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ВСТУП

Актуальність теми. Сучасні територіально-розподілені корпоративні

обчислювальні мережі є важливою складовою частиною систем управління різними

підприємствами і установами, від ефективності їх роботи істотно залежить

ефективність діяльності підприємства.

Швидкий розвиток IP-мереж (насамперед Інтернет) породило нову тенденцію -

використання для побудови глобальних корпоративнихзв'язків дешевшого і доступного

(в порівнянні з виділеними каналами) транспорту пакетних мереж загального

користування (публічні мережі).

Однак таку привабливу і дешеве рішення – передача корпоративних даних через

публічну мережу, наприклад Інтернет, часто становить загрозу для безпеки мережі

підприємства, що особливо важливо для банківських систем. Крім того, для

корпоративних мереж важливе значення має якість обслуговування користувачів,

надання заданого набору послуг і гарантій, що не завжди просто забезпечити в

публічних мережах.

Для вирішення цих проблем може бути використана технологія віртуальних

приватних мереж VPN. Ця технологія дозволяє перетворити з'єднання в пакетних

мережах загального користування в захищені канали з гарантованою смугою

пропускання, забезпечуючи безпеку і широкий спектр сервісів при прийнятній вартості

встановлюваних з'єднань. Тому дана технологія затребувана багатьма підприємствами і

організаціями, що не мають власних мережевих ресурсів.

Відмінними рисами великих територіально розподілених корпоративнихмереж є:

- застосування глобальних зв'язків і об'єднання окремих локальних мереж філій

підприємства і комп'ютерів його віддалених співробітників з центральною локальною

мережею;

- обслуговування великої кількості різнорідних користувачів. Всі ці особливості

також обумовлюють доцільність розробки мереж з використанням технології VPN, що

дозволяє поєднувати вимоги безпеки до надаваних сервісів системи.



Однак, для її ефективного застосування потрібно рішення ряду спеціальних

завдань, пов'язаних з вибором структури мережі, організацією роботи користувачів і

мереж, забезпеченням необхідного рівня захисту даних і необхідних характеристик

передачі та обробки інформації.

На цей час є досить багатий практичний досвід створення великих корпоративних

мереж на базі технології VPN, однак потрібні теоретичні обгрунтування пропонованих

рішень.

Як правило, в кожному конкретному випадку необхідні свої оригінальні рішення,

зумовлені специфікою мережі і корпорації, особливо банку, які потрібно оцінити з

застосуванням досить універсальних методів і моделей.

Об`єкт дослідження – методів та засобів побудови корпоративних віртуальних

приватнихмереж

Предмет дослідження – територіально-розподільча корпоративна мережа

підприємства побудованана базі технологіїVPN.

Мета роботи – аналіз моделей ефективності розподілення корпоративної мережі

на базі підприємства, побудованоїз використанням віртуальних приватнихмереж.

Методи дослідження. Для рішення поставленої задачі у роботі використовуються

методи системного аналізу, теорії масового обслуговування, теорія графів.

Для досягнення поставленої мети у роботі сформовані і вирішені наступні

завдання:

- дослідження основних принципів побудови та практичної реалізації

корпоративнихмереж підприємства із застосуванням технологіїVPN;

- аналіз методів та засобів побудовивіртуальних приватнихмереж VPN;

- експерементальне дослідження ефективності побудови корпоративної мережі,

налаштування VPN каналів між офісами.

У зв'язку з викладеним, тематика магістерської роботи, пов'язана з дослідженням

методів і засобів аналізу корпоративнихмереж, побудованихіз застосуванням технології

VPN, є актуальною, а отримані в роботі результати мають важливе прикладне значення

для створення і адміністрування територіально-розподіленихкорпоративнихмереж

Практичне значення одержаних результатів. Практична значення результатів



магістерської роботи полягає в реалізації комплексу математичних моделей,

алгоритмічного та програмного забезпечення для аналізу і адміністрування

територіально-розподіленої корпоративної мережі, побудованої із застосуванням

технологіїVPN.

Наукова новизна. Полягає у виборі об`єкта дослідження – територіально

розподіленої корпоративної мережі підприємства, побудована на базі технології VPN,

які враховують особливості відомих методів створення і застосування віртуальних

приватнихмереж і протоколів,що забезпечують їх роботу,специфіку доступу до даних з

використанням локальних, корпоративнихі віддалених серверів баз даних.

Апробація результатів. Основні положення і результати магістерської роботи

доповідались і обговорювались на 2-х науково-практичних конференціях, та

опубліковано1 науковустаттю.



1 ПРИНЦИПИПОБУДОВИІ ПРАКТИЧНОЇРЕАЛІЗАЦІЇ
КОРПОРАТИВНИХМЕРЕЖ ПІДПРИЄМСТВА З ЗАСТОСУВАННЯМ

ТЕХНОЛОГІЇ VPN

1.1 Аналіз собливостей функціонування банківських систем

Широке застосування інформаційних технологій (ІТ) э сучасною потребою.

Частина областей, де використовують ІТ, дуже різноманітна. Найбільшого

розповсюдження ІТ зазнало саме у банківській сфері, причому данна тенденція

наблюдалася з самого початку розвитку ІТ. [2]. При цьому важливе місце займають

банківські системи і створювані для забезпечення їх роботи банківські мережі.

Сьогодні, в умовах переходу України до європейських стандартів у банківському

секторі, важливо дослідити основні етапи розвитку та вдосконалення діяльності

банківських установ в Україні. Банківські територіально-розподілені системи (БС) на

сьогоднішній день є однією з швидко розвиваються областей застосування мережевих

інформаційних технологій. Це зв'язано з тим що банківська діяльність є найбільш

прийнятною сферою для впровадження сучасних комп'ютерних технологій, оскільки

багато завдання, що виникають в процесі функціонування банку, піддаються

автоматизації, а надійна обробка величезних потоків інформації є однією з головних

задач будь-якогобанка. Незважаючи на те, що ще яких- небудь десять-п'ятнадцять років

тому кредитні організації використовували ручні методи обробки інформації, зараз

практично обов'язковими атрибутами будь-якого банку стали комп'ютери, електронні

термінали, засоби зв'язку, і комунікації і т.д. [2].

Впровадження ІТ у банківську систему надало можливість її модернізувати та

відкрило наступні можливості:

- значне розширення ринку послуг,

- розширення розмірів ринку споживачів, що стало можливим за рахунок

використання банкоматів та електронних розрахунковихсистем,

- оперативний повселюдний доступ клієнтів до послуг банку за рахунок

використання Інтернет-технологій.



На сьогоднішній день можливості ІТ для банковскої сфери не вичерпані і

подальший розвиток ІТ буде сприяти активному впровадженню в банківську практику

сучасних технологічних досягненнь в сфері обчислювальної техніки, мережевих та

телекомунікаційнихтехнологій, методів захисту інформації та обробки даних [2,6,7].

Організація роботи банківської системи.

В даний час витрати, які несуть банки на ІТ-рішення як ніколи високі. За даними

статистів, на закупівлю і впровадження ІТ-рішень українські банки виділяють

приблизно 5% річного кошторису витрат. Але суми витрат напряму залежать від того,

які ІТ проекти веде банк, яку ринкову нішу він займає і які нові послуги планує

впроваджувати у свою роботу. Таким чином, цей показник може зрости до 35% у тих

банків, які активно займаються впровадженням нових ІТ у свою діяльність. Зокрема.

ІТ-бюджети банків, що ведуть агресивну політику на ринку, можуть досягати 35% від

загальних витрат.

Також спостерігається тенденція переходу банків до використання безпроводових

систем зв’язку, як в межах філії, так і для зв’язку між окремими філіалами. Це зробило

як ніколи актуальним питання захисту інформації, над яким працюють багато

розробників. Банки готові вкладати величезні кошти на розробку надійних систем, ПЗ

яке прискорить роботу та підвищить рівень захисту даних та швидкість надання послуг.

Крім цього на першому місці також питання оперотивності обслуговування

клієнтів. Тут рішенням стане побудова територіально-розподіленої обчислювальної

мережі, яка надасть можливысть забезпечувати доступ віддалених користувачів і

мереж, обробляти величезні потоки інформації, які з кожним днем зростають. В таких

системах доцільно використовуватимодель "клієнт-сервер" (ОС Unix і БД Огас1е). По

суті, банківська корпоративна мережа це складний комплекс, який лоб’єднує сотні

тисяч ПК зі спеціалізованим ПЗ, який забезпечує повний набір функцій.

До основних характеристик банківської ІТ системи відносять:

- Забезпечення зв’язку між всіма відділенями.

- Побудовамережі автоматизації прийняття рішень .

- Автоматизація усіх процесів в межах банку.

- Побцдова системи «банк-клієнт», яка надає можливість автоматизованої



взаємодії з клієнтами.

- Автоматизація роботи банку на ринку цінних паперів.

Враховуючи перераховані характеристики можна зробити висновок, що обираючи

рішення для побудови ІТ мережі банківської системи потрібно врахувати: можливості

тих ресурсів, які існують; існуючу систему захисту даних; рівень надійності системи

яка існує та вимоги які висуваються; можливвість маштабування; можливість роботи в

реальному часі.

1.2 Забезпечення безпеки в системах підприємства

Шифрування, тобто криптографічний метод захисту інформації, вже не є надійним

захистом даних, що передаються та зберігаються у корпоративнихмережах. Сучасні ІТ

системи потребують методів, які зможуть захищати інформацію в реальному режимі

часу. Також, потрібні спеціальні засоби для захисту онлайнових систем. [8]. Вирішують

ці завдання технології віртуальних захищених мереж (VPN - Virtual Private Networks)

[9]. По суті, це віртуальні «труби», які прокладаються через різні, також «потенційно

небезпечні» мережі, та захищати ту інформацію, яка передається. Будуються вони між

філіалами банків. Ще одним плюсом є відсутність необхідності у розортанні власних

каналів. Схема у такому випадку виглядає досить просто. У кожному місті, де є філія

банку, вона підключається до провайдера інтернету. На прикордонних ПК

встановлюються ПЗ, які відповідають за шифрування інформації. Це також слід зробити

на кожному ПК співробітників, які мають право доступу до локальних мереж банку.

Загальна схема доступу через громадські мережі представлена на рис.1.1.



Рисунок 1.1 – Захищені канали VPN через відкриті мережі і Internet

Ця досить затребувана технологія представлена на ринку широким спектром

рішень, тому при виборі системи слід враховувати ряд аспектів. Важливою є

«Прозорість» для користувачів. Це досить важливий нюанас, який значно полегшує

роботи з VPN та не потребує додатковихзатрат на навчання користувачів.Використання

у VPN стандарту IPSeс надасть можливість шифрувати інформацію непомітно для

користувача,які продовжатьроботу у звичайному режимі.

Більш того, відпадає необхідність у власних каналах. Таким чином, можна

отримати свою власну захищену мережу (VPN), що утворить жорсткий непроникний

периметр і накладену на доступний всім Internet або будь-які інші мережі. У локальну

мережу кожного філії зможуть увійти тільки захищені і аутентифіковані пакети від

інших учасників VPN. Ці пакети, будуть дешифрувати на виході з "Труб" і подаватися

вищим додатків в первозданному вигляді.

Не тыльки звёязок між філіалами, а й внутрышный зв’язок по локальних мережах,

можна організовувати на базі VPN. В такому випадку мережі працюють за принципом

"Широкомовлення» та також це надає можливістьм розділити інформаційні потоки

різних підрозділів підприємства. На рис.1.2. показана можлива схема реалізації такого

підходу. За допомогою VPN створені три логічно розділені віртуальні мережі



підприємства.

Рисунок 1.2 - Сегментація внутрішніх мереж підприємства за допомогоюVPN

1.3 Аналіз методів і рішень побудовикорпоративнихмереж банку

Проаналізувавши особливості експлуатаії корпоративних мереж, їз

вимоги до надійності та експлуатаційні характеристики, можна зазначити, що найбільш

важливими вимогами до їх побудовиє:

- вимоги до погодження потоків даних та щодо їх захищенності в процесі передачі;

- вимоги до організації єдиного віртуальногопростору та однієї системи адресації;

- вимоги надійності та безпеки.

На рис.1.3. представлено приклад великої корпоративної мережі, яка включає до

500 станцій. Для прикладу хай є банк з п’ятьма філіалами у різних облостях. У кожному

з філіалів встановлено до 100 ПК. Центральне керівництво мережею здійснюється з

центральної станції, а у кожній підмережі є свій регіональний контроль. При цьому, для

забезпечення сумісності та маштабованості мережі потрібно, щоб:

1. Була зебезпечена підтримка стандарту IPsec (захист інформаії) і одного з

стандартів управління ключами (SKIP, ISAKMP або IKE);



2. Підтримка централізованого управління всією віртуальноюмережею;

3. Підтримка аутентифікації користувачівVPN (паролі, смарт-карти)

4. Наявність широкогопереліку продуктів, які забезпечать надійний захист даних.

5. Підтримка широковикористовуванихсистем управління сертифікатами.

Рисунок 1.3 - Схема розподіленої корпоративноїмережі підприємства

Такі мережі мают особливості підключення до мережі інтернет та захисту таких

підключень. Якщо мережа використовує Інтернет тільки для організації

внутрішньо-підприємницької VPN, що утворює жорсткий периметр і не передбачає

ніяких контактів із зовнішнім світом, то в такому випадку не слід переживати за

збереження даних. Тобто глобальна мережа в транспортному режимі. Але у випадку,

коли потрібно підключення до Інтернету для пересилки даних до «зовнішнього світу»

(наприклад електронна пошта). При такій побудові мережі потрібно на кордоні

VPN/Internet забезпечіти функціонування ряду технологій. До них відносять:

1. Системи FireWal. Його встановлюють як на вході в мережу, так і на кожному



окремому ПК, який має вихід у мережу.

2. Системи антивірусного контролюна всіх ПК мережі.

3. Системи контролюта аудиту - intrusion detection;

4. Організаційні технології, які сполучають разом всю систему.

При розгортанні мереж потрібно не лише врахувати вищеперераховані заходи, але

й забезпечити їх інтеграцію з вже існуючими на мережі. Також адмыныстратори та

розробники стикаються з наступними проблемами:

1. Забезпечення надійної та безперебійної роботи в режимі «non-stop». В цьому

питанні найбільш складною є боротьба з відмовами обладнання, особливо серверів. Тут

використовуютьсятакі методи:

- резервування всіх значимих серверів у мережі;

- зебезпечення алгоритму передачі даних на працюючий сервер у разі виходу з

ладу одного з центральних серверів.

2. Формування вимог до якості зв’язку та аналіз рівня завантаженності каналів

передачі даних. Це важливо тому, що, як правило, підприємства арендують канали

передачі даних, а не будують власні. Якраз питання якості обговорюються і чітко

прописуються у договорі оренди каналу у провайдера зв’язку.

Однак при вирішенні цих проблем також не завжди доцільно застосовувати

широкозастосовуваніметоди. Наприклад резервування. Цей метод є розповсюдженним,

але достатньо затратним. Як правило, коли застосовують метод резервування, то в

системі з N основних серверів використовується 0 М N резервних. Проведення

розрахунку витрат відбувається наступним чином. Припускається, що вихід з ладу

основного сервера, при відсутності резервування, призводить до витрат, величина яких

приймаємо рівним s. Величина витрат потрібна на резервування основного сервера - £.

Імовірність відмови основного сервера в межах 0 <р <1. Загальні витрати на

експлуатацію системи - S (N,M,p, s, g). Вони є сумою витрат на резервування і витрат,

які пов'язані з втратами при виході з ладу основних серверів, без резервування.

Щоб мінімізувати витрати на експлуатацію системи, потрібно чітко визначити

число резервних серверів – М*. Це можливе при М М* та потрібно щоб виконувалася

нерівність:



або для заданого значення 0 <S* < виконувалося нерівність:

Друге рішення, яке націлене на управлыння потоками даних має менші затрати на

реалізацію, але також затратне при дослідженні. Вони проводяться за наступним

алгоритмом. Допускається, що в системі є N основних серверів. Оцінюється

ймовірність відмови основного сервера, яка дорівнює 0 <р <1. При відмові сервера i

його функції виконує сервер j. При цьому потоки даних, що передаються на сервер i,

також перенаправляються на сервер j, а потоки даних, які йдуть від сервера i, йдуть від

сервера j по тим же адресами. Загальні витрати при зміні напрямків потоків - Н (N, p, i,

j) обумовлені зміною навантаження на канали зв'язку, навантаження сервера j і часом

виконання запитів, адресованих на сервер i. Потрібно визначити номер сервера j, так,

щоб або, для будь-якогоkj виконувалося нерівність:

або, для заданого 0 <Н * <, виконувалося нерівність:

Щодо другого завдання, то його вирішення вимагає проведення оцінки і аналізу

витрат підприємства на підтримку потрібної якості послуг. Більш детально дане

питання вирішується наступним чином. Потрібно визначити необхідний набір послуг

VPN-провайдера - I, що буде відповідати числу типів потоків даних, переданих

підприємством по каналах зв'язку провайдера.

Задані тарифи за забезпечення заданих параметрів цих послуг –



Задані середні величини параметрів "бічного" трафіку – по кожномутипу –

Величина витрат підприємства на отримання потрібного набору послуг потрібної

якості - А (I, ), де та 0,(i=1,2,…,I) параметри потоків даних різних типів, які

передаються по VPN каналах провайдера. При аналізі потрібно:

- провести визначення параметрів потоків даних, які передані по VPN каналам, які

вимагають забезпечення послуг - де 0 < (i = 1,2,…,I);

- провести визначення значення параметрів послуг провайдера і відповідні тарифи:

Так, щоб витрати підприємства не перевищували заданої величини А*:

Таким чином, для вирішення всіх завдань при побудові мереж з VPN потрібно

провести кількісну оцінку різних варіантів їх вирішення, що можливо при наявності

відповідних засобів та методів аналізу.

1.4 Огляд методів розподілу мережевих ресурсів для VPN

Алгоритм планування VPN на базі канальної моделі є ітераційним. Це значить, що

з кожної ітерації необхіден перерозподіл смуги пропускання (СП) кожної ланки у всіх

реалізованих VPN. Цей перерозподіл заснований на лінеаризації загального доходу

мережі і лінеарізації питомих цін смуги пропускання. Зауважимо, що після кожного

такого перерозподілу завдання оптимальної маршрутизації вирішується заново для

кожноїVPN.

Для VPN Ω з пропускною спроможністюCe
(Ω) - кожноїланки е визначається як:



де Ce
(Ω) = 1,2, ..., Е - линеарізовані питомі вартості СП в ланці е для VPN Ω;

de(Ω) - млжливі цілочисельні значення зміни полоси пропускання в ланці е для VPN

Ω.

Складність обчислення останніх величин оцінюється як 0 (1) при використанні

рівняння (1.6).

Визначимо вплив обмежень на дохід, що отримується від окремих VPN.

Визначимо різницю поточнихдоходівVPN Ω і мінімальних доходів(1.6)

Використовуючи(1.6) за умови, що

Можна прийняти:

Для всіх VPN мережі з урахуванням маємо:

Визначимо таке значення зміни СП, при якій величина W (C-d) була max,

сформулюємо задачу лінеаризації оптимального розподілу пропускної здатності як

задачу лінійного програмування (ЛП):



Перше обмеження відноситься до величини різниці доходів при зміні СП ланок і

визначається виразом (1.8), друге обмеження відображає фіксовані значення пропускної

здатності ланки. Третє обмеження отримують у такий процес:

1. нові зміни СП повинні бути позитивними і не можуть окремо перевищувати

пропускну здатність будь-якоїланки, тобто,

2. Далі групуються ці обмеження, щоб зміна змінних не було настільки великим,

щоб апроксимація в (1.6) стала неприпустимою. Для цього визначимо нижню і верхню

граничні величини змін СП і

де . Застосування цих виразів гарантує, що верхні і нижні межі зміни СП будуть

цілими після нового розподілу пропускної здатності ланки.

Зауважимо,що в разі Сe
(Ω) маємо



Розглянемо задачу лінеарізації оптимального розподілу СП для кожного випадку, в

якому відсутні обмеження, что дохід кожної V P N Q винен буті не менше. Тоді

обмеження (1.10) не враховуються.Рішення может буті отримано в два етапи.

1. Завдання лінійного програмування (1.10) розділяється на Е завдання, по одній

для кожної ланки. Таким чином, завдання індексовані через параметр е (е = 1,2, ..., Е) і

визначається як:

Визначимо рішення задачі ЛП (1.16) в явному вигляді. При цьому індекс е зайвий і

надалі опущений. Приймемо без втрати спільності, що

тобто, VPN l приносить найменший дохід, a VPN Ω- найбільший дохід.

У випадку, коли зменшується приріст смуги d(j) і збільшується d(i) на однакову

величину, за умови, що i <j, цільова функція спадає. Але рішення задачі ЛП полягає в

максимізації змін смуги d(i) з малим значенням номера VPN і мінімізації d(i) з великим а

значенням i, так, щоб виконувалося загальне обмеження

Звідси очевидно, що при використанні (1.15) і (1.17) існує єдина VPN з індексом до



k така, що

Однак існує таке значення d(k) що d`(k) d(k) d``(k)

Крім того, якщо все d(Ω) і d``(Ω) - цілі, тоді d(k) також ціле.

Звідси випливає, що якщо, d`(k) d(k) dn(k) - єдине рішення рівняння (1.19), тоді

рішення задачі ЛП (1.16) має вигляд:

Таким чином, методика рішення задачі планування VPN на базі канальної моделі

грунтується на лінеаризованій задачі вибору такого вектора зміни пропускної здатності

ланок d, щоб величина доходуW (C -d) була максимальною, як це визначено в завданні

лінійного програмування (1.10). Для окремого випадку (коли немає обмежень на

мінімальний дохід від VPN) кінцеве рішення визначається виразом (1.20) для кожної

ланки е (індекс якого в (1.20) був опущений). Тоді величина визначає новий розподіл

смуги пропускання для VPN Ω на ланці е. Таким чином, для кожного такого нового

розподілу смуги пропускання VPN повинна бути знову вирішена задача оптимальної

маршрутизації і знову необхідно обчислити линеаризировать вартості смуги

пропускання наведеними вище методами до тих пір, поки процес не зійдеться.

Узагальнений алгоритм планування VPN на базі канальної моделі наведено на

рис.1.4 [2].



У алгоритмі виділяють дві частини:

– алгоритм перерозподілу ресурсів мережі по всіх реалізованих VPN

- алгоритм маршрутизації трафіку окремої VPN.

У зв'язку з тим, що рішення задачі є ітераційним, на кожній ітерації необхідно

перерозподіляти смугу пропускання, виділену окремим VPN, а потім, використовуючи

отримані значення, вирішити задачу оптимальної маршрутизації трафіку для кожної

VPN.

Рисунок 1.4 - Узагальнений алгоритм планування VPN на базі

канальної моделі

Причому перерозподіл смуги пропускання необхідно зробити так, щоб загальний

дохід, отриманий постачальником послуг, був максимальним. Іншими словами,

пропускну здатність необхідно виділити тієї VPN, яка принесе більший сумарний дохід.



Для перевірки збіжності алгоритму скористаємося поняттям порога збіжності:

де Wj - дохід, отриманий на j-ої ітерації, аWj-1 - дохід, отриманий на (j-1) ітерації.

Як видно з рис.1.4, завдання оптимальної маршрутизації вирішується для кожної

VPN окремо, тобто модуль для вирішення завдання маршрутизації використовуєтьсяна

кожній ітерації Ω раз.

1.5 Моделі забезпеченні відмовостійкості корпоративноїмережі

1.5.1 Моделі мережі з резервуванням серверів

Як зазначалося вище, резервування є найбільш поширеним методом, який дозволяє

підвищіти надійность та відмовостійкість складних технічних систем. При проведенні

процеса резервування визначається політика резервування, яка чітко визначає число

резервних серверів та тип резерву. При визначенні політики резервування необхідно

враховуватиприроду виникаючих витрат, а саме наступні витрати:

- S0 (M, a) загальні витрати на резервування, які пов'язані з купівлею та підтримкою

працездатності резервних серверів;

- S1 (N, M, p, s) витрати, які пов'язані з відсутністю резервів для серверів, які

вийшли з ладу;

- S2 (N, M, p, g) витрати, які несе підприємство при резервуванні тих серверів, які

не вийшли з ладу.

В цих позначеннях змінні це:

- N - загальне число основних серверів в системі,

- М- загальне число резервних серверів в системі;

- р - ймовірність виходу з ладу основного сервера;

- s - витрати, пов'язані з відсутністю резерву у одного вишедшего з ладу основного



сервера;

- g - витрати на обслуговування одного резервного сервера;

- α - витрати на придбання одного резервного сервера.

Аналізуючи дану формулу очевидно, що рівень затрат на пряму залежить від

вірності вибору політики резервування та на пряму від кількості встановленного

резервного обладнання. При цьому величина витрат S0 (M, a) залежить від обраної

політики резервування, а величина витрат S1 (N, M, p, s) і S2 (N, M, p, g), очевидно, є

наслідком неефективної політики резервування.

При налаштуванні моделей, необхідних для отримання аналітичних результатів в

явному вигляді, використані такі припущення:

1) усі сервери мережі, тобто резервні та основні, мають надійності і вартісні

характеристики.

2) всі основні сервери працюють незалежно один від одного;

3) система розглядається в будь який сталий проміжок часу часу, і всі обчислення

для даної системи проводять у цей самий момент;

4) резервне обладнання миттєво замінює ті сервери, що вийшли з ладу, при цьому

його відновлення повинно відбутися до того моменту,коли вийде з ладу його резервний

сервер;

6) кожен з встановлених резервних серверів може за необхідності

використовуватисядля резервування будь-якогоосновного сервера.

У випадку резервування усіх N основних серверів (М=N) справедливо рівняння:

Якщо вважати, що ймовірність виходу з ладу сервера 1> р 0, то ймовірність того,

що в якийсь момент часу буде потрібне залучення резервного сервера, дорівнює:



При цьому будуть не задіяні (N -k) резервних серверів. Якщо вартість резервування

одного основного сервера g, то середня величина невиправданих витрат на

резервування в даний момент часу дорівнює:

звідки отримаємо:

В цьому випадку резервування повне і витрати, пов'язані з відсутністю працюючих

основних серверів відсутні, тобто:

Витрати на експлуатацію системи з урахуванням (1.22), (125) і (1.26) рівні:

В розглянутому випадку витрати напряму визначаються величиною витрат на

необґрунтоване резервування. Логічно, що такий підхід не є раціональним та потрібно

проводити операції по зменгенню цих витрат. Та при умові, що М = N, цього зробити

неможливо. Тому потрібно зменшувати цей показник. Припустимо, що М <N. У такму

випадку логічно дослідити два варіанти:

- так зване «холодне резервування», коли кожен з резервних серверів може

замінити будь-якийосновний сервер;

- так зване «горяче резервування», коли кожен резервний сервер закріплений за

своїм основним сервером.

Розглянемо кожний з вріантів детально. При «Холодномурезеруванні»



qk (р) ймовірність того, що вийдуть з ладу до серверів (0 k N) також обчислюється

за формулою (1.23).

Припустимо з ладу вийшло k серверів. В такому випадку, якщо k М, то всі,

вишедші з ладу сервери замінюються резервними, а (М - k) резервних сервер не

використовуються.Якщо M k N то замінюються резервними тільки М серверів, а інші

(k-М) з тих, що вийшли з ладу, не мають резерву.

При цьому варіанті величина витрат визначається як:

Величина витрат, які пов'язуються з обслуговуванням невикористовуваних

резервних серверів, обчислюється за формулою:

Загальні витрати на експлуатацію системи визначаються за формулою:

Тут доцільно проводити постановку задачі пошуку оптимального значення М, яке

надасть можливість мінімізувати загальні витрати на експлуатацію системи.

На рис. 1.5. представлено графік результату розрахунку величини загальних

затарат, які на пряму залежать від значення М. Для розрахунку було обрано наступні

параметри: N = 10; р= 0.05; а = 1. Ряд 1 побудований для g = 10, s = 100. ряд 2

побудованийдля g = 5, s = 10.

Рисунок 1.5 - Результатирозрахунку загальних витрат при резервуванні



З графіків на рис.1.5 та рис. 1.6 видно, що існує оптимальне значення числа

резервних серверів, які залежать від напряму залежать на співвідношення вартісних

коефіцієнтів.

На рис 1.6. наведено графік результату розрахунку величини загальних затарат в

залежності від значення М. Вони проведені для тих самих значень, що у попередньому

рисунку.Але, враховувалося,що р= 0.001.

З графіків видно, що оптимальне значення кількості резервних серверів залежить і

від імовірності відмови серверів.

Другий варіант.

У цьому випадку також:

Рисунок 1.6 - Результатирозрахунку загальних витрат при резервуванні

qк (р) - ймовірність того, що вийдуть з ладу до серверів (0 k M) також обчислюється

за формулою (1.23).

Імовірність того, що в якийсь момент часу з до вийшли з ладу серверів будуть

зарезервованими рівно n (0 n k, якщо k M і 0 k M якщо до> М) обчислюється за

формулою:

При цьому середнє число зарезервованих серверів, серед тих, що вийшли з ладу

обчислюється, з урахуванням (1.33) у такий спосіб:



Тепер, з (1.33) і (1.34), отримаємо формулу для обчислення n1, середнього числа

зарезервованих серверів, серед поламаних, в коженмомент часу:

Після цього можна обчислити, використовуючи (1.34) і (1.32) середню величину

загальних витрат, на експлуатацію системи:

Тут також, потрібно або проводити мінімізацію цих витрат (по M), або знайти таке

число резервних серверів, щоб ці витрати не перевищували заданої величини.

1.5.2 Модель мережі з керуванням потоками запитів

В процесі управління потоками підвищіти відмовостійкість мережі можливо за

рахунок перенаправлення потоків даних з серверів, які відмовили, на сервери які

працюють. При цьому припустимо, що резервування не застосовується і маємо N

основних серверів. Стан серверів задається вектором та всі вони нумеруються:

де хi = 1, якщо сервер номер/справний, і хi = 0 якщо сервер номер/відмовив.

Розподіл додатків по серверам задається матрицею G в визначеної формули (1.8).

Матриця будується таким чином, що для всіх jgji = 0, якщо хi = 0. Це означає, що ніякий



додаток не може бути встановлено на сервері, який відмовив. Припустимо, що для

вектора х0 побудовано деяку матрицю С0, і в певний момент сервер відмовив і в

результаті відбулася відмова сервера. В такому випадку будується новий вектор х1, в

якому у випадку відмови сервера k та m, отримаємо хik = 0 та хim - 0 (було X0k=1 s

x0m=1). Відповідно цих даних будується нова матриця G1.Це може бути проведено двома

шляхами.

1. При умові, що G G1 виконується нерівність: H(G1) H (G) та маємо два

обмеження:

- для всіх j gjm = 0, і gk = 0, якщо хm = 0 і kh = 0 та сервери, які відмовили не

використовуються;

- – обмеження на число додатків (вони не змінюються) , які розподілені по

серверах у мережі.

- (G1) , (m=1,2,…,KV) – гранично допустима інтенсивність потоку даних, які

можуть бути передані від провайдера.

2. Умовата ж сама, G G1 виконувалося нерівність: Н (G1) Н та маємо обмеження:

- для всіх jgjm= 0, gjk = 0, якщо хm = 0 і xk = 0 та сервери, які відмовили не

використовуються;

- обмеження на число додатків (вони не змінюються) , які розподілені по серверах

у мережі;

3) (G1) , (m=1,2,…,KV) - обмеження на завантаження каналів зв'язку провайдерів.

Основним недолікомтакого підходу є необхідність перенесення додатків у випадку,

коли сервери вийшли з ладу.

1.5.3 Поєднання резервування та управління потоками

Окрім окремого викосристання кожного з методів, можливо їх комплексне

застосування. Це надає цілий ряд переваг, наприклад пропала необхідність перенесення

додатків у випадку виходу зі строя серверів. Досягається такий варіант тоді, коли на

резервних серверах уже завантажено усі додатки.

Для прикладу опишемо варіант, коли в системі є М (N M 1) резервних серверів,



які пронумеровані від 1 до (N + М) та вектор стану серверів:

де хi = 1, якщо сервер номер i задіяний в роботі, і хi = 0 якщо сервер номер i не

задіяне.

Число вузлів - (N + M).

Матриця в в такому випадку - (Dх (N+М)). При такому підході можливо, що деякі

стовпці будуть мати в своєму складі одні нулі. Ці нулі показують, що відповідні цим

стовпцями сервери не задіяні.

Тобто існує варіант, колипри хi = 1, виконується рівність:

Дійсно, якщо стовпець номер i матриці G є нульовим, то і відповіднірядок і

стовпець матриці Z з також є нульовим, що демонструє відсутність обміну даними між

вузлами мережі і вузлом номер i.

Отже, і в матрицях Ah і А рядок і стовпець номер i також будуть нульовими, тобто

інтенсивності потоків даних обміну з вузлом I дорівнює 0. Тепер, якщо проводити

розрахунки характеристик корпоративної мережі, отримаємо, що взаємодія з вузлом i в

мережі буде відсутній, тобто наявність цього вузла в мережі не впливає на параметри

потоків даних.



2 АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ПОСЛУГ КОРПОРАТИВНИХВІРТУАЛЬНИХПРИВАТНИХМЕРЕЖ

Для вирішення задач побудови мереж VPN необхідно проводити дослідження

роботи мереж на підприємстві та проаналізувати всі специфічні моменти, які виникають

при бобудові мереж такого класу. Саме цьому питанню присвячено даний розділ

магістерської роботи та також, в цій частині, проведено практичну побудову

корпоративноїмережі з VPN.

2.1 Призначення корпоративнихвіртуальних мереж

VPN, як вже зазначалося у першому розділі магістерської роботи, представляє

собою, по суті, об'єднання віддалених локальних мереж або окремо взятих робочих ПК

з використанням спеціальних апаратних або програмних пристроїв. Особливістю є те,

що забезпечується відповідний рівень захисту передаваємих даних та тунелювання

трафіку поверх публічних мереж з пакетною передачею [3].

Важливим є питання безпеки, яке включає в себе два напрямки:

- Забезпечення гідного рівня безпеки на етапі підключення локальної мережі до

публічних пакетних мереж, в часності до мережі Інтернет, та передачі

інформації.

- Збезпечення захисту самих ПК від зовнішнього втручання.

Досягти такого комплексного захисту інформації можливо тільки при умові

застосування широкого спектру всебічних методів та засобів захисту інформації.

Крім того, важливим є постійний контроль над рівнем безпеки та функціонування

мереж. Такий комплекс організації та моніторингу повинен [18] забезпечувати

перепону, щодо втрати, фальсифікації інформації; запобігати несанкціонованим діям

із зовні на інформацію, яка зберігається та пересилається у мережі. Такий підхід

дозволить вирішити проблему максимально захищеної роботи усіх користувачів

через публічну ТК мережу і безпечного підключення до неї органів влади,

бюджетних організацій, пунктів колективного доступу та комерційних користувачів



[18].

Рисунок 2.1 - Завдання по забезпеченню безпеки інформаційної взаємодії

Якщо розглядати відкрите зовнішнє середовище, то тут слід виділити можливість

підключення до мережі Інтернет чи використання виділеної 1Р-мережі. Окремо стоять

менш затребувані підключення через загальнодоступні канали зв'язку, наприклад

канали телефонної мережі, які значно поступаються першим по швидкості передачі

даних. На сьогоднішній день найбільш раціональним та економічно виправданим є

організація підключення до мережі Інтернет. (рис.2.2).

Які переваги надає такий варіант підключень? Перш за все, це можливість

віддаленого контролю, моніторингу, налаштування та підключення будь якого

користувача до мережі при наявності вільного виходу до глобальної мережі. Це не



тільки робить мережу легко маштабуємою, але й значно скорочує витрати на передачу

інформації.

Рисунок 2.2 - Побудовавіртуальної приватної мережі на основі Інтернет

Безумовно, приведені вище переваги роблять підключення через глобальну мережу

досить привабливим, але є безумовний недолік – складність забезпечення гідного рівня

безпеки. Найбільш надійним є варіант побудови корпоративної мережі через виділені

IР-мережі. Також допустимо використання публічних мереж провайдерів в якості

основи для VPN, що має одну незаперечну перевагу - вбудовану підтримку якості

транспортного обслуговування. Однак широка поширеність IP-мереж, їх

універсальність і економічність робить дані мережі більш привабливою основою

створення VPN для різних підприємств. Додає переваги і той факт, що в виділених

IP-мережах починають широко впроваджуватися сучасні протоколи управління якістю

обслуговування [14].

2.2 Переваги застосування технологій VPN в корпоративнихмережах



Переш ніж описати переваги застосування технології VPN ще раз дамо визначення

суті даної технології: при підключенні до VPN сервера за допомогою спец ПЗ поверх

загальнодоступної мережі у з’єднанні, що вже встановлено, організується

зашифрований канал (з застосуванням різних спеціальних алгоритмів), по якому

передається інформація. Тобто, організовувати такі канали доцільно там, де потрібно

забезпечити захист корпоративної інформації від будь яких зовнішніх впливів та від

помилок в конфігурації або адміністрування мережі.

Сучасний рівень розвитку ІТ-індустрії дозволяє будувати надійні та

багатофункціональні мережі передачі даних. Для найефективнішого впровадження

даного рішення необхідно забезпечити користувачам можливість звернення до

корпоративної мережі, без задіяння великої кількості модемів або взагалі відмовитися

від них. Ідеальним був би варіант не залучення виділених ліній, що з'єднують віддалені

офіси між собою. Так заходи нададуть можливість підвищити продуктивність праці,

оскільки співробітники мають змогу користуватися найшвидшими лініями зв'язку, які є

в їх розпорядженні, замість того щоб витрачати дорогоцінний час на встановлення

комутованогоз'єднання через банк модемів.

Віртуальну приватну мережу від мережи на базі мережі загального користування

відрізняють застосування методів шифрування, аутентифікації та контроль доступу.

Тільки застосування цих трьох властивостей дозволить захистити всі ПК та сервери на

підприємстві від зовнішніх небажаних вторгнень. На рис. 2.3. наведена схема

корпоративноїмережі, захищеної за допомогоюпобудовиVPN.



Рисунок 2.3 - Корпоративнамережа, захищена з використанням VPN-технологій

Переваги VPN-технологій:

- простота використання;

- можливість захисту всієї корпоративноїмережі;

- реалізація механізмів сповіщень і авторегістрації;

- відсутність обмежень, які накладаються на кількість одночасних з'єднань по VPN;

- мобільність;

- можливість використання ресурсів відкритих мереж як окремих комунікаційних

ланок корпоративноїмережі;

- легкість підключення клієнтів та нових філій до своїх ресурсів;

- безперебійність роботи мережі VPN при наявності в мережах NAT-пристроїв;

- забезпечення проходження між собою прямого трафіку при будь-яких

конфігураціях;

-невелика вартість розгортання;

- сегментація ІС та організація безпечної експлуатації системи;

- підвищена надійність і безпека функціонування ІС;

- можливість підтримки інфраструктури електронного цифрового підпису.

2.3 Аналіз послуг корпоративнихмереж на базі технології VPN



На базі технології VPN є можливість реалізувати чотири основних виду послуг

[13].

1. VPN з віддаленим доступом (Remote Access VPN) (рис. 2.4.) Дозволяє

реалізувати захищену взаємодію між сегментами корпоративної мережі і віддаленим

користувачем, який може підключитися до корпоративних ресурсів. Такі віддалені

користувачі, зазвичай, не мають статичної IP-адреси і підключаються до захищених

ресурсів не через виділений пристрій VPN, а безпосередньо з власного ПК, на якому і

встановлено ПЗ, яке реалізує функцію клієнта (хостинг і управління, хостинг БД

користувача,а також підтримку безпеки).

Рисунок 2.4 - Віртуальна приватна мережа з віддаленим доступом

(Remote Access VPN)

2. Внутрішньокорпоративна віртуальна приватна мережі. При такому варіанті

Intranet VPN дозволяє об'єднати декілька філій однієї організації в єдину мережу,

взаємодіючих по відкритих каналах зв'язку операторської IP-мережі (рис.2.5.). Саме

такий варіант є найбільш розповсюдженим.



Рисунок 2.5 - Внутрішньокорпоративнамережу (Intranet VPN)

Цей варіант передбачає використання методів IP-тунелювання, наприклад GRE

(Generic Router Encapsulation), L2TP (протокол тунелювання на Рівні 2) або IPSec (IP

Security). Ці тунелі організовуються між офісними маршрутизаторами для створення

VPN між офісами за принципом «від точки до точки». Для підвищення рівня безпеки

дані в віртуальному каналі можуть шифруватися.

3. Extranet VPN – міжкорпоративна, є послугою, яка надає прямий доступ між

мережами компаній, та організується для ділового співробітництва. Такі мережі схожі

на внутрішньокорпоративні, але різниця в тому, що взаємодіють через публічну

IP-мережі різних компаній (рис.2.6).



Рисунок 2.6 - Міжкорпоративнихмережу (Extranet VPN)

У даній схемі побудовипроблема захисту інформації є особливо важливою. І тут не

тільки питання захисту передачі інформації, а питання захисту певної інформації, яку

не слід знати компанії партнеру. Таким чином, компанії мають єдиний канал доступу,

що задовільняють всі їх потреби в зв'язку, як загальнодоступні, так і приватні,

включаючи голосові. За допомогою використання технології VoIP голосові

повідомлення можуть передаватися між офісами по приватним віртуальним мережам, а

доступ до ТМЗК буде проходитичерез шлюзи, що надаються сервіс-провайдером.

4. Client/Server VPN надає надійну пересилку між двома віддаленими вузлами в

одній корпоративніймережі. (ріс.2.7.). При такому варіанті VPN будується між вузлами,

одного сегменту мережі, і доцільно коли потрібно створити декілька логічних мереж в

одній фізичній.



Рисунок 2.7 -. VPN «Клієнт-сервер» (Client/Server VPN)

Дані про потреби різних користувачів у послугах VPN наведені в таблиці 2.1 [13,

19].

У звіті компанії Infonetics відзначається широке визнання і поширення технології

MPLS серед сервіс-провайдерів, які розглядають цю технологію в якості основи для

підтримки послуг VPN. Так, 83% респондентів планують за допомогою MPLS

розгорнути віртуальні приватні мережі.

Компанія Cahners In-stat Group відзначає, що віртуальні приватні мережі, віддані

на аутсорсинг операторам, стають самими поширеним на ринку видом VPN (рис. 2.8.).

Кінцеві користувачі будуть все частіше вимагати угод про гарантованіу якості

обслуговування (SLA), масштабованості і гнучкості мереж і широкого вибору постійно

доступних послуг VPN.

Таблиця 2.1 - КористувачіVPN і їх потреби в різних VPN-послугах





Рисунок 2.8 - Співвідношення мереж провайдерів і мереж VPN,

належать користувачам(у відсотках від загальної кількості)

(Дані компанії Cahners In-stat Group)

2.4 Огляд варіантів технічної реалізації

Є кілька варіантів технічної реалізації VPN, та вибір варіанту для реалізації

залежить від продуктивності засобів побудови VPN та їх вартість. Для реалізації VPN

можуть бути задіяні програмні засоби, апаратні та можливість їх комбінації. Є

важливим і врахування бюджету для розгортання такої мережі, оскільки застосування

апаратних засобів є досить дорогим. Хоча, саме цей варіант забезпечує найбільший

рівень безпеки та гарну масштабованість мережі. Реалізовувати програмний VPN слід у

випадку, коли обмежений бюджет, оскільки такий підхід більш дешевий. Нижче дається

аналіз основних варіантів технічної реалізації VPN [13,19].

VPN на базі міжмережевих екранів (МЕ). Це найбільш розповсюджений варіант,

який передбачає застосування Firewall з додатковими функціями підтримки VPN. В

такому варіанті встановлюється шифрування з'єднання через публічну 1Р-мережу з

іншим МЕ або клієнтами VPN.



Firewall фільтрує весь трафік, який надходить у мережу та виходить з неї.

Пропущені будуть лише авторизовані дані. Більшість міжмережевих екранів

підтримують тунелювання і шифрування даних, що стає можливим при додаванні

модуляшифрування.

VPN на базі маршрутизаторів. При такому підході, як зрозуміло і з назви, захищені

канали створюються з застосуванням маршрутизаторів, які, також, відповідають і за

шифрування. Такий підхід доцільним є лише у тому випадку, коли потрібно розгорнути

мережу для організації з багатьма філіями.

VPN на базі програмного забезпечення. У такому варіанті не передбачено

застосування апаратних засобів, а лише програмних. Процес наступний: на виділеному

комп'ютері встановлюється спеціальне програмне забезпечення, та такий ПК виконує

роль рrоху-сервера. Комп'ютер з таким ПЗ може бути розташований за фаєрволом.

VPN на базі мережевої ОС. БудуватиVPN на ОС досить легко та дешево. До того

ж, це досить надійний варіант. Як правило, для реалізації цього варіанту застосовують

ОС Windows і UNIX. Але є недолік у цього варіанту – низький рівень безпеки.

Особливо це актуально для продукції компаніїMicrosoft.

VPN на базі спеціалізованих апаратних засобів. Такий варіант ідеально підійде для

мереж, які вимагають високої продуктивності по шифрування трафіку. До спеціальних

засобів відносять VPN-шлюзи, реалізовані у вигляді окремих апаратних пристроїв.

Порівняння варіантів технічної реалізації VPN

У табл. 2.2 наведені основні переваги і недоліки розглянутих вище варіантів

технічної реалізації віртуальних приватнихмереж [21].

Таблиця. 2.2 - Порівняння варіантів реалізації VPN



2.4.1 Варіанти розташування VPN-пристроїв в мережі



Приступаючи до практичної реалізації VPN стає питання визначення

оптимального розташування VPN-пристроїв щодо інших пристроїв захисту мережі. Це

актуально, тому що на діючій мережі до впровадження VPN вже функціонують певні

засоби захисту інформації, і їх потрібно або модернізувати, або інтегрувати нові методи

поверх старих. Як правило це міжмережевий екран або фільтруючий маршрутизатор. В

цьому випадку виникає задача розміщення брандмауера і VPN-шлюзу. Поєднання

функцій міжмережевого екрану і VPN-шлюзу це питання знімає, але частково. На

сьогоднішній день сучасні VPN-шлюзи випускають без функцій брандмауера, а

міжмережеві екрани без функцій VPN-шлюзів.

При виборі взаємного розташування VPN-шлюзу і брандмауера необхідно

розглядати декілька нюансів:

1. Міжмережевий екран не може проводити контроль мережевого доступу на

підставі лише зашифрованих пакетів.

2. VPN-шлюз також потребує захисту від загроз з мережі загального користування.

3. Конфігурація зв'язків, які утворено шлюзом і фаєрволом, здатна вплинути на

надійність з'єднання самої корпоративної мережі з IP-мережею загального

користування.

Нижче приведені всі варіанти взаємного розташування VPN-шлюзу і брандмауера,

які найчастіше використовуютьсяна практиці [14].

Розміщення шлюзу перед фаєрволом. У такому випадку через шлюз проходить

увесь трафік, не залежно пройшов він шифрування чи ні. При такій побудові шлюз

перевантажений, також він виконує дишефрування та фільтрацію даних. Така схема має

великий недостаток, а саме - відкритість шлюзу для всіх атак з боку мережі загального

користування.

Розміщення шлюзу позаду брандмауера. При такому розташуванні шлюз буде

захищеним від атак брандмауером. Така побудова потребує від адміністратора

налаштування відповідної конфігурації, при якій екран налаштовується так, щоб він

пропускав зашифрований трафік.

Реалізація функцій шлюзу в міжмережевому екрані. Це досить складна для

реалізації архітектура, яка потребує великих професійних навиків від адміністратора.



Перевага такої побудови – поєднання в одному пристрої і операцій захисту даних, і

маршрутизації, реєстрації подій та управління доступом.

Роздільне підключення шлюзу і мідмережевого екрану. Така схема надає і шлюзу і

мережевому екрану напряму виходити на IP- мережу загального користування. Шлюз

при такій схемі обробляє тільки зашифрований трафік, який після розшифровки

потрапляє в міжмережевий екран і обробляється там відповідно до існуючої

політикоюбезпеки підприємства. Це підвищує захист мережі за рахунок об’єднання

захисту шлюзу і міжмережевого екрану. Багато в чому цей варіант є кращим (рис. 2.9.).

Рисунок 2.9 - Роздільне підключення шлюзу і брандмауера

Підключення шлюзу паралельно міжмережевому екрану. Як правило, виробники

VPN-продуктів пропонують застосовувати два з'єднання з мережею загального

користування - для брандмауера, та для шлюзу VPN (рис.2.10.). Ця архітектура має

великий недолік – меньший рівень безпеки. Всі попередні схеми мали два рівня захисту

– фаєрволом і VPN-шлюзом. В данній схемі рівень захисту лише один - або шлюз, або

міжмережевий екран. Але є безперечна перевага - надійність даної схеми. Вона висока

за рахунок того, що корпоративна мережа пов'язана з IP-сети загального користування

двома незалежними каналами.



Рисунок 2.10 - Варіант розміщення шлюзу паралельно

міжмережевий екран

2.5 Аналіз технології забезпечення якості послуг

При побудові мереж питання підтримки заданої якості обслуговування (QoS -

Quality of Service) є однією з головних. Не виняток і побудова мереж VPN. Однак

рішення даної задачі є досить складним, особливо якщо це питання якості

обслуговування в мережі Інтернеті. Це питання складно вирішується, оскільки безліч

операторів Інтернет не можуть реалізувати наскрізну якість обслуговування. Тому

будуючиVPN якість обслуговування в мережах може бути реалізовано в межах одного

або декількохпровайдерів.

2.5.1 Забезпечення якості обслуговуванняна базі протоколуRSVP

Засобів для забезпечення якості є декілька. Один із них - використання протоколу



резервування ресурсів RSVP, який був рекомендованого комітетом IETF. Цей протокол

здатен забезпечити в мережі гарантовану якість обслуговування при передачі відео- і

аудіосигналів. Його особливість полягає у емуляції виділених каналів, тобто

резервується необхідна смуга пропускання в IP-мережах для кожноговиклику [13,19].

RSVP це протокол сигналізації. Він забезпечує резервування мережевих ресурсів і

надає змогу управління ними з метою надання інтегрованих сервісів. Використовуючи

RSVP, відправник через певні інтервали часу інформує одержувача про необхідність

обсягу мережевих ресурсів (рис. 2.11.).

ПротоколRSVP має ряд особливостей:

1. Резервування проводиться лише у одному напрямку.

2. Запити на резервування ресурсів направляються тільки від одержувачів даних до

відправника. Зворотнійшлях не використовується.

До основних недоліків можна віднести той факт, що смуга пропускання, яка буде

виділена джерелу повідомлень на час його простою не буде використовуватися для

передачі іншої інформації. Тобто, нераціональне використання пропускної здатності

каналу.Щодо питання забезпечення QoS протоколRSVP вимагає резервування ресурсів

або каналів зв'язку. В цьому випадку безвідповідальні користувачі можуть задыяти

ресурси мережі, ініціюючи кілька сеансів QoS поспіль.

RSVP має значні перспективи на корпоративномурівні, де в адміністратора э право

визначити, які параметримаршрутизатор буде використовувати для обслуговування

запитів про надання QoS. Якщо розглядати глобальні мережі, де маршрутизатори та

хости знаходяться під різною юрисдикцією, що ускладнює гарантування QoS.



Рисунок 2.11 - Застосування протоколуRSVP

Забезпечення якості на базі диференційованого обслуговування. Це друга

технологія забезпечення QoS, яка представлена робочою групою IHTF. Інтегроване

обслуговування передбачає сигналізацію з кінця в кінець і в дійсності використовує

протоколRSVP між відправниками та одержувачами.

Технологія IntServ виділяє наступні класи обслуговування в ГР-мережі:

1) наскільки це можливо. Те, що на сьогоднішній день реалізовано у Інтернет.

2) з контролем завантаженності. Тобто додаток отримує той рівень обслуговування,

який мало завантажить мережу.

3) з гарантованим обслуговуванням. Тут передбачається, що необхідна пропускна

здатність надається з гарантією на параметри якості обслуговування.

Як і в протоколі RSVP, цей варіант має з масштабуванням та надлишковістю

сигнальної інформації, тому доцільно цей підход використовувати при побудові

корпоративних мережах. Диференційоване обслуговування пропонує більш простий і

масштабований метод QoS для додатків реального часу.Однією з особливостей DiffServ

є перевизначення 8-бітного поля «Тип сервісу» в заголовку пакета протоколу 1РУ4.



Назва «Диференційованим обслуговуванням» (DS), це поле може містити інформацію,

на підставі якої вузли вздовж маршруту визначають шлях маршрутизації та метод

обробки пакетів. Тому для реалізації таких мереж слід щоб маршрутизатори розуміли

«мічені потоки» і вміли відповідно реагувати на них.

2.5.2 Забезпечення якості на базі технології MPLS

Віртуальні приватні мережі на основі технології комутації по мітках MPLS (Multi

Protocol Label Switching) на сьогодні є найбільш популярними. Така тенденція

наблюдається по тій причині, що MPLS може забезпечити високу масштабованість,

автоматичну і інтеграцію з іншими сервісами IP.

На рисунку 2.12 представлено структуру мереж де виділено основні компоненти

таких систем. До них відносять:

1. Територіально-відокремлені 1Р-мережі, яких у кожного клієнта може бути

декілька.

2. Кожна 1Р-мережа може містити кілька підмереж (кінцевими точками VPN),

зэднаних маршрутизаторами. Для обміну маршрутної інформацією використовується

протоколмаршрутизації IGP, RIP, OSPF або IS-IS.

3. Прикордонним маршрутизатором підключає клієнта до магістралі провайдера,

для чого може бути задіяно декілька каналів.

4. Маршрутизатор PЕ виконують завдання по підтримці VPN, а саме розмежування

маршрутів і даних, що надходять від різних клієнтів.

5. Магістральна мережа провайдера. Це вже частина мережі MPLS, по якій пакети

IP просуваються на основі локальних міток, в якій міститься інформація про необхідний

для кожного пакета рівні QoS. Сама мережа MPLS складається з маршрутизаторів з

комутацією по мітках (LSR). Саме вони направляють трафік по попередньо

прокладених шляхах з LSP відповідно до значень міток. Пристрій LSR - гібрид

IP-маршрутизатора і комутатора. При цьому від першого взято здатність визначати

топологію мережі та шлях маршрутизації, а від другого техніку просування пакетів з

використанням міток і локальних таблиць комутації.



Рисунок 2.12 - КомпонентиMPLS VPN

2.5.3 Аналіз норм обслуговуванняв VPN

Рівень обслуговування SLA (Service Level Agreement) став одним з основних

питань при укладанні договору з провайдером послуг. Це надає постачальнику послуг

плюси на ринку, за рахунок надання додаткових послуг, а користувачу більшу

впевненість у якості їх надання. При організації VPN якість обслуговування має

забезпечуватися хоча б в одному з наступних режимів (рекомендація МСЕ-Т Y.1311.1)

[13]:

- найкраще з можливого (best effort);

- з використанням сигналізації RSVP (IntServ);

- агрегований рівень на інтерфейсі обладнання користувачаСЕ (hose-режим);

- з використанням маркування DiffServ.

- «точка-точка»в рамках мережі VPN (pipe-режим).

У специфікаціях рівня обслуговування можуть визначатися значення і інтервали їх

вимірювання для наступних основних параметрів:

- параметри трафіку для потоку IntServ або класу DiffServ;

- час активізації послуг;

- коефіцієнт готовності і допускається тривалість простою для з'єднання, маршруту

або всього VPN;



- загальний обсяг трафіку на точку,маршрут або повністю 11а VPN;

- час повідомлення про аварію і час відновлення після неї;

- порядок пропуску трафіку, більший за обумовленийобсяг.

Параметри угоди якості обслуговування SLS визначаються відповідно до

наведених нижче моделей (рекомендаціяМСЕ-Т Y.1311.1).

1. «Точка-багатоточок» (Point-to-Could). Така модель визначає відповідність угоди

про переданий трафік від кінцевої точки VPN в сторону магістралі, не враховуючи

точки призначення кожногопакету.

2. «Точка-точка» (Point-to-Point) - Pipe Model. Параметри SLS визначається для

трафіку, який передається між двома вузлами VPN.

3. «Багато точок-точка»(Cloud-to-Point). В цій моделі параметри SLS визначаються

для трафіку,що передається між мережею оператора і вузломVPN.

4. Прозорість рівнів класів обслуговування (CoS transparency). Дана модель має на

увазі можливість мережі MPLS для послуги VPN встановлювати в поле DS в IP-пакеті

на вихідному вузлі таке ж значення CoS, яке булона вхідному вузлі.

2.5.4 Дослідження телекомунікаційної інфраструктури і ринку інформаційних

послуг

Під час написання магістрської роботи було проведено дослідження

телекомунікаційної інфраструктури і ринку інформаційних послуг, що надаються

різними операторами зв'язку України. Для проведення дослідження використано як

технічну літературу та публікації, так і матеріали, які отримано на регіональних

телекомунікаційних виставках, конференціях, а також матеріали, розміщені на сайтах

провайдерів і операторів.

Інтернет в Україні – достатньо розвинена галузь, в якій створені і експлуатуються

всі популярні види інформаційних послуг, існуючі в світі. Існують дослідження, які

демонструють, що в найближчі 10 років майже 90% бізнес-організацій будуть

використовуватив своїй діяльності Інтернет-технології та мережеві форми управління.

Таким чином, потрібно забезпечіти віддалений доступ та створення віртуальних мереж



для компаній. Вартість утримання VPN-каналів, за словами операторів, в десятки, а

іноді і сотні разів дешевше оренди виділеного каналу [13, 23]. Для підприємств

середнього і великого бізнесу найбільш доцільним є застосування VPN, на базі

високопродуктивних апаратних маршрутизаторах з вбудованою підтримкою протоколу

IPSec і алгоритмом кодування Triple DES. Такі пристрої розраховані на тривалу

безупинну експлуатацію з великим навантаженням, оснащені потужними процесорами і

розвиненими засобами управління, до них підведені канали зв'язку необхідної

пропускної здатності.

Для невеликих компаній, які для доступу до Інтернету використовують канали

високошвидкісного доступу, в цілях економії для створення VPN слід вибрати

обладнання з більш простим функціоналом. Але не слід обирати дуже дешеві варіанти,

які забезпечуть лише невеликий ермін служби, невелику пропускну здатність та

скуднийфункціонал.

Різновидом простих віртуальних мереж є мережі типу «комп'ютерплюс спеціальне

ПЗ», з підтримкою технологій VPN і VoIP (передача голосу по IP-каналу). Основний їх

плюс - об'єднання в одному корпусі великої кількості функцій. Такі рішення економічно

вигідні.

Ціна VPN залежить від багатьох факторів. До них відносять ширину каналу,

інтерфейси, форми оплати, профілі трафіку, географічної віддаленості. Залежно від

поставленого завдання інтегратор пропонує рішення. Наприклад, для об'єднання БД

маленького підприємства, з віддаленим складом, яке займається роздрібною торгівлею і

інформація, яка пересилається по його мережі не є секретною, доцільно побудувати

VPN-мережу поверх Інтернету. А у випадку, коли данні підприємства є надважливими,

доцільно купити VPN канал у провайдера, що надасть:

- високу швидкість передачі даних;

- робота персоналу віддалених офісів організації з додатками і програмами, що

знаходяться в головномуофісі;

- безпечний документообіг між офісами компанії;

- надійний зв'язок;

- оптимізація витрат на забезпечення доступу до інформації.



У таблиці 2.3 приведена середня вартість оренди підприємств України VPN

каналів зв'язку при підключенні в межах одногоміста.

Таблиця 2.3 - Середня вартість оренди VPN каналів

Таблиці 2.4 приведена середня вартість оренди Україною VPN каналів зв'язку при

підключенні в різних містах.

Аналіз ринку телекомунікаційних послуг в країні показав, що оператори зв'язку

представлені кількома великими компаніями, які контролюють майже 85% існуючої

магістральної канальної інфраструктури. Близько 15% решти інфраструктури належить

дрібним компаніям які орендують свої канальні ємності у вище названих великих

операторів.

Таблиця 2.4 - Середня вартість оренди VPN каналів при підключенні в різних

містах

Таким чином, при створенні мережі з використанням послуг VPN- провайдорів

потрібно мати на увазі плату за послуги і якість зв'язку.



3 ДОСЛІДЖЕННЯ ПОБУДОВИКОРПОРАТИВНОЇПРИВАТНОЇМЕРЕЖІ НА

ПРИКЛАДІ АБ «УКРГАЗБАНК»

У цьому розділі магістерської роботи проводиться аналіз реальної

територіально-розподіленої корпоративної мережі, враховуючи всі особливості

організації мережі, які описано у попередньому розділі.

Для будь-якого банку є критично важливою безпека інформації про клієнтів,

послуги, фінансові операції, активи та так далі. Вся інформація банків зберігається в

корпоративних мережах, та підлягає передачі по зовнішнім мережам загального

доступу, а також через Інтернет. Величезна частка комерційної інформації зберігається

в інформаційній обчислювальної системі. Дані з цих систем використовуються

операторами, менеджерами, а також партнерами і клієнтами за допомогою

веб-представництва банку в Інтернеті. Інформація підлягає обробці на ПК

співробітників, знаходиться в стадії зберігання на інформаційних ресурсах. Щодо

кожного процесу інформаційний вплив відбувається в двох напрямках: «зверху» і

«знизу», з «Зовнішньої» і «внутрішньої» сторони. До дій «зверху» можна віднести,

закони держави, що визначають регулювання підприємств Банківської галузі.

«Внутрішні» сторони це особливості структури, спеціальні інструкції, які можуть

відрізнятися навіть у різних філіях. «Зовнішні» - дані про процеси, які сформовані

зовнішніми регулюючимиорганами (закони і т.п.).

На рис 3.1. зображені найважливіші сутності економічної взаємодії АБ

«УКРГАЗБАНК» з зовнішнім світом, кожна з яких здійснює активний інформаційний

обмін з підприємством. При цьому успіх підприємницької діяльності на пряму залежить

від швидкості та надійності обміну даними. Політика безпеки є пріоритетним

стратегічним напрямом, що відображає концепції підприємства в сфері забезпечення

безпеки його економічноїдіяльності.



Рисунок 3.1 - Схема інформаційної взаємодії банку з зовнішнім світом

3.1 Аналіз загального опису мережі

Як зазначалося в розділі 1 корпоративні мережі доцільно будувати враховуючи

організаційну структуру підприємства. Тому приведемо опис організаційної структуру

АБ «УКРГАЗБАНК».

включає такі підрозділи:

1. Служба генерального директора:

a. Відділ кадрів;

b. Служба внутрішнього аудиту;

c. Юридичний відділ.

2. Управлінняфінансових ринків:

а. Відділ управління ризиками.



3. Управліннябанківськими продуктами і послугами:

a. Відділ по роботі з партнерами;

b. Відділ пластикових карт.

4. Операційне управління:

c. Відділ платежів;

е. Відділ інформаційної безпеки;

£ Відділ по роботі з філіалами;

§. Відділ по роботі з фізичними особами;

Ь. Відділ комунікацій;

і. Відділ інфраструктури;

Відділ підтримки ІТ;

к. Відділ розробки;

5. Управліннякорпоративногообслуговування.

6. Інвестиційне управління.

Основним призначенням територіально-розподіленоїмережі є:

1. забезпечення доступу віддалених відділів системи, підключених до мережі, до

ресурсів системи;

2. забезпечення роботи додатків в режимі клієнт-сервер;

3. забезпечення передачі даних між комп'ютерамимережі;

4. контроль роботи співробітниуів системи та контроль використання системних

ресурсів [26].

3.2.1 Мережа центрального офісу

Мережа центрального офісу АБ «УКРГАЗБАНК»побудованана комутаторахфірми

«Сіsсо» зі структурою мережі типу «зірка», в центрі якої знаходиться модель Сіsсо-

3750G, а на кожному з поверхів модель Сіsсо-2960G. Між комутаторамиСіsсо-2960G та

Сіsсо -3750G прокладено оптоволоконну мережу. Робочі станції кожного поверху

підключені до Сіsсо-2960G. Серверне обладнання розташоване у підвальному

приміщенні та об’єднано у окрему мережу, куди входять сервери баз даних, сервери

додатків, сервери друку.



Зовнішні канали підключаються до мережі через комутатори і маршрутизатори

фірми «Сіsсо».

Як канали зв'язку використовуються:

- оптоволокноз пропускною спроможністю 1000Мбіт/с;

- неекранована кручена пара з пропускною спроможністю 100 Мбіт/с;

- неекранована кручена пара з пропускною спроможністю 110Мбіт/с.

У мережі виділяються два контури:мережа першого рівня і мережу другого рівня.

До складу мережі першого рівня входять віртуальні мережі підрозділів, які

включають віддалені робочі станції розташовані на різних поверхах будівлі банку та

об'єднані з активним мережевим обладнанням каналами зв'язку з пропускною здатністю

до 100 Мбіт/с.

До складу мережі другого рівня, яка являє собою віртуальну мережу, входять

корпоративні сервери додатків і сервер баз даних. Між собою вони об'єднані каналами

зв'язку з пропускною спроможністю 100 Мбіт/с. Підмережі мережі першого рівня

з'єднані з мережею другого рівня каналами зв'язку з пропускною здатністю 1000 Мбіт/с.

Робочі станції всіх підмереж першого рівня (VLAN) призначені для запуску

стандартних додатків, що забезпечують сервіс-процеси, і взаємодіють тільки з

корпоративнимисерверами.

3.2.2 Мережа віддаленого офісу

Розпишемо більш детально локальну мережу. Всі її складові, тобто віддалені

офіси, знаходяться на території України. Для їх побудови також використано

обладнання фірми «Cisco» та на базі топології «зірка». У центрі кожної «зірки»

встановлено комутатор серії «2900», який є центром для підключення всіх віддалені

станції (офіси). Офіси можуть бути:

- електронними. Це сучасні автоматизовані системи. Автоматизація може бути

повною, або частковою. Це стосується автоматизації всих процесів у банку. Це

відноситься і до процесів управління так і до поточних процесів документообігу. При

такому підході, всі інформаційні процеси, а саме обробка, пошук, передача інформації

виконуються автоматизовано, з використанням різноманітних програмних засобів та



апаратних засобів. По суті, автоматизоване місце складається з ПК, в який для

підвищення функціональності додають спеціалізовані пристрої та додаткове офісне

обладнання.

- сучасними – мають складну структуру інфраструктуру, систему зв’язків між

підрозділами. Як правило, такі офіси складаються з двох частин: front office і back

office. Front office це центральна частина офісу, де знаходиться кабінет керівника,

кімнати для роботи з клієнтами та очікування. Back office це робоча частина офісу, де

розміщуються робочі місця робітників офісу.

- віртуальними – це розподілені мережі, які взаємодіють між собою за допомогою

інформаційних технологій. При такій побудові віддалені робочі місця можуть мати

доступ до ресурсів мережі з будь-якої точки за допомогою мережі інтернет. Не

дивлячись на те, що така побудова вимагає матеріальних затрат, вони дуже швидко

окуповуються. Окупність досягається за рахунок того, що можлива віддалена робота та

не потрібно організовувати великі офіси та складні мережеві структури. Також, такі

офіси можуть підтримувати технологією віртуальної реальності, яка дозволяє активно

зануритися у середовище, що імітується

- традиційним – припускається в основному використання паперових носіїв

інформації, для передачі інформації – пошта, кур’єрська розсилка.

Віддалені офіси знаходяться на дуже великій відстані від центрального офісу і

один від одного. Вибір операторів зв'язку проведений з розрахунку присутності і

доступності.

Схематично, підключення офісів представлено на рис.3.2.



Рисунок 3.2 - Інформаційна взаємодія компанії з віддаленими офісами

3.3 Оцінка завантаження каналів зв'язку корпоративної мережі і

інтенсивностей потоків запитів на запуск додатків

Для того, щоб провести оцінку завантаженності каналів з'єднання мережі між

центральним офісом та віддаленими філіями, проводиться запуск додатків від робочих

місць. Тип програми для запуску напряму залежить від того, в якому підрозділі

віртуальної мережі знаходиться клієнтське робоче місце, який додаток і з якого сервера

буде запущено.

Структура територіально-розподіленої мережі, яка побудована, повністю

відповідає організаційній структурі АБ «УКРГАЗБАНК», яка описана у першому

підрозділі. При проведенні розрахунку завантаження каналів зв'язку враховувалися

потоки запитів, які можуть надходити з різних підрозділів і відділів віддалених офісів.

Також, враховано перелік комплексів задач, різних довідкових систем, що впливають на

трафік. Всі основні сервери БД розташовані в центральному офісі, в віддалених офісах



знаходяться: допоміжний сервер, а також сервери, які надають змогу зменшити

навантаження на канали зв’язку.

В таблицях 3.1 і 3.2. представлено склад підрозділів з вказанням кількості робочих

станцій і повний перелік експлуатаційних систем і ПЗ.

Кількість вирішуваних завдань L = 148. Число користувачівсистеми N = 595, число

вузлівМ = 1340, число додатківN = 1294, число баз даних R = 46.

Таблиця 3.1 – Приклад складу підрозділів НГК «МЕРЕЖА» за кількістю
робочих cтанцій

Продовженнятаблиці 3.1 – Приклад складу підрозділів НГК «МЕРЕЖА» за
кількістю робочих cтанцій



Таблиця 3.2 - Перелік експлуатаційних систем і програм

За наведеними даними проведено розрахунок параметрів потоків даних між

мережами на наявні додатки. При цьому всі користувачіоб'єднані в певні групи.

В результаті розрахунків отримані інтенсивності обміну для кожного каналу

зв'язку. Ці результати візуалізовано на розрахункових графіках завантаження каналів



зв'язку рис.3.3.

Рисунок 3.3 - Графіки завантаження каналів зв`язку

3.4 Практична організація VPN каналів між офісами

Для практичної реалізації я обрав робочу станцію, яка підключена до глобальної

мережі. Проаналізуємо, яким чином ця станція обирає шлях, куди потрібно посилати

пакети. Цю функцію виконує таблиця маршрутизації, в якій зберігаються правила

пересилки пакетів для всіх можливих адрес призначення. Опираючись на цю таблицю,

хост приймає рішення, на який саме інфтерфейс отримувача потрібно відправити пакет.

Для прикладу розглянемо таблицю маршрутизації, яка знаходиться на звичайній



робочій станції. рис.3.4.

Рисунок 3.4 -Приклад таблиці маршрутів робочої станції

Звернимо увагу на частину «IPv4 таблиця маршруту». У цій частині у першій

колонці вказано адресу призначення та маску мережі. Наступним вказано номер шлюзу,

також інтерфейс та метрика. Якщо в останній колонці On-link, це означає, що

отримувач доступний без маршрутизації, оскільки знаходиться в одній мережі з

відправником. Метрика призначена для визначення пріоритету, тобто, якщо адреса

отримувача має в таблиці маршрутів кілька правил, то використовується той, в якого

менша метрика.

На рисунку 3.4 бачимо, що ПК який ми аналізуэмо має ІР-адресу 192.168.31.0 і,

якщо використовувати приведену таблицею маршрутів, всі запити, які будуть



адресовані даній мережі відправляються на інтерфейс 192.168.31.175. Він відповідає

мережевій адресі цієї станції. Якщо адреса призначення пакетів знаходиться в одній

мережі з адресою джерела, то доставка інформації відбувається без залучення

IP-маршрутизації (третій рівень OSI), на канальному рівні (другий рівень). Інакше пакет

буде відправлено вузлу, вказаному в відповідному мережі призначення правилом

таблиці маршрутів. При відсутності вказівки, він буде відправлений по нульовому

маршруту, в якому буде вказано адресу нульового шлюзу (0.0.0.0) у цій мережі. Тобто,

якщо пакет не належить даній мережі, і він не має окремого маршруту, він автоматично

буде направлений на основний шлюз в мережі.

Рисунок 3.5 – Схема маршрутизації

Маршрутизатор, це той пристрій, який і відповідає за пеерсилку пакетів по мережі.

Тобто, на ньому зберігаються таблиці маршрутизації. Ось, що вони по суті

представляють. Для прикладу представлено скріншот таблиці маршрутизаії звичайного

роутера (рис.3.6). На цьому рисунку чітко видно, що роутер знає та зберігає маршрут до

двох мереж (192.168.31.0 і 192.168.3.0). У другому стовпчику бачимо, що до шлюзу з

номером 192.168.3.1 міститься нульовиймаршрут. Аналізуючи таблицю маршрутизаціє

можна заключити, що ті пакети, які будуть мати адреси отримувача в двох відомих



мережах, будутьпередані на відповідний інтерфейс. Інші – по нульовомумаршруту.

Рисунок 3.6 - Маршрути до мереж

Відомо, що окрім білих та черних є ще сірі ІР-адреси, і адреси приватних мереж,

можуть бути саме сірими та лежати в одному з трьох

діапазонів:10.0.0.0/8;172.16.0.0/12;192.168.0.0/16. Це вільні ІР-адреси, вони

використовуються широким загалом та не піддаються маршрутизації. Будь-пакет з

адресою призначення належить одній з цих мереж буде відкинутий маршрутизатором,

якщо для нього немає окремого запису.Тобто, нульовиймаршрут для них не існує.

На прикладі це виглядає так. На вузол 192.168.31.175 виконуємо ping вузол

192.168.3.106. У цьому випадку другий вузол знаходиться роутером. Результат цього

процесу приведено на рис.3.7 і він є вдалим.



Рисунок 3.7 – Перевірка доступності вузла

Бачимо, що не дивлячись на те, що вузол-джерело не має відомостей про пункт

призначення, він відправляє пакет саме на адресу шлюзу. В свою чергу останній

аналізує закладену на ньому таблицю маршрутизації та знайде в запис для мережі

192.168.3.0. Після цього відбудиться відправка пакету на потрібний інтерфейс.

Виконавши команду трасування отримаємо маршрут:

Рисунок 3.8 – Трасування

Якщо виконати команду ping у зворотньому напрямку, то спроба буде не вдала.

(рис.3.9). Ця ситуація виникає по тій простій причині, що про мережу 192.168.31.0 у



таблиці маршрутизації немає ніякої інформації. Слідуючи протоколу, пакет буде

надіслано маршрутизатору 192.168.3.1, оскільки він є основним шлюзом. В свою чергу,

не маючі ніяких даних про мережу отримувача цього пакету він не має.

Рисунок 3.9 – перевірка вузла з похибкою

Безумовно, ця ситуація має рішення. У такому випадку пакет буде відправлено на

роутер 192.168.31.100, який в даній мережі має адреса 192.168.3.108. Але, щоб

забезпечити пересилку пакету для мережі 192.168.31.0 спочатку на роутер, потрібно

створити відповідний маршрут. У такому маршруті спочатку вказується номер мережі,

далі маска та номер роутера у цій мережі. Якщо налаштування проводяться у Windows

маршрут можна додати командоюroute add, а у Linux route add –net.



Рисунок 3.10 – Перевірка вузла

Виконавши перевірку вузла. Тепер бачімо, що після проведення налаштувань у

таблиці маршрутизації створився новий маршрут. Але все ще, пакети не доходять до

мережі призначення. Причина цього у мережевому екрані, тобто функції роутера

забороняти доступ із зовнішньої мережі всередину. Якщо змінити це правило, то пакети

будутьдоставлені у мережу призначення.

Рисунок 3.11 – Аналіз коректноїроботи



Щоб знищити всі проведені налаштування достатньо просто перезавантажити

вузол.

Існує ще один простий метод вирішення вищезазначеної проблеми доставки

пакетів. Ми можемо прописати відповідні налаштування на самому маршрутизаторі і не

створювати додатковішляхи. Приклад такого налаштування на ведено на рис.3.12

Рисунок 3.12 – Налаштування відправки пакета

Детально розглянувши принцип маршрутизації у мережах проводимо

налаштування мережі офісів банку через VPN-з'єднання. Розглянимо ряд стандартних

схем побудовиреальної мережі.

1 схема. VPN-сервер (клієнт) і маршрутизатормережі знаходяться на одному хості.



Така схема представлена на рис.3.13

Рисунок 3.13 – Схема розташування VPN-сервера (клієнт) і маршрутизатора
мережі

Зробимо опис маршрутизації пакету у такому випадку. Для пересилки пакету з

мережі офісу в мережу філії, він буде відправлений на шлюз за замовчуванням. Він в

даній мережі виступає і у ролі VPN-сервера. Логічно, що не знаючи даних про цей

пакет, він його просто відкине. Тому потрібно провести ряд налаштувань. На

маршрутизаторі офісу додаємо маршрут, в якому послідовно вказуємо адресу вузла

мережі, маску та адресу маршрутизатора філії у VPN-мережі.

2 схема. Маршрутизатор і VPN-сервер (клієнт) є різними вузлами мережі.

У такій схемі побудови пересилка пакету може відбуватися безпосередньо

VPN-серверу (клієнту) (представлено на рис. 3.14) або це виконує шлюз (представлено

на рис. 3.15) .

У першій схемі для забезпечення пересилки пакетів ми кожному клієнту додаємо

маршрут до VPN-сервера (клієнту). (192.168.44.0 mask 255.255.255.0 192.168.31.101).



Якщо цього не зробити, вони будуть надходити у шлюз, а той, в свою чергу, їх

відкидати. Також, нам потрібно прописати маршрут відправки від VPN-сервера до філії.

Рисунок 3.14 – Варіант передачі

Безумовно, така схема є досить складною в налаштуванні, оскільки для кожного

вузла потрібно прописувати маршрути. Такий подхід є доцільним, тільки у тому

випадку, коли ми маємо невелику мережу, або стоїть завдання організації вибіркового

доступу.



Рисунок 3.15 – Маршрутизація пакетів

Ще один варіант – функцію пересилки бере на себе шлюз. При такому розкладу всі

пакети будуть направлятися по нульовому маршруту, тобто на шлюз. Він, в свою чергу,

просто буде перенапрявлять його VPN-сервера (клієнту). Це забезпечується шляхом

додавання до таблиці потрібного маршруту. Для пересилки отримувачу пакета

VPN-сервер вказує маршрут до потрібної мережі.

Для доступу з мережі філії в мережу офісу необхідно додати потрібні маршрути на

мережеві вузли філії. Для спрощеного виконання цього, у філії додаємо маршрут до

VPN серверу (Клієнту) на маршрутизаторі, а в офісі додаємо його тільки на потрібні

комп'ютери.



ВИСНОВКИ

Проведений аналіз свідчать про те, що банківська система України перебуває ще в

перехідному положенні. Позитивні кроки вже були зроблені: скорочено кількість

ненадійних банків, підвищення прибутковості діяльності, автоматизація систем

онлайнбанкінгу. Та негативними моментами є те, що закриття відділень банків привело

до скорочення робочих місць, а інфляція та негативна репутація деяких банків привели

до того, що населення України не готове вкладати гроші та брати кредити, а шукають

інші джерела фінансування. На нашу думку, для стабілі- зації та повноцінного

функціонування банківської системи України необхідне:

– подальше укрупнення банківських установ шляхом злиття та поглинань, це

допоможе збільшити сукупні активи окремих банків і банківської системи в загалом.

Саме реалізація стратегії держави про «50 ведучих банків України» допоможе виконати

це завдання.

– здійснення контролю з боку держави за діяльністю банків. Це дасть змогу

скоротити можливість відмивання коштів та спрямування їх країні-агресору та

недобросовісним клієнтам.

– створити законодавчубазу, яка дасть змогу відділити Національний банк України

від впливу влади та інших інстанцій держави;

– створення нових автоматизованих систем онлайн-банкінгу (проаналізувати

діяльність банківського сектору ЄС). Це допоможе уникати черг населення в

відділеннях банку та полегшить здійснення валютних, кредитних та касових операцій;

– впровадження нових депозитних програм за привабливими відсотками задля

залучення додатковогокапіталу;

– підвищити відповідальність власників комерційних банків із виконання

зобов’язань перед клієнтами;

– вихід банків на міжнародні фінансові ринки, відкриття філій банків. Це

допоможе залучати інвестиції із-за кордону.

Проведені тереотичні і практичні дослідження показали, що сучасні



територіально-розподілені корпоративні обчислювальні мережі є важливою складовою

частиною систем управління різними підприємствами і установами, від ефективності їх

роботи істотно залежить ефективність діяльності підприємства.

У магістерській роботі, для виконання поставленої мети, проведено аналіз

специфікацій роботи інформаційних систем і мереж АБ «УКРГАЗБАНК», які

призначені для його обслуговування. Аналіз показав, що побудова корпоративної

мережі підприємства доцільно застосовувати технологію віртуальних мереж (VPN), яка

дозволяє забезпечити виконання основних вимог до якості надання послуг зв`язку.

В роботі розглянуто та визначено переваги технологій VPN. Обґрунтовано основні

переваги впровадження і використання технологій VPN в корпоративних мережах.

Проведена класифікація способів створення віртуальних приватних мереж в залежності

від можливостей комунікаційного обладнання і вимог до топології мережі.

Проаналізовано методи і засоби побудові віртуальних приватних мереж, визначені

найбільш придатні для застосування мереж підприємства.

На прикладі АБ «УКРГАЗБАНК» виконано дослідження побудови корпоративної

приватної мережі, проаналізовано склад інформаційної мережі підприємства, загальний

опис та оцінка завантаження каналів зв`язку корпоративноїмережі.

На базі розглянутої мережі виконано практичної організація VPN каналів між

офісами підприємства, аналіз особливостей організації віртуальногоофісу.


