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ВСТУП 
 
 

 Історично приватні WAN розроблялись за допомогою виділених 
орендованих підключень, кожна лінія забезпечувала з'єднання "точка-точка" між 
двома комп’ютерами клієнтів. Такі мережі дорого встановлювати, особливо якщо 
з'єднання між комп’ютерами потребують підтримки певного рівня надмірності. У 
такій системі також немає можливості поділяти пропускну здатність, що не 
використовується, на декілька клієнтів або, навпаки, динамічно збільшувати 
пропускну здатність між окремими комп’ютерами з метою задоволення 
короткочасних піків попиту. 
 Віртуальні приватні мережі (VPN) - це метод з'єднання декількох пристроїв, 
що належать клієнту, за допомогою магістральної мережі постачальника послуг 
(SP) замість виділених орендованих ліній. Кожен сайт клієнта безпосередньо 
підключений до магістралі SP. SP може запропонувати VPN-послугу більш 
економічною, ніж якщо спеціальні приватні WAN будуються кожним 
індивідуальним клієнтом, оскільки SP може обмінюватися однаковими 
мережевими ресурсами магістралі (пропускна здатність, надлишкові зв'язки) між 
багатьма клієнтами. Замовник також отримує прибуток, передаючи в аутсорсинг 
складне завдання планування, надання та управління географічно розподіленою 
мережею для постачальника послуг. 
 На жаль, існуючі рішення VPN не всі взаємодіють і можуть бути прив'язані 
до одного постачальника обладнання та / або одного постачальника послуги. Це 
створило сильний інтерес до VPN на основі IP, що працюють через 
загальнодоступний Інтернет з використанням сумісних реалізацій на основі 
стандартів, які працюють у декількох SP. 
 Багато цих рішень на основі IP вимагають відображення IP-адрес або 
подвійного інкапсуляції з використанням двох заголовків IP. Це може створити 
проблему складного керування конфігурацією та вимагає додаткової обробки при 
вході в та виході з мереж SP. 
 Все більше й більше мережевих операторів починають використовувати 
методи мереж нового покоління в телекомунікаційних мережах. Однією з таких 
методик є багатопротокольна комутація на основі міток (MPLS1). MPLS 
забезпечує швидку та надійну маршрутизацію мережевих пакетів порівняно зі 
стандартними процедурами маршрутизації, що застосовуються в мережах IP, та 
широкий спектр функціональності та високої масштабованості для задоволення 
потреб все більшої кількості користувачів в мережах. Через зростаючу складність 
структури сьогоднішніх мереж зросла потреба в їх детальному плануванні. 

Віртуальна приватна мережа MPLS (MPLS VPN) - це гнучкий метод 
транспортування та маршрутизації декількох типів мережевого трафіку за 
допомогою основної мережі MPLS. На краях мережі є один або кілька 
маршрутизаторів Customer Edge (CE3), які підключаються до одного або 
декількох маршрутизаторів провайдера Edge (PE4), тобто. маршрутизатори 
постачальника послуг зв'язку. Ці маршрутизатори використовують відповідні 
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протоколи маршрутизації для обміну даними всередині та між окремими 
автономними системами, щоб динамічно спілкуватися між собою. 

Віртуальна приватна мережа (VPN) забезпечує безпечне (зашифроване) 
з’єднання через загальнодоступну (Інтернет) мережу. Це означає, що 
користувачам VPN дозволено надсилати та отримувати конфіденційну 
інформацію через загальнодоступну мережу, як якщо б їхні комп'ютери були 
безпосередньо підключені до тієї самої локальної мережі (LAN), навіть якщо вони 
фізично не будуть розташовані в одній мережі. 
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ПЕРЕЛIК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 

 
 

xDSL (x Digital Subscriber Line) - технологія, заснована на передачі 
інформації через мідну пару. 

FTTx (Fiber To The x) - технологія, заснована на передачі інформації через 
оптичні волокна. 

WiMAX  (Worldwide Interoperability for Microwave Access) - бездротова 
система цифрового зв'язку, призначена для формування 
бездротових регіональних мереж. 

ATM (Asynchronous Transfer Mode) - техніка передачі в телекомунікаціях, 
що базується на асинхронному часі. Мультиплексування ділянок 
трафіку розміром 53 байти, 48 з яких - корисний трафік, а 5 
складають заголовок. 

MPLS (MultiProtocol Label Switching) - багатопротокольне тегування, яке 
використовується в основних мережах провайдера. 

VPN (Virtual Private Network) - комп'ютерна мережа, яка з'єднує віддалені 
мережі за допомогою громадських мереж зв'язку, таких як Інтернет. 

CE (Customer Edge) - межевий маршрутизатор, розташований у 
просторі користувача, який підключений до маршрутизатора PE. 

PE (Provider Edge) - крайовий маршрутизатор у мережі постачальника 
послуг, на якому розміщується та вилучається мітка. 

LAN (Local Area Network) - мережа, призначена для підключення 
комп'ютерів та інших мережевих пристроїв на невеликих відстанях. 

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) - домінуюча технологія 
мультиплексування та передачі цифрових сигналів у транспортній 
мережі, від мови та даних до відеосигналів. 

VLAN (Virtual Local Area Network) - реалізація локальної мережі, в якій 
досягається логічний розподіл домену незалежно від фізичного 
підключення мережевих пристроїв до мережевих комутаторів. 

ISO/OSI  (Open Systems Interconnection Basic Reference Mode)  - абстрактна 
шарувата модель, яка служить рекомендацією для професіоналів з 
розробки комп'ютерних мереж та протоколів. 

PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) - технологія, що використовується 
в телекомунікаційних мережах для передачі великої кількості даних 
через цифрове транспортне обладнання, наприклад волоконно-
оптичні та мікрохвильові радіосистеми. 

STM Synchronous Transport Modules) - стандарт для передачі даних через 
SONET. 

OTN (Optical Transport Network) - оптична мережа передачі, що 
складається з набору оптичних елементів, з'єднаних оптичними 
волокнами. 
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TCP / IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) - протоколи, за 
допомогою яких відбувається обмін даними між комп'ютерами 
через Інтернет-з'єднання. 

OSPF (Open Shortest Path First) - Протокол маршрутизації, протокол стану 
з'єднання, який вимагає надсилання повідомлень про стан з'єднання 
іншим маршрутизаторам у межах того ж ієрархічного простору. 

IETF (Internet Engineering Task Force) - всесвітня організація, яка 
розробляє та публікує стандарти для Інтернету у вигляді документів 
під назвою Запит на коментар - RFC. 

FR (Frame Relay) - це високоефективний протокол WAN, який працює 
на фізичних рівнях і рівнях передачі даних еталонної моделі OSI. 

LER (Label Edge Router) - Маршрутизатори, розташовані у точках входу 
та виходу мережі MPLS, обробляють як марковані, так і 
немарковані пакети. 

QoS (Quality of Service) - Механізм контролю за резервуванням 
мережевих ресурсів (наприклад, пропускної здатності мережі). 

LDP (Label Distribution Protocol) - протокол, що забезпечує обмін 
пов'язаними мітками між маршрутизаторами. 

RSVP-

TE 

(Resource Reservation Protocol – Traffic Engineering) - 
використовується для встановлення LSP транспорту MPLS, коли є 
вимоги до методик управління мережевим трафіком. 

CR-LDP (Constraint-based Routing LDP) - протокол, що містить розширення 
для протоколу LDP, дозволяє поширювати інформацію, яка 
використовується для встановлення шляхів, що перевищують 
доступний протокол маршрутизації. 

LSR (Label Edge Router) - маршрутизатор MPLS, який виконує лише 
маршрутизацію на основі тегів. 

LSP (Label Switched Path) - Односторонній маршрут через мережу MPLS. 

NHLFE (Next Hop Label Forwarding Entry) - використовується при 
пересиланні позначеного пакету, містить інформацію про наступний 
стрибок пакету. 

LFIB (Label Forwarding Information Base) - Таблиця, яка використовується 
маршрутизатором для пересилання пакетів, позначених через 
мережу. 

FEC (Fowarding Equivalence Class) - група вхідних пакетів з подібними 
характеристиками. 

intSERV (Integrated Services) - архітектура, яка визначає елементи, які 
гарантують якість обслуговування (QoS) в мережах. 

IGP (Interior Gateway Protocol) - протокол, який використовується для 
розподілу інформації про маршрути в автономних системах. 

SPF (Shortest Path First) - алгоритм маршрутизації, в якому 
маршрутизатор обчислює найкоротший шлях між кожною парою 
вузлів у мережі. 

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) - протокол 
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маршрутизації, який забезпечує хорошу масштабованість, а також 
надзвичайно швидку конвергенцію мережі. 

DUAL (Diffusing Update Algorithm) - алгоритм конвергенції, який 
використовується для запобігання циклів маршрутизації шляхом 
безперервного обчислення маршруту. 

P (Provider) - Маршрутизатор, який функціонує як маршрутизатор 
маршрутизованої основної мережі, зазвичай підключається до 
одного або декількох маршрутизаторів PE. 

PIM (Protocol Independent Multicast) - набір протоколів маршрутизації 
для багатоадресної розсилки, кожен оптимізований для різного 
середовища. 

TE (Traffic Engineering) - метод оптимізації продуктивності 
телекомунікаційної мережі шляхом динамічного аналізу, 
прогнозування та регулювання поведінки даних, що передаються 
через цю мережу. 

ECMP (Equal Cost Multi Path) - Механізм переадресації маршрутів пакету 
за окремими трасами з однаковою варістю. 

PHP (Penultimate hop popping) - процес, для використання якого 
використовується найновіший тег MPLS за допомогою тегового 
пакету, який використовується для маршрутизації LSR, але нижчий 
пакет передається LER. 

NMS (Network Management System) - система, доступна для 
використання, розширення та оптимізації мереж. 

DiffServ (Differentiated Service) - архітектура, яка дозволяє диференціювати 
послуги по всій мережі шляхом призначення відповідного рівня 
сервісу для різних додатків, зберігаючи високий ступінь 
масштабованості. 

Intserv (Integrated Service) - архітектура, яка визначає елементи, які 
гарантують якість обслуговування (QoS) в мережах. 

ToS (Type of Service)- байт у заголовку IPv4, що використовується для 
категоризації класів трафіку. 

DS (Differentiated Services) - альтернативне поле заголовка, яке визначає 
диференційовані послуги. 

CoS (Class of Service) - спосіб управління кількома профілями трафіку по 
мережі, надаючи певним типам трафіку пріоритет перед іншими. 

FDM (Frequency  Division Multiplexing) - техніка, за допомогою якої 
загальна пропускна здатність, наявна в середовищі зв'язку, 
поділяється на ряд невідповідних смуг частот, кожна з яких 
використовується для передачі окремого сигналу. 

VPWS (Virtual Private Wire Service) - найпростіша форма для включення 
Ethernet-послуг через MPLS. 

VPLS (Virtual Private LAN services) - клас VPN, який підтримує з'єднання 
декількох точок в одному мостовому домені через керовану мережу 
IP / MPLS. 
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VRF (VPN routing and forwarding) - Віртуальна таблиця переадресації та 
маршрутизації, яка використовується для переадресації сайту на 
сайт. 

MP-

BGP 

(Multiprotocol BGP) - розширення протоколу BGP, що дозволяє 
паралельно розподіляти різні типи адрес. 

VPRN (Virtual Private Routed Network) - послуга, яка з'єднує декілька гілок 
в одній логічній архітектурі маршрутизації через мережу IP / MPLS 
постачальника. 

FR 

DLCI 

(Frame Relay Data Link Connection Identifiers) - номер, що 
зберігається в заголовку кадру, що проходить через мережу Frame 
Relay. 

WAN (Wide Area Network) - мережа даних, яка охоплює велику 
географічну область: міста, країни чи континенти. 

IPX (Internetwork Packet Exchange) - набір протоколів комутації пакетів 
та послідовних протоколів, призначених для роботи в малих і 
великих мережах. 

SNA (Systems Network Architecture) - архітектура передачі даних, 
створена IBM для визначення загальних умов для зв'язку між 
широким спектром апаратних та програмних засобів IBM та інших 
платформ. 

PWE3 (Pseudowire Emulation Edge-to-Edge) - архітектура, яка визначає 
інкапсуляцію, транспорт, контроль, управління, сумісність та 
безпеку служб, що емулюються через визначені IETF PSN. 

L2TPv3 (Layer 2 Tunnelling Protocol Version 3) - Базовий протокол 
управління та інкапсуляції для тунелювання декількох з'єднань 
другого рівня між двома IP-вузлами. 

PSN (Packet Switched Network) - тип комп'ютерної комунікаційної 
мережі, яка групує та передає дані у вигляді невеликих пакетів. 

GRE (Generic Routing Encapsulation) - протокол тунелювання, 
розроблений Cisco Systems, який може захоплювати широкий 
спектр протоколів мережевого рівня у віртуальних з'єднаннях точка-
точка через IP-мережу. 

MAC (Media Access Control) - адреса, закодована в ПЗУ кожного 
мережевого пристрою. Він складається з 48 біт і унікальний для 
кожного пристрою. 

IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) - протокол, який 
використовується маршрутизаторами для обміну даними про 
маршрутизацію в автономній системі. 

RIP (Routing Information Protocol) - найстаріший протокол 
маршрутизації, який використовується в Інтернеті. Він надсилає 
нові повідомлення про маршрутизацію через рівні проміжки часу 
або коли топологія мережі змінюється. 

GRE (Generic Routing Encapsulation) - протокол інкапсуляції IP, який 
використовується для передачі IP-пакетів по мережі. 
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RR (Route Reflector) - функція iBGP, яка виключає потребу в BGP 
"повномережній" топології. 

TLS (Transport Layer Security) - криптографічний протокол, що 
забезпечує безпечний зв’язок через Інтернет для таких речей, як 
Інтернет-банкінг (через протокол HTTP), електронна пошта, 
Інтернет-факс та інші форми передачі даних. 

FRR (Fast ReRoute) - MPLS і IP технологія стійкості, яка забезпечує 
швидке відновлення після збоїв зв'язку трафіку або маршрутизатора 
для критично важливих послуг. 

AToM (Any transport over MPLS) - рішення, що задовольняє потреби 
постачальників послуг, які хотіли б впровадити MPLS та 
пропонувати такі послуги, як агрегація другого рівня та віртуальні 
орендовані лінії. 

HDLC (High-Level Data Link Control) - набір протоколів або правил для 
передачі даних між мережевими сайтами. Інформація 
організовується в блок і надсилається по мережі до пункту 
призначення, що підтверджує успішне прибуття. 

VC (Virtual Circuit) - засіб передачі даних через комп'ютерну мережу, 
що комутується пакетом, таким чином, що між джерельною та 
кінцевою системами цих даних виявляється окреме з'єднання 
фізичного рівня. 

PDU (Protocol Data Unit) - одиниця даних, визначена в протоколі певного 
рівня, що складається з інформації управління протоколом та 
можливих даних користувача цього рівня. 

BECN (Backward Explicit Congestion Notification) - частина заголовка, який 
передає терміналу призначення, що вимагає від оригінального 
терміналу повільніше надсилати дані. 

FECN (Forward Explicit Congestion Notification) - біт заголовка, що 
передається джерелом (відправленням) терміналу з проханням 
термінал (отримувач) сповільнити його запити даних. 

DE (Discard Eligibility) – біт який використовується для вказівки, що 
кадр має меншу важливість, ніж інші кадри, і його слід скинути 
спочатку, якщо в мережі виникає перевантаженість. 

ILMI (Integrated Local Management Interface) - протокол, що 
використовується для обміну інформацією про стан та конфігурацію 
таку як зареєстрований префікс мережі ATM, зареєстровані ATM 
адреси та інше. 

LMI (Local Management Interface) - набір розширень протоколу Frame 
Relay, призначених для надання інформації про стан мереж Frame 
Relay та розширення технологічних можливостей. 

L2TP (Layer 2 Tunnel Protocol) - протокол тунелювання, який 
використовується для підтримки віртуальних приватних мереж 
(VPN) або як частина послуг провайдера. 

UDP (User Datagram Protocol) - протокол, який дозволяє надсилати 
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короткі повідомлення (дейтаграми) між програмами на мережевих 
комп'ютерах. 

MITM (Man-in-the-middle attack) - атака, при якій зловмисник таємно 
передає та, можливо, змінює спілкування між двома сторонами, які 
вважають, що вони спілкуються безпосередньо між собою. 

IPSec (Internet Protocol Security) - набір протоколів, що забезпечують 
безпеку протоколу IP. 

RFC 

4761 

Стандарт доступності мережевого рівня IETF BGP, який містить 
інформацію для автоматичного виявлення та сигналізації в 
оновленнях BGP. 

RFC 

4762 

RFC 4762 - Стандарт доступності мережевого рівня IETF BGP, який 
містить інформацію для автоматичного виявлення та сигналізації в 
оновленнях LDP. 

POP (Point of Presence) - точка штучного розмежування або взаємодії між 
об'єктами зв'язку. 

GUI (Graphical User Interface) - тип користувальницького інтерфейсу, 
який дозволяє користувачам взаємодіяти з електронними 
пристроями за допомогою графічних значків та візуальних 
індикаторів, таких як вторинні позначення, замість текстового 
інтерфейсу користувача що потребує введення команд. 

MIB (Management Information Base) - сховище комп'ютерної інформації, 
яке використовує SNMP та інші варіації. 

SNMP (Simple Network Management Protocol) - простий протокол, який 
найчастіше використовується сьогодні для контролю та управління 
мережевими пристроями в мережах TCP / IP. Це дає змогу 
адміністраторам мережі керувати продуктивністю мережі, 
знаходити та вирішувати мережеві проблеми, а також планувати 
потреби зростання мережі. 

XML (Extensible Markup Language) - набір правил електронного 
кодування документів. Він також використовується для обміну 
даними через Інтернет. 

CSV (Comma-Separated Values) - обмежений текстовий файл, який 
використовує кому для розділення значень. Зберігає електронні 
таблиці (цифри та текст) у простому тексті. 

NetFlow Мережевий протокол, розроблений Cisco для збору інформації про 
трафік IP та моніторинг мережевого трафіку. 

sFlow Стандартна технологія моніторингу високошвидкісних 
комутаційних мереж. Це забезпечує повну наочність використання 
мереж, що дозволяють оптимізувати продуктивність, виставляти 
рахунки за використання та захищати від загроз безпеці. 

VOiP (Voice over Internet Protocol) - технологія зв'язку, яка дозволяє 
передавати аудіокомунікацію через Інтернет. 

AS (Multi - Autonomous System) - Мережа або сукупність мереж, якими 
керує та які контролює лише одна організація. 
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CT (Class Type) - набір, що використовується для розподілу пропускної 
здатності, маршрутизації на основі обмежень та контролю доступу. 

P2MP (point-to-multipoint) - мережа зв'язку, яка забезпечує маршрут від 
одного місця до кількох локацій. 

ISIS (Intermediate System-to-Intermediate System) - протокол 
маршрутизації, призначений для ефективного переміщення 
інформації в межах комп'ютерної мережі, групи фізично 
підключених комп'ютерів або подібних пристроїв. 

DANI (Distributed Artificial Neural Intelligence) - мультиалгоритмічне 
програмне забезпечення, яке використовується для планування, 
прогнозування та оптимізації. 
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1. MPLS ЯК МЕРЕЖЕВА ТЕХНОЛОГІЯ 
 

 
1.1 Архітектура телекомунікаційних мереж 

 
 1.1.1 Перегляд мережевої архітектури 
 

Інтернет це глобальна мережа пакетної передачі даних що складається з 
великої кількості взаємопов'язаних мереж, призначених для надання 
телекомунікаційних послуг. У кожній із мереж постачальників послуг зв'язку є дві 
основні частини: мережа доступу та основна мережа (рис. 1.1). 

 
Рис. 1.1 Мережева архітектура 

 
 Мережа доступу може бути визначена як мережа, до якої користувачі або їх 
обладнання (наприклад мобільний телефон, стаціонарний телефон, персональний 
комп'ютер) підключаються. Мережа доступу може бути дротовою або 
бездротовою. Основою є дротовий доступ, тоді як бездротовий дозволяє 
користуватись ресурсом в русі (наприклад, радіоканал у мобільній мережі), 
зазначивши що в мобільних мережах можливість доступу вирішується лише за 
допомогою радіопередачі. 
 Деякі приклади широкосмугових рішень в мережах доступу засновані на 
застосуванні: цифрових абонентських ліній (xDSL), оптичного волокна (FTTx), 
мікрохвильового доступу (WiMAX) та кабельних ліній. [1] 
 Основна мережа - це мережа, яка з'єднує системи в мережі доступу та 
забезпечує зв'язок з іншими мережами. Вона має високу місткість та  складається 
з високопродуктивних систем. Окрім комутації та маршрутизації інформаційних 
потоків, основна мережа забезпечує розгортання телекомунікаційних послуг та 
додатків, їх адаптацію до вимог та захисту користувачів а також розташування 
користувачів у мобільних мережах. Деякі приклади рішень, що використовуються 
в основних мережах, є багатопротокольною комутацією на основі міток (MPLS), 
асинхронною передачею даних (ATM) та синхронною цифровою ієрархією (SDH). 
 Постачальники володіють, користуються та модернізують свої мережі 
доступу, але зі зростанням попиту клієнтів зміни необхідні і в основних мережах. 
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Оскільки основна мережа з'єднує окремі вузли мереж доступу, для того, щоб мати 
можливість передавати дані, повинна існувати центральна мережа, що з'єднує два 
кінці мережі доступу. [2] 
 Архітектура мережі залежить від багатьох факторів, таких як: вимоги 
замовника, тип телекомунікаційних послуг та виробник мережевого обладнання. 
Система Cisco пропонує трирівневу ієрархічну модель мережі: основний рівень, 
розподільний рівень та рівень доступу (мал. 1.2.). 

 
Рис. 1.2 Мережева архітектура провайдера [3] 

 
Основний шар складається з найбільших, найшвидших і найдорожчих 

маршрутизаторів, і вважається основною мережею. Маршрутизатори основного 
рівня використовуються для підключення географічно розділених мереж та для 
зміни інформації в Інтернеті якомога швидше. Перемикачі, що працюють на 
базових шарах перемикання пакетів є найбільш швидкими. 

Шар розподілу та агрегації розташований між шарами доступу та основним. 
Метою цього рівня є надання граничного визначення шляхом застосування 
списків доступу та інших фільтрів. Тому рівень розподілу визначає правила для 
мережі та забезпечує правильність маршрутизації пакетів між підмережами та 
віртуальними локальними мережами (VLAN). 

Рівень доступу включає комутатори доступу, які підключені до кінцевих 
пристроїв (комп'ютерів, принтерів, серверів тощо). Перемикачі рівня доступу 
забезпечують доставку пакетів до кінцевих пристроїв. 

 
1.1.2 Мережеві шари моделі 
 
Для зменшення складності системи в мережевих моделях були введені 

мережеві шари. Кількість шарів та їх функції можуть відрізнятися в різних 
мережах. Як правило, кожен шар використовує послуги нижчого рівня та 
пропонує послуги вищого рівня. Шари обмінюються інформацією через 
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відповідні комунікаційні інтерфейси та використовують відповідні протоколи 
зв'язку. Шари та протоколи разом визначають мережеву архітектуру. 

Шари відрізняються в моделі OSI та в архітектурі мереж TCP / IP. Під 
фізичним рівнем моделі TCP / IP зазвичай розуміють мережу, яка має доступ до 
Інтернету, що відповідає фізичному рівню та рівню каналу передачі даних моделі 
OSI. На мережевому шарі моделі OSI, тобто Інтернет-шарі моделі TCP / IP, 
досягається взаємозв'язок мереж і підмереж. Найважливішим протоколом цього 
шару є IP, і крім нього на даному шарі наявні деякі інші протоколи маршрутизації 
та управління. Найважливішими протоколами на транспортному шарі моделі є 
TCP та UDP, тоді як прикладний рівень моделі містить рішення для різних 
інтернет-додатків. [4] 

Мережу передачі або транспортування можна переглядати на рівні ядра та 
доступу. Основна мережа транспортування передає агрегований трафік 
користувачів з усіх мереж доступу між вузлами комутації. Оптичні носії, 
супутникова передача та дротові носії такі як пари та коаксіальні кабелі є 
найбільш часто використовуваними носіями передачі в основній мережі. В 
Україні основна мережа як правило є повністю оцифрованою та використовує 
оптичну передачу та, меншою мірою, напрямні мікрохвильові радіорелейні 
з'єднання. 

Переглядаючи основну мережу за допомогою базової еталонної моделі 
взаємозв’язку відкритих систем (ISO/OSI), ми можемо побачити зміни. Спочатку 
телекомунікаційна мережа працювала на фізичному рівні, який відповідає за 
передачу даних, побітно, через фізичний носій. Прикладом такої мережі є мережа 
PDH / SDH. Плесинхронна цифрова ієрархія (PDH) заснована на плесинхронному 
мультиплексуванні. Термін плесинхрон означає, що всі пристрої працюють на 
«однакових» частотах, але не синхронізовані один з одним. Великою проблемою 
мереж PDH була їх гнучкість. Щоб отримати доступ до лише одного каналу 
користувача на 64 кбіт/с на більш високому рівні ієрархії, необхідно було 
виконати демультиплексування до найнижчого рівня ієрархії, що є непрактичним 
і неекономічним процесом. З початком використання оптичних ліній стало 
можливим встановлення ще більших потоків у транспортних мережах. Також 
розвиток технології дозволив використовувати більш досконалі методи та 
алгоритми в транспортних мережах. В результаті розпочався розвиток технології 
SDH в Європі та технології SONET в Америці. 

Синхронна цифрова ієрархія (SDH) - це стандартна технологія синхронної 
передачі даних на оптичних носіях. Вона забезпечує більш швидке та дешеве 
підключення до мережі, ніж традиційне обладнання PDH. У цифровій телефонній 
передачі термін "синхронний" означає, що біти від одного дзвінка передаються в 
межах однієї коробки передачі. SDH використовує наступні синхронні 
транспортні модулі (STM) та швидкості що показані на малюнку 1.3: STM-1 (155 
Мбіт/с), STM-4 (622 Мбіт/с), STM-16 (2,5 Гбіт/с) і STM - 64 (10 Гбіт/с). 
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Рис 1.3 SDH та SONET транспортні модулі та швидкості [5] 

 
Оптична транспортна мережа (OTN) - це більш новий тип мережі і включає 

набір оптичних мережевих елементів, з'єднаних оптичними лініями, які можуть 
забезпечувати функціональність транспорту, мультиплексування, комутації, 
управління, моніторингу та довговічність оптичних каналів, що несуть сигнали 
користувача. 

При реалізації протоколів вищого рівня вперше були використані мережі 
ATM та IP, які визначали фізичний та мережевий рівень. Асинхронна транспортна 
мережа (АТМ) визначається як широкосмугова цифрова мережа зв'язку за 
допомогою асинхронного способу передачі сигналу. Використовуються 
організовані групи імпульсів, так звані пакети або комірки, які повинні бути 
постійної довжини і рухатися з високою швидкістю в мережах. Кожна комірка 
складається із заголовка з адресою та інформаційного поля з корисною 
інформацією. У мережі ATM комірки можуть з’являтися з нерегулярними 
інтервалами. АТМ має власну еталонну шарувату модель, яка відрізняється від 
моделі OSI та моделі TCP / IP. ATM складається з трьох шарів; фізичний шар, шар 
ATM та адаптаційний шар ATM (AAL) ( рис. 1.4.). [6] 

Завдання користувацького рівня ATM полягає в сегментації інформації з 
різних джерел на 48-октетні пакети та доставку пакетів до рівня ATM. Шар ATM 
додає 5 октетних заголовків до кожного пакету, закінчуючи формування клітинки 
ATM, після чого комірка доставляється до фізичного рівня. Фізичний шар 
упаковує отримані комірки в різні типи кадрів¸ залежно від типу передачі на 
фізичному носії. Шари поділяються на три основні площини: користувальницьку, 
контрольну та керуючу. Складна конфігурація, тяжкість обслуговування та висока 
вартість пристроїв ATM були основними проблемами цих мереж, і вони були 
замінені мережею MPLS. 
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Рис. 1.4 Архітектура ATM [7] 

 
Мережа IP - це мережа зв'язку, яка використовує Інтернет-протокол (IP) для 

надсилання та прийому повідомлень між одним або кількома комп'ютерами. Як 
одна з найбільш широко використовуваних глобальних мереж, мережа IP 
реалізується в Інтернет-мережах, локальних мережах (LAN) та бізнес-мережах. 
Мережа IP вимагає, щоб всі хости або мережеві вузли з пакетом портативного 
протоколу управління / Інтернет-протоколу (TCP / IP) були налаштовані. 

Кожен вузол використовує унікальну логічну IP-адресу, яка відрізняє його 
від інших вузлів та допомагає ініціювати передачу даних з іншими хостами. 
Зв'язок IP-мережі відбувається, коли вузол надсилає пакет даних на інший вузол, 
адресуючи його IP-адресу. Аналогічно одержувач ідентифікує відправника з його 
IP-адресою. Мережа IP вимагає, щоб усі підключені пристрої (сервери, 
комутатори, маршрутизатори) були налаштовані з пакетом TCP / IP і мали дійсну 
IP-адресу для здійснення будь-якого мережевого зв'язку.  

 
1.2. Багатопротокольна комутація передачі трафіку у мережах на основі 

міток – MPLS 
 

1.2.1 Розвиток технології MPLS 
 
Початок розробки багатопротокольної комутації на основі міток (MPLS) 

почався в середині 1990-х років у ряді спроб поєднання технологій IP та ATM. 
Перша така спроба на ринку належить Ipsilon, деякі більш помітні продукти 
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пропонуються Cisco Systems (Tag Switching), IBM (Aggregate Route Based IP 
Switching) та Cascade (IP Navigator). 

Метою всіх цих продуктів було покращення пропускної здатності та 
зменшення затримки маршрутизації IP. Всі продукти були засновані на одному 
підході, який передбачав використання протоколу маршрутизації, такого як 
протокол найкоротшого маршруту (OSPF) для визначення маршруту та 
призначення пакетів цим маршрутам у мережі, що має відповідні комутатори 
ATM. У 1997 році організація IETF визначила робочу групу MPLS, яка працювала 
над розробкою спільного, стандартизованого підходу. Першого набору 
встановлених стандартів чекали до 2001 року. 

Одними з цілей розвитку MPLS є: 
- задовільнення зростаючих вимог до трафіку в мережах IP; 
- підтримка QoS в мережах IP; 
- надання диференціальних рівнів послуг на основі IP-протоколу; 
- можливість підключення голосу, відео та програм через одну мережу IP; 
- більша ефективність при менших витратах; 
- віртуальні приватні мережі. 
 
1.2.2 Впровадження рішень MPLS 
 
Багатопротокольна комутація на основі тегів - MPLS - це технологія, яка 

забезпечує традиційну модель переадресації пакетів через мережу, але більш 
ефективним та швидшим способом, ніж це можливо через протоколи в мережах 
ATM або FR. При стандартизації протоколу MPLS за допомогою IETF, концепція, 
орієнтована на з'єднання, була введена в нескінченні мережі. 

Під час маршрутизації в мережах ATM та FR заголовок кожного пакету, 
який проходить через мережу, аналізується при кожному переході на шляху від 
джерела до маршрутизатора призначення. На відміну від них, технологія MPLS 
використовує процес перемикання тегів для транспортування пакетів по мережі. 
Дуже важливою перевагою такої процедури є те, що інформація з заголовка 
пакета аналізується лише один раз, на вхідному крайовому маршрутизаторі входу 
в мережевому маршрутизаторі LER, і подальший процес маршрутизації пакетів 
заснований лише на перевірці тегів, що представляють ідентифікатори пакетів. З 
розвитком технології вузли мережі стали більш вдосконаленими, тому згадану 
проблему маршрутизації можна було б обійти без MPLS, але в IP-мережах була 
відсутність механізмів якості обслуговування (QoS) та повна відсутність методів 
управління мережевим трафіком, що зводилось до вираженої проблеми з більшим 
завантаженням руху. [8] 

Порівняно з попередніми методами маршрутизації даних, використання 
технології MPLS пропонує багато переваг, серед яких є: 

- інтеграція швидкості та особливостей другого шару мережі з інтелектом та 
масштабованістю, характерними для третього шару мережі; 

- передача, заснована на застосуванні кадрів і комірок; 
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- впровадження механізмів підтримки визначеного рівня якості 
обслуговування (QoS) та методи управління мережевим трафіком; 

- можливість нескінченного маркування; 
- можливість адаптувати більше користувачів до технології MPLS; 
- можливість установки мережі MPLS у вже існуючих мережах. 
MPLS використовує кілька протоколів розподілу тегів, найпопулярнішими є 

протокол розподілу тегів LDP та протокол резервування ресурсів для методів 
управління мережею RSVP-TE. Протокол на основі протоколу маршрутизації CR-
LDP - це розширення протоколу LDP і є одним із сигнальних протоколів для 
методів управління мережевим трафіком. 

MPLS належить до мережевого або рівня даних моделі OSI, оскільки він 
має функції спрощеної переадресації пакетів на рівні даних та можливість 
розширення та гнучкості мережевого рівня. Тому MPLS являє собою оновлення 
мережевого та рівня даних, тому це є протоколом рівня "2.5" (рис. 1.6.). 

 
Рис. 1.6 Положення MPLS в моделі OSI [9] 

 
1.2.3 Основні елементи рішення MPLS 
 

 1.2.3.1 Заголовок пакетів MPLS 
 
Заголовок тегів MPLS має 32 біти. Оскільки MPLS працює між другим та 

третім шарами моделі OSI, цей заголовок називається також вставленим 
заголовком, оскільки він вставляється за заголовком рівня даних та перед 
заголовком мережевого рівня. [10] 

Заголовок MPLS розділений на чотири різні поля (рис. 1.7.): 
- мітка - 20-бітове поле вказує номер тегу, який пересилає MPLS-пакети і 

визначає еквівалентний клас переадресації (FEC); 
- Експериментальне - спочатку це поле було зарезервоване для 

експериментального використання, але зараз зазвичай використовується для класу 
впровадження сервісу. Маршрутизатори використовують це трибітове поле, щоб 
визначити, де буде розміщуватися черга в пакеті; 
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- Дно стека - Це поле являє собою останній тег у рядку тегів перед IP-
пакетом. Крім того, можна згрупувати кілька тегів в один тег, масив довжиною 
один біт; 

- Time To Live (TTL) - поле, яке використовується для відстеження шляху та 
опису життя пакету MPLS. При передачі пакета через LSR значення TTL 
зменшується на одиницю. Якщо значення TTL до нульового вузла дорівнює нулю, 
пакет буде відкинутий. [11] 

 
Рис. 1.7 Заголовок MPLS 

 
 1.2.3.2 Маршрутизатори в мережі MPLS 
 
 Існує два типи маршрутизаторів, які використовуються в мережах MPLS - 
маршрутизатори LSR та крайові маршрутизатори LER. Маршрутизатор LSR - це 
маршрутизатор, який потрапляє під фізичну частину мережі. LSR-
маршрутизатори можуть швидко маршрутизувати пакети даних без необхідності 
перевіряти таблиці маршрутів або розробляти шлях маршрутизації, який враховує 
час надсилання / отримання даних. Оскільки теги вже містять вказівки щодо 
шляху пакетів, маршрутизатор повинен просто маршрутизувати пакети на основі 
інструкцій з тегами. 

Існують три різні типи LSR, диференційовані за місцем розташування та 
положенням в LSP шляху пакета, які є (рис. 1.8): 

- Вхідний LSR - крайовий LSR, який отримує немічений пакет, до якого він 
додає тег і відправляє його в домен MPLS; 

- Транзитний маршрутизатор - розташований посередині LSP, пересилає 
MPLS-пакети наступного разу в LSP і використовує інтерфейс, з якого надходить 
пакет, і заголовок MPLS для інформації про призначення. 

- Вихідний LSR - крайовий LSR, який отримує мічені пакети, який потім 
видаляє тег і подає їх далі. 
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Рис. 1.8 Перегляд домену MPLS та пов'язаних з ним LSR [12] 

 
Операції, що виконуються LSR, це: розміщення одного або декількох тегів 

на стеці, вилучення тегу зі стека та зміна тегу при переході. Накладення та 
розміщення виконують LSR що являють собою LSR, які вводять і виводять 
відповідно. У LSR до що надходить, теги ставляться на немічені пакети, а у 
вихідних LSR ці теги видаляються. 

 
1.2.3.3 Шлях пакету через мережу MPLS 
 
Шлях LSP - це односторонній шлях через мережу MPLS. Маршрутизатори в 

мережі MPLS модифікують інформацію MPLS для встановлення цих шляхів для 
різних пар джерел-призначення. LSP може бути встановлений за допомогою будь-
якого сигнального протоколу, такого як LDP, RSVP або BGP. LSP представляє 
шлях у мережі MPLS, по якому пересуваються визначені однопосилальні пакети. 
Перший LSR на шляху LSP є вхідним LSR, тоді як останній LSR на шляху LSP є 
вихідним LSR. Всі перемикачі маршрутизації тегів між входом і виходом є 
проміжними. Пакет на вхідних та вихідних маршрутизаторах помічається там, де 
він може пересувати LSR по мережі. На крайовому вихідному маршрутизаторі 
цей знак знову знімається, і пакет продовжує свій шлях (рис. 1.9.). 
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Рис. 1.9 Перегляд пакету, що проходить через LSP [14] 
 

1.2.3.4 Визначення наступного стрибка пакету в мережі MPLS 
 
У мережі MPLS таблиця NHLFE використовується для пересилання 

маркованого пакету по мережі до наступного вузла. NHLFE містить інформацію 
про: 

- наступний стрибок пакету; 
- дія, яка повинна бути виконана на стеку міток пакету: 
  -Заміна тегу вгорі на новий тег; 
  -Заміна тегу вгорі на новий тег та видалення одного або декількох нових 

тегів у стеку. 
Кожен тег вхідного пакету може бути асоційований з певним NHLFE. Якщо 

транспортний потік розділений на різні маршрути, існує можливість отримати 
більше NHLFE за одне маркування. 

 
1.2.3.5 База даних для переадресації пакетів за тегами 
 
База даних LFIB визначає метод управління переадресацією пакетів, в 

якому призначення та вхідні теги пов'язані з вихідними інтерфейсами та тегами. 
Парадигма переадресації, яка використовується MPLS, заснована на понятті 
заміни тегів. Коли LSR отримує пакет тегів, комутатор використовує тег як індекс 
у своїй базі даних LFIB. Таблиця LFIB еквівалентна таблиці маршрутизації IP 
(рис. 1.10.) 

 
Рис. 1.10 Таблиця LFIB [14] 
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1.2.3.6 Переслання набору MPLS-пакетів 
 
FEC визначається як група або потік пакетів, переданих однаково, і вони 

обробляються однаково у відповідності з процедурою пересилання. Усі пакети, 
що належать до одного класу переадресації, мають однакові позначення, тоді як 
не всі пакети з однаковим маркуванням повинні належати до одного класу 
переадресації, оскільки вони можуть відрізнятися за тегами EXP. Якщо теги EXP 
відрізняються, пакети можуть мати різний процес переадресації і можуть 
належати до різних класів FEC. LSR, що надходить, вирішує, до якого класу 
належить FEC, він класифікує пакети та додає до них тег. 

 
1.2.4 Протоколи в мережах MPLS 
 
1.2.4.1 Протоколи розподілу тегів 
 
1.2.4.1.1 LDP-протокол 
 
Протокол LDP - це протокол управління, який дозволяє маршрутизаторам 

MPLS обмінюватися інформацією, на основі якої вони формуватимуть таблиці 
маршрутизації бази даних LFIB. На основі тегів, які служать прямими індексами 
для адреси таблиці LFIB, маршрутизація пакетів надаватиметься за допомогою 
тегів, коротших за IP-адресу. Кожен маршрутизатор надсилає своїм сусідам 
інформацію про тег, який позначає, яку групу FEC, тоді як сусідні 
маршрутизатори MPLS будуть використовувати ці теги, коли вони пересилають 
пакети для цих класів FEC. Маршрутизатор MPLS надсилає стільки повідомлень 
кожному своєму сусідові, скільки є активних тегів. Далі сусідні маршрутизатори 
надсилають цю інформацію своїм сусідам, використовуючи різні значення тегів 
для позначення одних і тих же груп FEC. Таким чином, інформація поширюється 
через мережу MPLS, і кожен маршрутизатор MPLS у мережі має інформацію про 
всі групи FEC в мережі. Дуже важливо не допускати циклів при маршрутизації 
міток на основі тегів. Щоб уникнути цього, до кожного маршрутизатора, який має 
інформацію про те, до якої групи FEC відноситься конкретний тег, додається 
ідентифікатор маршрутизатора, який використовується групою FEC. 

Коли маршрутизатор MPLS отримує повідомлення від інтерфейсу, через 
який він інакше не надсилатиме пакети маршрутизатору, ідентифікатор якого 
знаходиться у LDP-повідомленні, він ігнорує це повідомлення, оскільки 
приймаючи це повідомлення та подальше його пересилаючи, він зробить цикл для 
своїх сусідів. Це призведе до присвоєння декількох тегів одній і тій же групі FEC 
та неоптимальній маршрутизації трафіку за допомогою MPLS-протоколу. 
Протоколи вищого рівня, які працюють з IP-адресами і використовують таблицю 
маршрутизації посилаються до кожної інформації інтерфейсу, про те, який 
маршрутизатор доступний через цей інтерфейс, виходячи з його ідентифікатора. 
MPLS отримує підтвердження, коли його сусід отримує повідомлення про 
оновлення тегів LDP, але не знає, чи оновив таблицю LFIB і продовжує 
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періодично надсилати їй повідомлення LDP. Оскільки сусідні маршрутизатори 
відхиляють деякі з цих повідомлень, вони генерують марний трафік, і якщо 
з'єднання не вдасться, ці повідомлення допомагають перенастроїти шлях LSP та 
відновити мережу. Якщо через цей інтерфейс маршрутизатор, ідентифікатор 
якого міститься у повідомленні, стає доступним на основі таблиці маршрутизації, 
сусідній маршрутизатор почне приймати повідомлення LDP та використовувати 
їх для оновлення своєї таблиці. 

Важливо зазначити, що маршрутизатор MPLS не приймає рішення про 
класифікацію пакетів на основі власної таблиці маршрутизації, а скоріше це 
базується на базах даних, які він отримує від сусідніх маршрутизаторів. Важливо 
також зазначити, що таблиця LFIB використовується для маршрутизації 
корисного трафіку в одному напрямку, тоді як таблиця, що використовується 
протоколом LDP, використовується для маршрутизації пакетів управління у 
зворотному напрямку. 

 
1.2.4.1.2 CR-LDP протокол 
 
Протокол CR-LDP - це простий, масштабований, відкритий, трафікований, 

інженерний, сигнальний протокол для IPL мереж MPLS. Це розширення 
протоколу LDP, одного з протоколів в архітектурі MPLS. CR-LDP містить 
розширення для LDP для розширення своїх можливостей, таких як визначення 
маршруту на основі даних, що не мають маршрутизації. Наприклад, LSP може 
бути встановлений на основі чітких обмежень шляху, обмежень якості 
обслуговування та інших обмежень. Маршрутизація на основі обмежень (CR) - це 
механізм, який використовується для задоволення вимог методик управління 
мережевим трафіком. CR-LDP майже такий же, як і базовий LDP в структурі 
пакету, але містить деякі додаткові типи, довжину, значення (TLV), які в 
основному встановлюють LSP на основі обмежень. [15] 

CR-LDP забезпечує механізми встановлення чітко спрямованих LSP. Ці 
механізми визначаються як розширення до LDP. Оскільки LDP є одноранговим 
протоколом, заснованим на створенні та підтримці сеансів TCP, можна окреслити 
наступні переваги протоколу CR-LDP: 

- Повідомлення CR-LDP надійно доставляються базовим TCP, а інформація 
про стан даних, пов'язана з явно скерованими LSP, не потребує періодичного 
оновлення. 

- Повідомлення CR-LDP управляються через TCP. 
CR-LDP дозволяє специфікувати набори параметрів, що передаються з 

вимогою встановити LSP. Більше того, мережа може бути обладнана набором 
функцій трафіку на основі моделі інтегрованих служб (intServ), яка може 
включати в себе теги, вимірювання, обслуговування замовлення та форматування. 
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1.2.4.1.3 Протокол RSVP-TE 
 
Протокол RSVP-TE - це вдосконалений протокол RSVP для MPLS. RSVP-

TE не є справжнім протоколом маршрутизації, але він працює з протоколами 
маршрутизації. RSVP-TE використовується для встановлення маршрутів LSP на 
транспорті MPLS, коли є вимоги до методик управління мережевим трафіком. В 
основному він використовується для забезпечення QoS та врівноваження 
навантаження через мережеве ядро та включає можливість керування всіма 
волоконними мережами. 

RSVP-TE вимагає двостороннього потоку. Для цього потрібно мати два 
сеанси RSVP, оскільки RSVP-TE є одностороннім протоколом. 

RSVP-TE приносить користь MPLS. Деякі з переваг: 
- можливість визначати шляхи LSP та вибір маршруту адміністраторами; 
- розширений розрахунок витрат, не обмежуючись значеннями вартості 

протоколу IGP; 
- можливість зробити функціональне бронювання ресурсів. 
Існує два основних типи повідомлень RSVP - TE (мал. 1.11): 
- повідомлення про шлях - надсилається від відправника одержувачу і 

зберігає стан шляху у кожному вузлі уздовж шляху; 
- Resv message - надсилається від одержувача до відправника. Повідомлення 

resv включає об'єкт даних потоку даних, який ідентифікує ресурси, необхідні для 
потоку. 

 
Рис. 1.11 RSVP - повідомлення TE [17] 

 
1.2.4.2 Протоколи маршрутизації 
 
1.2.4.2.1 Напрямок з обранням найкоротшого шляху  
 
Протокол маршрутизації з вибором найкоротшого шляху, тобто. Протокол 

OSPF - це протокол маршрутизації, розроблений для IP-мереж і заснований на 
алгоритмі першого найкоротшого шляху (SPF). OSPF - це відкритий протокол, що 
означає, що його специфікації є загальнодоступними. Оптимальний шлях 
обчислюється виходячи з вектора відстані. Інформація про маршрутизацію 
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розподіляється так, що маршрутизатор поділяє свою таблицю маршрутизації із 
суміжними маршрутизаторами. 

OSPF - це протокол стану зв'язку, який вимагає надсилання сповіщення про 
стан зв’язку (LSA-s) іншим маршрутизаторам в межах одного ієрархічного 
простору. Сповіщення включають збережені маршрути для надсилання даних по 
мережі. OSPF вибирає найкращий маршрут до пункту призначення. Під час 
спілкування з сусідніми маршрутизаторами з таблиці маршрутизації надсилається 
лише інформація про стан кожного посилання. 

 
1.2.4.2.2 Покращений протокол для внутрішньої маршрутизації 
 
Удосконалений внутрішній протокол маршрутизації, тобто EIGRP - це 

протокол, який має властивості протоколів, які відстежують стан зв’язків та 
протоколів, які відстежують вектори відстані. Однак EIGRP покладається на 
аналіз векторних відстаней, де інформація про іншу мережу отримується від 
безпосередньо підключених сусідів. Пошук найкращого шляху між двома вузлами 
в мережі здійснюється шляхом порівняння відстані всіх шляхів, що існують між 
вузлами. При обчисленні відстаней використовуються фізичні параметри 
посилань по шляху: пропускна здатність, затримка, навантаження, надійність. 
Коли мережа стабільна, протокол EIGRP надсилає інформацію про 
маршрутизацію лише у випадку зміни мережі. 

EIGRP використовує привітальний механізм для визначення наявності 
сусідніх маршрутизаторів. Для обчислення найкоротшого маршруту до пункту 
призначення в мережі використовується алгоритм DUAL, який забезпечує 
визначення шляху без циклу. Використовуючи алгоритм DUAL, EIGRP зберігає 
резервні контури та може швидко адаптуватися до конкретних змін у мережі. 
Підтримуючи рівний і нерівний графік навантаження, EIGRP дозволяє 
адміністраторам мережі краще організувати розподіл трафіку по мережі. 

 
1.2.5 Структура мережі MPLS 

 
Мережеві маршрутизатори MPLS діляться на два різні типи пристроїв: 

основні маршрутизатори та крайові пристрої. Розташування пристрою в мережі 
визначає функції та завдання пристрою. Крайові пристрої розташовані на краях 
домену MPLS і називаються маршрутизаторами LE або PE маршрутизаторами. 
Основні маршрутизатори відомі як маршрутизатори LS або маршрутизатори P. 
Коли IP-пакет надходить перед вузлом входу мережі MPLS, між вхідними та 
вихідними PE-маршрутизаторами встановлюється шлях LSP. Важливо зробити 
висновок, що для кожної пари введення-виводу існує попередньо встановлений 
(статичний або динамічний) шлях LSP, який може проходити через різні 
маршрутизатори P. 

На основі групи FEC, до якої належить пакет, визначаються P 
маршрутизатори, через які будуть проходити пакети, і як вони будуть 
протестовані. Це єдиний час, коли потрібне рішення в певній галузі і єдиний час, 
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коли аналізується заголовок. Після цього всі рішення щодо маршрутизації 
приймаються за допомогою тегів. Маршрутизатор PE на самому вході в мережу 
здійснює з'єднання між тегом, пакетом та групою FEC. 

Під час передачі пакетів через мережу MPLS маршрутизатори замінюють 
мітки пакетів і передають їх за попередньо визначеним шляхом - процес, який 
називається заміною тегів. 

 
Рис. 1.12 Процес заміни міток [18] 

 
Рис. 1.2.7. показує немаркований IP-пакет, що надходить до крайового 

інтерфейсу користувача (ge-0/0/1) вхідного PE комутатора. Вхідний PE комутатор 
вивчає пакет і позначає призначення цього пакета як вихідний PE комутатор. 
Вхідний PE комутатор застосовує тег 100 до пакету і відправляє пакет MPLS до 
вихідного основного інтерфейсу MPLS (ge-0/0/5). Пакет MPLS передається через 
тунель MPLS через сервісний комутатор, де він надходить на інтерфейс ge-0/0/5 з 
кодом 100. Службовий комутатор перемикає тег 100 з міткою 200 і пересилає 
пакет MPLS через його основний інтерфейс (ge -0/0 / 7) до наступного стрибка по 
тунелю, який є вихідним PE перемикачем. Вихідний PE комутатор приймає пакет 
MPLS через свій інтерфейс ядра (ge-0/0/7), видаляє тег MPLS та відправляє IP-
пакет за межами інтерфейсу користувача (ge-0/0/1) до пункту призначення за 
межами тунелю. 

 
1.2.6 Функціональність мережі MPLS 

 
Мережа MPLS складається з маршрутизатора PE та P. Маршрутизатор PE 

додає заголовок MPLS до IP-пакету. Після того, як маршрутизатор PE інкапсулює 
і з'єднає пакет з відповідною групою FEC, пакет передається на інший P-
маршрутизатор на шляху до кінцевого маршрутизатора PE. Вставлення та 
видалення тегів здійснюється крайовими маршрутизаторами, а заміна одного тегу 
іншим здійснюється P-роутерами. Існує три функції вузла MPLS: "SWAP, PUSH, 
POP". При розподілі тегів до сусідніх та інших мережевих вузлів встановлюється 
шлях LSP для різних груп FEC. Існує два типи дороги; чітко вибраний шлях між 
двома маршрутизаторами PE або вибраний шлях стрибків за стрибком. Виходячи 
з цього, зрозуміло, що вузли на шляху самі обирають вихідний інтерфейс, знаючи 
топологію мережі, яка отримується з єдиного протоколу маршрутизації. Для 
правильного розподілу тегів важливо мати сигнальні протоколи, які можуть 
надійно передавати інформацію про зв’язки між тегом і FEC. Найпопулярніші такі 
протоколи - LDP і RSVP-TE. Крім того, IP-протоколи управління площиною 
управління використовуються для розподілу зв’язків між тегами та LSP; 
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Протокол BGP, протокол RVSP та протокол PIM. Залежно від потреби та вимог, 
маршрутизатор LSR буде використовувати як протоколи LDP, так і RSVP-TE. 
Незважаючи на різні протоколи передачі тегів та інформації, пов'язаної з мережею 
MPLS, також використовуються протоколи IP маршрутизації; Протокол EIGRP 
або OSPF; які дуже важливі в площині управління. Вони дозволяють вузлам в 
мережі знаходити сусідні вузли та отримувати інформацію про топологію мережі 
MPLS. 
 

1.3 Застосування MPLS 
 

 Окрім зручного застосування технології MPLS завдяки своїм особливостям 
та дуже простому впровадженню, вона також дозволяє застосувати додаткові 
розширення додатків. Розширення додатків включають послуги, засновані на 
застосуванні технології MPLS, які не одразу вмикаються при створенні 
мережевого середовища MPLS. Функціональність кожної такої програми 
поділяється на частину контролю та даних. 

Деякі розширення технології MPLS: 
- методи управління мережевим трафіком MPLS; (MPLS TE) 
- профіль мережевого трафіку MPLS; (MPLS TP) 
- віртуальні приватні мережі MPLS; (MPLS VPN) 
- Механізми підтримки якості обслуговування в мережах MPLS; (MPLS 

Qos) 
- Узагальнене застосування технології MPLS. (GMPLS) 

 
1.3.1 Методи управління мережевим трафіком MPLS 

 
Методи MPLS є надзвичайно важливими при управлінні мережевим 

трафіком. Механізми MPLS TE відіграють важливу роль у впровадженні 
мережевих сервісів, які потребують певних гарантій якості обслуговування (QoS). 
Мережі, засновані на технології MPLS, використовують механізми ТЕ, щоб 
мінімізувати перевантаженість мережі і тим самим покращити продуктивність 
мережі. MPLS TE зазвичай використовується в мережах постачальника, коли в 
такій мережі є різні маршрути, які можуть маршрутизувати пакети від джерела до 
місця призначення. 
Для маршрутизації на основі IP вибирається найкоротший шлях, яким трафік 
доставляється до пункту призначення, не враховуючи, що це може спричинити 
перевантаження мережі через перевантаження деяких посилань та 
невикористаних інших посилань. 
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Рис. 1.13 MPLS TE [19] 

Як показано на малюнку 1.13, між маршрутизатором A і маршрутизатором 
H є два шляхи: 

- ШЛЯХ 1: Маршрутизатор A -> Маршрутизатор C -> Маршрутизатор G -> 
Маршрутизатор F -> Маршрутизатор H 

- ШЛЯХ 2: Маршрутизатор A -> Маршрутизатор C -> Маршрутизатор D -> 
Маршрутизатор E -> Маршрутизатор F -> Маршрутизатор H 

ШЛЯХ 1 має пропускну здатність 40 Мбіт / с, а ШЛЯХ 2 100 Мбіт / с. Якщо 
послуга, що вимагає пропускної здатності 40 Мбіт / с, і послуга, що вимагає 
пропускну здатність 70 Мбіт / с, є між маршрутизатором A і маршрутизатором H, 
служба з пропускною здатністю 40 Мбіт / с ШЛЯХУ 1 і послуга з пропускною 
здатністю 70 Мбіт / с ШЛЯХУ 2 може бути призначена відповідному механізму 
управління мережевим трафіком. Таким чином можна уникнути перевантаженості 
зв’язків. 

ТЕ може змінювати існуючі схеми маршрутизації з метою максимально 
ефективного розподілу потоків трафіку на доступні мережеві ресурси. Для 
зменшення перевантаженості мережі, затримки приходу пакетів та кількості 
неправильно відправлених та втрачених бітів слід використовувати більш 
ефективні схеми маршрутизації. Технологія MPLS, на відміну від IP-протоколу, 
який використовує маршрутизацію IP-адреса призначення, підтримує одночасну 
маршрутизацію адреси призначення та явну маршрутизацію, яку можна 
використовувати завдяки використанню протоколів RVSP та LDP. 
 

1.3.2 Профіль мережевого трафіку MPLS 
 
Профіль мережевого трафіку MPLS, тобто. MPLS-TP - це розширення 

базового протоколу MPLS, що дозволяє пересилати більшість пакетів на інший, 
ніж третій рівень. MPLS-TP - це спрощена версія MPLS, призначена для 
прискорення та формування мережевого трафіку в телекомунікаційних 
транспортних мережах. Транспортна мережа складається з обладнання та 
волокон, які фізично передають сигнали. Мережі передачі, як правило, будуються 
за допомогою пристроїв для множинних передач (TDM) з розподілом часу 
SONET / SDH, які дуже дорогі і неефективні. З цієї причини постачальники 
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послуг розміщують більше пакетного обладнання у своїх транспортних мережах. 
MPLS TP повинен мати подібні характеристики до мережі SDH - 
передбачуваність, керованість та надмірність. Для того щоб усвідомити це, деякі 
функції мережі MPLS потрібно було вимкнути, наприклад: кілька шляхів з 
однаковою вартістю (ECMP), що пов'язує шлях LSP і стрибок PHP. Необхідно 
було створити технологію, яка б забезпечувала, щоб LSP могли передавати 
інформацію в обох напрямках, один напрямок - для даних, а другий - сигнал 
повідомлення про помилку. 

MPLS TP використовує техніку псевдопровід (рис. 1.14). Це дозволяє 
передавати кадр через мережу MPLS, незалежно від того, яким протоколом 
використовується маршрутизатор CE. Ця методика називається псевдопроводом, 
оскільки існує віртуальний шлях через мережу MPLS. Мережа MPLS VPN також 
працює за цим принципом, який буде описано в наступних розділах. 

Крім того, MPLS-TP дозволяє динамічно розміщувати транспортні 
маршрути MPLS-TP через площину управління. Площина управління в 
основному використовується для забезпечення функцій відновлення, для 
покращення довговічності мережі при наявності збоїв та для полегшення надання 
кінцевих шляхів через мережеві домени або домени операторів. Оператор може 
вибрати, чи включити контрольну площину або керувати мережею традиційним 
способом без площини управління, використовуючи Систему управління 
мережею (NMS). Слід зазначити, що площина управління не робить СУМ 
застарілою - NMS повинна конфігурувати площину управління, а також повинна 
спілкуватися з площиною управління з метою управління зв'язком. 

 
Рис. 1.14 MPLS TP [19] 

 
1.3.3 Віртуальна приватна мережа MPLS 

 
MPLS надає ефективне рішення для VPN-послуг, які включають 

конфіденційність даних та підтримку використання не унікальних приватних IP-
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адрес. MPLS VPN являє собою найбільш прийняте розширення програми в 
мережах MPLS. Віртуальна приватна мережа (VPN) - це взаємозв'язок локальної 
мережі, яка використовує захищені засоби зв'язку один з одним, головним чином 
через Інтернет. Це означає, що VPN розширює приватну мережу через 
загальнодоступну мережу, дозволяючи користувачам надсилати та отримувати 
конфіденційну інформацію, як би їхні комп'ютери були безпосередньо підключені 
до тієї ж приватної локальної мережі. 

Віртуальна приватна мережа використовує такі механізми захисту: 
- Брандмауер - може бути, а може і не бути, але його перевагою є 

забезпечення безпечного інтерфейсу до Інтернету; 
- Аутентифікація - можливість встановити певне програмне забезпечення, 

яке дозволить створити безпечне з'єднання. Ця програма буде шифрувати та 
розшифровувати дані, для чого потрібні ім’я користувача та пароль для 
підтвердження особи користувача; 

- Шифрування - захист даних від несанкціонованого перегляду при передачі 
через загальнодоступну мережу. 

- Тунелювання - VPN створює приватний "тунель", закрите з'єднання, яке не 
може бути розшифровано іншою стороною, наприклад Інтернет-провайдерами 
або деякими веб-сайтами. Це означає, що дані, надіслані користувачем, не можуть 
бути перехоплені та / або викрадені. 

 
1.3.4 Механізми збереження якості обслуговування в мережі MPLS 
 
IETF визначив два способи забезпечення якості обслуговування (QoS) в 

мережі IP; диференційовані послуги (DiffServ) та інтегровані послуги (IntServ). 
DiffServ - модель, в рамках якої трафік групується на класи, які мають власний 
пріоритет і режим обробки в мережі. Якість послуги мультимедійного трафіку 
забезпечується поєднанням MPLS та DiffServe. Розширення послуги DiffServe 
можливе завдяки техніці управління мережевим трафіком, що гарантує краще 
використання ресурсів та кращу якість обслуговування оператором. 

Основні функції QoS описані нижче: 
- Маркування та класифікація трафіку - виконується на основі 

використовуваної адреси джерела та місця призначення, типу програми та типу 
протоколу, при цьому отриманий тег знаходиться в полі, що визначає тип послуги 
(ToS) або диференційоване поле служби (DS) в заголовку IP; 

- Моніторинг - перевірка відповідності інтервалу та швидкості передачі 
даних заздалегідь визначеними правилами управління, а якщо логічна відповідь 
ні, пакети відкидаються; 

- Планування - на основі розкладу, який визначає порядок подання рядків із 
можливістю додавання коефіцієнта зважування, який надає більший пріоритет 
індивідуальному трафіку; 

- Трансляція - більші пакети потрібно розділити на менші пакети, 
наприклад, не повинно траплятися, щоб голосові пакети застрягли за більшими 
пакетами; 
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- Узгодження рядів та випадків відкидання - трафік повинен бути 
укладений, щоб запобігти падінню пакетів. 

У межах MPLS є клас обслуговування (CoS) (рис. 1.15). Клас 
обслуговування - це спосіб управління мережевим трафіком шляхом групування 
подібних типів трафіку (наприклад, електронної пошти, відео- чи аудіопотоку, 
завантаження великих документів) та трактування кожного типу трафіку як класу 
із власними рівнями пріоритетності обслуговування. 

 
Рис 1.15 Клас обслуговування MPLS [20] 

1.3.5 Застосування технології GMPLS 
 

Узагальнена MPLS (GMPLS) пропонує рішення забезпечити загальний 
рівень управління мережевим трафіком, який би дозволив передавати трафік та 
переходити через різні типи мереж: пакетні, часові мережі передачі інформації - 
TDM та волоконно-оптичні мережі. 

GMPLS розширює набір протоколів MPLS для забезпечення сигналізації та 
маршрутизації пристроїв, що перемикаються на будь-яких з перерахованих вище 
областей передачі. Це стає можливим завдяки повному розділенню рівня 
управління та рівня даних різних мереж на основі режимів маршрутизації та 
адреси IP. 

GMPLS використовує IPv4 та / або IPv6 адреси для ідентифікації 
інтерфейсу, але він також використовує традиційну IP маршрутизацію з 
розширеними протоколами маршрутизації. Технологія, що використовується для 
площини управління GMPLS, залишається на основі IP, в той час як матриця 
даних фіксує різноманітний трафік. Через таке різноманіття GMPLS необхідно 
підтримувати кілька режимів комутації. 

GMPLS розширює функціональність MPLS, забезпечуючи та 
встановлюючи: 

- маршрути множинних передач часу (TDM), 
- Шляхи множинної передачі (FDM) частотного поділу, 
- просторово мультиплексовані шляхи. 
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2. ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ СТВОРЕННЯ MPLS VPN 
 
 

2.1 Варіації мереж MPLS VPN 
 

MPLS VPN можна визначити як найбільш прийняте розширення технології 
мережі MPLS (рис. 2.1). Віртуальна приватна мережа (VPN) називається 
віртуальною, оскільки кожен користувач поділяє частину ресурсу з іншим 
користувачем, і вона є приватною, оскільки мережі логічно відокремлені одна від 
одної - мережевий трафік одного користувача відокремлений від трафіку іншого 
користувача. VPN використовується для підключення віддалених комп'ютерів до 
однієї локальної мережі, використовуючи іншу захищену мережу (зазвичай 
Інтернет). VPN працює за принципом "тунелювання" даних через Інтернет; трафік 
між комп'ютерами, які фізично не підключені до локальної мережі, шифрується, а 
зашифрований трафік надсилається через Інтернет на інший комп'ютер у 
віртуальній мережі, який потім розшифровує отриманий трафік. 

 
Рис. 2.1 MPLS VPN [21] 

 
Група мереж MPLS VPN підрозділяється на підгрупи - третій рівень (L3) та 

другий рівень (L2) VPN, які далі підрозділяються на кілька підтипів. Підвиди L3 
VPN - це MPLS L3VPN та віртуальний маршрутизатор, тоді як підвиди L2 VPN - 
це точка-зв’язок (Point-to-Point), Ethernet, віртуальний приватний провідний сервіс 
(VPWS) та віртуальний приватний сервіс локальної мережі (VPLS). 

MPLS VPN поєднує в собі функції протоколів MPLS та BGP. MPLS 
використовується для пересилання пакетів по мережі постачальника послуг, тоді 
як протокол BGP використовується для розподілу маршрутів по основній мережі. 
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Віртуальна приватна мережа MPLS (VPN) складається з наступного 
обладнання: 

- маршрутизатори користувача (CE) - розташовані у приміщеннях 
користувача, забезпечуючи Ethernet-інтерфейс між локальною мережею 
користувача та основною мережею постачальника послуг; 

- мережеві (PE) маршрутизатори - до них підключені маршрутизатори CE, 
які завжди належать постачальнику послуг; 

- Маршрутизатори постачальника послуг (P) - зазвичай їх називають 
"транзитними маршрутизаторами", розташовані в основній мережі постачальників 
послуг. 

Інформація про маршрутизацію передається від маршрутизатора CE до 
маршрутизатора PE, використовуючи статичні маршрути або протокол 
маршрутизації, такий як BGP. Маршрутизатор PE містить таблицю маршрутизації 
та переадресації (VRF) для переадресації до місця, що відоме віртуальній таблиці. 
На маршрутизаторі PE кожна таблиця VRF обслуговує певний інтерфейс або 
набір інтерфейсів, що належать до кожного окремого VPN. Кожен PE 
маршрутизатор налаштовує постачальника, використовуючи власну таблицю 
VRF, яка є унікальною. Маршрутизатори в мережі MPLS VPN безпосередньо не 
діляться даними VRF. 

Рис. 2.2. показує типову мережу, в якій таблиці VRF є унікальними для 
кожного VPN, підключеного до певного маршрутизатора PE. 

 
Рис. 2.2 Мережева схема MPLS VPN [22] 

 
Різниця між MPLS та MPLS VPN насправді проста. MPLS - це технологія, 

яка дозволяє постачальникам послуг пропонувати користувачам швидкісну 
передачу даних через приватні мережі. Провайдер забезпечує віртуальні схеми 
для кожного користувача, ізолюючи дані від одного користувача від іншого, хоча 
обоє користувачів пов'язані з використанням одного і того ж фізичного 
телекомунікаційного обладнання. Залежно від вимог замовника, MPLS може 
надавати з'єднання або на другому шарі (Ethernet), або на третьому шарі (Internet). 

Більшість служб VPN створюють з'єднання один на один між двома 
мережевими кінцевими точками (модель "точка-точка"). Модель «точка-точка» 
використовує спеціальне обладнання або програмне забезпечення для 
шифрування трафіку між двома точками. Для руху даних між двома віддаленими 
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вузлами ця модель створює додатковий стрибок. Щоб дістатися до віддаленого 
вузла призначення, трафік від вихідного вузла повинен пройти тунель VPN до 
штаб-квартири, а потім повинен пройти інший тунель до кінцевого пункту 
призначення. Ця додаткова зупинка в концентраторі не тільки збільшує затримку 
в маршрутизації цих пакетів, але і вимагає, щоб концентратор в цій конфігурації 
був забезпечений достатньою пропускною здатністю для обробки існуючих 
запитів на трафік з більш віддалених місць. Цей тип послуги VPN призначений 
для створення захищених, зашифрованих з'єднань у загальнодоступних мережах, 
включаючи широкосмуговий Інтернет. 

Послуги MPLS VPN, з іншого боку, розроблені як багатоточкові рішення, 
що робить створення конкретного тунелю VPN непотрібним. Коли дані 
переміщуються з одного вузла на інший, переглядається запис у таблиці 
маршрутизації, додається тег для цього місця, а пакет відправляється наступному 
маршрутизатору. Такий підхід зменшує затримку пакетів при передачі даних між 
місцями, але також вимагає підключення всіх віддалених місць до мережі MPLS. 

Висока продуктивність і простота реалізації часто називають перевагою 
MPLS VPN перед іншими рішеннями. На відміну від традиційних VPN, які 
передбачають, що бізнес-дані передаються через загальнодоступні мережі, MPLS 
VPN використовують ізольовану приватну мережу, яка вимагає шифрування 
даних, переданих між вузлами. 

 
2.1.1. Функціональність мереж VPN MPLS на третьому рівні мережевих 

моделей 
 
Сторонні MPLS VPN (L3) характеризуються дещо складнішою конфігурацією та 
застосуванням більш складних мережевих технологій та протоколів, порівняно з 
іншими двома типами VPN MPLS. За допомогою цього VPN ISP бере на себе 
повний контроль та управління адресаційними та логічними процесами на 
мережевому рівні. VPN MPLS L3 реалізований за допомогою розширення 
протоколу BGP, багатопротокольного протоколу BGP (MP-BGP). У основній 
мережі основну роль відіграє протокол LDP або RSVP-TE, тоді як протокол MP-
BGP встановлює з'єднання між кінцевими маршрутизаторами PE. 

Деякі терміни, що використовуються у MPLS L3 VPN, перелічені нижче: 
- Мітка - 32-розрядний ідентифікатор, який додається до кожного пакету, 

який входить у мережу MPLS. Він використовується мережами MPLS для цілей 
зміни тегів; 

- маршрутизатор LSR (маршрутизатор міток) - будь-який маршрутизатор, на 
якому працює MPLS і використовується для перемикання тегів; 

- MP-BGP - протокол, що використовується пристроями PE для розподілу 
маршруту користувача на відповідні пристрої PE через основну мережу MPLS; 

- маршрутизатор PE (Provider Edge) - крайовий маршрутизатор в мережі 
провайдера, пристрій, на якому розміщується та вилучається тег; 



 

- маршрутизатор P (Provider) 
маршрутизатором, який
прикордонним пристроєм і

- Маршрутизатор

розташований у просторі клієнта
- маршрутизатор IPE (Ingress Provider Edge) 

з тегом, вставленим у

маршрутизатора PE; 
- маршрутизатор EPE (Egress Provider Edge) 

розподіляє теги, приєднані
- Таблиця маршрутизації

маршрутизації, вона містить
Пристрої постачальників послуг

з'єднатись, тоді як VRF
користувача у певній віртуальній

- Маршрут (RD) 
ідентифікації користувачів
VPNv4 (мал. 2.3). Це дозволяє
маршрутизаторах CE, оскільки
використовує користувач

- Route Target (RT) - 64
маршрутів у мережі, тобто
він може рекомендувати рис

маршрутизатор P (Provider) - також називається голо
маршрутизатором який знаходиться в мережі постачальника

пристроєм і не працює протоколом BGP; 
Маршрутизатор CE (Customer Edge) - крайовий

у просторі клієнта, який підключений до маршрутизатора
маршрутизатор IPE (Ingress Provider Edge) - крайовий маршрутизатор

вставленим у пакет, що надходить від маршрутизатора

маршрутизатор EPE (Egress Provider Edge) - отримує
приєднані до пакетів, та передає користувачам

Таблиця маршрутизації IP - Також називається глобальною
вона містить шляхи провайдерів, які не включені

постачальників послуг потребують цієї таблиці, щоб
тоді як VRF-таблиця потрібна для доступу
певній віртуальній приватній мережі; 

Маршрут (RD) - цей розмір використовується

користувачів, він використовується для створення
Це дозволяє користувачам мати однакові

маршрутизаторах CE, оскільки номер RD унікальний незалежно
користувач; 

Рис. 2.3 Адреса VPNv4 [23] 
 

64-бітове значення, яке використовується
мережі тобто повідомлення маршрутизатору PE, 

рекомендувати (рис. 2.4); 

Рис. 2.4 Ціль маршруту [24] 
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називається головним або основним 
постачальника послуг, не є 

крайовий маршрутизатор, 
шрутизатора PE; 

крайовий маршрутизатор LSR 
від маршрутизатора CE до 

отримує мічені пакети, 
користувачам прості IP-пакети; 

називається глобальною таблицею 
які не включені до таблиці VRF. 
таблиці, щоб мати можливість 

для доступу до всіх пристроїв 

використовується для однозначної 
для створення 96-бітної адреси 
мати однакові адреси на своїх 

унікальний незалежно від IP-адреси, яку 

 

використовується для маркування 
маршрутизатору PE, які мережеві адреси 
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На малюнку 2.4. RT для VPN 1 становить 100: 1, тоді як для VPN 2 - 200: 1. 
Дві точки VPN 1 можуть спілкуватися один з одним, а також дві точки VPN 2. 
Однак точка VPN 1 не може спілкуватися з точкою VPN 2. 

- маршрут VPN-IPv4 - маршрут, що складається з 96-бітної послідовності, 
яка складається з 64-бітного тегу RD, поданого на 32-бітну IPv4 адресу; 

- Віртуальна таблиця маршрутизації та переадресації (VRF) - відрізняє 
маршрути для різних користувачів, а також маршрути користувачів від маршрутів 
провайдерів на пристрої PE. Екземпляр VRF складається з однієї або більше 
таблиць маршрутизації, похідної таблиці переадресації, інтерфейсів, які 
використовують таблицю переадресації, а також політики та протоколів 
маршрутизації, які визначають, що відбувається в таблиці переадресації. Оскільки 
кожен екземпляр налаштований на конкретну віртуальну приватну мережу, кожна 
віртуальна приватна мережа має окремі таблиці - і правила, що регулюють її 
роботу. 

 
Рис. 2.5 таблиці VRF [25] 
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Рис. 2.5. показує таблиці VRF, створені на маршрутизаторах PE. Три 
маршрутизатори PE мають посилання на маршрутизатори CE, розташовані у двох 
різних віртуальних приватних мережах, тому кожен маршрутизатор PE створює 
дві таблиці VRF, по одній для кожної віртуальної приватної мережі. 

Третій шар Virtual Private Networks з'єднує маршрутизатори CE користувача 
з мережевими маршрутизаторами PE. Він використовує модель однорангової 
маршрутизації між локальними маршрутизаторами PE та CE, які безпосередньо 
підключаються. Маршрутизатори PE поширюють інформацію про маршрутизацію 
на всі маршрутизатори CE, що належать одній віртуальній приватній мережі. У 
кожної віртуальної приватної мережі є своя таблиця маршрутизації, яка 
узгоджується з таблицями маршрутизації маршрутизаторів CE та PE. 
Маршрутизатори CE та PE мають різні таблиці VRF. Кожен маршрутизатор CE 
має лише одну таблицю VRF, оскільки інші віртуальні приватні мережі невидимі 
для маршрутизатора CE. Маршрутизатор PE може підключатися до декількох 
маршрутизаторів CE, тому PE маршрутизатор має загальну таблицю 
маршрутизаторів IP та таблицю VRF для кожного підключеного маршрутизатора 
CE з віртуальною приватною мережею. 

Маршрутизатор PE знає, яку таблицю VRF використовувати для пакетів, що 
надходять з віддалених віртуальних приватних веб-сторінок, оскільки кожна 
таблиця VRF має один або більше розширених загальних атрибутів. Загальні 
атрибути визнають шлях, що належить до певної колекції маршрутизаторів. 
Загальний атрибут RT ідентифікує колекцію сторінок (точніше, колекцію їх VRF-
таблиць), до яких маршрутизатор PE розподіляє маршрути. Маршрутизатор PE 
використовує RT для імпорту правильних віддалених шляхів у свої таблиці VRF. 
Імпорт та експорт маршрутів VPN між ресурсами VPN не є автоматичним. Цей 
процес контролюється правилами маршрутизації, визначеними протоколом BGP. 
Вони визначають спосіб обміну інформацією про маршрутизацію даних через 
мережу постачальників послуг MPLS. Ці правила повинні бути належним чином 
налаштовані та оновлені при зміні топології мережі. 

Маршрутизатор PE класифікує IPv4 маршрути що передаються від 
маршрутизатора CE і отримані від маршрутизатора PE як маршрути VPN-IPv4. 
Коли вхідний PE-маршрутизатор приймає маршрути, оголошені безпосередньо 
підключеним маршрутизатором CE, вхідний PE-маршрутизатор перевіряє 
отриманий маршрут відповідно до правил VRF для цієї VPN. Тобто вхідний 
маршрутизатор PE вирішує, які віддалені маршрутизатори PE повинні знати про 
пропоновані маршрути. Цей процес виконується в два етапи: 

- Якщо правила визначають прийняття маршруту, маршрутизатор PE 
перетворює дані у формат VPN-IPv4, додаючи розмір RD до адреси IPv4. Потім 
маршрутизатор PE рекламує маршрут VPN-IPv4 до віддалених маршрутизаторів 
PE. 

- Якщо правила визначають відхилення маршруту, маршрутизатор PE не 
пересилає маршрут іншим PE-маршрутизаторам, але використовує його локально. 
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Рис. 2.6 L3VPN [27] 

 
З малюнка 2.6. видно, що в L3VPN мережа ISP - це один великий 

маршрутизатор. Клієнтські (CE) маршрутизатори налаштовані з різними 
мережевими адресами, на відміну від мережевих (PE) маршрутизаторів. Два 
віддалені маршрутизатори CE мають однакові мережеві адреси. Прийнято 
називати таку мережу в такому середовищі віртуальним приватним 
маршрутизатором (VPRN). Кожна мережа VPRN складається з набору 
призначених для користувача сторінок, пов’язаних з одним або декількома 
маршрутизаторами PE. Кожен підключений маршрутизатор PE зберігає окрему 
таблицю пересилання IP для кожного VPRN. 

 
2.1.2. Функціональність VPN-мереж MPLS на другому рівні мережевих 

моделей 
 

VPN другого рівня (L2) може бути визначений як група мережевих ресурсів, 
з'єднаних через другий рівень за допомогою з'єднання ATM "точка-точка", FR 
DLCI-з'єднання або сеанси протоколу PPP. Кожне з'єднання на другому шарі 
створює спеціальне з'єднання для маршрутизації даних, яке реалізується на краях 
мережі другого рівня, без участі постачальника послуг. Постачальник послуг 
дозволяє користувачам організовувати IP-мережі WAN або підключатися через 
Ethernet-мости. 

Віртуальні приватні мережі другого рівня можуть базуватися на пакетній 
або комутованій структурі (FR, ATM та Ethernet). Більшість операторів мережі 
використовують структури з комутацією ATM та FR, а використання застарілих 
мережевих структур є важливою причиною для розробки VPN другого рівня. VPN 
другого рівня мають перевагу над VPN третього рівня, оскільки вони можуть 
передавати не тільки кадри другого рівня, але й пакети, обмінювані через системи 
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IPX (Міжмережевий пакетний обмін), системи SNA (Архітектура мереж систем) 
та традиційні приватні лінії TDM. 

Діаграма другого шару VPN показана на малюнку 2.7. На схемі показані 
підтипи VPN другого шару: віртуальний приватний провідний сервіс (VPWS) та 
віртуальний приватний сервіс локальної мережі (VPLS). Обидва підтипи мереж 
побудовані за допомогою віртуальної проводки (псевдопровід). 

 
Рис. 2.7 Підрозділ VPN другого рівня [27] 

 
Кадри другого шару форматуються в пакети IP / MPLS і надсилаються по 

пакетній мережі, при цьому пакети розпаковуються до вихідного формату в 
далекому кінці і передаються в місцезнаходження користувача. IETF(Емуляція 
псевдопроводів від краю до краю) визначає довідкову модель PWE3, яка 
застосовується до мереж IP та MPLS (рис. 2.8). 

 
Рис. 2.8 Модель PWE3 [28] 
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З'єднання між маршрутизаторами CE і PE називається схемою кріплення. 
З'єднання між двома пристроями PE називається псевдопроводом; і PWES - це 
сервіс, що з'єднує дві кінцеві послуги псевдопровідних мереж (Кінцеві послуги 
псевдопроводу) одного типу. Псевдопровід встановлюється за допомогою 
маршрутизованого протоколу LDP у випадку мереж IP / MPLS або протоколу 
L2TPv3 у випадку класичних мереж IP. Після того, як кадри другого шару 
надходять від маршрутизатора CE до маршрутизатора PE, вони упаковуються 
відповідним чином і потім надсилаються до псевдопровідників. Деякі механізми 
відображення псевдопроводом відображають тунель для комутації пакетів (PSN). 
Тунель PSN - це спосіб пересилання кадру від маршрутизатора PE1 до 
маршрутизатора PE2. 

 
2.1.2.1. Послуги VPWS 
 
VPWS (Virtual Private Wire Service) - це найпростіша форма обслуговування 

Ethernet через мережу MPLS. Він також відомий як Ethernet через MPLS 
(ETHoMPLS) або Віртуальна орендована лінія (VLL). VPWS використовує сервіси 
другого рівня через MPLS для побудови топології посилань «точка-точка», яка 
з'єднує дані кінцевих користувачів у мережі VPN. Ці VPN-мережі другого рівня 
забезпечують альтернативу приватним мережам, які захищені за допомогою 
виділених орендованих ліній або через віртуальні схеми другого рівня, 
використовуючи ATM або Frame Relay. Традиційні VPN на другому рівні 
вимагають надання та обслуговування окремих мереж для IP та VPN послуг. На 
відміну від цього, VPWS дозволяє обмінятися базовою мережевою 
інфраструктурою постачальника послуг між IP-сервісом другого рівня та VPN, 
зменшуючи витрати на надання цих послуг. 

VPWS може мати два типи топологій: повна сітка або зірка. Базовим 
механізмом тунелювання мережі є, як правило, MPLS, але VPWS може 
використовувати інші протоколи тунелювання, такі як протокол загальної 
маршрутизації інкапсуляції (GRE). Як зазначалося раніше, VPWS є сервісом VPN 
другого рівня. Іноді VPWS також можна визначити як службу VPN на першому 
шарі, оскільки ця служба не вказує адресу MAC (Управління доступом до 
середовища) кожного вузла в мережі. 

VPWS пропонується споживачеві через маршрутизатор PE та мережу PSN 
(мал. 2.1.9). 

 
Рис. 2.9. Довідкова модель VPWS 

 
VPWS дозволяє спілкуватися по стандартам Ethernet, ATM, Frame-Relay та 

TDM в мережах IP / MPLS. Доступно п'ять типів VPWS-послуг: 
- Epipe - імітує послугу Ethernet від точки до точки; 
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- Fpipe - імітує послугу FR (кадрове реле) "точка-точка"; 
- Apipe - імітує послугу ATM «точка-точка»; 
- Cpipe - імітує послугу TDM «точка-точка»; 
- Ipipe - імітує IP-сервіс між різними технологіями другого рівня. 
VPWS використовує два типи псевдовитратних технологій, одна - будь-яка 

технологія транспорту через MPLS (AToM), яка надає послуги «точка-точка» від 
PE до маршрутизаторів PE, а інша - L2TPv3 , псевдопровідна технологія для 
власних мереж IP. 

AToM - назва транспортної послуги другого рівня через основну мережу 
MPLS. Маршрутизатори CE з'єднують між собою з маршрутизаторами PE на 
другому шарі за допомогою протоколів Ethernet, HDLC (протокол високого рівня 
передачі даних), PPP (протокол "точка-точка"), ATM або Frame Relay (рис. 2.10). 
Це виключає потребу в застарілій мережі від оператора, який здійснює такий 
трафік, та інтегрує цю послугу в мережу MPLS, яка вже здійснює трафік VPN 
MPLS. Назва AToM пов'язана з можливістю передавати будь-який кадр через 
мережу MPLS, використовуючи MPLS як механізм інкапсуляції та LDP як 
механізм сигналізації. AToM дозволяє постачальникам послуг підключати 
сторінки користувачів до існуючих мереж другого рівня, використовуючи 
інтегровану мережеву інфраструктуру на основі пакетів MPLS мереж. 

 
Рис. 2.10. Основна модель AToM [29] 

 
AToM використовує маршрутизований сеанс LDP між крайовими 

маршрутизаторами для налаштування та підтримки з'єднань. Пересилання 
здійснюється за допомогою двох тегів: 

- зовнішні теги (знаки тунелю) - для перемикання між крайовими 
маршрутизаторами; маршрутизує пакет через основну мережу MPLS від 
вихідного PE маршрутизатора до вхідного маршрутизатора PE; 

- зовнішні теги (знаки тунелю) - для перемикання між крайовими 
маршрутизаторами; маршрутизує пакет через основну мережу MPLS від 
вихідного PE маршрутизатора до вхідного маршрутизатора PE; 

- Теги віртуальної схеми (VC) - для визначення вихідного інтерфейсу та 
прив’язки другого шару вихідного інтерфейсу до тегу тунелю. 

Обмін тегами VC між кінцевими точками псевдопровідних каналів 
відбувається через протокол LDP. Теги VC ідентифікують псевдопроводи та 
дозволяють мультиплексування декількох псевдопроводів через один тунель PSN. 
Сам тунель сигналізується протоколом LDP або RSVP-TE і має свої позначки, 



50 

 

розташовані у верхній частині розмітки. P маршрутизатори в мережі 
постачальника послуг не враховують теги VC і не знають про рішення AToM. 

AToM має можливість використовувати керуючі слова, зберігати важливу 
інформацію в переданих одиницях протоколів блоку даних (PDU); наприклад біт 
явного сповіщення про перевантаження (BECN), біт попередження прямого 
перевантаження вперед (FECN) і біт пріоритету (DE). Крім того, AToM може 
працювати з протоколами сервісного управління, такими як інтегрований 
інтерфейс локального управління / інтерфейс локального управління (ILMI / LMI) 
для відображення стану локальних схем на віддалених вузлах. 

L2TPv3 (шар 2 рівня тунельного протоколу, версія 3) - стандарт IETF, який 
пов'язаний з протоколом L2TP (протокол тунелю рівня 2). Оскільки протокол 
L2TPv2 був розроблений тільки для передачі трафіку PPP, L2TPv3 модифікує 
протокол L2TP, щоб він міг нести формати кадрів даних на додаток до трафіку 
PPP. L2TPv3 може використовуватися як альтернативний протокол MPLS для 
інкапсуляції трафіку зв'язку багатоадресної передачі другого рівня по IP-мережах. 
Як і протокол L2TP, L2TPv3 надає послугу псевдопровідних ліній. L2TPv3 можна 
вважати стандартом як для MPLS, так і для IP ATM: спрощена версія тієї ж 
концепції, що має багато однакових переваг, що досягаються більш простою 
процедурою, але за рахунок втрати деяких технічних особливостей, які 
вважаються менш важливими на ринку. У випадку протоколу L2TPv3 втрачені 
функції - це функції телекомунікаційного трафіку, які вважаються важливими в 
MPLS. 

L2TPv3 використовує спрямований сеанс каналу управління між крайовими 
маршрутизаторами для створення та підтримки з'єднань. Процес переадресації 
відбувається шляхом пересилання IP-пакету між двома крайніми пристроями. IP-
заголовок і заголовок L2TPv3 використовуються для надсилання пакетів між 
маршрутизаторами. Зовнішній заголовок - це IP-заголовок, який спрямовує 
тунельовані пакети через основну мережу IP до маршрутизатора PE. Заголовок 
L2TPv3 вказує вихідний інтерфейс і прив'язує вихідний інтерфейс другого шару 
до тунелю. 

L2TPv3 приносить такі вдосконалення протоколу L2TP: 
- L2TPv3 може передаватися безпосередньо через IP без протоколу UDP, 

тоді як L2TPv2 може передаватися тільки через протокол UDP; 
- Пакети L2TPv3 мають додатковий тег, який може бути корисним для 

виявлення та відхилення неправильно спрямованих пакетів даних, що мають 
неправильний ідентифікатор сеансу. Це забезпечує захист від деяких атак підміни 
пакету; 

- Автентифікація L2TPv3 контрольним повідомленням здійснюється по 
всьому цьому повідомленні, тоді як L2TPv2 охоплює лише окремі атрибути 
конкретних повідомлень. Як результат, L2TPv3 менш сприйнятливий до 
посередницьких атак - атака "людина в середині" (MITM), коли тунель не 
захищений використанням протоколу безпеки протоколу Internet IPSec; 
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- тунель та ідентифікатори сеансу L2TPv3 є 32-бітовими значеннями; 
L2TPv2 використовує 16-бітні значення. Отже, L2TPv3 може підтримувати більше 
65535 тунелів або більше 65535 сеансів в одному тунелі; 

- L2TPv3 дозволяє налаштувати сеанси без каналу управління; кожна 
кінцева точка L2TP налаштовується вручну зі статичними параметрами. Це 
дозволяє налаштувати псевдопровід L2TPv3 без спеціального контролю служби 
L2TP. 

 
2.1.2.2. Послуги VPLS 
 
Віртуальна приватна послуга локальної мережі (VPLS) - послуга 

телекомунікацій, яка дозволяє клієнтам створити логічну структуру локальної 
мережі (LAN) між географічно окремими локаціями. Причина використання цих 
послуг базується на тому, що порівняно з механізмом BGP / MPLS, клієнту не 
потрібно налаштовувати кожен протокол маршрутизації або статичний маршрут 
між маршрутизаторами CE та PE. Усі послуги VPLS відображаються в одній 
локальній мережі незалежно від місця розташування. На відміну від традиційного 
підключення до широкої області (WAN) або віртуальних приватних мереж на 
основі IP, VPLS може використовуватися для передачі не IP-трафіку без 
необхідності перетворення або інкапсуляції. VPLS використовує MPLS для 
створення вигляду мережі VPN у кожному місцезнаходженні абонента. Пакети 
Ethernet тунелюються за допомогою псевдопроводів через мережу провайдера, 
незалежно від трафіку, який надходить від інших користувачів мережі Інтернет. 
Кадри передаються відповідно до стандартів комутації другого шару, а допуску 
помилки гарантується, що кожен пакет потрапляє неушкодженим до свого 
точного пункту призначення. 



52 

 

 
Рис. 2.11 VPLS архітектура [30] 

Основними компонентами архітектури VPLS є (мал. 2.11.): 
- AC (схема кріплення) - схема з'єднання, призначена для підключення PE-

пристрою до пристрою CE; може бути фізичними або логічними портами 
Ethernet; 

- Віртуальний екземпляр комутації (VSI) - блок, який унікально представляє 
кожного користувача та логічно розділяє їх у маршрутизаторі PE; 

- VC (Virtual Circuit) - засіб передачі даних по комп'ютерній мережі з 
комутацією пакетів, виступає прямим зв’язком, хоча може бути фізично 
підключений. 

VPLS за своєю структурою має багато спільного з другим шаром VPN. У 
VPLS пакет, що походить від мережі користувачів постачальника послуг, 
спочатку надсилається на пристрій CE (маршрутизатор або комутатор Ethernet), а 
потім надсилається до маршрутизатора PE в межах мережі постачальника послуг. 
Пакет перетинає мережу провайдерів через MPLS LSP, надходить на вихідний 
маршрутизатор PE, який потім перенаправляє трафік до пристрою CE. У VPLS 
пакети можуть проходити через мережу постачальника «точка-багатоточка», це 
означає, що пакети, що походять від пристрою CE, можуть передаватися всім 
маршрутизаторам PE, що беруть участь у екземплярі VPLS маршрутизації. На 
противагу цьому, другий рівень VPN пересилає пакети, використовуючи 
переадресацію "точка-точка". 
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Існує дві стандартизовані реалізації VPLS, підтримувані IETF: RFC 4761 - 
реалізація VPLS з використанням протоколу BGP та RFC 4762 - реалізація VPLS 
за допомогою протоколу LDP. 

Площина управління VPLS має дві основні функції: автоматичне виявлення 
та сигналізація. Автоматичне виявлення означає процес пошуку всіх 
маршрутизаторів PE, які беруть участь у заданому екземплярі VPLS. 
Маршрутизатор PE може бути налаштований з ідентичністю всіх інших PE 
маршрутизаторів у конкретному екземплярі VPLS, або він може використовувати 
певний протокол для виявлення інших PE маршрутизаторів. Кожна пара 
маршрутизаторів PE в мережі VPLS повинна мати можливість встановлювати 
псевдопроводи між собою, а в разі зміни членства маршрутизатор PE повинен 
мати можливість припиняти встановлені псевдопровідні з'єднання. Цей процес 
відомий як сигналізація. 

Площина управління BGP-VPLS дозволяє маршрутизатору PE виявляти, які 
віддалені маршрутизатори PE є членами певного VPLS (автоматичне виявлення) 
та знати, який псевдопровідний тег конкретного віддаленого маршрутизатора PE 
буде використовуватися під час передачі даних на локальний маршрутизатор PE 
(сигналізація). Використовуючи керуючу площину BGP-VPLS, BGP несе 
достатньо даних для автоматичного виявлення та сигналізації одночасно. На 
відміну від площини управління BGP-VPLS, площина управління LDP-VPLS 
дозволяє лише сигналізувати, але не автоматично визначати. У цій площині 
управління LDP використовується для сигналізації псевдопроводів, які 
використовуються для підключення екземплярів VPLS конкретного користувача 
до маршрутизаторів PE. За відсутності автоматичного механізму виявлення, 
ідентифікація всіх віддалених маршрутизаторів PE, які є частиною екземпляра 
VPLS, повинна бути налаштована на кожному маршрутизаторі PE. 
 

2.2 Планування мереж 
 

У цій главі основна увага приділяється процесу планування, що 
використовується при проектуванні комп'ютерних мереж, фазах, які 
використовуються в плануванні мереж MPLS, та поточних проблем, пов'язаних із 
застосуванням методики MPLS. 

 
2.2.1. Процес мережевого планування 

 
Перш ніж створити нову телекомунікаційну мережу, дуже важливо 

спланувати різні аспекти мережі. Планування мережі складається з п'яти різних 
шарів, причому всі шари повинні бути належним чином виконані для належної 
роботи мережі. Нижче вони наведені: 

- бізнес-планування; 
- довгострокове та середньострокове планування мережі; 
- короткострокове мережеве планування; 
- закупівля обладнання; 
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- Управління та обслуговування. 
Щоб планування мережі було успішним, першим кроком має бути збір 

відповідної інформації. Ця інформація включає способи функціонування нових 
мереж або служб, економічні дані та технічні деталі певних функцій мережі. 

Вибір протоколів та технологій передачі повинен бути зроблений перед 
початком планування мережі. Після завершення перших кроків, описаних вище, 
процес планування мережі складається з трьох різних фаз: 

- проектування топології; 
- мережеві синтези; 
- створення мережі. 
Проектування топології передбачає фактичне розміщення шуканих 

компонентів та шляхи їх з'єднання для формування мережі, яка може перевозити 
трафік з найменшими витратами. На цьому етапі теорія графів найбільш 
застосовується для визначення вартості комутації та передачі даних. Фаза синтезу 
мережі включає визначення розміру необхідних компонентів. На цьому етапі 
зазвичай використовується метод, який називається нелінійною оптимізацією. Він 
передбачає визначення необхідного рівня обслуговування, витрат на передачу та 
деяких інших параметрів. Дані, зібрані з попередньої фази, використовуються для 
обчислення плану маршрутизації та розміру використовуваних компонентів. Етап 
створення мережі визначає, як задовольнити вимоги до потужностей та 
забезпечити надійність всередині мережі. На цьому етапі використовується метод, 
який зазвичай називають оптимізацією багаторазового потоку з певними умовами 
що включають визначення інформації, що стосується попиту, вартості та 
надійності. Потім ця інформація використовується для обчислення власне 
фізичного плану схеми. 

 
2.2.1.1. Прогнозування телекомунікацій 

 

Всі провайдери телекомунікацій роблять прогнози, які допомагають їм 
планувати свої мережі. Точне прогнозування допомагає операторам прийняти 
ключові інвестиційні рішення, пов'язані з розробкою продукту, рекламою, 
ціноутворенням тощо, перш ніж запустити продукт. Прогнозування може бути 
здійснено для багатьох цілей, тому дуже важливо, щоб причина бюджетування 
була чітко визначена та зрозуміла. Деякі поширені причини прогнозування: 

- Планування та складання бюджету - використання процедур 
прогнозування може допомогти у прийнятті рішення придбання мережевого 
обладнання враховуючи скільки обладнання для забезпечення оптимального 
управління трафіком необхідно; 

- Оцінка - прогнозування може допомогти в управлінні рішенням, чи буде 
прийняте рішення перевагою чи зашкодить; 

- Перевірка - коли нові дані прогнозу стануть доступними, необхідно 
переконатися, що нові прогнози підтримують результати старих процедур 
прогнозування. 

Метод прогнозування телекомунікацій включає наступні етапи: 
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- визначення проблеми; 
- збір даних; 
- вибір методу прогнозування; 
- аналіз прогнозів; 
- Документування та аналіз результатів. 
Перша фаза характерна для будь-якого процесу прогнозування. Це в 

основному означає, що розробник повинен бути впевнений у проблемі, для якої 
він намагається знайти рішення. Мета прогнозування повинна бути визначена 
якомога точніше, щоб отримати модель прогнозування для імітації достатньо 
точних майбутніх характеристик мережевого трафіку. 

На етапі збору даних вони повинні бути підготовлені до процесу 
прогнозування. Якщо дані містять помилки, прогноз буде неправильним. Цей 
процес відомий як «очищення даних» (Data scrubbing). Очищення даних 
концентрується на видаленні певних точок даних, що називаються точками 
розбіжності(“викидами”). Точки розбіжності - це дані, що знаходяться поза 
звичайною схемою, викликані нерегулярними подіями і навряд чи повторяться. 
Видалення цих точок даних підвищує "цілісність даних" і, таким чином, підвищує 
точність прогнозування. 

На сьогодні існує кілька методів прогнозування. Нижче наведені деякі з 
методів: 

- Методи на основі судження: 
   -Метод Дельфі 
   -Екстраполяція 
- Методи дослідження 
- Методи часових рядів: 
   -Експонентне згладжування 
   -Циклічні та сезонні тенденції 
   -Статистичні моделі 
- Аналогові методи 
- Причинно-наслідкові моделі 
Методи на основі судження спираються на думку та знання людей, які 

мають значний досвід у галузі прогнозування. Метод Delphi включає спрямування 
низки запитань до експертів у тій галузі, в якій прагнуть прогнозувати. Експерти 
дають свої оцінки щодо майбутнього розвитку. Дослідники узагальнюють 
відповіді та надсилають резюме відповідей експертам, завдяки чому експерти 
можуть переглянути свої відповіді. Метод Delphi не є надійним і успішний у дуже 
рідкісних випадках. Екстраполяція - це звичайний метод прогнозування, що 
ґрунтується на припущенні, що майбутні події продовжуватимуться розвиватися 
за тими ж межами, що і попередні події, тобто минуле - хороший прогноз 
майбутнього. Дослідник спочатку отримує та обробляє дані про попередні події. 
Після цього він визначає, чи є закономірність, якщо така є, намагається 
розширити шаблон у майбутнє, і так починає генерувати передбачення того, що, 
можливо, станеться. Для розширення шаблонів дослідники, як правило, 



56 

 

використовують просте правило екстраполяції, таке як логістична сигмоїдна 
функція. 

Методи дослідження засновані на думці користувачів. При проведенні 
дослідження необхідно визначити цільову групу досліджень. Після виявлення 
цільової групи необхідно вибрати вибірку. Вибірка є підмножиною цільової групи 
і повинна бути відібрана, щоб точно відображати все в бажаній цільовій групі. 
Опитування складається з серії запитань до групи зразкових опитуваних із 
записом їх відповідей. Потім записані відповіді необхідно проаналізувати, 
використовуючи статистичні та аналітичні методи. Результати досліджень 
повинні бути перевірені за допомогою альтернативних методів прогнозування, а 
результати можуть бути опубліковані. Важливо пам’ятати, що цей метод є 
правильним, лише якщо вибірка врівноважена і якщо вибіркова група відповіла 
правильно на поставлені запитання. 

Методи часових рядів використовують вибірки даних, які періодично 
вимірюються. Ці методи використовують такі дані для розробки моделей, які 
потім можуть бути використані для екстраполяції в майбутнє, таким чином, 
генеруючи передбачення. Кожна модель функціонує відповідно до різного набору 
припущень і розрахована на іншу мету. Експонентне згладжування базується на 
даних ковзних середніх. Циклічні та сезонні тенденції шукають дані з деяких 
закономірностей або тенденцій, які повторюються в циклічний або сезонний 
періоди. Потім дослідники можуть використовувати поточні дані для коригування 
вибірки, щоб відповідати даним того періоду, і таким чином передбачити, що 
відбудеться протягом решти поточного сезону чи циклу. Статистичні моделі 
дозволяють дослідникам розвивати статистичні зв’язки між змінними. Ці моделі 
базуються на поточних даних і шляхом екстраполяції можна створити майбутню 
модель. Методи екстраполяції базуються на стандартних статистичних законах, 
що підвищують точність прогнозування. Статистичні методи не тільки дають 
прогнози, але й кількісно визначають точність та надійність. Прикладами цього є 
формули ERLANG B і C, розроблені в 1917 році датським математиком Агнером 
Ерланом. 

Аналогічні методи включають в себе пошук подібності між зовнішніми 
подіями та подіями, що вивчаються. Зовнішні події зазвичай мають більше 
шаблонів даних, ніж вивчені. Аналогічні методи застосовують дві групи моделей: 
якісні моделі та кількісні моделі. У якісних методах проводиться порівняння 
зовнішніх подій для формування символічної подібності. У кількісній процедурі 
кількість порівнюється та прогнозується. 

Причинно-наслідкові моделі є найбільш точною і складною формою 
прогнозування. Вони включають створення складної і повної моделі 
передбачуваних подій. Модель повинна містити всі можливі змінні і повинна бути 
спроможна передбачити кожен можливий результат. Причинно-наслідкові моделі 
часто настільки складні, що їх можна створити лише на комп’ютерах. Вони були 
розроблені за допомогою даних із набору подій. 
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2.2.1.2. Розміри мережі 
 
Основна мета цього етапу планування мережі полягає у визначенні 

мінімальних вимог до потужності, що дозволяє досягти рівня обслуговування 
(GoS). З цієї причини розмір розміщення включає планування трафіку в години 
пік; ті години протягом дня, протягом яких інтенсивність руху знаходиться на 
своєму піку. 

Процес розміщення включає визначення топології мережі, створення плану 
маршрутизації і матриці трафіку та створення запиту GoS. Інформація, отримана з 
цих підфаз, використовується для визначення максимальної потужності, що 
підтримується кожним комутатором, та максимальної кількості каналів, 
необхідних між комутаторами. 

Правило розміру визначає, що інженер повинен переконатися, що 
навантаження на транспортне забезпечення не досягає стовідсоткового значення. 
Для того, щоб розрахувати точне навантаження відповідно до вищезазначеного 
правила, інженер повинен виконувати вимірювання мережевого трафіку та 
постійно підтримувати та модернізувати ресурси, щоб відповідати мінливим 
вимогам. У разі відмови в мережі необхідно передбачити додаткову пропускну 
здатність для переадресації трафіку. 

Оскільки конструкція мережі є дуже складним процесом, це робиться за 
допомогою спеціалізованих програмних засобів. У той час як дослідники зазвичай 
розробляють спеціальне програмне забезпечення для вивчення конкретних 
проблем, мережеві оператори зазвичай використовують програмне забезпечення 
для комерційного мережевого планування. 

 
2.2.1.3. Управління мережевим трафіком 
 
На відміну від практики управління мережевим трафіком коли в мережу 

додаються ресурси такі як лінії передачі, маршрутизатори та комутатори в мережі 
також мають важливі процедури при управлінні мережею, що зосереджуються на 
контролі трафіку переадресації шляху через мережу. 

Існує багато причин, через які оператори мережі хочуть впливати на 
маршрут, переданий через мережу. Найпоширенішою причиною управління 
мережевим трафіком в даний час є покращення використання мережевих ресурсів. 
Мета процедур управління мережевим трафіком - уникнути ситуацій, коли 
частини мережі перевантажені, а інші - недостатньо використовуються. Інші 
причини включають забезпечення того, що дані рухаються по маршруту, який має 
певні бажані характеристики, забезпечуючи тим самим доступність портативних 
ресурсів по цьому маршруту, та пріоритетність трафіку під час дефіциту ресурсів. 
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2.2.2. Різні етапи планування мережі MPLS 
 
Як і всі інші типи мереж, MPLS-мережі мають багато різних етапів 

планування. Цей розділ визначає етапи планування та описує їх значення у схемі 
MPLS. 

Можна сказати, що мережеве планування MPLS є результатом багатьох 
областей планування. Рис. 2.12 показує різні області планування мережі MPLS, з 
усіма етапами планування мережі, розділеними на менші секції. Прогнозування 
трафіку базується на матриці попиту на трафік та передплаті послуг 
телекомунікацій. Фаза виявлення мережі - це сума фізичної та логічної топології, і 
на цьому етапі також вирішуються моделі QoS. Фізична топологія охоплює 
пристрої та з'єднання в розробленій мережі, в той час як логічна структура 
охоплює розташування пристроїв у мережі та взаємодію цих пристроїв між 
собою. 

Наступний етап - специфікація Угоди про рівень обслуговування (SLA), яка 
базується на вимогах, які загалом узгоджуються з користувачем. Після цих двох 
фаз дизайнер мережі може зробити свій перший імітаційний перегляд для аналізу 
поведінки мережі. Після першого моделювання дизайнер мережі може 
продовжувати оптимізувати мережу, а також методи управління мережевим 
трафіком, які можуть збалансувати та оптимізувати трафік, доставлений в мережу. 
Цей етап також допомагає наступному етапу, який включає визначення вимог до 
потенціалу та надання мережевих елементів для послуг різних користувачів. 
Остання фаза - це мережеві операції, які включають моніторинг, контроль та 
підтримання мережі. Після цих етапів планується перша модель мережі. 

 
Рис. 2.12. Етапи планування мережі 
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2.2.2.1. Фаза прогнозування 
 

Фаза прогнозування в мережі MPLS виконується за допомогою матриці 
попиту на трафік (також її називають матрицею трафіку) та ціною підписки на 
послугу. Рішення вибрати матрицю трафіку, що використовується для 
моделювання трафіку мережі MPLS, не є легким завданням. Важко зробити 
широкий вибір різних типів моделей враховуючи той факт, що MPLS-мережі 
можуть бути дуже різними. Вони можуть відрізнятися за розміром (кількість 
вузлів, з'єднань та обслуговуваних абонентів), формою (використовувана модель 
топології), функціональністю та типом трафіку. 

Фаза передплати послуг визначає рівень обслуговування, який може бути 
наданий конкретному користувачеві. У мережі є обмежений обсяг ресурсів, якими 
можна ділитися між користувачами. Підписка на послуги включає безліч 
параметрів, які визначають послуги, які можна запропонувати клієнтам. 

 
2.2.2.2. Угода про рівень обслуговування 

 
Угода про рівень обслуговування (SLA) - це інструмент, що створює 

взаємну угоду щодо послуг та доставки послуг між постачальниками послуг та їх 
користувачами. Він встановлює очікування, уточнює обов'язки та створює 
об'єктивну основу для оцінки ефективності послуги. Що стосується MPLS, SLA 
вимагає більш широкого спектру показників рівня обслуговування, ніж 
традиційні технології. Договори на рівень послуг можуть відрізнятися в межах 
регіону, але, незважаючи на відмінності, вони зазвичай включають деякі ключові 
показники, які можна знайти в більшості контрактів. Показники включають 
доставку пакету від місця до місця, затримку, варіації затримки, наявність 
сторінки та максимальний час для ремонту. 

SLA затримки та їхні варіації зазвичай охоплюють лише основні мережі, а 
не крайові ділянки. Інформація, що надається в документах про угоду, часто 
базується на середньомісячному розмірі, що є хорошим показником загальної 
ефективності. Будь-яка затримка та зміна затримки повинна бути нижчою, ніж 
зазначений рівень у документі угоди. Документ SLA дозволяє користувачам 
зрозуміти, чи може постачальник послуг підтримувати чутливі та критичні дані, 
такі як аудіо та відео. 

 
2.2.2.3. Фаза визначення мережі 

 
Фаза визначення мережі поділяється на визначення фізичних топологій, 

визначення логічних топологій та визначення QoS. Фізичні та логічні топології 
часто визначаються на одному етапі, використовуючи той самий інструмент. 
Топологія мережі може бути дуже різноманітною у мережах, що використовують 
методи MPLS через різні характеристики використовуваного обладнання та через 
роботу на різних мережевих шарах. Процес визначення мережевої топології 
зазвичай складається з одного або двох методів. У першому методі визначення 
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відбувається шляхом додавання одного пристрою або логічного з'єднання. 
Спочатку додаються точки присутності (POP), а потім в топологію вставляються 
посилання, що пов'язують POP, після чого генерується логічна топологія. 
Додавання пристроїв один за одним зазвичай здійснюється за допомогою 
графічного інтерфейсу користувача (GUI), за допомогою якого вся конфігурація 
повинна бути вручну вставлена в пристрої або логічні з'єднання в мережі. 
Конфігурація складається з інтерфейсу пристрою, типу пристрою, протоколів та 
технологій, що працюють на пристрої, віртуальних з'єднань тощо. 

Інший метод виконання процесу визначення мережі включає імпорт 
потрібної топології мережі в цілому, використовуючи якусь функцію 
моделювання / планування імпорту або інструмент управління мережею MPLS. 
Інструмент отримує топологічну інформацію з іншого інструменту управління 
або з файлу, що містить топологічну інформацію, що зберігається у форматі, до 
якого можна отримати доступ за допомогою інструменту моделювання / 
планування. Це метод, який використовується в основному в сучасних мережах 
MPLS в реальних мережевих середовищах, головним чином через його 
масштабованість. Формування мережевої топології у випадку великої мережі з 
тисячами точок присутності неможливо за допомогою першого методу. 

Сьогоднішні мережі в основному використовують автоматичне виявлення, 
коли інформація POP автоматично надсилається в базу даних, яку зазвичай 
називають базою інформації управління (MIB), коли стан елемента змінюється 
або в мережу додається новий елемент. Використовується повідомлень простого 
протоколу управління мережею (SNMP) або іншого типу повідомлень. Коли 
інформація зберігається в одному місці, адміністратори мережі або інші люди 
можуть легко отримати до неї доступ. Ця інформація зазвичай надсилається до 
інструменту планування / управління через різні схеми обміну повідомленнями, 
такі як файли розширеної розмітки (XML) або файли значень, розділених комами 
(CSV). 

Остання частина визначення мережі - це моделювання QoS. 
Функціональність QoS у MPLS створюється за допомогою моделей DiffServ або 
IntServ. Через погану масштабованість, Intserv не реалізується в реальних мережах 
MPLS. Наразі DiffServ є єдиним рішенням, яке використовується в комерційних 
мережах MPLS. 

 
2.2.2.4. Моделювання та аналіз мережевих сценаріїв 
 
Симуляційна частина - це фокус усіх інструментів мережевого планування. 

У симуляційній частині можна спостерігати атрибути існуючої / запланованої 
мережі, моделювати ефекти можливих майбутніх топологій мережі та зміни 
атрибутів / функцій, або можуть бути ініційовані різні сценарії відмов, щоб 
перевірити, як поводиться мережа в окремих випадках. 

Моделювання мережі MPLS вимагає трохи більше функціональності, ніж 
моделювання IP-трафіку. Оскільки MPLS має багато різних функцій і може 
працювати на різних шарах, це дозволяє отримати дуже широкий вибір існуючих 
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моделей. Моделювання може включати різні типи VPN, а також основні функції 
MPLS (комутація тегів, RSVP-TE, LDP, CR-LDP тощо). 

 
2.2.2.5. Оптимізація, управління та конфігурація вузлів у мережі 

 
Після запуску бажаних імітованих випадків модельована мережа готова до 
оптимізації. Оптимізація може бути здійснена багатьма способами: вона може 
бути структурною, реалізовуватися через методи управління мережевим 
трафіком, фінансовою (як це зазвичай є) тощо. У мережах MPLS найважливіша, 
але в той же час найбільш економічна частина оптимізації передбачає методи 
управління мережевим трафіком, оскільки вона може бути реалізована без 
додаткових інвестицій у мережу та може навіть дозволити новим користувачам 
після оптимізації додаватись у вільний мережевий простір. Крім того, управління 
мережевим трафіком може допомогти з проблемами перевантаженості, 
перенаправляючи деякий трафік від переповнених посилань або вузлів. 

Після завершення оптимізації мережі за результатами, отриманими з різних 
модельованих випадків, результати готові до застосування в реальній мережі. Це 
робиться шляхом налаштування певних параметрів або пристроїв всередині 
мережі. Для того, щоб така конфігурація була успішною, потрібні зміни 
конфігурації повинні бути розподілені на інші пристрої таким чином, щоб потім 
було потрібно менше ручних налаштувань. 

Є дві причини, чому важливо, щоб конфігурація була успішною; Перша 
полягає в тому, що можливість помилки збільшується, якщо це робиться вручну, а 
інша через зміни, які можуть бути внесені в конфігурацію в дуже широкому 
діапазоні. Було б дуже рентабельно найняти низку експертів для здійснення 
подібної оптимізації мережевої конфігурації. Багато інструментів планування 
пропонують можливість експорту налаштованих налаштувань від моделювання 
до реальної мережі. 

 
2.2.2.6. Планування вимог до пропускної здатності і спільне 

використання мережевих ресурсів 
 

Після того, як процес визначення вимог мережевого трафіку на основі 
існуючих вимог до потужності буде завершений, аналізуються процедури, щоб 
проаналізувати, як можна зменшити оцінені потреби. У процесі планування це 
можна зробити в деяких частинах мережі, щоб перенаправити трафік. 

Спільне використання мережі MPLS можна зробити досить легко, 
використовуючи спрощення методу. Обмін ресурсами між різними службами 
можна здійснити майже повністю за допомогою VPN. Зважаючи на різні типи та 
маршрутизації в кінці, використовуючи спільний доступ до LSP, адміністратор 
мережі може використовувати, наприклад, BGP, щоб дозволити спільний доступ 
до завдань LSP від початку до кінця. Єдиними частинами, які потребують 
конкретної конфігурації, є вхідні та вихідні маршрутизатори LSP. Ця 
конфігурація також може бути автоматизована за допомогою спеціальних 
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інструментів планування чи управління. Використовуваний інструмент може 
експортувати визначену конфігурацію через певні протоколи зв'язку та 
налаштувати пристрій як "віддалений пристрій". 

 
2.2.2.7. Фаза визначення функціональності мережі 
 
Остання частина схеми ітерації планування - це фаза визначення мережевих 

операцій. Мережеві операції, як правило, складаються з завдань управління в 
мережі. На цьому етапі інструмент планування отримує додаткову інформацію 
про модель, щоб вона могла адаптуватися до мережевої моделі, її 
функціональності та мережевого трафіку. На цьому етапі передбачається також 
утримання всіх елементів. Ці елементи мають різні функціональні можливості, 
але зазвичай мають загальні основні функції. У цій частині постачальники послуг 
зазвичай використовують певний тип централізованих операційних інструментів 
чи пристроїв. Ці інструменти зазвичай включають захоплення та зберігання 
властивостей інформаційного потоку. Одним з таких інструментів є Lancope 
StealthWatch. Основними його особливостями є: 

- забезпечує інтегрований перегляд у режимі реального часу використання 
мережі та продуктивності мережі; 

- Використання існуючих маршрутизаторів та комутаторів NetFlow92  та 
sFlow93, а також оригінальної інформації зі зменшеним потоком для забезпечення 
повного доступу до безпеки та оптимізації мережі; 

- скорочує час, необхідний для виявлення та розділення подій безпеки та 
мережі, а також час для отримання відповідей; 

- підтримує сегментовані, швидкісні внутрішні мережі та повністю 
пов'язане мережеве середовище; 

- Аналізує тенденції, що прискорюють планування потужностей мережі та 
вдосконалене управління ресурсами. 

 
2.2.3. Проблеми в реалізації мереж MPLS 

 
Перш ніж окреслити проблеми, пов'язані з інструментами планування 

MPLS, необхідно окреслити деякі проблеми, пов'язані з впровадженням мереж 
MPLS, оскільки вимоги до впровадження мереж MPLS постійно зростають. 
Найбільш важливими проблемами, з якими стикаються мережі MPLS, є 
масштабованість та реалізація встановлених вимог, пов’язаних з 
функціональністю мережі, щоб забезпечити можливість моніторингу зростаючої 
кількості користувачів та послуг. 
З типами трафіку, більш чутливими до затримки, такими як протокол передачі 
голосу через Інтернет (VoIP) або відео трафіку, є необхідність класифікувати 
трафік. У той же час, коли мережі користувачів зростають і стають складнішими, 
кількість різних методик, що використовуються в передачі, збільшується. 
Щоб зростання мережі стало стійким, постачальники послуг повинні зберігати 
можливість підтримувати VPN-послуги в однаковій пропорції та продовжувати 
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розробляти набір сервісних функцій. Розвиток та функціональні аспекти завжди 
повинні плануватися разом із витратами та аспектами безпеки та сумісності 
постачальників та / або постачальників мережевого обладнання та послуг, щоб 
зробити покращення ще більш стійкими. 

 
Рис. 2.13 Інженерні проблеми для постачальників послуг MPLS 

 
2.2.3.1. Проблеми в масштабуванні MPLS-мереж 
 
Рис. 2.13. Представлено чотири основні проблеми, що впливають на 

масштабованість платформи MPLS: щільність PE, логічне масштабування, 
мережевий слід і ємність ядра. 

Одним з найважливіших аспектів масштабованості фізичної мережі є 
можливість підтримувати швидке зростання кількості запитів користувачів без 
необхідності розгортання великої кількості маршрутизаторів доступу PE. Витрати 
на порт можуть бути зменшені, а масштабування можна посилити, застосовуючи 
компактні пристрої PE. Це не просто економічний аспект, який підтримує 
кількість маршрутизаторів PE відповідно до щільної агрегації великої кількості 
схем доступу користувачів. Рефлексія на логічну масштабованість також дуже 
важлива. Мережа VPN BGP / MPLS вимагає логічного стану для підтримки 
зв’язку та доступності між PE-пристроями у вигляді рівняння LSP та BGP 
(peering). LSP створюються в площині управління і після встановлення 
полегшують пересилання MPLS пакетів у площині даних. Рівняння BGP 
формується в площині управління через сеанси TCP, що, в свою чергу, полегшує 
обмін інформацією про маршрутизацію VPN, що зберігається в маршрутизаторах 
PE. Логічне укладання безпосередньо пов'язана з кількістю PE маршрутизаторів у 
мережі, що використовуються для припинення з'єднань з користувачем. 

Можливість підтримувати досить великий мережевий слід, який забезпечує 
широке географічне покриття, також є важливим аспектом фізичного 
масштабування. Побудова точок доступу (POPs) та WAN-з'єднання між ними 
може бути значною витратою, але багато постачальників VPN орієнтуються на 
конкретні географічні місця, наприклад, великі міські райони. Коли оператор не 
може інвестувати в мережеву інфраструктуру у всіх країнах, де він хоче вести 
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бізнес, він укладає комерційну угоду з постачальниками послуг, щоб сформувати 
стратегічне партнерство та досягти бажаної географічної області. 

Створення основних мереж багатоавтономної системи приносить більше 
ризиків, оскільки вся основна мережа вже не перебуває під контролем лише 
постачальників послуг. 

Останній елемент масштабованості пов'язаний зі зростаючою проблемою 
управління великою кількістю користувачів у мережі. Основна мета ефективного 
управління базовою мережею - реалізувати необхідне базове WAN-з'єднання, яке 
дозволяє обслуговувати запити на трафік та відповідає необхідним критеріям 
продуктивності, таким як пропускна здатність пакету, затримка та варіація 
затримки. Це потрібно зробити економічно ефективним способом, і в результаті 
оновлення об’ємів WAN-зв’язку затримується або уникається, де це можливо. 

Затримка оновлення WAN-з'єднань може бути досягнута шляхом 
оптимізації потоку даних в основній мережі, щоб навантаження на мережу 
рівномірно розширювалося навколо наявних WAN-з'єднань. MPLS-TE - це спосіб 
збалансування навантаження на мережу. Тунелі, виконані за допомогою MPLS 
TE, дозволяють уникнути високого об’єму з'єднань та використання низької 
вартості зв'язку, забезпечуючи тим самим оптимальне пересилання мережевого 
трафіку. 

 
2.2.3.2. Проблеми функціональності мережі MPLS 

 
На сьогоднішній день технологія «DiffServ» застосовується у мережах 

MPLS. На даний момент є дві різні методики, які дозволяють класифікувати різні 
типи трафіку до 8 (E-LSP) або 64 (L-LSP). На даний момент провайдерам, як 
правило, не потрібно більше 8 різних класів трафіку, тому для більшості 
постачальників E-LSP є достатньою мірою, щоб визначити пріоритетність різних 
типів трафіку. Тим не менш, тип класу (КТ) потрібно все-таки ретельно 
спланувати. Дуже важливо визначити пріоритети, тому найактуальніші та 
найважливіші види руху будуть позначені як «пріоритетні». 

Користувачі MPLS VPN охоплюють широкий і різноманітний діапазон 
щодо кількості ланцюгів доступу, географічного покриття та смуги доступу. 
Користувачі послуг IP VPN постійно вимагають найвигідніших способів надання 
послуг. 

Унікальні характеристики широкого спектру можливих підходів до 
вирішення проблем важливі для постачальників послуг, оскільки це робить 
технічні вимоги до пристроїв PE набагато складнішими. Відповідно, 
функціональність пристрою PE, який доставляє трафік в мережу користувачів на 
базі Ethernet, навряд чи буде оптимальною заміною для користувачів на основі 
xDSL. Постачальник повинен відповідати вимогам, пропонованим різними 
технологіями доступу. Пристрої PE повинні бути рівномірними в умовах надання 
послуг, пропонованих постачальниками VPN (наприклад, QoS та можливістю 
надсилання даних на декілька комп'ютерів), незалежно від використовуваної 
технології доступу. 
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Multicast IP передбачає ефективну передачу пакетів даних вибраній 
кількості одержувачів з правильною адресою та переадресацією пакетів у мережі. 
Багатонаправлена передача широко застосовується в сьогоднішніх основних 
мережах і в мережевому бізнесі в цілому. Наприклад, ІТ-компанії можуть 
використовувати багатонаправлені передачі для розповсюдження регулярних 
оновлень програмного забезпечення своїм працівникам. Крім того, 
багатонаправлені передачі використовуються також у фінансовому секторі для 
обміну реальною ринковою інформацією між постачальниками та клієнтами. 

Плануючи мережу MPLS, реалізація функцій багатонаправленого обміну 
повідомленнями між однією кінцевою точкою та іншими точками (P2MP) є дуже 
складним завданням, головним чином через характер необхідних технічних 
досягнень. Багатонаправлена передача впливає на більшість сегментів мережі, 
включаючи QoS, управління мережевим трафіком, розмір, діагностику мережі та 
звітність про ефективність. 
 

2.3. Існуючі інструменти для планування мереж MPLS 
 

Наразі існує ряд інструментів планування мережі MPLS для допомоги у 
плануванні та управлінні мережею. Більшість цих інструментів використовуються 
для комерційних цілей, але деякі програми також є безкоштовними. У цьому 
розділі основна увага приділяється існуючим інструментам. Буде проаналізовано 
функціональність двох різних інструментів планування MPLS, а саме: IP / 
MPLSView, створений фірмою "Wanl, Inc.", та iVNT, створений "Aria Networks 
Ltd." 

Існують інші інструменти планування MPLS про які доступна дуже мала 
кількість інформації. Деякі такі інструменти це наприклад SP Guru і MATE. 

 
2.3.1. Інструмент IP / MPLSView 
 
IP / MPLSView - це інструмент, створений лабораторією WANDL для 

багаторівневого управління трафіком та методами управління мережевим 
трафіком. IP / MPLSView пропонує різні функції для проектування та планування 
мережі, а також для мережевої інженерії та роботи в мережах MPLS. 
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Рис. 2.14 Функціональність IP / MPLSView 

 Рис. 2.14. показує, що функціональність IP / MPLSView поділяється на дві 
категорії: вимоги до дизайну мережі та планування, а також управління мережею 
та експлуатаційні вимоги. Обидва ці аспекти важливі, коли мова йде про 
планування / проектування мережі MPLS. Гарне та ретельне планування є 
ключовою частиною майбутніх процесів управління та обслуговування. Можна 
сказати, що вона працює в обох напрямках: хороше управління мережею та 
обслуговування забезпечує хороші передумови для майбутніх оновлень та змін у 
мережі. 

Мінімальні вимоги до запуску IP / MPLSView залежать від розміру 
імітованої мережі та деталей мережі, яку ми хочемо моделювати. Wandl 
випустила рекомендовану системну конфігурацію, де IP / MPLS працюватиме без 
великих проблем. Ці системні вимоги показані на малюнку 2.15. 
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Рис. 2.15. Рекомендована конфігурація системи для IP / MPLSView 

 
 Основні функції інструмента IP / MPLSView стосуються проектування та 
планування. Wandl розділив планування на три різні модулі, що стосується 
функціональності IP / MPLSView: моделювання, дизайн та оптимізація. 
 Якщо говорити про моделювання, IP / MPLSView пропонує підтримку 
таких протоколів маршрутизації: ISIS, OSPF, IGRP (протокол маршрутизації 
внутрішніх шлюзів), RIP (протокол інформації про маршрутизацію), EIGRP, GRE, 
BGP та MPLS. Він також підтримує конфігурацію статичних та стандартних 
маршрутів. 

Інструмент моделювання IP / MPLSView пропонує можливість імітувати 
різні сценарії проб і помилок: 

- багатошарові помилки в тунелях LSP та IP-шарі; 
- ряд помилок; 
- кілька помилок мережевих елементів; 
- помилки в певних частинах мережі; 
- найкращий / гірший успіх; 
- поява "вузьких місць" (аналіз Bottleneck). 
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Остання особливість інструменту моделювання - підтвердження змін у 
мережі. IP / MPLSView забезпечує безпечне середовище для перевірки впливу 
змін, внесених до мережі, перш ніж вони насправді відбулися. WANDL створив 
перелік функцій для імітації змін у мережі: 

- проведення аналізу "що робити"; 
- можливість зміни топології мережі (додавання, видалення, зміна); 
- модифікація будь-якого мережевого елемента (вузлів, посилань, LSP); 
- Зміна протоколів маршрутизації, атрибутів та одиниць маршрутизації; 
- зміна схеми навантаження; 
- зміна дизайну. 
Що стосується проектування мережевої топології, дизайн може починатися 

з нуля, враховуючи прогнозований трафік, тарифи та дані про ціни. Важливо 
забезпечити, щоб дизайн мережі витримував усі рівні різних вимог користувачів 
(вузли, посилання, збої тощо). 

IP / MPLSView пропонує такі функції для проектування та моделювання 
методів управління мережею: 

- розробка різних сценаріїв, що захищають від потенційних ризиків; 
- проектування тунелю Fast ReRoute (FRR); 
- проектування та моделювання тунелів LSP; 
- проектування різних дерев P2MP-TE для надсилання багатоадресних 

повідомлень; 
- здійснення проектування та аналізу «Route Reflector»; 
- проектування потужностей у мережі VoIP; 
- моделювання класу CoS; 
- Моделювання дерев дистрибуції та напрямків для багатонаправленої 

відправки. 
IP / MPLSView пропонує можливість моделювання для багатьох технологій 

та протоколів, що використовуються в мережах MPLS. У наступному списку 
показані технології, які можна моделювати в межах IP / MPLSView:  

- MPLS-VPN 
- IP-ядро 
- CoS 
- BGP VLAN 
- VoIP 
- Надсилання багатоадресної передачі 
- Аналіз руху навантаження 
- IPv6 
Основне моделювання IP виконується певним модулем в IP / MPLSView. 

Цей модуль може побудувати потрібну топологію мережі з файлів конфігурації, 
імпортованих у IP / MPLSView (рис. 2.16). Модуль підтримує такі IGP: OSPF, RIP, 
ISIS, IGRP та EIGRP. Він також підтримує статичні вказівки та маршрутизацію на 
основі правил. Маршрутизатори можна моделювати як логічні маршрутизатори, а 
потоки трафіку CoS можна моделювати модулем. Топологія мережі представлена 
графікою на базі Java. 
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Рис. 2.16 Топологія проілюстрована в IP / MPLSView 

 
 З точки зору методів управління мережевим трафіком, IP / MPLS включає 
значну кількість різних функціональних можливостей. Тунелі LSP можуть бути 
імпортовані з існуючих мереж або можуть бути спроектовані з самого початку. 
Дані також можуть подорожувати у зворотному напрямку: перевірена імітатором 
конфігурація може бути завантажена назад у мережу, коли буде позначено що 
вона готова. При проектуванні та моделюванні LSP для потрібної мережі IP / 
MPLSView має можливість додавати зворотні тунелі для створення LSP.  

Проектування шляхів може бути автоматизовано для оптимізації 
завантаженості. Також шляхи можуть бути перероблені для оптимізації, якщо 
вони з часом стали неоптимальними. 

IP / MPLSView також містить можливості моделювання / проектування для 
більшості методик, доданих до функцій MPLS, таких як дизайн FRR, 
багатоадресна передача P2MP-TE та відома DiffServ TE. Ефекти додавання або 
зміни тунелів та налаштувань посилань можна переглянути з інтерфейсу на основі 
Java. 

IP / MPLSView пропонує підтримку VPN таких типів: 
- Захист транспортного шару (TLS) 
- VPLS-LDP 
- VPN-Проект-Martini (другий шар LDP) 
- VPLS-BGP 
- VPN-проект-Kompella (другий шар BGP) 
- BGP / MPLS VPN 
Модуль VPN включає можливості тестування та моніторингу невдалих 

симуляцій, щоб побачити ефекти симуляцій, перевірку цілісності файлів 
конфігурації, діагностування VPN та шляхи моніторингу трафіку VPN. 

IP / MPLSView пропонує такі функції для аналізу BGP: 
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- розрахунок таблиці маршрутизації; 
- Проведення аналізу рефлектора маршруту; 
- Імпорт графіків BGP; 
- Проведення пірингового аналізу BGP; 
- Оцінка правил IBGP; 
- Різні види карти BGP разом із сусідськими посиланнями BGP та ієрархією 

рефлектора маршруту. 
Для цілей CoS-а, DiffServ-TE стала частиною інструменту проектування IP / 

MPLSView. Модуль CoS в межах IP / MPLSView включає такі функції: 
- Модуль CoS може моделювати класи, правила та інші схеми CoS; 
- визначення потоків додатків може базуватися на CoS; 
- Аналіз втрат пакетів та статистику затримок можна створити для кожного 

типу класу (CT) окремо; 
- IP / MPLSView підтримує зіставлення класів, правил, CBWFQ, MDRR та 

ієрархічну WRR. 
 
2.3.2. Ivnt 
 
iVNT (Intelligent Virtual Network Topologies) - це програмний пакет програм 

планування, прогнозування та оптимізації, розроблений Aria Networks. Рішення 
iVNT розділено на модулі, кожен модуль обробляє певний тип функції та тип 
мережі. Нижче наведені модулі та їх короткі описи: 

- iVNT MPLS-TE - програмне забезпечення для планування та оптимізації 
мережі MPLS-TE; 

- iVNT Optical - програмне забезпечення для планування та оптимізації 
мультиплексних мереж з довжиною хвилі; 

- iVNT IP - програмне забезпечення для мережевих операторів та 
підприємств, яке використовується для планування та проектування своїх мереж 
та служб із використанням протоколу IP та MPLS; 

- iVNT Ethernet - модуль, орієнтований на мережевих операторів, який 
використовується для проектування, планування, оптимізації та управління 
їхньою мережею та послугами 

- iVNT Matrix-Maker - модуль для мережевих операторів для створення 
матриць попиту на трафік; 

- iVNT VPN - модуль мережевого оператора, який використовується для 
планування та моделювання послуг IP-VPN; 

- iVNT TDM - модуль для планування та оптимізації мереж SDH / SONET та 
для міграції послуг до мереж нового покоління; 

- iVNT Server - пропонує центральну мережеву платформу для планування, 
візуалізації та дизайну мережі; 

- Планувальник потенціалу - модуль для постачальників послуг, який дає їм 
уявлення про їх споживання запланованих ресурсів послуг; 
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- iAdapt - основа для імпорту та експорту даних у iVNT - забезпечує 
інтеграцію з одним або кількома джерелами даних (наприклад, мережевим 
обладнанням, електронними таблицями) за допомогою адаптера iAdapt; 

- iCustomise - основа для налаштування, яка дозволяє налаштувати iVNT та 
адаптувати для задовільнення конкретних завдань планування та оптимізації, 
дозволяє автоматизувати завдання, які потрібно виконувати регулярно, та 
підтримувати можливість трансформації та маніпулювання даними; 

- iVNT Inside - модуль для включення функціональності продуктів інших 
сімей в iVNT; 

- iVNT Element - модуль для встановлення розширених можливостей 
обчислень в маршрутизаторах IP або MPLS або оптичних комутаторах; 

- iForecast - програмне забезпечення для аналізу бізнесу та підтримки 
прийняття рішень, яке забезпечує прогнози щодо мережевої інфраструктури 
нового покоління, обслуговування клієнтів, а також капітальних та 
експлуатаційних витрат. 

З вищенаведених модулів iVNT MPLS-TE та iVNT IP модулі мають місце в 
безпосередньому використанні при плануванні або проектуванні мережі MPLS. 
iVNT MPLS-TE пропонує рішення для проектування, оптимізації, управління 
потужностями мережі та надання послуг. Це дозволяє швидше запускати та 
простіше використовувати наявні джерела планування та мережеві дані. iVNT 
MPLS-TE автоматизує оперативні MPLS процеси для швидкої та безкоштовної 
доставки послуг LSP. Крім того, він інтегрується з існуючими системами 
управління постачальниками або джерелами даних OSS та підтримує сценарії 
планування, які аналізують навіть найбільші мережі MPLS. Цей модуль пропонує 
користувачам ряд переваг: спрощення та скорочення циклів планування, більш 
часті та гнучкі графіки, скорочення часу простою та час відновлення, чудове 
обслуговування та якість мережі. Дуже важливо, щоб iVNT MPLS-TE 
підтримував лінійні, зіркові, кільцеві та переплетені мережеві топології (або їх 
комбінації), що містять маршрутизатори P, PE або CE. Плануючи мережу та LSP, 
модуль може використовувати різні характеристики та обмеження: пропускну 
здатність, затримку, витрати на підключення та тарифи, аналітичні витрати, 
відстань, використання, спорідненість до ресурсів тощо. Крім того, модуль 
підтримує планування на основі різних видів витрат, що включає планування 
фінансових витрат, а також планування витрат на основі метрики. Витрати 
поділяються на три категорії за типом витрат: тарифні витрати, аналітичні 
витрати та витрати на ресурси. Крім того, iVNT MPLS-TE дозволяє проводити 
аналіз подій одного та декількох помилок та аналіз потужностей. Нарешті, 
важливо зазначити, що цей модуль підтримує декілька операційних систем: з 
сімейства Microsoft підтримує XP та вище і 2003-й сервер та вище, в Linux 
підтримує мінімум Debian Linux 5 та Red Hat Linux 5, тоді як на UNIX 
підтримується Sun Solaris 10+ . 

iVNT IP дозволяє операторам мережі проектувати, моделювати та 
оптимізувати мережі IP та LDP на основі вимірювань, що використовуються в 
протоколах OSPF, IS-IS та IGP, щоб забезпечити правильний баланс потоків 
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трафіку по всій мережі. IP-модуль IVNT працює в топологічній базі даних IGP, 
яка імпортується з мережевої інформації про топологію. Модуль також працює на 
матриці попиту на трафік, що представляє потоки трафіку IP або набір послуг на 
основі LSP, таких як IP-VPN або VoIP. iVNT IP дозволяє користувачеві визначати 
об'єкти моделювання, такі як сценарій помилки підключення. iVNT діє на матриці 
трафіку, топології мережі та задачах моделювання для визначення метрик IGP, які 
оптимізують потоки трафіку в потрібній мережі. IP-модуль iVNT пропонує 
інструменти для планування вимог до трафіку та пропускної спроможності 
мережі, моделювання численних витрат, існуючих та майбутніх мережевих 
топологій та послуг тощо. Модуль має функції для моделювання та аналізу 
одного і декількох маршрутизаторів та з'єднань а також для аналізу сценаріїв - 
моделювання, аналізу та перевірки мереж та зміни трафіку. 

Основна технологія, яка використовується Aria Networks, називається 
розподіленим штучним нейронним інтелектом (DANI), це гнучка, стабільна, 
перевірена, масштабована та розподілена обчислювальна платформа. 
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3. ПОБУДОВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ MPLS VPN 
 
 

3.1. Налаштування віртуальної приватної мережі на базі технології 
MPLS 

 
Практична частина пов'язана з топологією малюнка 3.1. Використовувана 

топологія складається з чотирьох комп'ютерів 1 і 2 клієнтської межі (CE) по 2 
відповідно, підключених до маршрутизаторів PE. Для встановлення та вилучення 
мітки використовуються два маршрутизатори PE (PE-1 і PE-2). Три 
маршрутизатори P (P1, P2 та P3) функціонують як транзитні маршрутизатори та 
підключені до маршрутизаторів PE. 

 
Рис. 3.1: Топологія мережі 

 
 Використовувана модель маршрутизатора MicroTik - це hAP Lite (RB941-
2nD) (домашня точка доступу) (рис. 3.2.). Цей пристрій адаптовано до 802.11n 
стандарту з частотою 2,4 ГГц та максимальною пропускною здатністю даних 300 
Мбіт / с. З роз'ємів він містить роз'єм живлення у вигляді USB-порту, одного 
WAN та трьох портів LAN. Для налаштування пристрою було використано 
невелике портативне програмне забезпечення Winbox. 
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Рис. 3.2. Маршрутизатор HAP Lite (RB941-2nD) 
 Winbox - це безкоштовний інструмент адміністрування з графічним 
інтерфейсом MikroTik, який використовується для налаштування, контролю та 
управління пристроями MikroTik. 

До конфігурації OSPF для кожного MikroTik були додані адреси 
відповідних інтерфейсів. Адреси були додані наступним чином: IP адреси-
Адреси-Список адрес. 

IP адреси активних інтерфейсів маршрутизатора MikroTik P1 нижче. 

 
Рис. 3.3. Адреса інтерфейсу Ether 1 та 2 

 
 IP адреси активних інтерфейсів маршрутизатора MikroTik P2 нижче. 

 
Рис. 3.4. Адреса інтерфейсу Ether 1, 2 та 3 

 
IP адреси активних інтерфейсів маршрутизатора MikroTik P3 далі. 
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Рис. 3.5. Адреса інтерфейсу Ether 1, 2 та 3 

 
IP адреси активних інтерфейсів маршрутизатора MikroTik PE-1 нижче 

 
Рис. 3.5. Адреса інтерфейсу Ether 1 та 2 

 
IP-адреси активних інтерфейсів маршрутизатора MikroTik PE-2 

 
Рис. 3.6. Адреса інтерфейсу Ether 1 та 2 

 
Після встановлення адрес для кожного MikroTik з топології необхідно 

відключити всі мережеві з'єднання, крім локальної мережі, таким чином: Панель 
управління-центр мережі та обміну-змінити налаштування адаптеру- клік правою 
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кнопкою миші на всіх мережевих адаптерах, крім локальної мережі-вимкнути. 
Після вищевказаної процедури лише локальна мережа залишається ввімкненою. 

Згодом відповідні IP-адреси встановлюються на комп'ютерах 1 та 2 межі 
CE1: Панель управління-центр мережі та обміну-змінити налаштування адаптеру-
клік правою кнопкою миші на локальному підключенні-всластивості інтернет 
протоколу V4 (TCP/IP)-використовувати таку IP адресу-Ip адреса …-шлюз за 
замовчуванням-Ок. 

 
Рис. 3.7. Статус та властивості локальної мережі. 

 
Наступні адреси встановлюються для першого комп'ютера CE1 (рис. 3.8.) 
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Рис. 3.8. Комп'ютерні адреси CE11. 
Для комп'ютера CE12 встановлено такі адреси (мал. 3.9): 

 
Рис. 3.9. Комп'ютерні адреси CE12 

 
3.1.1 Налаштування OSPF на маршрутизаторах у створеній мережі 

 
Як зазначалося раніше, OSPF - це протокол маршрутизації, розроблений для 

мереж IP та заснований на алгоритмі пошуку найкоротшого шляху SPF. 
Конфігурація OSPF складається на кожному з п'яти MikroTik. 

 
3.1.1.1. Налаштування OSPF на маршрутизаторі MikroTik P1 

 
У програмному забезпеченні Winbox інтерфейси вибираються з меню зліва, 

що відкриває список інтерфейсів. Якщо натиснути кнопку "Додати" у верхньому 
лівому куті, відкриється випадаюче меню, де вибрано міст. Процедура показана 
на малюнку 3.10. 
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Рис. 3.10. Створення мосту 

Міст був названий Loopback0. (Рис. 3.11.) 

 
Рис. 3.11. Названня мосту 

 
Фактичний MTU - це максимальний розмір пакета, який підходить до вікна 

Ethernet L2. L2MTU вказує максимальний розмір кадру без заголовка MAC, який 
може передавати цей інтерфейс. Протокол ARP - це протокол зв'язку, який 
використовується для асоціації MAC-адреси з конкретною адресою мережевого 
рівня, як правило, IPv4-адресою. 

На наступному кроці в головному меню вибирається IP-адреса і 
відкривається випадаюче меню, в якому вибираються адреси, щоб можна було 
додати IP-адресу раніше створеного моста (мал. 3.12.). 
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Рис. 3.12. IP-меню 

 
При натисканні на адреси відкриється вікно списку адрес, де можна додати 

нову IP-адресу, натиснувши Додати у верхньому лівому куті. Адреса 1.1.1.1 
вводиться у поле Адреса, а інтерфейс: Loopback0 (мал. 3.13). 
 

 
Рис. 3.13. Додавання IP-адреси для Loopback0 та перегляд всіх встановлених 

адрес 
 

Маршрутизація вибирається з головного меню, яке відкриває меню, де 
вибрано OSPF. (Рис. 3.14.) 

 
Рис. 3.14. Меню маршрутизації 
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Клік на OSPF відкриває вікно, де вибрано екземпляри. Можна додати новий 
екземпляр, натиснувши Додати у верхньому лівому куті. У нашому випадку 
примірник за замовчуванням (мал. 3.15). 

 
Рис. 3.15. Вибір за замовчуванням 

 
Ідентифікатор маршрутизатора: 1.1.1.1 додано до екземпляра за 

замовчуванням (мал. 3.15). Ідентифікатор маршрутизатора - ідентифікатор 
маршрутизатора OSPF. Якщо не вказано, OSPF використовує найнижчу IP-адресу, 
налаштовану на активному інтерфейсі. 

 
Рис. 3.15. Встановлення ідентифікатора маршрутизатора 

 
Після додавання екземпляра у вікні OSPF було обрано мережі (мал. 3.16.). 

Щоб додати мережу, натисніть Додати у верхньому лівому куті. Відповідно до 
використовуваної топології, додані мережі MikroTik, які підключені до MikroTik 
P1. Для кожної мережі вибирається область: магістраль. Це область OSPF, яку 
потрібно асоціювати із заданим діапазоном адрес. 
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Рис. 3.16. Перегляд всіх доданих мереж 

3.1.1.2 Налаштування OSPF на маршрутизаторі MikroTik P2. 
 

Так само, як і з P1, був створений міст і названий Loopback0. Після цього 
була додана IP-адреса раніше створеного моста. Вводиться адреса 2.2.2.2 та 
обирається інтерфейс Loopback0 (мал. 3.17.). 

 
Рис. 3.17. Додавання та перегляд всіх встановлених адрес. 
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Також, як і в попередньому прикладі, було додано екземпляр за 
замовчуванням. Ідентифікатор маршрутизатора був доданий до примірника за 
замовчуванням: 2.2.2.2 (мал. 3.18). 

 
Рис. 3.18. Встановлення ідентифікатора маршрутизатора 

 
Крім того, були додані мережі MikroTik відповідно до використовуваної 

топології, які підключені до MikroTik P2 (мал. 3.19.). Для кожної мережі 
вибирається область: магістраль. 

 
Рис. 3.19. Встановлення та перегляд мереж 

 
3.1.1.3. Налаштування OSPF на маршрутизаторі MikroTik P3 
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Так само, як і з попередніми двома MikroTik, був створений міст і названий 
Loopback0. Після цього була додана IP-адреса раніше створеного моста. Була 
вписана адреса 3.3.3.3 та обраний інтерфейс: Loopback0 (мал. 3.20.). 

 
Рис. 3.20. Додавання IP-адреси для Loopback0 та перегляд всіх встановлених 

адрес 
 

Після створення мосту було додано екземпляр за замовчуванням так само, 
як і в попередніх двох прикладах. До екземпляра за замовчуванням додано 
ідентифікатор маршрутизатора: 3.3.3.3. (Мал. 3.21.). 

 
Рис. 3.21. Встановлення ідентифікатора маршрутизатора 

 
Після додавання екземпляра були створені мережі так само, як і для P1 та 

P2. Відповідно до використовуваної топології додані мережі MikroTik, які 
підключені до MikroTik P3 (мал. 3.22.). Для кожної мережі було обрано область: 
магістраль. 
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Рис. 3.22. Додавання та перегляд мереж 

 
3.1.1.4. Налаштування OSPF на маршрутизаторі MikroTik PE-1 

 
Як і в попередніх випадках, був створений міст під назвою Loopback0 і 

додана адреса 4.4.4.4 до цього інтерфейсу (мал. 3.23). 

 
Рис. 3.23. Додавання IP-адреси для Loopback0 та перегляд всіх встановлених 

адрес 
 

Після створення мосту було додано екземпляр за замовчуванням. 
Ідентифікатор маршрутизатора: 4.4.4.4 (мал. 3.24) додано до екземпляра за 
замовчуванням. 
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Рис. 3.24. Встановлення ідентифікатора маршрутизатора 

 
Потім були додані мережі MikroTik, які були підключені до MikroTik PE-1 

(мал. 3.25.). Для кожної мережі вибирається область: магістраль. 

 
Рис. 3.25. Додавання та перегляд мереж 
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3.1.1.5. Налаштування OSPF на маршрутизаторі MikroTik PE-2 

 
Як і у всіх попередників MikroTik, міст був названий Loopback0, додано IP-

адресу: 5.5.5.5 та обрано інтерфейс: Loopback0 (мал. 3.26). 

 
Рис. 3.26. Перегляд всіх встановлених адрес 

 
Після створення мосту, як у попередніх прикладах, було додано екземпляр 

за замовчуванням. Ідентифікатор маршрутизатора: 5.5.5.5 (рис. 3.27) додано до 
екземпляра за замовчуванням. 

 
Рис. 3.27. Встановлення ідентифікатора маршрутизатора 

 
На останньому кроці, так само, як і в попередніх випадках, були додані 

мережі MikroTik, підключені до MikroTik PE-2 (мал. 3.28.). Для кожної мережі 
було обрано область: магістраль. 
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Рис. 3.28. Додавання та перегляд мереж 

 
 

3.1.2. Тестування з'єднання у створеній тестовій мережі 
 

Після встановлення IP-адрес і налаштування OSPF необхідно переконатися 
в наявності з'єднання між комп'ютерами. Перевірку проводили між двома 
комп'ютерами: CE11 та CE12. 

Для перевірки була використана командна строка на обох комп'ютерах та 
введено команду ping ІР-адреси всіх вузлів зі створеної топології. Ping 
використовується для вимірювання швидкості відгуку в мережі. Після того, як 
одержувач отримає відповідь на команду ping, можна виміряти час, необхідний 
пакету, щоб досягти одержувача і повернутися назад; цей час вимірюється в 
мілісекундах. 

Перевірка зв'язку між CE11 та всіма іншими інтерфейсами в мережі 
наведено нижче. 



 

Рис. 3.29. Перевірка підключення

Перевірка зв'язку між

Перевірка підключення по інтерфейсу всіх адрес
пристрої CE1 

 
Перевірка зв язку між CE12 та всіма іншими інтерфейсами
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нтерфейсу всіх адрес інтерфейсів на 

інтерфейсами в мережі: 



 

Рис. 3.29. Перевірка підключення

Як видно з попередніх
Найважливіша інформація
заданого шляху. Цей час залежить

Перевірка підключення по інтерфейсу всіх адрес
пристрої CE2 

 
видно з попередніх знімків, були отримані результати

інформація показує, скільки часу потрібно пакету
шляху Цей час залежить від кількох факторів. Команда
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інтерфейсу всіх адрес ітнерфейсів на 

результати команди ping. 
потрібно пакету для завершення 

факторів Команда ping також надає 
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статистику: кількість відправлених та отриманих пакетів, кількість втрачених 
пакетів, найкоротша, найдовша та середня тривалість ping. Крім того, ping 
повертає для кожного вимірювання байтові дані, що вказують на довжину пакета 
ping та дані про життя (TTL). TTL - лічильник. Коли пакет надсилається, значення 
TTL встановлюється на 255, і кожен прохід через один з мережевих пристроїв 
зменшує це значення на одиницю. Якщо значення TTL стає нульовим, 
переадресація пакетів припиняється, оскільки вважається, що пакет пройшов 
через занадто багато пристроїв, що є захистом від мертвих циклів. 

Команда tracert показує, через що пакет пройшов до пункту призначення. 
Таким чином можна визначити точне місце, де виникає проблема. У цьому 
прикладі трасера була надіслана на комп'ютер, IP-адреса якого 192.168.20.2 (рис. 
3.30.). Отримано оптимальний маршрут для пакетів, що прямують від комп'ютера 
CE12 до комп'ютера з адресою 192.168.20.2. Отже, пакет з одного комп'ютера на 
інший надходить, проходячи по дорозі п'ять вузлів. Перший стовпець містить 
інформацію про кількість кроків; важливо відзначити, що tracert працює не більше 
30 кроків. Другий, третій та четвертий стовпці показують час відгуку в 
мілісекундах від комп'ютера, адреси якого вказані в останньому стовпчику. Якщо 
структура мережі відома, за допомогою команди tracert можна легко визначити, 
чи є розрив або велике уповільнення. 

 
Рис. 3.30. Трасування адреси 192.168.20.2 

 
3.1.3. Підключення локальної комп'ютерної мережі до Інтернету 
 
Щоб дозволити доступ до Інтернету, інтерфейс Mikrotik P1 ether3 

маршрутизатора Mikrotik P1 підключений за допомогою патч-кабелю 
безпосередньо до комп'ютера. Щоб маршрутизація була правильною, кожному з 
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активних інтерфейсів на пристроях, підключених до мережі, повинен бути 
призначений IP-адрес. Призначені IP-адреси в Інтернеті повинні бути 
унікальними та однозначними, інакше пристрої з подвійними адресами не 
працюватимуть належним чином під час підключення до Інтернету. 

Для підключення локальних мереж до Інтернету необхідний процес під 
назвою Переклад мережевих адрес (NAT). Процес перекладу мережевих адрес 
найчастіше виконується на крайових маршрутизаторах локальної мережі, які 
підключають локальну мережу до загальнодоступної мережі (Інтернет). 

Процес перекладу мережевих адрес визначається як заміна вихідної та 
кінцевої IP-адреси пакету, що проходить через крайовий маршрутизатор. NAT-
роутер розміщується в локальній мережі і служить перемикачем за 
замовчуванням. Загальнодоступна мережа (Інтернет) розпізнає активний 
інтерфейс маршрутизатора, визначений як клієнтський інтерфейс протоколу 
конфігурації динамічного комп'ютера (DHCP) на стороні клієнта, де виконується 
маскувальний процес - процес перекладу IP-адрес з локального на 
загальнодоступний і навпаки. 

На малюнку 3.31. перелічуються всі визначені інтерфейси, які слід 
надрукувати в меню Інтерфейсів на P1. 

 
3.1.3.1. Налаштування межового маршрутизатора для доступу до 

Інтернету 
 

 
Рис. 3.31. Перегляд активних інтерфейсів маршрутизатора 

 
У меню клієнта з доступом IP-DHCP-DHCP клієнт для визначення 

клієнтського інтерфейсу вибирається опція додати. У відкритому вікні (мал. 3.32) 
інтерфейс Ethernet3 вибирається під опцією Інтерфейс. 
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Рис. 3.32. Меню визначення DHCP клієнта 

 
Після визначення клієнта DHCP видно IP-адресу, призначену клієнту DHCP 

- інтерфейс ether3 на маршрутизаторі P1 (мал. 3.33). 

 
Рис. 3.33. Меню зі списком визначених клієнтів DHCP 

 
На малюнку 3.34. присвоєні призначені адреси та мітки. 
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Рис. 3.34. Автоматично присвоюються загальнодоступні адреси через інтерфейс 
ether3 MikroTik P1 

Після процедури, описаної вище, адреса інтерфейсу ether3 також 
відображається в меню IP-Адреса-Додати. Крім того, новий маршрут, маршрут до 
Інтернету, відображається в меню IP-Роутери. 

 
3.1.3.2. Переклад локальних IP-адрес у загальнодоступні 

 
Для перекладу IP-адрес з локальних у загальнодоступну (NAT) розпочато 

процес маскування IP-адрес (рис. 3.35.). У меню IP-Брандмауер обирається 
вкладка NAT і додається нове правило за допомогою параметра Додати. 

 
Рис. 3.35. Меню NAT. 

 
Всередині вкладки Загальні ланцюг обраний такий як scrnat (мал. 3.36). 

 
Рис. 3.36. Визначення правил перекладу IP 

 
На наступному кроці вибирається параметр масування (мал. 3.37) у вкладці 

Дія, яка запускає процес перекладу IP-адрес на MikroTik P1. 
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Рис. 3.37. Вибір опції маскування IP-адрес 

 
У вікні сервера DHCP відображаються всі додані сервери (мал. 3.38). 

 
Рис. 3.38. Меню із визначеним списком серверів DHCP. 

 
У меню сервера IP-DHCP-DHCP сервер вибирається опція Додати, щоб 

додати новий сервер. Сервер був названий dhcp1, інтерфейс Ethernet4 був обраний 
під інтерфейсом, для реле встановлено 192.168.50.1. Реле - це лише проксі-сервер, 
який може приймати запит DHCP і повторно відправляти його на реальний сервер 
DHCP (мал. 3.39). 
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Рис. 3.39. Меню визначення сервера DHCP 

 
Нарешті, були введені IP-адреси сервера DNS Google. Меню сервера DHCP 

на вкладці Мережі відображає встановлену адресу клієнта, адресу шлюзу та DNS-
серверe (мал. 3.40). DNS можна визначити як єдину базу даних, що містить усі 
імена та відповідні IP-адреси окремих комп'ютерів, роль яких полягає в отриманні 
IP-адрес із символічних імен, які запам'ятовуються набагато простіше. 

 
Рис. 3.40. Меню зі списком мереж DHCP 

 
3.1.4. Налаштування MPLS на маршрутизаторах у створеній мережі 
 
MPLS може використовувати будь-яке рішення, від IP VPN до Ethernet. 

Наступний приклад показує, як створити MPLS. Основна ідея полягала у 
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створенні трафіку між CE11 та CE22 та маршрутом трафіку за допомогою MPLS. 
Конфігурація MPLS складається на кожному з п'яти маршрутизаторів. 

 
3.1.4.1 Налаштування MPLS на маршрутизаторі MikroTik P1 

 

MPLS вибирається з головного меню, і відкриється наступне вікно (рис. 
3.41), у якому вибрано параметри LDP. 

 
Рис. 3.42. Вікно MPLS 

 
Натиснувши на Налаштування LDP, відкриється вікно, де встановлено 

ідентифікатор LSR: 1.1.1.1 та транспортна адреса: 1.1.1.1. Крім того, на Enabled 
(мал. 3.42.) роозміщена галочка. LSR ID - це унікальний ідентифікатор для 
переключення тегів маршрутизатора. Якщо встановлено 0,0.0,0, використовується 
найвища IP-адреса на маршрутизаторі. Транспортна адреса вказує адресу 
походження сесії LDP та пропоную цю адресу LDP для сусідів як транспортну 
адресу. Якщо встановлено 0,0.0,0, використовується найвища IP-адреса на 
маршрутизаторі. 

 
Рис. 3.42. Налаштування LDP 

 
Ліміт вектора шляху - це максимальне порогове значення вектора 

відстеження, який використовується для виявлення циклу, тоді як ліміт стрибка - 
максимальне порогове значення стрибка, що використовується для виявлення 
циклу. Обидва значення використовуються в поєднанні для досягнення кінцевого 
результату. 
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Після введення параметрів LDP інтерфейси MPLS LDP були створені 
відповідно до використовуваної топології. У вікні MPLS обраний інтерфейс LDP 
(мал. 3.41.). Щоб додати інтерфейс, потрібно натиснути кнопку Додати, що 
відкриє наступне вікно, яке вибирає один із запропонованих інтерфейсів 
(зображено на малюнку нижче). 

 
Рис. 3.43. Налаштування інтерфейсу ether1 та ether2 

 
Hello Interval - це інтервал між привітальними пакетами, які маршрутизатор 

надсилає цьому інтерфейсу. Час утримування визначає інтервал, через який сусід 
оголошується недоступним. Accept Dynamic визначає, чи є доступ до динамічного 
відкриття сусіда чи він використовує лише статичну конфігурацію, вказану в 
меню сусідів LDP. 

 
3.1.4.2. Налаштування MPLS на маршрутизаторі MikroTik P2 

 
Як і у попередньому MikroTik, вибирається Налаштування LDP, яке 

відкриває вікно, де встановлено ідентифікатор LSR: 2.2.2.2 та транспортну адресу: 
2.2.2.2. Відмітка також розміщена на Enabled (мал. 3.44.). 

 
Рис. 3.44. Налаштування LDP 

Згодом інтерфейси MPLS LDP були створені відповідно до створеної 
топології так само, як і з попереднім маршрутизатором що наведено нижче. 
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Рис. 3.45. Налаштування інтерфейсу ether1, 2 та 3 

3.1.4.3. Налаштування MPLS на маршрутизаторі MikroTik P3 
 

Як і у попередніх двох маршрутизаторів, вибирається Налаштування LDP, 
яке відкриває вікно, яке встановлює ідентифікатор LSR: 3.3.3.3 та транспортну 
адресу: 3.3.3.3. Поставлена галочка також увімкнена. (Рис. 3.46.) 

 
Рис. 3.46. Налаштування LDP 

Потім інтерфейси MPLS LDP були створені відповідно до створеної 
топології так само, як і на попередніх маршрутизаторах, наведено нижче. 

 
Рис. 3.47. Налаштування інтерфейсу ether1, 2 та 3. 

 
3.1.4.4. Налаштування MPLS на маршрутизаторі MikroTik PE-1 

 
Вибрано параметри LDP, що відкриє вікно, яке встановлює ідентифікатор 

LSR: 4.4.4.4 та транспортну адресу: 4.4.4.4. Включений прапорець Enabled (мал. 
3.48). 
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Рис. 3.48. Налаштування LDP 

 
Після налаштування параметрів LDP були створені інтерфейси MPLS LDP 

відповідно до використовуваної топології так само, як і попередні 
маршрутизатори, наведено нижче. 

 
Рис. 3.49. Налаштування інтерфейсу ether1 та 2 

 
3.1.4.5. Налаштування MPLS на маршрутизаторі MikroTik PE-2 
 
Нарешті, з останнього маршрутизатора вибираються Налаштування LDP з 

відкриттям вікна LSR ID: 5.5.5.5 та транспортною адресою: 5.5.5.5. Прапорець 
поставлено на Увімкнено. 

 
Рис. 3.50. Налаштування LDP 

 
Конфігурація MPLS закінчується створенням інтерфейсу LDP MPLS 

відповідно до використовуваної топології, як і чотири попередні маршрути. 
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Рис. 3.51. Налаштування інтерфейсу ether1 та 2 

 
3.1.5. Налаштування VPLS на маршрутизаторах у створеній мережі 

 
Інтерфейс VPLS можна вважати тунельним інтерфейсом, як і інтерфейс 

EoIP. Кожен процес конфігурації тунелю включає створення інтерфейсу VPLS. 
Визначення тунелю VPLS здійснюється протоколом LDP – обидві кінцеві точки 
передають мітку, які будуть використані для тунелю. Пересилання даних у тунелі 
здійснюється шляхом неявної фіксації двох тегів у пакеті: тунельних тегів та 
міток передачі. Параметр ID VPLS ідентифікує кожен тунель і повинен бути 
унікальним для кожного тунелю між цим та віддаленим вузлом одного рангу. 

Конфігурація VPLS виконувалася на комп'ютерах CE11 та CE12. 
 
3.1.5.1. Налаштування VPLS на маршрутизаторі MikroTik PE-1 

 
Спочатку до комп'ютера CE11 було додано міст з назвою L2VPN_ CE11 

(мал. 3.52.). 
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Рис. 3.52. Встановлення моста L2VPN_ CE11 
Після додавання моста L2VPN_CE11 було додано інтерфейс CE11, 

натиснувши Інтерфейси в меню зліва, а потім натисніть кнопку додати. Для 
інтерфейсу CE11 встановлено віддалений Peer: 5.5.5.5 та VPLS ID: 1: 1. (Мал. 
3.53.). Remote Peer - це IP-адреса віддаленого однорангового вузла, тоді як VPLS 
ID - це унікальний номер, що ідентифікує тунель VPLS. Кодування виконується 
відповідно до одного з наступних понять: (2 байти + 4 байти) або (4 байти + 2 
байти). 

 
Рис. 3.53. Налаштування інтерфейсу CE11 

 
Нарешті, два мостові порти потрібно додати. Клацнувши по мосту в меню 

зліва, відкриється вікно, де потрібно натиснути на порти, а потім вибрати пункт 
Додати. Перший порт мосту був доданий з інтерфейсу ether2 до мосту 
L2VPN_CE11. Другий порт мосту був доданий з інтерфейсу CE11 до мосту 
L2VPN_CE11 (мал. 3.54.). 
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Рис. 3.54. Порт мосту від інтерфейсу CE11 до мосту L2VPN_CE11 та від 

інтерфейсу ether2 до мосту L2VPN_CE11 
 

3.1.5.2. Налаштування VPLS на маршрутизаторі MikroTik PE-2 
 
Спочатку було додано міст з назвою L2VPN_CE12 (мал. 3.55). 

 
Рис. 3.55. Встановлення мосту L2VPN_CE12 
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Після додавання моста L2VPN_CE12 інтерфейс CE12 був доданий так само, 
як і в попередньому випадку. Для інтерфейсу CE12 встановлено віддалений Peer: 
4.4.4.4 та VPLS ID: 1: 1 (рис. 3.56). 

 
Рис. 3.56. Налаштування інтерфейсу CE12 

 
Нарешті, два мостові порти були додані так само, як і в попередньому 

випадку. Перший порт мосту був доданий з інтерфейсу ether2 до мосту 
L2VPN_CE12 (мал. 3.56). Другий порт мосту був доданий з інтерфейсу CE12 до 
мосту L2VPN_CE12 (мал. 3.57). 
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Рис. 3.57. Порт мосту від інтерфейсу ether2 до мосту L2VPN_CE12 та від 

інтерфейсу CE12 до мосту L2VPN_CE12 
 

Після налаштування VPLS у вікно терміналу вводиться наступна команда, 
що показує поточний стан інтерфейсу VPLS (мал. 3.58). 

 
Рис. 3.58. Команда для відображення поточного стану інтерфейсу VPLS 

 
Попередня команда дає такі властивості лише для читання (мал. 3.59): 

 
Рис. 3.59. Результат команди для відображення поточного стану інтерфейсу VPLS 

 
Віддалена мітка відображає віддалений тег VPLS. Локальна мітка показує 

локальний тег VPLS. Транспорт відображає назву інтерфейсу передачі, 
Встановлює, чи VPLS працює над тунелем за методом управління мережевим 
трафіком. Transport-nexthop відображає транспортну адресу, зазвичай адресу 
Loopback. Накладені мітки відображають накладений тег VPLS. Після перевірки 
зробленої конфігурації VPLS та MPLS було підтверджено з'єднання між двома 
комп'ютерами CE11 та CE12. 
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3.2 Перспектива інтеграції системи MPLS VPN в банківську сферу 
 

3.2.1 Опис досліджуваного рішення 
 
На малюнку 3.60 зображено дизайн мережі та дизайн системи фізичної 

безпеки приватного банку з двома конкретними центрами обробки даних 
("центральний центр обробки даних" та "резервний центр обробки даних"). 

 
Рис. 3.60 Архітектура підключення для центру обробки даних та іншого 
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MPLS-VPN використовується для забезпечення надійного та безпечного 
з'єднання між центральним центром обробки даних, резервним центром обробки 
даних та іншими основними гілками архітектури. Крім того, деякі системи 
фізичної безпеки, такі як контроль доступу до дверей, камери та системи 
виявлення та захисту від пожеж, використовуються для двох згаданих центрів 
обробки даних. Дуже важливо мати пульт дистанційного керування та моніторинг 
резервного центру обробки даних та інші основні елементи центрального центру 
даних. Для полегшення цих функцій наявні системи безпеки, що не підтримують 
IP, співпрацюють із системами з підтримкою IP для передачі інформації через 
мережу інфраструктури IP, наприклад за допомогою технології MPLS VPN. 

 
3.2.2 Дизайн проекту MPLS VPN 

 
Першим кроком був аналіз поточних можливостей стану для різних 

місцевостей філій. Чотири доступні технології що використовуються для 
підключення гілок до найближчих крайових маршрутизаторів постачальника, 
перелічені нижче: 

- Хуавей 
- Алькатель 
- Паттон 
- Теллапс 
Важливо відмітити що ці чотири технології встановлені в межі провайдерів. 

Для підключення межі клієнтів до провайдера важлива сумісність модемів та 
маршрутизаторів. 
 

3.2.2.1 Архітектура Хуавей 
 
Для забезпечення зв’язку між крайовим маршрутизатором клієнта та 

крайовим маршрутизатором провайдера на фізичному рівні та рівнях зв'язку 
даних для сторони клієнта використовується протокол G.SHDSL. 

G.SHDSL - стандарт для симетричної DSL, запроваджений міжнародним 
союзом електрозв'язку (ITU), він може забезпечити високошвидкісні симетричні 
потоки даних для передачі та прийому по одній парі мідних проводів. 

Особливості Quidway AR 18-33 наступні. 
Маршрутизатори Quidway AR 18-33 серії Huawei можуть підтримувати 

G.SHDSL для підключення фізичного рівня та здатні підтримувати рівень 
передачі даних та мережеві шари. Деякі технічні характеристики та атрибути 
системи перелічені наступним чином: 

- Процесор: MPC859 
- Пам’ять: 8 Мб 
- Синхронна динамічна оперативна пам'ять: 64 Мб 
- Макс. потужність: 10 Вт 
- Інтерфейс: 4 * 10/100 Мбіт / с Ethernet інтерфейси, 1 консольний порт, 1 

G.SHDSL інтерфейс 
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- Розміри (Ш * В * Г): 300 х 180 х 45 мм 
- Робоча температура: від 0 до 40 С 
- Вага: 1 кг 
- Блок живлення (вхід): номінальна напруга: від 100 до 240 В змінного 

струму, від 50 до 60 Гц, макс. допуск: від 90 до 264 В змінного струму, від 50 до 
60 Гц, струм: від 0,5 до 1 А 

- Блок живлення (вихід): напруга: 12 В постійного струму, струм: 4 А 
- Відносна вологість повітря: від 10 до 90% 
Атрибути системи: 
- Швидкість інтерфейсу: незалежний прийом і передача підтримується з 

симетричною швидкістю (від 192 Кбіт / с до 2320 Кбіт / с, змінюється на 8 Кбіт / 
с). 

- Роз'єм: RJ 11 
- Послуга: G.SHDSL через загальні телефонні петлі 
- Стандарт інтерфейсу: ITU-T G991.2, ITU-T G994.1 рукостискання 
 
3.2.2.2 Архітектура Алкатель 
 
Зв'язок між крайовим маршрутизатором клієнта та крайовим 

маршрутизатором постачальника на стороні клієнта у фізичному та шарі передачі 
даних реалізується через G.SHDSL через маршрутизатор Cisco 878. 

Маршрутизатор Cisco 878 підтримує з'єднання мостів та мультипротокольні 
маршрутизації між своїми портами LAN та WAN. Маршрутизатор Cisco 878 має: 

- Пам’ять: 20 Мб (за замовчуванням) 
- Синхронна динамічна оперативна пам’ять: 128 Мб, розширювана до 256 

МБ 
- Інтерфейс: 4 * 10/100 Мбіт / с Ethernet інтерфейси, 1 порт консолі, 1 

G.SHDSL інтерфейс, 1 порт ISDN S / T 
- Підтримка IPSec: симетричні шифрування та відкриті ключі, стиснення 

даних та автентифікація 
- Параметри безпеки: підтримка VPN, брандмауерів Cisco IOS та IPSec 
 
3.2.2.3 Архітектура Паттона і Теллапса 
 
Для підключення бічного маршрутизатора постачальника до 

маршрутизатора на стороні замовника необхідні модеми Patton і Tellaps для 
перетворення лінії G.SHDSL в послідовний порт Ethernet. Для цього підключення 
застосовується послідовний порт V.35 через маршрутизатор Cisco 2811. 

Особливості маршрутизатора Cisco 2811: 
- Протоколи: ISDN / RTP / кадр реле / IP / ATM / QSIG 
- Пам’ять: 64 Мб 
- Синхронна динамічна оперативна пам'ять: 256 Мб 
- Інтерфейс: 2 * 10/100 Мбіт / с Ethernet інтерфейси, 1 USB-порт 
- Додатковий порт: послідовний порт V.35 



108 

 

- Функціональність: шлюз і брандмауер VoIP 
- Брандмауер: фільтрація вмісту 
- протокол VPN: IPSec 
- Шифрування: DES, 3DES 
3.2.3 Модель фізичної безпеки на базі IP 
 
Для забезпечення фізичної безпеки в центрах обробки даних банку 

встановлюються камери та системи управління доступом і підключаються до 
відповідних серверів для аутентифікації кімнати, авторизації та моніторингу. У 
резервному центрі обробки даних жоден сервер не визначається з основними 
функціональними можливостями як центральний центр даних, і він підкоряється 
правилам відповідного сервера в центральних центрах обробки даних. Для нових 
подій оновлення відбуватимуться в центрі обробки даних через інфраструктуру 
MPLS-VPN, а нові правила визначатимуть лише сервери в центральному центрі 
обробки даних. 

 
3.2.3.1 IP-камера 
 
Аналогові камери підключені до їхнього датчика, і енкодер передає 

зображення через порт Ethernet на серверну станцію. Купольні камери, які 
використовуються для внутрішнього моніторингу в центральному центрі обробки 
даних та резервного центру обробки даних, підтримують надвисоку роздільну 
здатність, компенсацію підсвітки, цифрове зменшення шуму та записують 
кольорові, справжні денні та нічні та широкі динамічні зображення. Для 
спостереження на вулиці використовуються промислові камери із супервисокою 
роздільною здатністю, високою чутливістю з мінімальним освітленням, швидкою 
зміною режиму денний / нічний час, електричною функцією райдужної оболонки 
та можливістю компенсації підсвічування 

Енкодер, про який було сказано вище, має до 16 каналів введення / виводу 
відео і кодує потокові дані у форматі MPEG-4 для використання кодеку H.264. Це 
спричиняє зменшення необхідної швидкості передачі бітів для заданої настройки 
якості, а також може підвищити якість при достатній швидкості передачі бітів. 

Зображення походить від різних кодерів, а з центрального центру обробки 
даних та резервного центру передачі даних переходить на сервер у центральному 
центрі даних, який включає програмне забезпечення безпеки підприємства для 
моніторингу зображень. Цей сервер підключений до сервера контролю доступу, 
який має основну функціональність для запуску різних заздалегідь визначених 
сценаріїв. 

Нижче наведено деякі функції програмного забезпечення для забезпечення 
безпеки для моніторингу зображень: 

- Підвищена надійність 
- Розширене використання пропускної здатності 
- Інструмент пошуку об'єктів 
- Управління сигналізацією 
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- Підтримка декількох потоків 
- Нові параметри планування 
- Інтеграція в активний каталог 
- Захист послідовності відео 
- Журнал повідомлень про помилки 
- Зберігання на відеосерверах 
Детальний опис досліджуваного рішення: 
- Покращений режим багатоекранного відображення 
- Каталог на основі SQL 
- Підвищена продуктивність (до 50 000 камер у системі, керування до 300 

камер на сервері) 
 
3.2.3.2 Контроль доступу IP-бази: 
 
Безконтактні зчитувачі карт використовуються для доступу до приміщень 

шляхом аутентифікації та авторизації. Для входу в кімнату потрібні безконтактні 
зчитувачі карт та панелі PIN коду. Але не потрібно мати PIN панелей для виходу з 
кімнат контролю журналів інформації. 

Щоб забезпечити високу безпеку життєво важливих для банку приміщень, 
таких як серверні кімнати, використовуються зчитувачі відбитків пальців. Згадані 
зчитувачі мають внутрішні бази даних, які дозволяють приймати рішення. Ця 
можливість є важливою у випадку перерви підключення системи до її сервера. 

Усі ці зчитувачі підключені до коробок контролера доступу. Вони мають 
зв'язок із системами, що не базуються на IP-адресі через їхні інтерфейси реле 
введення / виводу. Крім того, вони включають порти Ethernet для з'єднання з 
комутаторами та IP-базовими системами. 

Інформація надходить від зчитувачів, камер та не IP-орієнтованих систем 
захисту, зібраних з центрального центру обробки даних, та резервного центру 
обробки даних безпосередньо на сервер управління доступом для обробки та 
прийняття рішень. Потім сервер приймає рішення про різні дії, надсилаючи дані 
на відповідні пристрої для запуску заздалегідь визначених сценаріїв. 

Деякі функції сервера контролю доступу для фізичної безпеки перераховані 
нижче: 

- Потужний інструмент управління безпекою 
- Управління сигналізацією 
- Моніторинг сигналів зловмисників 
- Забезпечення функцій інтегрованого контролю доступу та безпеки 
- Ідентифікація зображення 
- Моніторинг камери та обробка подій 
- Управління інтерфейсом вводу / виводу 
- Масштабованість системи 
- Гнучкість 
- Зашифроване спілкування 
- Мінімальне використання пропускної здатності 
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- Протокол зв'язку TCP / IP 
- Робота над LAN та WAN та Інтернетом 
 
 
 
3.2.4 Модель системи що не базується на IP 
 
Забезпечення підключення між системами, які не базуються на IP-адресах, 

реалізується через їхні реле введення / виведення та керується різним, 
відповідним визначеним програмним забезпеченням. 

 
3.2.4.1 Архітектура виявлення та захисту від пожежі 
 
Усі пожежні сповіщувачі підключені до основного пристрою виявлення 

пожежі за допомогою відповідних кабелів. Основна система виявлення пожежі 
має можливість розділити всю зону на різні зони. 

Система вогнегасників FM200 використовується для гасіння пожежі в 
різних приміщеннях (зонах). Інформація з виявленої пожежі зони 
надсилатиметься із системи виявлення пожежі у вікно управління доступом через 
їх вхідні / вихідні реле. Ця дія використовується для вказівки контролю доступу 
для розблокування пов'язаних дверей та початку запису зображень камерами. 

 
3.2.4.2 Інша архітектура системи без бази даних IP 
 
Пасивні інфрачервоні детектори руху (PIR) та системи опалення, вентиляції 

та кондиціонування повітря (HVAC) - це дві інші системи, що не мають бази 
даних IP, які повинні підключатися до інших систем. 

PIR використовується для виявлення руху в різних областях центрів 
обробки даних та системи спостереження за зображенням шляхом підключення 
його вихідного реле до вхідного реле кодера зображення. У деяких випадках PIR 
підключається до вікна управління доступом для інформування про будь-які 
переміщення в приміщеннях. 

HVAC підключається до системи виявлення пожежі через його вхідні / 
вихідні реле для виконання належних дій у разі пожежі. У цьому випадку система 
ОВК змінює напрямок вентиляції повітря в конкретних зонах. 

 
3.2.5 Опис аналізу так виконання подій фізичної безпеки 
 
Як згадувалося раніше, основний центр обробки даних підключається до 

резервного центру обробки даних через мережу MPLS VPN. У головному центрі 
обробки даних існують два сервери фізичної безпеки, які контролюють та 
здійснюють моніторинг систем фізичної безпеки. Ці системи безпеки, такі як 
системи контролю доступу до дверей, системи пожежної сигналізації та камери, 
взаємодіють з HVAC та системами пожежогасіння. 
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Існують різні сценарії безпеки, які повинні активувати систему контролю 
доступу та надсилати інструкції на камери для початку запису. Наприклад, коли 
одна з дверей головного або резервного центрів обробки даних буде відкрита 
уповноваженою особою, відповідні камери в цій кімнаті почнуть фіксувати відео. 
Це потокове відео буде автоматично перенесено на відповідний сервер у 
головному центрі обробки даних. Інший сценарій - це момент, коли зловмисник 
намагається пройти одну з дверей без дозволу. У цьому випадку датчики 
контролю доступу та датчики виявлення руху повідомлять систему управління 
доступом та камери про виконання описаних раніше дій. 

Ще одним прикладом для кращого розуміння аналізу подій є інформація 
про те, що система виявлення пожежі в резервному центрі обробки даних відчуває 
дим. У цьому випадку система тривоги автоматично надсилає сигнал в основний 
центр обробки даних через мережу MPLS VPN паралельно з камерами, які 
починають знімати відео. Система HVAC перестане працювати, і двері кімнати та 
інші вихідні двері відкриються автоматично. Система протипожежного захисту 
також починає гасити пожежу в приміщенні. 

 
3.2.6 Аналіз рішення 
 
У такій фінансовій організації, як банк з багатьма відділеннями що 

знаходяться по всій країні, забезпечення безпечного зв'язку між відділеннями є 
надзвичайно важливим. Критичні області цих структур це центри обробки даних, 
які містять важливу інформацію, програми електронної комерції та інші необхідні 
програми. Аспекти безпеки даних в банківській сфері є окремою темою а тому в 
данній роботі вони не наводяться.  Завданням інтеграції в цьому конкретному 
випадку є впровадження належних технологій зв'язку (WAN) та забезпечення 
фізичної безпеки центрів обробки даних. 

За задумом всі основні відділення, які розповсюджуються по країні, 
основний центр обробки даних та резервний центр обробки даних надійно 
з'єднані через MPLS VPN. Іншим головним результатом цього рішення є фізичне 
забезпечення центру обробки даних та резервного копіювання даних, а зв’язок 
між системами баз IP та не IP-бази реалізований також у цих двох центрах 
обробки даних. 

  
3.2.6.1 Аналіз безпеки мережі з кінця до кінця 
 
Безпека мережі з кінця до кінця означає гарантію безпеки для 

транспортування даних від джерела до місця призначення. Існують різні критерії 
для забезпечення безпеки мережі з кінця до кінця; наведені нижче фактори 
надають необхідну безпеку мережі для цього банку: 

- Попередження втрат даних 
- Віртуальна приватна мережа (VPN) 
- Брандмауер 
- Контроль загрози (IPS, IDS) 
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- Мережеве управління допуском (NAC) 
Запобігання втратам даних є однією з особливостей безпеки. Необхідний 

контроль, ідентифікація та захист даних від джерела до місця призначення. 
Механізм запобігання втрат даних (DLP) спостерігає за трьома різними типами 
даних, які наведені нижче: 

- Дані, що використовуються 
- Дані в русі 
- Дані в спокої 
"Дані, що використовуються" - це дані, які вже використовуються в 

кінцевих точках. Дані можуть бути згенеровані або використані на цьому рівні. 
"Дані в русі" позначають дані в режимі передачі від відправника до одержувача 
або навпаки. "Дані в спокої" стосуються збережених даних. 

З використанням цього рішення всі аспекти попередження втрат даних 
забезпечуються за допомогою використання конкретних серверів, належного 
програмного забезпечення в центрі обробки даних та впровадження належної 
мережевої інфраструктури. У гіршому випадку, якщо центр обробки даних не 
вдався, резервний центр обробки даних гарантує доступність даних. 

Запобігання втратам даних застосовується до кінцевих з'єднань. У безпеці 
мережі кінцеве з'єднання означає з'єднання між двома кінцевими станціями або 
між однією кінцевою станцією та пов'язаним із нею сервером. Для фізичної 
безпеки для цього конкретного банківського сценарію підключення до кінця 
означає підключення від зчитувачів контролю доступу або від камер до крайових 
маршрутизаторів, які підключені до мережі MPLS VPN. 

Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) запобігає перерві живлення для 
центрів обробки даних. Запобігання втраті даних для даних, що перебувають у 
русі, підтримується за допомогою належного кабелю (екранованого / жорсткого 
кабелю). Крім того, правильна установка каналів та вибір найкращого канального 
кабелю запобігає перешкодам шуму даних, що перебувають у русі. Сервери 
підтримують надмірність, маючи додаткове обладнання, таке як процесор, пам'ять 
з випадковим доступом, жорсткий диск, джерело живлення та інші фактори 
резервування. Програмне забезпечення, що використовується для системи 
контролю доступу та системи датчика камери, може автоматично архівувати та 
створювати резервну копію даних за попередньо визначеними графіками. 
Постачальник послуг відповідає за запобігання втрат даних для основної мережі 
MPLS VPN. 

Віртуальна приватна мережа (VPN) забезпечує точкову безпеку між 
крайовими маршрутизаторами клієнта за допомогою IPSec Tunnel. Це означає, що 
відправлені пакети будуть аутентифіковані та зашифровані для досягнення 
високого рівня безпеки. Є необхідність створення асоціації багатосторонніх 
інструментів безпеки, замість того, щоб застосовувати тунель безпеки між 
кожними двома крайовими маршрутизаторами клієнта, де всі маршрутизатори 
межі клієнта, які брали участь у певній VPN, матимуть однакові параметри 
безпеки. У цьому випадку крайовий маршрутизатор клієнта не міг усвідомлювати, 
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яким є наступний крайовий клієнтський маршрутизатор, і виникала необхідність 
знати через яку VPN мережу проходить подальша адресація. 

Оскільки в даному випадку не передбачається несанкціонований доступ до 
своєї системи, а використовується віртуальна приватна мережа для підключення, 
встановлення брандмауера не є наявною задачею. Варто зауважити, що береться 
за увагу мережа в якій немає підключення до Інтернету. 

Щодо контролю загроз наступне. Два можливих способи контролю загроз - 
це система виявлення вторгнень (IDS) та система запобігання вторгнень (IPS). IDS 
несе відповідальність за моніторинг роботи мережі та систем для пошуку 
шкідливих подій. Функціонал IPS схожий на IDS, і він може реагувати на 
блокування або запобігання шкідливих дій. IPS та IDS відповідають за 
ідентифікацію можливих подій, реєстрацію інформації про події, намагаються 
запобігти їх та повідомити адміністраторів безпеки. Ці особливості не визначені в 
поточному рішенні, але їх слід враховувати для забезпечення високого рівня 
безпеки. 

Контроль доступу до мережі обмежує доступ до мережі відповідно до умов 
безпеки або ідентифікації. Коли користувач хоче отримати доступ до мережі, 
NAC несе відповідальність за перевірку інформації про DNS та DHCP, оновлення 
патчів операційної системи, оновлення антивірусної / антишпигунської програми, 
а також може розпізнавати користувачів, пристрої та ролі мереж. У небажаних 
випадках це заблокує користувачів, виділить або відновить їх з'єднання. Ця 
технологія не використовується в данному рішенні, але її слід розглядати як 
майбутню роботу. 

 
3.2.6.2 Аналіз фізичної безпеки 
 
У двох центрах обробки даних (основний центр обробки даних та резервний 

центр даних) дуже важливо мати фізичну безпеку для вирішення питань безпеки. 
Два найважливіші сервери що знаходяться в головному центрі обробки даних для 
забезпечення високого рівня безпеки, переліченого нижче: 

- Сервер зображень 
- Сервер контролю доступу 
Особливості захисту сервера зображень наступні. Програмне забезпечення 

сервера зображень надає кілька функцій захисту, щоб запобігти підробці, 
перекрученню та перехопленню даних шляхом несанкціонованого доступу. Це 
забезпечує 128-бітне шифрування шару захищених сокетів (SSL) разом з 
інтегрованим цифровим підписом, який індивідуально ідентифікує кожне 
зображення. 

Функції безпеки сервера контролю доступу наступні. Усі транзакції даних 
між контролерами та сервером шифруються за допомогою 40-бітової 
зашифрованої SSL-технології. Ця технологія схожа на рівень безпеки інтернет-
банківських операцій і може підтримувати 168-бітове шифрування високого 
рівня. 
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Варто зазначити що різний рівень доступу до системи визначається для 
операторів, які мають лише авторизований доступ до їхнього режиму привілеїв, 
як для сервера зображень, так і для сервера управління доступом. 

Як показано на рисунку 3.61, для приватної мережі банку визначено чотири 
різні ролі. Кожна людина залежно від її ролі, повинна мати певний доступ до 
відповідних елементів безпеки. Наприклад, якщо працівник банку хоче 
підключитися до приватної мережі банку, він повинен пройти всі кроки безпеки, 
крім «інформації системного журналу». 

 
Рис. 3.61 Діаграма використання приватних мереж 
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 Виклики захисту брандмауера та DMZ (демілітаризованої зони) 
застосовуються, коли клієнт хоче підключитися до публічної мережі банку. 

 
Рис. 3.62 Діаграма використання клієнтами банку 
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ВИСНОВКИ 
 
 

 В даній магістерській роботі було досліджено застосування 
багатопротокольної комутації трафіку даних у мережі на основі тегів (MPLS), яка 
демонструє значні вдосконалення щодо моделі IP-over-ATM. Вона 
характеризується простим дизайном мережі та доведеною пристосованістю до 
різних змін і вимог до трафіку в мережі. Безумовно, однією з найбільших переваг 
MPLS є те, що технологія дозволяє постачальникам надавати нові сервіси, які не 
підтримувалися установленими методами маршрутизації IP. MPLS забезпечує 
гнучкість в управлінні функціями контролю без необхідності змінювати механізм 
переадресації, оскільки компонент управління відокремлений від компонента 
пересилання. 

MPLS VPN являє собою найбільш прийняте розширення технології в 
мережах MPLS. Існує ряд факторів, які дозволили VPN-мережам MPLS стати 
придатними для впровадження в різних бізнес-середовищах. Оскільки пакети 
MPLS формуються на крайових маршрутизаторах MPLS, можна визначити шлях 
по якому трафік повинен буде пройти через мережу, а тобто кожен клас трафіку 
(дані, голос, відео) може вимагати різних способів передачі даних. MPLS-мережі 
забезпечують конвергенцію мережі, передачу даних про трафік через маршрут 
нижчого пріоритету та чутливі пакети голосу / відео в реальному часі через 
високий пріоритет та менш навантажений, коротший маршрут. 

Основна мережа MPLS розроблена і побудована для подолання окремих 
апаратних обмежень. У таких випадках дані переспрямовуються на наступний 
оптимальний шлях із часом затримки менше 50 мс. Важливо зауважити, що 
MPLS-мережі можуть передавати будь-який тип пакетів (IP, Frame Relay або 
ATM) по одній мережі. Незалежно від того, який тип пакету входить, теги MPLS 
пов'язані для передачі даних через мережу MPLS, і ці теги не залежать від 
протоколу. 

На відміну від IP-мереж, MPLS - це мережево орієнтована технологія, тому 
можна сказати, що передача даних у мережі MPLS набагато надійніша. 
Постачальники визначають відповідні рівні якості обслуговування в мережі 
MPLS, гарантуючи, що час простою мережі протягом контрактного періоду буде 
мінімальним. Це, звичайно, можливо, тому що мережі MPLS можна активно 
контролювати та підтримувати. Мережі MPLS дозволяють динамічно розподіляти 
пропускну здатність і тому можуть використовуватися для забезпечення 
пропускної здатності тієї що вимагається. Дуже важливий факт, що 
постачальники послуг несуть повну відповідальність за безпеку інформації, що 
надсилається через мережу MPLS. 

У практичній частині цієї роботи було зроблено конфігурацію OSPF, MPLS 
та VPLS на пристроях - маршрутизаторах MikroTik та комп'ютерах у створеній 
мережі. 

Перед налаштуванням OSPF кожному MikroTik присвоїлись адреси його 
активних інтерфейсів. Усі мережеві з'єднання, крім локальної мережі, були 
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відключені на кожному комп’ютері. Відповідні IP-адреси встановлюються на 
комп'ютерах CE11 та CE12. Для налаштування OSPF на кожному з п’яти 
MikroTikes був створений міст з назвою Loopback0 та додано відповідні IP-
адреси; з 1.1.1.1 до 5.5.5.5. Після цього екземпляр, який називається за 
замовчуванням, додається до кожного MikroTik, і кожному екземпляру за 
замовчуванням присвоюється тег ідентифікатора маршрутизатора; Кожен 
MikroTik має мережі сусідніх маршрутизаторів, з областю магістралі, визначеною 
для кожної мережі. Після налаштування OSPF були перевірені всі мережі та 
з'єднання між пристроями, і всі пристрої змогли зв’язуватись один з одним. 

Конфігурація MPLS також виконувалася на кожному з п'яти 
маршрутизаторів MikroTik. Основна ідея полягала в тому, щоб дозволити 
переадресацію трафіку між комп'ютерами CE11 та CE12 та дозволити 
маршрутизацію цього трафіку за допомогою MPLS. На кожному з MikroTikes з 
меню MPLS вибираються Налаштування LDP, де встановлені ідентифікатор LSR 
та транспортна адреса, які є такими ж, як IP-адреса раніше створеного мосту для 
кожного MikroTik. Згодом були створені інтерфейси LDP MPLS, де було важливо 
відстежувати топологію за замовчуванням, щоб визначити, який MikroTik 
використовує який із інтерфейсів. 

Конфігурація VPLS для MikroTik PE-1 і PE-2 виконувалася на комп'ютерах 
CE11 та CE12. Для MikroTik PE-1 на комп'ютері CE11 було додано міст з назвою 
L2VPN_ CE11, а потім інтерфейс CE11, для якого було встановлено віддалений 
peer: 5.5.5.5 та VPLS ID: 1: 1. Згодом було додано два мостові порти; перший порт 
мосту був доданий з інтерфейсу ether2 до мосту L2VPN_CE11, а другий порт 
мосту був доданий з інтерфейсу CE11 до мосту L2VPN_CE11. Для MikroTik PE-2 
на комп'ютері CE12 був доданий міст L2VPN_CE12 та інтерфейс CE12, де для 
віддаленого Peer встановлено 4.4.4.4, а ID VPLS до 1: 1. Як і в попередньому 
MikroTik, в кінці були додані два мостові порти; перший порт мосту був доданий 
з інтерфейсу ether2 до мосту L2VPN_CE12, а другий порт мосту був доданий з 
інтерфейсу CE12 до мосту L2VPN_CE12. 

Після завершення всіх запланованих конфігурацій доступ до Інтернету 
доступний на маршрутизаторі P1 через інтерфейс ether3. Для налаштування 
маршрутизатора P1 визначається клієнтський інтерфейс DHCP, де клієнту DHCP 
призначена видима IP-адреса. Для підключення локальних мереж до Інтернету 
використовувався процес, який називався трансляцією мережевих адрес (NAT). 

Конфігурація MPLS дала зрозуміти, що MPLS значно полегшує створення 
"віртуального з'єднання" між віддаленими вузлами. Крім того, MPLS забезпечує 
швидку та надійну передачу даних та дозволяє мати зв’язок усіх місць у мережі. 
Дуже важливо, що MPLS відрізняється простотою реалізації. 
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