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STRESZCZENIE
Przez ponad 30 lat swojego istnienia, sieæ Internet wyewoluowa³a z klasycznej sieci transmisji danych w najwiêksz¹ z sieci wielous³ugowych. Czêæ us³ug internetowych tworzona by³a od podstaw (jak np. poczta elektroniczna), czêæ z nich (np. telewizja, czy telefonia internetowa) stanowi przeniesienie do Internetu us³ug realizowanych dotychczas w sieciach specjalizowanych (telewizyjnej, telefonicznej).
Wdra¿anie nowych us³ug jest zagadnieniem z³o¿onym. Nowe us³ugi mog¹ spowodowaæ problemy z funkcjonowaniem aplikacji ju¿ istniej¹cych. Problemy mog¹ wyst¹piæ tak¿e z us³ugami przeniesionymi z sieci specjalizowanych  w sieci Internet mog¹ one le funkcjonowaæ, np. ze wzglêdu na du¿o ni¿sz¹ jakoæ transmisji ni¿
wymagana. W niniejszym artykule dokonano analizy wspó³czesnych us³ug, m.in. z punktu widzenia wymagañ,
jakie stawiaj¹ one dla sieci transmisyjnej. Przeanalizowano najistotniejsze elementy heterogenicznych sieci IP
pod k¹tem wspó³pracy z ró¿nego typu us³ugami. Okrelono, jakie problemy wystêpuj¹ podczas wspó³istnienia
wielu ró¿nych aplikacji w sieci heterogenicznej. Wskazano równie¿, jak te problemy rozwi¹zywaæ.
S³owa kluczowe: sieci IP, us³ugi multimedialne, protoko³y transportowe, zapobieganie i przeciwdzia³anie przeci¹¿eniom, sieci
heterogeniczne

ABSTRACT
Problems of implementation of broadband multimedia services in heterogeneous IP networks
For over 30 years of its existence, the Internet has evolved from traditional data networks in the largest multiservice networks. Some Internet service has been created from scratch (like e-mail), some of them (eg. television, or Internet telephony) is the adaptation of services previously implemented in specialized networks (broadcast television network, Plain Old Telephone Service  POTS, etc.).
Implementation of new services is a complex issue. New services may interact with existing applications.
Problems can also occur with services adapted from specialized networks - for example, due to much lower
transmission quality than required. In this paper an analysis of contemporary services and requirements is
described. We show problems, which occur due to the heterogeneity of multiservice network, as well as how to
solve these problems.
Key words: IP networks, multimedia services, transport protocols, congestion control, heterogeneous networks

1. Wprowadzenie
W ostatniej dekadzie obserwujemy znacz¹ce zmiany
w technice i metodach dostêpu do sieci Internet. Z punktu widzenia szarego u¿ytkownika zmiany te s¹ najbardziej widoczne w przypadku ³¹czy dostêpowych, przewodowych i bezprzewodowych. Obejmuj¹ one zarówno
znacz¹ce zwiêkszenie dostêpnych przep³ywnoci, jak
i zmianê charakteru po³¹czenia z Internetem. Tam, gdzie
jeszcze dziesiêæ lat temu w powszechnym u¿yciu by³y
drogie w eksploatacji po³¹czenia wdzwaniane, których
koszt zale¿a³ od czasu trwania po³¹czenia, obecnie dominuj¹ ekonomiczne po³¹czenia sta³e, o kosztach zale¿nych od iloci przes³anych danych.
*

10

Praca naukowa finansowana ze rodków na naukê w latach
20072009 jako projekt badawczy nr N517 012 32/2108.

Drogi dostêp do Internetu wymusza³ na u¿ytkowniku
pracê w postaci krótkich sesji realizowanych przez modemy korzystaj¹ce z sieci telefonicznej. Obecnie, przy
zastosowaniu innych technologii dostêpowych (jak np.
ADSL  Asymmetric Digital Subscriber Line, czy sieci
3G/4G), sesje uleg³y wyd³u¿eniu, niekiedy znacznemu.
Upowszechnienie technologii bezprzewodowych, realizowanych w oparciu o technologie 3G/4G sprawi³o, ¿e
u¿ytkownik zyska³ na mobilnoci oraz przesta³ byæ
ograniczony dostêpnoci¹ infrastruktury kablowej.
Dziêki powy¿szym zmianom u¿ytkownik zyska³ ³¹cze
o du¿ej przepustowoci, funkcjonuj¹ce ci¹gle, zgodnie
z zasad¹ Anytime & Anywhere  w dowolnym miejscu
i czasie. Pozwoli³o to na uruchamianie us³ug, które by³y dotychczas niedostêpne dla u¿ytkowników domowych. By³y to zarówno us³ugi wymagaj¹ce du¿ej przepustowoci, jak i us³ugi, które wymaga³y sta³ego po³¹czenia z sieci¹ Internet. Wdra¿anie tych us³ug by³o

procesem ewolucyjnym, który postêpowa³ równolegle
z rozwojem infrastruktury sieciowej (przewodowej
i bezprzewodowej) oraz z rosn¹cymi mo¿liwociami
technicznymi terminali u¿ytkowników. Szczególnym
wyzwaniem dla sieci by³y (i s¹ nadal) te nowo wprowadzane us³ugi, które wymagaj¹ du¿ych przepustowoci
i dostarczania ró¿nych rodzajów danych (audio, wideo,
tekst, grafika), przesy³anych jednoczenie, w ramach
jednej sesji multimedialnej. W niniejszym artykule us³ugi te bêd¹ okrelane mianem szerokopasmowych us³ug
multimedialnych.
Nowe mo¿liwoci zaowocowa³y pojawieniem siê szeregu nowych us³ug. Czêæ nowo powstaj¹cych us³ug
szerokopasmowych by³a przeniesieniem znanych ju¿
us³ug (np. telewizji) do rodowiska sieci Internet. Przeniesienie to, choæ proste w swej idei, samo w sobie by³o
zagadnieniem nietrywialnym  us³ugi te by³y dotychczas
realizowane autonomicznie, za pomoc¹ dedykowanych
urz¹dzeñ koñcowych i dedykowanych rozwi¹zañ transmisyjnych. Dedykowane rozwi¹zania transmisyjne czêsto tworzy³y sieæ specjalizowan¹ o z³o¿onej strukturze,
zoptymalizowan¹ pod k¹tem jednej, konkretnej us³ugi.
Niektóre  jak choæby wspomniana wczeniej telewizja
 wymaga³y dystrybucji przekazu do du¿ej liczby odbiorców równoczenie. Nale¿y wspomnieæ, ¿e problem
migracji us³ug z sieci dedykowanych okaza³ siê niebanalny równie¿ z punktu widzenia sieci Internet  taka
migracja przekszta³ca³a bowiem Internet w rodowisko heterogeniczne, wielous³ugowe i wieloprotoko³owe,
z ró¿nymi (a czasem nawet sprzecznymi) wymaganiami co do jakoci wiadczonych us³ug.
Przeniesienie typowych us³ug telekomunikacyjnych do
Internetu (uogólniaj¹c: do rodowiska sieci IP) daje jedn¹, wspóln¹ i spójn¹ infrastrukturê dla wielu us³ug. Pozwala to ograniczyæ koszty, zarówno operatora, jak
i u¿ytkownika koñcowego. Bywa³o równie¿, ¿e dziêki
nowym metodom transmisji zyskiwano dodatkow¹
funkcjonalnoæ. Tak by³o choæby w przypadku radia internetowego, które zyska³o mo¿liwoæ przesy³ania skojarzonych z dwiêkiem obrazów i (lub) wideo, wykraczaj¹c daleko poza ramy tradycyjnej audycji radiowej.
Skutkiem opisanej wy¿ej migracji by³o pojawienie siê
w sieci uniwersalnej, jak¹ jest sieæ IP, nowego typu ruchu  ruchu generowanego przez szerokopasmowe
us³ugi multimedialne. W pewnych okolicznociach ruch
ten mo¿e podlegaæ niekorzystnemu oddzia³ywaniu ze
strony ruchu pochodz¹cego od innych, ju¿ istniej¹cych
lub nowo wprowadzanych, aplikacji. W efekcie mo¿na
zaobserwowaæ albo nisk¹ jakoæ us³ug nowo wprowadzanych, albo degradacjê us³ug ju¿ istniej¹cych, albo
jedno i drugie. Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e wiele problemów, które nie wystêpowa³y w dedykowanej sieci
homogenicznej, w sieci heterogenicznej pojawia siê dopiero po uruchomieniu us³ugi na du¿¹ skalê.
Niniejszy artyku³ ma na celu przedstawienie problemów, jakie wystêpuj¹ przy wdra¿aniu nowych rozwi¹-

zañ, oraz wskazanie tych kierunków poszukiwañ rozwi¹zañ owych problemów, które wydaj¹ siê najbardziej
obiecuj¹ce w wietle badañ przeprowadzonych przez
Autorów. Rozdzia³ 2 artyku³u zawiera analizê szerokopasmowych us³ug multimedialnych. W rozdziale 3 zosta³a przedstawiona analiza heterogenicznych sieci IP.
Rozdzia³ 4 omawia problemy, jakie wystêpuj¹ przy interakcjach ruchu generowanego przez ró¿ne aplikacje.
Rozdzia³ 5 powiêcony zosta³ problemom zwi¹zanym
z przeciwdzia³aniem przeci¹¿eniom i metodom tzw.
sprzyjania TCP. Rozdzia³ 6 stanowi podsumowanie niniejszego artyku³u.

2. Analiza szerokopasmowych
us³ug multimedialnych
Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, zmiany technologiczne obserwowane na przestrzeni ostatnich lat
(zwiêkszenie przepustowoci ³¹czy dostêpowych,
wzrost mocy obliczeniowych, wzrost wydajnoci urz¹dzeñ mobilnych) umo¿liwi³y wprowadzanie do sieci IP
szerokopasmowych us³ug multimedialnych. Jedn¹ z takich us³ug jest us³uga telewizyjna. Oferowana jest ona
zarówno jako us³uga alternatywna dla istniej¹cej telewizji (analogowej oraz cyfrowej), jak i us³uga poszerzaj¹ca obszar dostêpnoci telewizji (np. o rodowisko terminali mobilnych). Przyk³adem us³ugi alternatywnej jest
us³uga IPTV (Internet Protocol Television), któr¹ ogólnie mo¿na okreliæ jako przesy³anie sygna³u telewizyjnego w sieciach szerokopasmowych, wykorzystuj¹cych
w warstwie sieciowej protokó³ IP. Obecnie najczêciej
oferowana jest telewizja w rozdzielczoci SD (Standard
Definition), przy czym obserwowana jest migracja do
rozdzielczoci HD (High Definition). Pojawiaj¹ siê
równie¿ rozwi¹zania oferuj¹ce telewizjê 3D. Obecnie
w Polsce udzia³ IPTV w ogólnym rynku us³ug telewizyjnych szacuje siê na 12% [15]. Sieci IPTV s¹ sieciami
dedykowanymi. Us³uga telewizyjna wiadczona przez
publiczn¹ sieæ Internet okrelana jest mianem telewizji
internetowej [3]. Innymi przyk³adami us³ug szerokopasmowych realizowanych przez sieæ Internet s¹ radio internetowe i ró¿nego typu us³ugi telekonferencyjne.
Us³ugi szerokopasmowe, realizowane w sieci Internet,
wspó³pracuj¹ z innymi us³ugami Internetu, takimi jak
np. serwis informacyjny WWW i niezawodna transmisja
danych masowych. Serwis WWW bardzo czêsto stanowi interfejs u¿ytkownika dla us³ug szerokopasmowych.
Wspó³pracuje on wówczas z protoko³ami sygnalizacyjnymi us³ug szerokopasmowych. Natomiast niezawodna
transmisja danych innych, ni¿ audio i wideo, jest wykorzystywana m.in. do aktualizacji oprogramowania,
przesy³ania wiadomoci us³ugi EPG (Electronic Program Guide), reklam, itp.
Szerokopasmowe us³ugi multimedialne wymagaj¹
transmisji strumieni audio i (lub) wideo (jednego lub
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wielu) oraz, czêsto, przesy³ania dodatkowych danych.
Przyk³adowo, radio internetowe typowo wymaga transmisji jednego strumienia audio. Dodatkowo jednak
mo¿na siê spodziewaæ transmisji z³o¿onego przekazu
multimedialnego (zawieraj¹cego tekst, grafikê, fotografie, a bywa, ¿e równie¿ strumieñ obrazów). Wynika to
z faktu, i¿ zdecydowana wiêkszoæ stacji radiowych nadaje równie¿ reklamy i (lub) dodatkowe informacje
zwi¹zane z nadawan¹ audycj¹. Pojawi³y siê tak¿e stacje radiowe nadaj¹ce oprócz przekazu audio tak¿e
przekaz wideo  np. popularna Czwórka, czyli Polskie
Radio Program IV, ze swoj¹ ofert¹ Radio na Wizji.
W szerokopasmowych us³ugach multimedialnych transmisja strumieni audio i wideo realizowana jest z wykorzystaniem protoko³u transportowego RTP (Real-time
Transport Protocol) [2] lub, w przypadku serwera strumieniuj¹cego firmy RealNetworks, protoko³u RDT (Real
Data Transport). Oba te protoko³y pozwalaj¹ na przesy³anie informacji multimedialnej z zachowaniem warunków czasu rzeczywistego. Zarz¹dzanie transmisj¹ multimedialn¹ realizowane jest czêsto za pomoc¹ protoko³u
RTSP (Real-Time Streaming Protocol) [2].
Protokó³ RTP wspó³pracuje najczêciej z protoko³em
transportowym UDP (User Datagram Protocol), tworz¹c
stos protoko³owy RTP/UDP, gdzie RTP stanowi górn¹,
a UDP doln¹ podwarstwê warstwy transportowej (rys. 1).
Gdy tego typu transmisja nie jest mo¿liwa (np. z powodu
stosowania zabezpieczeñ typu firewall, których polityka
bezpieczeñstwa zazwyczaj dyskryminuje protokó³ UDP)
stosowane jest rozwi¹zanie wykorzystuj¹ce protokó³
RTSP w tzw. trybie interleaved. Wówczas RTP pracuje
w stosie protoko³owym RTP/RTSP/TCP (rys. 1). Przesy³ana informacja multimedialna przenoszona jest wewn¹trz komunikatów RTSP [4], a zastosowanie protoko³u TCP sprawia, ¿e transmisja informacji multimedialnej
traci charakter czasu rzeczywistego. Tym niemniej
w przypadku sieci nieprzeci¹¿onej, dobrze zwymiarowanej pod k¹tem przesy³anych multimediów, mo¿na osi¹gn¹æ efekt zbli¿ony do czasu rzeczywistego.

Podstawowym wymaganiem stawianym przez us³ugi
IPTV i telewizji internetowej jest du¿a przepustowoæ
³¹czy, odpowiednia do szybkoci bitowej przesy³anego
strumienia danych. Opónienia transmisyjne nie odgrywaj¹ znacz¹cej roli (nawet kilkusekundowe opónienia
s¹ akceptowalne przez u¿ytkownika). Zmiennoæ opónienia powinna byæ mo¿liwie ma³a. Jednak¿e mo¿e byæ
ona ³atwo kompensowana przez odpowiednio du¿e bufory. Jest tak¿e po¿¹dana niska stopa b³êdów, aczkolwiek w przypadku telewizji internetowej pojedyncze
b³êdy mog¹ siê zdarzaæ.
W przypadku radia internetowego nale¿y zachowaæ
mo¿liwie ma³¹ zmiennoæ opónienia (mo¿liwe jest
kompensowanie zmiennoci opónienia za pomoc¹ odpowiedniego buforowania). Sygna³ audio jest sygna³em
o stosunkowo niskiej szybkoci bitowej (czêsto poni¿ej
128 kb/s), st¹d du¿e przepustowoci ³¹czy nie s¹ wymagane. Jednak¿e ze wzglêdu na dodatkowe informacje, jakie przesy³aj¹ stacje radiowe, po¿¹dane przepustowoci s¹ wielokrotnie wiêksze, ni¿ wynika³oby to tylko z szybkoci bitowej ród³a ruchu audio.
W przeciwieñstwie do telewizji i radia, us³ugi telekonferencyjne maj¹ charakter interaktywny, co sprawia, ¿e
jednym z istotniejszych parametrów jakociowych jest
opónienie transmisyjne. Musi byæ ono na tyle ma³e, by
pozwoli³o na zachowanie interaktywnoci  czyli nie
gorsze ni¿ w klasycznej telefonii (nie wiêcej ni¿ 150 do
200 ms). Z zagadnieniem interaktywnoci wi¹¿e siê
tak¿e kolejny parametr jakociowy  zmiennoæ opónienia, która musi byæ bardzo ma³a. Interaktywny charakter us³ugi sprawia, ¿e du¿ych zmiennoci opónienia nie mo¿na ju¿ kompensowaæ za pomoc¹ buforowania. Przepustowoæ wymagana dla przekazu dwiêku
jest stosunkowo ma³a (typowo nie przekracza 10 kb/s
na jednego uczestnika konferencji). Strumieñ wideo,
w zale¿noci od jakoci, z jak¹ chcemy prowadziæ konferencjê, waha siê od 64 kb/s do 1,5 Mb/s (dla konferencji HD) na uczestnika. W systemach tych po¿¹dana
jest tak¿e niska stopa b³êdów.

3. Analiza heterogenicznych
sieci IP
Sieæ heterogeniczna jest to sieæ z³o¿ona z podsieci zrealizowanych w ró¿nych technologiach1. Encyklopedia
1

Rys. 1. Stos protoko³owy wykorzystywany
do transmisji multimedialnej
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Wprawdzie anglojêzyczny termin Ethernet (ATM, WDM, etc.)
technology nale¿y s³ownikowo t³umaczyæ jako technika Ethernet (ATM, WDM, itd.) (odpowiednikiem terminu technology
jest polski termin technika, a nie technologia), jednak w wielu
publikacjach mo¿na napotkaæ okrelenie technologia Ethernet
(ATM, WDM, itd.). Wynika to z faktu, i¿ technologia (greckie
s³owo techne oznacza sztukê, rzemios³o, ale równie¿ umiejêtnoæ; logos to nauka) jest wiedz¹ o sztuce (sposobie, metodzie) wytwarzania lub przetwarzania dóbr (w tym i informacji).
Równie¿ Autorzy sk³aniaj¹ siê ku opinii, i¿ termin technologia
bêdzie bardziej odpowiedni pojêciowo do opisu ogó³u wiadomoci na temat sposobu (opisanego konkretnym standardem)
przesy³ania danych w sieci komputerowej.

PWN definiuje technologiê jako dziedzinê techniki zajmuj¹c¹ siê opracowywaniem i przeprowadzaniem najkorzystniejszych w okrelonych warunkach procesów
wytwarzania lub przetwarzania. Technologie podsieci
sk³adowych opracowywane s¹ pod k¹tem pracy sieci
w okrelonych warunkach, w których maj¹ one zapewniæ efektywn¹ transmisjê.
Istniej¹ce technologie sieciowe opracowano do transmisji zarówno na niewielkie odleg³oci, rzêdu pojedynczych metrów (sieci PAN, ang. Personal Area Network),
jak i na znaczne odleg³oci (np. satelitarne sieci VSAT 
Very Small Aperture Terminal). Charakteryzuj¹ siê one
przepustowociami od 512 b/s (64 B/s), spotykanymi
w bezprzewodowych sieciach sensorów [16], do przepustowoci przekraczaj¹cych 10 Tb/s w sieciach
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) [17].
Tak znaczne ró¿nice przepustowoci wynikaj¹ z optymalizacji technologii pod k¹tem realizacji okrelonego
typu transmisji w okrelonych warunkach pracy. Przyk³adowo, niska przepustowoæ sieci sensorów wynika
z koniecznoci zapewnienia niskiego poboru mocy
(jednego z kluczowych parametrów dla takiej sieci, który wynika z koniecznoci zapewnienia mo¿liwie d³ugiej
pracy na zasilaniu bateryjnym). Innym przyk³adem
mo¿e byæ niewielki zasiêg sieci  konieczny dla sieci
PAN, który zapewnia w prosty sposób wspó³istnienie na
ma³ym obszarze wielu autonomicznych sieci.
Obecnie wród sieci lokalnych dominuj¹ dwa rozwi¹zania  przewodowa sieæ standardu IEEE 802.3 (sieæ
Ethernet) oraz bezprzewodowa sieæ standardu IEEE
802.11 (znana równie¿ pod nazw¹ handlow¹ Wi-Fi).
Pierwsza z nich oferuje przepustowoci od 10 Mb/s do
10 Gb/s. Druga zapewnia przepustowoci od 1 Mb/s do
450 Mb/s. Oprócz nich mo¿na spotkaæ (choæ obecnie
coraz rzadziej) kilka innych rozwi¹zañ sieci LAN, jak
chocia¿by sieci zgodne ze standardem IEEE 802.5
(Token Ring). oferuj¹ce przepustowoci od 4 Mb/s do
1 Gb/s. Sporód sieci PAN najwiêksz¹ popularnoci¹
cieszy siê obecnie sieæ Bluetooth.
Najpopularniejsze rozwi¹zania stosowane w sieciach
miejskich to ATM i Ethernet 10 Gb/s w przypadku sieci przewodowych, a w przypadku sieci bezprzewodowych  WiMAX (IEEE 802.16). W sieciach rozleg³ych,
z kolei, najczêciej spotykane sieci przewodowe to
SDH i DWDM, a wród sieci bezprzewodowych  technologie transmisji danych bazuj¹ce na sieciach 3G/4G
oraz sieci satelitarne: VSAT, IP over DVB-S.
Protokó³ IP warstwy sieciowej stanowi wspóln¹ platformê Internetu. £¹czy on sieci (w sensie warstwy ³¹cza
danych i warstwy fizycznej), w jedn¹ strukturê. Protokó³
IP ma mo¿liwoæ wspó³pracy z ka¿d¹ istotn¹ technologi¹ sieciow¹ (rys. 2). Pozwala to na dostêp do Internetu
praktycznie w ka¿dym miejscu, w którym mo¿na zbudowaæ sieæ.

Jednak¿e tak wielka elastycznoæ sieci Internet powoduje szereg problemów. Sieæ Internet nie jest budowana na bazie sieci homogenicznej. Stanowi po³¹czenie
wielu, bardzo ró¿norodnych sieci, charakteryzuj¹cych
siê ró¿nymi parametrami, zbudowanymi w ró¿nych
technologiach sieciowych.
Ró¿nice pomiêdzy technologiami zastosowanymi w infrastrukturze Internetu powoduj¹ heterogenicznoæ
strukturaln¹. Tego typu heterogenicznoæ objawia siê
m.in. ró¿nicami w rozmiarach MTU (Maximum Transmission Unit, maksymalna d³ugoæ pola danych ramek
przenosz¹cych datagramy IP), ró¿nymi wartociami
opónienia i zmiennoci opónienia, ró¿nymi przepustowociami czy ró¿nicami w sposobie nawi¹zywania
po³¹czenia. Niektóre z tych ró¿nic s¹ niwelowane ju¿
w warstwie sieciowej, dziêki mechanizmom protoko³u
IP (np. mechanizm fragmentacji, realizuj¹cy dopasowanie datagramu IP do MTU cie¿ki transmisji datagramu). Niemniej jednak podstawowe ró¿nice pomiêdzy
sieciami pozostaj¹  i, niejednokrotnie bardzo silnie,
wp³ywaj¹ na transmisjê.
Omawiaj¹c heterogenicznoæ strukturaln¹ nie sposób
nie wspomnieæ o algorytmach dostêpu do medium
transmisyjnego. Dostêp rywalizacyjny, spotykany w popularnych sieciach lokalnych, w mocno obci¹¿onej sieci
mo¿e powodowaæ znaczne wahania przepustowoci
oraz opónienia transmisyjnego, obserwowane przez
pojedynczego u¿ytkownika. Z punktu widzenia koñcowego odbiorcy przepustowoæ nie jest sta³a, a technologia okrela tylko jej wartoæ maksymaln¹. W przypadku dostêpu kontrolowanego (stosowanego np. w sieci
Token Ring  dostêp kontrolowany z przydzia³em
uprawnienia) u¿ytkownik uzyskuje mniejsze fluktuacje
czasu dostêpu do ³¹cza i wzglêdnie sta³¹ przepustowoæ. Dzieje siê to jednak kosztem gorszego wykorzystania ³¹cza w przypadku sieci s³abo obci¹¿onej oraz
wiêkszych opónieñ transmisyjnych.

Rys. 2. Wspó³praca protoko³u IP
z wybranymi technologiami
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W efekcie, w sieciach heterogenicznych, zbudowanych
przy wykorzystaniu pewnych technologi, mog¹ wystêpowaæ znaczne wahania przepustowoci zwi¹zane
z mechanizmem dostêpu do medium. Wp³ywa to w sposób istotny na efektywn¹ przepustowoæ, jak¹ uzyska
u¿ytkownik koñcowy. Podobne problemy mog¹ wystêpowaæ w przypadku opónieñ transmisyjnych. Jest to
zjawisko niekorzystne dla us³ug realizuj¹cych transmisjê w czasie rzeczywistym. Warto zauwa¿yæ, ¿e wybrane technologie czêciowo uwzglêdniaj¹ tê problematykê (przyk³adowo, sieæ standardu 802.11 stosuje dwie
funkcje koordynacji dostêpu do medium - rozproszon¹,
opart¹ o dostêp rywalizacyjny, oraz punktow¹, z dostêpem kontrolowanym).
Technologie wp³ywaj¹ na transmisjê w sposób quasistatyczny. Do czynników quasi-statycznych dochodz¹
czynniki dynamiczne (s¹ to przede wszystkim czynniki
zwi¹zane z dynamik¹ ruchu w sieci Internet). Wp³yw
czynników dynamicznych objawia siê znacznymi zmianami obci¹¿eñ poszczególnych ³¹czy, zale¿nie m.in. od
charakteru ruchu generowanego przez u¿ytkowników
sieci. Inny charakter bêdzie mia³ ruch generowany podczas transmisji danych masowych, inny podczas sesji
WWW, a jeszcze inny bêdzie generowany przez us³ugi
szerokopasmowe. Natomiast to, jak sieæ bêdzie reagowa³a na czynniki dynamiczne, bêdzie zale¿a³o od zastosowanych rozwi¹zañ architektonicznych danej sieci
(m.in. mechanizmów równowa¿enia obci¹¿eñ, kontroli
ruchu przychodz¹cego, kszta³towania ruchu itp.).
Czêæ us³ug szerokopasmowych wymaga dystrybucji
danych do wielu odbiorców. S¹ to g³ównie te us³ugi, które wywodz¹ siê z systemów rozsiewczych (jak np. radio
i telewizja), ale nale¿¹ do nich równie¿ np. us³ugi wykorzystywane do pracy grupowej. Wymaganie to mo¿e
byæ spe³nione m.in. dziêki zastosowaniu technologii
wspieraj¹cych transmisjê multikastow¹. Transmisja
tego typu pozwala na efektywne wykorzystanie dostêpnych zasobów sieciowych [1, 2].
W transmisji multikastowej dane s¹ przesy³ane od
nadawcy do wielu odbiorców równoczenie. Tworzy siê
w ten sposób nie pojedyncza cie¿ka (jak w transmisji
unikastowej), ale drzewo dystrybucji (którego korzeniem jest nadajnik, a liæmi odbiorniki), którego ga³êzie
w sieci heterogenicznej mog¹ przechodziæ przez fragmenty sieci o ró¿nych w³aciwociach.
Heterogenicznoæ sieci powoduje, i¿ drzewa dystrybucji multikastowej mog¹ równie¿ byæ heterogeniczne, co
utrudnia dystrybucjê. Podobnie jak cie¿ka transmisji
unikastowej, tak i drzewo dystrybucji multikastowej pozwala na transmisjê danych z szybkoci¹, na jak¹ pozwala fragment o najni¿szej przepustowoci. Przepustowoæ obserwowana dla danego odbiornika jest
ograniczona minimaln¹ przepustowoci¹ na cie¿ce od
nadajnika do odbiornika, prowadzonej zgodnie z drzewem dystrybucji.
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Us³ugi szerokopasmowe wymagaj¹ce transmisji multikastowej musz¹ uwzglêdniaæ heterogenicznoæ drzewa
dystrybucji. Nie mo¿na wówczas wysy³aæ danych do
wszystkich odbiorców z szybkoci¹ bitow¹, na jak¹ pozwala fragment drzewa dystrybucji o najwy¿szej przepustowoci. Trzeba dopasowaæ siê do tych odbiorców,
w przypadku których droga dystrybucji informacji przebiega przez fragmenty drzewa o najni¿szej przepustowoci. Braki w dopasowaniu objawiaj¹ siê najczêciej
w postaci przeci¹¿eñ w tych wêz³ach, w których szybkoæ bitowa ród³a ruchu przekracza dostêpn¹ przepustowoæ ³¹cza. Szerzej zagadnienie to bêdzie przedstawione w rozdziale 5.
Heterogenicznoæ sieci IP jest widoczna nie tylko
w warstwach znajduj¹cych siê poni¿ej IP (³¹cza danych
i fizycznej) realizowanych za pomoc¹ ró¿nych technologii sieciowych. Wystêpuje ona tak¿e w warstwach ulokowanych powy¿ej IP (g³ównie warstwy transportowej
i warstwy aplikacji) i zwi¹zana jest ona z zastosowaniem ró¿nych protoko³ów tych warstw. Nie jest to jednak heterogenicznoæ strukturalna, charakterystyczna
dla ni¿szych warstw sieci, lecz heterogenicznoæ wynikaj¹ca ze wspó³istnienia w tej samej infrastrukturze
(czêsto równie¿ heterogenicznej) ró¿nych protoko³ów
i aplikacji. Heterogenicznoæ maj¹ca swe ród³o w wieloprotoko³owoci i wielous³ugowoci sieci. Ze wzglêdu
na z³o¿onoæ tej problematyki, zostan¹ jej powiêcone
dwa kolejne rozdzia³y.

4. Analiza wzajemnego
oddzia³ywania ruchu
generowanego przez nowe
i klasyczne us³ugi Internetowe
Na charakter ruchu generowanego przez us³ugi sieciowe ma wp³yw wiele czynników. Dla ruchu generowanego w trakcie pojedynczej transmisji (podczas przesy³ania np. pojedynczego pliku czy pojedynczego strumienia audio) wa¿ny jest m.in. rodzaj przesy³anych danych
(skompresowane wideo, pliki binarne, skompresowana
grafika, itp.), oraz to, w jakich warunkach (z zachowaniem warunków czasu rzeczywistego, bez zachowania
warunków czasu rzeczywistego) i poprzez jaki stos protoko³owy (TCP/IP, UDP/IP, RTP/UDP/IP, RTP/RTSP/
TCP/IP, itp.) transmisja bêdzie realizowana.
Us³uga sieciowa mo¿e wymagaæ transmisji jednego lub
wielu strumieni danych. Us³ugi szerokopasmowe najczêciej wymagaj¹ przesy³ania wielu strumieni danych.
Innymi s³owy, pojedyncza us³uga szerokopasmowa
mo¿e generowaæ ruch bêd¹cy z³o¿eniem kilku pojedynczych transmisji.
Us³ugi mog¹ generowaæ ruch o jednorodnym lub niejednorodnym charakterze. W pierwszym przypadku

mo¿e to byæ jeden lub wiele strumieni przenosz¹cych
dane tego samego typu i w identyczny sposób, np. dwa
strumienie audio przesy³ane za pomoc¹ protoko³u RTP.
W drugim przypadku mo¿e byæ przesy³anych wiele rodzajów danych (np. audio, wideo, tekst) przez te same
lub inne protoko³y, ewentualnie ten sam rodzaj danych,
ale przez znacz¹co ró¿ni¹ce siê protoko³y lub z wykorzystaniem mechanizmów znacz¹co zmieniaj¹cych
charakterystykê przynajmniej jednego ruchu. Przyk³adem mo¿e tu s³u¿yæ aplikacja multimedialna realizuj¹ca transmisjê jednego lub wielu strumieni mediów
oraz danych, które mog¹ byæ zwi¹zane z zewnêtrznym
zarz¹dzaniem us³ug¹ lub te¿ stanowiæ integraln¹ czêæ
us³ugi.
W przypadku klasycznych us³ug radia i telewizji, funkcjonuj¹cych w dedykowanej sieci (rozsiewczej sieci
bezprzewodowej, naziemnej lub satelitarnej), nie wystêpuj¹ istotne interakcje pomiêdzy poszczególnymi
us³ugami (kana³ami radiowymi czy telewizyjnymi).
Mimo i¿ w ramach us³ugi mog¹ byæ przesy³ane tak¿e
dodatkowe dane (np. w transmisji radiowej komunikaty
RDS  Radio Data System, a w telewizyjnej telegazeta), ta dodatkowa transmisja nie ma istotnego wp³ywu na podstawowy przekaz. Jest ona wprawdzie przesy³ana tym samym kana³em, ale poza podstawow¹
transmisj¹ (RDS  powy¿ej czêstotliwoci przesy³anego sygna³u akustycznego, telegazeta  w niewywietlanych liniach obrazu nadawanych w czasie wygaszania
powrotów plamki).
Inaczej jest w przypadku transmisji w sieci teleinformatycznej. Je¿eli dowolna us³uga, w tym i szerokopasmowa, generuje nie jeden, lecz kilka strumieni, to strumienie te bêd¹ na siebie oddzia³ywaæ, jeli nie zapewnimy
im dodatkowej separacji. To wzajemne oddzia³ywanie
na siebie strumieni wystêpuje nie tylko w relacji us³ugarodowisko sieciowe, ale i w ramach jednej us³ugi. Je¿eli zatem nawet skorzystamy z sieci dedykowanej,
gdzie dla ka¿dej us³ugi bêdzie wydzielony kana³ transmisyjny (fizyczny lub wirtualny), to i tutaj mog¹ wyst¹piæ
interakcje (wewnêtrzne, w ramach jednej us³ugi). Jeszcze gorsza sytuacja wyst¹pi w sieci wielous³ugowej, np.
w sieci Internet. Tutaj mo¿liwe s¹ nie tylko interakcje
w ramach danej us³ugi, ale równie¿ interakcje pomiêdzy takimi samymi us³ugami, jak i interakcje pomiêdzy
ró¿nymi us³ugami.
Generalnie, ruch generowany w sieci Internet przez
us³ugi mo¿na podzieliæ na ruch elastyczny (elastic traffic) i ruch nieelastyczny (ang. inelastic traffic). Pierwszy
jest charakterystyczny dla transmisji danych masowych, drugi dla transmisji informacji multimedialnej
w czasie rzeczywistym. W szczególnym przypadku,
aplikacje multimedialne mog¹ równie¿ generowaæ ruch
elastyczny. Jest to spotykane np. w jednym z rozwi¹zañ
stosowanych dla potrzeb transmisji telewizyjnych w Internecie  transmisja RTSP w trybie interleaved [4].

Od dawna obserwowane jest zjawisko negatywnego
oddzia³ywania ruchu nieelastycznego, generowanego
przez aplikacje multimedialne, na ruch elastyczny generowany przez aplikacje stosuj¹ce do transmisji protokó³ TCP warstwy transportowej. Zjawisko to, okrelane
mianem braku sprzyjania TCP (TCP  infriendliness),
jest zwi¹zane z nadmiernym spadkiem przep³ywnoci
protoko³u TCP w sytuacji, gdy transmisja TCP rywalizuje o zasoby sieciowe z protoko³em (protoko³ami), które
nie implementuj¹ mechanizmu przeciwdzia³ania przeci¹¿eniom podobnego w dzia³aniu do zaimplementowanego w TCP. Czêsto towarzyszy temu brak, typowego
dla konkuruj¹cych ze sob¹ po³¹czeñ TCP, sprawiedliwego (w sensie: równego) podzia³u zasobów sieciowych pomiêdzy rywalizuj¹ce po³¹czenia. W celu wyeliminowania (a przynajmniej znacznego ograniczenia)
tego zjawiska, niekorzystnego z punktu widzenia pracy
sieci, zosta³a opracowana koncepcja systemu (protoko³u, architektury) sprzyjaj¹cego TCP (TCP-friendly) [1].
W sieciach dobrze zwymiarowanych pod k¹tem transmisji informacji multimedialnej w czasie rzeczywistym,
transmisja multimedialna realizowana w stosie protoko³owym RTP/UDP/IP nie powoduje braku sprzyjania
TCP [9]. W takiej sieci straty podczas transmisji informacji multimedialnej s¹ na dopuszczalnym poziomie,
a przep³ywnoæ protoko³u RTP jest akceptowalna. Dodatkowo, zastosowanie w transmisji multimedialnej mechanizmu ograniczaj¹cego rozmiar zgêstki pakietów
i zmieniaj¹cej jej charakter [8] poprawia wspó³istnienie
obydwu rodzajów ruchu. Mechanizm zaproponowany
w [8] znacznie poprawia wspó³istnienie ruchu elastycznego i nieelastycznego, zapewniaj¹c zachowanie warunków czasu rzeczywistego podczas transmisji informacji multimedialnej.
Inn¹ czêsto wskazywan¹ mo¿liwoci¹ poprawy wspó³istnienia ruchu elastycznego i nieelastycznego jest u¿ycie do transmisji strumienia multimedialnego którego z
protoko³ów sprzyjaj¹cych TCP, np. protoko³u TFRC
(TCP Friendly Rate Control). Zastosowanie protoko³u
sprzyjaj¹cego TCP jest o tyle korzystne, ¿e pozwala
unikn¹æ zjawiska braku sprzyjania TCP [6]. Jednak¿e
w warunkach, w których zachowanie sprzyjania TCP
pozostaje w konflikcie z warunkami czasu rzeczywistego, protokó³ TFRC (wskazywany czêsto w literaturze
jako protokó³ sprzyjaj¹cy TCP odpowiedni dla transmisji multimedialnej), nie by³ w stanie zapewniæ warunków
transmisji czasu rzeczywistego i tym samym uniemo¿liwia³ poprawne odtwarzanie przekazu multimedialnego [6].
Na wspó³istnienie ruchu elastycznego i nieelastycznego ma równie¿ wp³yw typ kolejek stosowanych w sieci.
Podstawow¹ metod¹ zarz¹dzania kolejk¹ jest Tail Drop
 czyli bufor FIFO z procedur¹ obs³ugi, która w przypadku przepe³nienia bufora odrzuca nadchodz¹ce
pakiety. Innym rozwi¹zaniem jest kolejka typu RED.
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W kolejce RED decyzja o odrzuceniu pakietu jest podejmowana na podstawie przeciêtnego zape³nienia bufora. W kolejce tej pojedyncze pakiety s¹ odrzucane
najczêciej jeszcze przed przepe³nieniem siê kolejki.
Dla strumieni poddaj¹cych siê przeciwdzia³aniu przeci¹¿eniom, takich jak TCP, strata pakietu jest informacj¹ o wyst¹pieniu w sieci przeci¹¿enia. Mechanizm zapobiegania i przeciwdzia³ania przeci¹¿eniom zastosowany w protokole TCP powoduje wtedy spowolnienie
tempa wysy³ania danych, tak by umo¿liwiæ roz³adowanie nat³oku w sieci.
Przy du¿ym przeci¹¿eniu, ruch nieelastyczny mo¿e
zmonopolizowaæ ca³¹ przestrzeñ bufora i ca³kiem zdegradowaæ transmisje TCP. W pewnych warunkach, zastosowanie aktywnego zarz¹dzania kolejk¹ typu RED
mo¿e zmniejszyæ negatywny wp³yw, jaki ruch nieelastyczny ma na strumienie elastyczne [7]. Dodatkowo
kolejka typu RED pozwala na unikniêcie synchronizacji
wielu strumieni TCP i unikniêcie efektu Lock Out 2.

5. Analiza metod
zapobiegania i przeciwdzia³ania
przeci¹¿eniom
w heterogenicznych sieciach IP
W heterogenicznych sieciach IP przeci¹¿enia s¹ zjawiskiem typowym, chocia¿ niepo¿¹danym. Dlatego bardzo wa¿ne s¹ mechanizmy zapobiegaj¹ce powstawaniu nowych przeci¹¿eñ oraz mechanizmy roz³adowywania przeci¹¿eñ ju¿ istniej¹cych.
Jak wspomniano w rozdziale 3., heterogenicznoæ sieci
IP rozumiemy dwojako. Z jednej strony, jako po³¹czenie
sieci zbudowanych w oparciu o ró¿ne technologie
w jedn¹ ca³oæ, jedn¹ wspóln¹ sieæ IP. Z drugiej strony, jako sieæ niejednorodn¹ (wieloprotoko³ow¹) w wy¿szych warstwach (od 4 do 7) modelu OSI.
Stosowane w sieci Internet technologie czêsto w sposób znacz¹cy ró¿ni¹ siê pod wzglêdem oferowanej
przepustowoci. Takie ró¿nice najczêciej prowadz¹ do
powstawania przeci¹¿eñ (czêsto permanentnych) na
granicy pomiêdzy sieciami o ró¿nych przepustowociach, na kierunku od sieci szybszej (o wy¿szej przepustowoci) do wolniejszej (o ni¿szej przepustowoci).
Najwolniejszy fragment sieci na cie¿ce dystrybucji unikastowej (lub drzewie dystrybucji multikastowej) stanowi w¹skie gard³o systemu. Granica w¹skiego gard³a,
czyli styk pomiêdzy najwolniejszym a szybszym
2
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Zjawisko to charakteryzuje siê tym, ¿e pakiety od jednego
b¹d kilku nadawców zawsze docieraj¹ do urz¹dzenia w momencie, kiedy bufor kolejki jest ju¿ zape³niony, co uniemo¿liwia
transmisjê.

fragmentem sieci, jest miejscem, gdzie wystêpuje gros
zjawisk zwi¹zanych z zaburzeniami transmisji  przeci¹¿enia, wynikaj¹ce z nich zwiêkszone opónienia
i niekontrolowane straty pakietów. W sieciach dobrze
zwymiarowanych pod k¹tem przenoszonego ruchu nie
wystêpuj¹ permanentne przeci¹¿enia zwi¹zane z ró¿nic¹ technologii.
Wielous³ugowoæ sieci oraz wynikaj¹ca z niej wieloprotoko³owoæ wy¿szych warstw sieci prowadzi do przeci¹¿eñ (lub zjawisk identyfikowanych przez mechanizmy sieciowe jako przeci¹¿enia), które w przypadku
us³ug szerokopasmowych wynikaj¹ g³ównie ze wspó³istnienia ruchu elastycznego i nieelastycznego w ³¹czach wspó³dzielonych. Najogólniej rzecz bior¹c, problemy, z jakimi wówczas boryka siê sieæ, mo¿na podzieliæ na zwi¹zane ze struktur¹ ruchu i charakterem
transmisji oraz zwi¹zane z interakcjami pomiêdzy odmiennymi mechanizmami stosowanymi w protoko³ach.
Rozpatruj¹c zagadnienie przeciwdzia³ania i zapobiegania przeci¹¿eniom s¹ to, odpowiednio, problemy zwi¹zane z powstawaniem chwilowych przeci¹¿eñ oraz
zwi¹zane z ró¿n¹ reakcj¹ protoko³ów na przeci¹¿enia.
Powstawanie chwilowych przeci¹¿eñ wynikaj¹cych ze
struktury ruchu i charakteru transmisji ogranicza siê
stosuj¹c ró¿nego typu metody kszta³towania ruchu
(w tym wyg³adzanie ruchu). Przyk³adowo, w sieciach
dobrze zwymiarowanych pod k¹tem transmisji informacji multimedialnej w czasie rzeczywistym, transmisja
multimedialna realizowana w stosie protoko³owym
RTP/UDP/IP z zastosowaniem mechanizmu zapewniaj¹cego tolerancjê dla TCP (ograniczaj¹cego rozmiar
zgêstki pakietów) poprawia wspó³istnienie ruchu elastycznego i nieelastycznego [8]. Badania prowadzone
pod k¹tem zapobiegania przeci¹¿eniom wyjani³y charakter tego zjawiska [14]. Wykazano m.in., ¿e mechanizm wyg³adza charakterystykê czasow¹ zajêtoci bufora, likwiduje chwilowe przeci¹¿enia wynikaj¹ce ze
struktury ruchu multimedialnego, co jest obserwowane
jako znaczne zmniejszenie wariancji zajêtoci bufora.
Przeci¹¿enia wynikaj¹ce ze struktury ruchu ulegaj¹ naturalnemu roz³adowaniu bez udzia³u mechanizmów
protoko³owych przeciwdzia³aj¹cych przeci¹¿eniom. Jak
wykaza³y badania, s¹ one jednak mylnie interpretowane przez te mechanizmy (które traktuj¹ je jako przeci¹¿enia wymagaj¹ce reakcji), co prowadzi do niepotrzebnego ograniczania przep³ywnoci protoko³ów implementuj¹cych dany mechanizm (takich jak np. protokó³
TCP). Zastosowanie mechanizmu tolerancji dla TCP,
zapobiegaj¹cego powstawaniu przeci¹¿eñ wynikaj¹cych ze struktury ruchu, pozwoli nie tylko unikn¹æ strat
pakietów wynikaj¹cych z przeci¹¿eñ chwilowych, ale
równie¿ nie dopuszcza do niepotrzebnego uruchamiania mechanizmów protoko³owych i architektur przeciwdzia³ania przeci¹¿eniom i, w efekcie, do niepotrzebnego ograniczania przep³ywnoci TCP [14].

Problemy zwi¹zane z interakcjami pomiêdzy odmiennymi mechanizmami stosowanymi w protoko³ach dotycz¹ ró¿nej reakcji protoko³ów na przeci¹¿enia. Jednym
z najbardziej znanych problemów tego typu jest brak
sprzyjania TCP. Skutkiem tego jest obecna tendencja
w budowie protoko³ów transportowych i architektur zapobiegania przeci¹¿eniom, by by³y one sprzyjaj¹ce
TCP [1], a zatem, by w sposób rozs¹dnie sprawiedliwy
(reasonably fair) chroni³y ruch TCP przy jednoczesnym
zapewnieniu QoS dla transmitowanego ruchu.
Sporód protoko³ów sprzyjaj¹cych TCP, jako najbardziej odpowiedni do zapobiegania przeci¹¿eniom podczas transmisji informacji multimedialnej w czasie rzeczywistym jest wskazywany protokó³ TFRC. Wyniki badañ przeprowadzonych pod k¹tem przeciwdzia³ania
przeci¹¿eniom wykaza³y, ¿e protokó³ TFRC skutecznie przeciwdzia³a³ przeci¹¿eniom w ca³ym zakresie
analizowanych warunków pracy. Nale¿y jednak zwróciæ
uwagê na wyniki badañ tego protoko³u pod k¹tem
wspó³istnienia ruchu elastycznego i nieelastycznego
[6]. Wykaza³y one, ¿e w pewnych sytuacjach protokó³
TFRC nie by³ w stanie zapewniæ warunków przesy³ania
w czasie rzeczywistym i tym samym uniemo¿liwia³ poprawne odtwarzanie przekazu multimedialnego.
Mo¿liwym rozwi¹zaniem tego problemu jest, zaproponowana w [5], modyfikacja protoko³u TFRC. Zastosowane w TFRC nieliniowe równanie (modeluj¹ce zachowanie protoko³u TCP) zast¹piono równaniem liniowym
(okrelaj¹cym przep³ywnoæ protoko³u RTP w funkcji
b³êdów). Pozwoli³o to na uzyskanie ³agodnego przeciwdzia³ania przeci¹¿eniom, co umo¿liwi³o pogodzenie
koniecznoci ograniczenia szybkoci bitowej z koniecznoci¹ zachowania warunków czasu rzeczywistego.
Kombinacja ³agodnego przeciwdzia³ania przeci¹¿eniom oraz tolerancji dla TCP pozwoli³a z kolei na pogodzenie wymagañ ruchu elastycznego i nieelastycznego. W efekcie, ruch multimedialny jest przesy³any z zachowaniem warunków czasu rzeczywistego, a protokó³
TCP zajmuje przepustowoæ niewykorzystan¹ przez
ruch multimedialny.
Ostatnim z omawianych zagadnieñ jest koniecznoæ
zapewnienia specjalizowanych mechanizmów do przeciwdzia³ania przeci¹¿eniom pojawiaj¹cym siê w heterogenicznym drzewie dystrybucji multikastowej. Przeci¹¿enia takie najczêciej nie mog¹ byæ rozwi¹zywane
klasycznymi metodami przeciwdzia³ania przeci¹¿eniom, zorientowanymi na transmisjê unikastow¹, gdy¿
prowadzi³oby to do niepotrzebnego ograniczania przepustowoci w nieprzeci¹¿onych ga³êziach drzewa. Dlatego w przypadku multikastowej transmisji informacji
multimedialnej w czasie rzeczywistym, zapobieganie
i przeciwdzia³anie przeci¹¿eniom wymaga najczêciej
stosowania specjalizowanych architektur, radz¹cych
sobie z problemem heterogenicznoci technologii.
W sieciach IP, w których wystêpuje zarówno heterogenicznoæ technologii sieciowej, jak i heterogenicznoæ

ruchu, zjawiska wynikaj¹ce z obydwu tych heterogenicznoci nak³adaj¹ siê na siebie. Oznacza to, i¿ proponowane rozwi¹zania powinny dodatkowo zapewniaæ
sprzyjanie TCP lub przynajmniej tolerancjê dla TCP.
Zastosowanie w tym przypadku protoko³u sprzyjaj¹cego TCP, jak TFMCC (TCP-Friendly Multicast Congestion Control  multikastowy wariant protoko³u TFRC)
czy PGMCC, niepotrzebnie obni¿a przep³ywnoæ we
wszystkich ga³êziach drzewa dystrybucji multikastowej,
dopasowuj¹c j¹ do przypadku najgorszego. Ogranicza
to stosowalnoæ multikastowych protoko³ów sprzyjaj¹cych TCP.
Najkorzystniejsze s¹ rozwi¹zania bazuj¹ce na multikastowej transmisji warstwowej lub replikacji strumieni.
Jednym z protoko³ów implementuj¹cych transmisjê
warstwow¹ jest WEBRC (Wave and Equation Based
Rate Control) [1]. Innym z nale¿¹cych do tej klasy rozwi¹zañ jest system dystrybucji informacji multimedialnej w czasie rzeczywistym, zbudowany w oparciu o architekturê multikastowej transmisji warstwowej wspó³pracuj¹cej z sygnalizacj¹ ECN (Explicit Congestion
Notification) [12]. Opisany w [12] mechanizm zapewnia
sprzyjanie TCP, zapewniaj¹c równoczenie zachowanie w³aciwych charakterystyk transmisji informacji
multimedialnej w czasie rzeczywistym. Mechanizm ten
mo¿e byæ wykorzystywany tak¿e do transmisji danych
masowych przy wykorzystaniu protoko³ów ALC (Asynchronous Layered Coding) w warstwie transportowej
i FLUTE (File Delivery over Unidirectional Transport)
w warstwie aplikacji [1].

6. Podsumowanie
W artykule omówiono problemy wystêpuj¹ce przy
wdra¿aniu nowych us³ug do heterogenicznych sieci IP
oraz mo¿liwoci ich rozwi¹zania. Pod uwagê wziêto zarówno heterogenicznoæ w ni¿szych warstwach modelu
OSI/ISO (heterogenicznoæ technologii), jak i heterogenicznoæ w wy¿szych warstwach (heterogenicznoæ
protoko³ów transportowych i us³ug). Problemy te przejawiaj¹ siê w dwóch aspektach: wspó³istnienie ruchu
elastycznego i nieelastycznego w ³¹czu wspó³dzielonym oraz zapobieganie i przeciwdzia³anie przeci¹¿eniom.
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