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Streszczenie. Celem publikacji jest przedstawienie podstaw projektowania sieci 
komputerowych, biorąc pod uwagę uŜytkowników, lokalizację stacji roboczych oraz 
rodzaj usług świadczonych uŜytkownikom i przez uŜytkowników. Dzisiejsze sieci 
komputerowe stanowią podstawę działania wszystkich systemów teleinformatycznych, 
które obecnie decydują o poziomie gospodarki państwa, bezpieczeństwie i jakości Ŝycia 
obywateli. Sprawna sieć teleinformatyczna wspomaga dziś pracę praktycznie kaŜdej 
nowoczesnej instytucji: duŜego przedsiębiorstwa, małej firmy, urzędu, szkoły, szpitala. 
Często to samo medium transmisyjne jest wykorzystywane do przesyłania róŜnego 
rodzaju informacji: danych komputerowych, głosu, a takŜe obrazu. Nowoczesne 
podejście nakazuje specyfikację usług sieciowych, jakie sieć ma realizować na rzecz 
swoich klientów, następnie dobór najwłaściwszego systemu operacyjnego, wybór 
protokołu komunikacyjnego, wybór medium sieciowego, projekt zastosowania urządzeń 
aktywnych, projekt sprzęŜeń z sieciami publicznymi, projekt okablowania.  
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DESIGN OF COMPUTER NETWORKS INCLUDING REQUIREMENTS 
FOR INTERNET SERVICES USING OPNET MODELER  

Summary. The aim of the paper is to provide a basis for designing computer 
networks, taking into account the users workstation location and type of services for users 
and by users. Today's computer networks are the basis of all communication systems 
which currently affect the level of the country's economy, security and quality of life. An 
effective ICT network supports virtually work of every modern institution: large 
company, small business, office, school, hospital. The same transmission medium is often 
used to transmit various types of information: computer data, voice and image. 
The modern approach requires specification of the network services to implement the 
network to their customers, then choice of the most appropriate operating system, choice 
of the communication protocol, choice of the media outlet, design of application of active 
devices, design of couplings with public networks, cabling project. 
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1. WPROWADZENIE  

Sieci komputerowe stanowią podstawę działania wszystkich systemów teleinforma-

tycznych, które obecnie decydują o poziomie gospodarki państwa, bezpieczeństwie i jakości 

Ŝycia obywateli. 

Sprawna sieć teleinformatyczna wspomaga dziś pracę praktycznie kaŜdej nowoczesnej 

instytucji: duŜego przedsiębiorstwa, małej firmy, urzędu, szkoły czy szpitala [1]. 

Aby spełnić oczekiwania uŜytkownika w zakresie komunikacji z uŜyciem sieci 

komputerowych, niezbędna jest analiza potrzeb, które doprowadzą do zaplanowania opty-

malnej infrastruktury odpowiadającej ich potrzebom. Jednym z narzędzi wspomagających 

taką analizę jest oprogramowanie, pozwalające odwzorować potrzeby danego uŜytkownika w 

środowisku wirtualnym – oprogramowanie symulacyjne. 

Aby wyniki badań symulacyjnych mogły zostać przełoŜone na rzeczywistą infrastrukturę 

sieciową, konieczne jest określenie parametrów wydajnościowych charakterystycznych dla 

danych usług [2]. 

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem i bada-

niami symulacyjnymi sieci komputerowych, biorąc pod uwagę uŜytkowników, lokalizację 

stacji roboczych oraz rodzaj usług świadczonych uŜytkownikom i przez uŜytkowników. 

Nowoczesne podejście do analizy sieci nakazuje w pierwszym etapie dokonać 

specyfikacji usług sieciowych, jakie sieć ma realizować na rzecz swoich klientów, doboru 

najwłaściwszego systemu operacyjnego, wyboru protokołu komunikacyjnego, wyboru 

medium sieciowego, oraz doboru projektów sieciowych urządzeń aktywnych. Usługę 

sieciową moŜna zdefiniować jako komponent programowy niezaleŜny od platformy  

i implementacji, dostarczający określonej funkcjonalności. Przez pojęcie usług sieciowych 

naleŜy rozumieć zbiór komponentów niezaleŜnych, zamkniętych funkcjonalnie elementów  

o globalnym zasięgu, które świadczą róŜnorodne usługi uŜyteczne dla klientów.  

2. PODSTAWOWE USŁUGI INTERNETOWE  

Do najpopularniejszych obecnie usług sieciowych zaliczyć moŜna: zdalne nieszyfrowane 

logowanie przy uŜyciu protokołu TCP/IP, czyli usługę Telnet, testowanie sieci za pomocą 

protokołu ICMP, czyli usługę ping, transfer zbiorów tekstowych lub binarnych pomiędzy 

komputerami przez usługę FTP, a takŜe usługi poczty elektronicznej, list dyskusyjnych, 

przeglądania stron WWW, dostęp do baz danych itp. W dalszej części pracy poddano analizie 

tylko niektóre z nich, a mianowicie : 

� usługę Telnet, która jest usługą pozwalającą na zdalne logowanie na odległym 

komputerze przy uŜyciu protokołu TCP/IP. Program wykonujący tę usługę (Telnet) jest 

emulatorem lokalnego terminalu. Z punktu widzenia systemu nie jest istotne, czy 
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uŜytkownik pracuje lokalnie, czy teŜ zdalnie. Telnet został opracowany w taki sposób, aby 

działał pomiędzy dowolnymi hostami i dowolnymi terminalami (pomiędzy róŜnymi 

systemami operacyjnymi). Działanie usługi bazuje na protokole TCP, a jego specyfikacja 

jest zgodna z NVT (ang. Network Virtual Terminal - Wirtualny Terminal Sieciowy). 

Większość klientów i serwerów Telnet pracuje w czterech trybach: półdupleksowym (jest 

to domyślny tryb pracy obecnie rzadko stosowany), znakowym (kaŜdy znak wpisywany 

przez uŜytkownika jest natychmiast wysyłany do serwera, serwer odsyła echo większości 

znaków, chyba Ŝe jego aplikacja wyłączyła tę funkcję - obecnie jest to tryb najczęściej 

uŜywany), wierszowym lub liniowym. 

� usługę FTP, która słuŜy do transmisji dowolnych zbiorów oraz zapewnia pełną kontrolę 

poprawności transmisji danych. Protokół definiujący usługę jest protokołem klient-serwer 

i umoŜliwia przesyłanie plików z i na serwer przez sieć TCP/IP. Do komunikacji 

wykorzystywane są dwa połączenia TCP (rys. 1).  

 

 

Rys. 1. Połączenie FTP 
Fig. 1. FTP connection 

Jedno z nich jest połączeniem kontrolnym, za pomocą którego przesyłane są np. 

polecenia do serwera, drugie natomiast słuŜy do transmisji danych, m.in. plików. FTP działa 

w dwóch trybach: aktywnym i pasywnym, w zaleŜności od tego, w jakim jest trybie, uŜywa 

innych portów do komunikacji.  

� usługę poczty elektronicznej (Email) - jest to najpopularniejszy i najprostszy sposób 

komunikowania się w sieci komputerowej, polegający na przesyłaniu komunikatów 

tekstowych lub całych plików pomiędzy uŜytkownikami sieci, którzy są identyfikowani 

przez adresy. Serwer poczty elektronicznej jest serwerem odpowiadającym za odbieranie, 

gromadzenie i wysyłanie wiadomości poczty elektronicznej (rys. 2).  

 

 

Rys. 2. Pobieranie poczty elektronicznej 
Fig. 2. Downloading e-mail 
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Do przesyłania poczty elektronicznej słuŜy protokół SMTP. UŜytkownik, korzystając  

z dowolnego klienta SMTP, przekazuje Ŝądanie do serwera, następnie jest uruchamiane 

dwukierunkowe połączenie.  

� usługę WWW, która jest usługą hipertekstowego, multimedialnego, sieciowego systemu 

informacyjnego opartego na publicznie dostępnych, otwartych standardach. Jest to 

ogólnoświatowy zbiór informacji w postaci tekstu, grafiki, filmów, dźwięków [3]. Jest on 

udostępniany za pomocą serwerów WWW. Sieć Web jest aplikacją działającą w 

Internecie. Po wpisaniu adresu w przeglądarce nazwa serwera (część adresu URL) jest 

dekodowana na adres IP za pomocą globalnej, rozproszonej bazy danych DNS. Adres IP 

jest niezbędny, aby moŜliwe było połączenie z danym serwerem (rys. 3). Przeglądarka 

następnie wywołuje dany zasób, wysyłając zapytanie do serwera określonego uzyskanym 

adresem IP.  

 

 

Rys. 3. Pobieranie stron internetowych 
Fig. 3. Downloading websites 

W przypadku typowej strony internetowej przeglądarka najpierw pobiera jej skrypt 

HTML, analizuje go, a następnie wysyła zapytanie o resztę elementów wchodzących w jej 

skład (zdjęcia, grafika, dźwięki, wideo, animacje). 

� usługa dostępu do bazy danych to dostęp do zbioru kartotek i informacji, które moŜna 

przetwarzać za pomocą odpowiednich programów komputerowych. Baza powinna 

umoŜliwi ć bezpośrednie, interakcyjne uzyskiwanie informacji przez formułowanie pytań 

oraz moŜliwość przechowywania danych w postaci trwałej. 

3. ŚRODOWISKO SYMULACYJNE OPNET MODELER 

Metody symulacyjne stosowane do testowania i projektowania sieci komputerowych 

mają wiele zalet w stosunku do rzeczywistych systemów czy innych metod badawczych [4]. 

W szczególności do zalet naleŜy zaliczyć moŜliwość badania złoŜonych zjawisk trudnych do 

zaobserwowania przy uŜyciu innych metod, stosunkowo łatwe moŜliwości zmian parametrów 

analizowanych systemów oraz duŜo niŜszy koszt badań.  
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Spośród duŜej liczby obecnie dostępnych symulatorów środowisk sieciowych, takich jak: 

Network Simulator, x-sim, REAL, CNET, Prophesy do badań został wykorzystany 

nowoczesny pakiet o największych moŜliwościach – OPNET Modeler.  

Środowisko symulacyjne OPNET Modeler umoŜliwia symulowanie pracy prawie kaŜdej 

infrastruktury sieciowej jako całości, włącznie z technologiami, protokołami, urządzeniami,  

a takŜe usługami internetowymi. Środowisko Modeler pozwala na rozwiązanie wielu 

problemów, dotyczących budowy i działania projektowanej sieci. Uwzględnia skompli-

kowane relacje pomiędzy poszczególnymi elementami sieci i dostarcza szerokie spektrum 

informacji niezbędnych do oceny wydajności aplikacji i pracy sieci jako całości. Program 

pozwala na tworzenie oddzielnych podsieci o całkowicie róŜnej infrastrukturze i róŜnych 

zapotrzebowaniach na usługi sieciowe oraz wykorzystanie łącza [5]. 

Program ma wbudowane biblioteki modeli, zawierające większość uŜywanych obecnie 

protokołów (rys. 4), aplikacji i urządzeń, a takŜe modele róŜnego typu połączeń uŜywanych 

do łączenia węzłów w sieci, np. kable koncentryczne, skrętki, włókna światłowodowe. 

 

 

Rys. 4. Obszar roboczy w programie OPNET Modeler 
Fig. 4. Workspace In the OPNET Modeler 

Zaletą programu Modeler jest to, Ŝe symulacje polegają na odwzorowaniu i uruchomieniu 

sieci przy uŜyciu interfejsu graficznego, umoŜliwiającego tworzenie modeli, zbieranie danych 

i wykonywanie innych czynności związanych z symulacją. KaŜda sieć jest tworzona  

w relatywnie prosty sposób przez ułoŜenie odpowiednich elementów sieci na obszarze 

roboczym, który jest odwzorowaniem fizycznego obszaru sieci. KaŜdy z elementów moŜe być 

precyzyjnie umiejscowiony, tak aby parametry symulacje były najbardziej zbliŜone do 

rzeczywistych, zgodnie z załoŜonymi wytycznymi projektu. 
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Projektowanie sieci w środowisku OPNET Modeler jest zorganizowane hierarchicznie. 

NajwyŜszy i najczęściej uŜywany poziom pozwala na połączenie urządzeń sieciowych, takich 

jak przełączniki, wzmacniacze i routery za pomocą odpowiednich łączy komunikacyjnych. 

Przez wskazanie typu sieci określa się, czy będzie ona siecią o zasięgu biura, budynku, 

małego miasta czy większą. Następnie naleŜy określić, w odpowiednich jednostkach, 

wymiary obszaru, na którym będą rozproszone stacje końcowe. 

Po wstępnych definicjach z palety dostępnych modeli moŜna wybrać elementy 

konkretnych producentów obecnych na rynku o rozbudowanych właściwościach i moŜliwości 

definiowania parametrów. Wybrane urządzenia naleŜy połączyć ze sobą za pomocą 

odpowiednich połączeń. 

Po zbudowaniu systemu jest konieczne określenie parametrów globalnych całej sieci oraz 

parametrów lokalnych wybranych węzłów, które mają być przetwarzane i zapisywane 

podczas symulacji.  

NiŜszy poziom w hierarchii to poziom węzła. Na poziomie tym moŜna zmieniać 

wewnętrzną strukturę utworzonej sieci za pomocą obiektów tego poziomu, tj. nadawcy, 

odbiorcy, kolejki oraz zestawu protokołów. Poziom procesu jest najniŜszym poziomem 

charakteryzującym się bardzo duŜą szczegółowością. Trzeci poziom hierarchii pozwala na 

tworzenie i edycje parametrów wszystkich elementów sieci za pomocą języka C++. Taki 

podział pozwala na uproszczenie procesu tworzenia symulacji, poniewaŜ zmianie ulegają 

jedynie funkcje wybranej warstwy. Program napisany jest w języku C++. UmoŜliwia to 

uŜytkownikowi zmianę niektórych części kodu, dotyczących symulacji i modelowania. 

Zapewniona jest więc całkowita kontrola uŜytkownika nad symulacją. 

Modeler jest obecnie najszybciej rozwijającym się programem przeznaczonym do 

symulacji sieci komputerowych wszelkiego typu. W środowisku zaimplementowano setki 

protokołów i modeli urządzeń wraz z kodem źródłowym. OPNET jest zorientowany 

obiektowo, a symulacja moŜe być prowadzona dyskretnie, hybrydowo bądź w sposób 

analityczny. Modeler pozwala równieŜ na przetwarzanie i budowę sieci na podstawie danych 

uzyskanych z zewnętrznych programów rejestrujących ruch w rzeczywistej sieci. 

Wszystkie biblioteki mogą zostać rozszerzone o autorskie modele zbudowane przez 

uŜytkownika na podstawie specyficznych wytycznych. Modeler pozwala równieŜ na bardzo 

szybkie wykonywanie obliczeń i wyświetlanie statystyk dzięki zintegrowanej budowie 

wszystkich modeli. 

4. PROJEKTOWANIE SIECI 

ZałoŜono, Ŝe projektowana sieć komputerowa będzie składa się z czterech podsieci 

(rys. 5), do których przyłączeni są uŜytkownicy podzieleni na cztery grupy zaleŜne od typu 
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usług, jakie najczęściej wykorzystują. Sieć ta odwzorowuje hipotetyczną sieć 

przedsiębiorstwa. 

 

 

Rys. 5. Schemat ideowy projektowanej sieci 
Fig. 5. Schematic diagram of the proposed network 

Projektowanie rozpoczyna się od odpowiedniego ustawienia parametrów dwóch 

elementów pomocnych przy definiowaniu aplikacji i profilu uŜytkownika: Application Config 

oraz Profile Config. Są to elementy grupujące pewne opcje i parametry, dotyczące aplikacji  

i profili uŜytkowników danej sieci. Element Application Config pozwala na określenie 

aplikacji, które są uŜyte do konfiguracji profilu uŜytkowników. Natomiast element Profile 

Config opisuje schematy aktywności uŜytkownika lub grupy uŜytkowników w zaleŜności od 

wykorzystywanych usług sieciowych w danym okresie czasu [6].  

Kolejnym etapem jest utworzenie sieci składającej się z czterech podsieci. W celu lepszej 

czytelności schematu sieci te są reprezentowane jedynie przez elementy nazywane Subnet. 

ZałoŜono, Ŝe kaŜda z podsieci składa się pierwotnie z 10 stacji roboczych podłączonych do 

przełącznika, do którego zostanie doprowadzony sygnał z sieci szkieletowej (rys. 6).  

 

 

Rys. 6. Budowa podsieci Naukowcy 
Fig. 6. Researchers subnet 

KaŜda z czterech podsieci reprezentuje specyficzną grupę uŜytkowników korzystającą  

z określonych usług sieciowych. Dla podsieci naukowców przyjęto, Ŝe będą to głównie usługi 

związane ze zdalnym dostępem terminalowym oraz dostępem do baz danych. Podsieć 
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przeznaczona dla sprzedawców będzie głównie korzystać z zasobów baz danych i usług 

WWW. Sieć, w której pracują w głównej mierze inŜynierowie powiązani z przemysłem, 

wykorzystywać będzie głównie dostęp do baz danych i stron internetowych, a takŜe usługi 

zdalnego wydruku. Ostatnią z podsieci tworzy kadra związana z tzw. e-biznesem  

i multimediami, gdzie najczęściej wykorzystywane usługi to WWW i grupy dyskusyjne. 

Po zaprojektowaniu sieci i odpowiednim skonfigurowaniu usług dla poszczególnych sieci 

naleŜy utworzyć sieć, świadczącą usługi dla zdefiniowanych grup uŜytkowników. Utworzona 

została zatem sieć serwerów, w której umieszczono trzy serwery, udostępniające usługi: 

WWW, transfer plików i dostępu do bazy danych (rys. 7). 

 

Rys. 7. Budowa podsieci zawierającej serwery 
Fig. 7. Construction of a subnet consisting of servers 

Podsieci uŜytkowników zostały połączone z siecią serwerów przez odpowiednie 

przełączniki. Schemat symulacyjny sieci przedstawiono na rysunku 8. Podsieci są połączone 

łączem typu 100BaseT, przy czym moŜe to być równieŜ łącze o duŜo większej 

przepustowości. 

 

Rys. 8. Schemat symulowanej sieci komputerowej 
Fig. 8. Diagram of the simulated network 
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Na schemacie wyróŜniono takŜe dwa dodatkowe elementy, definiujące uŜywane 

aplikacje na komputerach klientów oraz ich profile.  

5. WYNIKI SYMULACJI 

W celu analizy wydajności zbudowanej sieci wybrano przykładowe parametry, które 

mogą najlepiej oddać jakość i wydajność sieci. PoniewaŜ najczęściej wykorzystywanymi 

usługami w symulowanej sieci są WWW oraz poczta elektroniczna, dlatego waŜny jest 

między innymi czas wczytania strony internetowej na stacji roboczej klienta, a takŜe szybkość 

odbierania i wysyłania poczty elektronicznej. 

 

 

Rys. 9. Czas wczytania strony WWW w sekundach 
Fig. 9. Web page load time in seconds 

Szybkość wczytania serwisu WWW jest jednym z waŜniejszych elementów, o które 

naleŜy zadbać utrzymując witrynę internetową. Nie ma znaczenia, czy chodzi o rozwój 

serwisu społecznościowego, strony firmowej czy sklepu internetowego. Charakterystyki 

przedstawione na rys. 9 pozwalają na porównanie czasu odpowiedzi serwera WWW, przy 

załoŜeniu Ŝe sieć jest nieobciąŜona Ŝadnym dodatkowym ruchem oraz przy załoŜeniu Ŝe 

zarówno procesory komputerów w sieci, jak sama sieć jest obciąŜona dodatkowym ruchem, 

niezwiązanym z usługą WWW. W symulacji załoŜono pewne parametry, które powinna 

spełniać sieć, podane w tabeli 1. 

 

„zajęta sieć” 

„sieć o niewielkim 
ruchu” 
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 Tabela 1 

Rodzaj sieci Czas wczytania 
strony (s) 

Rozmiar strony (B) 

Sieć o niewielkim ruchu 0,025 300 

Sieć obciąŜona 0,05 2000 

 

Testy tego typu pozwalają na realną ocenę parametrów sieci dla róŜnych warunków pracy 

i nie wymagają ingerencji w sieć rzeczywistą. Ciekawym przykładem jest takŜe porównanie 

szybkości odbierania i nadawania poczty e-mail w opisanej sieci (rys. 10). 

Z wykresów przedstawionych na rysunku 10 wynika, Ŝe czas otrzymania poczty, a takŜe 

czas jej wysłania jest duŜo większy dla sieci z wygenerowanym dodatkowym ruchem. Czas 

ten jest równieŜ zaleŜny od chwilowych wartości natęŜenia ruchu w sieci i obciąŜenia 

procesorów komputerów pracujących w sieci. 

 

 

Rys. 10. Porównanie czasu odbierania i nadawania poczty elektronicznej w sekundach 
Fig. 10. Comparison of time to receive and transit e-mail in seconds  

Dla uŜytkowników korzystających z poczty elektronicznej załoŜono, Ŝe wiadomości dla 

sieci o niewielkim natęŜeniu nie będą przekraczać 500 bajtów, natomiast w sieci „zajętej” 

wiadomości mogą mieć objętość do 2000 bajtów.   

ZałoŜono równieŜ, Ŝe czas pomiędzy otrzymaniem jednej wiadomości a wysłaniem 

Ŝądania do serwera o przesłanie kolejnej wiadomości bądź teŜ wysłaniem maila w sieci 

nieobciąŜonej wynosi 3600 sekund, natomiast w sieci obciąŜonej czas ten ustalono na 300 

sekund. 

Pobieranie - „zajęta sieć” 

Wysyłanie - „zajęta sieć” 

Pobieranie - „sieć o niewielkim ruchu” 

Pobieranie - „zajęta sieć” 
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W trakcie symulacji protokołu FTP załoŜono zbliŜone wartości czasów pomiędzy 

pobraniem pierwszego pliku z serwera FTP a kolejnego (3600 sekund dla sieci nieobciąŜonej 

i 300 sekund dla sieci „zajętej”). Natomiast wielkość pobieranego pliku ustalono na 500 kB 

(sieć o niewielkim natęŜeniu ruchu) i 5 MB (sieć o duŜym natęŜeniu). 

 

 

Rys. 11. Czas, jaki upłynął między wysłaniem Ŝądania o plik (FTP) i otrzymania potwierdzenia  
 z serwera o rozpoczęciu transmisji w sekundach 

Fig. 11. The time elapsed between sending the request to a file (FTP) and obtain confirmation from the 
server in seconds  

Na rysunku 11 przedstawiono zaleŜność czasu, jaki upłynął pomiędzy wysłaniem przez 

komputer w sieci Ŝądania do serwera o przesłanie pliku a otrzymaniem potwierdzenia  

z serwera o rozpoczęciu transmisji pliku. Czas ten jest większy dla sieci bardziej obciąŜonej, 

w której więcej uŜytkowników korzysta jednocześnie z zasobów systemowych.  

6. PODSUMOWANIE 

W artykule została przedstawiona przykładowa analiza prostej sieci z wykorzystaniem 

narzędzi symulacyjnych. Jako środowisko pracy wybrany został jeden z najbardziej 

zaawansowanych pakietów symulacyjnych Modeler firmy Opnet. Został opisany sposób 

tworzenia modelu sieci z uwzględnieniem elementów sprzętowych, jak i usług 

udostępnianych w sieci. Przykładowe wyniki uzyskane na drodze symulacyjnej zostały 

zaprezentowane w postaci wykresów. Symulacyjne badania sieci telekomunikacyjnych 

pozwalają na analizę sieci w róŜnych warunkach jej pracy. Taki sposób podejścia pozwala na 

„zajęta sieć” 

 „sieć o niewielkim ruchu” 
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odizolowanie analizy od rzeczywistej infrastruktury sieciowej, która z zasady powinna być 

niezawodna. Na podstawie analizy symulacyjnej administrator sieci jest w stanie przewidzieć 

następstwa, jakie mogą powodować pozornie nieistotne zmiany infrastruktury sieciowej. 

Dalsze prace będą uwzględniały zagadnienia jakości transmisji w sieciach 

komputerowych zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych. 
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Abstract 

This article provides a summary of a certain stage of work in analyzing the simulation of 

computer networks that are used as a medium for distributed measurement systems. The aim 

of the publication is to provide a basis for designing computer networks, taking into account 

the user, workstation location and type of services for users.  

Today's computer networks are the basis of all communication systems, which currently 

affect the level of the country's economy, security and quality of life. Efficient 

telecommunications network supports virtually any modern work of institutions: large 
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enterprises, small business, office, school, hospital. Often, the same transmission medium is 

used to transmit various types of information: computer data, voice and image. Modern 

approach requires the specification of network services, the network should pursue on behalf 

of their clients, then select the most appropriate operating system, the choice of 

communication protocol, the choice of media outlet, the design application of active devices, 

design of couplings with public networks, cabling project.  

Network service is defined as a component of platform-independent programming and 

implementation, providing specific functionality. For the most current services include 

remotely login to the machine using TCP/IP or Telnet, testing the network using ping 

services, transfer of collections ASCII text and binary between computers via FTP, as well as 

email, discussion lists, Web browsing or international, multiple calls over the Internet called.: 

IRC. Opnet Modeler simulation environment simulate the work of almost every network 

infrastructure, including technologies, protocols, devices, and online services. Environment 

Modeler allows you to solve many problems concerning the construction and operation of the 

proposed network. Take into account the complex relationships between the various network 

elements and provides a broad spectrum of information necessary to evaluate the performance 

of applications and the work of the network as a whole. The program allows you to create a 

separate subnet on an entirely different infrastructure and different consumption has network 

services and the use of bandwidth.  

Simulation models of the equipment used to develop the network in Opnet Modeler 

(routers, switches, network connections) have the ability to create a dedicated user profiles for 

user groups such as engineers (profile for design offices), scientists (for schools, universities 

and offices), Seller (profile for medium and large companies) and multimedia users. 

Designed network wads built on a four subnets supporting various network services 

available in the environment Modeler. All networks are connected by a subnet routers and 

servers that provide the desired service. Network research was carried out taking into account 

different scenarios related to network servers: one server for all services, separate servers, as 

well as different levels of bandwidth and CPU busy computer workstations. For example, a 

major determinant of quality of service delivery was the time to load Web site. 

 


