłem jest 

rozproszony system lokalizacyjny8. Każdy użytkownik systemu wyposażony jest  

w identyfikator (ang. badge), który w przybliżeniu raz na dziesięć sekund wysyła 

sygnał identyfikacyjny, zbierany przez czujniki, a następnie przekazywany do 

systemu. Nowością natomiast może być stereokamera z możliwością zapisu 

informacji o zwykłym obrazie dwuwymiarowym (2D), jak również informacji  

o kształtach, czyli obrazie trójwymiarowym (3D). 

W związku z gwałtownie rosnącą liczbą opisanych powyżej urządzeń, 

kluczowym obszarem staje się przenikająca sieć komputerowa (ang. pervasive 

networking, w skrócie PervNet). Precyzując, przewiduje się przyłączenie do takiej 

sieci ponad 300 milionów urządzeń PDA, dwóch miliardów użytkowników 

korzystających z urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, palmtopów 

itp.) oraz 5 miliardów użytkowników obiektów codziennego użytku (automatów, 

lodówek itp.) [72]. Konsekwencją tego są ogromne wyzwania w przystosowaniu 

istniejącej infrastruktury sieci komputerowych oraz zintegrowanie jej z nowymi 

technikami sieciowymi w celu zapewnienia jednolitego i niezawodnego 

współdziałania ze sobą tak dużej liczby urządzeń.  

Bezpośredni dostęp do takiej sieci byłby dla użytkownika zbyt 

skomplikowany, co nie byłoby zgodne z ideą systemów PSK, których celem jest 

brak konieczności ingerencji użytkownika w system. W związku z tym, podobnie 

jak w systemach rozproszonych i ruchomych, zastosowano tu warstwę 

                                                
7 ang. pervasive devices 
8 ang. Active Badge System 
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pośredniczącą (ang. pervasive middleware), łączącą i wspierającą użytkownika  

w interakcji ze znajdującą się poniżej infrastrukturą niejednorodnej sieci (rys. 2.2).  

W większości przypadków warstwa ta będzie składać się z różnego rodzaju 

oprogramowania działającego zarówno w trybie klient-serwer jak i równorzędnym 

(peer-to-peer) [71]. Pewne zmiany dotyczą także interfejsu użytkownika, który 

powinien działać w sposób bardziej naturalny, zbliżony do ludzkich zachowań 

(komunikacja głosowa, pismo ręczne, gesty itp.). Spowoduje to, że komunikacja 

człowiek-komputer stanie się mniej jawna, a sposób w jaki wykonujemy zadania na 

komputerze nie będzie się odróżniać się od sposobu w jaki wykonujemy te same 

zadania na co dzień [1]. 

PSK jest systemem bardziej ukierunkowanym na otaczające go środowisko 

niż jego poprzednicy, co ma duże znaczenie w kontekście aplikacji uruchamianych 

w tym systemie. Na przykład implant monitorujący pracę serca pacjenta musi mieć 

nie tylko możliwość zwykłej komunikacji bezprzewodowej, ale także powinien 

wykrywać wszystkie nieprawidłowości w pracy serca oraz we właściwej chwili 

przekazywać komunikat alarmujący. Telematyka medyczna będzie na pewno 

jednym z większych działów telekomunikacji dostarczającym tego rodzaju 

specyficznych aplikacji. Dla pewnej grupy urządzeń (np. PDA) aplikacje muszą być 

tak zaprojektowane, aby mogły pracować w trybie bezpołączeniowym, to znaczy 

poza obszarem dostępności sieci, a gdy znajdą się już w obszarze sieci powinny 

aktualizować i przesyłać dane oraz dokonywać synchronizacji z serwerem [72],[24]. 

Podane przykłady obrazują jedynie kilka wyrwanych z kontekstu aplikacji, 

natomiast prawdziwy potencjał tworzą pojawiające się w ogromnej liczbie 

urządzenia inteligentne, takie jak: lodówki z możliwością realizowania zamówień na 

brakujące produkty, deski rozdzielcze w samochodach informujące kierowcę  

o różnych warunkach drogowych, różnego rodzaju czujniki stanu zdrowia 

informujące o potrzebie wizyty u lekarza, czy wreszcie stale rozwijające się telefony 

komórkowe z coraz nowszymi usługami [71]. 

2.4. Cechy charakterystyczne 

System PSK to złożona architektura, która oprócz cech zaczerpniętych z istniejących 

już systemów wprowadza wiele nowych, charakterystycznych jedynie dla tego 
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systemu. Cechy te najczęściej wiążą się z wbudowaną w system sztuczną 

inteligencją. 

2.4.1. Rozpoznawanie kontekstu środowiska 

Możliwość postrzegania (rozpoznawania) kontekstu środowiska9 jest nieodłączną 

cechą inteligentnego systemu komputerowego. Rozpoznawanie kontekstu powoduje, 

że system może modyfikować swoje zachowanie względem tej informacji.  

W praktyce najbardziej istotne typy informacji związanej z kontekstem to: 

lokalizacja fizyczna, identyfikacja osób i ich stanu fizjologicznego i emocjonalnego, 

czas oraz rodzaj działania podejmowanego w reakcji na zdarzenie (np. wzorce 

zachowań) [3],[29]. W odróżnieniu od systemów działających w reakcji na 

dyskretne zdarzenia, tu działanie musi być prewencyjne (ciągłe) co prowadzi do 

znacznej złożoności systemu. Wiąże się to z przetwarzaniem danych w czasie 

rzeczywistym, łączeniem informacji pochodzących z różnych czujników oraz 

podejmowaniem jednomyślnej decyzji i działań w oparciu o te informacje. Bardzo 

istotną kwestią jest tu precyzja, gdyż bardzo łatwo o błędne interpretacje, które 

mogłyby zakłócać spokój użytkownika. 

Otrzymywanie informacji o lokalizacji ludzi i urządzeń oraz umiejętne 

zarządzanie jej wewnętrzną reprezentacją to jedno z ważniejszych zagadnień dla 

możliwości rozpoznawania kontekstu. Część systemów przyjmuje ich własny sposób 

reprezentacji lokalizacji, a inne, takie jak GPS, korzystają z dokładnych 

współrzędnych geograficznych [71]. Jednym z proponowanych sposobów określania 

lokalizacji użytkowników jest zastosowanie przenośnych czujników, które 

wykorzystywałyby do tego celu pomiar przyspieszenia i prędkości kątowej. 

Wykrywałyby one przejścia między wybranymi lokalizacjami, a także rozpoznawały 

i klasyfikowały rodzaj wykonywanych przez użytkownika czynności [48]. W celu 

lokalizacji ludzi lub urządzeń w małych pomieszczeniach można skorzystać  

z kamer, za pomocą których można by także wnioskować o zamiarach 

użytkowników. Innym sposobem uzyskania informacji o lokalizacji może być 

                                                
9 ang. context awareness (lub perception) jest to dowolny rodzaj informacji, który może posłużyć do 

określenia stanu danej jednostki. Jednostka jest tu rozumiana jako osoba, miejsce lub obiekt, 

istotna we wzajemnym oddziaływaniu pomiędzy użytkownikiem a aplikacją, jak również istotna 

dla nich samych. 
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śledzenie sygnałów sieci bezprzewodowej, pochodzących z różnych „gadżetów” 

noszonych przez użytkownika [71]. 

2.4.2. Inteligentne zarządzanie kontekstem 

Mając wiedzę o kontekście środowiska, system PSK będzie musiał umieć ją 

efektywnie wykorzystać we wspomnianych wcześniej inteligentnych obszarach 

działania. Przykładami takich działań może być automatyczna regulacja ogrzewania, 

klimatyzacji, czy oświetlenia, która będzie brała pod uwagę profil użytkownika 

przebywającego w danym pomieszczeniu. Nieco bardziej wyrafinowane może być 

sterowanie (pokazywanie) programów w TV w zależności od humoru i nastroju 

użytkownika. Inteligencja taka powinna obejmować wszystko co znajduje się 

dookoła nas (budynki, ulice, domy towarowe, biura, korytarze, autostrady itp.) po to, 

aby człowiek dostrzegał jedynie komfort wynikający z jej korzystania, a nie 

zauważał całej złożonej architektury z nią związanej [71],[74]. 

2.4.3. Zróżnicowanie architektury sieciowej 

Zakładając, że jednolita i kompatybilna implementacja inteligentnego środowiska 

nie jest możliwa, dla systemu PSK muszą zostać opracowane sposoby maskowania 

niejednorodności tej architektury (zróżnicowanych uwarunkowań) w przezroczysty 

dla użytkownika sposób. Oczywistym jest, że pewne środowiska zawsze będą się 

różnić między sobą, dlatego też architektura systemu PSK (w szczególności warstwa 

pośrednicząca) musi być tak zaprojektowana, aby jej użytkownik nie czuł z tego 

powodu dyskomfortu. Na przykład w systemach ruchomych wprowadzono operacje 

bezpołączeniowe, które niwelowały czasowy brak komunikacji sieciowej [30]. 

Ważnym zagadnieniem jest również problem dopasowania protokołów sieciowych  

w celu bezproblemowego współdziałania ze sobą poszczególnych fragmentów tej 

architektury [71],[74],[100]. 

2.4.4. Skalowalność 

System PSK zakłada bardzo dużą liczbę użytkowników, działających w nim 

aplikacji i urządzeń sieciowych oraz wzajemnych interakcji między nimi, co 

powoduje, że kwestia skalowalności systemu ma ogromne znaczenie. W systemie 

PSK aplikacje powinny być napisane raz z możliwością ich uruchomienia na 
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każdym istniejącym urządzeniu, jak też na urządzeniach, które pojawią się  

w przyszłości. Będzie to wymagało rozdzielenia funkcjonalności (logiki) aplikacji 

od urządzeń, na których będą uruchamiane. Dostosowanie do poszczególnych 

urządzeń będzie realizowane w warstwie pośredniczącej. Kwestia skalowalności 

będzie bardzo istotna z punktu widzenia sieci komputerowej, co będzie wymagało 

wsparcia ze strony architektury dla obsługi tak wielu użytkowników.  

W szczególności musi zostać zmodyfikowana rejestracja użytkowników w sieci, 

ponieważ najczęściej będą się oni znajdować w obszarze wielu współpracujących ze 

sobą serwerów, co wymaga od nich synchronizacji zmian związanych z tą rejestracją 

(wiąże się to m.in. z opóźnieniami propagacyjnymi w łączu). Uwzględnianie przez 

system informacji związanej z lokalizacją jest dobrym rozwiązaniem wspierającym 

skalowalność sieci. Polega to na minimalizacji obciążenia sieci odległymi 

połączeniami, zastępując je odpowiednimi połączeniami lokalnymi (np. serwery 

lustrzane) [71],[74]. 

2.4.5. Przezroczystość systemu 

Przezroczystość oznacza tu minimalną ingerencję użytkownika w konfigurację  

i poprawne funkcjonowanie systemu. Duży nacisk jest kładziony na obecność 

wbudowanej inteligencji w każdym urządzeniu, ale tak aby nie było to odróżnialne 

od ich dotychczasowego wyglądu, ponieważ tylko wtedy użytkownik będzie 

nieświadomy istnienia całej złożonej techniki. W praktyce niewidoczność będzie 

oznaczać jak najmniejsze zakłócanie spokoju użytkownika [29], a drobnych 

regulacji mogą wymagać urządzenia związane z wbudowaną inteligencją 

środowiska, których automatyczne dostrajanie nie jest w pełni zadowalające.  

Na poziomie sieciowym duże znaczenie będzie miała kwestia autokonfiguracji 

(odpowiednie protokoły rutingu, domyślne bramy sieciowe, serwery DNS). Także 

węzły sieciowe będą musiały mieć możliwość wzajemnej wymiany informacji  

o możliwościach urządzeń będących w ich obszarze działania, po to aby móc 

wywołać reakcje systemu na potrzeby użytkownika [71],[74]. 

2.4.6. Integracja 

Wiele komponentów architektury systemu PSK już działa w obecnych systemach, 

jednak ich integracja stanowi duże wyzwanie z technicznego punktu widzenia. 
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Istnieje wiele rozwiązań sieciowych, zarówno działających jak i prototypowych, 

które mogą być wykorzystane w tym systemie, tak więc główną kwestią jest 

ujednolicenie form współpracy między tymi rozwiązaniami. W przypadku serwerów 

utrzymywanie tysięcy konkurencyjnych połączeń będzie wymagać wprowadzenia 

ograniczeń na liczbę realizowanych połączeń, wobec czego będzie konieczne 

wprowadzenie konfederacji niezależnych serwerów realizujących usługi klientów 

(np. ruting wiadomości na poziomie sieci systemu PSK). Federacje serwerów mają 

dostarczyć niezawodnej architektury systemu oraz przede wszystkim skalowalności 

dla dużej liczby klientów (przez oddzielne administrowanie w poddomenach) [71]. 

Integracja składników do pojedynczej architektury ma służyć polepszeniu 

niezawodności i przezroczystości systemu, jakości usług QoS oraz kwestii 

bezpieczeństwa w warstwie sieciowej (w szczególności ochrona przed atakami typu 

DoS
10 [73]). Konieczne jest zapewnienie koordynacji pomiędzy komponentami 

systemu w szerokim zakresie, począwszy od rutingu wiadomości w warstwie 

sieciowej po inteligentne zarządzanie aplikacjami w zależności od konkretnych 

profili użytkowników [72]. W celu wsparcia ruchomości użytkowników stos 

protokołów wbudowany w oprogramowanie będzie wymagał dynamicznej 

rekonfiguracji, ze względu na zmieniające się charakterystyki łączy podczas 

przemieszczania się zarówno w obrębie tej samej sieci, jak i pomiędzy różnymi 

sieciami [73]. 

2.4.7. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne 

System PSK będzie miał także duży wpływ na pewne zagadnienia społeczne, 

prawne i ekonomiczne. Jego szczególne więzi ze społeczeństwem mają sprawić,  

że użytkownicy odczują maksymalny komfort życia, bez przekształcania go w jeden 

wielki „komputerowy” świat [22]. Przykładowymi problemami ekonomicznymi 

może być wprowadzanie opłat i cen za usługi dostarczane użytkownikowi (m.in. 

określenie kto, i za które usługi powinien pobierać opłaty). Zagadnienia prawne to 

przede wszystkim ochrona prywatności użytkownika [74],[89]. Może to powodować 

utrudnienia w rozpoznawaniu profili użytkowników znajdujących się w systemie 

oraz przesyłanie tych informacji pomiędzy różnymi komponentami systemu.  

                                                
10 ang. DoS (Denial of Service) — atak wyprowadzany w kierunku systemu lub sieci w celu 

uniemożliwienia legalnym użytkownikom korzystania z zasobów sieci. 
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2.5. Zastosowanie systemu PSK oraz przykładowe inicjatywy 

Przykładów zastosowania systemu PSK jest bardzo dużo, co wynika z jego 

koncepcji „rozpowszechnienia”, czyli obecności w każdym obiekcie codziennego 

użytku. W artykule Weisera [93], a także w większości literatury o tej tematyce 

możemy spotkać opis różnych sytuacji z codziennego życia przedstawiających 

zastosowanie tego systemu. Często przytaczanym przykładem (firm Ericsson oraz 

Electrolux) jest pomysł lodówki, która sama dostrzeże na przykład za małą ilość 

mleka (lub innych produktów) i złoży zamówienie bezpośrednio u dostawcy [71]. 

Przykład ten jest rozwijany o „inteligentne” konserwy (produkty spożywcze), które 

posiadają wbudowany miniaturowy chip oraz nadajnik bezprzewodowy krótkiego 

zasięgu, w celu wzajemnej wymiany informacji z lodówką o zawartości i stanie 

produktu. Ta z kolei może wymieniać te informacje z użytkownikiem,  

z uwzględnieniem jego potrzeb. Z kolei inne przykłady pokazują jak użytkownicy 

systemu mogliby wygodnie kontynuować swoją pracę na komputerze bez przerw,  

a jednocześnie zmieniając lokalizację i urządzenia, na których pracują [74]. 

System PSK zaczyna znajdować zastosowanie w wielu różnych dziedzinach. 

Zastosowanie tego systemu dostrzega przemysł samochodowy, co widoczne jest na 

przykładzie telematyki samochodowej (aplikacji stosowanych w samochodach). 

System ma na celu nie tylko podnieść komfort jazdy, ale również w znacznym 

stopniu podnieść jej bezpieczeństwo (zbieranie informacji z wielu czujników ma 

zapobiegać i minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji) [89],[96]. 

Duże zastosowanie systemu jest przewidywane w służbie zdrowia (zdalne 

monitorowanie stanu zdrowia pacjentów, telematyka medyczna itp.). Będzie to 

wymagało dużego stopnia dostępności, niezawodności i jakości bezprzewodowej 

transmisji danych w komunikacji pacjent – system nadzorujący (lekarz) [12]. 

Jeszcze inny pomysł to inteligentne budynki, które stosują system PSK w celu 

zapewnienia jego mieszkańcom pełnego komfortu życia (systemy multimedialne 

służące różnej formie rozrywki, efektywniejsze i łatwiejsze w użyciu urządzenia 

komputerowe z możliwością łączności bezprzewodowej i dostępem do sieci), przy 

jednoczesnym obniżeniu kosztów związanych z różnymi opłatami (eksploatacja, 

oświetlenie itp.) [6],[38]. 

W firmach i uczelniach na całym świecie pojawia się ostatnio wiele inicjatyw 

związanych z projektami dla systemu PSK. Postęp w dziedzinie elektroniki  
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i komputeryzacji umożliwił twórcom tych projektów nie tylko teoretyczne 

spekulacje, ale też stworzenie prototypowych aplikacji i systemów, które mogą być 

uruchamiane na istniejących obecnie urządzeniach. Kilka bardziej znanych 

przykładów to: 

 projekt Aura (Carnegie Mellon University) to system zaprojektowany  

w celu dostarczenia wszystkim użytkownikom niewidocznego i dużo 

bardziej wygodnego interfejsu do obliczeń komputerowych i usług 

informacyjnych, niezależnie od ich lokalizacji. Prace prowadzone nad 

projektem dotyczą różnych obszarów, począwszy od warstwy sprzętowej  

i sieciowej, przez system operacyjny i warstwę pośredniczącą, po interfejs 

użytkownika i aplikacje. Koncepcja Aury zakłada projekt, implementację, 

wdrożenie oraz ocenianie wysoce skalowalnego systemu zapewniającego 

każdemu użytkownikowi nieograniczony dostęp do informacji z dowolnego 

urządzenia komputerowego z wbudowanym dostępem do sieci [74],[106]. 

Rysunek 2.3 przedstawia złożoność struktury klienta systemu Aura oraz 

wzajemne powiązania między elementami składowymi tej struktury. Całość 

jest to zbiór różnych projektów, z których część istniała już wcześniej  

(te projekty zostały zmodyfikowane w celu spełnienia wymagań PSK),  

a część powstała specjalnie na potrzeby systemu Aura [74]. 

 

 

Rys. 2.3 Struktura klienta systemu Aura [74] 

 

 projekt Endeavour (University of California w Berkley) ma zapewnić 

dostęp i możliwość wykorzystania technik informacyjnych na niespotykaną 
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dotąd skalę za pomocą inteligentnego środowiska opartego na idei systemu 

PSK [101]. 

 projekt Oxygen (Massachusetts Institute of Technology) za główny cel 

stawia sobie działanie ukierunkowane na ludzkie zachowania. Cały ten 

skomplikowany system musi zapewnić dostęp do dowolnej informacji  

i usługi komputerowej, jednocześnie wykazując zachowanie bardziej 

naturalne człowiekowi (komunikacja głosowa, rekonfiguracje względem 

profili użytkowników, działania prewencyjne itp.) [117]. 

 projekt Portolano (University of Washington) cechuje przezroczystość 

systemu oraz jego prewencyjne działanie. Infrastruktura sieciowa jest 

oparta na agentach mobilnych, inteligentnym rutingu opartym na 

zawartości danych, co sprawia, że system ten w praktyce jest wysoce 

niezawodny [103]. 

 projekt Sentient Computing (AT&T Laboratories, Cambridge University 

Engineering Department) ukazuje badania nad zastosowaniem czujników  

i danych o stanie zasobów do modelowania świata podzielonego pomiędzy 

aplikacje i użytkowników [120]. 

 CoolTown (HP Laboratory) jest wizją techniki przyszłości, w której 

wszystko wokół nas (rzeczy, miejsca), a także my sami będziemy obecni  

w „cyfrowym” świecie za pomocą różnych interfejsów sieciowych [110]. 

 PervComp (IBM). Firma IBM posiada obecnie cały odrębny wydział 

zajmujący się pracami badawczymi i projektami w tej niezwykle 

interesującej dziedzinie [107]. 

 Centre for Pervasive Computing jest duńskim instytutem naukowym 

prowadzącym badania i projekty w dziedzinach związanych z infrastrukturą 

systemów PSK [118]. 

 inne znane projekty to: EasyLiving (Microsoft Research’s Vision Group) 

[105], One.world (University of Washington) [99] i eBiquity (University  

of Maryland) [104]. 
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3. Wymagania sieciowe przenikających systemów komputerowych 

Podstawowym założeniem systemów PSK jest stworzenie infrastruktury, która 

będzie w jednolity i niezawodny sposób realizować zadania użytkowników,  

a jednocześnie sprawi, że obecne w niej urządzenia komputerowe oraz cała technika 

z nimi związana stanie się w znacznej mierze niewidoczna. Z założeniem tym wiąże 

się konieczność rozmieszczenia w naszym środowisku dużej liczby różnych 

urządzeń inteligentnych, wzajemnie ze sobą współdziałających, w celu 

uniwersalnego i natychmiastowego dostępu do informacji. Kluczowym elementem 

realizującym te założenia jest przenikająca sieć komputerowa, która obecnie ma 

coraz większe szanse na jej realizację. Od dość dawna różnego rodzaju sieci, 

począwszy od sieci wdzwanianych (np. PSTN, ISDN), po sieci ruchome  

i bezprzewodowe (np. GSM, CDMA), były i są stale ulepszane i modernizowane. 

Prawdziwym wyzwaniem jest jednak integracja tych technik do jednej, wspólnej 

infrastruktury oraz dodanie do niej pewnych nowych możliwości, pozwalających 

stworzyć przenikającą sieć komputerową, za pomocą której użytkownik będzie mógł 

realizować dowolne usługi komputerowe. Ideę integracji tych technik oraz 

możliwość wprowadzenia nowych cech przedstawia rys. 3.1. 

 

Rys. 3.1 Infrastruktura sieciowa systemu PSK [71] 
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Tradycyjne sieci komputerowe nie są zgodne z przedstawionym modelem, ze 

względu na często spotykaną ręczną konfigurację większości urządzeń sieciowych, 

statyczność większości sieci oraz ruchomość sieci bezprzewodowych ograniczoną 

do maksymalnie jednego skoku. Sieć w systemach PSK będzie powiększać się 

dynamicznie, w trybie ad hoc i nie będzie wymagać żadnej ręcznej interwencji 

użytkownika (duża liczba węzłów stanie się ruchomymi ruterami). Również 

scentralizowany schemat zarządzania sieciami będzie wymagał znacznych zmian ze 

względu na zmienność architektury i protokołów sieciowych. Niemniej jednak, 

poszczególne składniki do zbudowania sieci w systemie PSK są już dostępne na 

rynku, m.in. bezprzewodowe sieci LAN (zapewniające dużą skalowalność oraz 

dostęp w dowolnym czasie i miejscu), czy protokoły rutingu ad hoc [25],[71]. 

Ruchome urządzenia komputerowe będą często stosować źródła zastępcze  

w postaci dostępnych zasobów sieciowych w celu reklamowania, odnajdywania, 

filtracji i migracji usług, z których korzystają. Zastosowanie wielu źródeł 

zastępczych minimalizuje występowanie chwilowych przeciążeń w sieci, ale też 

wymaga odpowiedniego zarządzania tymi źródłami [18]. 

Sieci w systemach PSK powinny cechować się: możliwością integracji 

niejednorodnej architektury sieciowej, skalowalnością (w celu globalnego dostępu), 

korzystaniem z informacji o środowisku, w którym pracują, możliwością częstego 

przemieszczania się (szczególnie ważne są tu zagadnienia autokonfiguracji sieci 

oraz zarządzania ruchomością) oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa. 

Największe szanse na realizację tych cech będą miały sieci w pełni oparte na 

protokole IP (ang. All-IP Networks). Korzyści wynikające z zastosowania sieci IP to: 

 Niższe koszty budowy sieci co implikuje tańszy koszt realizowanych 

połączeń. Zamiast stosować dedykowane urządzenia (osobne dla segmentu 

komutacji kanałów i segmentu komutacji pakietów) wprowadza się 

jednolite urządzenia oparte na protokole IP (a dokładniej na protokole 

IPv61). Posunięcie takie redukuje częściowo koszty budowy sieci 

                                                
1 protokół Internetu IP wersja 6 – jest to następca protokołu IPv4 wyróżniający się przede wszystkim 

zmodernizowanym sposobem adresowania urządzeń w Internecie oraz wsparciem ruchomości. 
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(wydajniejszy trunking
2, niższe koszty świadczenia usług oraz niższe 

koszty OAM, większa niezawodność oraz skalowalność sieci). 

 Zwiększone dochody wynikające z szybszego wdrażania nowych usług 

(integracja aplikacji z usługami internetowymi, szybszy proces 

projektowania nowych usług, łatwiejszy dostęp do usług/aplikacji, 

dogodniejsze środowisko do rozwoju aplikacji multimedialnych łączących 

głos i dane). 

 Bardzo dobre dopasowanie do usług (rozdzielenie funkcjonalności usług od 

danych, z których korzystają). 

 Naturalna integracja z siecią Internet. 

Jednym z przykładowych rozwiązań może być protokół Mobile IP. 

Organizacja IETF (ang. Internet Engineering Task Force) jest współtwórcą 

koncepcji, w myśl której będzie można zaoferować pewien rodzaj uniwersalnego 

systemu przeznaczonego dla ruchomych użytkowników Internetu. Specjalna grupa 

robocza rozpoczyna prace normalizacyjne związane z protokołem Mobile IP jako 

sposobem globalnego lokalizowania za pośrednictwem adresu sieciowego IP (na 

podobieństwo roamingu
3 w GSM). 

W szczególności wspomniany wyżej projekt Oxygen jest próbą stworzenia 

sieci spełniającej wymagania PSK. W projekcie tym nacisk kładziony jest na takie 

cechy, jak: automatyczne konfigurowanie i przekonfigurowywanie węzłów 

sieciowych w chwili pojawienia się ich w sieci, przemieszczenia bądź opuszczenia 

sieci (umożliwi to łatwiejsze utrzymanie sieci w porównaniu ze statyczną topologią 

większości obecnych sieci), maskowanie niejednorodności architektury sieciowej 

(prostsze połączenia pomiędzy przewodowymi i bezprzewodowymi sieciami LAN, 

sieciami satelitarnymi, szkieletowymi i rozległymi oraz dużą liczbą różnych 

urządzeń fizycznych mogących monitorować i sterować światem zewnętrznym), 

prostsze lokalizowanie zasobów, wydajniejszy ruting automatycznie dostosowujący 

się do potrzeb aplikacji (optymalizacja korzystania z dostępnych zasobów 

                                                
2 trunking jest to sposób zwiększania pojemności sieci, np. w sieciach komórkowych przez podział 

zbioru kanałów radiowych na szereg rozłącznych podzbiorów i przydzielenie poszczególnym 

komórkom jedynie wybranego podzbioru. 
3 roaming to usługa oferowana przez operatorów telefonii komórkowej umożliwiająca użytkownikom 

komórek realizowanie połączeń poza granicami kraju zamieszkania. 
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sieciowych przez odejście od zasady best-effort
4 na rzecz rozróżniania usług  

z użyciem QoS), opcjonalne korzystanie ze skomplikowanych i kosztownych 

procedur obsługi i korekcji błędów [117]. 

Innym ciekawym pomysłem dążącym w kierunku realizacji takich sieci jest 

projekt 6WINIT (ang. IPv6 Wireless Internet IniTiative) mający za cel 

wprowadzenie bezprzewodowego i ruchomego Internetu w Europie. Projekt jest 

oparty na połączeniu protokołu IPv6 z protokołami sieci bezprzewodowych (GPRS  

i UMTS/3GPP). Jego cele to m.in.: świadczenie jednolitych usług IP pomiędzy 

różnymi sieciami, udogodnienia związane ze świadczeniem usług dostosowanych do 

profilu użytkownika, niezależnie od jego lokalizacji, korzystanie zarówno z sieci 

stałej, jak i bezprzewodowej, korzystanie z nowych możliwości protokołu IPv6 

(QoS, większe bezpieczeństwo, wsparcie dla Mobile IP) [108]. 

3.2. Architektura przenikającej sieci komputerowej 

Podstawowa struktura sieci w systemie PSK składa się z dwóch głównych bloków: 

rdzenia (części głównej) w postaci sieci szkieletowej (przewodowej lub 

bezprzewodowej) oraz powłoki sieci (części dostępowej). Część dostępowa jest  

z reguły oparta na połączeniach bezprzewodowych, co wynika z ruchomości 

użytkowników. Taki rodzaj struktury wynika z naturalnej architektury sieciowej 

istniejącej w obecnych systemach telekomunikacyjnych. Szczególnie jest to 

widoczne na przykładzie usług głosowych w sieciach komórkowych, gdzie pierwszy 

i ostatni skok w sieci jest oparty na połączeniu bezprzewodowym, a cały szkielet 

sieci łączącej stacje BTS to połączenia przewodowe (głównie światłowodowe). 

Szkielet sieci może być zarówno przewodowy (np. optyczny) jak i bezprzewodowy  

(np. satelitarny), zależnie od możliwości na danym obszarze działania. Obecnie 

transmisja optyczna (oparta na medium światłowodowym) jest techniką preferowaną 

w sieciach szkieletowych ze względu na duże przepływności i dostępne pasmo, 

natomiast w części dostępowej (ze względu na ruchomość stacji końcowych) stosuje 

się strukturę komórkową (głównie sieci komórkowe GSM/CDMA/UMTS). Struktura 

sieci nie ogranicza się do korzystania wyłącznie z tych technik, ponieważ  

z założenia system PSK może korzystać z dowolnej, istniejącej na danym obszarze 

                                                
4 polega ona na przesyłaniu danych według najlepszych możliwości sieci w danej chwili niezależnie 

od wymagań aplikacji. 
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infrastruktury sieciowej. Oznacza to jedynie, że wspomniane techniki są obecnie 

rozwiązaniem optymalnym, a system PSK w chwili braku dostępności jednej z tych 

technik będzie musiał korzystać z innych aktualnie dostępnych na danym obszarze, 

tak aby ostatecznie użytkownik posiadał dostęp do systemu przez cały czas  

i w dowolnym miejscu. Przewiduje się, że duże znaczenie dla architektury sieciowej  

w systemie PSK może mieć połączenie komórkowych sieci pakietowych WAN oraz 

małej mocy sieci radiowych LAN w celu uzyskania wieloskokowej, dynamicznie 

zmieniającej się sieci bezprzewodowej. Utrzymanie i konfiguracja takiej sieci jest 

już znacznie trudniejsza, ze względu na ruchomość całej sieci (w tym ruterów 

pośredniczących) [71]. Przykładem zbliżonym do opisanej wyżej struktury są sieci 

stosujące komunikację ad hoc w celu umożliwienia łączności i wymiany informacji 

pomiędzy dowolnymi użytkownikami lub obiektami w każdym miejscu  

i w dowolnej chwili. Mogą to być na przykład sieci osobiste PAN cechujące się 

ukierunkowaniem na profil danego użytkownika, dobrym wsparciem dla ruchomości 

czy korzystaniem z wieloskokowych tras rutingu. Każdy węzeł w sieci ad hoc 

posiada bezprzewodowy interfejs dostępowy (np. Bluetooth, WLAN lub UWB) i ma 

możliwość przyłączania się i opuszczania sieci w dowolnej chwili [46]. Architektura 

przenikającej sieci komputerowej będzie posiadać dwie główne cechy: 

rozpowszechnienie, czyli wbudowanie obliczeń i czujników do świata fizycznego  

z dużą gęstością przestrzenną oraz niewidoczność, czyli posiadanie węzłów oraz 

zbiorów węzłów działających niezależnie w celu uzyskania takiego efektu [25]. 

Obecnie istnieje wiele dobrze działających protokołów sieciowych zarówno 

dla sieci przewodowych, jak i bezprzewodowych. Oferują one bardzo dużo 

niezależnych od siebie rozwiązań technicznych, które wymagają jednak pewnych 

modernizacji w celu możliwości zastosowania ich w przenikającej sieci 

komputerowej. Aby system PSK miał szanse na zrealizowanie, w poszczególnych 

warstwach architektury sieciowej konieczna będzie albo modernizacja istniejących 

rozwiązań, albo wprowadzenie nowych technik sieciowych i dostosowanie ich do 

konkretnych potrzeb. Architektura warstwowa sieci w systemie PSK została 

przedstawiona na rys. 3.2. Został tu zaproponowany pięciowarstwowy model sieci 

na wzór modelu OSI/ISO. Warstwa dostępowa odpowiada warstwom 1 i 2 modelu 

OSI oraz warstwie 2 modelu TCP/IP, natomiast warstwa sieciowa i transportowa 

przypomina warstwę 3 i 4 zarówno modelu OSI, jak i modelu TCP/IP [71]. 
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Rys. 3.2 Architektura warstwowa sieci w systemie PSK [71]  

 

Warstwa usług jest nowym elementem modelu przypominającym warstwy 5  

i 6 modelu OSI, natomiast ostatnia warstwa aplikacji ma takie samo 

odzwierciedlenie jak w modelu OSI oraz TCP/IP. Warstwa usług odpowiada za 

cechy inteligencji sieciowej, tzn. łączenia możliwości wielu różnych urządzeń 

komputerowych (w tym także całej gamy czujników) [71]. 

W inteligentnym środowisku sieciowym systemu PSK węzły sieciowe są 

wzajemnie powiązane i rozmieszczone w sposób tworzący pewną hierarchię.  

Na najwyższym poziomie hierarchia ta składa się z: inteligentnych obszarów 

działania, inteligentnych węzłów, federacji5 oraz sieci (rys. 3.3). 

 

 
Rys. 3.3 Hierarchia w inteligentnym środowisku sieciowym [2] 

                                                
5 grupa węzłów o podobnych cechach oraz połączona w celu realizowania podobnych zadań. 
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3.2.1. Inteligentne węzły sieciowe 

W tradycyjnym modelu sieci węzły są elementem końcowym systemu lub zwykłymi 

najprostszymi elementami sieci. Węzły inteligentne posiadają kilka cech 

charakterystycznych wyłącznie dla nich ze względu na ich przeznaczenie w PSK: 

 wbudowany element obliczeniowy oraz pamięć, co umożliwia im 

posiadanie własnej inteligencji oraz pozwala na niezależne działanie; 

 bezprzewodową komunikację, jako wsparcie ruchomości i połączeń ad hoc 

(obejmuje to funkcje odnajdywania zasobów komputerowych, 

odnajdywania i dostarczania usług); 

 mechanizmy zasilania (baterie lub nowoczesne źródła zasilania stosowane  

w urządzeniach niewielkich rozmiarów) oraz techniki sterujące niskim 

poborem mocy (w celu umożliwienia niezależnego działania oraz 

ruchomości); 

 specyficzne przeznaczenie (inteligentne węzły są przeznaczone bardziej do 

konkretnego zadania niż do ogólnego zastosowania, jak np. komputery PC 

czy przenośne urządzenia PDA) [2],[69]. 

Pomimo dużej różnorodności zastosowań węzłów inteligentnych można je podzielić 

na kilka głównych kategorii: 

 węzły osobiste — są podstawowym rodzajem węzłów komputerowych 

(najczęściej miniaturowych rozmiarów) towarzyszących użytkownikowi  

w bezprzewodowym dostępie do przestrzeni informacji; węzeł taki może 

komunikować się zarówno z federacją węzłów wewnątrz inteligentnego 

obszaru działania, jak również z węzłami spoza tej federacji (może tu 

spełniać funkcję bramy pomiędzy federacją a siecią Internet); 

 ubieralne węzły wejścia/wyjścia (np. specjalne okulary z wbudowanymi 

wyświetlaczami, mikrofony czy słuchawki); 

 przenośne węzły wejścia/wyjścia (np. klawiatury kieszonkowe); 

 czujniki osobiste (np. lokalizacyjne (odbiorniki GPS), środowiskowe 

(mierniki temperatury), bioczujniki (czujnik ciśnienia krwi)); 

 stałe węzły wejścia/wyjścia (np. wyświetlacze samochodowe itp.); 

 pamięć — pamięć przeznaczona do przechowywania informacji 

tymczasowych oraz archiwalnych (stosowana w inteligentnych obszarach 

działania); 
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 serwery — przeznaczone dla różnorodnych usług aplikacyjnych  

i sieciowych (np. buforowanie informacji, danych); 

 bramy — szczególnie pomiędzy pikosiecią6 a siecią Internet (mogą to być 

na przykład wyżej wspomniane węzły osobiste) [2],[69]. 

Posiadanie przez węzły (szczególnie przez węzły osobiste) własnej 

inteligencji oznacza m.in. takie zaprojektowanie infrastruktury, aby przy dostępie do 

sieci Internet węzły były jak najmniej uzależnione od komunikacji za pomocą sieci 

WAN, natomiast jak najwięcej korzystały z połączeń i zasobów lokalnych. Węzły 

powinny świadczyć usługi w taki sposób, aby jak najmniej korzystać z serwerów 

aplikacyjnych spoza własnego obszaru działania. 

3.2.2. Inteligentne obszary działania 

Obecnie większość prac badawczych dotyczących adresowania w sieciach 

komputerowych opisuje protokół IPv6 jako najlepszy dla każdego pojedynczego 

urządzenia w sieci, rozwiązujący wszystkie dotychczasowe problemy. Jednakże sam 

protokół IPv6 nie wystarcza do realizacji inteligentnych obszarów działania. 

Połączeniowość IP musi zostać uzupełniona o samoorganizujące się adaptacyjne 

usługi sieciowe oraz specyficzne dla danych aplikacji nakładki sieciowe [34],[35]. 

Kluczowym wyzwaniem jest wymyślenie odpowiedniego systemu nazw 

opartego na istotnych informacjach dotyczących rozmieszczenia urządzeń  

w inteligentnych obszarach działania. Obecne rozwiązania, takie jak DNS, 

dostarczają adresów sieciowych określających lokalizację urządzenia w topologii 

sieci, natomiast w tym przypadku potrzebne jest odnajdywanie usług przez 

określenie ich funkcjonalności lub fizycznej lokalizacji [9]. 

Jednym z proponowanych rozwiązań jest nazywanie intencjonalne polegające 

na wyrażaniu nazw przez opis lub zbiór istotnych właściwości. Dzięki temu węzły  

w sieci mogłyby łatwo rozgłaszać jaki rodzaj usług mogą świadczyć [9],[34]. 

Powstały również projekty uczelniane zajmujące się problemem adresowania 

(projekt Hive na Massachusetts Institute of Technology oraz projekt Ninja na 

University of California Berkley). Projekt Ninja jest oparty na tradycyjnym 

                                                
6 z ang. piconet; mała grupa urządzeń (osiem w Bluetooth) pracujących na wspólnym kanale 

fizycznym. Jedno z urządzeń w grupie pełni rolę mastera pozostałe są typu slave. Każdemu 

urządzeniu przypisywany jest unikalny adres. 



 35

podejściu klient/serwer, podczas gdy Hive opiera się na niezależnych agentach 

mobilnych. W projekcie Ninja stworzony został specjalnie do tego celu protokół 

SDS (ang. Service Discovery Service), korzystający z wszystkich istotnych 

informacji o dostępnych usługach w otoczeniu. Serwer SDS nasłuchuje rozsyłanych 

grupowo (tryb multicast) informacji od urządzeń dostarczających jakichkolwiek 

usług. Klient wchodząc w dany obszar łączy się z serwerem SDS i wyszukuje 

odpowiednią usługę. Informacje o usługach są zapisywane na przykład w języku 

wysokiego poziomu, takim jak XML. Hive posiada architekturę bardziej 

zdecentralizowaną, bez głównego serwera do odnajdywania usług. Jest oparty na 

platformie rozproszonych agentów współpracujących wzajemnie ze sobą  

i przemieszczających się w sieci. Agent to obiekt, którego składnia jest opisana za 

pomocą klas Javy, natomiast semantyka w języku XML (tak jak w poprzednim 

rozwiązaniu) [9]. 

3.2.3. Model sieci 

Przy omawianiu węzłów inteligentnych został przedstawiony bezprzewodowy 

sposób komunikacji między węzłami położonymi w bliskiej odległości od siebie. 

Ogółem dla wszystkich węzłów inteligentnych w sieci stosuje się jeden z dwóch 

modeli połączeń: pośredni lub bezpośredni. 

Model połączenia bezpośredniego jest stosowany przez wszystkie węzły  

w inteligentnym obszarze działania do wzajemnej komunikacji między sobą oraz  

w celu świadczenia usług. W takim obszarze ze względu na bliskie odległości 

pomiędzy węzłami korzysta się z bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu, 

najczęściej przez współdzielone medium w nielicencjonowanym paśmie 2.4 GHz 

(korzystając z częstotliwości radiowych RF). W tym przypadku komunikacja 

pomiędzy węzłami może odbywać się w trybie z jednym węzłem nadrzędnym 

odpowiadającym za przydzielanie i utrzymanie połączeń (tryb master/slave) lub  

w trybie równorzędnym, gdzie nikt nie zarządza połączeniami (tryb peer-to-peer). 

Wśród technik, które możemy użyć w modelu połączenia bezpośredniego można 

wyróżnić: Bluetooth, standard bezprzewodowych sieci osobistych PAN (oficjalnie 

IEEE 802.15), standard bezprzewodowych sieci LAN (powszechnie znany jako 

IEEE 802.11), standard komunikacji podczerwonej IrDA, standard HomeRF lub 

standard cyfrowej telefonii bezprzewodowej DECT [11],[69]. 
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Model połączenia pośredniego jest przeznaczony do stosowania  

w przypadku, gdy węzeł (dostawca usługi) znajduje się poza inteligentnym 

obszarem działania. W takim przypadku konieczne staje się wykorzystanie sieci do 

komunikacji pomiędzy węzłem inteligentnym a dostawcą usługi. Węzeł inteligentny 

korzysta z modelu połączenia bezpośredniego w celu przyłączenia się do punktu 

obecności w sieci, do którego przyłączony jest także dostawca usługi (rys. 3.4). Jako 

sieć może być zastosowana zarówno prywatna sieć LAN lub publiczna sieć WAN 

(np. Internet), jak również jedna z technik wymienionych dla modelu połączenia 

bezpośredniego [11],[69]. 

 

 

Rys. 3.4 Model połączenia pośredniego w sieci PSK [69] 

3.3. Cechy charakterystyczne sieci PSK 

Przenikająca sieć komputerowa nie jest jedną globalną siecią. Jest to zbiór 

wszystkich istniejących i dostępnych sieci, które są w stanie przystosować się do 

przyszłych aplikacji i zastosowań. Najbardziej znaczącymi cechami takiej sieci 

będą: skalowalność (ze względu na konieczność wsparcia dla miliardów 

użytkowników i bilionów urządzeń komputerowych) oraz niejednorodność  

(ze względu na konieczność współpracy ze sobą dużej liczby, najczęściej różniących 

się od siebie, technik sieciowych) [25],[71]. Większość cech i zagadnień związanych 

z tymi sieciami to: 

 Rozpowszechnienie rozumiane jako dostępność sieci przez cały czas  

i w każdym miejscu (jest to inaczej przenikanie do ludzkiego środowiska). 

Użytkownicy sieci będą wymagać możliwości automatycznej konfiguracji 

każdego nowo przyłączonego urządzenia [71]. 

 Ruchomość jest kluczowym aspektem, zwłaszcza dla wspomnianych 

wcześniej węzłów inteligentnych. Będzie to wymagać wysoce 
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dynamicznego zachowania sieci (szczególnie rutingu) w sposób 

przezroczysty dla użytkownika [2],[16]. 

 Niejednorodność, ze względu na to, że w takiej sieci nigdy nie będzie 

istniał pojedynczy standard opisujący całość złożonej architektury, będzie 

konieczne określenie zasad współpracy pomiędzy różnymi technikami (na 

przykład nowy protokół przełączeń w pionie7 pomiędzy siecią WLAN  

a siecią GPRS/UMTS). Istnieją już poszczególne urządzenia i techniki 

sieciowe umożliwiające budowę takiej sieci, wymagają one jedynie 

umiejętnego zastosowania narzędzi pośredniczących między nimi  

(np. serwerów proxy lub odpowiednich bram) [16],[71]. 

 Zgodność operacyjna (ang. interoperability) to inaczej zdolność 

przystosowania się do jakiejkolwiek techniki sieciowej bądź aplikacji  

w celu jednolitej integracji z różnymi sieciami. Jest to ściśle związane  

z niejednorodnością środowiska w systemie PSK [71]. 

 Jakość obsługi QoS będzie miała dużo większe znaczenie niż obecnie, ze 

względu na konieczność gwarancji wykonania usług użytkownika  

w przezroczysty sposób, z uwzględnieniem jego profilu. QoS będzie 

stosowany także do realizacji rozpoznawania kontekstu środowiska  

w warstwie pośredniczącej systemu PSK [71]. 

 skalowalność jest drugą z kluczowych cech sieci w systemie PSK. 

Ogromna liczba czujników, których dostęp do sieci będzie wymagał 

autokonfiguracji sprawia, że dzisiejsze sieci nie wspierają dobrze tej cechy. 

Również ruting będzie wymagał dostosowania pod względem 

skalowalności, szczególnie ruting międzydomenowy [2],[25]. 

 bezpieczeństwo w środowisku systemu PSK będzie opierać się raczej na 

pewnej formie zaufania, niż tylko na uwierzytelnianiu i kontroli dostępu 

(autoryzacji). Będzie tak, ze względu na brak scentralizowanego sterowania 

dostępem do zasobów i informacji. Zaufanie będzie tu oznaczać stałe 

rozwijanie polityki bezpieczeństwa, przyznawanie i weryfikowanie listów 

uwierzytelniających (certyfikatów), także delegowanie tej kontroli do stron 

                                                
7 ang. vertical handover, więcej na temat samego algorytmu przełączeń między siecią IEEE 802.11 

WLAN a siecią CDMA można znaleźć w literaturze [60]. 
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trzecich (urzędy ds. certyfikacji). Jednym z możliwych rozwiązań jest także 

zastosowanie specjalnych agentów bezpieczeństwa [43]. 

Od strony aplikacji i usług uruchamianych przez sieć ważne będą: 

prywatność danych użytkownika, personalizacja działań użytkownika 

(profil użytkownika) oraz ochrona zbiorów informacji. W celu zapewnienia 

odpowiedniej ochrony mogą być stosowane: uwierzytelnienie, autoryzacja, 

odpowiednia polityka bezpieczeństwa, szyfrowanie, monitorowanie, 

stosowanie audytów8 oraz różne formy zapobiegania oszustwom. 

Nowym i bardzo skutecznym sposobem ochrony sieci komputerowych 

przed nieuprawnionym dostępem są techniki biometryczne stosowane do 

uwierzytelniania osób korzystających z sieci. Istnieją dwie metody 

stosowania technik biometrycznych: identyfikacja i weryfikacja. 

Weryfikacja opiera się na prostym porównaniu próbki cech biometrycznych 

z danymi na karcie lub w bazie danych, natomiast identyfikacja jest 

dokładną analizą tożsamości za pomocą otrzymanych próbek. Metody 

biometryczne opierają się na indywidualnych cechach człowieka. Do 

weryfikacji używane są zazwyczaj odciski palców, obraz tęczówki oka, 

geometria dłoni lub głos [59]. 

 Dostępność, rozumiana jako niezawodność w świadczeniu usług przez cały 

czas, na przykład przez stosowanie serwerów rezerwowych, rezerwowych 

łączy sieciowych, podziału obciążenia9 oraz autokonfiguracji dla węzłów 

ruchomych [71]. 

3.3.1. Protokoły sieciowe w systemie PSK 

Protokoły sieciowe stosowane w systemie PSK będą posiadać nowe cechy, które 

znajdą zastosowanie w: odnajdowaniu sąsiadów (inteligentne węzły będą wysyłać 

sygnały w celu tworzenia listy bezpośrednio osiągalnych węzłów), ustanawianiu 

łączy (również w oparciu o informacje wymieniane między węzłami), 

samoorganizacji i tworzeniu federacji węzłów (w celu wsparcia ruchomości 

węzłów), odnajdywaniu zasobów (komunikujące się węzły mogą potrzebować takich 

                                                
8 audyt legalności ma celu uzyskanie informacji o legalności oprogramowania zainstalowanego na 

komputerach firmowych. 
9  ang. load sharing. 
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zasobów jak: serwery informacji, buforowania czy możliwości przekształcania 

mediów strumieniowych), integracji z zasobami Internetowymi oraz komunikacji 

zorientowanej na użytkownika (protokoły sesji oraz profile użytkownika) [2]. 

3.4. Zarządzanie siecią 

Ze względu na skomplikowanie architektury i ogromny zasięg sieci zarządzanie 

scentralizowane nie jest tu możliwe. W sieci z tak ogromną liczbą urządzeń  

i użytkowników konieczne są sposoby automatycznej konfiguracji sieci oraz 

wprowadzenia i korzystania z protokołów wspierających skalowalność. 

3.4.1. Autokonfiguracja 

Informacje o sieci, takie jak adresy IP węzłów lub adresy serwerów DNS będą 

kluczowe do prawidłowego działania węzłów w dynamicznie zmieniającym się  

i automatycznie konfigurującym środowisku sieciowym. Istnieją protokoły, takie 

jak: PPP, Mobile IP (ze zdalnymi agentami), czy DHCP, które posiadają możliwość 

konfiguracji węzła sieciowego. Wiele węzłów w sieci działa jako rutery i one 

również będą wymagać automatycznej konfiguracji w dużych, niezarządzanych 

przez nikogo, dynamicznych sieciach ad hoc. Kilka sposobów na rozwiązanie 

problemu związanego z adresacją zostało zaproponowanych już w systemach 

rozproszonych, jak na przykład: używanie zestandaryzowanych nazw, używanie 

adresów zarezerwowanych dla lokalnych serwerów DNS, użycie rozgłoszeniowej 

transmisji danych (w sieci LAN) lub zarezerwowanych adresów rozsyłania 

grupowego (multicast) w celu odnajdywania obiektów i usług oraz tworzenie 

specjalnych usług, dzięki którym można wybierać inne usługi o danych parametrach 

i funkcjonalności. Jednakże te możliwości okazują się niewystarczające dla sieci  

w systemie PSK, która będzie wymagała rozwijania protokołów pozwalających 

różnym sieciom, o dynamicznie zmieniającej się topologii, na tworzenie 

samoorganizujących się hierarchii. Obecnie powstały już nowsze rozwiązania, jak: 

PIP10 (ang. Pervasive IP) [71] realizujący wymagania usług odnośnie ich różnych 

zastosowań i możliwości działania na różnych urządzeniach oraz protokół DRCP, 

który jest w rzeczywistości ulepszeniem protokołu DHCP przez wsparcie 

ruchomych użytkowników sieci bezprzewodowych. Protokół DRCP [86] jest 
                                                
10 oparte na protokole IPv6, używające „bezstanowej” (ang. stateless) autokonfiguracji adresu. 
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protokołem autokonfiguracji zaproponowanym w celu uzyskania szybkiej oraz 

wydajnej konfiguracji w dużym, dynamicznie zmieniającym się, 

nieprzewidywalnym środowisku bezprzewodowej sieci ad hoc. Podobnym 

rozwiązaniem jest również protokół DCDP służący do szybkiej autokonfiguracji 

(adresowanie hierarchiczne) i następnie do rozprowadzania w sieci informacji 

związanych z usługami bez potrzeby jakiejkolwiek interwencji użytkownika [71]. 

3.4.2. Rejestracja użytkowników 

Rozpowszechniony dostęp do zasobów sieciowych będzie wymagał znalezienia 

jednolitego protokołu rejestracji użytkowników w celu autoryzowanego dostępu do 

zasobów i usług w sieci systemu PSK, niezależnie od ruchomości użytkowników  

i sposobów konfiguracji sieci. Węzły sieciowe muszą mieć możliwość 

uwierzytelniania użytkowników oraz określania ich wymagań związanych  

z żądanymi usługami (np. określenia żądanego QoS). Podstawą takiego protokołu 

może być interfejs AAA11 stosowany obecnie w protokołach PPP oraz Mobile IP 

[52]. Jednakże sam interfejs AAA nie będzie wystarczający, ponieważ znajduje się 

on na styku sieciowym NNI. Poszukiwanym rozwiązaniem na styku użytkownika 

UNI może być np. protokół rejestracji użytkownika (BURP), dzięki któremu 

dostawcy usług sieciowych mogą otrzymywać lepsze informacje o sieci i na ich 

podstawie sterować wydajniejszym korzystaniem z sieci [71]. 

3.4.3. Ruting 

Ruting stosowany w obecnie działających sieciach opiera się na modelu komunikacji 

bezpośredniej, tzn. w czasie wysyłania wiadomości musimy znać jego odbiorcę. 

Rozwiązanie takie nie sprawdzi się w systemie PSK, gdzie liczba węzłów 

sieciowych (komputerów, czujników oraz dowolnych obiektów przyłączonych do 

sieci) będzie nieporównywalnie większa. Sieć w systemie PSK będzie wymagać 

rutingu opartego na analizie treści wiadomości, w dodatku bez konieczności 

adresowania tych wiadomości. Model komunikacji pośredniej ma za zadanie 

zwiększyć elastyczność oraz skalowalność systemu dostarczając interaktywnego 

środowiska komputerowego. Ruting bezadresowy z analizą treści wiadomości 

                                                
11 jego nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: authentication, authorization, 

accounting, czyli uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania użytkowników usług sieciowych. 
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pozwoli także na znacznie większą rozszerzalność, łatwiejsze tworzenie oraz 

bardziej naturalne przyporządkowanie interakcji pomiędzy obiektami istniejącymi  

w systemie [71],[82]. 

3.5. Zarządzanie ruchomością 

Dzięki postępowi technicznemu wiele urządzeń jest przystosowanych do 

rozpoznawania swojej lokalizacji i na jej podstawie dokonywania zmian  

w konfiguracji bądź interfejsie użytkownika [90]. Jednak przewidywana ogromna 

liczba urządzeń (węzłów) ruchomych sprawia, że potrzebne będą pewne 

modernizacje schematów zarządzania informacją od nich uzyskiwaną 

(uwzględniające skalowalność). Zarządzanie ruchomością składa się z trzech 

podstawowych operacji: konfiguracji oraz rejestracji węzłów i użytkowników,  

a także dynamicznego i globalnego zestawiania połączeń. Jednym z proponowanych 

rozwiązań jest architektura DMA (ang. Dynamic Mobility Agent), korzystająca  

z agentów mobilnych w celu dostarczenia stabilnego punktu przyłączenia do sieci 

oraz wspierająca takie cechy jak: QoS, szybkie przełączanie oraz przywoływanie 

[71]. 

3.6. Odnajdywanie usług 

Odnajdywanie usług jest sposobem, dzięki któremu jedna usługa może odnajdywać 

inne usługi w sieci lub wybierać specyficzną usługę z dużego zbioru dostępnych 

usług. Obecnie istnieje duża liczba protokołów służących do odnajdywania usług, 

różniących się głównie implementacją procedury odnajdywania. Zazwyczaj proces 

odnajdywania składa się z dwóch części: wydzielenia pewnej grupy usług (przy 

czym zakłada się, że wszystkie usługi reklamują się w pewien określony sposób) 

oraz wyboru właściwych usług (najczęściej przez porównywanie). Protokoły 

używają różnych sposobów na realizację funkcji odnajdywania usług: 

 trybu równorzędnego (lokalnie): usługi rozgłaszają informacje o sobie do 

innych usług w sieci (UPnP12, JXTA13); 

                                                
12 technika UPnP firmy Microsoft definiuje zbiór protokołów opartych na protokole IP oraz technice 

XML, pozwalających urządzeniom zewnętrznym na wymianę istotnych informacji z PC. 
13 skrót JXTA (ang. juxtapose – zestawiać), inicjatywa firmy Sun Microsystems mająca na celu 

stworzenie nowych rozwiązań wspierających pracę w środowiskach peer-to-peer (P2P). 
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 dynamicznych rejestrów lokalnych (Jini
14 [31], SLP15, UPnP, JXTA): 

usługi zgłaszają swoją obecność w sieci do lokalnego rejestru; w celu 

odnalezienia usługi należy najpierw odnaleźć rejestr; 

 statycznej struktury katalogów: informacje o usługach są wprowadzane 

ręcznie do struktury drzewiastej, mogącej odzwierciedlać strukturę 

organizacyjną (rozwiązanie zastosowane w protokole LDAP); 

 rejestrów globalnych: wszystkie usługi są ręcznie rejestrowane  

w współdzielonym rejestrze globalnym (rozwiązanie zastosowane  

w usłudze UDDI). 

Wybór właściwej usługi jest dokonywany na podstawie: zgodności 

(dopasowanie obiektowe za pomocą interfejsu lub przez sposób przyłączania  

i używania usługi), atrybutów usług (większość tych cech jest wystarczająca do 

odróżnienia usług pod względem ich funkcjonalności) lub specyficznych cech 

wynikających z kontekstu. 

3.7. Operacje bezpołączeniowe 

Założeniem systemu PSK jest nieprzerwany dostęp do informacji bez względu na 

lokalizację. W ruchomym środowisku bezprzewodowym musimy liczyć się  

z chwilowym brakiem przyłączenia do sieci (np. brakiem zasięgu na danym 

obszarze). Istnieje kilka technik, które mogą ukrywać przed użytkownikiem brak 

dostępu do zasobów sieciowych w danej chwili (np. buforowanie za pomocą 

serwerów proxy; w urządzeniach przenośnych także buforowanie lokalne w celu 

lepszej wydajności uruchamianych aplikacji/usług). Kluczowe znaczenie będzie 

miało utrzymanie spójności buforowanych danych, szczególnie przy dynamicznie 

zmieniającej się zawartości danych oraz podczas przywracania połączeń (np. przy 

synchronizacji stanów buforowania) [67]. 

                                                
14 wspierany przez firmę Sun, projekt oparty na Javie mający umożliwić wymianę informacji przez 

sieć szerokiej gamie urządzeń, w tym również sprzętu codziennego użytku. 
15 protokół często wykorzystywany w sieciach IP; stosowany jest głównie do wykrywania nowych 

urządzeń w sieci, a także do rozsyłania informacji o rodzajach świadczonych usług. 
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4. Automatyczna konfiguracja sieci w systemie PSK 

Rozwój standardu IP wprowadził możliwość zbudowania niezawodnej i skalowalnej 

architektury sieciowej, posiadającej zdecentralizowane mechanizmy zarządzania.  

W takiej architekturze małe sieci powinny posiadać lokalne procedury konfiguracji, 

natomiast konfiguracja sieci rozległych powinna być skoordynowana z instytucjami 

zarządzającymi domenami nazw, numerami sieci i innymi parametrami. Organizacja 

IETF rozpoczęła prace nad standaryzacją protokołu autokonfiguracji w sieciach IP 

(projekt Zero Configuration Networking), którego główną cechą jest brak 

konieczności wcześniejszego procesu konfiguracji oraz przygotowanych do tego 

celu usług sieciowych. Jednocześnie wdrożenie tego protokołu nie może zakłócać 

działania dużych, tradycyjnie konfigurowanych sieci z ręcznie administrowanymi 

usługami [33]. Ogromna liczba węzłów sieciowych w systemie PSK będzie 

korzystać wyłącznie z automatycznej konfiguracji, pozostałe zaś będą jej używać  

w uzupełnieniu do konfiguracji statycznej bądź dynamicznej (podczas nieobecności 

jednej z nich). Szczególnie w chwili, gdy dostępnych jest kilka sposobów 

konfiguracji węzła sieciowego protokół autokonfiguracji ma zapewnić prawidłowe 

działanie i rozwiązywać ewentualne konflikty (adresów bądź nazw) przez stosowną 

rekonfigurację [32],[97]. 

Parametry sieci związane z automatyczną konfiguracją są najczęściej ulotne, 

tzn. zmieniają się za każdym razem, gdy są pozyskiwane. Wszystkie konfigurowane 

węzły aktywnie uczestniczą w przyznawaniu i utrzymywaniu ich parametrów 

sieciowych, mających jedynie lokalne znaczenie (ograniczone do danego łącza 

sieciowego lub zbioru sieci z ruterami granicznymi). Spowodowane jest to tym,  

że algorytmy stosowane w tych protokołach opierają się głównie na grupowym 

rozsyłaniu wiadomości. W praktyce większość zmian związanych z automatyczną 

konfiguracją sprowadza się do modernizacji w warstwach sieciowej oraz aplikacji 

modelu TCP/IP, co wynika z potrzeby integracji z istniejącymi rozwiązaniami 

(szczególne znaczenie ma tu skalowalność nowych protokołów). Wprowadzenie 

protokołów automatycznej konfiguracji pozwoli na uniezależnienie się od wielu 

specyficznych rozwiązań firmowych na rzecz ogólnych standardów IP [32]. 
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Trzema kluczowymi cechami związanymi z automatyczną konfiguracją sieci  

w systemie PSK są [57],[97]: 

 dynamiczna konfiguracja IP (dynamiczna topologia sieci wymaga zmiany 

dotychczasowego podejścia opartego na protokole PPP, serwerach DHCP czy 

DNS na protokoły z większą skalowalnością np. DCDP, z uzupełniającymi 

jego działanie protokołem DRCP oraz bezstanową autokonfiguracją IPv6); 

 rejestracja użytkownika (częste zmiany lokalizacji użytkowników wymagają 

wprowadzenia nowego protokołu rejestracji, np. BURP lub Diameter
1, 

ponieważ dobrze zdefiniowany interfejs AAA może być niewystarczający  

w specyficznych zastosowaniach w systemie PSK); 

 zarządzanie ruchomością (proponowany jest protokół DMA, który 

uwzględnia większość cech związanych z ruchomością oraz łatwiej 

dostosowuje się do wprowadzanych w sieci zmian). 

4.1. Parametry i usługi konfiguracyjne w sieci IP 

Sieć IP jest złożona z urządzeń (hostów2), posiadających interfejs dostępowy do 

jednej lub kilku innych sieci. Kluczowymi parametrami wymaganymi do 

konfiguracji takich hostów są: adres IP, maska sieciowa, adres rutera domyślnego, 

nazwa domeny oraz serwer nazw domen (DNS). Na podstawie tych parametrów, 

działają dwie ważne usługi sieciowe: ruting oraz uzyskiwanie adresów IP za pomocą 

serwerów DNS. Bez tych parametrów jakakolwiek komunikacja sieciowa nie byłaby 

możliwa. Są trzy sposoby przydzielania tych parametrów do poszczególnych 

hostów: 

 Konfiguracja statyczna wymaga ręcznego wprowadzania parametrów na 

wszystkich hostach (ze względu na swoją złożoność jest ona możliwa do 

zastosowania jedynie w sieci o małej liczbie węzłów oraz w sieci, gdzie 

konfiguracja ta zmienia się stosunkowo rzadko). 

 Konfiguracja dynamiczna przyznaje parametry na żądanie hosta używając do 

tego celu protokołu sieciowego (możliwa do zastosowania w sieci o dużej 

liczbie hostów; wymaga umieszczenia w sieci dedykowanego serwera). 

                                                
1 jest to protokół służący identyfikacji w sieci zdalnych użytkowników. 
2 pod pojęciem hosta należy rozumieć system końcowy przyłączony do sieci Internet. 
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 Konfiguracja automatyczna przyznaje parametry sieciowe domyślnie oraz na 

podstawie negocjacji z innymi hostami w sieci. Przeznaczona jest do 

zastosowania w sieci z całkowitym brakiem administracji.  

W przeciwieństwie do konfiguracji dynamicznej, która posiada 

scentralizowane zarządzanie, konfiguracja automatyczna jest 

zdecentralizowana, tzn. hosty w danej sieci same uzyskują swoje parametry 

konfiguracyjne [33]. Protokoły konfiguracji automatycznej nie są tak dobrze 

skalowalne jak protokoły konfiguracji dynamicznej, ale w małych sieciach 

sprawdzają się bardzo dobrze w działaniu. Mimo tej wady konfiguracja 

automatyczna ma duże szanse na zastosowanie w systemie PSK, z tego 

względu, że w systemie tym konieczne będzie tworzenie mniejszych podsieci 

(bardzo duża liczba węzłów w jednej sieci uniemożliwiałaby jej poprawną 

pracę). 

4.2. Proces konfiguracji sieciowej 

Mechanizmy konfiguracji sieciowej w protokołach IPv4 oraz IPv6 różnią się 

znacznie, szczególnie dotyczy to zagadnień autokonfiguracji, które zostały 

wprowadzone w IPv6. Hosty z protokołem IPv6 stosują między innymi protokół ND 

(ang. Neighbor Discovery), który pozwala im znaleźć sąsiadujące rutery i inne hosty 

w sieci. Protokół ND umożliwia serwerom uzyskiwanie informacji dotyczącej 

aktywności i osiągalności ruterów lub innych serwerów, co w dalszej kolejności 

prowadzi do modyfikacji ich tablic rutingu. Ponadto serwery z IPv6 próbują same 

skonfigurować swe interfejsy. Istnieją dwie metody takiej konfiguracji: 

 Bezstanowa (ang. stateless), która nie wymaga żadnego konfigurowania 

hosta i wymaga minimalnej konfiguracji ruterów. Metoda ta pozwala hostom 

na wygenerowanie własnego adresu na podstawie lokalnie dostępnych 

informacji (np. adresu MAC) oraz informacji rozgłaszanych przez rutery.  

W przypadku otrzymania adresu sieci od rutera jest on brany pod uwagę przy 

tworzeniu adresów lokalnych interfejsów, w przeciwnym przypadku host 

tworzy automatycznie adres o zasięgu lokalnym (ang. link-local). 

 Analogiczna do wersji IPv4 (ang. stateful), w której hosty uzyskują wszelkie 

potrzebne informacje z serwera. Metoda ta korzysta z protokołu DHCPv6. 

Należy zaznaczyć, że obie te metody mogą być stosowane jednocześnie [84]. 
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Innym ważnym zagadnieniem konfiguracji sieciowej jest uzyskanie adresów 

(bądź lokalizacji) innych hostów w sieci, co jest wymogiem w aplikacjach/usługach 

klienta. Istnieje kilka sposobów na uzyskanie tych adresów, takich jak: prosta 

konfiguracja przez znajomość adresu IP hosta docelowego, konfiguracja przez 

znajomość domeny hosta docelowego (wyszukanie adresu za pomocą serwera DNS) 

oraz przez odnajdywanie usług (dzięki znajomości identyfikatora usługi możemy za 

pomocą wspomnianych wcześniej protokołów odnajdywania usług uzyskać domenę 

bądź adres hosta docelowego) [33]. Ważny jest również globalny dostęp do tak 

dużej grupy skonfigurowanych lokalnie usług oraz węzłów sieciowych, co może 

wymagać opracowania i uruchomienia usług bądź protokołów pośredniczących. 

4.3. Cechy protokołów automatycznej konfiguracji 

Protokoły automatycznej konfiguracji muszą być przystosowane do różnego rodzaju 

ograniczeń, w celu wdrożenia ich na większą skalę. Takimi ograniczeniami, bądź 

wymaganiami mogą być: łatwość stosowania, skalowalność (w tym możliwość 

działania na urządzeniach o bardzo ograniczonych zasobach obliczeniowych), 

możliwość zmiany trybu pracy między sieciami konfigurowanymi automatycznie  

i tradycyjnie (zapewnienie niezauważalnego przejścia między takimi stanami) [97], 

bezpieczeństwo (podniesienie dostępnego poziomu bezpieczeństwa ze względu na 

przyłączanie hostów z innych sieci) [32],[44], przezroczystość (możliwość 

współpracy z tymi samymi interfejsami sieciowymi oraz z tym samym 

oprogramowaniem, co w tradycyjnie konfigurowanych sieciach) oraz niezależność 

od działających w sieci technik konfiguracji (ich wzajemne uzupełnianie się) [33]. 

4.4. Przykłady obecnie stosowanych protokołów 

Obszary, w których prowadzone są prace nad rozwojem protokołów to: 

automatyczna konfiguracja hostów, odnajdywanie usług, rozsyłanie grupowe nazw 

domeny, automatyczny przydział adresów rozsyłania grupowego oraz 

bezpieczeństwo działania. Autokonfiguracja pojedynczej sieci opartej na protokole 

IPv6 nie jest zagadnieniem złożonym, niemniej jednak w przypadku dwóch  

(rys. 4.1) lub więcej sieci połączonych razem konieczne są modyfikacje niektórych 

procedur wykrywania konfliktów związanych z żądaniami przydziału tego samego 

adresu IP [33][32]. 
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Rys. 4.1 Automatyczna konfiguracja adresów IP (A-E) [32] 

 

Wymagania sieciowe dotyczące odnajdywania usług to brak konieczności 

wstępnej konfiguracji, a także rozsyłanie grupowe zapytań, które nie powoduje 

przeciążeń w sieci. W celu odnajdywania usług w sieciach IP zaproponowano 

protokół SLP, który zapewnia automatyczne przejścia między trybami: 

równorzędnym oraz wysoce skalowalnym typu klient/serwer. Innym mechanizmem 

odnajdywania usług jest DNS RR (ang. DNS Resource Record), który pozwala 

klientom wyszukiwać usługi za pomocą serwera DNS. W celu wyszukania usługi 

należy podać typ usługi, protokół transportowy oraz nazwę domeny [32]. 

Podczas gdy serwer DNS jest nieosiągalny, protokoły powinny mieć 

możliwość użycia rozsyłania grupowego. Organizacja IETF zaproponowała w tym 

celu dwa rozwiązania: DNS w trybie rozsyłania grupowego (zapytania kierowane są 

do sieci, a nie do serwera) oraz protokół ICMP (ang. Internet Control Message 

Protocol). W obu przypadkach, każdy z hostów uruchamia usługę, która jest 

odpowiedzialna za podanie jego adresu w wyniku zapytania o niego przez inne hosty 

w sieci [33],[32]. 

Automatyczne przydzielanie adresów rozsyłania grupowego będzie pozwalać 

hostom na uzyskanie grupy adresów do ich własnego użytku (funkcja ta będzie 

zapobiegać powstawaniu konfliktów związanych z adresami grupowymi). 

Wymagania odnośnie tych adresów różnią się od wymagań automatycznej 

konfiguracji zwykłych adresów IP głównie tym, że adresy rozsyłania grupowego są 

zasobem współdzielonym przez różne procesy sieciowe [32],[97]. 

4.4.1. Protokoły autokonfiguracji DRCP/DCDP 

DRCP jest protokołem autokonfiguracji, który został zaprojektowany z myślą o 

ruchomych użytkownikach. Pozwala on na szybką i wydajną konfigurację  

w bezprzewodowym środowisku sieci ad hoc. Jego pozostałe cechy to: możliwość 
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podania klientowi informacji o przyznaniu adresu (niezależnie od techniki dostępu), 

wydajne użycie zasobów pasma sieci bezprzewodowej, możliwość pracy węzła 

sieciowego w roli agenta pośredniczącego lub rutera, powiązanie priorytetów  

z adresami, identyfikacja użytkownika oraz opcje obsługi parametrów QoS. 

Protokół DCDP służy do przydzielania poprawnych i unikalnych grup 

adresów protokołom konfiguracyjnym łącza (takim jak PPP, DHCP czy DRCP). 

Protokół DCDP jest oparty na strukturze dwukierunkowego drzewa obejmującego 

wszystkie dostępne podsieci. Protokół ten działa na zasadzie rekurencyjnego, 

binarnego podziału grupy dostępnych adresów i rozsyłaniu tej informacji w dół 

hierarchii drzewa, dostarczając każdą z grup adresów do odpowiedniego łącza 

sieciowego. Cechy tego protokołu to: skalowalność (ze względu na brak 

scentralizowanego sterowania i globalnych danych o konfiguracji), podział na grupy 

adresów (prosta zasada podziału z możliwością ponownego korzystania  

z nieużywanych adresów) oraz możliwość wydajnej i szybkiej rekonfiguracji (dzięki 

scalaniu i powtórnemu podziałowi grupy adresów) [57],[97]. 

4.4.2. Protokół rejestracji użytkownika BURP 

W celu udostępnienia użytkownikowi spersonalizowanych usług sieciowych przez 

publiczną infrastrukturę dostępową nie wystarczy jedynie prosta konfiguracja 

parametrów sieciowych. Dostarczenie użytkownikowi usług inteligentnych wiąże się 

z koniecznością jego identyfikacji z konkretnym urządzeniem w sieci. Można to 

zrealizować za pomocą bezpiecznego mechanizmu rejestracji użytkownika. Obecnie 

rejestracja i weryfikacja użytkownika w sieci jest częścią protokołu 

konfiguracyjnego. BURP jest niezależnym od techniki dostępu protokołem warstwy 

wyższej pozwalającym rejestrować użytkownika w sieci lokalnej za pomocą jego 

identyfikacji i uwierzytelniania. BURP działa zarówno z IPv4 jak i z IPv6 oraz jest 

niezależny od protokołu konfiguracji węzła sieciowego. BURP współpracuje w sieci 

z agentem rejestracji, który może być umieszczony na ruterze bądź na oddzielnym 

serwerze w lokalnej domenie. Protokół ten może być łączony z dowolnym 

protokołem typu AAA i pozwala na różne sposoby identyfikacji użytkownika. 

Zapewnia on również mechanizmy ochrony i bezpieczeństwa sieci. Protokół BURP 

pozwala na uzyskanie dokładniejszych informacji o używanych zasobach 

sieciowych, co pozwala tym samym lepiej sterować ich przydzielaniem [57].  
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4.4.3. Zarządzanie ruchomością DMA 

W obliczu ruchomości miliardów węzłów sieciowych zarządzanie ruchomością 

będzie miało zasadnicze znaczenie. Mobile IP jako standardowe rozwiązanie  

w zarządzaniu ruchomością IP korzysta ze specjalnego adresu CoA (ang. Care-of-

Address), przyznawanego tymczasowo i zależnie od topologii sieci. Brak 

hierarchicznej struktury powoduje duże opóźnienia aktualizacji oraz przeciążenia  

w sygnalizacji. Architektura DMA jest dwupoziomowa, z techniką hierarchicznego 

zarządzania ruchomością, która rozdziela zarządzanie ruchomością wewnątrz 

domeny od zarządzania międzydomenowego. DMA używa protokołu IDMP do 

zarządzania wewnątrz domeny oraz zapewnia szybkie przełączanie  

i przywoływanie. Istotne cechy DMA to: niezależność od globalnego protokołu 

połączeń, możliwość dostosowania go do zapewnienia ruchomości wewnątrz 

domeny oraz do zapewnienia parametrów QoS. W architekturze DMA mamy dwa 

rodzaje adresów CoA (globalny i lokalny), w zależności od tego jakiej potrzebujemy 

informacji o lokalizacji węzła ruchomego [57]. 

4.5. Autokonfiguracja w sieciach ad hoc 

Automatyczna konfiguracja w sieciach ad hoc jest ciągle niedostatecznie rozwinięta. 

Trzy z obecnie najbardziej znanych sposobów to: przydział adresów z wykrywaniem 

konfliktów (nowy węzeł w sieci wybiera wstępnie adres i wysyła zapytanie do 

skonfigurowanych węzłów, czy dany adres jest wolny, jeżeli nie, powtarza 

procedurę), bezkonfliktowy przydział adresów (nowy węzeł otrzymuje nieużywany 

adres IP, przy założeniu, że węzły biorące udział w przydzielaniu korzystają  

z rozłącznych grup adresów) oraz przydział na zasadzie best-effort (nowy węzeł 

otrzymuje nieużywany adres IP i jednocześnie jest uruchamiany mechanizm 

sprawdzania, czy dany adres jest rzeczywiście wolny) [97],[26]. W sieciach  

w systemie PSK najodpowiedniejsza do zastosowania jest metoda bezkonfliktowego 

przydziału adresów (np. protokół DCDP) ze względu na: dużą skalowalność (nie 

wymaga skomplikowanych procedur przy scalaniu i podziale sieci), małe opóźnienia 

i przeciążenia oraz średnią złożonością samej metody. 
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5. Sieci IP 

Sieci IP są obecnie widziane jako rdzeń infrastruktury sieciowej w przenikających 

systemach komputerowych. Są one oparte na komutacji pakietów, zapewniając 

najwyższy stopień elastyczności w spełnianiu różnorakich wymagań aplikacji,  

z których mogą korzystać miliony użytkowników. Internet jest przykładem sieci IP, 

który daje bardzo duże możliwości w dostępie do informacji. 

5.1. Protokół IPv6 

Obecnie w sieciach telekomunikacyjnych powszechnie stosowany jest protokół 

IPv4. W większości zastosowań jest on wystarczający, jednak w stosunku do 

systemów PSK posiada takie ograniczenia, jak: zbyt małą liczbę dostępnych 

adresów, długi i skomplikowany nagłówek (powoduje to przeciążenia w sieci), 

płaską strukturę adresową (nadmierne obciążenie ruterów) oraz brak zapewnienia 

odpowiednich parametrów QoS (pasma, opóźnienia) usług realizowanych w czasie 

rzeczywistym (np. usług multimedialnych) [41],[56]. Organizacja IETF 

zaprojektowała protokół IPv6 z myślą o wydajnych i skalowalnych sieciach,  

z hierarchiczną architekturą rutingu, mogących pracować bezawaryjnie przez długi 

okres czasu. Protokół ten rozwiązuje problemy odnoszące się do protokołu IPv4  

i zapewnia znacznie wydajniejszy ruting. Jego cechy pozwalają na zastosowanie go 

w sieci systemu PSK, zapewniając świadczenie usług przez cały czas w trybie 

online, w dowolnej chwili i miejscu [109].  

Pierwszą i najważniejszą jego cechą jest 128-bitowy adres, co daje pulę 296 

adresów, czyli liczbę na tyle dużą, że pozwoli ona przezwyciężyć problem 

skalowalności i przypisać adres do każdego urządzenia (obiektu) przyłączonego do 

sieci. W protokole IPv6 są trzy rodzaje adresów: unicast (zapewnia połączenie 

punkt-punkt między hostami), multicast (adres rozsyłania grupowego) oraz anycast 

(wysyłając pakiet na taki adres trafia on do jednego, dowolnego komputera  

w określonej grupie), nie ma natomiast podziału na klasy adresowe jak w IPv4 

[71],[56]. W IPv6 wprowadzono nowy format nagłówka pakietu (krótszy  

i ulepszony w porównaniu z poprzednią wersją) oraz możliwość etykietowania 

pakietów. IPv6 definiuje także, opcjonalne, nagłówki rozszerzone np.: nagłówek 

przeznaczenia, opcje „skok po skoku”, nagłówek rutingu, nagłówek fragmentacji, 
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uwierzytelnianie oraz opcje, z których korzystają algorytmy zapewniające poufność 

danych [14]. Ważnymi cechami w perspektywie zastosowań w systemie PSK są: 

autokonfiguracja (omówiona w rozdziale 4) oraz bezpieczeństwo (w protokole tym 

wprowadzono nowe standardy bezpieczeństwa). Związany z nim standard IPSec 

(ang. IP Security) ma zapewnić ochronę danych przesyłanych w sieci [109]. 

Protokół IPv6 został zaprojektowany z myślą o możliwości przemieszczania się 

węzłów z jednej podsieci do innej bez zmiany ich adresów IP. Węzeł IP w obcej 

podsieci korzysta z adresu obsługi CoA, na który otrzymuje pakiety kierowane do 

niego przez agenta znajdującego się w podsieci macierzystej tego węzła. 

Przemieszczanie się węzłów pomiędzy różnymi podsieciami jest przezroczyste dla 

transmisji między węzłami (zachowana jest przezroczystość niższych warstw) [71]. 

5.2. Sieci ruchome IP 

Znaczenie ruchomych systemów komputerowych wzrosło wraz z pojawieniem się 

dużej liczby komputerów przenośnych, wymagających utrzymywania ciągłości 

połączeń sieciowych. Wprowadzenie ruchomości użytkowników w sieci Internet 

mogło być zrealizowane na dwa sposoby: przez całkowite przeprojektowanie 

architektury sieciowej lub uzupełnienie warstwy sieciowej o usługi lub protokół 

zapewniające te cechę. Ponieważ system PSK zakłada integrację z istniejącymi 

technikami sieciowymi, pierwszy sposób byłby praktycznie niemożliwy do 

zrealizowania. Cecha globalnej ruchomości wymusza także ważny w tych systemach 

hierarchiczny sposób adresowania [10]. 

Zaproponowany przez organizację IETF standard protokołu Mobile IP 

zapewnia rozszerzenie protokołu IP o cechę ruchomości w sposób przezroczysty dla 

aplikacji i wyższych warstw stosu protokołów TCP/IP. Takie rozwiązanie jest 

zgodne z koncepcją sieci w systemie PSK i ma za zadanie zapewnić użytkownikom 

ruchomym nieprzerwany dostęp do usług sieciowych w dowolnym miejscu i czasie. 

Mobile IP może być rozumiany jako współpraca trzech ważnych podsystemów. 

Pierwszy z nich to mechanizm odnajdywania, zdefiniowany w taki sposób, aby 

węzły ruchome podczas przemieszczania się z jednego miejsca w inne mogły 

określić ich nowy punkt przyłączenia do sieci (ich nowy adres IP). Drugi to 

mechanizm rejestracji; kiedy ruchomy węzeł zna już swój nowy punkt przyłączenia 

do sieci rejestruje się u agenta w swojej sieci macierzystej. Ostatni mechanizm 
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stanowi proste dostarczanie datagramów do węzła ruchomego, kiedy jest on z dala 

od swojej sieci macierzystej. Mobile IP jest protokołem warstwy sieciowej, może 

więc zapewniać bezproblemowy ruting między dowolnymi rodzajami sieci (stałymi, 

takimi jak Ethernet, czy bezprzewodowymi, takimi jak: GSM, UMTS czy WLAN), 

co ma duże znaczenie w perspektywie niwelowania różnic w technikach sieciowych 

stosowanych w systemach PSK. Węzeł ruchomy korzysta z dwóch adresów: 

statycznego adresu w sieci macierzystej oraz adresu obsługi CoA, który zmienia się, 

w każdym nowym punkcie przyłączenia do sieci. Agent macierzysty to ruter, który 

tuneluje pakiety z adresem docelowym węzła ruchomego do jego aktualnego punktu 

przyłączenia w sieci (za pomocą adresu obsługi CoA) (rys 5.1). W Mobile IPv4 

adres obsługi CoA może być uzyskany przez węzeł ruchomy jako adres agenta 

zdalnego lub jako lokalny adres IP (np. z serwera DHCP) [64],[63]. 

 

 

Rys. 5.1 Przekazywanie datagramów w Mobile IP [63] 

 

Kolejnym etapem, po uzyskaniu adresu CoA przez węzeł ruchomy, jest 

zarejestrowanie tego adresu u agenta macierzystego (rys. 5.2). Agent macierzysty 

wpisuje adres otrzymany w żądaniu do swojej tablicy rutingu i wysyła 

potwierdzenie rejestracji. Duże znaczenie w tym procesie ma uwierzytelnianie 

informacji o parametrach żądania przesyłanych między węzłem ruchomym  

a agentem macierzystym. Algorytm MD5 (ang. Message Digest 5) ze 128-bitowym 

kluczem zapewnia praktycznie niemożliwy do sfałszowania cyfrowy podpis żądania 

rejestracji. W przypadku kiedy węzeł ruchomy nie może odnaleźć swojego agenta 

macierzystego, stosuje się mechanizm automatycznego odnajdywania agenta za 

pomocą adresu rozgłoszeniowego w sieci macierzystej tego węzła [64],[63]. 
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Rys. 5.2 Proces rejestracji w Mobile IP [56] 

 

Ulepszenia, które zostały zaproponowane w Mobile IPv4 zrodziły takie 

problemy, jak: ruting o strukturze trójkątnej (wzrost obciążenia w sieci macierzystej 

oraz większe opóźnienia), potrzebę desygnowania części węzłów jako agentów 

zdalnych, odrzucanie części pakietów przez rutery graniczne oraz problemy 

związane z uwierzytelnianiem i autoryzacją [102]. 

Główną zmianą w Mobile IPv6 jest brak agenta zdalnego, ponieważ IPv6 

posiada mechanizm autokonfiguracji adresu na podstawie prefiksu sieci, w której 

znajduje się dany węzeł (rys. 5.3). Nowy protokół zawiera także wbudowaną 

optymalizacje rutingu oraz bardziej wydajny i niezawodny sposób odnajdywania 

agenta macierzystego (nie powoduje to takich obciążeń sieci jak w przypadku 

poprzedniej wersji), co ma szczególne znaczenie w systemie PSK [102].  

 

 

Rys. 5.3 Przekazywanie datagramów w Mobile IPv6 [102] 
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5.2.1. Inne techniki sieciowe stosowane w sieciach ruchomych IP 

HAWAII (ang. Handoff-Aware Wireless Access Internet Infrastructure) jest techniką 

sieciową, która używa oddzielnego protokołu połączeń do utrzymania ruchomości 

wewnątrz domeny oraz innego (Mobile IP) do ruchomości międzydomenowej. 

Przemieszczanie się węzła ruchomego wewnątrz domeny jest przezroczyste dla 

agenta macierzystego. Cellural IP jest techniką zapewniającą ruchomość w sieciach 

IP o strukturze komórkowej. Domena Cellural IP składa się z określonej liczby 

węzłów tworzących topologię drzewiastą. Cellural IP oraz HAWAII są protokołami, 

które uzupełniają podstawowy protokół Mobile IP oferując szybkie i jednolite 

przełączanie w ograniczonych obszarach geograficznych [71],[15]. 

5.3. Sieci w pełni oparte na protokole IP 

W systemie PSK zasoby obliczeniowe, pamięci masowe oraz cała związana z nimi 

złożoność zostaną przesunięte z urządzeń ruchomych do infrastruktury systemu, co 

zapewni dostępność nowych usług o większych możliwościach, lepsze wyniki 

działania systemu oraz mniejszych rozmiarów, energooszczędne i mniej kosztowne 

urządzenia ruchome ze znacznie większą funkcjonalnością. Taka zmiana wiąże się 

przede wszystkim ze zmianą architektury sieciowej, którą w tym systemie stanowić 

mają sieci w pełni oparte na protokole IP, zapewniając niezawodne, skalowalne oraz 

wydajne działanie usług i aplikacji sieciowych [71]. Tego typu sieci cechuje: 

korzystanie z IP we wszystkich możliwych zastosowaniach, przesyłanie danych 

multimedialnych przez protokół IP, świadczenie usług internetowych, architektura 

rozproszonego Internetu oraz utrzymywanie zgodności działania z istniejącymi 

sieciami. Sieci IP zapewnią użytkownikowi końcowemu: możliwość dostosowania 

ich do własnego profilu, łatwość użycia, ujednolicone usługi (aplikacje 

multimedialne łączące głos i dane) oraz natychmiastowy i dynamiczny dostęp do 

spersonalizowanych usług z dowolnego miejsca. Z punktu widzenia operatora 

korzyści zastosowania sieci IP to: łatwa migracja z istniejących technik sieciowych 

do sieci opartych na IP, wydajniejsze działanie takich sieci, szybsze wdrażanie  

i uruchamianie nowych usług/aplikacji, zmniejszenie kosztów świadczenia usług 

oraz niższe koszty budowy sieci. Z punktu widzenia systemu PSK sieci oparte na 

protokole IP przewidują możliwość przyłączenia bardzo dużej liczby użytkowników 

z bardzo różnymi wymaganiami na parametry QoS. 
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Tradycyjne techniki w sieciach telekomunikacyjnych oraz podział usług  

z nimi związany tworzą pionowy model architektury. Każda usługa zależy od 

dedykowanej sieci oraz przyłączonego do niej terminala. Przykładami takich usług 

mogą być: usługi w stałej sieci telefonicznej, tradycyjne usługi transmisji danych 

oraz usługi telewizyjne. Sieci w pełni oparte na protokole IP zmieniają ten model 

architektury (usługi, sieć oraz dostęp) na model poziomy — rys. 5.4 (wszystkie 

terminale i usługi będą zgodne z funkcjonowaniem sieci Internet). W sieciach tych 

będą dostępne także istniejące obecnie usługi z modelu pionowego. Będą one jednak 

podzielone na kilka podstawowych klas: typowe usługi internetowe świadczone 

przez dostawców internetowych, usługi aplikacji internetowych świadczone przez 

dostawców takich usług (usługi bankowe, biznesowe), usługi połączeniowe (usługi 

głosowe, VoIP) świadczone przez operatorów telekomunikacyjnych oraz usługi 

multimedialne. Terminale działające w sieci IP będą dzielić się na dwie grupy: 

proste terminale o bardzo małych rozmiarach wbudowane w obiekty codziennego 

użytku (zegarki, okulary, ubrania itp.) oraz programowalne terminale inteligentne 

(PDA, telefony komórkowe, urządzenia do przekazu treści multimedialnych). Proste 

terminale będą korzystać z niewielkich rozmiarów nadajników radiowych RF lub 

sieci osobistych PAN, natomiast terminale inteligentne będą połączone za pomocą 

tradycyjnych sieci LAN lub innych publicznych sieci dostępowych. Taki podział jest 

zgodny z ideą sieci w systemie PSK [50]. 

 

 

Rys. 5.4 Porównanie pionowej i poziomej struktury usług [50] 

 

Koncepcja sieci IP ciągle wymaga jeszcze dopracowania pod względem 

akceptowalnych parametrów QoS oraz GoS, wydajnego działania ruchomych 

użytkowników sieci, bezpieczniejszego modelu bezpieczeństwa, szybkiego 

reagowania na pojawiające się błędy w sieci i związaną z tym rekonfigurację sieci 
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oraz wyeliminowanie ścisłych powiązań między warstwami sieciowymi. 

Dopracowanie tych elementów jest konieczne w systemie PSK [77]. 

5.4. Architektura usług zintegrowanych 

IntServ (ang. Integrated Services) jest modelem integrującym obsługę QoS z sieciami 

IP. Model ten jest zorientowany na odbiorcę transmisji i wymaga od stacji 

końcowych sygnalizacji żądanego poziomu gwarancji jakości obsługi za pomocą 

protokołu RSVP (przykład na rys. 5.5). Wszystkie węzły na drodze między 

odbiornikiem a nadajnikiem muszą ocenić możliwość przyjęcia żądanej rezerwacji. 

Gdy wszystkie węzły zaakceptują pozytywnie dane żądanie dokonuje się rezerwacji 

zasobów, a następnie pakiety IP są przesyłane z zarezerwowanymi parametrami 

transmisji. W systemie PSK większość usług będzie wymagała gwarancji ich 

wykonania w czasie rzeczywistym (w szczególności usługi głosowe oraz 

multimedialne), co jednocześnie wiąże się z koniecznością gwarancji parametrów 

QoS takiej transmisji. 

 

 

Rys. 5.5 Przykład architektury opartej na modelu IntServ [80] 

 

Protokół RSVP jest mechanizmem sygnalizacji służącym do przesyłania 

informacji o parametrach QoS w celu rezerwacji zasobów na ścieżce od nadawcy do 

odbiorcy (rezerwacji dokonuje się w jednym kierunku dla danego przepływu1). 

IntServ zapewnia trzy klasy usług ściśle dopasowanych do konkretnych typów 

                                                
1 przepływ reprezentuje jednokierunkowy strumień pakietów (lub grupę strumieni) ze wspólnym 

adresem nadawcy (taka transmisja może odbywać się pomiędzy procesami, hostami lub 

podsieciami). 
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aplikacji i ich wymagań. Usługi gwarantowane przeznaczone są dla aplikacji 

krytycznych, które wymagają przepływności i opóźnień w sieci na odpowiednim 

poziomie, bez strat wynikających z kolejkowania pakietów. Usługi ze sterowanym 

obciążeniem w chwili, gdy sieć jest nieobciążona działają na zasadzie best effort, 

natomiast w chwili pojawiania się zatorów poprawiają jakość transmisji, bez 

gwarantowania konkretnych parametrów. Pozostałe usługi są wykonywane 

tradycyjnie na zasadzie best effort [49]. 

W przypadku usług realizowanych w sieci w systemie PSK zaletami modelu 

IntServ mogą być: silna gwarancja parametrów transmisji, bardzo dobra obsługa 

ruchu podatnego na opóźnienie, małe zmiany opóźnienia2 oraz małe straty pakietów 

(transmisja obrazu i głosu), realizowanie nowych połączeń tylko, gdy jest to 

możliwe oraz utrzymywanie podczas awarii sieci połączeń priorytetowych kosztem 

połączeń zwykłych. Główną wadą tego modelu jest bardzo słaba skalowalność ze 

względu na duże zapotrzebowanie na zasoby używane w sygnalizacji [80]. 

5.5. Architektura usług zróżnicowanych 

Model DiffServ (ang. Differentiated Service) powstał przede wszystkim z myślą  

o zapewnieniu jakości usług w sieciach IP ze szczególnym uwzględnieniem 

skalowalności sieci, co stanowiło poważną wadę w architekturze IntServ, a co jest 

wymogiem w systemie PSK. Model usług zróżnicowanych opiera się na 

wyróżnianiu pakietów w polu DSCP (ang. DiffServ Code Point) w nagłówku IP,  

a następnie na przesyłaniu pakietów z uwzględnianiem tej informacji. Węzły 

sieciowe analizują nagłówek IP i przydzielają pakiety do kliku głównych klas ruchu, 

następnie tak oznaczone pakiety są przesyłane zgodnie z parametrami 

przyporządkowanymi danej klasie ruchu [54]. W sieciach w systemie PSK wiele 

różnych urządzeń będzie przesyłać informacje podobnego typu, które będzie można 

łatwo klasyfikować i tym samym korzystać z modelu DiffServ. DiffServ stosuje 

mechanizm PHB (ang. Per Hop Behaviors), którego zadaniem jest kolejkowanie, 

kształtowanie i ograniczanie przepływu pakietów w sieci, zgodnie parametrami 

danej klasy (rys. 5.6) [49]. Tylko węzły na brzegu sieci (rutery brzegowe) zajmują 

się oznaczaniem pakietów, pozostałe analizują jedynie informację w nagłówku  

i klasyfikują pakiety do danej klasy [54]. Podstawowe cechy modelu DiffServ to: 

                                                
2  inaczej jitter. 
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przyporządkowanie do jednego poziomu obsługi wielu przepływów, zapewnienie 

jakości obsługi QoS przez użycie kilku różnych poziomów obsługi (klas ruchu)  

w zależności od potrzeb danej aplikacji oraz brak konieczności utrzymywania 

informacji o każdym z przepływów na ścieżce transmisji [49]. 

 

 

Rys. 5.6 Architektura modelu DiffServ [80] 

 

Podstawowymi zaletami modelu DiffServ są prostota działania (wystarczy 

jedynie analiza nagłówka pakietu, zamiast ciągłej kontroli transmisji i związanego  

z tym dużego zapotrzebowania na zasoby) oraz duża skalowalność (dzięki 

sumowaniu wielu przepływów do jednej grupy). Kolejną ważną zaletą (szczególnie 

w architekturze sieci PSK) jest łatwa integracja modelu w istniejącej architekturze 

sieciowej (brak analizy nagłówka w jednym z węzłów nie przekreśla utrzymania 

transmisji na danym poziomie w całej ścieżce, którą przebywa pakiet). Wadą 

rozwiązania DiffServ może być zbyt mała liczba klas ruchu i problem przydziału 

przepływów do danej klasy (wiąże się to z pojawianiem coraz to nowszych usług 

internetowych o zróżnicowanych wymaganiach na zasoby sieciowe). 

Innym sposobem na poprawienie jakości obsługi w sieciach IP może być 

połączenie zalet obu modeli. W systemie PSK dobrym rozwiązaniem mogłoby być 

zastosowanie modelu IntServ w części dostępowej oraz modelu DiffServ w części 

rdzeniowej. Proponowane rozwiązania to odwzorowywanie sygnalizacji RSVP na 

pole w nagłówku IP oraz sumowanie rezerwacji przychodzących z części 

dostępowej sieci i użycie ich do modyfikacji kolejek w modelu DiffServ [80]. 
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5.6. Transmisja głosu w sieciach IP 

W systemie PSK wszystkie usługi, z których możemy korzystać cechują się 

inteligencją oraz dużymi możliwościami dostosowania się do potrzeb 

użytkowników. Usługi głosowe, które są podstawą sieci telekomunikacyjnych, będą 

obecne również w systemie PSK, często wzbogacone o dodatkowe możliwości. 

Jednym z założeń systemu PSK jest integracja różnych usług w ramach jednej sieci. 

Aby dążyć do realizacji tego założenia powstało kilka technik przenoszących usługi 

głosowe z tradycyjnych sieci z komutacją łączy do sieci z komutacją pakietów.  

VoIP jest techniką zapewniającą pakietową transmisję głosu w sieci IP.  

Z punktu widzenia pakietowej transmisji głosu, najważniejszą cechą sieci są małe 

opóźnienia. W tym celu w technice VoIP jest stosowany protokół bezpołączeniowy 

UDP. Protokół H.323, który umożliwia przesyłanie danych multimedialnych  

w sieciach LAN, stosuje się w technice VoIP w celu sygnalizacji i sterowania 

połączeniami, a także do pomiarów opóźnień i sprawdzania poprawności 

przesyłanych pakietów. W telefonii IP połączenie jest zestawiane przez serwer 

komunikacyjny, a następnie transmisja pakietów jest już prowadzona bezpośrednio 

(rys 5.7) [85]. 

 

 

Rys. 5.7 Połączenie głosowe realizowane w sieci IP [85] 

 

Najważniejsze korzyści z zastosowania techniki VoIP to: znaczne mniejsze 

opłat za usługi głosowe w sieci IP w porównaniu z opłatami za te same usługi  
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w tradycyjnej sieci z komutacją łączy, otwarte standardy, które zapewniają 

współpracę produktów różnych producentów, przez co umożliwiają ich dynamiczny 

rozwój oraz integracja transmisji danych i głosu w tej samej sieci [115]. Duże 

znaczenie ma też efektywne wykorzystanie zasobów sieciowych, szczególnie  

w przypadku milionów użytkowników systemu PSK (w sieci pakietowej cisza  

w rozmowie nie jest przesyłana w pakietach, natomiast w sieciach opartych na 

komutacji łączy zasoby są zajmowane od początku do końca połączenia). Obecnie 

największą trudnością w powszechnym korzystaniu z VoIP jest zapewnienie małych 

opóźnień w dużych sieciach rozległych (typu Internet). Ogólną zaletą telefonii IP3 

jest możliwość korzystania z dowolnej sieci pakietowej (np. sieci IP, ATM, Frame 

Relay
4 itp.). 

Technika VoIP umożliwia wprowadzenie jej zarówno w architekturze sieci 

scentralizowanej, jak i w architekturze rozproszonej. Ta druga możliwość jest 

szczególnie istotna, ponieważ pozwala za pomocą protokołu H.323 wprowadzić 

inteligencję sieciową5 do węzłów końcowych oraz urządzeń sterujących 

połączeniami [115]. Architektura rozproszona jest też zgodna z koncepcją 

architektury systemu PSK. 

                                                
3 telefonia IP jest nowoczesnym sposobem komunikacji głosowej w sieciach teleinformatycznych 

(do transmisji jest używana komutacja pakietów). 
4   jest to sieć przeznaczona do szybkiej transmisji danych, przy użyciu komutacji pakietów. 
5  inteligencja sieciowa odnosi się do zagadnień związanych ze stanem połączenia oraz różnymi jego 

cechami, rutingiem połączeń, świadczeniem usług głosowych, naliczaniem opłat za te usługi itp. 
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6. Ruting w systemie PSK 

Niezawodny ruting będzie wymogiem sieci w systemie PSK, ponieważ system ten 

musi działać bez przerw, aby użytkownik nie dostrzegał braku jego działania. 

Całkowite wyeliminowanie sytuacji awaryjnych jest niemożliwe, ale istnieją i ciągle 

powstają nowe techniki sieciowe zapewniające  użytkownikowi ciągłość pracy  

w trakcie awarii sieci. Powstaje też wiele technik zapewniających ruting bardziej 

wydajny od tradycyjnego, co będzie istotne w perspektywie uczestnictwa w sieci tak 

dużej liczby węzłów sieciowych. 

Z niezawodnością rutingu w systemie PSK wiążą się takie cechy algorytmów, 

jak: optymalizacja (zdolność wybierania najlepszej trasy w zależności od metryki 

rutingu), prostota i małe przeciążenia sieci (oznacza to wydajne funkcjonowanie 

oraz małe wymagania na zasoby komputerowe), stabilność (ciągłość działania  

w różnych warunkach sieciowych, odporność na pojawiające się błędy), szybka 

zbieżność (pozwala to minimalizować sytuacje powstawania pętli) oraz elastyczność 

(możliwość szybkiego i dokładnego dostosowania się do różnych warunków 

sieciowych). Także pod względem typu działania pewne algorytmy będą bardziej 

odpowiednie w systemie PSK. Najbardziej odpowiednie typy to algorytmy: 

dynamiczne (czyli takie, które dostosowują się do zmieniających się warunków 

sieciowych przez bieżącą analizę wiadomości zawierających aktualizacje rutingu), 

wielościeżkowe (podział obciążenia zapewniany dzięki wielu alternatywnym trasom 

do tego samego miejsca przeznaczenia, co pozwala osiągnąć znacznie lepszą 

przepływność i niezawodność), oparte na inteligencji ruterów (oznacza to, że rutery, 

a nie hosty obliczają i określają trasy wewnątrz sieci na drodze od węzła źródłowego 

do węzła docelowego) oraz rozróżniające ruting wewnątrz domeny od rutingu 

międzydomenowego [37].  

W systemie PSK duże znaczenie będą miały algorytmy o strukturze 

hierarchicznej rutingu. W takiej strukturze ruting jest przydzielany do pewnych 

logicznych grup, takich jak: domeny, systemy autonomiczne czy obszary. W dużych 

sieciach takich grup może być więcej, co w konsekwencji ma przyczyniać się do 

zmniejszenia ruchu związanego z rutingiem, a zatem i do zmniejszenia powstających 
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w sieci przeciążeń. Zarówno algorytmy typu link-state
1, jak i distance-vector

2 mają 

swoje wady i zalety, dlatego w systemie PSK mogą być stosowane zamiennie. 

Szybsza zbieżność i większa skalowalność to zalety algorytmów link-state, jednakże 

są one okupione kosztem większych wymagań na zasoby obliczeniowe  

i pamięciowe. Ze względu na niejednorodną architekturę w systemie PSK, 

algorytmy rutingu powinny mieć możliwość kierowania się różnymi metrykami, 

takimi jak: długość ścieżki, niezawodność ruterów, opóźnienia, dostępne pasmo, 

obciążenie sieci oraz koszty [37]. 

Protokołami mogącymi znaleźć zastosowanie w systemie PSK są protokoły 

istniejące w obecnych sieciach, takie jak: protokół BGP (ang. Border Gateway 

Protocol), dzięki dużym możliwościom zapewnienia skalowalności, protokół OSPF 

(ang. Open Shortest Path First) efektywnie działający w sieciach IP, dzięki 

wieloparametrowej metryce rutingu i możliwościom stosowania w strukturze 

hierarchicznej oraz protokół NLSP (ang. NetWare Link-Services Protocol), który 

dzięki dynamicznemu i hierarchicznemu rutingowi zapewnia dużą skalowalność  

w sieciach typu MAN i WAN. 

6.1. Ruting oparty na treści wiadomości 

Obecny Internet to duża rozproszona baza danych składająca się z serwerów z 

ogromnym bogactwem informacji. Tradycyjny ruting polega na przesyłaniu tych 

informacji pomiędzy dwoma węzłami sieciowymi o znanych adresach IP, przy 

użyciu komutacji pakietów bądź komutacji wiadomości. Obecnie takie podejście do 

odnajdywania poszukiwanej informacji wiąże się z koniecznością korzystania  

z długich i skomplikowanych adresów, których nazwa opiera się najczęściej na 

lokalizacji sieciowej serwera. Ruting oparty na treści wiadomości jest dużym 

krokiem w kierunku realizacji systemów PSK, ponieważ ułatwia wyszukiwanie  

i przetwarzanie informacji w bardzo dużych środowiskach sieciowych. W sieciach 

korzystających z tej techniki rutingu wiadomości są kierowane do odpowiednich 

węzłów sieciowych nie na podstawie adresu IP, a na podstawie ich treści oraz na 

podstawie istotnych informacji pochodzących z żądania użytkownika. Ta technika 

                                                
1 w tych algorytmach każdy ruter buduje tablicę rutingu dającą obraz całej sieci. 
2 w tych algorytmach każdy ruter wysyła informacje o znanych przez niego trasach jedynie do 

sąsiednich ruterów. 
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rutingu powstała z myślą o systemach rozproszonych (działających na 

niejednorodnych zasobach komputerowych), rozmieszczonych na szerokim obszarze 

geograficznym oraz posiadających bardzo dużą liczbę użytkowników mających 

zróżnicowane żądania pod względem wyszukiwanej informacji [17]. Ruting oparty 

na treści wiadomości jest także bardziej naturalnym sposobem przekazywania 

informacji między systemem a użytkownikiem, co również jest jednym z założeń 

systemu PSK.  

System z rutingiem opartym na zawartości informacji powinien 

charakteryzować się [78]:  

 ułatwieniem użytkownikowi dostępu do ogromnych zasobów informacji 

przez wprowadzenie logicznej struktury organizacji danych, umożliwiającej 

automatyczne uzupełnianie zapytania (żądania) użytkownika i tym samym 

bardziej precyzyjne wyszukiwanie informacji, 

 kierowaniem zapytań do serwerów najbardziej odpowiadających treści 

wyszukiwanej informacji, 

 tworzeniem metadanych3 pomocnych w organizacji przestrzeni informacji, 

 zgodnością operacyjną z istniejącymi wcześniej systemami służącymi do 

przetwarzania różnego rodzaju informacji, 

 praktycznymi sposobami uzyskiwania metadanych dotyczących zawartości 

informacji na dużej liczbie rozproszonych i często niezgodnych w działaniu 

serwerów, 

 skalowalności, zarówno pod względem liczby użytkowników, jak i pod 

względem ogromnej liczby serwerów z udostępnianą informacją. 

Idea systemu PSK zakłada, że każdy użytkownik będzie posiadał własny 

punkt dostępu do informacji otrzymywanych przez system. Użytkownik definiując 

własny profil zainteresowań umożliwi wydajne i szybkie wyszukiwanie oraz 

przetwarzanie informacji pasujących jedynie do swojego profilu. Taka technika 

rutingu wymaga, aby: informacja zawarta w dokumentach była przechowywana  

w formacie, który umożliwi dopasowanie jej do profilu zainteresowań użytkownika 

(najczęściej proponowany jest niedawno powstały język XML, zapewniający 

                                                
3 metadane to posiadające pewną strukturę, czytelne maszynowo dane zawierające charakterystyki 

innych danych, które służą ich efektywnemu i trafnemu wyszukiwaniu, szczególnie w wielkich 

zasobach Internetu, zarządzaniu nimi i ich wartościowaniu. 
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uniwersalny zapis treści informacji [17]) oraz, aby węzły sieciowe posiadały 

możliwość przesyłania dokumentów do użytkownika opierając się na dopasowaniu 

pomiędzy zawartością dokumentu, a profilem użytkownika. Istotną cechą tego 

rutingu jest też jego hierarchiczna struktura, zarówno hierarchiczna struktura 

przestrzeni informacji, jak i hierarchiczne rozmieszenie serwerów udostępniających 

te informacje. W tym celu tworzone będą zbiory wzajemnie powiązanych 

dokumentów, a serwery będą grupowane względem wspólnych cech udostępnianej 

informacji i oznaczane etykietą zawartości informacji, co ma pomóc użytkownikowi 

w łatwiejszym formułowaniu zapytań [78]. Głównym celem hierarchicznej struktury 

rutingu ma być zapewnienie dużej skalowalności tej techniki w tak dużym systemie 

jak PSK. 

6.2. Sieci ruchome ad hoc 

Ruchomość jest jedną z najważniejszych cech systemu PSK. Zapewnienie 

użytkownikowi tej cechy wymaga zarówno korzystania z istniejących 

bezprzewodowych technik sieciowych, jak też rozwijania i wdrażania nowych 

(lepiej dostosowanych do wymagań systemu PSK) rozwiązań stosowanych  

w sieciach ruchomych (np. sieci ad hoc). Sieć ad hoc (w skrócie MANET) jest 

zbiorem bezprzewodowo połączonych węzłów, które dynamicznie tworzą strukturę 

sieci i umożliwiają wymianę informacji pomiędzy sobą, bez wcześniej ustanowionej 

stałej infrastruktury sieciowej [83]. Różnica pomiędzy tradycyjną siecią 

bezprzewodową (GSM, UMTS, WLL czy WLAN) opartą na stałej sieci 

szkieletowej, a siecią ruchomą ad hoc jest pokazana na rys. 6.1. 

 

 

Rys. 6.1 Różnica pomiędzy tradycyjną siecią bezprzewodową a siecią ad hoc [83]. 
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Sieci ad hoc ze względu na swoje zastosowanie, podobnie jak systemy PSK, 

mogą działać w każdej chwili, w dowolnym miejscu oraz niezależnie od istniejącej 

na danym obszarze infrastruktury sieciowej. W sieci ad hoc wyróżniamy trzy typu 

ruchu: równorzędny (dwa węzły sieciowe znajdują się w obrębie jednego skoku), 

zdalny (połączenie między węzłami wymaga większej liczby skoków, ale jest stale 

utrzymywane — węzły pozostają w tym samym obszarze lub poruszają się jako 

grupa; jest to ruch podobny do ruchu w tradycyjnych sieciach) oraz dynamiczny 

(węzły przemieszczają się intensywnie, co powoduje gorsze warunki połączenia oraz 

przesyłanie krótkich paczek pakietów). Dużo cech sieci ad hoc oraz sieci w systemie 

PSK jest wspólna, a najważniejsze z nich to: niezależność terminali (co oznacza,  

że mogą one działać zarówno jako host oraz jako ruter, spełniając obie te funkcje 

jednocześnie), działanie rozproszone (brak scentralizowanej architektury serwerów 

sterujących ruchem w sieci; automatyczna konfiguracja węzłów sieciowych oraz 

wzajemna współpraca węzłów w celu uzyskania optymalnych połączeń), 

wieloskokowe algorytmy rutingu (dające możliwość połączeń między węzłami nie 

będącymi we wzajemnym zasięgu; pakiety są wtedy kierowane przez węzły 

pośredniczące), dynamiczna topologia sieciowa (topologia sieci może zmieniać się 

szybko i w trudny do przewidzenia sposób, dostosowując się do ruchu i warunków 

propagacji na danym obszarze), zmienne zasoby sieciowe (ze względu na możliwość 

połączeń przez kilka niejednorodnych łączy bezprzewodowych, z czego wynikają 

ograniczenia w dostępnym paśmie sieciowym), optymalizacja rutingu w celu jak 

najmniejszego poboru mocy (węzły sieciowe z ograniczonymi możliwościami 

zasilania) oraz konieczność wprowadzania znacznie lepszych mechanizmów 

bezpieczeństwa, niż te działające w obecnych sieciach [83]. 

6.2.1. Ruting w sieciach ad hoc 

Protokoły rutingu stosowane w sieciach ad hoc różnią się od protokołów takich jak: 

link-state czy distance-vector, które są stosowane w tradycyjnych sieciach ze stałą 

infrastrukturą. Głównie jest to spowodowane ograniczeniami w urządzeniach, na 

których działają (pobór mocy, dostępne pasmo). Protokołów rutingu w sieciach ad 

hoc jest obecnie bardzo dużo, niemniej jednak wszystkie powinny posiadać lub 

dążyć do realizacji takich cech, jak [20]: 
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 działanie rozproszone (brak scentralizowanej administracji umożliwiający 

dowolnym hostom na przyłączanie się do sieci i opuszczanie jej w dowolnej 

chwili); 

 ruch o charakterze „paczkowym” (cecha szczególnie ważna, jeśli chodzi  

o wyeliminowanie problemu przesyłania w sieci bardzo małych pakietów  

w stosunkowo dużych odstępach czasu); 

 brak pętli (pozwala to osiągnąć znacznie szybszą zbieżność); 

 ruting „na żądanie” (dzięki temu nie traci się cennych zasobów sieciowych 

na utrzymanie dużych tablic rutingu oraz można dużo łatwiej dostosować 

działanie protokołu do istniejących w danej chwili wzorców ruchu, co 

pozwala na znacznie wydajniejsze korzystanie z pasma sieciowego); 

 działanie prewencyjne (jest przeciwnym sposobem działania w stosunku do 

rutingu „na żądanie”, ale może być konieczne w przypadkach, gdzie 

wymagane są bardzo małe opóźnienia rutingu); 

 możliwość działania z łączami jednokierunkowymi (w sieciach ad hoc mogą 

zachodzić okoliczności, w których transmisja będzie możliwa tylko  

w jednym kierunku); 

 bezpieczeństwo (wiąże się to z koniecznością stosowania dodatkowych 

mechanizmów uniemożliwiających modyfikację działania protokołu); 

 możliwość działania w stanie czuwania (cecha korzystna ze względu na 

znacznie mniejszy pobór mocy przez urządzenia, które w danej chwili nie są 

aktywne). 

Protokoły rutingu w sieciach ad hoc można podzielić na dwie klasy: 

protokoły reaktywne (z rutingiem „na żądanie”) oraz protokoły prewencyjne (ang. 

table-driven). Protokoły prewencyjne wymagają, aby w chwili żądania przesłania 

pakietu wszystkie trasy do węzłów docelowych były znane (zaletą tego rozwiązania 

są bardzo małe opóźnienia). Protokoły reaktywne odnajdują trasę w chwili kiedy 

otrzymują żądanie przesłania pakietu, co znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na 

zasoby obliczeniowe i pamięciowe (także pozwala bardziej wydajnie korzystać  

z pasma sieciowego, ponieważ nie wymaga przesyłania aktualizacji tras, kiedy nie 

są one używane), kosztem znacznie większych opóźnienień. Protokoły reaktywne 

generują tym samym dużo mniejszy ruch związany z sygnalizacją. Obie klasy 

protokołów charakteryzują się płaską strukturą rutingu i stosowaniem algorytmów 

najkrótszej ścieżki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu QoS [70]. 
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Przykładami protokołów, które mogłyby znaleźć zastosowanie w systemie 

PSK są protokoły prewencyjne: OLSR (ang. Optimized Link State Routing) i WRP 

(ang. Wireless Routing Protocol) oraz protokoły reaktywne: AODV (ang. Ad Hoc 

On-Demand Vector) i DSR (ang. Dynamic Source Routing). Zaletami protokołu 

OLSR są: szybkie wykrywanie zmian w topologii sieci oraz łatwe zestawianie 

połączeń podczas szybkich i częstych zmian lokalizacji przez węzły źródłowe  

i docelowe. Protokół WRP wymusza w każdym węźle sprawdzanie spójności 

informacji pochodzących od jego poprzedników, co pozwala uniknąć problemu 

nieskończonych pętli (często spotykany w protokołach prewencyjnych) i osiągnąć 

znacznie lepszą zbieżność po awarii łącza. Protokoły DSR oraz AODV są 

automatycznie konfigurowane i dostosowywane do bieżącego ruchu w sieci. 

Zaletami protokołu DSR są: bardzo dobre przystosowanie do działania na 

urządzeniach z ograniczonym dostępem do zasobów (pobierana moc, pasmo), 

możliwość stosowania w łączach jednokierunkowych oraz odnajdywanie kilku 

alternatywnych tras (zachowanie ciągłości połączeń w przypadku awarii). 

Wymienione protokoły mogą być łatwo wdrażane w istniejących systemach, nie 

wymagając zmian w pakiecie IP [37]. 

Wybór i przystosowanie tego typu protokołów do systemu PSK powinny 

opierać się na: mechanizmach wyboru tras (wybór tras, które zapewnią jak najlepszą 

jakość obsługi), mechanizmach wykrywania awarii łączy i sposobach 

przekierowania na łącza alternatywne (w sposób przezroczysty dla użytkownika) 

oraz wpływie buforowania pakietów (w trakcie awarii łącza) na opóźnienia 

końcowe. Metryką rutingu w protokołach stosowanych w systemie PSK może być: 

współczynnik otrzymywanych pakietów, przeciążenia związane z sygnalizacją, 

średnia liczba skoków lub opóźnienia końcowe. 

6.2.2. Hierarchiczne protokoły rutingu 

Podane wyżej przykłady protokołów cechuje stosunkowo słaba skalowalność, 

podczas gdy jest to kluczowy element w sieciach systemu PSK. Hierarchiczne 

protokoły rutingu łączą w sobie zalety protokołów reaktywnych i prewencyjnych. 

HSR (ang. Hierarchical State Routing) jest przykładem wysoce skalowalnego 

protokołu o strukturze hierarchicznej (rys. 6.2). Zaletami grupowania są: 

wydajniejsze korzystanie z zasobów sieciowych oraz zmniejszenie w warstwie 
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sieciowej przeciążeń spowodowanych rutingiem. HSR zapewnia zarówno 

wielopoziomowe grupowanie (jest to np. fizyczne grupowanie względem 

geograficznej lokalizacji węzłów), jak też i wielopoziomowy podział logiczny 

(grupowanie względem pewnych cech podobieństwa i zgodności pomiędzy 

odpowiednimi węzłami). Logiczny podział ma duże znaczenie w zarządzaniu 

ruchomością węzłów w sieciach ad hoc [39]. 

 

 

Rys. 6.2 Przykład struktury hierarchicznej rutingu w sieci ad hoc [39] 

 

Protokół HSR został wprowadzony z myślą o dużych, ruchomych sieciach 

bezprzewodowych z przemieszczającymi się grupami. Zaletami protokołu HSR są: 

małe opóźnienia w dostępie do rzadko używanych węzłów docelowych, małe 

przeciążenia ruchu w czasie jego dużego natężenia (unikanie zalewania sieci 

informacjami o każdym z poszukiwanych węzłów docelowych) oraz informowanie  

o parametrach QoS przed ustanowieniem połączenia [62]. Zalety protokołu HSR 

(szczególnie skalowalność i hierarchiczna struktura) sprawiają, że ma on bardzo 

duże możliwości zastosowania w systemie PSK. 
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7. Sieci optyczne i komórkowe 

Sieci oparte na medium światłowodowym są techniką stale rozwijającą się, głównie 

dzięki dużej przepływności, przy znacznie mniejszych kosztach utrzymania  

i eksploatacji w porównaniu do sieci korzystających z transmisji za pomocą 

sygnałów elektrycznych. Coraz częściej podejmowane są próby doprowadzenia 

łącza światłowodowego jak najbliżej użytkownika końcowego, aby zapewnić mu jak 

największe możliwości korzystania z tego typu sieci. Sieci optyczne mają wiele 

zalet, które pozawalają zastosować je jako sieć szkieletową (główny rdzeń sieci)  

w systemie PSK. Ze względu na ruchomość użytkowników systemu PSK, ostatni 

skok w sieci (część dostępowa) musi być zrealizowany za pomocą techniki 

bezprzewodowej. Sieci komórkowe ze względu na duże rozpowszechnienie (GSM, 

CDMA) oraz ciągły rozwój (UMTS) są jednym z lepszych pomysłów na realizację 

części dostępowej w systemie PSK.  

7.1. Optyczne sieci szkieletowe 

Obecnie w sieciach istnieje kilka sprawdzonych i pomyślnie wdrożonych technik 

opartych na medium światłowodowym. Pomimo nowo powstających, znacznie 

lepszych pomysłów realizacji sieci optycznych, integracja istniejących i dobrze 

działających technik jest jednym z podstawowych założeń systemu PSK. Sieć FDDI 

(ang. Fiber Distributed Data Interface) jest powszechnie stosowana jako sieć MAN 

i wyróżnia się budową w kształcie dwóch pierścieni światłowodowych, co zwiększa 

znacznie niezawodność sieci (ciągłość pracy w przypadku awarii jednego  

z pierścieni), a także zwiększa dwukrotnie przepustowość sieci (podczas 

prawidłowej pracy obu pierścieni). Budowa sieci w postaci dwóch pierścieni 

umożliwia również łatwiejsze przyłączanie i odłączanie stacji (węzłów sieciowych), 

którymi mogą być np. bramy do podsieci o zupełnie innej architekturze, co ułatwia 

realizację wyżej wspomnianej cechy systemu PSK. Inną ciekawą techniką zgodną  

z ideą systemów PSK jest ATM i jest ona używana w sieciach LAN i WAN, 

korzystających z łączy światłowodowych. Zalety tej techniki w systemie PSK to: 

integracja różnego rodzaju ruchu (zarówno związanego z danymi przesyłanymi  

w czasie rzeczywistym, jak i ze zwykłymi danymi), przezroczystość (możliwość 

współpracy z wieloma różnymi protokołami komunikacyjnymi w innych warstwach 
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sieci), duża przepływność i wysoka niezawodność transmisji (ze względu na 

stosowane medium transmisyjne), bardzo małe opóźnienia (ważne w przesyłaniu 

danych w czasie rzeczywistym) oraz możliwość uwzględniania profilu przesyłanego 

ruchu (obsługa ruchu zgodnie z parametrami QoS, podział ruchu na odpowiednie 

klasy). W dużych sieciach szkieletowych Gigabit Ethernet może znaleźć większe 

zastosowanie niż ATM ze względu na dużo większe przepływności oraz znacznie 

mniejsze koszty urządzeń sieciowych. Innymi bardzo rozpowszechnionymi sieciami 

optycznymi są SDH (ang. Synchronous Digital Hierarchy) oraz SONET  

(ang. Synchronous Optical Network). Zaletami sieci SDH/SONET są: niezawodna 

transmisja o dużej przepływności, możliwość przenoszenia ruchu różnego rodzaju, 

kompatybilność z różnymi technikami sieciowymi, natomiast wadą nieoptymalne 

korzystanie z pasma sieciowego oraz brak możliwości uzyskania pasma zależnie od 

potrzeb w danej chwili, co jest wymogiem aplikacji sieciowych systemu PSK [71].  

7.1.1. Połączenie protokołu IP oraz techniki WDM 

Wymienione wyżej sieci optyczne stosowały technikę zwielokrotnienia z podziałem 

czasu TDM (ang. Time Division Multiplexing) pozwalającą na przepływności do 

kilkudziesięciu Gbit/s. Rozwój sieci, ciągła potrzeba większych przepływności 

(ogromny wzrost liczby użytkowników systemu PSK), a także ograniczenia 

cyfrowej techniki TDM dały początek rozwojowi techniki analogowej o dużo 

większych możliwościach — zwielokrotnienia falowego WDM. WDM umożliwia 

zwielokrotnienie przepływności światłowodu przez równoległą, równoczesną  

i niezależną transmisję wielu promieni laserowych (kanałów optycznych) o różnych 

długościach fali świetlnej w jednym włóknie światłowodowym. W przypadku, gdy 

w pojedynczym włóknie przesyła się większą liczbę promieni, to określa się to jako 

technikę DWDM (ang. Dense WDM). DWDM pozwala na bardzo duże 

przepływności (rzędu Tbit/s i większych) przy jednoczesnym obniżeniu kosztów 

transmisji, dzięki czemu może stanowić podstawową technikę transmisji optycznej 

w wysoce skalowalnych sieciach szkieletowych systemu PSK. Duże przepływności 

sieci DWDM umożliwiła zmiana architektury sieci — wprowadzenie krotnic 

transferowych OADM (ang. Optical Add/Drop Multiplexer) oraz przełącznic 

optycznych OXC (ang. Optical Cross-Connect), a także zmiana w sposobie rutingu 

(przełączanie kanałów na podstawie długości fali λ) [13],[58]. Optyczne sieci 
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DWDM o strukturze kratowej posiadają kilka istotnych zalet (szczególnie pod 

względem wymagań systemów PSK) w porównaniu ze strukturą pierścieniową 

opartą na technice TDM i są to: skalowalność (zapewniająca realizację usług  

o największej przepływności transmisji i jednolitą współpracę z ruterami IP oraz 

istniejącą techniką TDM), pasmo dostępne „na żądanie” (mechanizmy 

dynamicznego korzystania z pasma właściwe dla protokołu IP, co zapobiega 

natłokom w sieci), znacznie wydajniejsze korzystanie z zasobów sieciowych (kilka 

kanałów optycznych w jednym włóknie światłowodowym), dynamiczne świadczenie 

usług pomiędzy użytkownikami końcowymi, protekcja i odtwarzanie1 zasobów 

sieciowych, zapewnienie parametrów QoS dla danego rodzaju ruchu, możliwość 

transmisji ruchu związanego z różnymi rodzajami usług w jednym światłowodzie 

oraz mniejsze koszty utrzymania sieci (pojedyncze wzmacniacze optyczne dla kilku 

kanałów, zamiast kilku oddzielnych wzmacniaczy elektronicznych) [5],[71]. 

Przedstawiony w poprzednim rozdziale protokół IP stanowi podstawę 

przyszłych sieci pakietowych, natomiast technika DWDM i jej dalsze modyfikacje 

stanowią podstawę w optycznej sieci transportowej. Połączenie tych technik  

z pewnością odegra kluczową rolę w budowie niezawodnej i skalowalnej 

architektury sieciowej w systemie PSK [58]. Najczęściej spotykana i stosowana 

architektura oparta na sieci optycznej jest przedstawiona na rys. 7.1A. Wszystkie 

trzy techniki sieciowe (SONET, ATM, IP), omawiane wcześniej, mogą działać 

niezależnie od siebie, co wprowadza znaczną nadmiarowość (nieoptymalne 

korzystanie z zasobów sieciowych, powielanie funkcji zabezpieczających przed 

powstawaniem błędów i awarii łączy itp.). Konsekwencją tego było usunięcie  

z architektury sieci ATM (rys. 7.1B) i przesunięcie koniecznej funkcjonalności do 

protokołu IP. Wprowadzenie protokołu MPLS udostępniło większe możliwości 

inżynierii ruchu2 przez ustanawianie połączeń logicznych w ruterach IP oraz 

rozdzielenie płaszczyzny sterowania od płaszczyzny rutingu. Pozwoliło to 

zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem sieci, zwiększając jednocześnie jej 

wydajność. Docelowa architektura jest przedstawiona na rys. 7.1C i jest to 

połączenie wyłącznie dwóch technik sieciowych: protokołu IP oraz optycznej sieci 

                                                
1 wznawianie pracy po wystąpieniu awarii w sieci. 
2 inżynieria ruchu (ang. traffic engineering) w sieciach teleinformatycznych zajmuje się oceną oraz 

optymalizacją wydajności eksploatowanych sieci danych. 
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transportowej. Taka architektura znacznie zwiększa wydajność sieci, ułatwia 

przywracanie stanu sieci po awarii oraz zapewnia większe możliwości świadczenia 

różnego rodzaju usług. MPLS spełnia tu zadania podobne do wyżej wspomnianych, 

a także umożliwia protokołowi IP, w szczególności ruterom IP, działanie 

bezpośrednio na warstwie optycznej [53].  

 

 

Rys. 7.1 Rozwój techniki łączącej protokół IP z siecią optyczną DWDM [53] 

 

W tej architekturze zasadnicze znaczenie mają dwie płaszczyzny: danych  

i sterowania, które są rozróżniane w styku sieciowym UNI. Zanim nastąpi transmisja 

w warstwie IP, rutery na brzegu sieci optycznej muszą ustanawiać odpowiednie 

ścieżki optyczne tworząc wirtualną topologię sieci. Główne relacje pomiędzy 

ruterami IP oraz przełącznicami optycznymi OXC są definiowane  

w płaszczyźnie sterowania. W sieci optycznej używa się płaszczyzny sterowania 

opierającej się na protokołach rutingu IP oraz protokołach sygnalizacyjnych MPLS. 

Wzajemne powiązania pomiędzy płaszczyznami sterowania w sieci IP oraz w sieci 

optycznej mogą być określane w różny sposób, np.: przez rozgłaszanie informacji  

o topologii i rutingu w sieci optycznej za pomocą styku UNI lub przez określanie 

poziomu sterowania ruterami IP w wyborze odpowiednich ścieżek w sieci optycznej. 

Rozróżnia się trzy modele wewnętrznych połączeń pomiędzy sieciami IP oraz 

sieciami optycznymi: model równorzędny (traktuje te dwie sieci jako jedną 

zintegrowaną architekturę sieciową z ujednoliconym sposobem zarządzania  

i sterowania siecią oraz z jednym wspólnym protokołem rutingu), model 

nakładkowy (traktuje te dwie sieci niezależnie, w obu sieciach jest odpowiadająca 

sobie topologia rozmieszczenia oraz protokoły rutingu i sygnalizacyjne) oraz model 
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międzydomenowy (oddzielny ruting, ale z wzajemną współpracą w wymianie 

informacji o rutingu pomiędzy siecią IP a siecią optyczną) [68]. 

7.2. Techniki oparte na standardzie MPLS 

Omówione powyżej połączenie warstwy optycznej oraz warstwy IP będzie  

z pewnością stanowić podstawową architekturę sieci systemu PSK. Połączenie takie 

wymaga uproszczenia i ujednolicenia sygnalizacji oraz sterowania siecią, 

szczególnie w przypadku bardzo dużej liczby użytkowników. Jedną z technik 

możliwych do zastosowania w tym celu jest MPLS oraz jej odmiana MPλS 

stosowana w warstwie optycznej. Połączeniem zalet obu technik, stanowiącym 

wersję uogólnioną, jest standard GMPLS. 

Idea działania MPLS polega na klasyfikowaniu ruchu w ruterze brzegowym, 

w zależności od miejsca przeznaczenia. Pakiety z danej klasy są opatrywane krótką 

etykietą określającą jednoznacznie dalszą drogę pakietu przez sieć. Następnie 

wszystkie rutery wewnątrz sieci przekazują pakiet wcześniej ustaloną trasą. MPLS 

rozwiązuje większość problemów istniejących w obecnych sieciach, a także znaczną 

część problemów, które wiążą się z realizacją koncepcji sieci w systemie PSK 

(obejmuje to m.in. przepływność, skalowalność, zarządzanie jakością obsługi QoS 

oraz inżynierię ruchu). MPLS wydaje się także idealnym rozwiązaniem do 

zarządzania dostępnym pasmem oraz do spełniania wymagań wielu różnych usług  

w sieciach szkieletowych opartych na protokole IP. MPLS obejmuje także 

zagadnienia rutingu (z uwzględnieniem QoS) oraz skalowalności, a jego możliwość 

współpracy z różnymi sieciami (ATM, Frame Relay, IP) jest kolejnym z możliwych 

sposobów realizacji cech systemu PSK [114]. 

Kluczowym elementem realizacji techniki MPλS jest ustanowienie logicznej 

topologii sieci widzianej przez protokoły z wyższych warstw. Logiczna topologia 

składa się ze ścieżek optycznych o określonej długości fali λ, przenoszących pakiety 

IP. Sieć fizyczna jest złożona z węzłów optycznych oraz optycznych łączy 

światłowodowych (węzły optyczne to przełącznice optyczne OXC lub krotnice 

transferowe OADM). W celu wdrożenia techniki MPλS konieczne są takie elementy 

jak: wejściowe/wyjściowe rutery brzegowe komutowane etykietowo LSR  

(ang. Label Switch Router) — odwzorowujące adresy IP na etykiety z informacją  

o długości fali, ścieżki komutowane etykietowo LSP (ang. Label Switched Path) 
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odpowiadające określonym kanałom optycznym, rdzeniowe rutery LSR 

umożliwiające zarówno komutację ścieżek optycznych, jak i elektroniczne 

przetwarzanie pakietów z warstwy IP oraz protokół LDP (ang. Label Distribution 

Protocol) rozgłaszający informację o etykietach oraz zestawiający odpowiednie 

ścieżki optyczne. Problemami, które wymagają dalszych prac związanych z tą 

techniką są: wydzielanie i scalanie etykiet ścieżek o danej długości fali (problem 

ziarnistości wynikający ze współpracy z tradycyjną siecią z komutacją łączy) oraz 

możliwość budowania logicznej topologii sieci bez wcześniejszej znajomości profilu 

ruchu w warstwie IP [53],[71]. 

GMPLS rozszerza możliwości standardu MPLS zapewniając ujednoliconą  

i zintegrowaną płaszczyznę sterowania dla urządzeń o różnym typie przełączanego 

ruchu (ruch pakietowy, synchroniczne strumienie cyfrowe, strumienie  

z wydzielonymi kanałami optycznymi o danej długości fali λ oraz strumienie 

DWDM obejmujące przełączanie całego pasma — komutacja całych 

światłowodów). Wspólna płaszczyzna sterowania umożliwia uproszczenie 

zarządzania i korzystania z sieci przez świadczenie usług pomiędzy użytkownikami 

końcowymi, wydajne zarządzanie zasobami sieciowymi oraz zapewnianie obsługi 

parametrów QoS dla usług realizowanych w systemie PSK. GMPLS rozwiązuje 

takie problemy jak: komutacja przez różnego typu sieci (uogólnione etykiety), różne 

formy przekazywania (rozdzielenie płaszczyzny danych i sterowania), konfiguracja, 

skalowalność (wprowadzenie hierarchii ścieżek komutowanych etykietowo), 

niezawodność (mechanizmy protekcji i odtwarzania), wydajne korzystanie  

z zasobów sieciowych (używanie kombinacji unikalnego identyfikatora rutera  

i numeru łącza, zamiast adresów IP) [111]. 

7.3. Sieci całkowicie optyczne 

Sieci całkowicie optyczne AON (ang. All Optical Network) są pomysłem, który ma 

umożliwić realizację sieci o dużej skalowalności i przepływności, a przede 

wszystkim o wysokiej niezawodności. Wiele powodów, dla których powstał pomysł 

sieci całkowicie optycznych zbiega się z wymaganiami budowy sieci w systemie 

PSK i są to [40]: 
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 możliwość korzystania z bardzo szerokiego pasma transmisyjnego (dzięki 

zastosowaniu opisanej powyżej techniki DWDM oraz eliminacji urządzeń 

elektronicznych z drogi sygnału), 

 niezależność od protokołów wyższych warstw (przezroczystość protokołowa 

umożliwia zgodność operacyjną i zachowanie istniejących protokołów oraz 

jednoczesne wprowadzanie i testowanie nowych protokołów), 

 prostota funkcjonalna (zmniejszona liczba warstw protokołów zmniejsza 

opóźnienia i prawdopodobieństwo wystąpienia błędów), 

 możliwość uzyskania dużej odporności sieci na uszkodzenia (mechanizmy 

odtwarzania i protekcji w warstwie optycznej). 

Cechą sieci całkowicie optycznych jest ruting na podstawie długości fali λ, 

który zapewnia przezroczystość ścieżek pomiędzy terminalami sieciowymi, co  

z kolei pozwala w prosty sposób współdzielić zasoby sieciowe pomiędzy 

niejednorodnymi użytkownikami. Kanał optyczny λ może przenosić zarówno 

sygnały analogowe, jak i cyfrowe, używane urządzenia sieciowe mogą stosować 

różnego typu modulacje, a ich zmiana nie wymaga rekonfiguracji sieci. Jest to 

możliwe dzięki zastosowaniu cyfrowego opakowania kanału optycznego  

(ang. optical channel digital wrapper), co pozwala także na monitorowanie sygnału 

optycznego oraz na automatyczną korekcję błędów [13],[40]. Warstwa optyczna  

w sieci AON znacznie uprościła funkcje sterowania siecią, a jej podstawowym 

zadaniem jest świadczenie usług dla warstwy łącza danych. Głównymi usługami, 

które warstwa optyczna zapewnia warstwie wyższej są: ustanawianie i usuwanie 

ścieżek optycznych (jednokierunkowych lub dwukierunkowych), zapewnianie 

rutingu opartego na długości fali λ w węzłach pośredniczących, gwarantowanie 

odpowiedniego poziomu jakości obsługi QoS oraz zapewnienie wydajnego 

zarządzania siecią. Płaszczyzna sterowania ma kluczowe znaczenie w optymalnym 

działaniu sieci AON, ponieważ definiuje interfejs komunikacji pomiędzy warstwą 

optyczną, a punktami odpowiedzialnymi za zarządzanie i sterowanie siecią. Podczas 

ustanawiania ścieżki optycznej, wyższe warstwy określają jej parametry QoS. 

Pozostałe parametry istotne przy ustanawianiu ścieżki optycznej to: stopień 

przezroczystości (rodzaj warstwy fizycznej), przepływność bitowa, typ modulacji, 

szerokość pasma, maksymalna stopa błędów, dopuszczalne fluktuacje fazy, 

opóźnienia końcowe, rodzaj mechanizmów stosowanych w przywracaniu połączeń 

po awarii oraz bezpieczeństwo [40],[71]. 
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Obecnie powstaje wiele nowych technologii fotonicznych (np. komutatory 

termooptyczne i pęcherzykowe), które umożliwią budowanie urządzeń sieciowych 

(zastępujących układy elektroniczne), których działanie opiera się wyłącznie na 

przetwarzaniu fal świetlnych. Ma to zwiększyć niezawodność komutatorów, 

zwiększyć przepływność (zmniejszyć opóźnienia), a także obniżyć koszty budowy 

sieci, co ma bardzo duże znaczenie w systemie PSK. 

7.4. Sieci komórkowe w systemie PSK 

Ruchomość użytkowników systemów komputerowych spowodowała, że powstało 

wiele systemów komórkowych zapewniających użytkownikowi bezprzewodowy 

dostęp do usług zarówno głosowych, jak i danych. Pierwsze systemy komórkowe, 

zwłaszcza analogowe (AMPS, NMT 450) oraz pierwsze wersje systemu GSM 

zapewniały jedynie dostęp do usług głosowych (telefonia) i działały jedynie  

z użyciem komutacji łączy. Ewolucja systemów komórkowych, a także wzrost 

zapotrzebowania na usługi związane z pakietową transmisją danych (w systemie 

PSK przewiduje się wyłącznie transmisję pakietową) sprawił, że powstały nowe 

techniki sieciowe, jak GPRS czy EDGE ułatwiające realizację takiej transmisji. 

Jednak ciągłe zapotrzebowanie na usługi wymagające coraz większej ilości zasobów 

sieciowych (jest to jeden z powodów prac nad systemami PSK) powoduje rozwój 

systemów komórkowych (przykładem są systemy UMTS, WCDMA) oraz badania 

nad systemami następnej generacji. 

Technika GPRS była jednym z pierwszych kroków w kierunku ewolucji 

systemów komórkowych z systemów 2G do systemów 3G. GPRS jako pierwsza 

technika przybliżyła ideę połączenia dostępnego przez cały czas, co jest jednym  

z założeń w projektowaniu systemu PSK. Podstawowe zalety GPRS to: przełączana 

transmisja pakietowa pomiędzy użytkownikami końcowymi, duża przepływność 

transmisji, przełączanie pakietowe oparte na zasadzie tunelowania przez sieci oraz 

brak konieczności zmian w architekturze sieci GSM. Kolejnym krokiem w kierunku 

wprowadzenia usług systemów 3G było powstanie: WCDMA jako techniki 

szerokopasmowego dostępu radiowego, czyli techniki, na podstawie której powstał 

nowy system komórkowy UMTS oraz techniki EDGE, która powstała w celu 

zapewnienia systemowi GSM możliwości realizacji większości usług i aplikacji 

związanych z systemami 3G. Technika EDGE pozwoliła na wzrost przepływności 
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danych, wydajniejsze użycie widma radiowego w celu zwiększenia pojemności oraz 

na uruchomienie nowych usług (głównie usług multimedialnych) użytkownikom 

systemu GSM. W porównaniu z nowym systemem UMTS technika EDGE nie 

wymaga większych zmian w architekturze sieci oraz ubiegania się o nowe pasma 

częstotliwości (dużo mniejsze koszty wdrożenia), ponieważ opiera się na 

działającym obecnie systemie GSM oraz na modernizacji techniki GPRS. W swoich 

założeniach technika EDGE ma być przezroczysta dla użytkownika, czyli ma 

zapewniać te same usługi co technika WCDMA w systemie UMTS, pozwalając na 

wzajemne uzupełnianie się tych technik w różnych obszarach geograficznych [23]. 

7.4.1. UMTS całkowicie oparty na protokole IP 

UMTS zapewnia szerokopasmowy dostęp do informacji, realizację usług 

biznesowych oraz nowe formy rozrywki użytkownikom ruchomym przez sieci stałe, 

bezprzewodowe i satelitarne. Wprowadzenie w systemie UMTS architektury sieci 

opartej całkowicie na protokole IP ma umożliwić, zgodnie z ideą systemu PSK, 

nieograniczone możliwości dostępu do informacji. Bezpośrednie korzyści 

wynikające z zastosowania takiej architektury to: dużo większa liczba dostępnych 

usług (usługi multimedialne), dużo łatwiejsze wdrażanie usług i krótszy ich czas 

tworzenia, znacznie mniejsze koszty OAM, znacznie łatwiejsze świadczenie tych 

samych usług użytkownikom z różnych sieci, łatwiejsze zarządzanie  

i administrowanie siecią, niższe koszty transmisji, wydajne korzystanie z zasobów 

sieciowych oraz łatwiejszy i mniej kosztowny wzrost pojemności sieci. Na rys. 7.2 

jest przedstawiona przykładowa architektura systemu UMTS korzystająca  

z protokołu IP i z optycznej sieci szkieletowej [28],[94]. 

Aplikacje dla systemów 3G są tworzone zgodnie z koncepcją VHE  

(ang. Virtual Home Environment). Strategia ta charakteryzuje się tworzeniem usług 

niezależnych od technik systemów dostępowych, używanych jako platformy 

transportowe. Zapewnia to łatwość tworzenia usług, duże ich zróżnicowanie oraz 

krótki czas implementacji przy zachowaniu stosunkowo niskiego kosztu. VHE 

pozwala na utworzenie środowiska usług spersonalizowanych, co oznacza, że każdy 

użytkownik może korzystać z ogólnie dostępnych usług w sposób najlepiej 

realizujący jego potrzeby w dowolnym miejscu, w którym się znajduje 

(dostosowanie interfejsu użytkownika), co również spełnia założenia systemu PSK. 
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Rys. 7.2 UMTS całkowicie oparty na protokole IP [28]; RSP — ruter brzegowy sieci 

szkieletowej, RCP — wewnętrzny ruter sieci szkieletowej, GGSN — styk pomiędzy siecią 

UMTS a zewnętrzną pakietową siecią transmisji danych, SGSN — styk realizujący funkcje 

dostępu do sieci i zarządzający ruchomością, MGW — brama multimedialna, MMCS — 

serwer nadzorujący połączenia VoIP i sesje multimedialne, HSS — rejestr przechowujący 

informacje o użytkownikach sieci GSM i UMTS. 

7.4.2. Systemy komórkowe generacji 4G 

PSK jest przykładem systemu, gdzie wymagania części usług sprawiają, że systemy 

komórkowe 3G mogą nie być rozwiązaniem wystarczającym. Powodami, dla 

których zrodził się pomysł systemów następnej generacji (4G) są: możliwość 

zapewnienia interaktywnych usług multimedialnych (telekonferencje, 

bezprzewodowy Internet), szersze pasmo, większe przepływności bitowe, globalna 

ruchomość oraz przenośność usług, niskie koszty oraz skalowalność sieci 

ruchomych. Systemy 4G posiadają też dwie główne cechy systemów PSK: 

integrację oraz możliwość współpracy z różnymi technikami sieciowymi oraz 

implementują możliwość rozpoznawania kontekstu środowiska w celu większego 

dostosowania usług do potrzeb użytkowników. Główne cechy systemów 4G to: 

zastosowanie wyłącznie komutacji pakietów, korzystanie wyłącznie z urządzeń 

cyfrowych, większe pasmo, w celu mniej kosztownego świadczenia usług 

multimedialnych oraz ściślejsze zasady bezpieczeństwa [8],[71]. 
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8. Bezprzewodowe techniki sieciowe 

Obecnie istnieje bardzo wiele bezprzewodowych technik sieciowych, które 

konkurują z systemami komórkowymi do roli części dostępowej w systemie PSK. 

Ich ogromny rozwój wiąże się z bardzo dużym zapotrzebowaniem użytkowników 

ruchomych na dostęp do informacji z dowolnego miejsca na świecie, co jest 

równocześnie związane z ideą systemów PSK. Rozwój technik bezprzewodowych 

ma na celu wyeliminowanie z nich takich cech, jak: stosunkowo niewielkie 

przepływności (w porównaniu z sieciami szkieletowymi), mniejsza odporność na 

błędy i awarie sieci, czy brak zgodności operacyjnej pomiędzy sprzętem 

pochodzącym od różnych producentów. 

Sieci bezprzewodowe mogą być dwojakiego rodzaju: ze stałą infrastrukturą 

sieciową (serwery, rutery połączone np. optyczną siecią szkieletową) oraz bez 

infrastruktury sieciowej (np. sieci ad hoc, gdzie węzły sieciowe mogą jednocześnie 

pełnić rolę ruchomych ruterów — patrz punkt 6.2). Bezprzewodowe techniki 

sieciowe można podzielić pod względem obejmowanego zasięgu na: sieci krótkiego 

zasięgu (są to np. sieci osobiste PAN, korzystające głównie z infrastruktury stałej), 

bezprzewodowe sieci WLAN o dużej przepływności obejmujące niewielki obszar 

(stosowane często w budynkach oraz działające zależnie od konfiguracji zarówno  

w środowisku ze stałą infrastrukturą lub bez niej) oraz bezprzewodowe sieci MAN  

i WAN posiadające stałą strukturę komórkową ze scentralizowanym zarządzaniem 

oraz zapewniające ruchomy, globalny dostęp do danych i informacji [71]. 

Jednym z powszechnie stosowanych standardów sieci bezprzewodowych 

WLAN jest standard IEEE 802.11b1 stosowany głównie w korporacyjnych sieciach 

lokalnych. Standard zapewnia transmisję do 11 Mbit/s w paśmie 2.4 GHz. Sieci 

pracujące zgodnie z tym standardem mogą posiadać własną infrastrukturę (punkty 

dostępowe połączone optyczną siecią przewodową) lub pracować w trybie ad hoc. 

Sieci takie mogą posiadać topologie dwojakiego rodzaju: nakładających się 

wzajemnie komórek oraz komórek połączonych za pomocą innych, często 

niejednorodnych technik sieciowych. Standard ten jest ciągle rozwijany i w coraz 

                                                
1 jest on rozwinięciem wcześniejszego standardu IEEE 802.11, który zapewniał przepływność  

2 Mbit/s. 
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większym stopniu dostosowany do cech wymaganych w systemie PSK. Obecnie 

posiada on już kilka wersji, które mają spełniać nowe wymagania stawiane sieciom 

WLAN2. Wiele prac związanych z tym standardem (minimalizacja poboru mocy 

przez urządzenia sieciowe oraz zagadnienia bezpieczeństwa) są również bardzo 

istotne z punktu widzenia systemów PSK [87]. 

Bluetooth jest przykładem rozpowszechnionej techniki bezprzewodowego, 

radiowego dostępu krótkiego zasięgu, pozwalającym na transmisję zarówno głosu, 

jak i danych w trybie równorzędnym (peer-to-peer). Technika Bluetooth oraz 

systemy PSK mają bardzo zbliżone cele, jak choćby: usprawnienie łączności 

pomiędzy użytkownikiem a systemem komputerowym oraz wygodniejsze  

i spersonalizowane połączenia (uwzględniające profile użytkowników) pomiędzy 

bardzo różnymi rodzajami urządzeń końcowych. Z tych powodów Bluetooth może 

stać się kluczowym składnikiem w systemie PSK, a jego przykładowymi 

zastosowaniami mogą być: sieci domowe, techniki sieciowe stosowane w pojazdach 

ruchomych oraz elektroniczne usługi biznesowe [55]. 

UWB (ang. UltraWideBand) jest techniką bezprzewodową z dostępem 

radiowym, o bardzo dużej przepływności i niewielkim poborze mocy, zapewniającą 

transmisję pomiędzy urządzeniami elektronicznymi, przy stosunkowo niskich 

kosztach. Jej działanie jest bardzo podobne do techniki CDMA stosowanej  

w sieciach komórkowych i polega na uzyskaniu rozproszonego widma w dostępnym 

szerokim paśmie wspólnym dla wszystkich użytkowników (sygnały wejściowe 

użytkowników są wąskopasmowe). Technika UWB posiada bardzo wiele wspólnych 

cech z systemem PSK i zapewnia realizację idei informacji dostępnej dla każdego 

użytkownika i urządzenia, w dowolnej chwili i miejscu. UWB zapewnia bardzo 

dobrą transmisję treści multimedialnych na krótkie odległości, co również jest zaletą 

w systemie PSK. Technika ta cechuje się dużą skalowalnością (umożliwia 

połączenia sieciowe bardzo dużej liczby czujników rozmieszczonych na stosunkowo 

niewielkim obszarze) oraz zapewnia bezprzewodowe połączenie innych 

niejednorodnych technik sieciowych. UWB wymaga jeszcze standaryzacji, 

natomiast przeprowadzone testy pozwalają stwierdzić, że mogłaby ona być bardzo 

dobrym sposobem na realizację części dostępowej w systemie PSK [65]. 

                                                
2 np. 802.11g z przepływnością do 20 Mbit/s oraz 802.11a z przepływnością do 54 Mbit/s, pracujący 

w paśmie 5 GHz. 



 81

8.1. Sieci osobiste PAN 

Sieci osobiste PAN są w swojej koncepcji bardzo zbieżne z założeniami 

projektowymi systemu PSK, zapewniając takie cechy, jak wygodną współpracę 

urządzeń sieciowych z użytkownikiem w celu łatwej wymiany informacji oraz 

dostępność przez cały czas i w każdym miejscu (dzięki sieciom PAN system może 

być zawsze tam, gdzie jego użytkownik, co realizuje podstawowe założenie systemu 

PSK). Sieci PAN ze względu na swoją ruchomość są oparte na technikach 

bezprzewodowych (głównie sieci typu ad hoc). Zbiór, który tworzą sieci PAN to 

urządzenia takie, jak: komputery osobiste, laptopy, PDA, telefony, słuchawki, 

elektroniczne urządzenia przenośne z wbudowanym dostępem do sieci, kamery oraz 

różnego rodzaju czujniki. 

Sieci PAN można przedstawić jako zbiór przenośnych urządzeń sieciowych, 

współpracujących wzajemnie pomiędzy sobą (współdzielenie zasobów sieciowych), 

w celu realizacji wspólnych zadań ich użytkowników. Zorganizowany zbiór lub 

społeczność urządzeń może przyjmować wiele różnych postaci, zależnie od 

kontekstu środowiska i otoczenia, w którym pracuje (obszary prywatne lub 

publiczne). Umożliwia to bliską współpracę w wymianie informacji pomiędzy 

urządzeniami i ich użytkownikami oraz pomiędzy zarówno użytkownikami  

i urządzeniami, a środowiskiem, w którym się znajdują (rozpoznawanie kontekstu 

środowiska jest również cechą systemu PSK) [98],[76]. 

 

 

Rys. 8.1 Integracja bezprzewodowych technik sieciowych w systemie PSK 
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Cechami charakterystycznymi sieci PAN są: natychmiastowość działania 

(spontaniczność i niezależność działania od sposobu zarządzania siecią na danym 

obszarze), dynamiczność (możliwość przyłączenia do sieci każdego autoryzowanego 

użytkownika), rozpowszechnienie (sieć jest dostępna przez cały czas i w każdym 

miejscu) oraz silna wzajemna współpraca pomiędzy użytkownikiem a siecią 

(konfiguracja działania sieci zależna jest od konkretnego użytkownika). Sieci PAN 

są dobrym rozwiązaniem cechy niejednorodności w systemach PSK, dzięki 

możliwości współpracy z różnymi typami urządzeń, takimi jak: urządzenia służące 

rozrywce (urządzenia multimedialne wymagające szerokiego pasma oraz działania w 

czasie rzeczywistym), urządzenia sterujące (czujniki oraz aktywatory3 wymagające 

niewielkich zasobów pasma sieciowego oraz w większości działania w czasie 

rzeczywistym) oraz urządzenia informacyjne (urządzenia z dostępem do sieci 

Internet, cechujące się ruchem w postaci paczek pakietów, z użyciem metody  

best-effrort). Obecne prace nad sieciami PAN dotyczą: zgodności operacyjnej 

(współpraca urządzeń wielu różnych producentów wymaga opracowania wspólnych 

protokołów sieciowych), zgodności formatu danych obecnych w sieci (urządzenia 

muszą mieć możliwość dostępu do danych w odpowiednim formacie lub posiadać 

możliwość ich przetwarzania do własnego formatu), zasobów sieciowych 

(możliwość działania zarówno w przypadku bogatych, jak i ograniczonych zasobów 

komputerowych), autokonfiguracji działania w trybie ad hoc oraz odnajdywania 

usług (wymagana jest dynamiczność sieci ze względu na częste przyłączanie  

i odłączanie się urządzeń sieciowych) [76]. 

W sieciach WPAN (rys. 8.1) znalazły zastosowanie bezprzewodowe techniki 

sieciowe takie, jak: Bluetooth, UWB, IrDA oraz techniki oparte na standardzie IEEE 

802.15. Sieci bezprzewodowe WLAN oparte na standardzie 802.11b oraz Bluetooth 

zapewniają odpowiednią jakość obsługi oraz bezpieczeństwo. Standard 802.15 

dotyczący sieci WPAN porusza dodatkowo zagadnienia związane z pobieraną mocą, 

złożonością i wymiarami urządzeń oraz ich kosztami. Powstanie standardu sieci 

WPAN miało na celu uzyskanie: równowagi pomiędzy kosztami, zasięgiem  

i pasmem, współpracę z innymi bezprzewodowymi technikami sieciowymi oraz 

zwiększenie bezpieczeństwa w często przemieszczających się sieciach [79]. 

                                                
3 inaczej magistralne urządzenie wykonawcze, czyli urządzenie automatycznie uruchamiające inne 

urządzenia. 
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Sieci WBAN (ang. Wireless Body Area Network) są podzbiorem sieci 

osobistych PAN, związanym z miniaturowymi urządzeniami umieszczonymi blisko 

ludzkiego ciała lub zintegrowanymi z ubraniami noszonymi przez nas na co dzień. 

Sieć WBAN złożona jest z bardzo dużej liczby czujników oraz prostych i tanich 

nadajników o niewielkim poborze mocy. Nadajniki w sieci WBAN wysyłają sygnały 

o małej mocy i muszą być odporne na zakłócenia elektromagnetyczne. UWB jest 

jedną z bezprzewodowych technik sieciowych najlepiej dostosowanych do potrzeb 

sieci WBAN [95]. 

8.2. Sieci domowe 

Sieci domowe są zbiorem urządzeń, które posiadają możliwość przetwarzania, 

zarządzania, przesyłania i składowania informacji. Sieci domowe integrują w jedną 

architekturę wszystkie urządzenia elektroniczne z dostępem do sieci (począwszy od 

komputerów osobistych, drukarek i innych urządzeń peryferyjnych, przez 

urządzenia sterujące i monitorujące, po wszystkie urządzenia osobiste, jak telefony, 

PDA itp.). Obecnie istnieje bardzo wiele bezprzewodowych technik sieciowych, 

głownie radiowych (np. Bluetooth, HomeRF, SWAP oraz techniki oparte na 

standardzie 802.11), które mogą być zastosowane w sieciach domowych. Dostęp 

bezprzewodowy jest najczęściej stosowany w sieciach domowych, ze względu na 

łatwe i tanie połączenie niejednorodnych urządzeń elektronicznych (najczęściej 

różnych producentów) na niewielkim obszarze w celu umożliwienia im wymiany  

i dostępu do różnego typu informacji [112].  

Sieci domowe, podobnie jak większość sieci komputerowych, posiadają 

architekturę warstwową, gdzie niższe warstwy zapewniają określoną funkcjonalność 

warstwom wyższym, o bardziej abstrakcyjnym działaniu (rys. 8.2) [73]. 

 

 

Rys. 8.2 Architektura warstwowa sieci domowych [73] 
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Bezprzewodowe techniki sieciowe posiadają takie zalety, jak: brak stałej, 

przewodowej infrastruktury sieciowej, prosta instalacja i łatwość użycia nowych 

technik sieciowych powstających z myślą o systemach PSK (w tym aplikacji 

multimedialnych i systemów zapewniających użytkownikowi różne formy rozrywki 

przez sieć Internet), zgodność operacyjna z innymi technikami stosowanymi  

w sieciach domowych, niewielkie koszty oraz bezpieczeństwo, na poziomie 

zadowalającym użytkownika sieci domowej. Jedną z największych zalet 

bezprzewodowych sieci domowych jest dostęp do informacji i danych przez cały 

czas i w dowolnym miejscu w obszarze budynku. Celem bezprzewodowej techniki 

nie jest całkowite zastąpienie w budynkach tradycyjnej sieci szkieletowej opartej na 

medium przewodowym, a jedynie uzupełnienie jej przez stworzenie podsieci 

korzystających z dostępu radiowego lub cyfrowej transmisji w podczerwieni. Takie 

rozwiązanie ma zapewnić użytkownikowi komfort i niezawodne korzystanie  

z aplikacji oraz usług oferowanych w sieci domowej [21]. 

Wśród bezprzewodowych technik sieciowych stosowanych w sieciach 

domowych wymienia się głównie te oparte na dostępie radiowym. W odróżnieniu od 

wymienionych powyżej technik radiowych, IrDA jest protokołem transmisji 

cyfrowej w podczerwieni. Jej ograniczeniem jest konieczność umieszczenia 

nadajnika i odbiornika we wzajemnym zasięgu widoczności, natomiast zaletą bardzo 

szybkie i proste uruchomienie [21],[42]. Z technik radiowych największe 

zastosowanie w sieci domowej mogą znaleźć Bluetooth oraz HomeRF. Zaletami obu 

technik jest zapewnienie ciągłej transmisji, pomimo zmiany lokalizacji użytkownika 

w obrębie budynku. Obie techniki posiadają niewielki zasięg, ale w zupełności 

wystarczający do zastosowań w tego typu sieciach. Wadą mogą być jedynie zbyt 

małe przepływności w zastosowaniach multimedialnych, jednak tu dużą przyszłość 

ma technika UWB, o której wspomniano wcześniej. Techniki sieciowe oparte na 

standardzie 802.11 również mogą być stosowane w sieciach domowych, jednak ich 

cena jest znacznie wyższa od Bluetooth czy HomeRF.  

Sieci domowe, ze względu na uwzględnianie profili użytkowników oraz 

zapewnianie im ruchomego dostępu do informacji będą miały duże znaczenie przy 

tworzeniu części dostępowej w systemie PSK. 
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9. Inne techniki sieciowe stosowane w systemie PSK 

Obecnie istnieje bardzo wiele technik sieciowych, których cechy częściowo lub  

w znacznym stopniu odpowiadają koncepcji systemów PSK. Ciągle powstają także 

nowe techniki, dostosowane do wymogów stawianych przez systemy PSK. 

Wymienienie ich wszystkich nie jest możliwe, jednak kilka z nich, najbardziej 

istotnych i stale się rozwijających, zostanie przedstawionych w tym rozdziale.  

9.1. Technika identyfikacji radiowej RFID 

System globalnej identyfikacji obiektów RFID (ang. Radio Frequency 

Identification) jest techniką opartą na bezprzewodowym dostępie do informacji  

o obiektach za pomocą miniaturowego nadajnika radiowego RF, dzięki użyciu 

specjalnego kodu EPC (ang. Electronic Product Code). Wszystkie obiekty 

wyposażone w nadajniki RFID oraz urządzenia do odczytu unikalnego kodu EPC 

wysyłanego przez te nadajniki tworzą sieci EPC (rys. 9.1). Sieć EPC, dzięki 

nadajnikom RFID umożliwia komputerom rozpoznawanie oraz identyfikację 

obiektów codziennego użytku, a także ich odszukiwanie, śledzenie, monitorowanie 

stanu i związanych z nimi zdarzeń oraz wykonywanie na tych obiektach różnych 

działań. Technika RFID będzie mieć zasadnicze znaczenie w przemyśle 

produkcyjnym, sprzedaży detalicznej, transporcie, opiece zdrowotnej, badaniach 

naukowych dotyczących życia, w produkcji środków farmaceutycznych oraz  

w organizacjach rządowych, oferując dostęp w czasie rzeczywistym do ogromnych 

zasobów informacji związanej z każdą z tych dziedzin. Umożliwi ona tworzenie na 

bieżąco dużych baz danych, co pozwoli na stworzenie lepszych metod 

inwentaryzacji i wyszukiwania produktów dokładnie spełniających nasze 

wymagania [51]. 

Ze względu na swoje niewielkie rozmiary1 nadajniki RFID (układ 

elektroniczny wraz z anteną) umożliwiają wbudowanie ich w dosłownie każdy 

obiekt codziennego użytku, co sprawia, że idea systemów PSK związana  

z połączeniem wszystkich obiektów w jedną globalną sieć staje się bardziej realna. 

Także cena nadajników, która ciągle maleje oraz możliwość stosowania nadajników 

                                                
1 rozmiary obecnie produkowanych nadajników RFID to ok. 0.3 mm na 0.3mm. 
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nie wymagających zasilania (zasilanie z czytników) również przybliża realizację 

sieci w systemie PSK. Obecnie istnieje kilka typów systemów RFID różniących się: 

zasięgiem działania (maksymalna odległość pomiędzy nadajnikiem a czytnikiem), 

trybem dostępu (tylko odczyt; zapis i odczyt), stosowanym protokołem 

(zapobiegającym kolizjom, w celu równoczesnego odczytu z kilku nadajników 

RFID) oraz częstotliwością, na której działają [75]. Nadajniki RFID dzielą się na: 

aktywne (zasilane z baterii, możliwe do odczytu z dalszej odległości dzięki 

odpowiedniej sile sygnału nadawanego), częściowo bierne (częściowo zasilane  

z baterii, a częściowo z czytnika) oraz bierne (całkowicie zasilane przy użyciu 

indukcji elektromagnetycznej podczas odczytu, umożliwiające zastąpienie kodów 

paskowych) [51]. 

 

 

Rys. 9.1 Globalna sieć obiektów z nadajnikami RFID oznaczonych kodami EPC [51] 

 

Kod EPC zapewnia unikalny identyfikator dowolnego obiektu na świecie. 

Składa się on z: nagłówka (określa wersję kodu), pola określającego producenta, 

pola klasy obiektu (produktu) oraz unikalnego numeru seryjnego. Kod EPC jest 

ściśle związany z danym obiektem i można go uzyskać dzięki nadajnikowi RFID. 

Specjalne czytniki kodu EPC wysyłają te informacje do komputera, który tłumaczy 

ten numer na zapytanie do bazy danych z usługami odnajdywania nazw obiektów. 

Następnie w bazie tej jest odnajdywany adres URL serwera, na którym znajdują się 

informacje o tym obiekcie, zapisane w języku PLM (ang. Product Markup 

Language). Technika RFID oraz jej modernizacje będą mieć zasadnicze znaczenie  

w realizacji systemu PSK [51]. 

9.2. Technika usług internetowych 

Technika usług internetowych (ang. Web Services) jest nowym sposobem 

udostępniania usług (ich logiki działania, bez interfejsu użytkownika) przez sieć 
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Internet, w celu realizacji różnych zadań w dowolnym miejscu i na dowolnym 

urządzeniu. Technika ta jest ciągle w fazie rozwoju i powstawania standardów, które 

mają zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie, a wiele jej cech, jak choćby 

rozdzielenie logiki aplikacji od interfejsu użytkownika, sprawia, że może mieć ona 

duże zastosowanie w systemie PSK. Web Services to luźno powiązane ze sobą 

elementy programowalne z możliwością wielokrotnego użycia w różnych 

aplikacjach, które realizują głównie zadania logiki biznesowej i są dostępne przez 

istniejące standardy internetowe. Standardy te to np.: uniwersalny język zapisu  

i wymiany danych XML, protokół SOAP (ang. Simple Object Access Protocol) 

umożliwiający wywoływanie i wykonywanie usług Web Services, publikowanych  

w sieci za pomocą WSDL (ang. Web Services Description Language)  

i wyszukiwanych za pośrednictwem rejestru UDDI (ang. Universal Description, 

Discovery, and Integration).  

Zalety tej techniki w systemie PSK to: komunikacja pomiędzy usługami 

niezależnie od platformy sprzętowej (urządzenia ruchome), niezależność od języka 

programowania aplikacji, mniejsza podatność na błędy, mniejsze koszty wdrożenia 

usług, łatwość tworzenia nowych usług oraz duże ułatwienia w realizacji zadań 

logiki biznesowej [56]. 

9.3. Sieci następnej generacji NGN oraz sieci inteligentne 

Sieci następnej generacji NGN są oparte na pakietowej transmisji danych 

zapewniając użytkownikowi dostęp do szerokopasmowych usług multimedialnych 

oraz całej gamy usług wprowadzonych w sieciach inteligentnych IN. Architektura 

sieci NGN składa się z trzech warstw: usługowej (odpowiadającej za aplikacje  

i usługi), sterowania (odpowiadającej za sygnalizację) oraz transportowej (warstwa 

integrująca różnego rodzaju sieci). Z perspektywy systemów PSK, sieci NGN 

posiadają takie zalety, jak: elastyczność w tworzeniu aplikacji i usług, znacznie 

niższe koszty OAM, podział ruchu na klasy usługowe w celu gwarancji 

odpowiedniej jakości obsługi, dostosowanie do działania w środowisku 

niejednorodnych technik sieciowych, zdolność do realizacji złożonych schematów 

sterowania ruchem abonenckim oraz połączenie w jednej sieci usług głosowych oraz 

transmisji danych. Sieci NGN umożliwią realizację: usług dostosowanych do 
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konkretnych profili użytkowników, telekonferencje multimedialne oraz 

wideotelefonię [61]. 

Największą zaletą sieci inteligentnej IN jest zdolność ulepszenia istniejących 

usług oraz wprowadzenie nowych usług, zapewniających nowe źródła dochodów dla 

operatorów telekomunikacyjnych. Dzięki temu dostawcy usług internetowych mogą: 

szybko wdrażać nowe usługi, szybko i wydajnie zmieniać logikę działania usług, 

być niezależnym od producenta i dostawcy usług, a także tworzyć otwarte interfejsy, 

dzięki którym łatwiej wprowadzić nowe komponenty sieciowe [113]. 

9.4. Różnorodność technik sieciowych w systemie PSK 

Obecnie istnieje grupa technik sieciowych częściowo zgodnych z wymogami 

systemów PSK oraz kolejna grupa technik, które są w trakcie rozwoju bądź 

dopracowywania standardów w celu spełniania wymogów w systemie PSK. Ważną 

cechą systemu PSK jest możliwość rozpoznawania kontekstu środowiska. Techniką, 

która mogłaby pomóc w realizacji tej cechy jest bezprzewodowa, zintegrowana sieć 

czujników. Korzysta ona z fizycznie ograniczonych, gęsto rozmieszczonych sieci  

z wbudowanymi czujnikami, sterowaniem i przetwarzaniem. Bezprzewodowe sieci 

czujników łączą technikę mikrosensorową, przetwarzanie sygnałów o niskim 

poziomie mocy oraz technikę bezprzewodowego dostępu sieciowego. Zaletami tej 

techniki są niskie koszty oraz wysoka skalowalność [66]. Podobną techniką jest 

system LonWorks służący do przesyłania informacji kontrolno-sterujących. 

LonWorks to inteligentny, rozproszony system sterowania oparty na sieci węzłów 

inteligentnych, mogących korzystać z różnego typu medium komunikacyjnego. 

Techniką, która może pomóc rozwiązać problemy bezpieczeństwa w systemie PSK 

jest wirtualna sieć prywatna VPN (ang. Virtual Private Network). Sieci VPN cechuje 

wysoki poziom bezpieczeństwa transmisji, przezroczystość oraz niskie koszty 

wdrożenia (mogą one pracować z istniejącymi obecnie sieciami komutowanymi) 

[56]. Innymi technikami mogącymi znaleźć zastosowanie w systemie PSK 

(szczególnie w sieciach domowych), również korzystającymi z istniejącej 

architektury sieciowej są: HomePNA (ang. Home Phoneline Networking Alliance) 

oparta na skrętce telefonicznej oraz technika PLC (ang. Power Line 

Communications) oparta na okablowaniu energoelektrycznym, zarówno 

wewnętrznym, jak i zewnętrznym. 
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10. Kierunki badań i rozwoju systemów PSK 

Początki systemów PSK sięgają lat 90-tych, jednak ciągle nie istnieją oficjalne 

standardy dotyczące budowy i funkcjonowania takich systemów. Jest to 

spowodowane ogromną złożonością tych systemów oraz problemami związanymi  

z ich wdrożeniem i integracją z istniejącymi systemami komputerowymi. Aby 

systemy te mogły działać w pełni funkcjonalnie potrzeba jeszcze wielu badań 

naukowych, a w szczególności prac prowadzonych w laboratoriach dużych firm 

informatycznych oraz wzajemnej współpracy pomiędzy tymi firmami. Końcowym 

wynikiem tych badań i testów muszą być standardy, które pozwolą na zrobienie 

kolejnego znaczącego kroku w rozwoju systemu PSK. 

10.1. Przenikające sieci komputerowe 

Sieci w systemie PSK są najważniejszą częścią wymagającą dostosowania do 

obecnej infrastruktury w celu poprawnego funkcjonowania systemu. Znaczącym 

zagadnieniem dotyczącym sieci jest automatyczna konfiguracja nowo przyłączanych 

urządzeń. Pewne mechanizmy autokonfiguracji zostały opisane w rozdziale 4, 

jednak ze względu na ogromną liczbę przyłączanych i odłączanych urządzeń oraz 

częstą zmianę ich lokalizacji mogą one nie być wystarczające w systemie PSK. 

Częste zmiany w konfiguracji oraz strukturze sieci wymagać będą powstania 

mechanizmów wykrywania błędów i ich automatycznego usuwania (np. przez 

rekonfigurację sieci). Skutecznym sposobem radzenia sobie z tymi problemami 

mogą być mechanizmy protekcji przeciw błędom oraz dostosowywanie aplikacji do 

zasobów sieciowych w trakcie ich działania [27]. 

Wiele problemów powstaje z braku dopasowania urządzeń ruchomych 

(telefonów komórkowych, PDA itp.) do działania w tradycyjnej sieci łączącej 

komputery stacjonarne. Ujednolicenie stosowanych obecnie technik sieciowych oraz 

powstanie systemów 3G, a także prace nad rozwojem systemów 4G mają być 

rozwiązaniem tych problemów. Ze względu na liczbę użytkowników oraz aplikacji  

i usług sieciowych ciągle trwają pracę nad technikami sieciowymi, które zapewnią 

wysoką skalowalność takiej architektury (dotyczy to szczególnie mechanizmów 

odnajdywania usług). Kluczową cechą systemu PSK jest ruchomość jego 
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użytkowników, z czym wiąże się potrzeba rozwoju bezprzewodowych technik 

sieciowych, zapewniających odpowiednią skalowalność [4]. 

Innymi zagadnieniami poruszanymi podczas prac nad siecią w systemie PSK 

są: rozszerzalność (możliwość korzystania z usług sieciowych w różnych 

podsieciach bez konieczności przerw w ich działaniu), rozwój protokołów 

sieciowych (głównie protokołu IPv6 oraz jego cech związanych z ruchomością), 

zwiększenie bezpieczeństwa stosowanych technik sieciowych w części dostępowej 

(szczególnie technik bezprzewodowych), rozwój technik sieciowych pod kątem 

korzystania z mechanizmów QoS (istotne ze względu na coraz większą liczbę 

świadczonych usług multimedialnych wymagających strumieniowania w czasie 

rzeczywistym) oraz inteligentne sterowanie pobieraną mocą (głównie  

w urządzeniach ruchomych o niewielkich rozmiarach) [71],[74]. 

10.2. Warstwa pośrednicząca pomiędzy systemem a siecią 

W systemie PSK aplikacje i usługi będą niezależne od platformy sprzętowej, na 

której będą uruchamiane. Duża niejednorodność w stosowanych technikach 

sieciowych będzie wymagała stworzenia udogodnień w warstwie pośredniczącej  

w postaci różnego rodzaju komponentów oraz interfejsów pośredniczących. Jedną  

z propozycji jest stworzenie „niewidocznych” interfejsów pośredniczących 

pomiędzy systemem PSK, a jego użytkownikami. Działanie tych interfejsów ma 

polegać na sterowaniu systemem przez informacje dostępne w otoczeniu za pomocą 

różnego rodzaju czujników oraz kamer rozpoznających czynności i zamiary 

użytkowników (informacje te byłyby przetwarzane w warstwie pośredniczącej). 

Taki sposób działania jest bardziej naturalny z punktu widzenia użytkownika,  

co również jest założeniem projektowym systemu PSK. Rozpoznawanie kontekstu 

środowiska i dostosowanie systemu do tej informacji jest również zadaniem, które 

będzie musiała realizować warstwa pośrednicząca [74],[19]. 

10.3. Systemy PSK 

Systemy PSK wymagają obecnie nie tylko powstania oficjalnych standardów, ale 

również dużej liczby badań i testów związanych z wprowadzonymi w nich nowymi 

cechami, niedostępnymi w obecnie istniejących systemach. Postrzeganie zamiarów 

użytkownika i rozpoznawanie kontekstu środowiska to dwie cechy, które wymagają 
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dokładnego zdefiniowania ich zakresu działania oraz sposobu realizacji w systemie 

PSK. Obecnie największą trudnością jest dokładne sprecyzowanie w jakich 

sytuacjach powinny być podjęte inteligentne działania przez system i jak 

rozpoznawać wybrane zdarzenia (jakie techniki sprzętowe stosować do tego celu).  

Z problemem tym wiąże się również opracowanie sposobu zarządzania informacją  

o kontekście środowiska pochodzącą z różnych źródeł (najczęściej o różnej 

dokładności) [74],[19]. Obecnie istnieją już składniki sytemu PSK, jak na przykład: 

technika sprzętowa (inteligentne urządzenia przenośne), technika sieciowa (dostęp 

bezprzewodowy), elementy warstwy pośredniczącej (rozbudowane interfejsy GUI 

pozwalające śledzić działania użytkownika) oraz aplikacje i usługi niezależne od 

platformy sprzętowej. Jednak integracja tych czterech elementów w jeden poprawnie 

działający system jest ciągle złożonym problemem. Budowane aplikacje  

i usługi muszą mieć zdefiniowaną jedynie logikę działania, tak aby można było je 

uruchomić na dowolnym urządzeniu elektronicznym z dostępem do sieci 

(szczególnie na urządzeniach o dużych ograniczeniach na pobieraną moc) [71],[74]. 

Z punktu widzenia producentów systemów komputerowych oraz operatorów, 

którzy będą świadczyć usługi działające w tych systemach, najważniejsze będzie 

rozwiązanie problemów społecznych, ekonomicznych i prawnych. Powstanie 

konieczność wprowadzenia pewnych zmian w otaczającej nas na co dzień, z pozoru 

niewidocznej infrastrukturze komputerowej (m.in. rozmieszczenie różnego rodzaju 

czujników przekazujących informację do systemu). Bardzo istotne będzie 

zapewnienie bezpieczeństwa przesyłania w systemie danych o użytkowniku 

(informacji o jego profilu). Duże znaczenie będzie miał też odpowiedni system opłat 

i rozliczeń za korzystanie z systemu, który zapewni korzyści zarówno 

użytkownikowi, jak również operatorom i producentom [71],[47]. 

10.4. Wizja rozwoju systemów komputerowych 

Rozwój systemów komputerowych (rys. 10.1) zaczął się od ogromnych komputerów 

obliczeniowych, z których korzystało bardzo wielu użytkowników. Problemem był 

wtedy duży stopień skomplikowania obsługi takich komputerów oraz dostęp dla 

zamkniętej grupy użytkowników. Komputery osobiste PC wprowadziły rewolucję  

w rozwoju systemów komputerowych, a ich połączenie przez sieć komputerową dało 

podstawy do rozwoju rozproszonych systemów komputerowych. Systemy te 
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umożliwiły współdzielenie zasobów komputerowych oraz globalny dostęp do 

informacji. Systemy te stanowiły podstawę rozwoju sieci Internet, a obecnie wraz  

z systemami ruchomego dostępu do informacji dają podstawę do rozwoju systemów 

PSK. W systemie PSK założeniem jest zapewnienie użytkownikowi nieprzerwanego 

dostępu do informacji za pomocą różnych urządzeń dostępnych w miejscu,  

w którym w danej chwili się znajduje [19]. 

 

 

Rys. 10.1 Rozwój systemów komputerowych [91] 

 

Największymi problemami, które stoją na drodze rozwoju systemów PSK są: 

zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa tych systemów, wbudowanie inteligencji  

w obiekty codziennego użytku oraz personalizacja środowiska komputerowego 

(przystosowanie urządzeń do korzystania z profili użytkowników). Ubieralne 

systemy komputerowe oraz sieci osobiste PAN mogą stanowić częściowe 

rozwiązanie tych problemów lub być podstawą do poszukiwania nowych rozwiązań 

umożliwiających wdrożenie systemów PSK. 
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11. Podsumowanie 

Celem tej pracy była analiza istniejących obecnie technik sieciowych stosowanych 

w telekomunikacji oraz systemach informatycznych w zastosowaniu do 

przenikających systemów komputerowych. Obecnie, ze względu na wzajemne 

przenikanie się obszarów telekomunikacji, sieci komputerowych oraz systemów 

informatycznych, powstała konieczność stworzenia jednolitego systemu, który 

ukryłby w sobie całą złożoność integracji tych trzech obszarów, a jednocześnie 

uprościł dostęp do informacji od strony użytkownika. Dynamiczny rozwój tych 

obszarów powoduje powstawanie wielu nowych możliwości dostępu do informacji. 

Z rozwojem tym wiąże się jednak bardzo duże zróżnicowanie w sprzęcie 

pochodzącym od różnych producentów, co za tym idzie zmuszanie użytkownika do 

uczenia się obsługi tych urządzeń (ich interfejsów) oraz zmiany swoich 

przyzwyczajeń. System PSK ma stanowić rozwiązanie tego problemu, a więc 

sprawić, aby użytkownik osiągnął maksymalny komfort w szeroko rozumianym 

dostępie do informacji w każdym miejscu i czasie, na dowolnym urządzeniu oraz  

z uwzględnieniem swoich potrzeb, przyzwyczajeń oraz cech osobistych. 

Stworzenie tak złożonego systemu wymaga podziału na cztery główne 

obszary: sieci, warstwy pośredniczącej, aplikacji i usług oraz użytkowników 

systemu. W pierwszej części pracy zostały przedstawione najważniejsze cechy oraz 

założenia projektowe dotyczące całości systemu PSK (rozdział 2) oraz szczegółowe 

wymagania i cechy dotyczące budowy sieci w tym systemie (rozdział 3). Główne 

rozdziały pracy (4-9) stanowiły przegląd istniejących technik sieciowych 

(protokołów, architektury itp.) oraz propozycje ich modernizacji, w celu 

zastosowania ich w systemie PSK. Mając na uwadze cechy systemu PSK oraz 

analizując te techniki udało się znaleźć wiele rozwiązań sieciowych, dzięki którym 

realizacja systemu jest możliwa, co również zostało zamieszczone w tych 

rozdziałach. Szczególna uwaga została zwrócona na wzajemną integrację różnych 

technik (połączenie bezprzewodowych sieci dostępowych z optycznymi sieciami 

szkieletowymi) oraz na możliwości ich współpracy pomiędzy sobą. Udało się także 

zaproponować kilka nowych, prototypowych rozwiązań sieciowych, jak choćby 

UWB czy RFID, które nie są jeszcze stosowane na szeroką skalę (ze względu na 

brak oficjalnych standardów), ale posiadają bardzo wiele cech spełniających 
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założenia projektowe systemu PSK. Przy ocenie przydatności tych technik brane 

były pod uwagę takie cechy, jak: jakość obsługi QoS, niezawodność protokołów, 

bezpieczeństwo oraz odporność na błędy i awarie. W rozdziale 10 przedstawiono 

kierunki dalszych badań i rozwoju, dotyczące zarówno obszaru sieci, jak i całości 

budowy przenikających systemów komputerowych. W rozdziale tym, nakreślono 

istniejące obecnie problemy i przeszkody w realizacji budowy takiego systemu. 

Obecnie wiele znanych firm (Hewlet Packard, IBM) oraz uczelni (MIT) 

pracuje w swoich laboratoriach nad uruchomieniem wersji prototypowej systemu. 

Informację o tym można uzyskać na stronach internetowych wspomnianych 

instytucji. Pomimo wnikliwej analizy pozostaje jeszcze wiele pytań bez odpowiedzi. 

W całej pracy znajduje się duża liczba odnośników do literatury. Ma to ułatwić 

znalezienie odpowiedzi na część z tych pytań, a także stanowić pomocną informację 

dla osób zainteresowanych szczegółowym zagadnieniem związanym  

z wybraną częścią dotyczącą systemu PSK. Ze względu na objętość pracy nie mogła 

zostać zamieszczona dokładniejsza analiza, jednak każdy rozdział stanowi podstawy 

do rozpoczęcia dalszych prac, choćby przez studiowanie literatury z nim związanej. 

W obecnym społeczeństwie informacja oraz dostęp do niej jest sprawą 

niezwykle istotną, ponieważ to ona w różnej postaci zapewnia nam korzyści 

finansowe oraz ułatwia radzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych. Tym 

społeczeństwem jesteśmy my sami i niezależnie od posiadanej wiedzy na tematy 

związane z komputeryzacją, każdy z nas potrzebuje systemu, który w prosty  

i bezproblemowy sposób zapewni możliwość otrzymywania tej informacji  

w dowolnej chwili i miejscu, kiedy tylko jej potrzebujemy. Realizacją takiego 

systemu mają być właśnie przedstawione w tej pracy przenikające systemy 

komputerowe. 
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Streszczenie pracy 

 

Praca ta jest analizą istniejących obecnie technik sieciowych stosowanych w 

telekomunikacji oraz systemach informatycznych w zastosowaniu do przenikających 

systemów komputerowych. System PSK ma sprawić, aby użytkownik osiągnął 

maksymalny komfort w szeroko rozumianym dostępie do informacji w każdym 

miejscu i czasie, na dowolnym urządzeniu oraz z uwzględnieniem swoich potrzeb, 

przyzwyczajeń oraz cech osobistych. Stworzenie tak złożonego systemu wymaga 

podziału na cztery główne obszary: sieci, warstwy pośredniczącej, aplikacji i usług 

oraz użytkowników systemu. Pierwsza część pracy przedstawia najważniejsze cechy 

oraz założenia projektowe dotyczące całości systemu PSK (rozdział 2) oraz 

szczegółowe wymagania i cechy dotyczące budowy sieci w tym systemie (rozdział 

3). Główne rozdziały pracy (4-9) stanowią przegląd istniejących technik sieciowych 

(protokołów, architektury itp.) oraz propozycje ich modernizacji w systemie PSK. 

Mając na uwadze cechy systemu PSK oraz analizując te techniki opisano wiele 

rozwiązań sieciowych, dzięki którym realizacja systemu jest możliwa. Szczególna 

uwaga została zwrócona na wzajemną integrację różnych technik (połączenie 

bezprzewodowych sieci dostępowych z optycznymi sieciami szkieletowymi) oraz na 

możliwości ich wzajemnej współpracy. Zaproponowanych zostało kilka nowych 

rozwiązań sieciowych, jak choćby UWB czy RFID, które posiadają bardzo wiele 

cech spełniających założenia projektowe systemu PSK. Przy ocenie przydatności 

tych technik brane były pod uwagę takie cechy, jak: jakość obsługi QoS, 

niezawodność protokołów, bezpieczeństwo oraz odporność na błędy i awarie. W 

rozdziale 10 przedstawiono kierunki dalszych badań i rozwoju, dotyczące zarówno 

obszaru sieci, jak i całości budowy przenikających systemów komputerowych. W 

rozdziale tym, nakreślono istniejące obecnie problemy i przeszkody w realizacji 

budowy takiego systemu. 
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M.A. thesis summary 

 

This thesis is analysis of currently existing network technologies in 

telecommunication field and computer systems, which could be applied to pervasive 

computing. Pervasive computing should make us more comfortable in have access to 

global information in every place and every time, where we are present. It will be 

possible to get this information by any devices, which we have at the moment and 

system should to take into account our needs, habits and our personal profiles. In 

order to design this complex computer system it was divided to four areas: network, 

middleware, application and services and users. First part of this thesis introduces us 

with most important features and project assumptions concerning general structure 

of pervasive computing (chapter 2) and it depicts detailed requirements and features 

concerning structure of pervasive networking (chapter 3). Main thesis chapter’s (4-

9) are survey of existing network technologies (network protocols, architecture etc.) 

and few proposals how adapt these solutions to pervasive computing. This thesis 

takes into account features of pervasive computing and it analyses them from 

network point of view. Special attention was done for interaction between various 

network technologies (connecting wireless broadband networks with all optical 

backbone networks). There were proposed new network technologies as UWB or 

RFID, which are suitable to requirements placed by pervasive computing. In order to 

evaluate these technologies it was taken into account some futures as: resilience, 

Quality of Service, reliability, security and resistance to system failures. Chapter 10 

describes future research and developments in pervasive networking area and overall 

architecture of pervasive computing. This chapter depicts currently existing 

problems and obstacles in order to deploy this computer system. 

 


