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Перелік скорочень 

  



Вступ 

 

 

Мережева інфраструктура (МІ), що створюється, відноситься до категорії 

сервісних мереж надання послуг передавання даних.  

Головним завданням мережі Мережевої інфраструктури (МІ) є: 

-забезпечення транспортного середовища передавання трафіку різного типу 

каналами зв’язку між об’єктами та структурними підрозділами підприємства; 

-надання послуг передавання даних та доступу в мережу Інтернет іншим 

підприємствам; 

-надання послуг корпоративної поштової системи, сервісу уніфікованих 

комунікацій, програмних засобів для керування проектами, організації спільної 

роботи, веб-порталів; 

-надання захищеного доступу до мережі Інтернет співробітникам; 

-надання доступу співробітникам до відомчих ІТ сервісів; 

- забезпечення комплексного функціонування усіх інформаційних (інформаційно-

телекомунікаційних) систем, що використовують її ресурси, за рахунок вибору 

відповідного мережевого устаткування, оптимального поєднання технологій і 

протоколів передачі різнорідного трафіку (відео, голос, дані) з можливістю 

управління якістю обслуговування; 

-захист інформації, що передається ЗТМ, сучасними програмними та апаратними 

засобами; 

-забезпечення високого рівня надійності при цілодобовому режимі роботи; 

-високу ефективність використання ресурсів мережі; 

-забезпечення зручності експлуатації з урахуванням віддаленого моніторингу і 

управління; 

-диференційоване обслуговування трафіку відповідно до заданих пріоритетів; 

-можливість масштабування. 

Таким чином реалізація даних завдань забезпечить: 



-створення єдиної транспортної пакетної мережі, яка призначена для 

обслуговування існуючих і в перспективі нових клієнтів; 

-надання будь-яких транспортних пакетних сервісів передачі даних, таких як точка-

точка, точка-мультиточка, багатоадресна розсилка, на основі технологій L2 MPLS 

VPN, VPLS, L3 MPLS VPN, Multicast; 

-надання доступу до корпоративних сервісів; 

-аудіо та відео-зв’язок (включаючи конференції за участю трьох та більше 

учасників); 

-телебачення шляхом Unicast-мовлення та широкомовне (шляхом Multicast- 

мовлення); 

-бізнес-послуги для клієнтів (L2/L3 VPN); 

-підвищення безпеки послуг, транспортних сервісів і послуг за рахунок 

використання технологій сегментування і тунелювання; 

-покращення керованості, як окремими елементами інфраструктури, так і мережі в 

цілому. 

-захищений доступ до мережі Інтернет. 

 

  



1 АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ МЕРЕЖЕВОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

 

1.1 Особливості побудови мережевої інфраструктури(МІ) 

 

 

МІ територіально складається з центрального вузла (ЦВ), та вузлів структурних 

підрозділів. 

Створення мережевої інфраструктури передбачається на базі наступних 

функціональних підсистем: 

-підсистема агрегації рівня ядра; 

-підсистема рівня сервісної границі; 

-підсистема захищеного доступу до Інтернет; 

-підсистема рівня Інтернет доступу; 

-підсистема рівня доступу; 

-підсистема управління; 

-підсистема загальних інформаційних сервісів. 

Структурна схема розподілу системи наведена на Рис.1.1. 

 

 



 

 

Рис.1.1 Структурна схема розподілу системи 

 

 

 

 

Загальна схема організації зв‘язку МІ наведена на Рис.1.2. 

 



 

 

Рис.1.2 Загальна схема організації зв’язку МІ 

 

В якості основних мережевих протоколів обміну інформацією в МІ 

планується використання набору протоколів TCP/IP. 

TCP/IP - мережева модель передачі даних, представлених в цифровому 

вигляді. Модель описує спосіб передачі даних від джерела інформації до 

отримувача. У моделі передбачається проходження інформації через чотири рівні, 

кожен з яких описується правилом (протоколом передачі). Набори правил, що 

вирішують завдання з передачі даних, складають стек протоколів передачі даних, 

на яких базується Інтернет. Назва TCP/IP відбувається з двох найважливіших 

протоколів сімейства - Transmission Control Protocol (TCP) і Internet Protocol (IP), 

які були першими розроблені і описані в даному стандарті. 

Набір інтернет-протоколів - це концептуальна модель і набір комунікаційних 

протоколів, використовуваних в Інтернеті і подібних комп'ютерних мережах. Він 

широко відомий як TCP/IP, оскільки базові протоколи в пакеті - це протокол 



управління передачею (TCP) і інтернет-протокол (IP). Його іноді називають 

моделлю Міністерства оборони (МО), оскільки розробка мережевого методу 

фінансувалася Міністерством оборони Сполучених Штатів через DARPA. Набір 

інтернет-протоколів забезпечує наскрізну передачу даних, що визначає, як дані 

повинні пакетуватися, оброблятися, передаватися, маршрутизуватися і 

прийматися. Ця функціональність організована в чотири шари абстракції, які 

класифікують всі пов'язані протоколи відповідно до обсягу задіяних мереж. Від 

найнижчого до найвищого рівня - це рівень зв'язку, що містить методи зв'язку для 

даних, які залишаються в межах одного сегмента мережі (посилання); інтернет-

рівня, який би забезпечив міжмережеву взаємодію між незалежними мережами; 

транспортний рівень, що обробляє зв'язок між хостами; і прикладний рівень, який 

забезпечує обмін даними між процесами для додатків. Протоколи цих рівнів 

повністю реалізують функціональні можливості моделі OSI. На стеку протоколів 

TCP/IP побудована вся взаємодія користувачів в IP-мережах. Стек є незалежним 

від фізичного середовища передачі даних, завдяки чому, зокрема, забезпечує 

повністю прозору взаємодію між проводовими та безпроводовими мережами. 

На прикладному рівні (Application layer) працює більшість мережевих 

додатків. Ці програми мають свої власні протоколи обміну інформацією, 

наприклад, інтернет браузер для протоколу HTTP, ftp-клієнт для протоколу FTP 

(передача файлів), поштова програма для протоколу SMTP (електронна пошта), 

SSH (безпечне з'єднання з віддаленою машиною), DNS (перетворення символьних 

імен в IP-адреси) і багато інших. 

MPLS займає проміжне положення між канальним і мережевим рівнем і, 

строго кажучи, його не можна віднести ні до одного з них. Канальний рівень іноді 

поділяють на 2 підрівні: LLC і MAC. Крім того, канальний рівень описує 

середовище передачі даних (будь то коаксіальний кабель, вита пара, оптичне 

волокно або радіоканал), фізичні характеристики такого середовища і принцип 

передачі даних (поділ каналів, модуляцію, амплітуду сигналів, частоту сигналів, 

спосіб синхронізації передачі, час очікування відповіді і максимальна відстань). 

При проектуванні стека протоколів канального рівня розглядають завадостійке 



кодування - дозволяють виявляти і виправляти помилки в даних у результаті дії 

шумів і перешкод на канал зв'язку. Три верхніх рівня в моделі OSI, тобто рівень 

додатків, рівень представлення і рівень сеансу, окремо не розрізняються в моделі 

TCP/IP, яка має тільки прикладний рівень над транспортним рівнем. Хоча деякі 

чисті додатки протоколу OSI, такі як X.400, також об'єднують їх, немає вимоги, 

щоб пакет протоколів TCP/IP повинен накладати монолітну архітектуру над 

транспортним рівнем. Різні автори інтерпретували модель TCP/IP по-різному і не 

згодні з тим, що рівень зв'язку або вся модель TCP/IP охоплює проблеми рівня OSI 

рівня 1 (фізичний рівень) або передбачається, що апаратний рівень нижче рівня 

каналу. Кілька авторів спробували включити шари 1 і 2 моделі OSI в модель 

TCP/IP, оскільки вони зазвичай згадуються в сучасних стандартах (наприклад, 

IEEE і ITU). Це часто призводить до моделі з п'ятьма шарами, де рівень зв'язку або 

рівень доступу до мережі поділяються на шари 1 і 2 моделі OSI. Зусилля по 

розробці протоколу IETF не стосуються суворого розшарування. Деякі з його 

протоколів можуть не відповідати чисто моделі OSI, хоча RFC іноді посилаються 

на неї і часто використовують старі номери рівня OSI. IETF неодноразово заявляв, 

що розробка інтернет-протоколу і архітектури не повинна відповідати вимогам 

OSI. В RFC 3439, адресованому інтернет-архітектурі, міститься розділ, що має 

назву «Шар, що вважається шкідливим». Наприклад, вважається, що рівні сеансу 

та подання пакету OSI включені в прикладний рівень пакета TCP/IP. 

Функціональність рівня сеансу можна знайти в протоколах, таких як HTTP і SMTP, 

і більш очевидна в таких протоколах, як Telnet і протокол ініціації сеансу (SIP). 

Функціональність рівня сеансу також реалізована з нумерацією портів протоколів 

TCP і UDP, які охоплюють транспортний рівень в наборі TCP/IP. Функції рівня 

уявлення реалізуються в додатках TCP/IP зі стандартом MIME при обміні даними. 

Конфлікти очевидні також в оригінальної моделі OSI, ISO 7498, коли не 

розглядаються додатки до цієї моделі, наприклад, ISO 7498/4 Management 

Framework або ISO 8648 Internal Organization of the Network layer (IONL). Коли 

розглядаються документи IONL і Management Framework, ICMP і IGMP 

визначаються як протоколи управління рівнем для мережевого рівня. Аналогічним 



чином IONL надає структуру для «залежних від підмереж об'єктів конвергенції», 

таких як ARP і RARP. Протоколи IETF можуть бути вміщені рекурсивно, про що 

свідчать протоколи тунелювання, такі як інкапсуляція загальної маршрутизації 

(GRE). GRE використовує той же механізм, який OSI використовує для 

тунелювання на мережевому рівні. Існують розбіжності в тому, як вписати модель 

TCP/IP в модель OSI, оскільки рівні в цих моделях не збігаються. До того ж, модель 

OSI не використовує додатковий рівень - «Internetworking» - між канальним і 

мережевим рівнями. Прикладом спірного протоколу може бути ARP або STP. Ось 

як традиційно протоколи TCP/IP вписуються в модель OSI: 

Зазвичай в стеці TCP/IP верхні 3 рівня моделі OSI (прикладний, 

представницький і сеансовий) об'єднують в один - прикладний. Оскільки в такому 

стеку не передбачено уніфікований протокол передачі даних, функції з визначення 

типу даних передаються з додатком. 

 

 

1.2 Підсистема рівня агрегації ядра 

 

 

Будівництво МІ передбачається з використанням технології MPLS. 

Підсистему агрегації рівня ядра формують шість маршрутизаторів, розміщених на 

центральному та двох агрегуючих вузлах структурних підрозділів, які включені за 

повнозв’язною схемою і в мережі MPLS виконує роль P-маршрутизаторів. Для 

забезпечення резервування використовується по два шасі на кожній локації, 

об’єднані в логічний кластер за технологією розширення фабрики IRF (Intelligent 

Resilient Framework) (або аналогічною). Нарощування ємності з’єднань 

досягаються використанням балансування трафіку за допомогою механізмів MPLS 

через паралельні канали (від 2 до 8) ємністю 10G кожний. Ємність з’єднань між ЦВ 

та агрегуючими вузлами складає 40 Гбіт/с. 



На опорній мережі застосовується ряд протоколів динамічної маршрутизації, 

що забезпечують розповсюдження маршрутної інформації, відмовостійкість та 

балансування трафіку. Ядро побудовано за принципом BGP-free CORE, для 

маршрутизації трафіку використовуються MPLS label switch path (LSP). 

Розповсюдження інформації про службові адреси, необхідні для формування 

повнозв’язної топології здійснюється за протоколом OSPF. Для передачі 

інформації про мітки застосовується протокол LDP. Маршрутизатори рівня 

сервісної межі (SЕ) використовують протокол iBGP для обміну маршрутами між 

собою. 

Опорна мережа працює в прозорому режимі, забезпечуючи передачу трафіку 

між підключеними до неї вузлами в незмінному вигляді. Передача трафіку в 

опорній мережі виконується за допомогою технології IEEE 802.3ae (10G Ethernet). 

Управління мережею та трафіком забезпечується за допомогою механізмів та 

протоколів сімейства стандартів MPLS. Опорні маршрутизатори (P) підтримують 

наступні механізми передачі даних:  

-комутація трафіка у відповідності до міток MPLS, призначених трафіку на 

вузлах межі надання сервісу;  

-підтримка черг та пріоритетів відповідно до пріоритетів, наданих трафіку в 

усіх інших сегментах мережі;  

-підтримка топологічної цілісності, відсутність замкнутих кілець (loop-free 

topology) та швидке відновлення цілісності у випадку аварійної ситуації. 

Задача підсистеми агрегації рівня ядра - забезпечення підключень вузлів 

рівня доступу (за територіальною ознакою) і рівня сервісної межі в єдину 

транспортну мережу та передачу магістральних потоків трафіку MPLS між вузлами 

мережі найбільш оптимальним маршрутом. 

 

 

 

 



1.3 Підсистема рівня сервісної межі 

 

 

Обладнання підсистеми рівня сервісної межі розміщується в ЦВ і будується 

на базі чотирьох маршрутизаторів, які в мережі MPLS виконують роль граничних 

транспортних пристроїв і виступають у ролі PE-маршрутизаторів. 

Рівень сервісної межі мережевої інфраструктури - маршрутизація та обробка 

корпоративного трафіку. На цьому рівні працюють наступні сервіси, протоколи та 

технології: VPN, BGP, OSPF, ADVPN. 

 

BGP 

BGP (англ. Border Gateway Protocol, укр. Протокол Граничного Шлюзу) - з 

1994 року єдиний протокол маршрутизації між автономними системами в 

глобальній мережі Інтернет, а його розширена версія MBGP (Multiprotocol BGP) 

використовується в MPLS-мережах ІТ-провайдерів. BGP є протоколом 

міждоменної маршрутизації та належить до класу дистанційно-векторних 

протоколів. Як протокол міждоменної маршрутизації використовується усіма 

інтернет-провайдерами, а також великими компаніями та організаціями, які мають 

власні публічні номери автономних систем (ASN) та користуються послугами 

більш ніж одного інтернет-провайдера (мултіхомінг) або мають прямі IP-з'єднання 

з багатьма іншими великими компаніям, що також мають власні публічні номери 

автономних систем, без використання послуг інтернет-провайдерів. 

Разом з тим немає ніяких обмежень на використання BGP в локальних 

мережах крім рекомендацій про приватні ASN (64512-65534), але використання 

BGP як протоколу внутрішньодоменної маршрутизації є недоцільним через 

значний час конвергенції (збіжності) у порівнянні з іншими протоколами 

маршрутизації, що закладено в його дизайні. На відміну від класичного 

дистанційно-векторного протоколу RIP, метрикою якого є кількість хопів (відрізків 

шляху) між маршрутизаторами, найкращий маршрут BGP обирається по точно 

визначеному пріоритету атрибутів, одним із яких, але не найпріоритетнішим, є 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/MPLS
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)#ASN
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%96%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/IP
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/RIP
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BF_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81)
https://uk.wikipedia.org/wiki/BGP#%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%83


кількість хопів між автономними системами - найкоротший шлях між автономними 

системами (англ. shortest AS path). Тому іноді цей протокол зараховують до 

окремого класу шляхо-векторних протоколів. 

 

 

Рис. 1.3 BGP-атрибути 

На відміну від інших протоколів ІP-маршрутизації, де маршрутизатори-

сусіди знаходять один одного автоматично, BGP-сусіди мають бути прописані у 

конфігурації кожного маршрутизатора явно. Також BGP не має своєї власної 

реалізації комунікації між сусідами; для цих цілей BGP використовує протокол 

TCP (порт 179). BGP-сусіди періодично, за замовченням кожні 60 секунд, 

надсилають один одному повідомлення keepalive (чи живий?). Маршрутизатори 

BGP часто називають BGP-спікерами (speaker). Якщо між ними є TCP-комунікація, 

вони стають один одному сусідами або у BGP-термінології — BGP-пірами (peer). 

Маршрути, отримані від сусідів з інших автономних систем, тобто по eBGP 

(еxterior, зовнішній BGP) для маршрутизаторів Cisco мають адміністративну 

відстань (administrative distance (AD)) - 20, відповідно від сусідів з тієї ж самої АС 

тобто по iBGP (Interior, Внутрішній BGP) - 200. 

Алгоритм вибору маршруту 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/TCP
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Keepalive&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1


BGP-маршрутизатор призначає перший отриманий маршрут найкращим 

поточним маршрутом для конкретної IP-мережі. Якщо BGP-маршрутизатор 

отримує новий маршрут то порівнює його з найкращим поточним маршрутом 

згідно зі списком пріоритетності BGP-атрибутів. Якщо поточний крок вирішив 

неоднозначність, до наступного кроку не переходять, а вважається, що найкращий 

маршрут знайдено: Перевага надається маршруту з найбільшим значенням 

параметра (атрибута) WEIGHT (Вага). Маршрут, що має найбільше значення 

атрибуту LOCAL_PREF (Локальна Перевага), за замовченням цей атрибут має 

значення 100. Маршрутизатори надають перевагу своїм власним маршрутам над 

маршрутами отриманими від BGP-сусідів. Маршрутизатори інших виробників 

можуть ігнорувати цей крок, або мати свої власні правила. Надання переваги 

найкоротшому шляху до конкретної IP-мережі на основі атрибуту AS_PATH 

(Шлях по автономних системах). Тобто найкращим маршрутом є той до якого веде 

шлях через мінімальну кількість автономних систем. Вибір на основі атрибуту 

ORIGIN (Джерело). Якщо IP-префікс якоїсь мережі спочатку був отриманий BGP 

із протоколу внутрішньодоменної маршрутизації, тоді маршрут, що веде до цієї 

мережі, є пріоритетнішим, ніж маршрути, які отримали IP-префікс цієї мережі з 

EGP (протокол наразі не використовується) або джерело отримання невідоме. 

Надання переваги маршруту з найменшим значенням атрибута MED (multi-exit 

discriminator, дискримінатор мульти-виходу). Перевага маршруту, отриманому 

через eBGP (Exterior, Зовнішній BGP) над iBGP (Interior, Внутрішній BGP) тобто 

маршрут отриманий від BGP-сусіда з іншої автономної системи має перевагу над 

маршрутом отриманим від BGP-сусіда тієї ж самої AS. Обирається маршрут, який 

отриманий від ближчого BGP-сусіда. Ближчим сусідом є той до якого є найменшою 

відстань в таблиці маршрутизації сформованій на основі прямих з'єднань, 

статичних маршрутів та протоколів внутрішньодоменної маршрутизації (IGP). Цей 

пункт виконується, коли ми використовуємо Багатошляховий (Мultipath) BGP, 

тобто коли для цілей балансування навантаження використовується окрім 

найкращого один чи більше додаткових маршрутів до конкретної IP-мережі. Якщо 

претендент на найкращий маршрут має такі ж самі характеристик згідно з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/IP
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/CIDR
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/CIDR
https://uk.wikipedia.org/wiki/EGP
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1


попередніми пунктами, як і раніше обраний, то він не стає новим найкращим, але 

може бути обраним, як додатковий. Маршрутизатори можуть мати до 6 BGP-

маршрутів до конкретної IP-мережі. Маршрут отриманий першим має пріоритет. 

Перевага маршруту, що отриманий від BGP сусіда з найменшим значенням його 

ідентифікатора (Router ID). Цей пункт виконується лише при використанні 

багатошляхової маршрутизації. Надається перевага маршруту, що проходить через 

мінімальну довжину кластерного списку. 

Перевага маршруту, отриманому від сусіда з найменшою IP-адресою 

інтерфейсу. 

Таблиця сусідів 

BGP-таблиця, яку також часто називають база даних надсилання (forwarding 

database) або база даних топології (topology database). Таблиця включає у себе усі 

IP-маршрути з їх BGP-атрибутами, отриманими від сусідів. Таблиця IP-

маршрутизації (IP routing table). Тільки найкращі маршрути до конкретних IP-

мереж. 

Підсистема рівня сервісної межі працює в прозорому режимі, забезпечуючи 

передачу трафіку від підсистеми доступу до підсистеми рівня сервісної межі в 

незмінному вигляді.  

Підсистема рівня сервісної межі має підтримувати наступні механізми для 

передачі трафіку:  

-ізоляція даних (L2 VPN “точка-точка” та “багатоточка”, L3 VPN) у 

відповідності або з урахуванням ізоляції в підсистемі доступу; 

 

L2-VPN 

L2-VPN це сервіс віртуальної приватної мережі (англ. Virtual Private 

Network - віртуальна приватна мережа), який надається операторами зв’язку по 

типу точка-точка. Мережа провайдера для клієнта в даній послузі абсолютно 

прозора. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/BGP#BGP-%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8


Point-to-Point. Застосуємо до будь-яких типів протоколів канального рівня і в 

принципі, в повній мірі вичерпує всі сценарії застосування L2VPN. Підтримує всі 

мислимі і немислимі протоколи. Причому деякі з них ще й по-різному може 

реалізовувати. В основі лежить концепція PW - PseudoWire - псевдокабель. Мережа 

провайдера для нас як один віртуальний кабель - те, що увійшло в нього на одному 

кінці обов'язково вийде на іншому без змін. Загальна назва цієї послуги VPWS - 

Virtual Privat Wire Service. 

 

Рис.1.4 L2VPN VPWS 

Point-to-Multipoint. Цей режим тільки для Ethernet, оскільки тільки в ньому 

фактично така необхідність є. В цьому випадку у клієнта може бути три-п'ять-

десять-сто точок підключення / філій, і всі вони повинні передавати дані один 

одному, причому, як одному конкретному філії, так і всім відразу. Це до болю 

нагадує звичайний Ethernet-комутатор, але було б страшною банальністю про це 

говорити. Назва технології: VPLS - Virtual Private LAN Service. 



 

Рис.1.5 L2VPN VPLS 

 

Переваги L2VPN: 

-прискорений обмін файлів в сегменті локальної мережі висока безпека 

передачі інформації; 

-сумісна робота з документами та БД; 

-доступ до корпоративних сайтів - http; 

-організація між офісами високоякісного відеоконференцзв’язку і 

відеотрансляцій. 

Недоліки: 

-Так як послуга є L2, то операторам зв’язку дуже важко відстежувати 

проблеми по даній послузі. 

 

 

 



1.4 Підсистема рівня доступу  

 

 

Обладнання підсистеми рівня доступу розміщується на вузлах структурних 

підрозділів й будується на базі: 

-маршрутизуючого-комутуючого обладнання, яке в мережі MPLS виконує 

роль граничних транспортних пристроїв і є точкою підключення як WAN-

маршрутизаторів корпоративного сегменту, так і бізнес-клієнтів;  

-маршрутизуючого обладнання, яке виконує роль клієнтського обладнання та 

створює захищений WAN сегмент корпоративної мережі.  

Маршрутизатори локацій доступу мають підключення до центрального вузла 

або агрегуючих вузлів ємністю 10 Гбіт/с, які може бути збільшено за необхідності 

та наявності технічної можливості до залежності від об’єму трафіку до 40 Гбіт/с.  

 

 

1.5 Підсистема рівня інтернет-доступу 

 

 

Підсистема рівня Інтернет доступу складається з двох виділених 

маршрутизаторів з функціоналом граничних маршрутизаторів та з двох виділених 

комутаторів, що здійснюють підключення до Інтернет сервіс-провайдерів та/або 

точок обміну трафіком.  

Підключення комутаторів здійснюється за допомогою технології IEEE 

802.3ae (10G Ethernet) до двох незалежних upstream провайдерів. Зовнішнє 

підключення використовує протокол динамічної маршрутизації eBGP між 

пограничним маршрутизатором та upstream провайдерами для обміну маршрутною 

інформацією. Необхідною передумовою є наявність публічної автономної системи 

та блоку публічних адрес ІPv4 для забезпечення описаного підключення. 

Граничні маршрутизатори мають забезпечити можливість тримати два 

повних BGP full view кожен (не менш 2 мільйона ІPv4 маршрутів). Підключення 



підсистеми рівня сервісної межі до комутаторів доступу до Інтернет здійснюється 

за допомогою технології IEEE 802.3ae (10G Ethernet). Необхідна кількість 

інтерфейсів 10G Ethernet по два на кожному пристрою. Забезпечення зв’язності 

сегменту доступу до Інтернет досягається за рахунок використання 

інфраструктурних комутаторів, об’єднаних у відмовостійку конструкцію з 

використанням технології розширення фабрики IRF (Intelligent Resilient 

Framework) або аналогічної. Підключення здійснюється до інтерфейсів, що можуть 

працювати у комбінованому режимі 1/10G з використанням оптичних модулів. 

Кількість інтерфейсів має становити не менше 24 на кожен комутатор. Комутатори 

повинні працювати в L2 режимі та не надають L3 сервісів (окрім 

управління).Протокол BGP призначений для обміну інформацією про досяжності 

підмереж між автономними системами (АС), тобто групами маршрутизаторів під 

єдиним технічним і адміністративним управлінням, що використовують протокол 

внутрішньодоменної маршрутизації для визначення маршрутів всередині себе і 

протокол міждоменої маршрутизації для визначення маршрутів доставки пакетів в 

інші АС. Передана інформація включає в себе список АС, до яких є доступ через 

дану систему. Вибір найкращих маршрутів здійснює виходячи з правил, прийнятих 

в мережі. З метою динамічного управління Інтернет трафіком через двох 

провайдерів для МІ виділяється своя АС. Підсистема забезпечує відмовостійке 

підключення мережевої інфраструктури підприємства до мережі Інтернет. 

 

 

1.6 Підсистема захищеного доступу в інтернет 

 

Обладнання підсистеми захищеного доступу до Інтернет розміщується на 

центральному вузлі і будується на базі трьох пар пристроїв захисту з різною 

функціональністю, а саме: міжмережевого екрану, захист WEB трафіку, захист e-

mail трафіку. Задача підсистеми захищеного доступу до Інтернет: 

-захист периметру мережі від зовнішніх Інтернет загроз; 



-визначення та забезпечення роботи політик доступу до Інтернет і взаємодії 

різного трафіку в корпоративної мережі; 

-контроль і фільтрацію мережевих пакетів, що проходять через нього 

відповідно до заданих правил; 

-забезпечення захищеного доступу до серверного обладнання ЦОД; 

-трансляцію адрес - динамічну заміну внутрішньомережевих (приватних) 

адрес або портів зовнішні (публічні), що використовуються за межами локальної 

мережі. В підсистемі планується використовувати міжмережеві екрани нового 

покоління з функціоналом протидії мережевим атакам, з можливістю контролю 

додатків, захисту від вторгнень, захисту від вразливостей. Для управління 

передбачається використовувати систему керування пристроями.  

Підключення міжмережевих екранів нового покоління планується 

здійснювати двома інтерфейсами 10G Ethernet кожного до комутаторів підсистеми.  

Міжмережеві екрани нового покоління створюють демілітаризовану зону 

(DMZ) для забезпечення можливості публікації в мережу Інтернет як визначених 

ресурсів корпоративного сегменту. При цьому розділ та ізоляція вказаних ресурсів 

здійснюється на логічному рівні. 

Окремо для захисту корпоративного сегменту передбачаються пристрої для 

захисту веб-ресурсів та електронної пошти. 

 

 

1.7 Підсистема забезпечення безпеки трафіку  

 

 

У наш час, коли інформаційні технології вже міцно пов’язані з бізнес-

процесами більшості компаній, а способи і методи мережевих атак постійно 

удосконалюються і розвиваються, все ще існує думка, що установка звичайного 

мережевого екрану на кордоні мережі достатньо для захисту внутрішніх 

корпоративних ресурсів. Це, на жаль, не зовсім так. 



Як приклад малої ефективності звичайного брандмауера, користувач системи 

може самостійно натиснути на посилання, отримане від добре знайомого друга в 

соціальній мережі або поштою, завантажити і запустити вірус, який, 

використовуючи відомий експлоіт неоновленої операційної системи або програми, 

отримає права адміністратора і буде виконувати зловмисну задачу з середини 

корпоративної мережі. При цьому копії вірусу будуть активно розсилатися по 

контакт листу ураженої системи. В Інтернеті доступні онлайн системи для 

тестування підозрілих файлів різними антивірусними програмами, але ними в 

першу чергу користуються ті ж зловмисники для написання нових «непомітних» 

вірусів. У зв’язку з цим у наш час існує така величезна кількість бот-нет мереж, 

досить просто купити номера крадених кредитних карток і все більше злом 

комп’ютерів стає звичайним методом заробляння грошей. Тому завдання 

забезпечення безпеки вимагає комплексного підходу на всіх рівнях мережевої 

інфраструктури і комп’ютерних ресурсів. 

 

Загальні підходи та технології для побудови безпечної мережі 

 

Процес побудови безпечної мережевої інфраструктури починається з 

планування. На цьому етапі перераховуються сервіси, які будуть 

використовуватися в мережі, пов’язані з ними ризики, визначаються необхідні 

кроки і механізми для зниження цих ризиків. На підставі даних, отриманих на етапі 

планування, розробляється відповідний дизайн мережевої інфраструктури і 

створюється набір політик безпеки. Після цього йде етап безпосереднього 

впровадження. Оскільки безпека це не кінцевий результат, а процес, 

впровадженням і первинним налаштуванням якої-небудь системи захисту нічого 

не закінчується. Рішення безпеки вимагають постійної «уваги»: відстеження подій 

безпеки, їх аналізу та оптимізації відповідних політик. 

Від написання ефективних політик безпеки та їх суворого дотримання дуже 

залежить робота всього комплексу захисту. Правильні політики повинні бути 

зафіксовані документально, не мати великої кількості винятків. На все обладнання 



повинні регулярно встановлюватися оновлення. Також велику загрозу для безпеки 

складають прості паролі, помилки в конфігурації пристроїв, використання 

налаштувань за замовчуванням, незахищених протоколів і технологій. 

Для забезпечення повної безпеки всієї IT інфраструктури необхідно 

впроваджувати механізми захисту на всіх рівнях мережі від кордону до комутаторів 

доступу. На рівні доступу рекомендується використовувати керовані комутатори з 

підтримкою функціоналу захисту протоколів ARP, DHCP, STP. Авторизувати 

користувачів при підключенні за допомогою технології 802.1x. Підключати 

співробітників в різні VLAN залежно від їх функціональних обов’язків і задавати 

правила взаємодії і доступу до різних ресурсів на рівні розподілу. 

При підключенні до мережі WAN та Інтернет важливо крім брандмауера 

мати можливість сканувати трафік на рівні додатків, перевіряти наявність загроз за 

допомогою IPS систем. Прикордонне обладнання повинно бути стійким до DoS і 

DDoS атак. Вкрай рекомендується для виходу користувачів в Інтернет 

використовувати проксі сервера з додатковою перевіркою на віруси, небажане, 

шкідливе і шпигунське ПЗ. На проксі додатково можна організувати веб та контент 

фільтрацію. Також важлива наявність рішення для перевірки пошти на предмет 

спаму і вірусів. Всі корпоративні ресурси, до яких потрібно забезпечити доступ 

ззовні в цілях безпеки повинні бути винесені в окрему демілітаризовану зону DMZ. 

Для віддаленого доступу використовувати технологію VPN з шифруванням 

переданих даних. 

Для управління всім мережевим обладнанням повинні використовуватися 

захищені протоколи SSH, HTTPS, SNMPv3. Для можливості аналізу логів час на 

пристроях має бути синхронізований. Для розуміння, який трафік ходить в мережі, 

наскільки завантажено обладнання, які події на ньому відбуваються, 

використовувати протоколи Syslog, RMON, Sflow, NetFlow. Дуже важливо вести 

облік, хто, коли і які зміни вносить в конфігурацію устаткування. 

 

Реалізація захищеної мережі для невеликого офісу 

 



Для невеликих офісів з кількістю співробітників до 25 осіб рекомендуємо 

використовувати UTM рішення, яке в одному пристрої об’єднує повний 

функціонал безпеки, що включає міжмережевий екран, антивірус, анти-спам, IPS, 

захист від атак DoS і DDoS, веб і контент фільтрація, різні способи побудови VPN. 

Такі продукти виробляють компанії Fortinet і SonicWall, лідери на ринку в даній 

області. Пристрої мають повноцінний веб інтерфейс управління, що спрощує 

завдання конфігурації для адміністратора, який часто в маленьких компаніях тільки 

один. Наявність в обладнанні достатньої кількості проводових і безпроводових 

інтерфейсів, підтримка віддаленого доступу до корпоративних ресурсів, інтеграція 

з різними службами каталогів робить ці пристрої ідеальним рішенням для 

невеликого офісу. Для підключення проводових користувачів в рішення 

рекомендуємо додати керований комутатор другого рівня з налагодженим 

захистом від атак з локальної мережі. 

 

Приклади рішень безпечної інфраструктури для середнього офісу 

 

Для середніх офісів рекомендується модульна організація мережі, де кожен 

пристрій відповідає за певне коло завдань. На таких підприємствах локальну 

мережу необхідно будувати з обов’язковим поділом рівнів ядра і доступу 

користувачів. При великій кількості серверів окремо виносити комутатори 

агрегації дата центру. Рекомендується розмежувати функції прикордонного 

маршрутизатора і міжмережевого екрану, розділивши їх на два різних пристрої. 

Сервера, до яких необхідний доступ ззовні, перенести в окрему зону DMZ. 

Резервування модуля підключення до Інтернет мережі можна досягти шляхом 

дублювання всього обладнання і налаштування на них відповідних протоколів 

відмовостійкості. При наявності в компанії філій, надомних і мобільних 

співробітників, підключення до корпоративних ресурсів необхідно забезпечити за 

технологією VPN. Також однією з важливих складових рішення безпеки є 

програмне забезпечення для моніторингу мережі, наявність якого суттєво 



полегшить роботу мережевих адміністраторів і дозволить вчасно реагувати на 

загрози, забезпечуючи цим безперервність роботи всіх мережевих сервісів.  

Для побудови такого роду рішення рекомендуємо використовувати 

обладнання виробників Cisco, HP, Huawei, Fortinet, SonicWall, PaloAlto, у кожного 

з яких є свої сильні сторони і унікальні особливості, які в сумі дають змогу 

отримати безпечну і в той же час прозору для управління та моніторингу мережу. 

Для захисту інформації, переданої по мережевої інфраструктурі між вузлами 

підрозділів та ЦОД використовується технології побудови віртуальних приватних 

мереж. Віртуальні приватні мережі виконують такі функції: 

-динамічне визначення несправностей на шляху проходження трафіку; 

-захист інформації, що передається відкритими каналами передачі даних; 

-можливість використання протоколів динамічної маршрутизації між 

маршрутизаторами корпоративної мережі; 

-логічний поділ трафіку між підмережами корпоративної мережі, мережі 

управління, гостьових мереж та інших на третьому рівні моделі OSI. 

З огляду на вимоги до масштабування, а також до організації виділених 

логічних мереж для різних сегментів передачі даних в мережі використовується 

технології ADVPN спільно з технологією MPLS L3VPN. 

Технологія ADVPN розрахована на застосування у дизайнах HUB-and-Spoke, 

dynamic full-mesh і dynamic partial-mesh. Одним з головних переваг є підтримка 

VPN вузлів з IP адресами, що призначаються динамічно. 

ADVPN використовує multipoint GRE тунелі, для організації VPN 

пристроями, а також технологію VAM (VPN Address Management) для динамічного 

зіставлення "реальних" адрес, і адрес тунельних інтерфейсів. Для забезпечення 

безпеки передачі даних, за загальними каналами, використовується шифрування 

даних за допомогою протоколу IPSec. До переваг технології можна віднести: 

-підтримку передачі мультикаст трафіку; 

-підтримку динамічних протоколів маршрутизації; 

-підтримку QoS; 



-можливість створення динамічних VPN тунелів для обміну трафіком між 

VPN Spoke вузлами. 

З метою логічного розподілу відокремлених мереж (VRF) корпоративного 

сегмента, сегмента управління, гостьових сегментів та інших використовується 

функціонал MPLS L3VPN. Логічні інтерфейси, які підключаються до мереж з 

різних VRF включаються в попередньо створені віртуальні таблиці маршрутизації. 

Для передачі маршрутної інформації між вузлами використовується протокол 

динамічної маршрутизації. 

На центральному вузлі Мережевої інфраструктури передбачається 

встановлення наступного обладнання: 

-два маршрутизатора - підсистеми рівня Інтернет доступу; 

-два комутатора - підсистеми рівня Інтернет доступу; 

-два комутатора - підсистеми рівня сервісної; 

-чотири маршрутизатора - підсистеми рівня сервісної границі, які в мережі 

IP/MPLS виконують функції граничних пристроїв (PE); 

-два міжмережевих екрана в режимі відмовостійкого кластеру - Fortinet FG-

1000D підсистеми захищеного доступу до Інтернет; 

-два пристрою захисту електронної пошти в режимі відмовостійкого 

кластеру - Fortinet підсистеми захищеного доступу до Інтернет; 

-два пристрою захисту WEB трафіку в режимі відмовостійкого кластеру - 

Fortinet підсистеми захищеного доступу до Інтернет; 

-два комутатора - підсистеми агрегації рівня ядра, які в мережі IP/MPLS 

виконують функції магістральних пристроїв (P); 

-підсистема управління і моніторингу; 

-підсистема управління і моніторингу - Fortinet; 

-підсистема загальних інформаційних сервісів. 

Слід зазначити, що підсистеми управління і моніторингу, загальних 

інформаційних сервісів - це, в свою чергу, програмні засоби, що розгортаються на 

серверному обладнанні та розміщення яких передбачається в центральному вузлі. 



Передбачається формування ІТ інфраструктури на базі продуктів Microsoft з 

використанням платформи віртуалізації. 

Технічне рішення розгортання на технічних потужностях з використанням 

платформи віртуалізації VMware, наступних інфраструктурних сервісів 

Майкрософт (далі - ІТ-сервіси): 

-базові мережеві сервіси (Active Directory, DNS, DHCP) 

-корпоративна електронна пошта на базі Exchange Server 

-система уніфікованих комунікацій на базі Skype for Business Server. 

Впровадження рішення дозволить закласти базу для формування та 

створення комплексної інформаційної системи, яка підвищить ефективність 

функціонування структурних підрозділів, створить базу для взаємодії з 

інформаційними системами. 

Результату буде досягнуто за рахунок:  

-впровадження інфраструктурних ІТ-сервісів, що відповідають сучасним 

вимогам(тенденціям, методикам, рекомендаціям, тощо); 

-впровадження базової платформи комунікацій та колективної роботи та 

взаємодії співробітників; 

-оптимізації використання апаратних потужностей завдяки віртуалізації ІТ-

інфраструктури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 РОЗРОБКА ЛОГІЧНОЇ ТОПОЛОГІЇ МЕРЕЖЕВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

 

2.1 Опис логічної топології мережевої інфраструктури  

 

 

Транспортна мережа складається з декількох логічних блоків (модулів), 

кожен з яких націлений на виконання відповідних функцій: 

1)Модуль інтернет-доступу - зв'язок з провайдерами верхнього рівня та 

маршрутизація трафіку назовні. 

2)Модуль сервісної межі - контроль та термінування внутрішніх мережевих 

сервісів(MPLS, ADVPN); 

3)Модуль ядра - високошвидкісний та відмовостійкий зв'язок між всіма 

компонентами мережі; 

4)Модуль доступу користувачів - підключення кінцевих користувачів; 

5)Модуль ЦОД - розміщення корпоративних сервісів та сервісів захисту 

доступу до мережі Інтернет. 

 

Віртуальні таблиці маршрутизації 

 

Для відокремлення маршрутних даних та відсутності прямої взаємодії між 

певними мережами використовується технологія віртуальних таблиць 

маршрутизації (VRF, vpn-instance). Кожен IP інтерфейс може належати одночасно 

лише одній таблиці маршрутизації. 

Віртуальні таблиці мають кілька додаткових параметрів, які 

використовуються у протоколом MP-BGP для сервісів MPLS VPN, та будуть 

розглянуті у наступних главах. 

  

Віртуальні інтерфейси мережевих пристроїв (Loopbacks) 

 



Для віддаленого керування мережевим пристроєм адміністратор повинен 

використовувати унікальну IP-адресу одного з його IP-інтерфейсів. Використання 

віртуального IP-інтерфейсу - інтерфейсу типу «Loopback» - дозволяє отримати 

доступ до консолі адміністрування пристрою незалежно від того, який з його 

фізичних мережевих інтерфейсів фактично підключено до мережі передачі даних.  

Крім вище вказаного, IP-адреса інтерфейсу Loopback використовуються в якості 

унікального ідентифікатора мережевого пристрою для різноманітних мережевих 

технологій: протоколів динамічної маршрутизації OSPF та BGP, сервісів 

аутентифікації користувачів за протоколами RADIUS та/або TACACS+, мережевої 

синхронізації часу NTP тощо. Якщо сервіси працюють в окремих таблицях 

маршрутизації, то необхідно створити окремий інтерфейс Loopback для кожної з 

таблиць. 

У проектованій мережі кожен пристрій, крім мережевого екрану та клієнтських 

маршрутизаторів має інтерфейс Loopback0, що використовується для керування та 

ідентифікації у протоколах маршрутизації. Пристрої рівня ядра та маршрутизатор 

сервісної межі ЦОД мають додаткові інтерфейси Loopback1 для маршрутизації 

мультикаст-трафіку. Маршрутизатор сервісної межі ЦОД використовує ще один 

віртуальний інтерфейс Loopback10 для термінування сервісу ADVPN.  

 

 Протокол динамічної маршрутизації (OSPF) 

 

IP-маршрутизація між IP-підмережами (тобто визначення IP-інтерфейсу, 

через який доступна та чи інша IP-адреса обладнання) налаштовується на кожному 

мережевому пристрої.  

Там де необхідно просте локальне визначення маршруту та немає потреби 

взаємодіяти з сусідніми пристроями використовуються правила статичної 

маршрутизації, які вручну задають всі необхідні параметри.  

Для обміну маршрутами між маршрутизаторами використовуються 

протоколи динамічної маршрутизації. В мережі передачі даних Замовника буде 

використано протокол Open Shortest Path First (OSPF) як такий, що має відносно 



високу швидкість сходження (узгодження маршрутів між всіма маршрутизаторами 

мережі) та є стандартним протоколом, який підтримується багатьма виробниками 

мережевого обладнання.  

Для кожної з віртуальних таблиць маршрутизації (VRF) повинен 

використовуватись окремий процес маршрутизації OSPF 

Додатково можна налаштовувати окремі таблиці маршрутизації та явно 

вказувати мережі, що підлягають маршрутизації. 

Додатковим захистом протоколу OSPF є аутентифікація на IP-інтерфейсах, 

що використовуються в процесі розповсюдження маршрутів. Аутентифікація двох 

«сусідніх» маршрутизаторів відбувається перед початком встановлення сусідських 

відносин та обміну маршрутами. Ключ на інтерфейсі, що має співпадати в обох 

сусідів, трансформується за допомогою хеш-функції MD5. 

Якщо в певній підмережі, до якої підключено маршрутизатор, не існує інших 

можливих (або бажаних) сусідів, то відповідний інтерфейс пристрою бажано 

перевести в passive-режим. 

Крім безпосередньо підключених мереж, IP-маршрутизатор може анонсувати 

інші типи маршрутів: статичні маршрути, маршрути за замовчуванням, маршрути 

інших протоколів динамічної маршрутизації або інших OSPF-процесів. 

Маршрутизатор, що виконує таке анонсування, називається ASBR (Autonomous 

System Boundary Router).  

Між інтерфейсами сусідів, що знаходяться в одній IP-підмережі, шляхом 

виборів обирається головний маршрутизатор, що буде концентрувати маршрутні 

анонси від усіх сусідів в цьому сегменті, а потім буде розсилати консолідовані 

анонси назад всім сусідам Такий маршрутизатор називається DR (Designated 

Router). Для швидкого сходження мережі також обирається резервний DR – Backup 

DR, або BDR. 

За замовченням, кожен OSPF-інтерфейс маршрутизатора має пріоритет 1. 

Для того, щоб маршрутизатор в жодному разі не мав статус DR чи BDR, значення 

пріоритету має дорівнювати 0. 



Ще однією з умов встановлення сусідських відносин між двома OSPF 

маршрутизаторами є однакове значення параметра «IP Maximum Transmission Unit 

(MTU)» в налаштуваннях відповідних OSPF-інтерфейсів. 

За рахунок використання резервованих (дубльованих) ліній зв’язку у ядрі 

мережі досягається відмостійкість. При встановленні на кожному з інтерфесів 

однакових значень вартості маршруту (cost) досягається балансування 

навантаження. Вартість інтерфейсу визначається процесом OSPF самостійно з 

огляду на його апаратну швидкість та референсну величину, яка вказує референсне 

співвідношення для розрахунків. У випадку коли необхідно встановити вартість 

маршруту через певний інтерфейс явно треба використати відповідну команду. 

OSPF(англ. Open Shortest Path First) — протокол динамічної маршрутизації, 

заснований на технології відстеження стану каналу (link-state technology), що 

використовує для знаходження найкоротшого шляху Алгоритм Дейкстри (Dijkstra's 

algorithm). 

Протокол OSPF був розроблений IETF в 1988 році. Остання версія протоколу 

представлена в RFC 2328. Протокол OSPF являє собою протокол внутрішнього 

шлюзу (Interior Gateway Protocol — IGP). Протокол OSPF поширює інформацію 

про доступні маршрути між маршрутизаторами однієї автономної системи. 

Властивості OSPF 

-Висока швидкість збіжності 

-Підтримка мережних масок змінної довжини VLSM 

-Відсутність обмежень досяжності 

-Оптимальне використання пропускної здатності мережі 

-Оптимальний вибір шляху маршрутизації 

Згідно з RFC 2328 є незапатентований тобто відкритий для громадськості 

протокол, таким же, як є протокол RIP. Але OSPF на відміну від RIP, має значно 

більшу швидкість збіжності (рекалькуляції таблиці маршрутизації), немає 

обмеження на довжину шляху 15-ма хопами (англ. hop, укр. стрибок), враховує 

пропускну здатність мережі при виборі маршруту. Все це робить OSPF потужним, 

масштабованим протоколом маршрутизації. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/IETF
https://uk.wikipedia.org/wiki/1988
https://tools.ietf.org/html/rfc2328
https://uk.wikipedia.org/wiki/VLSM
https://uk.wikipedia.org/wiki/RFC
https://uk.wikipedia.org/wiki/RIP


 

 

 

Рис.2.1 Логічна топологія взаємодії OSPF 

Виділений маршрутизатор (DR) і резервний виділений маршрутизатор (BDR) 

У мережах з множинним доступом відносини сусідства встановлюються між 

всіма маршрутизаторами. Якби всі маршрутизатори в стані сусідства обмінювалися 

топологічною інформацією, це призвело б до розсилання великої кількість копій 

LSA. Якщо, приміром, кількість маршрутизаторів в мережі з множинним доступом 

рівне n, то буде встановлено n(n-1)/2 стосунків сусідства. Кожен маршрутизатор 

буде розсилати n-1 LSA своїм сусідам, плюс одне LSA для мережі, в результаті 

мережа згенерує n² LSA. Для запобігання проблеми розсилки копій LSA в мережах 

з множинним доступом вибираються виділений маршрутизатор (DR) і запасний 

виділений маршрутизатор (BDR). 

Виділений маршрутизатор (designated router, DR) - управляє процесом 

розсилки LSA в мережі. Кожен маршрутизатор мережі встановлює відносини 

суміжності з DR. Інформація про зміни в мережі відправляється DR 

маршрутизатором, які виявили ці зміна, а DR відповідає за те, щоб ця інформація 

була відправлена іншим маршрутизаторам мережі. Недоліком в схемі роботи з DR 

маршрутизатором є те, що при виході його з ладу повинен бути вибраний новий 



DR. Нові відносини сусідства повинні бути сформовані і, поки бази даних 

маршрутизаторів не синхронізуються з базою даних нового DR, мережа буде 

недоступна для пересилки пакетів. Для усунення цього недоліку вибирається BDR. 

Резервний виділений маршрутизатор (backup designated router, BDR). Кожен 

маршрутизатор мережі встановлює відносини сусідства не тільки з DR, але і BDR. 

DR і BDR також встановлюють відносини сусідства і між собою. При виході з ладу 

DR, BDR стає DR і виконує всі його функції. Так як маршрутизатори мережі 

встановили відносини сусідства з BDR, час недоступності мережі мінімізується. 

Маршрутизатор, обраний DR або BDR в одній приєднаній до нього мережі з 

множинним доступом, може не бути DR (BDR) в інший приєднаній мережі. Роль 

DR (BDR) є властивістю інтерфейсу, а не властивістю всього маршрутизатора. 

Таймери протоколу 

HelloInterval - Інтервал часу в секундах після закінчення якого 

маршрутизатор відправляє наступний hello-пакет з інтерфейсу. Для широкомовних 

мереж і мереж точка-точка значення за замовчуванням, як правило, 10 секунд. Для 

неширокотрансляційних мереж з множинним доступом значення за замовчуванням 

30 секунд. 

RouterDeadInterval - Інтервал часу в секундах після закінчення якого сусід 

буде вважатися «мертвим». Цей інтервал повинен бути кратним значенню 

HelloInterval. Як правило, RouterDeadInterval дорівнює 4 інтервалам відправки 

hello-пакетів, тобто 40 секунд. 

Wait Timer - Інтервал часу в секундах після закінчення якого маршрутизатор 

обере DR в мережі. Його значення дорівнює значенню інтервалу 

RouterDeadInterval. 

RxmtInterval - Інтервал часу в секундах після закінчення якого 

маршрутизатор повторно відправить пакет на який не отримав підтвердження про 

отримання (наприклад, Database Description пакет або Link State Request пакети). 

Цей інтервал називається також Retransmit interval. Значення інтервалу 5 секунд. 

Типи маршрутизаторів, які утворюють мережу OSPF 



Внутрішній маршрутизатор (internal router) - маршрутизатор, всі інтерфейси 

якого належать одній зоні. У таких маршрутизаторів тільки одна база даних стану 

каналів. 

Прикордонний маршрутизатор (area border router, ABR) - з'єднує одну або 

більше зон з магістральною зоною і виконує функції шлюзу для Міжзонального 

трафіку. У прикордонного маршрутизатора завжди хоча б один інтерфейс належить 

магістральної зоні. Для кожної приєднаної зони маршрутизатор підтримує окрему 

базу даних стану каналів. 

Магістральний маршрутизатор (backbone router) - маршрутизатор у якого 

завжди хоча б один інтерфейс належить магістральної зоні. Визначення схоже на 

прикордонний маршрутизатор, проте магістральний маршрутизатор не завжди є 

прикордонним. Внутрішній маршрутизатор, інтерфейси якого належать нульовий 

зоні, також є магістральним. 

Прикордонний маршрутизатор автономної системи (AS boundary router, 

ASBR) - обмінюється інформацією з маршрутизаторами, які належать іншим 

автономним системам. Прикордонний маршрутизатор автономної системи може 

знаходитися в будь-якому місці автономної системи і бути внутрішнім, 

прикордонним чи магістральним маршрутизатором. 

 



 

Рис.2.1 Опис взаємодії мережевих пристроїв по протоколу OSPF 

Типи зон 

При поділі автономної системи на зони, маршрутизаторам приналежним до 

однієї зони не відома інформація про детальну топології інших зон. 

Поділ на зони дозволяє: 

Знизити навантаження на ЦП маршрутизаторів за рахунок зменшення 

кількості перерахунків за алгоритмом OSPF 

Зменшити розмір таблиць маршрутизації 

Зменшити кількість пакетів оновлень стану каналу 

Кожній зоні присвоюється ідентифікатор зони (area ID). Ідентифікатор може 

бути зазначений в десятковому форматі або у форматі запису IP-адреси. Однак 

ідентифікатори зон не є IP-адресами і можуть збігатися з будь-яким призначеним 

IP-адресою. 

Магістральна зона (backbone area) 

Магістральна зона (відома також як нульова зона або зона 0.0.0.0) формує 

ядро мережі OSPF. Всі інші зони з'єднані з нею, і Міжзональний маршрутизація 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9F
https://uk.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0


відбувається через маршрутизатор з'єднаний з магістральної зоною. Магістральна 

зона відповідальна за поширення, маршрутизує інформації між немагістральними 

зонами. Магістральна зона повинна бути суміжною з іншими зонами, але вона не 

обов'язково повинна бути фізично суміжною; з'єднання з магістральною зоною 

може бути встановлено і за допомогою віртуальних каналів. 

Стандартна зона (standart area) 

Звичайна зона, яка створюється за замовчуванням. Ця зона приймає 

оновлення каналів, сумарні маршрути і зовнішні маршрути. 

Тупікова зона stub area 

Тупикова зона не приймає інформацію про зовнішні маршрути для 

автономної системи, але приймає маршрути з інших зон. Якщо маршрутизаторам з 

тупикової зони необхідно передавати інформацію за кордон автономної системи, 

то вони використовують маршрут за замовчуванням. У тупиковій зоні не може 

знаходитися ASBR. Виняток з цього правила - ABR може бути і ASBR. 

Tottaly stubby area 

Totally stubby area не приймає інформацію про зовнішні маршрути для 

автономної системи і маршрути з інших зон. Якщо маршрутизаторам необхідно 

передавати інформацію за межі зони, то вони використовують маршрут за 

замовчуванням. 

Not-so-stubby area 

Зона NSSA визначає додатковий тип LSA - LSA type 7. У NSSA зоні може 

знаходитися ASBR. 

 

Віртуальна приватна мережа (Site-to-Site VPN) 

 

Для забезпечення захисту корпоративної інформації, що передається через 

транспортну мережу WAN (MPLS L3VPN), буде створено захищену віртуальну 

приватну мережу, або VPN (Virtual Private Network). Захищеність інформації 

досягається шляхом шифрування всіх даних, що передаються крізь мережу WAN.  



VPN-мережа буде будуватись на базі технології ADVPN, яка дозволяє 

будувати динамічні захищені тунелі між територіальними підрозділами та ЦОД. Ця 

технологія заснована на двох підрядних технологіях: ADVPN GRE та VPN Address 

Management (VAM). Протокол VAM визначає фактичну реальну адресу вузла VPN-

мережі, а протокол ADVPN GRE дозволяє імітувати однорангову мережу між 

тунельними інтерфейсами всіх вузлів так, ніби всі вони включені в прозоре (на 

другому рівні моделі OSI) середовище. Для шифрування даних, що передаються 

VPN-мережею використовується протокол IPSec. 

Логічно ADVPN-мережа складається з таких компонентів: 

1)VAM-сервер - Встановлюється в центрі, реєструє VAM клієнти і отримує 

адресну інформацію з усіх вузлів ADVPN домену. Виконує зіставлення публічних 

IP-адрес (з транспортної мережі) до приватних IP-адрес (з «накладеної» overlay 

мережі) для кожного вузла і передає їм цю інформацію за запитом. Може 

працювати на одному пристрої спільно з Hub. В проектованій мережі функції 

VAM-серверу та Hub будуть виконуватися одним пристроєм. 

2)VAM-клієнт - Реєструє публічну IP-адресу, приватну IP-адресу, власний 

VAM ідентифікатор вузла на VAM сервері. Визначення адреси інших вузлів 

шляхом запиту інформації у VAM сереру. Пристрої Hub і Spoke є VAM клієнтами. 

3)Hub - Пристрій (маршрутизатор), який розміщується в центрі і грає роль 

концентратора IPsec VPN тунелів від Spoke. Дозволяє балансувати підключення від 

Spoke між двома Hub в режимі Active / Active. 

4)Spoke - Пристрій (маршрутизатор), що встановлюється у філіалах 

(територіальних підрозділах), який створює IPsec тунель з Hub і виконує 

тунелювання трафіку в сторону центру. Також може динамічно створювати IPsec 

тунелі з іншими Spoke в режимі Full Mesh. 

IPsec 

IPsec (скорочення від IP Security) - набір протоколів для забезпечення захисту 

даних, що передаються за допомогою протоколу IP, дозволяє здійснювати 

підтвердження справжності та/або шифрування IP-пакетів. IPsec також містить в 

собі протоколи для захищеного обміну ключами в мережі Інтернет. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/IP
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82


 

Архітектура IPsec 

Протоколи IPsec, на відміну від інших добре відомих протоколів SSL та TLS, 

працюють на мережевому рівні (рівень 3 моделі OSI). Це робить IPsec гнучкішим, 

так що він може використовуватися для захисту будь-яких протоколів, що 

базуються на TCP та UDP. IPsec може використовуватися для забезпечення безпеки 

між двома P-вузлами, між двома шлюзами безпеки або між IP-вузлом і шлюзом 

безпеки. Протокол є «надбудовою» над IP-протоколом, і обробляє сформовані IP-

пакети описаним нижче способом. IPsec може забезпечувати цілісність та/або 

конфіденційність даних переданих по мережі. IPsec використовує наступні 

протоколи для виконання різних функцій: Authentication Header (АН) забезпечує 

цілісність віртуального з'єднання (переданих даних), аутентифікацію джерела 

інформації та додаткову функцію із запобігання повторної передачі пакетів. 

Encapsulating Security Payload (ESP) може забезпечити конфіденційність 

(шифрування) переданої інформації, обмеження потоку конфіденційного трафіку. 

Крім цього, він може забезпечити цілісність віртуального з'єднання (переданих 

даних), аутентифікацію джерела інформації та додаткову функцію із 

запобігання повторної передачі пакетів (Всякий раз, коли застосовується ESP, в 

обов'язковому порядку повинен використовуватися той чи інший набір даних 

послуг із забезпечення безпеки). Security Association (SA) забезпечують зв'язку 

алгоритмів і даних, які надають параметри, необхідні для роботи AH і/або ESP. 

Internet security association and key management protocol (ISAKMP) забезпечує 

основу для аутентифікації і обміну ключами, перевірки автентичності ключів. 

Концепція «захищеного віртуального з'єднання» (SA, «Security Association») є 

фундаментальною в архітектурі IPsec. SA це симплексне з'єднання, яке формується 

для транспортування по ньому відповідного трафіку. При реалізації послуг безпеки 

формується SA на основі використання протоколів AH або ESP (або обох 

одночасно). SA визначений відповідно до концепції міжтермінального з'єднання 

(point-to-point) і може функціонувати в двох режимах: транспортний режим (РТР) і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/SSL
https://uk.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
https://uk.wikipedia.org/wiki/TCP
https://uk.wikipedia.org/wiki/UDP
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/ISAKMP
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Point-to-point&action=edit&redlink=1


режим тунелювання (РТУ). Транспортний режим реалізується при SA між двома 

IP-вузлами. В режимі тунелювання SA формує IP-тунель. 

Всі SA зберігаються в базі даних SADB (Security Associations Database) IPsec-

модуля. Кожне SA має унікальний маркер, що складається з трьох елементів: 

Індексу параметра безпеки (SPI) 

IP-адреси призначення Ідентифікатора протоколу безпеки (ESP або AH) 

IPsec-модуль, маючи ці три параметри, може відшукати в SADB запис про 

конкретному SA. У список компонентів SA входять: 

Послідовний номер 

32-бітове значення, яке використовується для формування поля Sequence 

Number в заголовках АН і ESP. 

Переповнення лічильника порядкового номера 

Прапор, який сигналізує про переповнення лічильника послідовного номера. 

Вікно для придушення атак відтворення 

Використовується для визначення повторної передачі пакетів. Якщо 

значення в полі Sequence Number не потрапляє в заданий діапазон, то пакет 

знищується. 

Інформація AH 

використовуваний алгоритм аутентифікації, необхідні ключі, час життя 

ключів та інші параметри. 

Інформація ESP 

алгоритми шифрування і аутентифікації, необхідні ключі, параметри 

ініціалізації (наприклад, IV), час життя ключів та інші параметри 

Режим роботи IPsec 

тунельний або транспортний 

MTU 

Максимальний розмір пакета, який можна передати по віртуальному каналу 

без фрагментації. 

Так як захищені віртуальні з'єднання є симплексними, то для 

організації дуплексного каналу, як мінімум, потрібні два SA. Крім цього, кожен 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Security_Association&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97)


протокол (ESP/AH) повинен мати свою власну SA для кожного напрямку, тобто, 

зв'язка AH+ESP вимагає наявності чотирьох SA. Всі ці дані розташовуються в 

SADB. 

В SADB містяться: 

-AH: алгоритм аутентифікації. 

-AH: секретний ключ для аутентифікації 

-ESP: алгоритм шифрування. 

-ESP: секретний ключ шифрування. 

-ESP: використання аутентифікації. 

-Параметри для обміну ключами 

-Обмеження маршрутизації 

-IP політика фільтрації 

Крім бази даних SADB, реалізації IPsec підтримують базу даних SPD 

(Security Policy Database - База даних політик безпеки). Запис в SPD складається з 

набору значень полів IP-заголовка і полів заголовка протоколу верхнього рівня. Ці 

поля називаються селекторами. Селектори використовуються для фільтрації 

вихідних пакетів, з метою поставити кожен пакет у відповідність з певним SA. 

Коли формується пакет, порівнюються значення відповідних полів у пакеті 

(селекторні поля) з тими, які містяться SPD. Знаходяться відповідні SA. Потім 

визначається SA (у випадку, якщо воно є) для пакета і пов'язаний з нею індекс 

параметрів безпеки (SPI). Після чого виконуються операції IPsec (операції 

протоколу AH або ESP). Приклади селекторів, які містяться в SPD: 

IP-адреса місця призначення 

IP-адреса відправника 

Протокол IPsec (AH, ESP або AH + ESP) 

Порти відправника та одержувача 

 

ADVPN 

 

ADVPN має такі основні переваги перед статичними IPSec-тунелями: 



при додаванні нового вузла до VPN-мережі необхідно налаштовувати лише 

цей пристрій й немає потреби змінювати конфігурацію центрального 

маршрутизатору, що є коренем дерева (HUB); 

для IP-адресації фізичних мережевих інтерфейсів можливо використовувати 

IP-адреси, що призначаються динамічно; 

захищений VPN-тунель між двома віддаленими вузлами (SPOKE) може 

створюватися автоматично в динамічному режимі (тобто за потребою); 

за умови використання протоколу динамічної маршрутизації OSPF значно 

скорочується як кількість транспортних IP-підмереж (до однієї підмережі), так і 

кількість сесій обміну маршрутними анонсами (для всієї VPN-мережі існує лише 

один DR та один BDR). 

Налаштування маршрутизаторів, що формують ADVPN-мережу, складається 

з наступних послідовних етапів:  

1)створення IPSec-профілю; 

2)створення локальних облікових записів для автентифікації протоколу 

VAM; 3)налаштування VAM-серверу; 

4)налаштування VAM-клієнта. 

5)створення віртуального тунельного інтерфейсу (типу ADVPN GRE з 

прив’язаним профілем VAM-клієнта та IPSec); 

6) додавання транспортної IP-підмережі до переліку активних мереж в 

налаштуваннях модуля динамічної маршрутизації OSPF. 

 

MPLS  

 

Транспортна мережа  буде будуватись на базі технології MPLS. MPLS (англ. 

Multiprotocol label switching - багатопротокольна комутація за мітками) - механізм 

в високопродуктивній телекомунікаційній мережі, який здійснює передачу даних 

від одного вузла мережі до іншого за допомогою міток.  

MPLS легко масштабується і є незалежним від будь-яких протоколів 

механізмом передачі даних. У мережі, побудованій на MPLS, пакетам даних 



присвоюються мітки. Рішення щодо подальшої передачі пакета даних іншому 

вузлу мережі здійснюється тільки на підставі значення присвоєної мітки без 

необхідності вивчення самого пакета даних. За рахунок цього можливе створення 

наскрізного віртуального каналу, незалежного від середовища передачі, який 

використовує будь-який протокол передачі даних. Технологія заснована на обробці 

заголовка MPLS, який додається до кожного пакету даних. Заголовок MPLS може 

складатися з однієї або кількох «міток». 

Основні переваги технології IP/MPLS: 

більш висока швидкість передачі IP-пакетів по мережі за рахунок скорочення 

часу обробки маршрутної інформації; 

повне відокремлення один від одного віртуальних корпоративних мереж за 

рахунок створення для кожної з них відокремлених тунелів; 

прозорий пропуск через ядро IP/MPLS трафіку протоколів Ethernet, Frame 

relay або ATM, що дозволяє підключати користувачів, що використовують всі ці 

різноманітні протоколи. 

В мережі MPLS мітки розповсюджуються за допомогою спеціальних 

протоколів. В MPLS-мережі будет використовуватись протокол LDP. 

LDP (англ. Label Distribution Protocol - протокол розподілу міток - протокол 

призначений для динамічного побудови цілісних маршрутів комутації по мітках. 

Логічно маршутизатори в MPLS-мережі мають наступні ролі: 

P - транзитні маршрутизатори, які виконують тільки комутацію за мітками 

PE - маршрутизатори на границі мережі, які виконують сервісні функції 

(маршрутизацію та комутацію за допомогою стандартних протоколів), так і 

являються точкою входу та виходу в/із MPLS-мережі. 

Технологія MPLS була розроблена для організації єдиного протоколу передачі 

даних як для додатків з комутацією каналів, так і додатків з комутацією пакетів 

(маються на увазі програми з датаграммной передачею пакетів). MPLS може бути 

використаний для передачі різного виду трафіку, включаючи IP-пакети, осередки 

ATM, фрейми SONET / SDH  і кадри Ethernet. 

 



Для вирішення ідентичних завдань раніше були розроблені такі технології, як 

Frame Relay і ATM. Багато інженерів вважали, що технологія ATM буде замінена 

іншими протоколами з меншими накладними витратами на передачу даних і при 

цьому забезпечують передачу пакетів даних змінної довжини з встановленням 

з'єднання між вузлами мережі. Технологія MPLS розроблялася з урахуванням 

сильних і слабких сторін ATM. В даний час обладнання з підтримкою MPLS 

замінює на ринку обладнання з підтримкою вищезгаданих технологій. Ймовірно, 

що в майбутньому MPLS повністю витіснить дані технології. 

Зокрема, MPLS обходиться без комутації осередків і набору сигнальних 

протоколів, характерних для ATM. При розробці MPLS прийшло розуміння того, 

що на рівні ядра сучасної мережі немає необхідності в осередках ATM маленького 

фіксованого розміру, оскільки сучасні оптичні мережі мають такою великою 

швидкістю передачі даних , що навіть пакет даних максимальної довжини в 1500 

байт відчуває незначну затримку в чергах буферів комутаційного обладнання 

(необхідність скорочення таких затримок, наприклад, для забезпечення заданої 

якості голосового трафіку, вплинула на вибір осередків малого розміру, 

характерних для ATM). 

У той же час в MPLS спробували зберегти механізми оптимізації та управління 

трафіком (англ. Teletraffic engineering) і управління окремо від переданого потоку 

даних, які зробили технології Frame relay і ATM привабливими для впровадження 

в великих мережах передачі даних. 

Незважаючи на те, що перехід на MPLS дає переваги управління потоками даних 

(поліпшення надійності і підвищення продуктивності мережі), існує проблема 

втрати контролю потоків даних, що проходять через мережу MPLS, з боку 

звичайних IP-додатків. 

Маршрутизатори можуть виконувати одночасно дві ролі, в залежності від 

конкретного сервісу.   

Налаштування маршрутизаторів, що формують MPLS-мережу складається з 

таких послідовних етапів :  

1) Налаштування динамічного протокола маршрутизації OSPF 



2) Налаштування OSPF на інтерфейсі Loopback 

3) Ввімкнення та налаштування глобальних параметрів MPLS тa LDP 

4) Налаштування транспортних IP-інтерфейсів, та ввімкнення на них 

протоколів OSPF та LDP 

Принцип роботи: 

Технологія MPLS заснована на обробці заголовка MPLS, який додається до 

кожного пакету даних. Тема MPLS може складатися з однієї або декількох «міток». 

Кілька записів (міток) в заголовку MPLS називаються стеком міток. 

Кожен запис в стек міток складається з наступних чотирьох полів: 

значення мітки (англ. label); займає 20 біт; 

поле «клас трафіку» (англ. traffic class); використовується для реалізації 

механізмів якості обслуговування (QoS) і явного повідомлення про 

перевантаження (англ. explicit congestion notification, ECN) (до RFC 5462 це поле 

називалося Exp (англ. experimental use)); займає 3 біти; 

прапор «дно стека» (англ. bottom of stack); якщо прапор встановлений в 1, то 

це означає, що поточна мітка остання в стеці; займає 1 біт; 

поле TTL (англ. time to live); використовується для запобігання петель MPLS 

комутації; займає 8 біт. 

У MPLS-маршрутизаторі пакет з MPLS-міткою комутується на наступний 

порт після пошуку мітки в таблиці комутації замість пошуку по таблиці 

маршрутизації. При розробці MPLS пошук міток і комутація по мітках 

виконувалися швидше, ніж пошук по таблиці маршрутизації або RIB (англ. Routing 

information base - інформаційна база маршрутизації), так як комутація може бути 

виконана безпосередньо на комутаційної фабриці замість центрального процесора. 

Маршрутизатор, розташовані на вході або виході MPLS-мережі, називаються LER 

(англ. Label edge router - граничний маршрутизатор міток). LER на вході в MPLS-

мережа додають мітку MPLS до пакету даних, а LER на виході з MPLS-мережі 

видаляє мітку MPLS з пакета даних. Маршрутизатор, що виконують 

маршрутизацію пакетів даних, базуючись тільки на значенні мітки, називаються 

LSR (англ. Label switching router - коммутирующий мітки маршрутизатор). У 



деяких випадках пакет даних, що надійшов на порт LER, вже може містити мітку, 

тоді новий LER додає другу мітку в пакет даних. Мітки між LER і LSR 

розподіляються за допомогою LDP (англ. Label distribution protocol]] - протокол 

розподілу міток) . Для того, щоб отримати повну картину MPLS-мережі, LSR 

постійно обмінюються мітками і інформацією про кожного сусідньому вузлі, 

використовуючи стандартну процедуру. Віртуальні канали (тунелі), звані LSP 

(англ. Label switch path - шлях комутації міток), встановлюються провайдерами для 

вирішення різних завдань, наприклад, для організації VPN або для передачі трафіку 

через мережу MPLS за вказаною тунелю. Багато в чому LSP нічим не відрізняється 

від PVC в мережах ATM або Frame relay, за винятком того, що LSP не залежить від 

особливостей технологій канального рівня. При описі віртуальних приватних 

мереж, заснованих на технології MPLS, LER, розташовані на вході або виході 

мережі, зазвичай називаються PE-машрутизаторами (англ. Provider edge - 

маршрутизатори на кордоні мережі провайдера), а вузли, що працюють як 

транзитні маршрутизатори, називаються P-маршрутизаторами (англ. provider - 

маршрутизатори провайдера). 

Простір значень міток. 

Поле значення мітки в MPLS заголовку займає 20 біт, таким чином 

максимально можливе значення мітки дорівнює 1 048 575. 

Наступні номери міток зарезервовані для різних цілей: 

мітка з номером 0 може використовуватися тільки як остання мітка в стеці. 

Наявність позначки 0 означає, що заголовок MPLS повинен бути вилучений, і 

подальша маршрутизація пакету повинна грунтуватися на значенні заголовка IPv4; 

мітка з номером 1 має особливу назву - мітка оповіщення маршрутизатора 

(англ. router alert label). Використання мітки 1 аналогічно використанню опції 

«Router alert option» при передачі в IP-пакетах. Мітка 1 не може використовуватися 

як остання мітка в стеці; 

мітка з номером 2 може використовуватися тільки як остання мітка в стеці. 

Наявність позначки 2 означає, що заголовок MPLS повинен бути вилучений, і 

подальша маршрутизація пакету повинна грунтуватися на значенні заголовка IPv6; 



мітка з номером 3 має особливу назву - неявна нульова мітка (англ. implicit 

NULL label). Мітку 3 може привласнювати і розсилати LSR, але мітка, в дійсності, 

ніколи не може використовуватися в стеці міток. Якщо LSR зустріне цю мітку в 

стеці міток, то замість заміни однієї мітки на іншу LSR видалить весь стек міток. 

Хоча насправді мітка 3 не може з'явитися в стеці міток, вона повинна бути вказана 

в LDP; 

мітки з номерами від 4 до 15 зарезервовані. 

Встановлення та видалення тунелів 

Для мережі MPLS існує два стандартних протоколу управління тунелями: 

LDP (англ. Label distribution protocol - протокол розподілу міток); 

RSVP-TE (англ. Resource reservation protocol for traffic engineering) - 

розширення протоколу RSVP для оптимізації і управління трафіком. 

Також існують розширення протоколу BGP, здатні керувати віртуальними 

каналами в мережі MPLS. 

Тема MPLS не вказує тип даних, що передаються в MPLS-тунелі. Якщо 

виникла необхідність передачі двох різних типів трафіку між двома 

маршрутизаторами так, щоб вони по-різному оброблялися маршрутизаторами ядра 

мережі MPLS, потрібно встановити два різних MPLS-тунелю для кожного типу 

трафіку. 

Порівняння MPLS і IP. 

MPLS як протокол некоректно порівнювати з протоколом IP, оскільки MPLS 

працює спільно з IP і протоколами маршрутизації (IGP). 

Основні переваги технології IP/MPLS: 

більш висока швидкість просування IP-пакетів по мережі за рахунок 

скорочення часу обробки маршрутної інформації; 

можливість організації інформаційних потоків в каналах зв'язку. За 

допомогою міток кожному інформаційному потоку (наприклад, несе телефонний 

трафік) може призначатися необхідний клас обслуговування (CoS (англ.)). Потоки 

з більш високим CoS отримують пріоритет перед усіма іншими потоками. Таким 



чином, за допомогою MPLS забезпечується якість обслуговування (QoS), властиве 

мереж SDH і ATM; 

повне відокремлення один від одного віртуальних корпоративних мереж за 

рахунок створення для кожної з них своєрідних тунелів; 

прозорий пропуск через ядро IP/MPLS трафіку протоколів Ethernet, Frame 

relay або ATM, що дозволяє підключати користувачів, що використовують всі ці 

різноманітні протоколи.Технологія MPLS використовується для побудови IP-

мереж. На практиці MPLS використовується для передачі трафіку IP і Ethernet. 

Основними областями застосування MPLS є: 

оптимізація та управління трафіком (англ. traffic engineering); 

організація віртуальних приватних мереж (VPN). 

 

L3VPN 

 

Сервіс L3VPN є варіантом формування VPN на рівні 3 OSI. Сервіс 

характеризується максимальними показниками по масштабованості для мережі, де 

потрібно зв'язність між групами вузлів мережі або повна зв'язність (pseudo full 

mesh). Сервіс є стандартом IETF і описаний в RFC 4364.  

Сервіс MPLS L3VPN має наступні основні переваги:  

Сегментація широкомовних доменів на рівні 3 OSI; 

Висока масштабованість, завдяки можливості додавання необмеженої 

кількості учасників в уже існуючу топологію; 

Можливість зв'язатися з кожним учасником топології за замовчуванням; 

Можливість застосування топології hub'n'spoke на рівні конфігурації сервісу; 

Орієнтований на застосування динамічних протоколів маршрутизації за 

замовчуванням;  

Масштабування не вимагає модифікацій на стороні існуючих вузлів CE 

Легкість в отриманні сервісу між географічно віддаленими майданчиками. 

Налаштування сервісу MPLS L3VPN складається з таких послідовних етапів: 



Налаштування MP-iBGP VPNv4 сесії для передачі сервісних маршрутної 

інформації та міток між PE-маршрутизаторами на яких має надаватись конкретний 

L3VPN сервіс(full mesh), або з маршрутизаторами, які виконують роль VPNv4 

Route Reflector. 

Створення та налаштування віртуальної таблиці маршрутизації для 

конкретного L3VPN сервісу 

Створення та налаштування IP інтерфейсів та маршрутизації в віртуальній 

таблиці конкретного L3VPN сервісу 

Налаштування передачі маршрутів конкретного L3VPN сервісу в MP-iBGP 

VPNv4. 

L3VPN це послуга/сервіс віртуальної приватної мережі, яка надається 

операторами зв'язку на ряду з L2-VPN і VPLS. Дана послуга вже працює на 3 рівні 

моделі OSI (на рівні IP) за принципом точка-многоточка. Вона дозволяє 

об'єднувати мережі під ключ / магазинів замовників в єдину. Обмін пакетами 

клієнтів відбувається через мережу провайдера. Для організації L3-VPN від клієнта 

вже потрібно прикордонне обладнання виконує роль маршрутизатора (на мові 

операторів зв'язку, прикордонне обладнання клієнта називається CE-Customer 

Edge). 

Переваги: 

-підтримка черг та пріоритетів відповідно до пріоритетів, наданих трафіку в 

підсистемі доступу; 

-підтримка топологічної цілісності, відсутність замкнутих кілець (loop-free 

topology) та швидке відновлення цілісності у випадку аварійної ситуації. 

Підсистема забезпечує захищене підключення співробітників до єдиного 

інформаційного простору, до відомчих ІТ сервісів, сервери яких розташовані в 

центрі обробки даних (ЦОД) в центральному вузлі і до мережі Інтернет. 

 

 

 



2.2 Аналіз використаних технологій канального рівня (OSI Layer 2)  

 

 

Технології віртуалізації локальних мереж (VLAN) 

Для віртуального сегментування мережі на канальному рівні (OSI Layer 2) 

використовується технологія Virtual LAN, або VLAN, що дозволяє групувати 

мережеві пристрої в одну логічну IP-підмережу, незалежно від їх фактичного 

фізичного підключення. Кожна віртуальна мережа має унікальний ідентифікатор 

(VLAN ID), що дозволяє відокремити дані різних VLAN при передачі через 

агреговане з’єднання (trunk).  

Віртуальні мережі VLAN використовуються в ЦОД та в транспортній 

інфраструктурі, як альтернатива окремим фізичним з‘єднанням. Кожній  

віртуальній мережі VLAN поставлено у відповідність логічну IP-підмережу з 

певною адресою. IP-маршрутизацію між логічними IP-підмережами виконують 

відповідні пристрої мережевого рівня (OSI Layer 3).   

Порядок створення віртуальних мереж VLAN залежить від типу мережевого 

пристрою та від призначення конкретного порту. Налаштування VLAN можливо 

виконувати як на комутаторах OSI Layer 2, так і на комутаторах OSI Layer 3 або на 

IP-маршрутизаторах. Як правило, кінцеві пристрої (робочі станції, IP-телефони, 

сервери тощо) підключаються до так званих портів доступу (Access Ports) 

комутаторів 2-го рівня. Якщо Access-комутатор не виконує роль IP-

маршрутизатора для даної VLAN (тобто цей VLAN є «прозорим» для комутатора), 

необхідно створити агреговане з’єднання (Trunk) між вказаним Access 

комутатором та IP-маршрутизатором (допускається каскадне включення кількох 

комутаторів, що не виконують IP-маршрутизації VLAN). 

 

Технології агрегації фізичних з’єднань (Bridge-Aggregation, LACP) 

 

В комп'ютерних мережах, термін агрегація каналів застосовується до різних 

методів об'єднання (агрегації) декількох паралельних мережевих з'єднань з метою 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://en.wiktionary.org/wiki/aggregation


підвищення пропускної здатності, а також забезпечення резервування у випадках 

виходу з ладу одного з каналів. ГАК (група агрегації каналів, англ. link aggregation 

group, LAG) об'єднує число фізичних портів разом, щоб зробити єдиний 

високошвидкісний шлях даних для впровадження розподілу навантаження трафіку 

по портах-членах групи та покращити надійність з'єднання. 

Інші загальні терміни для опису методу включають port trunking, link 

bundling, Ethernet/network/NIC bonding, або NIC teaming. Ці терміни охоплюють не 

тільки виробничо-незалежні стандарти такі як  Link Aggregation Control Protocol 

(LACP) для Ethernet, визначених в IEEE 802.1AX та IEEE 802.1aq чи 

попередньому IEEE 802.3ad, але і різні патентовані рішення. 

Мережеві архітектори можуть впроваджувати агрегацію на будь-якому з 

нижніх трьох рівнів моделі OSI. 

Приклади агрегації 1-го рівня (фізичний рівень) включають мережеві 

пристрої ліній електропередач (наприклад IEEE1901)та 

безпровідні (наприклад IEEE 802.11), що об'єднують декілька частотних діапазони. 

Агрегація 2-го рівня OSI (канальний рівень, наприклад Ethernet frame в LAN-х 

або multi-link PPP в WAN-х, Ethernet MAC адреса) зазвичай відбувається через 

порти комутатора, які можуть бути фізичними або віртуальними, що керуються 

операційною системою. Агрегація на 3-му рівні (мережевий рівень) моделі OSI 

може використовувати планувальник round-robin, хеш-значення, що обчислені з 

полів в заголовку пакета, або комбінації цих двох методів. Незалежно від рівня, на 

якому відбувається агрегування, балансування навантаження мережі відбувається 

по всіх каналах. Більшість методів також забезпечує і відмовостійкість. Об'єднання 

може відбуватися або таким чином, що кілька інтерфейсів поділяють одну логічну 

адресу (тобто IP) або одну фізичну адресу (тобто MAC-адресу), або дозволяється 

кожному інтерфейсу мати свою власну адресу. Вимагається, щоб обидва кінці лінії 

зв'язку використовують один і той же метод агрегування. Для забезпечення 

резервування, а також для збільшення пропускної здатності (швидкості), фізичних 

мережевих з’єднань між активним мережевим обладнанням використовуються 

технології агрегації. Агрегація дозволяє об’єднати 2 і більше однакових фізичних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://uk.wikipedia.org/wiki/Shortest_Path_Bridging
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/MAC-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C


з’єднання в один логічний інтерфейс - інтерфейс типу Bridge-Aggregation для OSI 

Layer 2 та Route-Aggregation OSI Layer 3. 

Існує дві основних технології, за якими створюються віртуальні агреговані 

інтерфейси: статична, коли стан агрегованих інтерфейсів сусіднього пристрою не 

контролюється, та динамічна (LACP). Протокол LACP - це загально прийнятий 

протокол (IEEE 802.3ad), що підтримується багатьма виробниками активного 

мережевого обладнання. 

За умови використання агрегованих каналів, Ethernet-кадри можуть 

розподілятися між фізичними з’єднаннями, що призводить до збільшення реальної 

пропускної здатності з’єднання між пристроями. Існує декілька алгоритмів, за 

якими комутатор/маршрутизатор або підключений до них кінцевий пристрій 

виконуватимуть вказане розподілення. Алгоритм може налаштовуватись, як 

глобально для всього пристрою так і для окремого агрегованого інтерфейсу. 

Важливо, щоб обидва пристрої, з’єднані агрегованим з’єднанням, мали 

однакові налаштування алгоритму розподілення. 

 

 

2.3 Опис використаних супутніх мережевих технологій і сервісів 

 

 

Додаткові супутні мережеві технології не призначені для виконання 

основних функцій мережі – передачі даних, а мають вплив на якість і надійність 

виконання мережею вище вказаної функції. 

 

Протокол автоматичного розповсюдження мережевих налаштувань (DHCP) 

 

Для спрощення задачі встановлення коректних параметрів підключення 

кінцевих пристроїв (робочих станцій, IP-телефонів, мережевих принтерів тощо) до 

мережі використовується протокол автоматичного розповсюдження мережевих 

налаштувань Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Протокол DHCP 



передбачає наявність сервера налаштувань – DHCP-сервера, який відповідає на 

запити користувачів і розподіляє IP-адреси між ними. 

Крім IP-адрес, до переліку налаштувань, що можуть бути автоматично 

розповсюджені, належать: а) шлюз за замовчуванням, б) адреса сервера імен; в) 

назва корпоративного домену та інші. Існує можливість передавати додаткові 

параметри, не описані в стандартному протоколі. Ці додаткові параметри 

називаються опціями DHCP. 

Автоматичне розповсюдження мережевих налаштувань планується 

впровадити для всіх користувачів. Роль DHCP-серверів будуть виконувати виділені 

сервери під управлінням ОС Windows Server, що розташовуються у ЦОД. Для того, 

щоб локальні користувачі могли коректно використовувати віддалені DHCP-

сервери, застосовується функціонал DHCP Relay. Дане налаштування перетворює 

широкомовні DHCP-запити у unicast-трафік та направляє його до вказаного 

серверу. 

 

Сервіс мережевої синхронізації часу (NTP) 

 

Налаштування синхронізації часу між всіма мережевими пристроями є 

невід’ємною частиною будь-якого впровадження сучасної конвергентної мережі 

передачі даних. Точне, синхронізоване значення часу на кожному окремому 

пристрої потрібне, як у випадку створення регулярних адміністративних задач, так 

і у випадку пошуку несправностей в мережі. Для синхронізації вбудованих у 

активне мережеве обладнання годинників  використовується мережевий протокол 

Network Time Protocol (NTP). 

В якості NTP-серверу для мережевого обладнання на першому етапі буде 

використовуватись маршрутизатор інтернет-периметру, який в свою чергу буде 

синхронізувати час з публічними серверами. 

 

Політики приорітезації потоків мережевих даних (QoS) 

 



Конвергентна мережа передачі даних надає сервіс транспорту для багатьох 

корпоративних та публічних сервісів: передача файлів, електронна пошта, веб-

сервіси, IP-телефонія, відеоконференцзв’язок, інтернет тощо. Між всіма сервісами, 

що використовують мережу, постійно відбувається конкуренція за право її 

використання в той чи інший момент часу. 

Для керування розподілом доступної пропускної здатності між 

різноманітними мережевими сервісами використовують техніки, що можливо 

об’єднати під сукупною назвою Quality of Service (QoS). Деякими з типових задач, 

що розв’язуються за допомогою механізмів QoS, є створення черг на інтерфейсах 

та пріоритетна передача через інтерфейс певного класу даних. 

Налаштування QoS на маршрутизаторах складається з трьох послідовних 

етапів: 

а)класифікація, тобто створення певних типів мережевих даних за 

різноманітними ознаками (IP-адреси, значення полів DSCP чи ToS, тип 

транспортного протоколу, тип протоколу прикладного рівня, номер чи діапазон 

портів тощо); 

б)створення профілю обробки трафіку згідно із створеними класами; 

в)асоціація інтерфейсу зі створеною політикою. 

QoS (англ. Quality of service «якість обслуговування») - технологія надання 

різних класів трафіку різних пріоритетів в обслуговуванні , також цим терміном в 

області комп'ютерних мереж називають ймовірність того, що мережа зв'язку 

відповідає заданому угодою про трафік, або ж, в ряді випадків, неформальне 

позначення ймовірності проходження пакета між двома точками мережі. 

Що можна літературно перевести як: «QoS - здатність мережі забезпечити 

необхідний сервіс заданому трафіку в певних технологічних рамках». 

У вузькому технічному значенні, цей термін означає набір методів для 

управління ресурсами пакетних мереж. 

Механізм роботи 

Для більшості випадків якість зв'язку визначається чотирма параметрами: 



Швидкість передачі інформації (Bitrate), описує номінальну пропускну 

здатність середовища передачі інформації. Залежить від ширини смуги 

пропускання каналу зв'язку (Гц) і відносини сигнал/шум. Вимірюється в bit/s (bps), 

kbit/s (Kbps), Mbit / s (Mbps), Gbit/s (Gbps). 

Затримка при передачі пакета (Delay), вимірюється в мілісекундах. 

Коливання (тремтіння) затримки під час передачі пакетів - джиттер. 

Втрата пакетів (Packet loss). Визначає кількість пакетів, втрачених в мережі 

під час передачі. Для простоти розуміння канал зв'язку можна представити у 

вигляді умовної труби, а пропускну здатність описати як функцію двох параметрів: 

діаметра труби і її довжини. Коли передача даних стикається з проблемою 

«пляшкового горлечка» для прийому і відправки пакетів на маршрутизаторах, то 

зазвичай використовується метод FIFO: перший прийшов - перший пішов (First In 

- First Out). При інтенсивному трафіку це створює затори, які вирішуються вкрай 

простим чином: всі пакети, які не ввійшли в буфер черги FIFO (на вхід або на 

вихід), ігноруються маршрутизатором і, відповідно, губляться безповоротно. Більш 

розумний метод - використовувати «розумну» чергу, в якій пріоритет у пакетів 

залежить від типу сервісу – ToS. Необхідна умова: пакети повинні вже нести мітку 

типу сервісу для створення «розумної» черги. Звичайні користувачі найчастіше 

стикаються з терміном QoS в домашніх маршрутизаторах з підтримкою QoS. 

Наприклад, досить логічно дати високий пріоритет пакетам VoIP і низький - 

пакетам FTP, SMTP і клієнтам файлообмінної мережі. 

Моделі QoS 

Негарантована доставка - Best Effort Service 

Наявність марки ToS Best Effort Service не є механізмом тонкого регулювання 

і є ознакою простого збільшення пропускної спроможності без будь-якого 

виділення окремих класів трафіку і регулювання. 

Інтегрований сервіс - Integrated Service (IntServ) 

Згідно RFC 1633, модель інтегрованого обслуговування забезпечує наскрізне 

(End-to-End) якість обслуговування, гарантуючи необхідну пропускну здатність. 

IntServ використовує для своїх цілей протокол резервування мережевих ресурсів 



RSVP, який забезпечує виконання вимог до всіх проміжним вузлів. Відносно 

IntServ часто використовується термін «резервування ресурсів» (Resource 

reservation). 

Диференційоване обслуговування - Differentiated Service (DiffServ) 

Описана в RFC 2474 і RFC 2475. Забезпечує QoS на основі розподілу ресурсів 

в ядрі мережі і певних класифікаторів та обмежень на кордоні мережі, 

комбінованих з метою надання необхідних послуг. У цій моделі вводиться поділ 

трафіку по класах, для кожного з яких визначається свій рівень QoS. DiffServ 

складається з управління формуванням трафіку (класифікація пакетів, маркування, 

управління інтенсивністю) і управління політикою (розподіл ресурсів, політика 

відкидання пакетів). DiffServ є найбільш підходящим прикладом «розумного» 

управління пріоритетом трафіку. 

Додатки, що вимагають QoS 

Певну якість обслуговування може знадобитися для ряду мережевих 

додатків, зокрема: 

потокові мультимедіа-додатки вимагають гарантовану пропускну здатність 

каналу; 

VoIP і відеоконференція вимагають невеликих значень джиттера і затримки; 

ряд додатків, наприклад, віддалена хірургія, вимагають гарантованого рівня 

надійності. 

Альтернативне визначення і суб'єктивна оцінка QoS 

Іншим методом оцінки якості, особливо в IP-телефонії і IP-TV, є метричний 

метод, який відображає або пророкує суб'єктивно дослідне якість. 

Використовуються суб'єктивні оцінки і показники типу «сприйнята користувачем 

продуктивність», «ступінь задоволення користувача», «число щасливих клієнтів». 

Метод носить назву Mean Opinion Score (MOS, «абсолютно суб'єктивне поняття»), 

або Quality of Experience (QoE, «метод емпіричних оцінок»). 

У цьому контексті QoS - сукупний ефект від задоволення замовника сервісів, 

які охоплюють усі види обслуговування. Це визначення оцінює відповідну 

програму у вигляді суб'єктивної оцінки і коригується відповідними коефіцієнтами 



про: Час реагування наявність і величину провалів, шумів, чутних сторонніх 

розмов, рівня гучності, частотної характеристики, помітного ехо. Також включає 

суб'єктивну оцінку обслуговування (служба підтримки). 

 

 

2.4 Аналіз технологій безпеки мережевих пристроїв  

 

 

Крім описаних вище технологій створення захищеної віртуальної приватної 

мережі (Site-to-Site VPN) та захисту протоколу динамічної маршрутизації OSPF, 

при побудові транспортної мережі буде застосовано ряд додаткових технологій 

безпеки. 

 

Аутентифікація, авторизація та облік активності адміністраторів мережі 

 

Для захисту активного мережевого обладнання від зловмисних змін 

конфігурацій або для будь-якого обмеження доступу до нього використовується 

іменний доступ до інтерфейсу керування. Іменний доступ заснований на 

використанні імені та пароля користувача, перевірка яких називається 

аутентифікацією (Authentication). Після вдалої аутентифікації користувачеві 

потрібно назначити прав на виконання тих чи інших дій. Цей процес називається 

авторизацією (Authorization). Всі дії, які виконує користувач, потрібно 

обліковувати. Такий облік називається Accounting. Технології Authentication, 

Authorization та Accounting через близькість задач зазвичай об’єднують в єдину 

технологію AAA. 

Для контролю адміністративного доступу до мережевого обладнання на 

початковому етапі будуть використовуватися локальні облікові записи. Виконувані 

адміністратором дії будуть записуватись у системний журнал подій та 

відправлятись на сервер Syslog. 

Захищений інтерфейс керування мережевими пристроями. 



Для віддаленого доступу до інтерфейсу керування зазвичай використовують 

протоколи Telnet або SSH. Останній використовує шифрування даних, що 

передаються мережею, тому йому найчастіше віддається перевага. 

Додаткові техніки захисту мережі 

Для забезпечення захисту адміністративних інтерфейсів керування 

обладнанням рекомендується обмежити мережевий доступ до них лише з 

довірених підмереж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 ЗАСТОСУВАНЯ ПРИНЦИПІВ ДИНАМІЧНОГО РОЗПОДІЛУ ПОТОКІВ 

ІНФОРМАЦІЇ 

 

 

3.1 Верифікація методу послідовного наближення рішення до оптимального 

 

 

Для великих мереж, особливо якщо потрібно перерозподіляти потоки, тобто 

застосовувати динамічне управління потоками на мережі в умовах, що змінюються, 

пропонується використовувати метод послідовного наближення рішення до 

оптимального. 

При доведенні оптимальності розподілу потоків на мережі з комутацією 

пакетів, що забезпечує мінімізацію затримки пакету в мережі, зазвичай 

приймаються наступні припущення. У використовуваній при розгляді моделі 

мережі з комутацією пакетів, що має N вузлів комутації та М гілок, передбачається, 

що гілка складається з одного каналу, причому всі канали мережі, а також ВК 

абсолютно надійні. Пропускна спроможність каналу (гілки) βі постійна і рівна Сі 

пакетів/с. Приймається також, що час обробки пакетів у ВК складає К секунд, а час 

розповсюдження Рі сигналу (біта інформації) по каналу βі залежить від довжини 

каналу lі: Рі=lі/V, де V – швидкість розповсюдження сигналу по каналу. 

В моделі мережі передбачається також, що пакети, що надходять на ВКі і 

призначені для передачі на ВКj утворюють пуасоновський потік з середнім 

значенням λі,j пакетів/с. При цьому пакети в мережі не губляться і не виникають 

нові. 

Об’єм потоку пакетів, що надходить у ВКі 
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а загальний об’єм потоку, що надходить в мережу 
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Вважатимемо, що довжини всіх пакетів незалежні і розподілені по 

експоненціальному закону з середнім значенням 1/μ біт, де μ – інтенсивність 

обслуговування пакету або час передачі пакету, ємність пам’яті на ВК приймається 

необмеженою. 

Відношення λі/μ є важливою величиною, що характеризує навантаження уі, 

яке визначається як добуток середньої швидкості надходження пакетів в систему 

та середнього часу обслуговування (передачі) пакету, тобто 

 

уі=λі/μ.                                                   (3.3) 

 

По будь-якій гілці βl,k може проходити весь або деяка частина потоку пакетів 

λі,j (або уі,j), тобто 
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де θl,k
i,j – коефіцієнт розсіювання потоку λі,j (або уі,j), який визначає частину потоку, 

що відноситься до гілки βl,k, 0≤θl,k
i,j≤1. При цьому по одній і тій же гілці βl,k можуть 

проходити різні потоки в частковому або повному об’ємі. Тоді загальний потік, що 

надходить на гілку 
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При прийнятих вище припущеннях середній час затримки передачі пакету по 

мережі 
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де klkl TТ ,,  . 

Задача оптимального розподілу потоків пакетів по мережі полягає в 

знаходженні величин θl,k
i,j, при яких буде мінімальним середній час затримки 

передачі пакету в мережі Тсер. Вирішуючи дану задачу, необхідно мати на увазі, що 

при уl,k→Сl,k час затримки Тсер→∞. 

Метод послідовного наближення можна віднести до класу ітераційних 

методів і полягає у виконанні послідовності ітерації та кроків ітерацій. На нульовій 

ітерації, що складається з одного кроку, виконується розподіл потоків по 

найкоротшим шляхам, причому критерієм вибору найкоротшого шляху є час 

затримки пакету в цьому шляху. 

Спочатку знаходяться всі шляхи Шξ(j), по яким можлива передача кожного 

потоку. Потім для кожного з цих шляхів Шξ(j) з врахуванням тільки першого 

потоку λ1 по формулі (3.6) або (3.7) розраховується середній час затримки Тсер
Ш

ξ(1) 

у припущенні, що потік λj,j=1 передається тільки по одному шляху Шξ(1). Зі всіх 

можливих шляхів вибирається найкоротший, в якому Тсер
Ш

ξ(1) є мінімальним, і 

потік λ1 направляється по цьому шляху. 

Аналогічно вибираються шляхи для передачі решти потоків. 

Після того як всі потоки розподілені, по формулі (3.6) або (3.7) 

підраховується середній час затримки нульової ітерації Тсер 0. На цьому виконання 

нульової ітерації закінчується. Відмітимо, проте, що якщо на нульовій ітерації не 

знайдеться жодного найкоротшого шляху з Тсер
Ш

ξ(j)<∞ хоча б для одного потоку λj, 

то це значить, що реального плану розподілу потоків тільки по найкоротшим 



шляхам без їх розсіювання не існує. Тому в даному випадку відбувається умовний 

розподіл потоку по одному з «перенасичених» шляхів, для якого Тсер
Ш

ξ(j)=∞. 

На наступній ітерації передбачається вже розсіювання потоків. Процес 

розсіювання потоків методом послідовного наближення розглянемо на прикладі. 

Нехай задана орієнтовна мережа, зображена на рис. 3.1, в якій ВК3 знаходиться на 

супутнику. В мережу надходять два потоки пакетів інформації: λ1,4=2 пакета/с і 

λ3,2=1 пакет/с. Довжини пакетів розподілені по експоненті з середнім значенням, 

рівним одиниці. 

 

 

Рис. 3.1 Приклад мережі до використання методу послідовного наближення 

 

Таким чином, матриця вимог Ф задана у вигляді: 
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Крім того, задана матриця ємностей гілок у вигляді матриці пропускних 

спроможностей Сk,l пакетів/с: 
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Час затримки в передачі пакетів по гілкам представимо у вигляді матриці: 
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З матриці Т видно, що часом обробки на ВК та часом розповсюдження 

сигналів між наземними ВК для простоти нехтуємо, а нормалізований час 

розповсюдження сигналу при передачі на супутник і від супутника приймемо 

рівним 0,5. 

Виконаємо спочатку нульову ітерацію. Для цього побудуємо дерево шляхів 

для наявних двох потоків: λ1,4 (рис. 3.2, а) та λ3,2 (рис. 3.2, б). 

З рисунків видно, що для потоку λ1,4 є чотири шляхи: Ш1,2,4(1,4); Ш1,2,3,4(1,4); 

Ш1,3,4(1,4) та Ш1,3,2,4(1,4), а для потоку λ3,2 – три шляхи: Ш3,2(3,2); Ш3,4,2(3,2) та 

Ш3,1,2(3,2). Знайдемо найкоротші з них по критерію мінімальної затримки. Для 

цього по формулі (3.1) обчислимо час затримки в передачі пакетів для кожного з 

вказаних шляхів, вважаючи, що по мережі передається лише один потік і тільки по 

одному шляху. Отримаємо 

ТШ1,2,4(1,4)=2; 

ТШ1,2,3,4(1,4)=∞; 

ТШ1,3,4(1,4)=∞; 

ТШ1,3,2,4(1,4)=∞; 

ТШ3,2(3,2)=1,5; 

ТШ3,4,2(3,2)=2; 

ТШ3,1,2(3,2)=2. 

Таким чином, найкоротшим для потоку λ1,4 є шлях Ш1,2,4, а для потоку λ3,2 – 

шлях Ш3,2. Отже, θ1,2
1,4=θ2,4

1,4= θ3,2
3,2=1, а решта коефіцієнтів розсіювання рівні 0 

(рис. 3.2, в, г). По формулі (3.6) визначаємо Тсер 0=1,67. Переходимо до кроку 1 

першої ітерації. 

 



 

Рис. 3.2 Дерева шляхів 

 

 

Крок 1. На цьому кроці виконуємо розсіювання потоку λ1,4 на вихідному ВК1. 

Нехай приймемо крок розсіювання Δ=0,1. Тоді отримаємо θ1,2
1,4=0,9; θ1,3

1,4=0,1; 
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θ3,4
1,4=1; решта коефіцієнтів розсіювання при цьому не змінюються, тобто θ2,4

1,4= 

θ3,2
3,2=1 (рис. 3.2, д, г). 

З врахуванням цих коефіцієнтів розсіювання отримуємо: λ1,2
1,4=1,8; λ2,4

1,4=1,8; 

λ1,3
1,4=0,2; λ3,4

1,4=0,2; λ3,2
3,2=1. 

По формулі (3.6) визначаємо середній час затримки кроку 1 першої ітерації 

Тсер 1,1=1,63. Оскільки Тсер 1,1<Тсер 0, дане розсіювання приймається. Переходимо до 

кроку 2. 

Крок 2. На цьому кроці розсіюємо потік λ1,4 на транзитному ВК2, приймаючи 

θ2,4
1,4=0,9; θ2,3

1,4=0,1; θ3,4
1,4=1 і залишаючи решту результатів коефіцієнтів 

розсіювання без змін (рис. 3.2, е, г). З врахуванням коефіцієнтів розсіювання 

визначаємо об’єми потоків у гілках: λ1,2
1,4=1,8; λ2,4

1,4=1,62; λ2,3
1,4=0,18; λ3,4

1,4=0,18; 

λ1,3
1,4=0,2; λ3,4

1,4=0,2; λ3,2
3,2=1. 

Середній час затримки на кроці 2 першої ітерації Тсер 1,2=1,65. Оскільки Тсер 

1,2>Тсер 1,1, розсіювати потік λ1,4 на транзитному ВК2 недоцільно. Тому дане 

розсіювання не приймається і далі потік λ1,4 на ВК2 розсіюватися не буде, тобто 

після кроку 2 дерево шляхів для потоку λ1,4 змінилося (рис. 3.2, ж). 

Крок 3. На кроці 3 робиться спроба розсіяти потік λ1,4 на транзитному ВК3. 

При цьому приймається θ3,4
1,4=0,9; θ3,2

1,4=0,1 і θ2,4
1,4=1. Визначаємо об’єми потоків 

у гілках: λ1,2
1,4=1,8; λ2,4

1,4=1,8; λ1,3
1,4=0,2; λ3,4

1,4=0,18; λ3,2
1,4=0,02; λ3,4

1,4=0,02; λ3,2
3,2=1. 

Середній час затримки на кроці 3 Тсер 1,3=1,8. Оскільки Тсер 1,3>Тсер 1,1, то на 

транзитному ВК3 недоцільно розсіювати потік λ1,4. Тому для подальшого розгляду 

залишається дерево шляхів, показане на рис. 3.2, з. 

Оскільки можливі розсіювання потоку λ1,4 при постійному коефіцієнті 

розсіювання θ1,4 вичерпані, на подальших кроках першої ітерації виконується 

розсіювання потоку λ3,2. 

Крок 4. На цьому кроці отримуємо: θ3,2
3,2=0,9; θ3,1

3,2=0,1; θ1,2
3,2=1. Інші 

коефіцієнти залишаються такими, якими вони були на кроці 1 (рис. 2.9, д, и). 

Об’єми потоків у гілках: λ1,2
1,4=1,8; λ2,4

1,4=1,8; λ1,3
1,4=0,2; λ3,4

1,4=0,2; λ3,2
3,2=0,9; 

λ3,1
3,2=0,1; λ1,2

3,2=0,1. 



Визначаємо Тсер 1,4=1,64. Оскільки Тсер 1,4>Тсер 1,1, то цей варіант розсіювання 

не приймається і в подальшому потік λ3,2 по гілці β3,1 розсіюватися не буде. Тому 

для подальших кроків залишаються два дерева шляхів: для потоку λ1,4 (рис. 3.2, з) і 

для потоку λ3,2 (рис. 3.2, к). 

Крок 5. На цьому кроці θ3,2
3,2=0,9; θ3,4

3,2=0,1; θ4,2
3,2=1. Інші коефіцієнти 

залишаються такими, які були на кроці 1 (рис. 2.9, з, к). Об’єми потоків в гілках: 

λ1,2
1,4=1,8; λ2,4

1,4=1,8; λ1,3
1,4=0,2; λ3,4

1,4=0,2; λ3,2
3,2=0,9; λ3,4

3,2=0,1; λ4,2
3,2=0,1. 

Знаходимо Тсер 1,5=1,605. Оскільки  Тсер 1,5<Тсер 1,1, то варіант розсіювання 

кроку 5 приймається і в подальшому буде проводитися порівняння з Тсер 1,5. 

Переходимо до другої ітерації. 

Крок 1. Збільшуємо розсіювання потоку λ1,4. Отримуємо: θ1,2
1,4=0,8; θ1,3

1,4=0,2; 

θ3,4
1,4=1; θ2,4

1,4=1. Об’єми потоків у гілках: λ1,2
1,4=1,6; λ2,4

1,4=1,6; λ1,3
1,4=0,4; λ3,4

1,4=0,4; 

λ3,2
3,2=0,9; λ3,4

3,2=0,1; λ4,2
3,2=0,1. 

Знаходимо Тсер 2,1=1,52. Оскільки  Тсер 2,1<Тсер 1,5, то дане розсіювання 

приймається. 

Крок 2. Збільшуємо розсіювання потоку λ3,2. Отримуємо: θ3,2
3,2=0,8; θ3,4

3,2=0,2; 

θ4,2
3,2=1. Об’єми потоків у гілках: λ1,2

1,4=1,6; λ2,4
1,4=1,6; λ1,3

1,4=0,4; λ3,4
1,4=0,4; 

λ3,2
3,2=0,8; λ3,4

3,2=0,2; λ4,2
3,2=0,2. 

Отримуємо Тсер 2,2=1,514. Оскільки Тсер 2,2<Тсер 2,1, то дане розсіювання 

приймається. 

Переходимо до третьої ітерації. 

Крок 1. Збільшуємо розсіювання потоку λ1,4. Отримуємо: θ1,2
1,4=0,7; θ1,3

1,4=0,3; 

θ3,4
1,4=1; θ2,4

1,4=1. Об’єми потоків у гілках: λ1,2
1,4=1,4; λ2,4

1,4=1,4; λ1,3
1,4=0,6; λ3,4

1,4=0,6; 

λ3,2
3,2=0,8; λ3,4

3,2=0,2; λ4,2
3,2=0,2. 

Знаходимо Тсер 3,1=1,52. Оскільки  Тсер 3,1>Тсер 2,2, то дане розсіювання не 

приймається. 

Крок 2. Збільшуємо розсіювання потоку λ3,2. Отримуємо: θ3,2
3,2=0,7; θ3,4

3,2=0,3; 

θ4,2
3,2=1. Об’єми потоків у гілках: λ1,2

1,4=1,6; λ2,4
1,4=1,6; λ1,3

1,4=0,4; λ3,4
1,4=0,4; 

λ3,2
3,2=0,7; λ3,4

3,2=0,3; λ4,2
3,2=0,3. 



Отримуємо Тсер 3,2=1,52. Оскільки  Тсер 3,2>Тсер 2,2, то дане розсіювання не 

приймається. 

Оскільки на третій ітерації не отримано жодного прийнятого розсіювання, 

процес оптимізації розподілу потоків на цьому закінчується. Таким чином, 

отримано розподіл потоків (крок 2 другої ітерації), при якому Тсер 2,2=1,514. 

 

 

3.2 Аналіз ефективності застосування динамічного розподілу потоків 

інформації 

 

 

Одним з ефективних способів підвищення використання каналів та 

з’єднувальних ліній на мережах в умовах, що змінюються, є динамічний розподіл 

потоків інформації. 

Динамічний розподіл потоків інформації, забезпечуючи адаптацію плану 

розподілу шляхів передачі інформації, тобто порядку їхнього вибору при 

встановленні з’єднання між кореспондуючими вузлами комутації (ВК), до умов, 

що змінюються на мережі (локальним перевантаженням на окремих напрямках або 

ділянках мережі, ушкодженням каналів або їх пучків, виходу з ладу окремих ВК і 

т.п.), дозволяє найбільш ефективно використовувати наявні на даний момент 

ресурси і тим самим мінімізувати затримку при передачі пакетів. 

В інфокомунікаційних мережах досить ефективно застосовувати в тій або 

іншій степені динамічний розподіл потоків інформації або іншими словами це є 

адаптивна маршрутизація.  

Для забезпечення динамічного розподілу потоків інформації на мережі 

повинна бути використана система динамічного управління розподілом потоків, 

що є підсистемою загальної СДУП. Ефективність функціонування системи 

динамічного управління розподілом потоків у значній мірі залежить від 

використовуваного в ній методу. Однак навіть у випадку застосування "ідеального" 

методу динамічний розподіл потоків інформації  не у всіх випадках є ефективним. 



Передача пакетів при динамічному управлінні потоків пакетів 

забезпечується не тільки по прямому шляху, а й по будь-якому з наявних  обхідних 

шляхів в залежності від ситуації на мережі. 

Імовірність зайнятості ресурсів цього шляху (або просто зайнятості шляху), 

обумовлена імовірністю зайнятості ресурсів пам’яті на ВК, через які проходить цей 

шлях, і/або імовірністю зайнятості віртуальних каналів, характеризується 

коефіцієнтом його використання ρ, 0≤ρ≤1, а імовірність незайнятості шляху – (1-ρ). 

При рівномірному навантаженні на всій мережі ймовірність наявності зайнятого 

основного, але вільного одного обхідного шляху, тобто  імовірність вибору 

обхідного шляху для передачі пакетів Р≈ρ(1-ρ), а N-1 обхідних шляхів - Р≈ρ(1-ρN-

1). 

На рис. 3.3 приведені графіки залежності імовірності Р вибору обхідного 

шляху від коефіцієнта використання каналів ρ при наявності двох, трьох і чотирьох 

допустимих напрямків (шляхів) передачі пакетів. Як видно з рис. 3.3, імовірність Р 

вибору одного з N-1 обхідних шляхів є невеликою як при малих значеннях ρ 

(навантаження невелике, а тому немає необхідності використовувати не прямий, а 

обхідний шлях), так і при великих значеннях ρ. Оскільки обхідний шлях звичайно 

є більш довгим шляхом, то вибір його для передачі приводить до підвищення 

загального коефіцієнта використання каналів. Нехай коефіцієнт використання 

збільшується рівномірно по мережі на α, тоді 

 

Р≈ρ(1+α)(1-[ρ(1+α)]N-1),                                      (3.8) 

 

причому ця залежність є доречною при ρ<1/(1+α).  

На рис. 3.4 представлені графіки залежності Р від ρ при використанні 

обхідних шляхів з врахуванням, що α=20%. 
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Рис. 3.3 Графіки залежності імовірності Р вибору обхідного шляху від 

коефіцієнта використання каналів ρ при наявності двох, трьох і чотирьох 

допустимих напрямків (шляхів) передачі пакетів 
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Рис. 3.4 Графіки залежності Р від ρ при використанні обхідних шляхів з 

врахуванням, що α=20% 

 

Як відомо, середній час затримки повідомлення в мережі, включаючи 

очікування на передачу по каналах за умови статичного розподілу шляхів передачі 

пакетів, пуасоновських потоків, експонентного розподілу довжин повідомлень із 

середнім числом пакетів L, і нормалізованого одиничного часу передачі пакета по 

каналу, 

 

τст=HL/(1-ρ),                                              (3.9) 



 

де H - середня кількість транзитних ділянок в обраному шляху передачі пакетів. 

При динамічному розподілі потоків пакетів можливі два варіанти: або пакети 

одного повідомлення очікують звільнення каналу в спочатку обраному шляху для 

даного повідомлення (мережа віртуальних каналів), або передаються по кожному з 

обхідних шляхів (дейтаграмний режим). 

У першому випадку 

 

τд1=HL/(1-ρ(1+α)),                                            (3.10) 

 

де (1+α) враховує той факт, що частина навантаження при динамічному управлінні 

розподілом потоків пакетів буде передана по більш довгих шляхах.  

В другому випадку за умови відсутності очікування передачі по каналах час 

затримки повідомлення в мережі складається з часу, необхідного для передачі L 

пакетів з першого (вихідного) ВК, і часу передачі кожного пакета з Н(1+α)-1 інших 

(транзитних) ВК. Вважаючи, що час, що витрачається на передачу одного пакета, 

дорівнює одиниці, загальний час, необхідний для передачі з вихідного вузла L 

пакетів, дорівнює L одиниць. 

Оскільки при дейтаграмному режимі всі пакети одного повідомлення 

передаються по мережі паралельно по різних шляхах, то можна прийняти, що час 

передачі всіх пакетів через транзитні ВК чисельно дорівнює часу передачі по 

мережі одного пакета. Таким чином, при дейтаграмному режимі передача пакетів 

через транзитні ВК займає Н(1+α)-1 одиниць часу. Отже, 

 

τд2=L+Н(1+α)-1.                                            (3.11) 

 

Враховуючи (3.9) для основного шляху і (3.11) для обхідних шляхів, 

знаходимо сумарний середній час затримки повідомлень у мережі при 

динамічному розподілі потоків пакетів 

 



τд=(1-Р)Н/(1-ρ)+Р(L-1+H(1+α))                                  (3.12)  

 

На рис. 3.5 зображені графіки залежності середнього часу затримки в мережі 

від використання каналів у випадку статичного (постійних маршрутів) - крива τ1(ρ) 

- і динамічного (динамічної маршрутизації) розподілів пакетів при α=20% і 

наявності двох (N=2) - крива τ2(ρ) - і чотирьох (N= 4) - крива τ3(ρ) - допустимих 

шляхів передачі пакетів. Як видно з рисунку, динамічна маршрутизація ефективна 

тільки при середньому використанні каналів. 
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Рис. 3.5 Графіки залежності середнього часу затримки в мережі від 

використання каналів 

  

Однак варто зауважити, що дане порівняння динамічного і статичного 

розподілів потоків пакетів проведено для рівномірного розподілу навантаження по 

абсолютно надійній мережі. При перекосах навантажень і/або виникненні будь-

яких пошкоджень на мережі (каналів або ВК) динамічний розподіл потоків пакетів 

приводить до істотно більшого ефекту. 

Таким чином, динамічне управління розподілом потоків інформації 

найбільш ефективно в умовах тяжінь, що змінюються, і/або можливих пошкоджень 

на мережі. При цьому в умовах значного перевантаження мережі застосування 

тільки одного динамічного управління розподілом потоків інформації може не 

тільки не поліпшити, але навіть погіршити показники якості передачі повідомлень 

(затримку передачі повідомлень). Тому динамічне управління розподілом потоків 



інформації необхідно застосовувати в сполученні з іншими методами й у першу 

чергу методом управління об’ємом потоку інформації, що надходить у мережу. 

 

 

3.3 Особливості управління розподілом потоків запитів 

 

 

З погляду динамічного розподілу потоків пакетів (тобто  маршрутизації) 

доцільно розрізняти дві групи модифікацій пакетної комутації: модифікації з 

віртуальними каналами або з’єднанням (пакетна комутація з віртуальними 

каналами) і модифікації, пов'язані з дейтаграмним режимом роботи. При цьому 

перша група модифікацій пакетної комутації, коли вибір маршруту передачі 

пакетів здійснюється спеціальним пакетом виклику, багато в чому близька методу 

комутації каналів. Тому при пакетній комутації з віртуальними каналами і 

комутації каналів можуть використовуватися одні і ті ж методи динамічного 

управління потоками викликів. На інфокомунікаційній мережі відповідно до  

відкритої системи її архітектури процеси маршрутизації виконуються на третьому 

(мережному) рівні безпосередньо після процесів, що виконуються на канальному 

рівні. При цьому процеси маршрутизації у свою чергу можна представити у виді 

трьох рівнів: 

1) передачі пакетів по обраному маршруту (шляху); 

2) вибору шляху передачі пакетів по таблицях маршрутів; 

3) корекції матриці маршрутів.  

До динамічного управління розподілом потоків пакетів з цих трьох рівнів 

процесів маршрутизації відносяться процеси третього рівня. Процеси ж нижчих 

(першого і другого) рівнів забезпечують лише передачу пакетів від джерел до 

споживача інформації. При цьому якщо порівняти їх з процесами передачі 

інформації по мережі з комутацією каналів, то процеси другого рівня на мережі 

пакетної комутації аналогічні встановленню з'єднання на мережі комутації каналів, 

а першого рівня - передачі інформації по встановленому каналу. 



У зв'язку з тим, що при дейтаграмному режимі перед передачею 

інформаційних пакетів жоден маршрут не вибирається і не встановлюється 

визначений віртуальний канал між джерелом і споживачем інформації, 

необхідність у виконанні процесів першого рівня відпадає. Крім того, при 

дейтаграмному режимі не передбачаються спеціальні пакети виклику, що 

забезпечують заздалегідь вибір маршрутів передачі інформаційних пакетів. У 

даному випадку він вибирається в процесі передачі інформаційних пакетів по 

мережі, тобто процеси другого рівня - вибір напрямку передачі по таблиці 

маршрутів - здійснюються незалежно для кожного пакета (як пакета віртуального 

виклику, так і інформаційного) того або іншого повідомлення. Отже, пакети одного 

повідомлення протягом одного сеансу зв'язку можуть передаватися по різних 

шляхах. Корекція матриці маршрутів при дейтаграмному режимі може 

виконуватися методами, що аналогічні методам динамічного розподілу 

інформаційних потоків, які застосовуються на мережах пакетної комутації з 

віртуальними каналами. 

Варто зазначити, що мінімальний середній час затримки пакета в мережі 

досягається при розсіюванні потоку пакетів. На мережі пакетної комутації це 

можливо тільки при дейтаграмному режимі. При пакетній комутації з 

використанням віртуальних каналів таке розсіювання допустиме тільки для потоку 

пакетів викликів, коли вибирається маршрут проходження віртуальних каналів на 

основі методу, аналогічного ймовірносно-ігровому, призначеному для мережі 

комутації каналів. Таким чином, при дейтаграмному режимі досягаються більш 

високе використання ресурсів і менший середній час затримки пакета в мережі, ніж 

на мережі з віртуальними каналами. 

 

 

 

 

 

 


