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Abstract: The article is presenting way of using OPNET software in planning, 

upgrading and checking manner of implementation a network that support 

automated command control process. It is showing procedures which would be 

useful during planning, building up and management network deployed for 

automated command control. Preparation stage is important so that get operation 

readiness and support automated command control. From way of handle a 

technology perspective is crucial to have tool for evaluate level of skills of signal 

soldiers doing network bucking automated command control. 
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Streszczenie: Artykuł przedstawia zastosowanie oprogramowania OPNET 

w procesie planowania, rozbudowy i sprawdzenia poprawności uruchomienia sieci 

teleinformatycznej zabezpieczającej automatyzację dowodzenia. Proponuje 

rozwiązania proceduralne, które w znaczny sposób ułatwić mogą planowanie, 

budowę i zarządzania sieciami teleinformatycznymi wykorzystywanymi na potrzeby 

automatyzacji dowodzenia. Etap przygotowania struktury sieciowej jest ważny 

z punktu widzenia rozpoczęcia działań i uruchomienia sieci zapewniającej 

automatyzację dowodzenia. Biorąc z kolei pod uwagę optymalizację stosowanych 

rozwiązań, a także możliwość dokonania oceny poziomu wyszkolenia 

administratorów, ważne jest sprawdzenie, jak dobrze wykonana została struktura 

sieciowa zabezpieczająca automatyzację dowodzenia. 
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1. Wstęp 

Prowadzenie przez człowieka działalności nierozerwalnie związane jest z wymianą 

wiadomości. Rozwój technik komunikacyjnych pozwalał na coraz sprawniejsze 

przesyłanie informacji, a zastosowanie nowych technologii telekomunikacyjnych 

z czasem umożliwiło automatyzację niektórych procesów z tym związanych. 

Żaden system automatyzujący proces decyzyjny w organizacji nie może działać 

bez nowoczesnej, dobrze zaplanowanej struktury sieciowej, która dzięki 

oferowanym usługom i posiadanym funkcjonalnościom  pozwala na szybką  

i wydajną pracę. Systemy automatyzujące proces dowodzenia wymagają  

w szczególności wydajnej i niezawodnej struktury sieciowej, która zapewnia nie 

tylko dowódcom i sztabom usługi sieciowe, ale przede wszystkim umożliwia 

zbieranie i dostarczanie informacji w odpowiednie miejsca, w wyznaczonym 

czasie. Stały wzrost zapotrzebowania na wymianę informacji pomiędzy 

elementami ugrupowania bojowego, a także nowe wymagania operacyjne wiążą się 

z koniecznością uruchomienia nowych usług sieciowych. Prowadzi to do 

konieczność planowania i uruchamiania coraz bardziej złożonych sieci 

teleinformatycznych w celu zabezpieczenia pracy wymaganych systemów 

informatycznych pozwalających na automatyzację procesu dowodzenia. 

Sprawnie i poprawnie przeprowadzony proces planowania i uruchomienia 

struktury sieciowej nabiera coraz ważniejszego znaczenia w kontekście 

powodzenia prowadzonych działań. Szybkie opracowanie planów dużej sieci 

teleinformatycznej bez zastosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych jest 

nie tylko pracochłonne, ale również trudne do wykonania. Powodowane jest 

to koniecznością uruchomienia różnych usług w oparciu o jedną infrastrukturę 

sieciową. Zapewnia to zarządzającym infrastrukturą teleinformatyczną możliwość 

elastycznego reagowania na potrzeby użytkowników, ale jednocześnie zwiększa 

poziom złożoności logicznej, co z kolei przyczynia się do tego, że analiza takich 

struktur jest czasochłonna i wymaga od osób ją prowadzących posiadania szerokiej 

wiedzy z zakresu zastosowanych technologii. Posiadanie możliwości dokonanie 

analiz sieci w wirtualnym środowisku lub symulacja zjawisk sieciowych na 

modelach znacznie skraca proces projektowania i pozwala uniknąć potencjalnych 

błędów. Obniżyć to również może w znaczny sposób nakłady finansowe i  skraca 

czas niezbędny do uruchomienia sieci teleinformatycznej na potrzeby 

automatyzacji dowodzenia. Wynika to z faktu, że wszelkie potencjalne problemy 

wynikające z zastosowanych technologii mogą zostać rozwiązane i sprawdzone na 

modelu lub wirtualnej strukturze sieciowej i nie wymagają testów i weryfikacji na 

systemie rzeczywistym. 

Narzędzia analityczne tego typu dostępne są na rynku i należy jedno z nich 

umiejętnie zastosować do prac planistycznych. Najczęściej jest 

to oprogramowanie, które pozwala symulować działanie całych struktur 

sieciowych lub modelować wybrane zagadnienia sieciowe, a następnie poddawać 

je symulacji. 
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Tematyka związana z planowaniem i budową systemów teleinformatycznych 

doczekała się wielu opracowań i stworzono wiele metodyk, które w szczegółowy 

sposób opisują i zalecają wykonanie konkretnych czynności na poszczególnych 

etapach tego procesu. Dobrym przykładem może być ITIL. Proces planowania 

sieci teleinformatycznych na potrzeby dowodzenia jest ściśle opisany również 

w środowisku wojskowym. Jako przykład można podać doktrynę NATO AJP-6. 

Celem tego referatu jest przedstawienie potencjalnego zastosowania 

oprogramowania pozyskanego przez resort obrony narodowej w procesie 

planowania systemu teleinformatycznego prowadzonego zgodnie z doktrynami 

NATO. 

2. Planowanie sieci 

Załóżmy, że do planowania sieci teleinformatycznej, która ma być 

wykorzystywana na potrzeby automatyzacji dowodzenia wykorzystujemy 

metodykę opisaną w AJP-6, ponieważ działamy w środowisku międzynarodowym. 

Planowanie systemu teleinformatycznego na potrzeby automatyzacji dowodzenia 

przeprowadzone zostanie w następujących fazach: 

 wprowadzenie, 

 orientowanie, 

 opracowanie koncepcji, 

 opracowanie planu, 

 przegląd planu. 

3. Przygotowanie modeli sieci 

Załóżmy również, że posiadamy narzędzie do modelowania i symulacji sieci 

teleinformatycznych (np. OPNET). Na etapie opracowywania koncepcji 

po przeglądzie posiadanych ograniczeń (np. w sprzęcie, w ludziach) możemy 

przystąpić do budowy koncepcji w środowisku wirtualnym. Przygotowujemy kilka 

możliwych wariantów sieci teleinformatycznej biorąc pod uwagę przyjęte na etapie 

wprowadzającym wymagania na wymianę informacji, które szczegółowo opisują 

potrzeby sztabu w zakresie wymiany informacji, a także uwzględniając wnioski 

wynikające z etapu orientowania. Dla każdego z wariantów wykorzystując 

możliwości oprogramowania przygotowujemy model sieci teleinformatycznej, 

który służyć będzie do prowadzenia dalszych prac planistycznych i analitycznych. 

Następnie do każdego z opracowanych modeli wprowadzamy profile ruchu 

występujące pomiędzy poszczególnymi punktami węzłowymi sieci 

teleinformatycznej (poszczególnymi stanowiskami dowodzenia ugrupowania 

bojowego). Na etapie definiowania czynników charakteryzujących ruch w sieci 

ważne jest, aby jak najdokładniej odwzorować opracowane na etapie wstępnym 

planowania sieci teleinformatycznej wymagania na wymianę informacji. 

Wprowadzenie tych czynników ma zasadnicze znaczenie i bezpośrednio wpływa 

na wyniki symulacji. Odwzorowanie musi zostać przeprowadzone zarówno co do 

rodzaju ruchu (usług sieciowych), ale i jego wielkości (ilość użytkowników, 
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wymagane przepływności). Najbardziej optymalne z punktu widzenia dalszego 

analizowania poszczególnych wariantów jest posługiwanie się rzeczywistymi 

profilami ruchu występującymi pomiędzy węzłami sieci teleinformatycznej  

i generowanymi przez rzeczywiste elementy ugrupowania bojowego w czasie 

prowadzenia działań. 

4. Optymalizacja rozwiązań 

Przygotowane modele poszczególnych wariantów poddajemy symulacji, aby 

na postawie otrzymanych wyników ocenić ich przydatność do zabezpieczenia 

wymagań na wymianę informacji. Stosując metody optymalizacji, określamy 

najbardziej korzystne parametry dla poszczególnych elementów sieci 

teleinformatycznej (np. przepustowość łączy), a także konkretnej konfiguracji 

urządzeń świadczących usługi (w przypadku systemów informatycznych np. 

wielkość okna TCP, długość pakietu IP), przy zachowaniu warunku spełnienia 

przyjętych wymagań na wymianę informacji. 

Kolejnym krokiem, do wykonania którego należy wykorzystać programowe 

narzędzie analityczne jest opracowanie i symulacja najbardziej niekorzystnych 

scenariuszy dla najbardziej optymalnych wariantów. Należy założyć awarię 

ważniejszych węzłów, głównych łączy i sprawdzić, jak będzie pracowała sieć 

teleinformatyczna, którą planujemy do automatyzacji procesu dowodzenia. 

Ponownie stosując metody optymalizacyjne, dokonujemy zmian w sieci 

teleinformatycznej, tak aby osiągnąć jak największą niezawodność systemu przy 

jednoczesnym zachowaniu wszelkich przyjętych wymagań na wymianę informacji 

pomiędzy poszczególnymi elementami ugrupowania bojowego. W miarę 

postępowania prac planistycznych nad misją następuje również uszczegółowienie 

danych dotyczących rozmieszczenia poszczególnych elementów ugrupowania 

bojowego. Pozwala to na rozpoczęcie analiz związanych z wpływem czynników 

geograficznych (położenie geograficzne, ukształtowanie terenu) na działanie 

planowanej sieci teleinformatycznej. Kolejny raz dokonujemy optymalizacji 

struktury teleinformatycznej biorąc pod uwagę wpływ tego typu czynników na jej 

funkcjonowanie. Także i tym razem przykładamy największą uwagę do spełnienia 

postawionych wymagań na wymianę informacji w planowanej operacji. 

Dzięki wykonanej pracy powinniśmy otrzymać najbardziej optymalne warianty 

sieci teleinformatycznej, która powinna stanowić punkt wyjściowy do opracowania 

planu. Nakłady pracy poniesione na etapie opracowywania koncepcji zwracają się 

nam oszczędnościami w postaci czasu (wprowadzanie zmian w koncepcji 

prowadzone jest na modelu) i nakładów finansowych. Nie jest konieczna fizyczna 

budowa sieci teleinformatycznej w celu sprawdzenia poprawności jej działania. 

Wszelkie wnioski dotyczące działanie sieci, zarówno w czasie poprawnej pracy 

wszystkich węzłów i łączy, jak i zachowania się poszczególnych elementów 

składowych w czasie potencjalnych awarii, wyciągane są na podstawie analizy 

wyników przeprowadzonych symulacji. Wybór najbardziej optymalnego wariantu 

sieci teleinformatycznej na potrzeby automatyzacji dowodzenia kończy etap 
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opracowywania koncepcji i stanowi podstawę do uruchomienia prac nad 

opracowaniem planu sieci teleinformatycznej. Na tym etapie następuje 

szczegółowe opisanie poszczególnych zadań, które muszą zostać wykonane, aby 

sieć teleinformatyczna na potrzeby automatyzacji dowodzenia została zbudowana 

w rzeczywistości. Zbudowany model służy nam również w czasie wykonywania 

przeglądu planu sieci teleinformatycznej. Posługujemy się nim, aby ocenić czy 

wprowadzane zmiany związane z sytuacją operacyjną mają wpływ na system 

teleinformatyczny przeznaczony do automatyzacji dowodzenia w czasie działań. 

5. Ocena wybudowanej sieci 

Możliwości wykorzystania programowego narzędzia pozwalającego modelować 

i symulować sieci teleinformatyczne zapewniające automatyzację dowodzenia 

nie ograniczają się jedynie do wykonania analiz na etapie planowania systemu. 

Zalecane jest, aby możliwości oprogramowania wykorzystać na kolejnych etapach 

życia systemu teleinformatycznego. Dobrą praktyką, która powinna być 

powszechnie stosowana po zakończeniu uruchamiania systemu, a przed 

osiągnięciem pełnej gotowości bojowej, powinno być zebranie konfiguracji ze 

wszystkich urządzeń wchodzących w skład węzłów sieciowych. Pozwoli to 

na odtworzenie sieci teleinformatycznej zabezpieczającej automatyzację 

dowodzenia z realnie wykonanych ustawień i przeprowadzenie analizy 

poprawności konfiguracji urządzeń. Globalna analiza konfiguracji urządzeń 

aktywnych sieci pozwala na szybką ocenę całości struktury i eliminację 

popełnionych błędów przed osiągnięciem pełnej gotowości bojowej. Model sieci 

teleinformatycznej zabezpieczającej automatyzację dowodzenia zbudowany na 

podstawie zebranych i poprawionych konfiguracji jest przechowywany 

i wykorzystywany do dalszych celów analitycznych i planistycznych związanych 

z przebudową infrastruktury sieciowej. Zmiany te mogą być powodowane, np. 

zmiany położenia elementów ugrupowania bojowego lub zmiany wymagań na 

wymianę informacji (np. rozszerzenia listy oferowanych użytkownikom usług 

sieciowych). 

6. Gromadzenie wiedzy o sieciach 

W celu otrzymania w modelach jak najbardziej zbliżonych wyników do 

rzeczywistego działania sieci zalecane jest zebranie profili ruchu, które występują 

pomiędzy elementami ugrupowania bojowego w godzinie największego ruchu. 

Wprowadzenie zebranych profili ruchu do modelu zbudowanego w oparciu 

o pobrane z urządzeń konfiguracje pozwala na odwzorowanie rzeczywistej sieci 

teleinformatycznej w środowisku testowym. Zapewnia to możliwość dokonywania 

analiz poprawności implementacji planu systemu teleinformatycznego. Jest 

przydatny również na dalszym etapie życia systemu. 

Proces zbierania konfiguracji urządzeń jak i profili ruchu powinien być czynnością 

prowadzoną nie tylko w czasie prowadzenia operacji czy misji wojskowych. 

Proces ten powinien być nieodłączną czynnością, która jest wykonywana w czasie 
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różnego rodzaju ćwiczeń. Odpowiednie wykorzystanie wyników, np. analiza 

poprawności konfiguracji, powinna być realizowana w ocenie poziomu 

wyszkolenia obsług i stanowić może podstawę do prowadzenia dalszego szkolenia 

załóg. Wiedza na temat parametrów ruchu, który jest generowany pomiędzy 

elementami ugrupowania bojowego nie ma tylko walor poznawczy. Przede 

wszystkim powinna być ona wykorzystana w przyszłych procesach planowania 

sieci teleinformatycznych na potrzeby automatyzacji dowodzenia. Budowanie bazy 

wiedzy na temat profili ruchu obecnie występujących w czasie prowadzenia 

działań bojowych z zastosowaniem systemów automatyzujących dowodzenie 

będzie przydatna również w innych projektach związanych z tą tematyką. 

7. Podsumowanie 

Zastosowanie wirtualnego środowiska testowego do przeprowadzenia analizy 

sieciowych i symulacji modeli pozwala na skrócenie czasu potrzebnego do 

zaplanowania systemu teleinformatycznego i może przyczynić się do obniżenia 

nakładów potrzebnych na jego budowę. W wyniku przeprowadzonych symulacji 

mamy pewność co do spełnienia postawionych wymagań na wymianę informacji, 

ale także możemy ocenić niezawodność zaplanowanej sieci teleinformatycznej. 

Zastosowanie najnowszych narzędzi, a także metod analitycznych w procesie 

planistycznym przyczynia się również w zasadniczy sposób do poprawienia jakości 

planu sieci teleinformatycznej. Dzięki odtworzeniu działania sieci w środowisku 

wirtualnym mamy możliwość usunięcia potencjalnych błędów na etapie 

planowania lub po uruchomieniu przed osiągnięciem pełnej gotowości bojowej. 
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