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1. АНАЛІЗ ПОБУДОВИ ТА РОБОТИ MESH-ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Інформаційні мережі, організовані за топологією Mesh, за останні роки отри

мали велике визнання. Масштаби проектів виросла до тисяч точок доступу та деся

тків тисяч користувачів. 

Mesh -

мережі представляються рішення, інтегруючі різні мережі  та радіотехнології. I то

му повнiстю вiдповiдають на все більш зростаючі  вимоги абонентів. 

Mesh мережі -

 це новий крок в розвитку безпровідних технологій, кожен вузол є дійсно незалеж

ності. 

Самоорганізована мережа -

 бездротова, динамічна, децентралізована, мобільна мережа, що не має постійної с

труктури (площа покриття такої мережі не зобов'язана бути постійною; мережа з з

мінною топологією ).  

Концепція комірчаних мереж вперше з'явилася в 1980-

х роках в військових експериментах, і вона стала комерційно доступною в 1990-

х роках. На базі технології Mesh створені системи для організації мобільного зв'яз

ку з одиничними об'єктами в зоні військових дій. Подібні системи забезпечують в

исокошвидкісну передачу цифрової інформації, відео -

 і мовний зв'язок, а також визначають місце розташування об'єктів. 

В даний момент не існує точних критеріїв, що визначають термін Mesh-

мережа в застосуванні до систем широкосмугового бездротового доступу. 

В першу чергу поняття Mesh визначає принцип побудови мережі, відмінною

 особливістю якої є самоорганізована архітектура.   

        Mesh-мережа реалізує такі можливості: 

- створення зон суцільного інформаційного покриття великої площі;              
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- масштабованість мережі (збільшення площі зони покриття і щільності інформа

ційного забезпечення ) в режимі самоорганізації;              

- використання бездротових транспортних каналів (backhaul) для зв'язку точок д

оступу в режимі "кожен з кожним ";            

- стійкість мережі до втрати окремих елементів.              

Ця технологія існує вже давно, але ми тільки починаємо чути про це сьогод

ні. У минулому комірчані мережі повинні були бути дротяними. Топологія може б

ути дорогою і складною для настройки в великих масштабах, тому що кожен вузо

л повинен бути фізично пов'язаний з іншими вузлами. Сьогодні були досягнуті зн

ачні успіхи в бездротової зв'язку. Це означає, що дроти більше не потрібні. Крім т

ого, специфікації бездротової персональної мережі ближнього дії ( WPAN ) усуну

ли фізичні та фінансові бар'єри, які існували в минулому. Тим не менше, по більш

ій частині, це вимоги до обладнання, радіо і спектру; вартість; і доступність, яка з

робила практичним комерціалізацію пористих мереж тільки зараз. 

У разі збою одного вузла мережа володіє характеристиками самовідновленн

я. Останній перенаправляє мережевий трафік відповідно, без збоїв в обслуговуван

ні або клопоту для користувача. Топологія повної сітки більш щільна, тому що дл

я неї потрібно більше вузлів. Наявність більшої кількості вузлів означає, що мере

жа є більш надлишкова. 

Бездротові комірчані мережі можуть легко, ефективно і без проводів з'єднув

ати цілі міста, використовуючи недорогу існуючу технологію. Традиційні мережі 

покладаються на невелике кількість провідних точок доступу або бездротових точ

ок доступу для підключення користувачів. У бездротової комірчаної мережі мере

жеве з'єднання розподіляється серед десятків або навіть сотень вузлів бездротовог

о комірчастої мережі. 

  

 1.1 Переваги та недоліки технології 

Розглядаючи переваги технології: 
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- Використання меншої кількості проводів означає, що установка мережі обходи

ться дешевше, особливо для великих зон покриття.              

- Чим більше вузлів ви встановлюєте, тим більше і швидше стає ваша бездротов

а мережа.              

- Вони покладаються на ті ж  cтандарти WiFi (802.11a, b і g), які вже застосовую

ться для більшості бездротових мереж.              

- Вони корисні для мережевих конфігурацій без прямої видимості (NLoS), де без

дротові сигнали періодично блокуються. Наприклад, в парку розваг колесо огл

яду  іноді блокує сигнал від бездротової точки доступу. Якщо навколо десятки 

або сотні інших вузлів, комірчана мережу налаштуватися на пошук чіткого сиг

налу.              

- Сітчасті мережі «самоконфігуріруются»; мережу автоматично включає новий в

узол в існуючу структуру, не вимагаючи будь-

яких налаштувань зі сторони адміністратора мережі.              

- Комірчані мережі є «самовідновлюються», оскільки мережа автоматично знахо

дить самі швидкі і надійні шляхи для відправки даних, навіть якщо вузли забло

ковані або втрачають свій сигнал.              

- Бездротові сітчасті конфігурації дозволяють локальним мережам працювати ш

видше, тому що локальні пакети не повинні повертатися на центральний серве

р.              

- Бездротові комірчані вузли легко встановлюються і видаляються, що робить ме

режу надзвичайно адаптовану і розширюється, так як потрібно більше або мен

ше покриття              

- Більше немає проблеми єдиною точки відмови, яка є проблемою в зіркових топ

ологіях. Якщо один вузол більше не може працювати, мережа має можливість 

перенаправлення, що дозволяє йому, як і раніше обмінюватися даними між ре

штою вузлами. 

- Відключення мережі неможливо, якщо не існує будь-

якої всесвітньої катастрофи, яка знищує все електронні пристрої в світі. 
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- Мережа працює з мінімальною інфраструктурою і тому може бути розгорнута 

швидше при менших витратах, ніж традиційна інфраструктура. 

- Оскільки пристрої в комірчаній мережі можуть ретранслювати сигнали далі, во

ни мають можливість підключати тисячі датчиків по великій території. Інші пр

иклади включають роботу в районах з натовпом. Або підключення пристроїв в 

віддалених районах і багато, багато інших. 

- У комірчаній мережі немає централізованих повноважень. За цією причини дея

кі порівнюють це з тим, що було в Інтернеті в минулому. Локалізоване, анонім

не, захищене спілкування з громадянами. 

Серед недоліків технології:  

- Ринкові та регуляторні сили ускладнюють розгортання комірчаній мережі. 

- Мережі Mesh можуть замінити провайдерів Wi-

Fi, телефонних операторів і інших посередників, які забезпечують зв'язок з лю

дьми. Як причина, середній людина програє, тому для них немає фінансових ст

имулів для розвитку цієї технології. 

- Мережі Mesh складні в управлінні і усунення неполадок. Для великих мереж п

отрібна сильна сітчаста технологія, щоб вона того варта. Це може бути  

- Термін служби батареї впливає на доступність вузлів. Наприклад, телефон, роз

ряджений від акумулятора, може порушити роботу мережі, що призведе до збі

льшення витрат на маршрутизацію і зниження надійності. 

- Вартість розгортання може іноді бути проблематичний в певних сценаріях. Од

нак його можна використовувати, завантаживши комплект розробки програмн

ого забезпечення, також званий SDK, який дозволяє вам стати учасником вузла

 у всій сітці, а не створювати його з нуля. 

  

1.2 Головні властивості систем самоорганізованої мережі 

1. Бездротова. Можна використовувати існуючі протоколи, стандарти і техн

ології бездротової зв'язку, такі, як, наприклад, IEEE 802.11 Wi -
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 Fi (для локальних і міських мереж ), IEEE 802.15.1 Bluetooth (для побутових прис

троїв ), IEEE 802.15.4 Zigbee (для датчиків ).  

          2. Динамічна. Мережа налаштовується сама, автоматично, без участі людин

и. Вимагає обміну керуючою, а в деяких випадках і статистичної інформацією мі

ж вузлами, які беруть участь в організації мережі прийому та передачі данних (на

приклад, для балансування навантаження і відправки відомостей про зміну тополо

гії мережі ). 

3. Децентралізована. У таких мережах немає єдиного керуючого центру. Ко

жне пристрій мережі (абонент ) -

 активний учасник процесу організації прийому і передачі даних між мережевими 

вузлами. У приватних випадках абонент може перебувати тільки в одному з режи

мів: простий клієнт, точка доступу, пряме з'єднання. 

4. Мобільна. Вузли, що становлять мережу, можуть переміщатися в простор

і, можуть вибувати з мережі, а нові пристрої, в свою чергу, приєднуватися до мере

жі і брати участь в її організації. Це цілком можуть бути персональні комп'ютери, 

ноутбуки, смартфони, планшети, інтелектуальні датчики і інші пристрої, здатні пр

иймати і передавати дані, грунтуючись на встановлених в даний момент правилах 

( на які впливає структура мережі, її зв'язність.У типовій локальної самоорганізуєт

ься мережі пристрою користувачів просто підключаються до точкам доступу, які 

можуть переміщатися в просторі, як і самі користувачі зі своїми пристроями. При

родно, що тут не обійтися без бездротової технології підключення, особливо якщо

 врахувати, що самі точки доступу можуть перебувати високо в повітрі або постій

но переміщатися. Таку мережу практично неможливо налаштувати статично, її то

пологія змінюється, а пристрої підключаються і відключаються, причому як для к

ористувача, так і проміжні мережні, складові основу мережі. Тому функції настро

йки та маршрутизації повинні бути автоматизовані та оптимізована по часу органі

зації працездатності. 

Один з типів систем, що самоорганізуються - Mesh-

мережі (комірчані мережі ). Це однорангові (P2P, peer-to-
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peer) розподілені мережі, в яких кожен абонент з'єднується зі своїми найближчим

и сусідами і може приймати на себе функцію маршрутизатора. Подібні мережі зда

тні реалізувати високу відмовостійкість і застосовуються в таких областях, як війс

ькова зв'язок, інтелектуальні транспортні системи, локальні мережі, бездротові се

нсорні мережі; також можуть бути використовувати в бізнесі, освіті, сфері розваг, 

промисловості і комерції. 

Топологія Mesh заснована на децентралізованої схемою організації мережі, 

в відміну від типових мереж 802.1 1a / b / g, які створюються по централізованого 

принципу. Точки доступу, працюючій в Mesh-

мережах, що не тільки надають послуги абонентського доступу, але і виконують 

функції маршрутизаторів / ретрансляторів для інших точок доступу тієї ж мережі. 

Завдяки цьому з'являється можливість створення самовстановлювальні і самовідн

овлюючі сегмента широкосмугового мережі. 

Mesh-

мережі будуються, як сукупність кластерів. Територія покриття розділяється на кл

астерні зони, число яких теоретично не обмежено. В одному кластері розміщуєтьс

я від 8 до 16 точок доступу. Одна з таких точок є вузловий (gateway) і підключаєт

ься до магістрального інформаційного каналу з допомогою кабелю (оптичного аб

о електричного ) або по радіоканалу (з використанням систем широкосмугового д

оступу ). Вузлові точки доступу, так само як і інші точки доступу (nodes) в класте

рі, з'єднуються між собою (з найближчими сусідами ) по транспортному радіокана

лу. В залежності від конкретного рішення точки доступу можуть виконувати функ

ції ретранслятора (транспортний канал ) або функції ретранслятора і абонентськи

х й точки доступу. Особливістю Mesh є використання спеціальних протоколів, що

 дозволяють кожній точці доступу створювати таблиці абонентів мережі з контрол

ем стану транспортного каналу і підтримкою динамічної маршрутизації трафіку п

о оптимальному маршруту між сусідніми точками. При відмові будь-

якої з них відбувається автоматичне перенаправлення трафіку по іншому маршрут

у, що гарантує не просто доставку трафіку адресату, а доставку за мінімальну час. 
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Процедура розширення мережі в межах до кластера обмежується встановле

нням нових точок доступу, інтеграція яких в існуючу мережу відбувається автома

тично. 

Недолік подібних мереж полягає в тому, що вони використовують проміжні

 пункти для передачі даних; це може викликати затримку при пересиланні інформ

ації і, як наслідок, знизити якість трафіку реального часу (наприклад, мови або від

ео ). У зв'язку з цим існують обмеження на кількість точок доступу в одному клас

тері. 

Як раз в стандарті IEEE 802.11s (Wireless LAN Mesh Network Technology) пр

едставлено найбільш повне опис систем про самоорганізовані мережі. 

Говорячи про актуальність мереж. Mesh -

мережі можуть інтегрувати в собі різні мережеві і радіотехнології. Самий пошире

ний й на сьогоднішній день стандарт бездротового з'єднання пристроїв - Wi-

Fi. Тому і самі Mesh -

мережі будуються в основному на цій технології. А використовуються такі мережі

 переважно для організації локальних ( LAN) і міських ( MAN) мереж. Особлива а

ктуальність Mesh -

мереж визначається розвитком мікроелектроніки, появою безлічі різних пристроїв

, здатних працювати автономно довгий час, мають особливість багаторазової змін

и режиму ( online -знаходження в мережі і offline -

вихід з мережі ) і потребують в обміні інформацією зі своїм оточенням, а можливо

 і з керуючим або інформаційним центром (підтримка концепції IoT -

 Internet of Things, Інтернету речей ). 

Одне з переваг Mesh -мереж -

 незалежність. Можна створити свою мобільну мережу передачі даних, яку ніхто 

не контролює, і все час залишатися на зв'язку. Чим більше абонентів -

 тим щільніше і надійніше мережу. Таким чином, можна завжди залишатися на зв'

язку в місцях, де відсутня мережева інфраструктура. Це може виявитися досить ко
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рисно в районах підвищеного ризику, в місцях дикої або неосвоєною природи  і ві

ддалених населених пунктах, де абсолютно кожне абонентське пристрій може при

ймати участь в процесі передачі важливої інформації до адресата. 

За задумом, у повноцінних Mesh -

мереж не може перехопити трафік і заборонити поширення інформації. Це, в свою

 чергу, може суперечити державним законам конкретної країни або регіону. В той

 же час, державні структури і військові відомства по цим же самим причинам заці

кавлені в освоєнні і організації подібних мереж. 

  

1.3 Застосування мереж        Особливо в зв'язку з появою нового IoT -

 Інтернету речей, комірчані мережі почнуть приймати величезні розміри. Варіанти

 використання варіюються від інтелектуального обліку до кластеризації об'єктів. 

Люди також пророкують, що пористі мережі будуть знайдені в секторах, де реаліз

ація надійних правил безпеки знаходиться на підйомі. Наприклад, в сфері логістик

и, видобутку корисних копалин, нафти і газу, комунальних послуг та енергетики. 

Очікується також збільшення використання комірчаних мереж в легких комерцій

них додатках.  

          Прикладами можуть служити великі склади, сільське господарство, розподі

льні центри, а також зв'язку між транспортними засобами і т. Д. Це пов'язано з ти

м, що зони покриття традиційним Wi -

 Fi занадто великі і дороги для підключення до традиційної інфраструктури. 

 Але саме головне, ця технологія має величезний потенціал в гуманітарних цілях. 

У разі штормів або землетрусів місцева інфраструктура часто пошкоджується, що 

приводить до втрати людьми засобів зв'язку. Комірчані мережі дозволяють не зачі

пати підключення в цих ситуаціях. Інший приклад -

 ручні насоси для води. Коли вони отримують ушкодження, люди можуть місяцям

и не мати доступу до воді. Завдяки IoT і пористих мереж насос може бути відремо

нтований за все за пару днів.  
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У розвиваючихся країнах. Бездротові комірчані мережі корисні в країнах, де

 немає широко поширеною провідний інфраструктури, такої як телефонна зв'язок 

або навіть електрику. Вузли на сонячній енергії можуть бути підключені до одног

о стільниковому або супутниковому інтернет підключення, яке може підтримуват

и все село в мережі. 

В ізольованому місці розташування і, пересічній місцевості. Навіть в розвин

утих країнах є надійні місця, занадто далеко від мережі для традиційних провайде

рів високошвидкісного Інтернету. У цих областях розглядаються бездротові комір

чані мережі. Ряд вузлів буде встановлено від найближчої доступною провідний то

чки доступу до важкодоступній зоні. 

Про освіту. Багато коледжі, університети та середні школи переводять своїх

 кампуси в бездротові мережі. Це рішення виключає необхідність прокладати кабе

лі в старих будівлях і в різних кампусах. З десятками добре розташованих внутрі

шніх і зовнішніх вузлів кожен буде на зв'язку все час. 

Комірчані мережі також здатні справлятися з потребами в високої пропускн

ої способності, які потрібні учням, яким необхідно завантажувати великі файли. 

Школи також можуть підключити всю свою систему громадської безпеки до

 мережі, контролюючи камери відеоспостереження і підтримуючи постійний конт

акт всього персоналу в надзвичайних ситуаціях. 

В лікарнях. Чимало розподілених по групах щільно побудованих будівель, я

кі не були побудовані з урахуванням комп'ютерних мереж. Бездротові сітчасті вуз

ли можуть передавати сигнали на короткі відстані через товсте скло, щоб забезпеч

ити доступ в кожну операційну, лабораторію і офіс. 

Можливість підключення до мережі має вирішальне значення, оскільки все 

більше лікарів і осіб, які здійснюють догляд, зберігають і оновлюють інформацію 

про пацієнтів -

 результати тестів, історію хвороби і навіть інформацію про страховку -

 на портативних електронних пристроях, які переносяться з кімнати в кімнату. 
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Як правило в країнах. Високошвидкісне інтернет-

з'єднання в готелях і на курортах стало правилом, а не винятком. Бездротові комір

чані мережі можна швидко і легко налаштувати в приміщенні і на вулиці без необ

хідності переробляти існуючі структури або порушувати бізнес. 

Тимчасові об'єкти. Будівельні майданчики можуть витягти вигоду з простої 

настройки і видалення бездротових комірчаних мереж. Архітектор і інженери мож

уть залишатися на зв'язку в офісі, а камери відеоспостереження на базі Ethernet мо

жуть зменшити злодійство і вандалізм. Вузли сітки можна переміщати і доповнюв

ати в процесі будівництва. 

Використання на складах. Просто не існує більш ефективного способу відст

ежувати складські запаси та логістику доставки без типів портативних сканерів з 

підтримко й Ethernet, використовуваних на сучасних складах. Бездротові комірчан

і мережі можуть забезпечити підключення до величезної складської структурі без 

особливих зусиль. 

Автовиробники і телекомунікаційні компанії працюють над створенням інте

лектуальних транспортних систем (ІТС), які працюють на вуличних та магістраль

них бездротових комірчаних мережах. Використовуючи автоматизовану мережу к

амер спостереження і автомобільні датчики, співробітники служби громадської бе

зпеки можуть ретельно відстежувати дорожньо-

транспортні пригоди та небезпечні дорожні умови. Високий рівень автоматизації 

сучасного виробництва вимагає передачі великих обсягів контрольної і керуючої і

нформації. З появою на ринку первинних перетворювачів і мікроконтролерів з вбу

дованими модулями Wi-

Fi бездротові рішення при організації технологічних мереж стають все більш затр

ебуваними. 

В першу чергу це стосується багаторівневих мереж передачі даних, признач

ених для сучасних транспортних систем. Функціональні можливості таких систем 

включають в себе збір інформації про об'єкт (технічне стан, ідентифікація вантаж
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у ), передачу відеозображень систем безпеки і т.д. Вже реалізовано кілька проекті

в Mesh-

мереж на залізничному транспорті. Типовими завданнями таких проектів є організ

ація абонентського доступу і передача технологічної інформації в поїздах. Точки 

доступу, розташовані уздовж залізничного полотна, забезпечують організацію зон

 Wi-Fi в вагонах поїзда, наступного з швидкістю до 300 км / ч. 

Виробники чіпів і розробники мережевого програмного забезпечення, такі я

к Ember Corporation, вже продають автоматизовані рішення для домашніх і автома

тизованих будівель, які використовують комірчані мережі для управління і віддал

еного моніторингу систем спостереження, клімат-

контролю і розважальних систем. Майбутні додатки для бездротових комірчаних 

мереж обмежені тільки нашим уявою. 

 

1.4 Розгляд прикладів побудови громадських Mesh-мереж 

1. Guifi. Каталонія, Валенсія. Створена в відповідь на відсутність «доступно

го» по ціні і якостей у інтернет-

провайдера. Є спеціальні вилучені сервери доступу в Інтернет, є Mesh -

мережі, ряд абонентів яких мають доступ до цих серверів, а через них, в свою черг

у, до Інтернету можуть дістатися і інші учасники мережі. 

2. AWMN ( Athens Wireless Metropolitan Network ). Греція, Афіни. Для марш

рутизації використовуються протоколи BGP ( Border Gateway Protocol ) і OLSR ( 

Optimized Link - State Routing ).  

3. WasabiNet. США, Сент-

Луїс. Один з яскравих прикладів міських мереж, що покривають окремі вулиці та 

пропонують доступ в Інтернет, як безкоштовно, так і за гроші, з певними послуга

ми та більш високою швидкістю доступу. Для маршрутизації також використовує

ться OLSR.4. OLPC ( One Laptop Per Child ). Країни третього світу. Мета -

 можливість організувати класну / аудиторну Mesh -
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мережа, що не використовуючи спеціальне комутаційне обладнання, а тільки ноут

буки дітей / школярів, які видаються їм в рамках проекту. 

5. Hyperboria. В рамках проекту реалізований протокол Cjdns. З його допомо

гою можна побудувати свою інфраструктуру обміну інформацією. Але саме голов

не, протокол вирішує проблему оптимального перерозподілити ня трафіку і перен

аправлення навантаження. В відміну від OLSR і інших протоколів (дозволяє об'єд

нувати окремі мережі та шифрувати трафік. 

Лідируючим протоколом на сьогоднішній день є Cjdns. Чи не менш популяр

ний і протокол OLSR ( RFC 3626) -

 протокол марш рутізаціі для мереж MANET ( Mobile Ad hoc Network, RFC 2501). 

MANET -

 повністю децентралізована система, що самоорганізується мережу зі випадковим 

з'єднанням вузлів. 

Найбільшу ефективність слід очікувати при реалізації Mesh-

мереж масштабу міста (MAN). Особливості організації та використання подібних 

мереж визначаються соціальної та комерційної доцільністю, при цьому мережі мо

жуть будуватися тільки як корпоративні (муніципальні ) або абонентські, або вирі

шувати обидві задачі одночасно. 

З точки зору абонентського сервісу подібні мережі вже сьогодні забезпечую

ть повний спектр IP-додатків - Ethernet, VoIP, real time video. 

Муніципальні мережі. Mesh-

топологія дозволяє реалізувати унікальні по своїм можливостям мережі муніципа

льного призначення, орієнтовані на служби оперативного реагування (міліція, "Ш

видка допомога ", МНС ).  

Основу мережі становлять вузлові і абонентські точки доступу, що розміщу

ються на вулиці (як правило, уздовж доріг ) і організують зони інформаціонного п

опокриття, в яких забезпечується підключення абонентів зі стандартними Wi-Fi-

адаптерами. Додатково точки доступу можуть використовуватися для організації 
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управління рухом (світлофори ) і збору відеоінформації, з підключенням відеокам

ер по дротовому у або бездротового інтерфейсу. Підключення користувачів, розта

шованих усередині приміщень, до зовнішньої мережі проводиться з допомогою в

нутрішньо-офісних точок доступу, які характеризуються зниженою вихідний. 

Найбільший інтерес представляють мобільні точки доступу, призначені для 

експлуатації в автомобілях. Використання цих пристроїв збільшує радіус дії між т

очками доступу до 800-1200 метрів.  

Використання дозволяє організувати: 

- інформаційне забезпечення користувачів всередині автомобіля при дротовому 

або бездротовому підключенні кінцевих пристроїв (ноутбук, PDA і т.д.);      

- інформаційне покриття в радіусі 300 м навколо автомобіля для абонентів зі ста

ндартними Wi-Fi-адаптерами 802.1 1b / g;              

- контроль стану автомобіля при використанні вбудованого в точку доступу GPS

-приймача.              

Застосування мобільних точок доступу дозволяє організувати оперативне ро

зширення зони покриття або збільшення інформаційної ємності мережі за рахунок

 концентрації обладнаних автомобілів в "гарячих точках ". Механізми самоорганіз

ації Mesh-

мережі дозволяють за мінімальний час (визначається часом прибуття автомобілів, 

обладнаних Mesh-точками доступу ) організовувати зону Wi-

Fi c передачею оперативної аудіо - та відеоінформації на центральний пульт. 

Аналіз створення та розвитку Mesh-

мереж показує, що існує стійка тенденція об'єднання абонентських і муніципальн

их мереж. Найчастіше мережі, побудовані по муніципальному замовленням, допо

внюються згодом точками доступу і експлуатуються операторами в об'єднаному "

муніципальної-абонентському " режимі. 

Якщо говорити про абонентські мережі. Головною задачею абонентських ме

реж є забезпечення доступу користувачів (стаціонарних і мобільних ) до ресурсів 
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Інтернету та організація Wi-Fi-

телефонії. Особливістю таких мереж є, як правило, висока щільність установки то

чок доступу (близько 10 точок / км 2). Цей параметр визначається в значній мірі н

изькою вихідний потужністю клієнтських пристроїв (Wi-Fi-

адаптери, телефони ), високою щільністю розміщення абонентів (і, отже, необхідн

істю забезпечувати високу ємність абонентського трафіку ), а також характеристи

ками чутливості точок доступу. Розгортання подібних мереж стає вигідним при до

сить великому числі користувачів і на сьогоднішній день визначається не технічн

ими, а економічними аспектами. 

Основні проблеми, з якими доводиться зіштовхуватися при створенні Mesh-

мереж зовнішнього (вуличного розміщення ): 

• обмеженість частотного ресурсу (частотні діапазони 802.11 в найбільших 

містах практично вичерпані );              

• необхідність підтвердження результатів радіочастотного планування практ

ичними дослідженнями стану в зоні розгортання мережі (наявність незареєстрова

них користувачів );              

• організація розміщення точок доступу в максимальній близькості від абон

ентів, забезпечення цілодобового електроживлення і т.д.              

  

1.5 Аналіз технологій на базі Mesh-мереж 

Огляд побудови і можливості технологій самоорганізованих mesh-

мереж для абсолютно різних сфер застосування. 

Z – Wave. Це технологія «інтелектуального будинку». Кожне пристрій Z -

 Wave мережі є одночасно і приймачем, і передавачем. Користувач технології має 

повний контроль над побутовими пристроями будинку (освітлення, електроприла

ди, кондиціювання, опалення, відеоспостереження ). Господар будинку, маючи сп

еціальний пульт, може управляти автоматизованої системою. Сама мережа склада
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ється з електронних побутових приладів обслуговування, контролерів, датчиків і і

нших модулів. Є можливість дистанційного керування через Інтернет. Таким чино

м, якщо господар будинку забув вимкнути праску або не закрив двері гаража, це з

авжди можна перевірити, більш того, віддалено можна навіть вимкнути забуте пр

истрій, закрити двері, заховати що-небудь, перекрити кран, погасити світло. 

Всім управлінням займається спеціально розроблена мікросхема SingleChip 

і модуль з радіочастотним трактом і антеною. В якості процесорного ядра виступа

є добре відомий і перевірений 8051-сумісний контролер (обчислювач ). 

Компанія Sigma Designs пропонує комплект для розробників Z -

 Wave Development Kit для створення і програмування своєї власної бездротової 

Mesh -мережі на базі протоколу Z - Wave. 

Типи вузлів в Z - Wave Mesh -мережі: 1) controllers -

 можуть здійснювати маршрутизацію; 2) slaves -

 посилають, приймають і виконують команди, можуть працювати, як ретранслято

ри сигналів. Максимальна кількість вузлів -

 232. Для упорядкування пристроїв використовуються спеціальні ідентифікатори -

 Home ID і Node ID. Пристрої з абсолютно унікальними Node ID, де б вони не зна

ходилося, в межах будинку повинні мати однаковий Home ID. Ruckus. Це чергови

й приклад «розумної» Mesh -

мережі для створення економічної, високопродуктивної, бездротової локальної ме

режі. Виробник основним користувачем технології бачить комерційні підприємст

ва і заявляє про таких властивостях, як самоорганізація, оптимізація і самовідновл

ення.  

Говорячи про пристрої мережі. 1. Контролер мережі ZoneDirector. Централь

ний елемент, через який конфігурується і управляється вся мережа. Через ZoneDir

ector адміністратор мережі може переглянути карту топології мережі і клієнтів, вн

ести необхідні зміни. 2. Точки   доступу Root AP   (коренева   точка   доступу   з'єд

нується   з ZoneDirector ) і Mesh AP (точка доступу мережі, яка обирає оптимальн
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ий шлях для передачі сигналу іншим вузлам і кореневої точці доступу ). AirTies M

esh -

 Технологія вирішує проблему слабкого сигналу в бездротовій локальній мережі і 

обмеженого покриття (наприклад, в многоета жних бетонних будівлях ).Пристрій 

підключається не до однієї, а до кількох точках доступу, чинним в режимі репитер

а. Точки доступу утворюють Mesh -

мережа, пристрій користувача підключається до цієї мережі через точку з самим с

ильним сигналом. Мета Mesh -мережі -

 надати оптимальний маршрут до маршрутизатора (щоб отримати доступ до інши

х мереж, в зокрема до Інтернету). 

RAELink3 Mesh -

 це «портативний модем, що забезпечує бездротову зв'язок великого радіусу дії мі

ж віддаленими портативними газоаналізаторами і базової станцією комп'ютера дл

я комплексного моніторингу». До модему можуть підключатися до 8 газоаналізат

орів і до 64 газоаналізаторів, облаштованих модемом. Три режиму роботи: 1) дист

анційний - для підключення до базової станції; 2) базова з танців -

 для роботи в якості головного модему; 3) ретранслятор. 

Оскільки основною характеристикою Mesh -

мереж є змінна топологія, самий актуальний питання, який необхідно вирішити дл

я її організації, -

 як ефективно побудувати маршрут між джерелом повідомлень адресатом. 

Протоколи маршрутизації ділять на два класу: 1. Проактивні (табличні ). Ко

жен вузол будує свою таблицю маршрутизації і ділиться інформацією про зміну т

опології мережі з своїми сусідами. Приклади: OLSR, DSD V ( Destination -

 Sequenced Distance Vector ). 

2. Реактивні (працюють по запиту ). Таблиці маршрутизації не будуються, м

аршрут складається з міру необхідності. Використовується широкомовлення для в
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изначення шляху відправки повідомлення. Приклади: DSR ( Dynamic Source Routi

ng ), AODV ( Ad hoc On - Demand Distance Vector ). 

На практиці використовують гібридні протоколи. Велика мережа ділиться н

а підмережі. Усередині підмереж на вузлах створюються таблиці маршрутизації. 

Маршрут через підмережі складається через широкомовні запити і визначення на

йбільш актуального в даний момент шляху. Приклади гібридних протоколів: HW

MP ( Hybrid Wireless Mesh Protocol ). 

Існують також протоколи геомаршрутізації, які передбачають брати інформ

ацію про місцезнаходження учасників мережевої взаємодії через супутникові сист

еми (ГЛОНАСС, ГЛОНАСС / GPS ). Приклади протоколів: GAF ( Geographical Ad

aptive Fidelity ), GPSR ( Greedy Perimeter StatelessRouting ), LAR ( Location -

 Aided Routing ). 

Також як і для звичайних комп'ютерних мереж (з постійною топологією ) пр

отоколи маршрутизації можуть ділитися на протоколи вектора відстані і протокол

и стану каналу (з комплексної метрикою маршрутів ). Питання вибору правильної

 метричної системи вельми актуальний для створення мереж особливого призначе

ння. 

Огляд актуальних про протоколі маршрутизації, їх переваг і недоліків можн

а знайти в роботі. В роботі протоколи аналізуються по певній системі критеріїв, щ

о враховує функціональні, топологічні, дистанційні, ресурсні та інші особливості 

організації систем, як самоорганізовані мережі. Можна зазначити, що для побудов

и маршруту можуть враховуватися: довжина шляху, надійність, затримки, пропус

кна здатність, завантаження і вартість передачі даних. 

 

1.6 Створення та розгортання мережі 

Ідея самоорганізованої мережі полягає в тому, що якщо, до прикладу, ви жи

вете в багатоповерховому багатоквартирному будинку, і в кожної (або майже в ко
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жній ) квартирі є маршрутизатор ( бездротова точка доступу з функцією маршрут

изації і виходом в Інтернет, які сьогодні досить поширені ), то ці маршрутизатори 

можна об'єднати в Mesh -

мережа. Переваги мережі будуть складатися в тому, що якщо у одного з користува

чів пропаде інтернет, знизиться швидкість, можна буде скористатися Інтернетом с

усідів (вибір оптимального маршруту ). Або якщо мережа не перевантажена, то ве

ликий обсяг інформації можна завантажити одночасно через кілька каналів. Така 

схема буде працювати, якщо сусіди знаходяться в дружніх відносинах. У реальнос

ті це можна організувати через посередника -

 керуючу компанію, яка сама розгорне мережу і буде надавати абонентські послуг

и доступу до устаткуванню. У разі з підприємством або невеликої організацією пи

тання вже менш принципове, а організацією мережі може зайнятися спеціальний в

ідділ, який відповідає за питання автоматизації і надання доступу до комп'ютерної

 мережі. 

Проблем стає більше, коли мережа знаходиться в постійному русі, наприкла

д, мережа транспортних засобів мандрівників або просто геологів -

 дослідників, які прямують цільовими групами. У цьому випадку на допомогу при

ходять компанії зі своїм готовим мережевим обладнанням і пропонують послуги. 

На сьогоднішній день немає повної і точної інформації про те, як на основі  

наявних вільних програмних і апаратних засобів створити і розгорнути свою Mesh

 -

мережу, готову надати повноцінні сервіси самоорганізованої приватної мережі св

оїм користувачам. 

Теоретично, і навіть практично, в опитування про налаштування існуючих с

пеціальних операційних систем комунікаційного обладнання та протоколів в тій ч

и іншій мірі розкритий. Можна без праці об'єднати в порожнисту топологію Wi -

 Fi маршрутизатори і навіть підключити до них абонентів. Проблема в тому, що д

ля звичайних користувачів, яким потрібен готовий, надійний функціонал і набір с

ервісів, вся ця інформація практично ні про що не каже, за винятком тих, хто якос
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ь пов'язаний з областю комп'ютерних мереж і інформаційних технологій. Більше т

ого, сучасний користувач не хоче купувати спеціалізоване обладнання або витрач

ати гроші на його оренду. Необхідно задіяти те, що у нього вже є. Для життя в суч

асному розвиненому суспільстві людині просто необхідний смартфон для орієнта

ції в місті, для зв'язку з друзями і близькими, для доступу до обслуговуючої насел

ення інформаційної середовищі. Тому можна вважати, що у кожного, кому знадоб

илася своя Mesh -

мережа, знайдеться смартфон. Сама поширена операційна система для смартф оно

в -

 Android. Отже, для задоволення попиту має сенс орієнтуватися на користувачів, у

 яких завжди з собою є смартфон з операційною системою Android. 

Можна знайти досить багато порад про те, як підключитися туди де немає ц

ензури і вся інформація користувача доступна тільки тим, кому він її надає (адрес

атам ). Але це всього лише передбачувана заміна або альтернатива мережі Інтерне

т. Якщо потрібно розгорнути безпечну мережу, можна скористатися технологією і

 протоколом Cjdns. Весь трафік мережі буде шифруватися автоматично. Протокол

 гарантує приватність (ніхто не перехопить особисту інформацію, предмет розмов

и буде прихований ), але не гарантує анонімність (завжди можна дізнатися, хто і з 

ким спілкується ). Для роботи з мережею пристрій має підтримувати роботу прото

колу IPv 6. Проблема Cjdns складається в тому, що ви створюєте не зовсім свою м

ережу, а стаєте частиною проекту Hyperboria, так званого незалежного интернету 

майбутнього. Особливої уваги заслуговує android -

проект Open Garden (набір додатків ), що дозволяє без особливих проблем підклю

читися до Mesh -

мережі користувачам додатки, тим неменше її у додатки все та ж спрямованість -

 загальний відкритий інтернет, що не для приватного використання. 

Коли мова заходить про Mesh -

мережі, часто можна зустріти таку технологію, як OpenWrt. Чимало обговорень зу

стрічається в інтернеті з приводу того, як налаштувати на маршрутизаторі операці
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йну систему OpenWrt для створення Mesh -

мережі. Більш того, маршрутизатори на OpenWrt можуть з'єднуватися з Cjdns -

вузлами, а це значить, що технології поділяють загальну ідеологію самоорганізова

них мереж. Біда полягає в тому, що OpenWrt орієнтований не на мобільні, а на ко

мунікаційні пристрої, які об'єднуються в Mesh -

мережа, а пристрої користувачів користуються перевагами такої мережі. Таким чи

ном мобільність реалізується тільки по відношенню до користувачам, що переміщ

ається в радіусі охоплення встановлених точок доступу. Питання, таким чином, за

лишається відкритим -

 наскільки реально організувати приватну мережу групи людей, що мають при соб

і тільки смартфони (наприклад, на базі Android, які можуть працювати як маршру

тизатор, сучасні Android -

смартфони підтримують даний функціонал ). Оскільки в кожному смартфоні є Wi 

- Fi і Bluetooth, то народжується аналогія з провідною мережею -

 по Bluetooth. Об'єднати проміжні пристрої (центральні смартфони-

маршрутизатори ), а по Wi - Fi -

 відкрити доступ учасникам, абонентам мережі. Або ж, навпаки, якщо два маршру

тизатора знаходяться далеко один до одного, то з'єднати їх по Wi -

 Fi, а підключення абонентів здійснювати по Bluetooth. Якщо  розвинути тему і пр

ипустити, що група геологів переміщається в лісі і у них є квадрокоптер (або поді

бне пристрій ), на який можна встановити Wi -

 Fi ретранслятор, то ідея стає цілком життєздатною. 

Що ж в цьому випадку робити розробникам для задоволення користувальни

цької потреби ? З вищесказаного випливає, що потрібно розробити якесь універса

льне проміжне програмне забезпечення для підтримки надійної Mesh -

зв'язку між абонентськими пристроями, які підключаються один до другого за доп

омогою доступних комунікаційних технологій ( Wi -

 Fi, Bluetooth, ZigBee, IrDA ). Причому необхідно враховувати, як буде відбуватис

я обмін інформацією про топології і підключених, як вся ця робота по організації 
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багатомережної мережі буде впливати на тривалість роботи акумуляторів признач

ених для користувача пристроїв. Потрібен добре продуманий протокол, який врах

овує всі обмеження пристроїв і передбачає можливість відповідної підстроювання

. Можна запропонувати і більш амбітну ідею. З огляду на рівень розвитку електро

ніки і наявності сучасних програмованих мікропроцесорних засобів (тих же мікро

контролерів і більш інтегрованих рішень ), реалізувати на низькому рівні подібни

й представленому вище протокол. Протокол, який можна буде інтегрувати в мініа

тюрний пристрій (назвемо його UIWRT -

 Universal Intellectual Wireless Receiver / Transmitter, універсальний бездротової прі

ёмо-

 передавач ), здатний брати участь в бездротових з'єднаннях. Призначений для кор

истувача пристрої будуть підключатися до UIWRT, а ті в свою чергу організовува

ти мережу, Mesh -мережу. 

Моделювання роботи самоорганізованої мережі залишається актуальною за

дачею, оскільки далеко не все місця планета покриті загальнодоступними система

ми зв'язку і в кожної мережі можуть виникати свої потреби. Одна з універсальних 

проблем -

 інформування населення в умовах надзвичайних ситуацій. У зв'язку з чим стає об

грунтованою потреба розробки цілого програмно-

аппартного комплексу для «організації локального інформаційного пространства 

в рамках зони надзвичайної ситуації з можливістю взаємодії її з зовнішніми інфор

маційними мережами», а також можливість «розвернути мережу в терміни адеква

тні ситуації». Така система повинна забезпечити швидке розгортання з мінімальн

ими розрахунками, оперативне самовідновлення, доступ до мобільних пристроїв. 

Для побудови своєї приватної Mesh -

мережі можна спиратися на стандарт IEEE 802.11 s. Незважаючи на те, що станда

рт рекомендує використовувати протокол маршрутизації HWMP, він не обмежує 

використання інших протоколів. Зокрема, можна використовувати свою власну ро

зробку. Оскільки можливості доступних мобільних пристроїв не обмежуються тех
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нологією Wi -

 Fi, варто також скористатися рекомендаціями стандарту IEEE 802.21 для організа

ції взаємодії мереж різних типів (802.3, 802.11, 802.15,...). З іншого боку і сам стан

дарт рекомендує використовувати кілька частотних каналів. Таким чином, на при

строї може бути кілька різних інтерфейсів передачі. 

Ведуться також роботи над відкритим стандартом open 80211 s. Ролі пристр

оїв (відповідно до 802.11 s ): 1) як в стандартній 802.11 мережі: а ) станція ( STA ) 

-

 користувач мережі, що не бере участь в організації інфраструктури, просто підкл

ючається до б ) точці доступу ( AP ); 2) в Mesh -

мережі з'являється: а ) вузли Mesh -мереж ( MP ), що реалізують Mesh -

служби для підтримки необхідного функціоналу, б ) точки доступу Mesh -

мережі ( MAP ) - MP, що підтримують функції AP, в ) портали Mesh -

мережі ( MPP ) - це MP, що відкриває доступ до зовнішніх мереж. 

Формат кадру залишився тим же (що і в загальному стандарті 802.11), тільк

и в поле даних додається Mesh -заголовок ( Mesh -флагі, час життя Mesh -

пакет, номер Mesh -пакет в послідовності, Mesh -

розширення адреси ). Питання, які потребують вирішення для ефективного взаємо

дії: маршрутизація, балансування навантаження, передача службових повідомлень

. З огляду на все розмаїття завдань, що постають на шляху організації ефективної 

Mesh -

мережі, потрібно подумати також над вибором відповідного завдання алгоритму п

ризначення каналу. Алгоритм матиме однаковий н визначити, який інтерфейс слід

 використовувати для конкретного випадку, з огляду на характеристики каналу зв'

язку. В якості прикладу можна навести алгоритм Hyacinth. Для визначення каналу

 алгоритм порівнює пропускну здатність з'єднання з очікуваним навантаженням. 

Для обчислення загальної пропускної здатності алгоритм враховує обсяг трафіку і

 завантаження каналів на маршрутах. Пропускна здатність всіх з'єднань не повинн

а бути менше очікуваної навантаження. 
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Алгоритми, що працюють в Mesh -

мережі повинні бути засновані на математичній моделі. Приклад математичної мо

делі для організації Mesh -

мережі стандарту IEEE 802.16 (бездротовий міської мережі ) представлений в роб

оті. В роботі розглядається задача розподілу підканалів для оцінки характеристик 

можливих конфігурація цих мережі. Для побудови моделі мережі, згідно, слід вра

ховувати: неоднорідність пристроїв і підмереж, динамічне розподіл частотних рес

урсів, забезпечення показників QoS (якість обслуговування ), режим управління (р

озподілене або централізоване й ), вплив інтерференції між пристроями, виділенн

я радіоканалів, протокол маршрутизації, технологічні особливості (дальність зв'яз

ку, інтенсивність трафіку ). 

Огляд існуючих на ринку, готових до безпосереднього використання модулі

в апаратного забезпечення для реалізації бездротових спеціалізованих пристроїв н

а базі технології Wi -

 Fi. Модулі придатні не тільки для прототипування, але також і для проектування 

готових пристроїв. В огляд включені недорогі по ціні рішення (згідно поширеній 

думці спільноти розробників вбудованих пристроїв ). Більш дорогий варіант -

 використання Raspberry PI і підключаються до неї зовнішніх модулів. Використа

ння Raspberry PI не завжди доцільно з огляду на більш сильного витрачання ресур

сів електроживлення проектованого пристрою за порівнянні зі спеціалізованими, 

менш продуктивними, мікроконтроллерні засобами. CC 3100 MOD. Спеціалізован

ий мережевий MCU ( MicrocontrollerUnit, мікроконтролер ) для IoT. Це SiP модул

ь ( System in Package ). Обладнаний бездротовим інтерфейсом Wi -

 Fi 802.11 b / g / n. Швидкість передачі корисних даних до 16 Мбіт / с (для UDP ) і 

до 12 Мбіт / с (для TCP ). Може працювати в режимах station (клієнт ), AP (точка 

доступу ) або Wi -

 Fi Direct (для незалежної роботи без маршрутизатора ). Виконано в вигляді мікро

схеми на базі ядра ARM. Реалізує стек протоколів Wi -

 Fi, TCP / IP (версія 4), шифрування ( WPA 2, SSL 3.0, TLS 1.2), сервіси ( ARP, IC
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MP, DHCP, DNS ). Можна одночасно відкрити 8 сокетів і чи 2 захищених з'єднанн

я. Передбачається, що вбудовується рішення на базі процесора може працювати рі

к і більше від двох батарей AA. Завантаження програм можлива через UART і SPI

.Для реалізації всіх можливостей рекомендується підключення зовнішньої пам'яті 

Ser ial Flash через SPI -

інтерфейс. Ця пам'ять використовується для зберігання призначених для користув

ача даних, файлів настройки, сертифікатів. Використовуються дві частоти (два так

тових генератора ) -

 1) для годин реального часу (32768 Гц ), 2) для внутрішнього процесора і підсист

еми WLAN (40МГц ). Оскільки мікроконтролер поставляється з керуючим драйве

ром, від розробника програмних додатків не потрібно реалізовувати з нуля станда

ртні протоколи або служби, а можна просто використовувати високорівневі інтер

фейси команд. Повний опис процесора і принципів його роботи можна знайти в E

SP 8266. Мікроконтролер, обладнаний бездротовим інтерфейсом Wi -

 Fi 802.11 b / g / n. Режими: Wi - Fi Direct, soft -

 AP ( software enabled AccessPoint, програмно реалізована точка доступу ). Підтри

муються WEP і WPA / WPA 2. Управління модулем здійснюється через UART пос

редствомнабора AT -

команда. Модуль можна перепрограмувати (перепрошивати ). Інтегрований стек 

TCP / IP. Вбудований датчик температури. Програми виконувати з зовнішньою па

м'яттю (мікроконтролер не має незалежній пам'яті програм ), яка підключається ч

ерез SPI. Присутній 10-

бітний АЦП.На базі мікроконтролера виконаний модуль ESP 8285 зі вбудованої ф

леш-пам'яттю в 1 Мбайт. ESP 8266 побудований на 32-

бітному ядрі Tensilica X tensaL 106 на 80 MHz. Подальше розвиток -

 ESP 32 (двоядерний процесор Tensilica LX 108 з частотою до 240 МГц, підтримка

 Bluetooth ). Particle Photon. Модуль представлений в вигляді невеликої плати. Пла

та включає в себе 1) мікроконтролер STM 32 ARM Cortex M 3 на 120 МГц, 2) Wi -

 Fi модуль Broadcom BCM 43362, який реалізує стандарти 802.11 b / g / n, 3) 1 Мба

йт флеш-
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пам'яті. Працює на базі операційної системи FreeRTOS.Поддержівает режим soft -

 AP. Інтерфейси: SPI, UART, CAN. Для програмування завантажувача можна вико

ристовувати JTAG. Omega 2. Мікрокомп'ютер на базі Linux. Wi - Fi -

модуль реалізує стандарти 802.11 b / g / n. Є два приймача UART і інтерфейс SPI. 

Процесор працює на частоті 580 МГц. 16 Мбайт пам'яті для зберігання програм. З 

сучасних популярних модулів можна також виділити Oak, C. H. I. P., Electric Imp. 

Всі розглянуті модулі виконують приблизно одні і ті ж функції, характерні для Io

T. Розробнику доступні готові контролерні плати зі всім необхідним мікропрогра

мним забезпеченням, які надають свій API. Для швидких експериментів цілком м

ожуть підійти Particle Photon, Omega 2 або рішення на подобу Oak або Electric Imp

. Для більшої свободи реалізації варто використовувати мікроконтролери серії CC

 3100, ESP 8266ілі ESP 32. 

В роботі було розглянуто проблему організації приватної самоорганізованої 

mesh-

мережі. Дано загальне визначення самоорганізованої мережі і особливостей mesh-

мереж, що підтримують ідеї самоорганізації. Було показано, що проблема побудо

ви приватної бездротової mesh-мережі все ще актуальні. 

Проведений аналіз організації mesh-

мережей. Оптимальна математичної модель самоорганізованої мережі, створеної з

 урахуванням наявних в даній області стандартів, інструкцій та рекомендацій. В кі

нці був представлений огляд можливих апаратних рішень проміжного мережевого

 обладнання для розширення охоплення і збільшення можливостей проектовання 

mesh-мережі. 

Підводячи підсумки виконаної роботи, можна сказати, що Mesh як принцип 

мережевої побудови безумовно буде розвиватися і займе якщо не визначальне, то 

значиме мiсце в глобальній інформаційній мережі. 
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2. ДОСЛІДЖЕННЯ SDN, ЯК ПРОГРАМНО КОНФІГУРОВАНОЇ МЕР

ЕЖІ 

 

Програмно-

конфігурована мережа (SDN) являє собою мережеву архітектуру, яка дозволяє гра

мотно і централізовано контролювати ( програмувати) мережу за допомогою прог

рамного забезпечення. Завдяки цьому оператори можуть послідовно і комплексно 

управляти всією мережею незалежно від основної технології, використовуваної в 

мережі. 

Підприємства, оператори і постачальники послуг оточені рядом конкуруюч

их сил. Істотне зростання обсягу мультимедійного контенту, бурхливий розвиток 

хмарних обчислень, збільшення використання мобільних пристроїв і постійна вим

ога скоротити витрати, зберігаючи при цьому стабільний дохід, призводять до руй

нування традиційних бізнес-моделей. 

SDN і віртуалізація мережевих функцій (NFV) на думку аналітиків підрива

ють ринок традиційних мережевих продуктів і загрожують доходному бізнесу так

их компаній як Cisco , Juniper Networks і Hewlett-

Packard на обладнанні. SDN та NFV переносять функції управління і визначення з

авдань мережі з дорогого обладнання в ПО, яке може працювати на більш дешеви

х масово випускаються системах. Мета полягає в створенні більш рухливих, прог

рамованих та автоматизованих мереж. 

Ключові принципи програмно-конфігуруються мереж -

 поділ процесів передачі та управління даними, централізація управління мереже

ю за допомогою уніфікованих програмних засобів, віртуалізація фізичних мереже

вих ресурсів. Протокол OpenFlow , який реалізує незалежний від виробника інтер

фейс між логічним контролером мережі і мережевим транспортом, є однією з реал

ізацій концепції програмно-
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конфігурується мережі і вважається рушійною силою її поширення і популяризаці

ї. 

Основна суть SDN полягає в фізичному поділі рівня управління мережею ( n

etwork control plane ) від рівня передачі даних ( forwarding functions ) за рахунок пе

ренесення функцій управління (маршрутизаторами, комутаторами і т. д.) В програ

ми, що працюють на окремому сервері (контролери). 

У результаті повинна вийти гнучка, керована, адаптивна та економічна архіт

ектура, яка здатна ефективно адаптуватися під передачу великих потоків різних в

идів трафіку. 

 

2.1 Основні ідеї SDN та їх переваги 

Основні ідеї SDN включають: 

- поділ проходження трафіку ( data plane ) і сигналізацію / управління ( control pl

ane ); 

- істотне спрощення мережевих елементів рівня data plane ; 

- єдиний, уніфікований, незалежний від постачальника інтерфейс між рівнем уп

равління і рівнем передачі даних; 

- логічно централізоване управління мережею, здійснюване за допомогою контр

олера з встановленої мережевою операційною системою і реалізованими повер

х мережевими додатками; 

- віртуалізація фізичних ресурсів мережі. 

SDN дозволяє централізовано програмувати поведінку мережі за допомогою

 програмного забезпечення і відкритих API. Відкриття класичних закритих мереж

евих платформ і впровадження рівня управління SDN дає операторам можливість 

узгоджено управляти всією мережею і її пристроями незалежно від складності осн

овної технології, використовуваної в мережі. 
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SDN забезпечує послідовне управління мережею, яка може складатися зі ск

ладних технологічних компонентів. 

Ключові області, в яких SDN надає організаціям переваги: 

1. Програмованість мережі. SDN дозволяє управляти поведінкою мережі за 

допомогою програмного забезпечення, яке встановлене не на мережевих пристроя

х, що забезпечують фізичне з'єднання. В результаті оператори можуть налаштовув

ати поведінку своїх мереж для підтримки нових послуг і навіть конкретних клієнт

ів. Відділення апаратного забезпечення від програмного дозволяє операторам шви

дко впроваджувати інноваційні диференційовані послуги без обмежень, які накла

дають закриті пропрієтарні платформи. 

 2. Логічно централізований інтелектуальний контроль. Технологія SDN зас

нована на логічно централізованих мережевих топологиях, які забезпечують інтел

ектуальне управління ресурсами мережі. Традиційні методи управління мережею 

є розподіленими. Пристрої працюють автономно і мають обмеженими відомостям

и про стан мережі. Централізований контроль, який забезпечується технологією S

DN, дозволяє зробити управління пропускною спроможністю, відновлення, захист

 і політики високоінтелектуальними і оптимізованими, завдяки чому організація о

тримає комплексне уявлення про мережу. 

3. Абстракція мережі. Послуги і програми на базі SDN виділяються з основн

их технологій, а обладнання, що забезпечує фізичне з'єднання, виводиться з мере

жевого управління. Замість інтерфейсів управління, прив'язаних до апаратного за

безпечення, додатки взаємодіють з мережею через API. 

Відкритість архітектури SDN забезпечують взаємодію різних постачальникі

в і сприяють створенню комерційно нейтральної екосистеми, тим самим віщуючи 

нову епоху відкритості. Відкритість закладена в самій основі SDN. Відкриті API п

ідтримують різні додатки, включаючи рішення хмарного регулювання, OSS / BSS,

 SaaS , а також мережеві додатки, критично важливі для бізнесу. Крім того, інтеле

ктуальне ПО дозволяє управляти обладнанням різних постачальників за допомого
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ю відкритих програмованих інтерфейсів, таких як OpenFlow . Нарешті, завдяки S

DN передові мережеві послуги та програми можуть функціонувати в загальній пр

ограмному середовищі. 

Ключова перевага технології SDN полягає в можливості написання програм,

 що використовують API SDN, і передачі додатків контролю над мережевим повед

інкою. SDN дозволяє користувачам розробляти програми з урахуванням пропускн

ої здатності мережі, відстежувати її стан і автоматично підлаштовувати конфігура

цію під конкретні умови. 

Таким чином, SDN намагається розділити дві площини -

 управління мережею і транспорт, і в підсумку забезпечити централізацію управлі

ння розподіленої мережі з метою більш ефективного використання ресурсів і авто

матизації управління мережевими сервісами. 

Незважаючи на поширеність, сучасні мережі, засновані на стеку IP / TCP, не

 відповідають зростаючим вимогам по швидкості введення в експлуатацію та шви

дкості внесення змін в конфігурацію мережі. Поява програмно-

конфігурованих мереж має змінити стан речей. Головною відмінністю таких мере

ж є видалення керуючої логіки   з маршрутизаторів і світчей, поява  логічно центр

алізованого управління мережею, а також можливість програмування мережі. Нав

одиться коротка термінологія SDN, а також опис рівня управління ( control plane ) 

мережі SDN. Розглядаються складові керуючого рівня. Спочатку наводиться опис 

мережевих програм управління   операційними системами ( Hypervisor ), які дозво

ляє  різним віртуальним машинам знаходиться на одній апаратній платформі , а та

кож наводиться порівняння існуючих реалізацій:  FlowVisor , AutoSlice , FlowN і 

Network Virtualization Platform (NVP). Потім розглядаються поняття мережевої оп

ераційної системи / контролера, а також відмінності між централізованим і розпод

іленим контролером, при-водят-

 ся функції контролера і загальний опис Southbound , Eastboundі Westbound API. С

аме вони відповідають за можливість взаємодії програмних і апаратних виробів рі

зних постачальників. Необхідно відзначити переваги даного підходу перед існуюч
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ими мережами. Основними ідеями SDN є поява динамічно програмованих напрям

них пристроїв за допомогою відкритих south-

bound інтерфейсів, поділ керуючого рівня і рівня даних, а також отримання загаль

ної картини мережі за допомогою логічної централізації " мережевого мозку". Дод

атки, які здійснюють мережеву логіку, працюють під керуванням контролера, їх з

начно легше розробити і ввести в експлуатацію, ніж в звичайних мережах. При на

явності загальної картини, простіше встановити послідовні мережеві політики. SD

N представляє суттєва зміна в розвитку і еволюції мереж, а також реалізації нових

 типів послуг, наприклад, хмарних сервісів мережу-як-сервіс ( networkas -a-

 service cloud computing paradigm ) і програмно-

конфігуровані середовища ( software-defined environments , SDE).  

Поява мережі інтернет призвело до створення цифрового, суспільства, в яко

му (майже) всі пристрої повідомляються між собою і доступні з будь-

якої точки світу. Однак, незважаючи на свою поширеність, мережі і мають складн

у структуру , і ними досить складно управляти. Таку мережу складно конфігурува

ти для досягнення обраної мережевий політики, а також реконфигурировать відпо

відно до виявленими недоліками і зміною навантаження і структури. До ускладне

ння ситуації призводить і те, що існуючі мережі є вертикально інтегрованими: рів

ень управління мережею і рівень потоку даних з'єднані в один. Програмно-

конфігурується мережу (SDN) -

це розвивається концепт, який дасть надію на зміну ситуації. У такій мережі відбу

вається відмова від вертикальної інтеграції, винос контрольної логіки за межі світ

чей і роутерів, а також привноситься можливість програмувати мережу. SDN поле

гшує процес створення і впровадження нових мережевих абстракцій. при цьому с

прощуючи управління мережею, і сприяє еволюції мережі. 

Щоб описати бажані високорівневі політики мережі, операторам мережі дов

одиться конфігурувати кожен пристрій окремо, використовуючи низькорівневі ко

манди , які часто відрізняються в залежності від виробника. Крім цього, мережеві 

структури повинні витримувати мінливі несправності і пристосовуватися до змін 
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рівня навантаження, Механізмів автоматичної реконфігурації практично не існує 

при поточному состояніі1Р мереж. Через цього ускладнюється впровадження мер

ежевих політик в такий постійно мінливому середовищі. 

Рівень управління (який приймає рішення по обробці мережевого трафіку) і 

рівень даних (який направляє трафік згідно з рішеннями рівнями управління) пов'

язані всередині мережевих пристроїв, що зменшує гнучкість і перешкоджає іннов

аціям і еволюції мережевої інфраструктури. 

 

SDN формує віртуальний рівень для мережі, аналогічно тому, як гіпервизор 

або віртуальна машина робить це для серверів або настільних ПК. Протокол Open

Flow дозволяє програмному забезпеченню SDN взаємодіяти з відповідними елеме

нтами мережі -

 маршрутизаторами і комутаторами через відкриті Application Programming Interfa

ce (API). Шлях пакетів в програмно-

конфігурується мережі визначається не устаткуванням виробників і «зашитими» в

 них алгоритмами обробки потоків даних, а спеціальним керуючим програмним за

безпеченням. 

Функція віртуалізації мережі може працювати на одній або декількох віртуа

льних машинах. Тим самим послуги надаються нечутливі до самого «заліза». Це м

ожуть бути стандартні сервери, системи зберігання, перемикачі. NFV дозволяє пр

ограмувати сервіси, які раніше були доступні тільки у вигляді апаратних рішень . 

Програмно конфігурована мережа є розвивається концепцією, яка дає надію

 на зміну обмежень сучасних мережевих структур. По-

перше, вона розбиває вертикальну інтеграцію, тобто відокремлює керуючу логіку 

(керуючий рівень) від нижче лежачих маршрутизаторів і світчей, які направляють 

трафік (рівень даних). По-

друге , з поділом цих рівнів, світчі стають простими маршрутизируючими пристр

оями, а управління зосереджено в логічно централізованому контролері (мережева
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 операційна система), що спрощує введення мережевих політик, реконфігурацію м

ережі та мережі еволюцію. Варто відзначити, що логічно центральна програмна м

одель не означає фізично централізовану систему. Насправді, для забезпечення ві

дповідних рівнів швидкодії, масштабування і надійності, від таких рішень слід від

мовитися. Замість цього, робочі мережі спираються на фізично розподілені керую

чі рівні. 

Поділ двох цих рівнів є ключем до досягнення бажаної гнучкості мережі, од

ночасно розбиваючи проблему управління мережею на легко оброблювані завдан

ня і спрощуючи введення нових абстракцій. 

 

2.2 Визначення програмно-конфігурується мережі  

Термін програмно-

конфігурована мережа спочатку використовувалася для опису роботи навколо Op

enFlow в Стенфордському Університеті. Концепція архітектури SDN та протоколу

 OpenFlow зародилася в Стенфордському університеті, дослідницькій групі якого 

потрібно було створити тестову середу для експериментів з новими мережевими п

ротоколами. Будувати окрему мережу було дорого, тому вирішили задіяти наявну 

університетську мережу, в якій за допомогою прообразу SDN були виділені ресур

си для випробувань. 

Ідея програмованості є основою для найбільш точного визначення того, що 

таке SDN: технологія, яка відокремлює управління на рівні управління мережевим

и пристроями від базової площини даних, яка направляє мережевий трафік. 

IDC розширює це визначення SDN, заявляючи   архітектури Datacenter . SD

N мають програмно-

які визначаються накладення або контролери, які абстраговані від базового мереж

евого обладнання, пропонуючи управління мережею в цілому або на основі політ

ик. Це призводить до створення мережі центру обробки даних, яка краще узгоджу

ється з потребами робочих навантажень додатків завдяки автоматизованій ініціалі
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зації, програмному управлінню мережею, всеосяжної видимості, орієнтованої на д

одатки, і, при необхідності, прямий інтеграції з хмарними платформами. 

Рушійні ідеї розвитку SDN незліченні. Наприклад, це обіцяє зменшити скла

дність статично визначених мереж; значно спростити автоматизацію втратити зв'я

зок із мережею; і дозволяють спростити виділення ресурсів і управління мережеви

ми ресурсами всюди, від центру обробки даних до кампусу або глобальної мережі

. 

Поділ площин управління і даних є найбільш поширеним способом уявленн

я про те, що таке SDN. 

В основі SDN лежить централізована або розподілена інтелектуальна сутніс

ть, яка має повне уявлення про мережу і може приймати рішення про маршрутиза

ції і комутації на основі цього подання. Як правило, мережеві маршрутизатори та 

комутатори знають тільки про сусідніх мережевих пристроях. Але з правильно ск

онфигурированной середовищем SDN цей центральний об'єкт може контролюват

и все: від легко мінливих політик до спрощення конфігурації і автоматизації на пі

дприємстві. 

Інтерес до SDN з боку неуніверситетських кіл першими проявили великі по

стачальники інтернет сервісів, яким були потрібні високопродуктивні інфраструкт

ури для організації взаємодії між десятками і навіть сотнями серверів в гігантськи

х ЦОД. Традиційна трирівнева архітектура (доступ - агрегація -

 ядро) і необхідність робити безліч дій при обробці трафіку в кожному вузлі подав

алися для них надлишковими і надмірними. Саме шість великих постачальників п

ослуг - компанії Deutsche Telekom , Facebook , Google , Microsoft, Verizon і Yahoo -

 навесні 2011 року сформували організацію Open Networking Foundation (ONF) з м

етою розвитку технологій SDN в цілому і протоколу OpenFlow зокрема. Сьогодні 

членами ONF є практично всі основні постачальники мережевого устаткування, а 

також лідери ринку систем віртуалізації VMware і Citrix . 
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OpenFlow -

 тільки один з перших канонів SDN, але це ключовий компонент, тому що він поч

ав революцію мережевого програмного забезпечення. OpenFlow визначив програм

ований мережевий протокол, який може допомогти управляти і направляти трафік

 між маршрутизаторами і комутаторами незалежно від того, який постачальник зр

обив основний маршрутизатор або комутатор. 

За первісним визначенням, SDN визначає мережеву архітектуру, в якій стан 

просування трафіку на рівні даних знаходиться під контролем повністю не залежн

ого рівня управління. 

Як і випливає з назви, протокол OpenFlow при ідентифікації трафіку оперує 

поняттям «потоку». Ключовим елементом комутатора, що підтримує цей протоко

л, є таблиця потоків ( Flow Table ). Група стовпців в лівій частині таблиці формує 

поля відповідності, де вказані характеристики потоків: це можуть бути різні парам

етри, включаючи МАС і IP-

адреси відправника і одержувача, ідентифікатор VLAN, номера протокольних пор

тів TCP і UDP, а також інша інформація . Ці дані за допомогою протоколу OpenFl

ow записує в таблицю комутатора контролер, він же визначає пріоритет різних по

токів: чим вище пріоритет, тим вище відповідний запис в таблиці потоків. 

Вхідні пакети перевіряються на відповідність зазначеним у таблиці парамет

рами. Якщо відповідність виявлено, до пакетів застосовується дія, яка вказана в на

ступному стовпці таблиці. Типовим дією є пересилання пакета на один або кілька 

вихідних портів. Крім того, комутатор може змінити вміст службових полів пакет

у, скинути його, направити для аналізу контролеру і т. Д. У разі якщо збіг не знай

дено, пакет скидається або надсилається контролера, який визначить, як слід обро

бляти даний потік, і додасть відповідний запис в таблицю. Статистика по проходи

ть трафіку - число пакетів, байтів тощо. - поміщається у відповідні поля. 
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Використовуючи протокол OpenFlow , контролер додає, модифікує і видаля

є записи в таблиці потоків. Крім того, він може запитувати у комутатора його хара

ктеристики і зібрану статистику, конфігурувати комутатор і його окремі порти. 

В рамках своєї стратегії SDN ряд виробників заявили про відкриття функціо

налу операційних систем своїх пристроїв через API. До сих пір настройка мереже

вих пристроїв проводилася переважно через командний рядок або Webінтерфейс .

 Але ці інструменти обмежені тією оболонкою програмування, яку пропонує виро

бник. При наявності API можна використовувати більш широкий набір інструмен

тів програмування і створювати додатки не тільки для настройки мережевого при

строю, але і для програмування мережевий середовища в цілому. По суті, цей підх

ід є альтернативою SDN, при цьому він забезпечує доступ до більш широкого наб

ору функцій мережевих пристроїв, що потенційно дозволяє реалізувати більше мо

жливостей, ніж заповнення таблиці потоків. 

Зокрема, наявність доступу через API безпосередньо до функціоналу мереж

евих пристроїв дозволяє системам типу VMware vCenter програмувати мережу -

 наприклад, задавати настройки VLAN в рамках загальних завдань по розгортанн

ю та обслуговування віртуальних машин. Для багатьох виробників комутаторів ін

теграція з системою vCenter надзвичайно важлива, оскільки вона спрощує та авто

матизує процедури конфігурації мереж для середовищ віртуалізації VMware . 

Одним із прикладів описуваного підходу служить анонсована влітку 2012 р

оку компанією Cisco ініціатива Open Network Environment (ONE), в рамках якої во

на представила кілька бібліотек API для своїх основних операційних систем: IOS, 

IOS XR і NX-

OS. Використовуючи ці API, замовники можуть розробляти свої власні програми, 

які встановлюються безпосередньо на пристроях або запускаються віддалено. Под

ібні можливості пропонують і інші виробники, скажімо Juniper (інтерфейс XML A

PI) або F5 Networks (API-інтерфейс iControl ). 
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Надання виробниками подібних API означає, що для реалізації централізова

ного програмування і управління зовсім необов'язково використовувати протокол 

OpenFlow . Крім того, такі ініціативи знімають з порядку денного тезу про те, що 

комутатори можуть бути дуже простими і дешевими. 

2.3 Визначення SDN як мережевої архітектури 

 

1) Рівні управління і даних роз'єднані. Функції управління видалені з мереж

евих пристроїв, які стають простими напрямними елементами. 

2) Використовується маршрутизація з урахуванням властивостей потоку, а н

е кінцевого вузла призначення. Потік, в широкому сенсі, це набір певних значень 

в заголовку пакета, який служить для вибору окремих пакетів із загального трафік

у і складання для них відповідних інструкцій. В контексті SDN / OpenFlow , потік 

-

 це послідовність пакетів між джерелом одержувачем. Всі пакети одного потоку о

тримують однаковий сервіс, який відповідає мережевим політикам на маршрутизи

рующих пристроях. 

3) Логіка управління перенесена в окремий зовнішній об'єкт, так званий кон

тролер SDN або Мережева операційна система. NOS є програмну платформу, яка 

запускається на бюджетних серверах і надає основні ресурси для полегшення прог

рамування маршрутизирующих пристроїв, грунтуючись на логічно централізован

ому, абстрактному плані мережі. 

4) Мережа є програмованої за допомогою додатків, запущених поверх NOS, 

які взаємодіють з нижчого рівня пристроями рівня даних . Це є основною характе

ристикою SDN, що вважається се головним достоїнством. 

SDN дозволяє спростити конфігурацію мереж, масштабувати мережі і сервіс

и за запитом, автоматизувати управління мережею, збільшити потужність фізично
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ї інфраструктури за рахунок накладення віртуальної, знизити CAPEX і OPEX, а в 

перспективі - швидко реконфигурировать бізнес під поточні завдання. 

Перша велика мережа SDN була реалізована в 2012 р компанією Google на б

азі комутаторів власної розробки. Таким чином їй вдалося зняти ті обмеження, які

 притаманні рішенням, використовуваним традиційними операторами. Трафік пер

енаправляється між ЦОД так, як це зручно і вигідно в поточний момент. Крім Goo

gle , технологію SDN використовують фірми NTT, Pertino , AT & T, Telecom Italia 

і ряд інших компаній. 

Складається два стратегічних напрямки впровадження SDN, NFV і хмар. Пе

рша пов'язана з підвищенням ефективності мережі та гнучкості послуг. Головна м

ета -

 зниження вартості експлуатації мережі і скорочення часу виходу на ринок. Друге 

націлене на отримання переваг від поєднання нових бізнес-

можливостей. Мета в цьому випадку інша -

 формування нових диференційованих хмарних сервісів і динамічне, залежне від п

оточного профілю попиту їх надання. 

Архітектура SDN може бути представлена як ряд рівнів. У кожного рівня є с

вої специфічні функції. 

Рівень даних ( Data Plane ): напрямні пристрої об'єднані по бездротовому аб

о провідного каналу зв'язку. Мережева інфраструктура містить у собі взаємозв'яза

ні напрямні пристрої, які представляють собою рівень даних. 

Рівень управління ( ControlPlane ): напрямні пристрої програмуються елеме

нтами керуючого рівня за допомогою Sounbourd Interface . Рівень управління мож

е розумітися під "мізками мережі". Вся логіка управління знаходиться в додатках і

 контролерах, які формують рівень управління. 

Рівень менеджменту ( Management Plane ): цей рівень являє собою набір дод

атків, які виконують функції, пропоновані Northbourd Interface для забезпечення у

правління мережею. Такі програми включають в себе маршрутизацію, фаєрволи , 
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розподільники навантаження, моніторинг та ін. По суті, додатки менеджменту виз

начають політики, які в кінцевому рахунку інтерпретуються як інструкції. 

2.4 Складові керуючого рівня і роль SDN  

Говорячи про мережеві програми управління операційними системами. У су

часних комп'ютерах технологія віртуализації нова. Швидке зростання продуктивн

ості останнім десятиліття зробив віртуалізацію комп'ютерних платформ загальноп

рийнятою. Грунтуючись на недавніх дослідженнях, число віртуальних серверів в

же перевищило число фізичних. 

Hepervisor дозволяє різним віртуальним машинам знаходиться на одній апар

атій платформі. Віртуальні машини можна досить просто переносити на іншу апа

ратну платформу, створювати або видаляти за запитом. Нажаль , віртуалізація ли

ше частково реалізована на практиці. Незважаючи на переваги такого підходу, ме

режа все ще конфигурируется статично. 

Для забезпечення повної віртуалізації мережа повинна забезпечувати однак

ові якості для рівня додатків. Мережева інфраструктура повинна підтримувати до

вільні мережеві топології і схеми . Кожен клієнт повинен мати можливість одноча

сно конфігурувати як обчислювальні, так і мережеві елемент и. Міграція сервера 

повинна автоматично приводити до міграції відповідних портів віртуальної мереж

і. 

Існують різні підходи до віртуалізації мережі. Одна з ранніх технологій для 

віртуалізації SDN FlowVisor , Головна ідея заключається в тому, що кілька логічн

о розділений мереж використовують ресурси однієї OpenFlow інфраструктури. З ц

ією метою FlowVisor надає абстрактний шар, який дозволяє розділити рівень дани

х на кілька шматків, реалізуючи співіснування декількох різних мереж. 

Інша технологія віртуалізації SDN -

 AutoSlice . На відміну від FlowVisor , він зосереджений на автоматизованому розг

ортанні і експлуатації vSDN (віртуальної SDN) топологій з мінімальною участю м

ережевого оператора.1оз / М заснований на іншу ідею. Він працює за аналогією з 
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виртуализацией на базі контейнерів ( container based virtualization ). FlowN розроб

лявся в першу чергу для хмарних платформ. Він розроблений з урахуванням вимо

г масштабованості і дозволяє використовувати один контролер для менеджменту 

кількох доменів в хмарі. 

Жоден з попередніх підходів не розробляється з урахуванням усіх потреб да

та-

центрів. Наприклад, клієнт хоче перенести корпоративне рішення в хмару, при ць

ому не змінюючи поточну конфігурацію домашньої мережі. 

Існуючі мережеві технології не можуть відповісти на вимоги як клієнтів, так

 і постачальників послуг. 

VМWаге запропонувала платформу мережевий віртуалізації NVP, яка забез

печує необхідні абстракції для створення незалежних віртуальних мереж. 

Як висновок можна зазначити, що вже існує кілька рішень мережевих haper

visor , що використовують можливості SDN. Існує, однак, кілька проблем. Серед н

их поліпшення схеми переходу між віртуальними фізичним рівнями, визначення р

івня деталізації, необхідного логічному рівню і підтримка вкладеної віртуалізації. 

Можна очікувати, що даний напрямок буде швидко розвиватися в найближчому м

айбутньому, так як віртуалізація мережі буде грати ключову роль в майбутніх вірт

уальних системах, подібно розквіту віртуальних обчислень. 

Розглядаючи питання мережевої операційної системи / контролерів. Традиці

йні операційні системи забезпечують абстракції (наприклад, високорівневе АРГ д

ля програмування) для доступу до низькорівневих пристроїв, керуючи супутнім д

оступом ( напр , жорсткий диск, мережевий адаптер, ЦПУ, пам'ять), і механізми за

хисту. 

Навпаки, мережі до сих пір керувалися і конфігурувати за допомогою низьк

орівневих інструкцій, унікальних для кожного пристрою, і практично повністю за

критих операційних систем. 
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Через це мережевим фахівцям доводилося вирішувати одні й ті ж завдання з

нову і знову. SDN повинна сприяти спрощенню мережевого менеджменту і полег

шувати рішення мережевих проблем за допомогою логічно-

централізованого контролю NOS. Розробнику не потрібно більше хвилюватися пр

о низькорівневих деталях при розподілі даних між маршрутизирующий елемента

ми при використанні NOS. 

NOS (або контролер) є критичним елементом в SDN архітектурі. Вона необх

ідна контрольної логіці (з додатками) для створення мережевої конфігурації, засн

ованої на політиках, які визначаються оператором. 

З точки зору архітектури контролери можуть бути розділені на централізова

ні і розподілені. 

Централізований контролер -

 це єдиний об'єкт, який управляє усіма напрямними пристроями в мережі. Звичайн

о, він являє собою єдину точку відмови і може мати обмеження по масштабованос

ті. Єдиного контролера може бути недостатньо, щоб керувати мережею з великим

 числом елементів рівня даних. 

Розподілена мережева операційна система може масштабуватись для відпові

дності вимогам будь-

якої мережі від маленької до великої. Розподілений контролер є централізований 

кластер нодов , або фізично розподілений набір елементів. У той час як перший ва

ріант може підвищити пропускну здатність щільно завантажених дата-

центрів, другий може бути більш стійкий до логічним і фізичним збоїв. Постачаль

ник хмарних послуг, який працює з декількома дата-

центрами, з'єднаними по WAN, може використовувати гібридний підхід -

 контролюючі кластери, що знаходяться всередині кожного дата-

центру, і розподілені контролери на місцях. 

Одне з властивостей, властиве розподіленим контролерам -

 це відмовостійкість. При відмові одного вузла, сусідній повинен взяти на себе ті 
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його обов'язки. Поки, що не дивлячись на те, що деякі контролери стійкі до повно

го відмови обладнання, вони не можуть засікти умовні збої, тобто будь-

який вузол з ненормальним поведінка не буде замінений на «правильний». 

Функції контролера. Контролер повинен пропонувати кілька основних мере

жевих функцій. Наприклад, додатки можуть використовувати функції топології, с

татистики, повідомлень і керування пристроями, а також пошуку найкоротшого ш

ляху і механізмів безпеки, наприклад, менеджер повідомлень повинен отримувати

, відправляти і обробляти інформацію про події. 

Southbound. На нижньому рівні контрольної платформи, southbound АРIs мо

жна розглядати як рівень драйверів пристроїв. Вони пропонують загальний інтерф

ейс верхніх рівнів, в той же час дозволяючи використовувати різні southbound АРI

s   (наприклад, OpenFlow , OVSDB, ForCES ). Це необхідно для забезпечення сумі

сності і гетерогенності, ті. для роботи різнорідних протоколів. 

Eastbound і Westboun АРI, спеціальні інтерфейси для розподілених контроле

рів. В даний час, у кожного контролера є власні east \ westbound АРI . Їх функції в

ключають імпорт експорт даних між контроллерами, алгоритми зв'язності і можли

вості для моніторингу / повідомлень. При установці декількох доменів, east \ west

bound АРI можуть зажадати більш конкретного протоколу для взаємодії контроле

рів доменів SDN, найголовніші функції таких протоколів -

 це координація потоків від додатків, обмін інформацією про можливості доступу 

всередині SDN та ін. 

На закінчення можна сказати, що платформа необхідна для успіху SDN. Од

на з головних задач можливість взаємодії програмних і апаратних виробів різних 

постачальників. Досить цікаво, що саме це було первісної проблемою, яку намага

ється вирішити southbound АРIs (напр. OpenFlow ). Наприклад, в той час як WiFi і 

LТЕ потребує спеціалізованих контрольних платформах ( MobileFlow або SoftRA

N ), специфічні вимоги дата-

центрів підтримуються ( Оniх і ОреnDaylight . З цієї причини в системах, де викор
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истовуються різні види мережевих інфраструктур, взаємодія конролрів дуже важл

иво. Для вирішення цих проблем необхідно створення стандартизованого АРI. 

Про безпеку SDN. SDN надає безліч переваг безпеки. Клієнт може розділит

и мережеве з'єднання між кінцевим користувачем і центром обробки даних і мати 

різні настройки безпеки для різних типів мережевого трафіку. Мережа може мати 

одну загальнодоступну мережу з низьким рівнем безпеки, яка не впливає на конфі

денційну інформацію. В іншому сегменті може бути набагато більш детальний ко

нтроль віддаленого доступу з програмним брандмауером і політиками шифруванн

я, які дозволяють проходити через нього конфіденційні дані. 

Наприклад, якщо у клієнта є група IoT , яку він не вважає достатньо зрілою 

щодо безпеки, за допомогою контролера SDN ви можете сегментувати цю групу о

кремо від критично важливого корпоративного трафіку «Користувачі SDN можут

ь розгортати політики безпеки по всій мережі від центру обробки даних до самого

 краю, і якщо ви зробите все це поверх білих ящиків, розгортання може бути на 30

-60 відсотків дешевше, ніж традиційне обладнання. 

За словами Томаса Шейбі ( Thomas Scheibe ), віце-

президента з управління продуктами для лінійки продуктів Cisco Nexus і ACI, мо

жливість переглядати набір робочих навантажень і визначати, чи відповідають во

ни певною політиці безпеки, особливо при розподілі даних. 

Можливість розгортання моделі безпеки білого списку, як і ACI [ Applicatio

n Centric Infrastructure ], яка дозволяє тільки певних об'єктів звертатися до явних р

есурсів через мережеву структуру, є ще одним ключовим елементом безпеки SDN

.  

Все більше число SDN платформ тепер підтримують мікросегментації , згід

но Casemore . 

Насправді, мікросегментація стала помітним прикладом використання SDN.

 Оскільки платформи SDN розширюються для підтримки середовищ з декількома 

хмарами, вони будуть використовуватися для пом'якшення внутрішньої складност
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і створення і підтримки узгоджених політик мережі і політик безпеки в гібридних 

ІТ-середовищах. 

Роль SDN в хмарних обчисленнях. В переході до використання приватного 

хмари і гібридного хмари здається природною. Фактично, великі гравці SDN, такі 

як Cisco , Juniper і VMware , зробили кроки, щоб зв'язати корпоративні центри обр

обки даних і хмарні світи. 

За словами Cisco , пакет Cisco ACI Anywhere дозволить, наприклад, політик

ам, налаштованим через APIC Cisco (контролер інфраструктури політик додатків),

 використовувати власні API-

інтерфейси, який пропонується постачальником загальнодоступного хмари, для у

правління змінами як в приватному, так і в публічному хмарному оточенні. 

«Оскільки організації прагнуть масштабувати свої гібридні хмарні середови

ща, буде вкрай важливо використовувати рішення, що допомагають підвищити пр

одуктивність і процеси. «Можливість використовувати один і той же рішення, так

е як ACI Cisco , в своєму середовищі приватного хмари, а також в декількох публі

чних хмарах, дозволить організаціям успішно масштабувати свої хмарні середови

ща. 

Зростання загальнодоступних і приватних хмар і охоплення корпоративних 

розподілених середовищ з декількома додатками додатків будуть мати значний і с

уттєвий вплив на SDN для центрів обробки даних, що буде одночасно і проблемо

ю, і можливістю для постачальників. 

Гнучкість є ключовим атрибутом цифрової трансформації, і підприємства б

удуть використовувати архітектури, інфраструктури і технології, що забезпечуют

ь гнучке розгортання, забезпечення і поточне оперативне управління. В контексті 

мережевого центру обробки даних необхідність цифрового перетворення вимагає 

впровадження великої автоматизації мережі, включаючи SDN. 
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2.5 Швидкість впровадження та адаптація послуг 

Інтерес до SDN з боку великих постачальників інтернет-

сервісів, хмарних послуг і власників ЦОД зрозумілий: нові технології дозволять ї

м вирішувати свої завдання більш ефективно і, головне, за менші гроші. Що до ви

робників мережевого устаткування. 

Найбільш завзято за освоєння нового поля взялися стартапи. Один з піонері

в в області SDN компанія Nicira розробила контролер і платформу віртуалізації ме

реж ( Network Virtualization Platform , NPV), а влітку 2012 року вона була куплена 

Vmware . Йще одне починання -

 компані я Pica8, яка пропонує серію недорогих OpenFlow сумісних комутаторів. 

Відомі компанії теж не залишаються осторонь. Так, наприклад, NEC розроб

ила контролер і комутатори з підтримкою OpenFlow . IBM випустила лінію OpenF

low сумісних комутаторів, а також співпрацює з NEC з метою забезпечення їх сум

існості з її контролером. НР додала підтримку OpenFlow в велике число моделей к

омутаторів і розробляє контролер SDN. Багато провідні виробники комутаторів і 

маршрутизаторів, включаючи Brocade , Cisco , Extreme Networks і Juniper Network

s , або вже оголосили про випуск OpenFlow сумісних комутаторів / маршрутизато

рів, або планують зробити це найближчим часом. 

Але жоден з провідних постачальників мережевого обладнання не оголосив 

SDN головною метою свого технологічного розвитку. Цього можна було очікуват

и, адже відкривається SDN можливість використання простих і дешевих комутато

рів в якійсь мірі підриває бізнес цих компаній . 

Інша бо леї важлива причина -

 у мережевих вендорів просто немає альтернативи. Компанії Broadcom і Marvell , 

провідні виробники мікросхем для комутаторів, - члени ONF -

 вже оголосили про підтримку OpenFlow . А зібрати простенький комутатор, що п

рацює по протоколу OpenFlow , з наявних наборів мікросхем може навіть не дуже 

досвідчена в питаннях мережевих технологій компанія. Що, власне, і продемонстр
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увала Google : мережа, що зв'язує її центри обробки даних, побудована на базі ком

утаторів SDN власної розробки. Якщо цим шляхом підуть і інші великі гравці, біз

нес Cisco і інших традиційних виробників комутаторів може опинитися під загроз

ою. 

 Віртуальна система спочатку є програмованої в значно більшій мірі, ніж «к

ласична» мережу. Очікується, що ця можливість дозволить швидше впровадити і 

адаптувати сервіс і піти від існуючої в цій часу концепції middleboxes -

 величезної кількості програмно-

апаратних засобів в мережі оператора, які реалізують відповідну послугу. 

Разом з тим, одним з основних стримуючих чинників для розвитку SDN -

 це відсутність єдиного стандарту хоча такий підхід абсолютно суперечить основн

им принципам SDN. В результаті в SDN ще багато невизначеності, і потенційні сп

оживачі програмно-

конфігуруються рішень зайняли вичікувальну позицію, спостерігаючи за появою 

успішних великих проектів у цій галузі. 

Загальні цілі, що стимулюють розвиток напрямку SDN, включають: 

- гнучкість при створенні VPN, розподілі смуги пропускання і виділення сегмент

ів мережі; 

- інтерфейси, що дозволяють користувачам вибирати стандартні мережеві шабло

ни; 

- створення інтерфейсів систем; 

- швидке виявлення і заміна відмовили з'єднань; 

 

- потужний брандмауер між користувачами і зовнішнім світом; 

- значне скорочення витрат людино-годин на управління мережею; 

- автоматичне масштабування відповідно до вирішуваних завдань і обсягом тра

фіку. 
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Традиційні мережі мають складну структуру, і ними складно керувати. Одна

 з причин -

 вертикальне інтегрування рівня даних і рівня управління, а також їх залежність ві

д виробників обладнання. Кожен виробник може створювати свої власні інструме

нти для конфігурації і управління, недоступні іншим пристроям, затягуючи проце

с оновлення ПЗ або апаратної частини пристроїв. Через це з'явилися проблеми пр

ив'язі до мережі до певного виробника, що накладає обмеження на зміни та іннова

ції в мережі. 

         Підводячи підсумки сучасного стану і перспектив розвитку мережі, необхідн

о відзначити переваги даного підходу перед існуючими мережами. Основними іде

ями SDN є поява динамічно програмованих напрямних пристроїв за допомогою ві

дкритих southbound інтерфейсів, поділ керуючого рівня і рівня даних, а також отр

имання загальної картини мережі за допомогою логічної централізації мережевого

 мозку. Елементи рівня даних стають простими напрямними елементами з відсутн

істю логіки, елементи рівня управління тепер представлені єдиним об'єктом -

 контролером або мережевою операційною системою. Додатки, які здійснюють ме

режеву логіку, працюють під керуванням контролера, їх значно легше розробити і

 ввести в експлуатацію, ніж в звичайних мережах. При наявності загальної картин

и, простіше встановити послідовні мережеві політики. SDN представляє  суттєві з

міни в розвитку і еволюції мереж. 

За словами Шейбі , в Cisco є кілька подій, на які варто звернути увагу. Один

 з них пов'язаний з підвищенням здатності автоматизувати надання послуг центру 

обробки даних, щоб спростити горизонтальне розширення доступу до даних. Друг

е очікуваний розвиток -

 це можливість більш легкого надання клієнтам можливості працювати в різних д

оменах, щоб відстежувати і відслідковувати, що відбувається в інфраструктурі. 

Згідно з останнім дослідженням Cisco Global Cloud Index , SDN може спрост

ити потоки трафіку в центрі обробки даних, так що трафік маршрутизирується біл

ьш ефективно, ніж сьогодні. «Теоретично, SDN дозволяє політикам обробки трафі
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ку слідувати за віртуальними машинами і контейнерами, щоб ці елементи можна 

було переміщати всередині центру обробки даних, щоб мінімізувати трафік у відп

овідь на вузькі місця в пропускної здатності», - заявила Cisco . 

За словами Cisco , в більшості великих центрів обробки даних гіпермасштаб

а вже використовуються плоскі архітектури, а також SDN та управління зберіганн

ям, і впровадження віртуалізації SDN / NFV або втратити зв'язок із мережею (яка 

віртуалізує мережеві елементи) в великих корпоративних центрах обробки даних 

було швидким. Понад дві третини центрів обробки даних візьмуть SDN повністю 

або частково до 2021 року. В якості частини трафіку всередині центру обробки да

них SDN / NFV вже транспортує 23%, збільшившись до 44% до 2021 року. 

 Cisco виявила, що існують також способи, за допомогою яких SDN / NFV м

ожуть привести до збільшення як трафіку центру обробки даних, так і загального і

нтернет-трафіку: 

Проектування трафіку, що забезпечується SDN / NFV, підтримує дуже вели

кі потоки даних без шкоди для короткоживучих потоків даних, що робить безпечн

им перенесення великих обсягів даних в кластери великих даних і з них. 

SDN дозволить збільшити бітрейт відео, тому що SDN може шукати найвищ

у смугу пропускання, доступну навіть в середньому потоці, замість зниження бітр

ейта відповідно до доступної смугою пропускання для тривалості відео, як це роб

иться сьогодні. 

Майбутнє SDN визначається експлуатаційними потребами та інноваціями в 

програмному забезпеченні. Хоча такі тенденції, як хмарний дизайн, безумовно, вп

ливають на розробку SDN, експлуатаційна сторона SDN, ймовірно, дійсно виграє 

від інновацій, що відбуваються в області машинного навчання і штучного інтелек

ту, і ці інновації також виграють від прискорення темпів інновацій в області прогр

амного і апаратного забезпечення , що відбуваються на видному місці. громадські 

хмари. 
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SDN вдалося пробити собі дорогу в мережах наступного покоління, створю

ючи середовище для інновацій, сприяючи прогресу в розробці світчей і контролер

ів, збільшення масштабованості і швидкодії пристроїв і архітектур, забезпечуючи 

безпеку і надійність . 

У найближчому майбутньому ми побачимо велику діяльність навколо SDN. 

Багато нововиявлені області вимагають подальших досліджень, наприклад, шляхо

м переходу на SDN, перенесення SDN в транспортні мережі, реалізація хмарних с

ервісів сет і, як і програмно-конфігуровані середовища (SDE). 
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3. КОНЦЕПЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ SDN В КОМІРЧАНИХ MESH-

МЕРЕЖАХ 

 

Для організації об’єднаної роботи всіх приладів, необхідно встановити спеці

альну мережу між пристроями. 

 

3.1 Організація мережі розумного будинку 

Останнім часом спостерігається великий інтерес до «Інтелектуальних будів

ль». Вони стали незамінною частиною життя. Будь-

який торговий центр, офісна будівля містить інтелектуальні системи. Ці системи н

езамінні при аварійних ситуаціях, вони надійні. Виконують всі інструкції по зазда

легідь написаним алгоритмам. 

Для організації об’єднаної роботи всіх приладів, необхідно встановити спеці

альну мережу між пристроями. На даний момент в світі набули широкого пошире

ння кілька технологій організації домашніх бездротових мереж, а саме  - Z-

Wave, ZigBee, Bluetooth Low Energy. Також досить часто використовується підкл

ючення датчиків і актуаторів до домашньої мережі Wi-

Fi (можливо з пристроями, які підтримують таку мережу та інтегровані з Wi-Fi-

приймачем). 

При розробці технологій мереж «розумних будинків» в розрахунок приймає

ться кілька основних міркувань. 

Для того, щоб уникнути негативного впливу на, рівень сигналу в таких мере

жах повинен бути невисоким. Передбачається, що на відносно невеликій території

 (багатоквартирний будинок), повинні стійко працювати одночасно сотні мереж -

 тому найчастіше радіус дії приймачів в мережі «розумного будинку» обмежений 

однією квартирою або відстанню до 10 метрів. Додатковою перевагою такого підх

оду є вкрай невисоке енергоспоживання датчиків і актуаторів і як наслідок -
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 їх висока автономність. Практично будь-

який датчик або актуатор може працювати роки від однієї батарейки AA. Також, п

ередбачається, що в мережах, що складаються з сенсорів і виконавчих пристроїв, 

немає необхідності в передачі значних обсягів даних, таких як файли, аудіо або ві

део. Тому практично всі такі мережі -

 низькошвидкісні, завдяки чому ще більше зменшується енергоспоживання, а тако

ж значно звужується частотний діапазон, необхідний для роботи такої мережі. 

У всіх існуючих на сьогоднішній день рішень для бездротових систем дома

шньої автоматизації є як свої переваги, так і свої недоліки. 

Z-

Wave. На сьогоднішній день найбільш надійна і зручна бездротова технологія для 

будівництва розумного будинку технологія Z-Wave. 

Технологія Z-

Wave розвивається і підтримується компанією Sigma Design, відомим виробником

 напівпровідникових пристроїв і мікросхем. 

Z-Wave -

 це набір пропрієтарних протоколів фізичного (що визначають на якій частоті пра

цює мережа, рівень сигналу, що передається, його модуляцію і так далі) і логічног

о (такі протоколи задають адресацію пристроїв, набір команд, послідовність обмін

у інформацією і т. п.) рівня, реалізованих в декількох наборах мікросхем Sigma De

sign. 

Мережа Z-Wave на фізичному рівні організована за принципом mesh-

мережі. Mesh, в перекладі в англійської означає «сітка, стільники». У звичних нам

 мережах, наприклад, мережах Wi-

Fi, кожен пристрій, що працює в мережі має бути безпосередньо пов'язаний з цент

ральним контролером (в разі використання технології Wi-Fi - з Wi-Fi-роутером) -

 такий спосіб організації мережі зазвичай називають «зіркою». Якщо рівень сигна

лу контролера або кінцевого пристрою -
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 занадто малий, щоб забезпечити такий прямий зв'язок, значить такий пристрій пі

дключити буде неможливо. 

 

У мережах Mesh -

 кожен компонент мережі завжди виступає в якості своєрідного ретранслятора сиг

налу -

 це означає, що навіть якщо якийсь датчик або актуатор не може безпосередньо пі

дключитися до концентратора «розумного будинку» через слабкий сигнал (а саме 

такий рівень сигналу передбачається для використання в бездротовій мережі «роз

умного будинку»), але «бачить» якийсь інший датчик або компонент мережі Z-

Wave -

 він може бути підключений до мережі і центральний контролер зможе ним керув

ати. Таким чином, незважаючи на невеликі значення потужності радіосигналу в м

ережі Z-Wave -

 вона може покривати значні відстані і масштабні об'єкти (наприклад, багатоповер

хові будівлі). 

Переваги технології Z-

Wave. Легке підключення в мережу. Для того, щоб підключити датчик або актуат

ор до мережі Z-

Wave досить на пару секунд натиснути одночасно на контролері і на самому прис

трої невелику кнопку - це все, що необхідно. 

Високий рівень безпеки. Всі повідомлення в мережі Z-

Wave шифруються за допомогою криптостійкого 128-

бітного ключа. З огляду на те, що сигнал мережі Z-

Wave практично неможливо зловити поза приміщенням, де розгорнута бездротова

 мережа - зламати Z-

Wave «зовні» практично неможливо. Це підтверджують практики кіберзлочиннос

ті -
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 незважаючи на багаторічні спроби, отримати несанкціонований доступ до мережі

 «розумного будинку», побудованого на базі Z-Wave, так і не вдалося. 

ZigBee і Інтернет речей. Альянс ZigBee був цілеспрямовано розроблений дл

я вирішення питання розширення, що не завжди під силу іншими бездротовим тех

нологіям і продовжує залишатися єдиним стандартом здатним надійно, економно 

і ефективно підключати тисячі електричних вимикачів, світильників, дверних зам

ків, термостатів, кабельних сет-топ-

боксів і незліченної кількості інших пристроїв. Альянс ZigBee і раніше був зосере

джений на M2M і на потреби IoT ринку бездротового управління і сенсорних мере

ж. Стандарти ZigBee є кращим вибором для виробників і постачальників послуг н

а 11 вертикальних ринках. Ринкові прогнози показують, що стандартний підхід Zi

gBee для управління доведено, і попит продовжує рости. 

ZigBee -

 відкритий стандарт, що розробляється інститутом IEEE, спеціально для мереж се

нсорів невеликого радіусу дії. У відкритості ZigBee є свої плюси -

 в адаптації і розробки мікросхем і апаратних рішень для ZigBee може взяти участ

ь будь-

хто, досить лише вивчити відповідну документацію. Але є і мінуси. Стандарт пере

дбачає, що він може розширюватися і доповнюватися різними виробникам для св

оїх власних потреб. Через це на ринку присутні безліч пристроїв, які часто можут

ь бути не сумісні між собою. 

Bluetooth. Перспективна технологія - Bluetooth  -

 ще в стадії остаточного доопрацювання. На ринку є рішення, засновані на цьому 

фізичному протоколі. 

У грудні 2016 року було випущено стандарт Bluetooth 5. Мета його розробк

и полягала в створенні більш відповідної технології для додатків Інтернету речей 

(IoT). Проте, підтримка ячеистой топології (mesh networking) в ньому як і раніше 

була відсутня, хоча це найважливіший компонент для кожного IoT-
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додатки: від промислових систем до маяків і домашньої автоматизації. Щоб зрозу

міти, чому важлива підтримка mesh-

мереж, необхідно розглядати її разом з іншими поліпшеннями Bluetooth 5: розшир

еним радіусом дії, збільшеною швидкістю передачі даних і здатністю паралельної 

роботи з іншими технологіями. 

Bluetooth використовує мережеву топологію типу «зірка», в якій всі пристро

ї підключені до центрального концентратора (hub). Оскільки вузли мережі самі не 

можуть виступати в якості концентраторів, єдиним способом розширення мережі 

є підключення більшої кількості пристроїв до центрального концентратора. Це ле

гко зробити в провідної мережі (хоча потрібно багато кабелів), але радіус дії бездр

отової мережі з топологією «зірка» обмежений, тому максимальна відстань визнач

ається самим віддаленим підключеним пристроєм. Mesh-

мережі виявляється значно краще, в ній всі пристрої коммуницируют один з одни

м, що робить радіус дії і площа охоплення майже необмеженими. 

«Зоряна» топологія має обмежену можливість розширення, в той час як для 

ячеистой топології ці можливості практично необмежені 

Відсутність підтримки mesh-

мереж в Bluetooth у міру зростання практичної реалізації IoT стало серйозним нед

оліком. Наприклад, на виробництві одночасно можуть працювати сотні бездротов

их датчиків, кожен з яких повинен ділитися інформацією, яка пізніше передається

 до зовнішнього світу через мережу Інтернет за допомогою дротових або бездрото

вих засобів. Bluetooth цього робити не може. 

Насправді потреба в підтримці mesh-

мереж в Bluetooth була настільки велика, що деякі компанії, створювали способи, 

що дозволяють BLE-

пристроїв утворювати пористі мережі, хоча така можливість офіційно і не була вк

лючена в стандарт. 
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Тепер mesh-

мережі є частиною стандарту Bluetooth 5. Цей факт сам по собі робить дану техно

логію основним претендентом для використання в будь-яких IoT-

додатках. На відміну від більшості конкуруючих технологій, підтримка Bluetooth 

є в кожному смартфоні, планшеті і портативному комп'ютері, тому мережа Blueto

oth 5 можна налаштувати і переналаштувати «на льоту» за допомогою відповідни

х додатків, при цьому користувач може перебувати в тій же кімнаті або за тисячі к

ілометрів. Це знижує як вартість, так і складність управління мережею Bluetooth 5

. В системі IoT це є основною перевагою. 

Підтримка mesh-мереж доповнюється ще одним поліпшенням Bluetooth 5 -

 збільшенням радіусу дії, який має теоретичну межу в 200 метрів, що вдвічі більш

е, ніж у Bluetooth 4.0. Bluetooth 5 також характеризується підвищенням максималь

ної вихідної потужності з 10 дБм (10 мВт) до 20 дБм (100 мВт). 

Роль радіусу дії, швидкості і паралельної роботи з іншими технологіями . Ро

зширення радіусу дії є великим плюсом для будь-

якого комунікаційного додатки, але це особливо важливо в області домашньої авт

оматизації. Тепер, завдяки збільшенню радіуса дії і підтримки ячеистой топології,

 Bluetooth 5 може застосовуватися і в цій сфері. Ці поліпшення дозволяють пристр

оям з підтримкою Blueooth 5 обмінюватися інформацією в приміщеннях будь-

якого розміру, а також на вулиці і між будівлями. Раніше для Bluetooth це було не

можливо, чим і користувалися такі конкуруючі технології як Wi-Fi і Zigbee. 

Збільшення радіусу дії і підтримка mesh-

мереж також повинні вплинути на роботу Bluetooth-маяків (beacon). 

Маяк використовується для доставки дуже коротких повідомлень і відстеже

ння Bluetooth-

пристроїв на коротких відстанях, без встановлення повноцінного з'єднання між ма

яком і Bluetooth-

пристроєм. Єдина необхідна вимога полягає в тому, що на пристрої, зазвичай на с
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мартфоні або планшеті Apple або Android, має бути встановлено додаток, признач

ене для взаємодії з маяками. В даний час основними користувачами маяків стали 

мережі роздрібних продажів. 

Маяки тільки передають повідомлення, вони не збирають особисту інформа

цію, що зводить до мінімуму проблеми безпеки. До появи Bluetooth 5 максимальн

а довжина повідомлень, переданих маяком, була обмежена 31 байтом, що занадто 

мало навіть для передачі всіх символів більшості URL-

адрес або текстового повідомлення з будь-

якої корисною інформацією. Bluetooth 5 вирішує цю проблему за рахунок збільше

ння довжини повідомлення до 255 байтів. Також він забезпечує більш високі шви

дкості передачі даних, що буде корисно не тільки для маяків, але і для багатьох ін

ших додатків. 

Збільшення швидкості передачі даних у порівнянні з Bluetooth 4.0 максимал

ьна швидкість передачі в Bluetooth 5 зросла з 1 Мбіт / с до 2 Мбіт / с. Найбільшу в

игоду від цього отримають IoT-

додатки, які вимагають майже миттєвою двостороннього зв'язку, наприклад, при у

правлінні роботизованими хірургічними пристроями в медицині і машинами на ви

робництві. Це також дозволяє IoT-

пристрою зберігати дані протягом декількох днів і відправляти їх всього за кілька 

секунд, а не періодично пересилати окремими частинами. Це зменшить споживан

ня енергії, що необхідно для тривалого терміну служби батареї. 

Ще однією перевагою, яку отримують IoT-

додатки за рахунок збільшення швидкості передачі в Bluetooth 5, є можливість на

багато більш швидкого і частого поновлення датчиків. Це важливо для того , щоб 

кожен пристрій в мережі отримувало останні оновлення функції безпеки і саму ос

танню версію програмного забезпечення. Підвищення рівня безпеки -

 вельми своєчасно, оскільки зловмисники вже знайшли способи впроваджувати ш

кідливе ПО в пристрої і мережі IoT і, безсумнівно, збільшать свою активність у мі

ру зростання числа IoT-систем. 
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Паралельна робота з іншими бездротовими технологіями. На додаток до пер

еваг Bluetooth 5 , має інші удосконалення, які розширюють його і без того значні 

можливості. Одним з найбільш важливих є здатність співіснувати з іншими техно

логіями, такими, наприклад, як Wi-

Fi. Щоб забезпечити мінімальний рівень перехресних перешкод, стандарт відмовл

яється від каналів, використовуваних Wi-

Fi, а застосування масок доступності слотів (slot availability masks) дозволяє виявл

яти і автоматично запобігати перешкоди для стільникових мереж. 

 

 

Рис. 1.1 - Схема роботи пристроїв через Bluetooth. 

Також є продукти, які використовують звичайну домашню Wi-

Fi мережу для зв'язку центрального контролера (або хмарного сервісу для управлі

ння «розумною квартирою»), датчиків і сенсорів. Однак у них є ряд недоліків: так

і пристрої більш енергоємні і вимагають більш частої зміни батарейок, але найгол

овніший недолік це те, що через особливості фізичного рівня 802.11, присутність 

низькошвидкісних пристроїв (як правило датчики і актуатори використовують ста

ндарт 802.11g) в мережі знижує загальну швидкість роботи бездротової мережі, як

а призначена для роботи на великих швидкостях і до якої підключені домашні ПК

, ноутбуки, телевізори і т. п. 
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Mesh мережі (англ. Mesh Topology) -

 мережева топологія комп'ютерної мережі на принципі осередків, в якій кожна роб

оча станція мережі з'єднується з декількома іншими робочими станціями цієї ж ме

режі з можливим перейняттям на себе функцій комутатора для інших робочих ста

нцій. Характеризується високою стійкістю до відмов, складністю налаштування і, 

для дротових мереж, надлишковою витратою кабелю. Кожен комп'ютер має безлі

ч можливих шляхів сполучення з іншими пристроями. Обрив кабелю не призведе 

до втрати з'єднання між двома пристроями. 

Застосування технології MESH на базі стандарту IEEE 802.11, як передачі д

аних в автоматичних диспетчерських системах вирішує проблему оперативності д

оставки повідомлень, дозволяє практично без обмежень передавати дані діагности

ки роботи машин і механізмів, у тому числі і відео зображень. А сама топологія M

ESH, в якій дані від елемента мережі надходять на диспетчерський пункт з кілько

х (численних) маршрутів, незалежних один від одного, робить таку систему надій

ною та надає їй високу відмовостійкість. 

Плюси даної технології цілком очевидні -

 якщо трапляється якась надзвичайна ситуація і мережевий центральний вузол вих

одить з ладу, то, відповідно, зникає зв'язок з усіма вузлами мережі. Якщо ж з ладу 

вийшов один вузол при використанні mesh-

технології, то система просто перебудує топологію мережі. При відправці повідом

лення буде сповіщення про те, що вузол недоступний, і буде обраний інший альте

рнативний шлях. 

Говорячи про конфіденційність та анонімність. Багато хто знає про існуванн

я таких речей, як СОРМ і PRISM. Для держави це, очевидно, корисні практики -

 вони допомагають відслідковувати діяльність терористів і т.д. Але, в той же час, 

мало кому приємно, що їх особисту інформацію та повідомлення може читати уря

д. При використанні mesh-

мереж інформація доходить тільки до тієї людини, кому вона призначається. 
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При цьому, мережа CJDNS є приватною, але не анонімною. Приватність -

 це коли ви надсилаєте повідомлення адресату і прочитати його може тільки цей а

дресат. З іншого боку, можна з достатньою точністю встановити автора. Це принц

ипова відмінність між мережею CJDNS і такими анонімними мережами, як I2P, To

r і т.д. Мережа CJDNS позиціонується більше як відкрита дружня мережа і заміна 

існуючих протоколів в Інтернеті. 

При використанні CJDNS неможлива така атака, як Man-in-the-

middle і DPI.Атака Man-in-the-middle (людина посередині) -

 це така атака, коли між вами і сервером, куди відправляються дані, знаходиться 

ще один пристрій, який може прослуховувати трафік і передавати його далі.У зви

чайних мережах цього уникають наступним чином: коли користувач, наприклад, з

аходить в Інтернет-банк, там використовується HTTPS-

шифрування, йому представляється сертифікат, що підтверджує, що цей вузол -

 це дійсно банк, а не якийсь інший вузол. 

У мережі CJDNS використовується трохи інша технологія. Оскільки в мере

жі існують публічні та приватні ключі, коли ви посилаєте інформацію, яка закодо

вана вашим приватним ключем, чи громадським ключем тієї людини, якій ви дані 

передаєте, прочитати її може тільки власник ключа. Між передавачем і приймаче

м може бути необмежена кількість людей, які захочуть прослухати цю інформаці

ю, але у них цього не вийде, тому що у них немає відповідних ключів. 

Крім того, хотілося б відзначити, що технологія DPI в цій мережі не може б

ути використана в принципі. DPI -

 це така технологія, яка займається глибоким аналізом трафіку. Для провайдерів в

она дуже вигідна, для звичайних людей – немає абсолютно ніякої вигоди. 

Провайдери за допомогою даної технології можуть знижувати пріоритет для

 торрент-

трафіку, можуть при виявленні певних фраз або пошукових запитів або зберігати і

сторію, або навіть підміняти результати пошуку. 
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При CJDNS, оскільки всі пакети зашифровані, провести аналіз того, що знах

одиться всередині пакета, в принципі, неможливо. Таки чином досягається таємни

ця листування, таємниця будь-

якої інформації і неможливість пріоритетності трафіку. 

 

3.2 Мережі в бездротових локальних мережах 

Mesh мережі у WLAN використовуються для групування та впорядкування 

точок доступу в бездротову систему розподілу повідомлень (Wireless Distribution 

System -

 WDS). WDS призначена для заміни провідних каналів взаємодії пристроїв доступ

у до мережі на бездротові. 

Очевидно, що для представленої організації мережі необхідні зміни в прото

колах фізичного, канального рівнів і маршрутизації. Бездротові mesh мережі мают

ь певні особливості, пов'язані із застосуванням як бездротового середовища перед

ачі, так і комірчастої топології. 

За допомогою бездротової системи розподілу збільшується трафік, який пер

едається по каналах, що підвищує вимоги до фізичного рівня. Одним із шляхів ви

рішення даної проблеми для існуючих протоколів радіопередачі є поділ взаємодії 

точок доступу між собою (5 ГГц IEEE 802.11a) і точок доступу з клієнтами (2,4 М

Гц IEEE 802.11g/b), що і зроблено в більшості реалізацій. Альтернативний підхід 

полягає у використанні одного частотного діапазону для всіх комунікацій, що вим

агає від розробників протоколів фізичного рівня удосконалення та оптимізації тех

нологій модуляції, кодування і передачі (Multiple Input Multiple Output -

 MIMO, багатоканальні та багатоантенні системи і т. д.). 

Класичний протокол 802.11 MAC також має обмеження для застосування в 

mesh-мережі. По-

перше, даний протокол орієнтований на одне з'єднання, а mesh мережа має на уваз

і безліч одночасних з'єднань з сусідніми вузлами. По-
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друге, 802.11 MAC описує тільки передачу даних між двома вузлами (one hope), і 

транзитна доставка стороннім вузлам (multi-

hop) виходить за рамки його застосування. Рішення останнього завдання (схожого

 з маршрутизацією в звичайних мережах) можливе як на мережевому, так і на кан

альному рівнях. При цьому протокол транзитної доставки повинен ефективно вик

ористовувати безліч можливих маршрутів, мати інтелектуальний механізм вибору

 оптимального шляху, бути надійним і відмовостійким, в той же час бути масштаб

ованим і сумісним з різними технологіями радіопередачі. 

Маршрутизація на мережевому рівні має високу сумісність і розширюваніст

ь в силу незалежності від протоколів нижчих рівнів. На мережевому рівні працює 

протокол PWRP (Predictive Wireless Routing Protocol), розроблений компанією Tro

pos Networks. PWRP багато в чому аналогічний відомому протоколу маршрутизац

ії для дротових мереж OSPF (Open Shortest Path First). Іншими протоколами марш

рутизації для mesh-

мереж є TBRPF (Topology Broadcast Reverse Path Forwarding) компанії Firetide Net

works, LQSR (Link Quality Source Routing) від Microsoft, AODV (Ad hoc On-

demand Distance Vector) та ін. 

Однак максимальна ефективність досяжна при тісній взаємодії з використов

уваними технологіями радіопередачі, що можливо на канальному рівні. Прикладо

м може служити AWPP (Adaptive Wireless Path Protocol) компанії Cisco Systems. 

В даний час рішення різних виробників несумісні одне з одним. Однак робо

ти по стандартизації ведуться в рамках робочої групи IEEE 802.11s (ESS Mesh Net

working Task Group). Областю дослідження цієї групи є розробка розширеного на

бору служб (Extended Service Set - ESS) для mesh-

топологій в бездротовій системі розподілу повідомлень на базі протоколів IEEE 8

02.11 для фізичного і канального рівнів. 

Очевидно, що функціональність, пов'язана з реалізацією комірчастої тополо

гії, породить нові вразливості і можливості для атак. Тому захищеність протоколі
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в транзитної доставки пакетів є актуальною темою для досліджень. У той же час д

ля централізовано керованих, корпоративних mesh-

мереж регулюють концепції надійно захищеної мережі (Robust Security Network -

 RSN), описані в стандарті IEEE 802.11i. Концепція RSN заснована на існуванні ті

льки надійно захищених мережевих з'єднань (RSN Association -

 RSNA) між усіма учасниками мережевих взаємодій в бездротовому середовищі н

а рівні доступу до мережі. 

RSNA використовує захищену аутентифікацію, принцип контролю доступу 

по порту і управління криптографічними ключами (протокол аутентифікації IEEE 

802.1X). Конфіденційність і цілісність переданої інформації забезпечують проток

оли TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) або CCMP (Counter Mode with CBC-

MAC). 

На відміну від Web-

технологій, Інтернет розвивався, перш за все, в кількісному відношенні, майже не 

змінюючись якісно. Сьогодні Інтернет робить приблизно те ж саме, що і за часів м

ережі ARPANET. У ті дні існувало кілька комунікаційних протоколів (AppleTalk, 

Token Ring і IP). Сьогодні, як такий, залишився мабуть тільки IP. 

 

У цій ситуації Інтернет речей набуває особливого значення, бо в даному вип

адку ми спостерігаємо перші справді суттєві зміни на рівні фізичного Інтернету. Ц

ей якісний стрибок повинен викликати до втілення в життя дивовижних програм, 

здатних різко змінити те, як ми живемо, вчимося, працюємо і розважаємося. 

Вже сьогодні Інтернет речей викликав широке поширення різноманітних да

тчиків: 

- температури; 

- тиску; 

- руху; 

- вібрації; 
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- освітлення; 

- вологості; 

- фізичних навантажень. 

За допомогою цих датчиків ми можемо попереджувати та вирішувати різні 

проблеми щоб не діяти в "пожежному порядку" і забезпечувати себе додатковим к

омфортом створюючи технології на базі датчиків. Але всі ці датчики потрібно яко

сь об’єднувати дотримуючись певних вимог безпеки, конфіденційності, анонімно

сті, комфорту. 

Топологія Mesh є найкращою для мереж побудованих за концепцією «Інтер

нет речей». Застосування технології MESH на базі стандарту IEEE 802.11, як пере

дачі даних вирішує проблему оперативності доставки повідомлень, дозволяє прак

тично без обмежень передавати дані діагностики роботи машин і механізмів, у то

му числі і відео зображень. А сама топологія MESH, в якій дані від елемента мере

жі надходять на диспетчерський пункт з кількох (численних) маршрутів, незалежн

их один від одного, робить таку систему надійною та надає їй високу відмовостій

кість. Якщо з ладу вийшов один вузол при використанні mesh-

технології, то система просто перебудує топологію мережі. 

 

3. 3 Використання SDN для укріплення побудови IoT 

Н а даний момент IoT дозволяє нам робити такі речі, як управл ять внутрішн

іми регуляторами в наших будинках, використовуючи приложени я на наших теле

фонах. Але крім можливостей, які він може запропонувати . IoT також може служ

ити основою, можливо, щадить життя частиною в разі природного лиха або взагал

і. 

Незважаючи на те, що існують обхідні шляхи і відповіді на такі питання, як 

відключення живлення і відключення систем, вони найчастіше залишають осторо

нь можливість реалізуватися. Проте, саме в цей основний час безпосередньо після

 того, як відбувається лихо, коли системи листування потрібні найбільше, щоб орг
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анізувати фахівців за викликом, поділитися даними з громадськістю та дати можл

ивість людям остерігатися за життя друзів і сім'ї. IoT може зіграти важливу роль. 

  Використання SDN для укріплення IoT в разі лиха. Гаджети IoT повинні по

тужно реагувати на раптове відсутність Інтернету за допомогою імпульсивної від

даленої мережі. Програмування SDN може бути включено з цими пристроями, що

б вони могли переслідувати і переглядати дані, які вони мають. Ці дані управлінн

я також можуть бути відправлені респондентам, щоб вони краще розуміли, що зал

ишилися шляху відповідності. Елемент IoT Network може використовувати стільн

икові телефони в якості комутаторів SDN. Якщо умовні позначення SDN модифік

уються в стільникових телефонах і гаджетах, адаптивна мережа може відповідати 

вимогам своїх клієнтів. 

IoT має надлишкову сітку -

 це, по суті, чарункова мережа гаджетів з низьким рівнем передачі даних. Якщо ви

 втратите концентратори в Mesh, це в будь-

якому випадку буде заважати, особливо з додатковим курсом рульового управлін

ня SDN, який покращує відскік концентраторів через Mesh. Відповідачі можуть ві

дстежити кількість вузлів і то, як вони переміщуються, щоб отримати інформацію

 про лихо і як реагує населення в зоні лиха. Це для пористих мереж з низьким рівн

ем контролю. Для більш активної мережі після лиха , програмування, що характер

изує віддалені мережі, може бути більш гнучким угодою. 

Основний робочий процес комірчастої мережі. Mesh Networks реконфигури

руется звичайну центральну точку і модель Інтернету в більш поширену техніку д

ля доступу в Інтернет. Це поширення зберігає стратегічне відстань від будь-

якої мети, дозволяючи мережі потужно перенаправляти інформацію через Mesh. 

Многоприжковое управління зовсім не складно реалізувати, проте комплектації ю

 , швидше за все, немає. 

Основна мета комірчастої мережі. Основним інтересом Mesh Network є її ад

аптивність. Концентратори можуть бути доступні для будь-
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якого віддаленого гаджета, від віддалених комутаторів до мобільних гаджетів, так

их як планшети або смартфони. Крім того, ці мережі можуть бути швидко і ефект

ивно налаштовані на тій підставі, що їм не потрібно усталений фундамент. Все це 

зводиться до того, що в разі Лиха людям подобається говорити з гаджетами, які во

ни зазвичай використовують. Можливо, це елемент розради звичайного гаджета -

 у нас досить часто є не менше одного мобільного гаджета -

 але люди в першу чергу використовують свої мобільні е телефон и , коли зле. 

 

3.4 Реалізація Sdn 

У мережах SDN для підвищення відмовостійкості мережі в площині даних в

икористовують методи відновлення засновані на оригінальному способі відновлен

ня протоколу OpenFlow. Даний метод відновлення заснований на перемаршрутіза

ціі, як на основному діючий механізм відкритого протоколу. 

Для відновлення використовується алгоритм який фіксує виявлення відмови

 та складає список трактів порушених цією відмовою (LSP). Для кожного відмови 

на мережі, керованої контролером, розраховується обхідний шлях. Організовуєтьс

я перемаршрутізація за алгоритмом CSP (Constrained Shortest Path), для залишилас

я робочої частини діючої в контролері мережі. 

За результатами роботи алгоритму CSP протокол OpenFlow змінює записи в

 таблицях комутації в комутаторах підлеглих контролера SDN відповідно до нови

х розрахованими маршрутами. 

Перед дослідником стоїть завдання: знайти на мережі з виниклим відмовою 

новий маршрут, та такий щоб не перевищити граничну завантаження каналу резер

вного шляху. 

Уявімо мережу у вигляді простого спрямованого графа G (N, A), де N безліч

 вузлів, а A - безліч всіх дуг (ланок), arc (i, j) -

 є упорядкована 56 пара, яка виходить з вузла i і надходить на вузол j. Нехай 𝑅𝑠𝑡, -
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 безліч всіх маршрутів (підмножин А) від початкового вузла s до вузла призначен

ня t. Для будь-якого такого маршруту ми визначаємо вартість 𝐹𝑐 і затримки 𝐹𝐷, як 

{
𝐹𝑐(𝑟) = Σ𝑖𝑗𝜖𝑟𝑐𝑖𝑗
𝐹𝐷(𝑟) = Σ𝑖𝑗𝜖𝑟𝑑𝑖𝑗

 

де cij і dij - коефіцієнти вартості і затримок для дуги (i, j). 

Тоді проблема CSP може бути сформульована як знаходження: 

𝑟 ∗= arg𝑚𝑖𝑛{𝐹𝐶(𝑟)|𝑟𝜖𝑅𝑠𝑡,      𝐹𝐷(𝑟) ≤ 𝐷𝑚𝑎𝑥}  

Таким чином виходить, що пошук нового маршруту r, на підмножині 𝑅𝑠𝑡,, п

овинен відповідати умовам мінімальної вартості, при затримці що не перевищує м

аксимального заданого значення  𝐷max. 

 Метрика вартості вибирається в такий спосіб: 

𝑐𝑖𝑗 + 𝑔𝑖𝑗 + 𝑑𝑖𝑗      ∀(i, j) ∈ A   

де gij - визначає міру перевантаження трафіку по лінії (i, j), а dij - міра затримки. 

При використанні технології SDN важливо враховувати функції розширенн

я протоколу OpenFlow стандартного контролера, яке забезпечує доставку з викори

станням OpenQoS. OpenQoS збирає необхідні параметри  𝑔𝑖𝑗і 𝑑𝑖𝑗, використовуючи

 використання дороговказу. 

Дороговказ -

 ця функція відповідає за визначення доступності та переадресацію пакетів, викор

истовуючи перемаршрутізацію для розрахунку маршруту. Для цього потрібно зби

рати дані про сучасний стан мережі. 

 Розрахунок маршруту -

 ця функція відповідає за розрахунок і визначення маршрутів для різних типів пот

оків. Кілька алгоритмів маршрутизації можуть 57 виконуватися паралельно для за

доволення вимог до продуктивності і типів різних потоків. В цю функцію поряд з 
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резервуванням послуг вводяться топологія мережі і інформація про управлінні ма

ршрутом. 

У сучасних мережах не провадиться маршрутизація на основі потоку. Коли 

пакет досягає маршрутизатора, він перевіряє пару адрес джерела і призначення па

кета з записами таблиці маршрутизації і пересилає його відповідно до попередньо

 визначених правил (наприклад, протоколом маршрутизації), налаштованими мере

жевим оператором. З іншого боку, OpenFlow забезпечує гнучкість визначення різ

них типів потоків, до яких може бути прив'язаний набір дій і правил. Наприклад, о

дин тип потоку може бути перенаправлений з використанням алгоритму маршрут

изації з найкоротшим маршрутом, в той час як інші потоки можуть слідувати мар

шрутами, налаштованим вручну по мережі. Таким чином, кожен потік (тобто паке

т) може оброблятися по-

різному на мережевому рівні. У OpenFlow ми можемо визначати потоки різними с

пособами. Потоки можуть містити однакові або різні типи пакетів. По суті, поток

и можна задавати як комбінацію полів заголовка, але оператор мережі також пови

нен враховувати обмеження обчислювальної потужності мережевих пристроїв (ма

ршрутизаторів або комутаторів). Щоб уникнути складних розрахунків таблиць по

токів, визначення потоку повинні бути правильно і коректно встановлені і, якщо 

можливо, агреговані. У OpenFlow мережеві пристрої зберігають потоки і пов'язані

 з ними правила в таблицях потоків, які обробляються як конвеєр. Мета конвеєрно

ї обробки -

 скоротити час обробки пакетів. OpenQoS використовує парадигму пересилання н

а основі потоку OpenFlow, щоб ми могли диференціювати дані і мультимедійний 

трафік. Потоки мультимедіа можуть бути визначені за допомогою наступних полі

в або значень заголовка пакета: - поле заголовка класу трафіку в MPLS, -

 поле TOS (Тип обслуговування) IPv4, - поле класу трафіку в IPv6, 58 -

 якщо відомий мультимедійний сервер, IP-адреса джерела, -

 номера джерела та / або номера порту призначення. 
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Бажано визначити потоки відповідно до заголовків пакетів нижнього рівня (

L2, L3), оскільки складність розбору пакетів нижче в порівнянні з обробкою до ве

рхніх рівнів (L4). Тому ми пропонуємо визначати мультимедійні потоки, використ

овуючи поля в MPLS, який розглядається між лінією передачі даних і мережевим 

рівнем (L2.5) і забезпечує надшвидку комутацію. Але в деяких випадках поля заго

ловка верхнього рівня також можуть знадобитися для кращого розпізнавання типі

в пакетів, а OpenFlow дозволяє гнучко визначати потоки, використовуючи поля ве

рхнього рівня (L4) заголовка. Крім того, визначення потоків можуть не покладати

ся на поточний IP. Будь-

яка схема адресації з інформацією про рівень обслуговування може використовув

атися для визначення потоків мультимедійного типу. Для розрахунку маршрутів 

QoS важливо збирати оновлену інформацію про стан глобальної мережі, таку як з

атримка, смуга пропускання і швидкість втрати пакетів для кожної лінії. Продукт

ивність будь-

якого алгоритму маршрутизації безпосередньо пов'язана з точністю інформації пр

о стан мережі. У великих мережах збір мережевого стану по всьому світу може бу

ти складним через масштаб мережі. Проблема стає ще більш складною в мережі І

нтернеті через повністю розподіленої (hop-by-

hop) архітектури. OpenFlow полегшує це завдання, використовуючи централізован

ий контролер. Замість обміну інформацією про стан з усіма іншими маршрутизато

рами, OpenFlow безпосередньо відправляє інформацію про локальному стані конт

ролера. Потім контролер збирає інформацію про стан пересилання і відповідним ч

ином обчислює найкращі можливі маршрути. 

Вкрай важливо вибрати метрику витрат і обмеження, коли вони обидва хара

ктеризують мережеві умови і підтримують вимоги QoS. У мультимедійних додатк

ах типовими індикаторами QoS є втрата 59 пакетів, затримка і зміна затримки (тре

мтіння). Однак деякі індикатори QoS можуть відрізнятися в залежності від типу п

рограми. 
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 Як вказувалося вище завдання CSP є NP-

повною, тому для функції розрахунку маршруту згідно OpenQoS пропонується ви

користовувати алгоритм Lagrigangian Relaxation Aggregated Cost (LARAC), який є 

поліноміальних алгоритмом часу, який ефективно знаходить хороший маршрут бе

з відхилення від оптимального рішення. 

Коли функція надання інформації про маршрут оновлює параметри, що вказ

ують QoS, або функція управління топологією виявляє зміна топології, функція об

числення маршруту запускає алгоритм LARAC для вирішення проблеми CSP. Пот

ім контролер оновлює таблиці потоків відповідним чином. Отже, маршрути QoS д

инамічно встановлюються і здійснюється швидка перемаршрутізація відповідно д

о встановлених обмежень. 

 Існують різні алгоритми маршрутизації, які можна використовувати для об

числення маршруту в разі виникнення відмови. 

Алгоритм маршрутизації Constrained Bellman-

Ford (CBF) виконує пошук по ширині, виявляючи шляху монотонно збільшується 

затримки при запису і оновленні шляху з найменшою вартістю для кожного вузла,

 який він відвідує. Він зупиняється, коли перевищується найвище обмеження, або 

більше немає можливості поліпшити шлях. Так як це розширення використовує за

тримку замість лічильника переходів, який є безперервною метрикою, таблиця ма

ршрутизації, яка містить записи для всіх можливих затримок, може бути дуже вел

икий, навіть нездійсненного розміру. До того ж, алгоритм CBF має експоненціаль

не час роботи. 

Алгоритм Fallback routing передбачає, що в мережі є ранжирування показни

ки. По-

перше, алгоритм маршрутизації обчислює найкоротший шлях для першої метрики

 (тобто вартість), а потім перевіряє, чи може він гарантувати всі інші вимоги QoS. 

Якщо шлях не вдався, алгоритм намагається знайти інший для наступної метрики,

 поки не буде знайдений відповідний шлях або 60 маршрутизація завершиться нев
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дало для всіх метрик. Цей алгоритм дуже простий, швидкий і завжди дає відповід

не рішення, якщо воно існує, але немає гарантії знайти оптимальний маршрут, і м

и нічого не знаємо про якість знайденого шляху. 

Алгоритм DCA (Delay Constrained Unicast Routing) може вибирати між шляха

ми найменшої вартості і найменшою затримкою незалежно від вибору попередньо

го вузла. Цей алгоритм має більш високу, але все ж розумний час роботи, і більш і

мовірно, що знайде рішення поблизу оптимального. 

 Бездротовий зв'язок для Інтернету речей (IoT) вимагає поєднання низької за

тримки і високої надійності з обмеженнями по потужності і вартості. Крім того, рі

зні додатки і наскрізні сервіси з дуже різними вимогами до продуктивності в ідеал

і повинні спільно використовувати одну і ту ж мережеву інфраструктуру. Програм

но-

які визначаються мережі (SDN) були визначені, щоб забезпечити таке співіснуван

ня, але вони отримали дуже обмежене застосування в системах IoT через обмежен

ість ресурсів бездротових пристроїв. Крім того, низьке енергоспоживання стандар

тів зв'язку IoT зазвичай не дозволяє фізично розділити канали управління і переда

чі даних, що є основною вимогою для поділу мережі в режимі реального часу. Реа

лізацію SDN для Bluetooth, яка стала технологією для додатків IoT. Запропонован

а структура осередків може використовувати різні протоколи для різних послуг, з

абезпечуючи чіткий поділ між каналами управління і даними, в той же час відправ

ляючи їх по бездротовому середовищі. До концепції для пропонованої реалізації S

DN показуючи е т, як система може автоматично виявляти і відновлюватися після 

перевантаження мережі, ідентифікуючи вузли, відповідальні за таку ситуацію, і пе

ренастроюючи їх параметри . 

Питання про мережі і зв'язку першочерговість під час лиха. Якщо телефонні

 лінії виходять з ладу, у нас залишаються стільникові мережі, які швидко перевант

ажуються. 
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У разі будь-

якого стихійного лиха, викликаного технікою або природним явищем, харчування

 може відключитися, сервери можуть відключитися, а системи, такі як стільникові

 мережі, можуть бути перевантажені. Таке припинення зв'язку фактично означає із

оляцію - останнє, чого хоче кожен в зоні лиха. 

Коли стільникові мережі та інтернет-

інфраструктура пошкоджені, поточне рішення полягає в тому, щоб зробити апара

тну заміну, поки інфраструктура не буде відновлена в її первісному стані. Однак т

акий підхід до відновлення зв'язку має кілька недоліків. 

Для реалізації цих попередніх рішень потрібен час. Обладнання повинно бу

ти транспортовано, розгорнуто і ініціалізувати. Поки цього не станеться, зв'язок п

о всьому району лиха буде виведена з ладу. 

 Навіть якщо розгортання пройшло успішно і воно було ініціалізувати без п

роблем, самі рішення можуть бути помилковими. Іноді розгортаються рішення за

важають комунікацій більше, ніж фактично восстановл ення зв'язку. 

Рішення все ж вимагають часу для реалізації. У зоні лиха повинен бути нега

йний, динамічний спосіб спілкування, коли інтернет виходить з ладу. Рішення мо

же бути прямо перед нами. 

IoT для зв'язку під час лих. Завдяки впровадженню IoT сьогодні використов

ується понад 5 мільярдів підключених пристроїв (носяться пристроїв, датчиків, щ

о імплантуються пристроїв і т. Д .). Існують різні версії того, як швидко будуть по

ширюватися ці пристрої, але всі згодні з тим, що в найближчі кілька років їх числ

о буде швидко рости. Ці пристрої є ідеальними кандидатами для зв'язку із зовніш

нім світом в ізольованих зонах лих. 

Пристрої і датчики IoT з низьким енергоспоживанням можуть обмінюватися

 даними один з одним через Bluetooth, що означає, що їм не потрібно буде підклю

чатися один до одного через загальнодоступний і нтернет. Існує ймовірність того, 

що ці пристрої можуть сформувати свою власну мережу -
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 мережу на основі датчиків, яка, по крайней мере, може забезпечити деякі основні 

функції в періоди екстремальних навантажень на мережу. 

Завдяки стандартному протоколу SDN пристрої IoT зможуть обмінюватися 

даними один з одним навіть між різними пристроями. 

Пристрої IoT можуть зберігати пропускну здатність для зв'язку з низькою п

ропускною здатністю в разі, якщо і нтернет і харчування недоступні користувачам

 ю , що робить пристрої стійкими в разі аварії. Оскільки вони працюють від батар

еї, вони не схильні до відключень, як багато пристроїв дротового зв'язку. І розірва

на проводка не вплине на їх здатність спілкуватися з іншими пристроями бездрот

ового зв'язку. Хоча вони, звичайно, не мають великого кількості енергії, вони мож

уть забезпечити базову зв'язок в крайньому випадку. Bluetooth може обробляти бі

льше 1100 твітів в секунду, що дає користувачам можливість швидко спілкуватис

я з великою групою людей за межами зони лиха. 

Навіть вузли в IoT, які є виключно датчиками, можуть допомогти в разі розр

иву ліній зв'язку. Велика частина IoT -

 це датчики, які контролюють навколишнє середовище, в якій вони знаходяться. Ц

і датчики можуть використовуватися для передачі інформації про природу лиха, о

тримання даних з датчиків температури і радіації, щоб дати краще уявлення. У раз

і, якщо широкий діапазон датчиків був зруйнований, ця інформація також дає рес

пондентам цінні, хоча і страшні, знання. 

Використання SDN для допомоги IoT в разі лиха. Різноманітність пристроїв 

складові IoT , збільшить шанси, що деякі виживуть, але без можливості передават

и інформацію один друг у вони будуть марні. Необхідно подолати відмінності в м

ережевому апаратному та програмному забезпеченні, і єдиний спосіб зробити це -

 передати управління трафіком даних в умілі руки програмно-

яка визначається мережі (SDN). SDN відокремлює площину даних від площини у

правління, і за допомогою стандартного протоколу SDN пристрої IoT зможуть об

мінюватися даними один з одним, навіть між різними пристроями. 
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Пристрої IoT повинні динамічно реагувати на раптове відсутність інтернету 

за допомогою бездротової мережі. Програмне забезпечення SDN може бути вбудо

вано в ці пристрої, щоб вони могли здійснювати пошук і перенаправляти інформа

цію на основі наявної інформації. Ця інформація про маршрутизації також може б

ути відправлена 

респондентам, щоб вони краще розуміли, що залишилися шляху зв'язку. Динамічн

а мережа IoT може використовувати стільникові телефони в якості маршрутизато

рів SDN. Якщо протоколи SDN запрограмовані в стільникових телефонах і пристр

оях, чутлива і автоматизована мережа може відповідати потребам своїх користува

чів. 

Стільникові телефони і планшети мають кілька мережевих інтерфейсів (нап

риклад, Wi-

Fi і Bluetooth), тому вони повинні бути в змозі подолати розрив між радіотехнолог

іями. Кожен пристрій в зоні лиха можна перепризначити для формування геолока

ційні комірчастої мережі, направляючи ці із зони лиха (і в неї), надаючи точні міс

ця для людей, які потребують допомоги. Телефони та планшети стають мобільни

ми маршрутизаторами, віддаючи перевагу критично важливої 

інформації і дозволяючи локально кешувати дані, що знижує навантаження на вж

е завантажену мережу. 

Мережі для ліквідації наслідків катастроф. IoT має вбудовану надмірність -

 це в основному чарункова мережа пристроїв з дуже низькою пропускною здатніс

тю. Якщо ви втратите вузли в меше, він все одно буде функціонувати, особливо з 

доданим напрямом маршрутизації SDN, яке оптимізує перескок вузлів в меше. Ві

дповідачі можуть відстежувати кількість вузлів і то, як вони переміщуються, щоб 

отримати уявлення про лихо і про те, як реагують люди в зоні лиха. Це все для по

ристих мереж з низьким енергоспоживанням. Для більш надійної мережі після ли

ха програмно-

які визначаються бездротові ніздрюваті мережі можуть бути більш універсальним

 рішенням. 
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Комірчаті мережі реконфигурируется типову модель інтернету «сходинка-

спиця» в більш дифузний метод доступу в інтернет. Така дифузія дозволяє уникну

ти будь-

якої окремої точки відмови, дозволяючи мережі динамічно перенаправляти дані ч

ерез сітку. Багатоперехідних маршрутизація проста в реалізації, але апаратно -

 немає. 

Бездротові ніздрюваті мережі потребують лініях зв'язку в межах прямої вид

имості, тому їх зазвичай встановлюють на верхніх частинах будівель. Мережеві м

аршрутизатори на батарейках можна кидати на верхню частину будівель. Як тільк

и вони з'являться, ми зможемо використовувати їх для зв'язку з наземною мереже

ю мобільних телефонів і пристроїв IoT. Тільки кілька вузлів повинні бути підключ

ені до інтернету, тому ефективне розгортання зводиться до розширення доступу д

о інтернета в зоні лиха. 

Основна привабливість комірчастої мережі полягає в її універсальності. Ме

режевими вузлами можуть бути практично будь-

які бездротові пристрої, від бездротових маршрутизаторів до мобільних пристроїв

, таких як ноутбуки або смартфони. Ці мережі також можуть бути налаштовані шв

идко і легко, тому що вони не вимагають фіксованої інфраструктури. Все це зводи

ться до того, що в разі лиха люди вважають за краще використовувати пристрої, д

о яких вони звикли. Може бути, це фактор комфорту знайомого пристрою -

 у нас майже завжди є хоча б один мобільний пристрій -

 але люди спочатку тягнуться до своїх мобільних телефонів, коли зле. 

Після землетрусу в Тохоку в 2011 році 50 відсотків фотографій, пов'язаних з

 лихом, були завантажені на Flickr менш ніж за 24 години. Допомагає рятувальни

м групам виявляти особливо постраждалі або нестабільні райони в межах більшої 

зони лиха, що допомагає приймати обгрунтовані рішення про наступні кроки в ря

тувальних роботах. Широка публіка, оснащена мільярдами підключених пристрої

в, є нашим кращим зброєю для пом'якшення наслідків лих. 
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 З огляду на це мережа повинна розвиватися, впроваджуючи протоколи SDN

 в IoT і мобільні пристрої, щоб використовувати в своїх інтересах потенційні вузл

и в мережі. 


