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АНОТАЦІЯ 

Зінченко О.В.  Методологія побудови інформаційних систем на основі 

віртуалізації мережевих функцій- Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 - Інформаційні технології. – Державний університет 

телекомунікацій, Київ, 2021.  

В останні десятиліття відбулася еволюція трафіку як в Інтернеті так і в 

корпоративних мережах. Мережі з самого початку породили два явища: з 

одного боку, створення безлічі додатків, кожен з яких пред'являє різні вимоги 

до мережі; з іншого боку, відбувається бурхливе зростання персональних 

мобільних інформаційних систем з постійно зростаючою кількістю 

пристроїв, яким необхідне підключення. 

Ці тенденції привели до збільшення складності як самих інформаційних 

систем, так і до ускладнення систем управління і високих витрат на 

утримання і обслуговування. Останні десятиліття характеризуються суттєвим 

зростанням кількості користувачів інформаційних систем та 

експоненціальним збільшенням інформації, яка циркулює в цих системах. 

Очікується, що в найближчі роки попит на послуги інформаційних систем 

буде і надалі зростати.  

У той же час еволюція в області інформаційних технологій (ІТ) привела 

до народження хмарних обчислень і зростання технологій віртуалізації, 

відкривши нові можливості не тільки для компаній, але і для приватних осіб. 

Нові технології, такі як програмно-конфігуровані мережі (SDN) і 

віртуалізація мережевих функцій (NFV), представляються багатообіцяючими 

рішеннями сьогоднішніх мережевих проблем. SDN націлена на 

програмування мережі шляхом відділення площини управління від площини 

даних. Ця парадигма крім спрощення управління мережею сприяє розробці і 

розгортанню нових мережевих функцій. У той час як NFV прагне 

забезпечити гнучкість інформаційної мережі за рахунок реалізації мережевих 
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функцій за допомогою програмного забезпечення, використовуючи методи 

віртуалізації ІТ.  

Традиційно мережа будується на виділеному обладнанні, такому як 

маршрутизатори і комутатори, з мережевим програмним забезпеченням, яке 

надається постачальниками мережі. Можливості мережевого інженера по 

налаштуванню мережевого програмного забезпечення дуже обмежені в 

основному розробником обладнання. Це призвело до концепції програмно- 

конфігурованої мережі (SDN), в якій гнучкість і динамізм були внесені в 

віртуалізовану  площину управління. Основний підхід при створенні SDN 

полягає в поділі мережі на площину управління і площину даних, що 

дозволяє централізовано керувати різними мережевими пристроями. Основна 

перевага концепції SDN - можливість програмування управління мережевими 

пристроями. Це дозволило мережевим інженерам змінити конфігурацію 

мережі і логіку потоку даних відповідно до бізнес-вимог. 

З іншого боку, віртуалізація мережевих функцій (NFV) - це новий 

підхід, який розгортає або проектує різні мережеві функції. Він відокремлює 

мережеві функції, такі як NAT, кешування DNS та ін. від пропрієтарних 

апаратних пристроїв, щоб їх можна було реалізувати на віртуальних 

машинах, тим самим покращуючи якість їх обслуговування. 

Така гнучкість дозволяє ефективно надавати інформаційні мережеві 

функціональні послуги, які можна створювати, або розміщувати на вимогу, 

що також дає перевагу у вигляді зниження витрат і зниження 

енергоспоживання. 

Таким чином, основні переваги підходу NFV наступні: 

- підвищення гнучкості і ефективне надання мережевих послуг; 

- зниження витрат на обладнання і енергоспоживання; 

- скорочення часу виведення продукту на ринок за рахунок 

незалежного розвитку програмного і апаратного забезпечення; 
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- підтримка спільного використання апаратних ресурсів декількома 

(паралельними) екземплярами програмного забезпечення, забезпечуючи 

належні механізми ізоляції. 

Інформаційні технології суттєвим чином впливають на розвиток 

сучасного суспільства, тому дослідження направлені на подальший розвиток 

цих технологій проводяться досить інтенсивно як в нашій країні, так і 

закордоном. Питання щодо ефективного функціонування мереж та 

управління станом компонентів мереж досліджувалися в роботах Шеннона 

К., Фінка Л.М., Неймана В.І., Якубайтіса Е.А., Стеклова В.К., Беркман Л.Н., 

Окунєва Ю.Б., Гостєва В.І., Ільїна О.Ю. та інших. Питання щодо підвищення 

надійністних характеристик складних технічних систем розглядалися у 

роботах Жердєва М.К., Пархоменка П.П., Креденцера Б.П., Лєнкова С.В., 

Вишнівського  В.В., Зінченка  А.О. та інших вчених. Проблеми 

функціональної стійкості інформаційних систем досліджувались в 

роботах  Машкова О.А., Барабаша О.В., Обідіна Д.М., Кравченка Ю.В., 

Кононова О.А. Питання відмовостійкості систем досліджувались в роботах 

Авіжиєніса А.А., Ільїна О.Ю., Коростіля Ю.М. та інших. Питання стійкості 

систем щодо зовнішніх впливів досліджувались Хорошком В.О., Субачем 

І.Ю., Журавським Ю.В., Рубаном І.В., Оксіюком О.Г., Толюпою С.В. та 

іншими вченими. 

Представлена робота є результатом науково-дослідницької діяльності 

Державного Університету телекомунікацій. 

У роботі досліджені перспективні інфраструктури інформаційних 

систем, які представляють інтерес для мережевих операторів, постачальників 

послуг і інфраструктури. Така еволюція, ймовірно, буде мати місце на 

кордонах мережі, де знаходиться більшість мережевих функцій. 

Передбачається, що майбутні периферійні мережі матимуть форму центрів 

обробки даних, які з'єднані оптичною базовою мережею без збереження 

стану, де будуть надаватися NF. Кілька постачальників послуг (наприклад, 

AT & T, SK Telecom і ін.) проводять дослідження і розробки в цьому 
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напрямку, прагнучи надати своїм клієнтам рішення, які в повній мірі 

використовують поєднання SDN, NFV і еластичності товарних хмар. Це 

забезпечить економію для центрів обробки даних і гнучкість хмарних 

обчислень у великих компаніях.  

Не дивлячись на поліпшену продуктивність стандартного обладнання, 

варто з'ясувати, чи будуть віртуалізовані мережі забезпечувати 

продуктивність, порівнянну з продуктивністю, яка досягається в поточних 

фізичних мережах. Отже, продуктивність базової платформи повинна бути 

відома, щоб досягти кращого планування про те, як правильно визначати 

розміри мереж і розміщення віртуальних пристроїв.  

Тому деякі зусилля спрямовані до визначення еталонних архітектур 

SDN-NFV, які об'єднують кілька функціональних блоків,  для керування та 

координування належним чином. Наприклад, провайдер послуг Verizon 

опублікував першу версію своєї архітектури SDN-NFV в якості планування 

мережевої інфраструктури в лютому 2016 року. З точки зору операційної 

ефективності, динамічне управління трафіком і ланцюжок сервісних функцій 

(SFC) є однією з основних цілей архітектур SDN-NFV. Без сумніву, 

динамічне управління рухом і SFC взаємопов'язані; SFC - це об'єднання NF в 

ланцюжок, які можуть бути розгорнуті на одному фізичному вузлі або на 

декількох. Фактично, здатність динамічно направляти трафік в напрямку 

необхідних NF є ключовим фактором. Отже, об'єднання аспектів SDN та 

NFV вимагає подальших досліджень. Таким чином, визначилось протиріччя 

між вимогами, які пред’являються до сучасних мережевих функцій (сервісів) 

та невідповідності існуючих наукових методів забезпечення заданої якості 

обслуговування з іншої сторони. 

У дисертації представлені дослідження у декількох аспектах 

віртуалізації мережі, починаючи з продуктивності віртуальної мережі в 

інфраструктурах хмарних обчислень і представляючи механізм ланцюжка 

сервісних функцій (SFC), досліджуючи його аналіз, проектування і 

реалізацію.  
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Тому, актуальним є вирішення науково-прикладної проблеми щодо 

розробки методології побудови інформаційних систем на основі віртуалізації 

мережевих функцій, яка повинна ефективно функціонувати з SDN та NFV. 

Тематика дисертаційної роботи і отримані результати безпосередньо 

відповідають пріоритетності розвитку інформаційних та комунікаційних 

технологій в Україні, що сформульовано в Законі України «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 р. № 2623-III. 

Дисертаційна робота виконана за планами наукової і науково-технічної 

діяльності Державного університету телекомунікацій і є частиною 

досліджень в рамках науково-дослідних робіт:  

- «Дослідження засобів діагностування телекомунікаційних мереж» 

(шифр «Діагностика ТМ» РК № 0114U000403, ДУТ, м. Київ, 2017 р.);  

- «Дослідження надійності телекомунікаційних мереж» (шифр 

«Надійність ІС» РК № 0114U000404, ДУТ, м. Київ, 2018 р.); 

- «Методика розробки безпроводової мережі високої щільності на 

базі технології ARUBA INSTANS» (шифр «Щільність ТМ» РК № 

0118U004552, ДУТ, м. Київ до 2021 р.); 

- «Методика підвищення ефективності систем управління 

безпроводовими мережами на основі векторного синтезу» (шифр 

«Вектор» РК № 0118U004553, ДУТ, м. Київ до 2021 р.). 

Особисто автором в вищеназваних НДР запропоновано: 

- концепція побудови інформаційної системи з віртуалізацією 

мережевих функцій; 

- методологічні основи побудови та управління інформаційною 

системою, яка ефективно функціонує з SDN та NFV; 

- метод виявлення та пом'якшення наслідків атак на інформаційну 

мережу NFV. 

Мета дисертаційної роботи полягає у підвищені ефективності 

функціонування інформаційних систем шляхом розробки та реалізації 

моделей, методів забезпечення взаємодії та інтеграції SDN та віртуалізації 
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мережевих функцій (NFV). 

У відповідності з поставленою метою для вирішення науково-технічної 

проблеми в роботі необхідно було вирішити такі завдання: 

– проаналізувати стан інформаційної системи, в тому числі 

гетерогенної телекомунікаційної мережі; 

– розробити методику управління ресурсами інформаційної системи 

за рахунок вибору оптимальної архітектури; 

– удосконалити методику управління інформаційною системою в 

якій використовуєтся віртуалізація мережевих функцій; 

– апробувати розроблені методи, моделі та методики для 

підвищення ефективності функціонування систем з NFV. 

Об’єктом дослідження є процес функціонування  інформаційної 

системи з NFV. 

Предметом дослідження є методи і моделі проектування та 

функціонування інформаційної системи з NFV. 

В дисертаційній роботі для досягнення поставленої мети використано 

основні ідеї теорії систем – при розробці моніторингу та функціонування  

інформаційної системи з NFV. При удосконалені інформаційної системи 

використовується теорія ймовірностей, аналітичне моделювання та ін. Крім 

того, використано методи дослідження систем звичайних диференціальних 

рівнянь, методи функціонального аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

1. Вперше розроблено математичну модель інформаційної мережі з 

віртуалізацією мережевих функцій, наукова новизна якої полягає в тому, що 

вона ґрунтується на теорії масового обслуговування. Це дає можливість 

забезпечити у реальному часі самоналагоджування параметрів мережі з 

метою реалізації визначення ефективної архітектури мережі та підвищення її 

продуктивності. 

2. Вперше розроблено метод реконфігурації ланцюжка обслуговування 

та поведінки площини управління SDN, наукова новизна якого ґрунтується 
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на використанні кінцевого автомату Мілі та дозволяє моделювати поведінку 

площини управління SDN.  

3. Вперше розроблено методику підвищення продуктивності системи 

шляхом прогнозування необхідних сервісів та передбачення помилок, 

наукова новизна якої полягає в тому, що вона ґрунтується на методах 

лінійного програмування. Це дає можливість  здійснювати ефективне 

керування мережевими функціями, які динамічно організовані. 

4. Удосконалено метод виявлення атак на інформаційну мережу NFV, 

який на відміну від існуючих ґрунтується на ентропійному алгоритмі та 

автоматично вибирає контрзаходи у залежності від типу атаки. Це дає 

можливість визначати потоки пакетних подій, які завантажують ресурси 

системи. Для визначення потоків пакетних подій, які виснажують ресурси 

контролера застосовується розподіл функцій шляхом узагальнення ентропії 

комбінованої формули Шеннона – Рені у реальному часі. 

5. Вперше розроблено концепцію побудови інформаційної системи з 

віртуалізацією мережевих функцій, наукова новизна якої полягає в тому, що 

вона ґрунтується на основі математичних моделей архітектури мережі, 

прогнозуванні необхідних мережевих сервісів і помилок та методах 

парирування відмов у мережі при мінімальних затратах. Це дозволяє 

забезпечити своєчасність реакції інформаційної системи на позаштатні 

ситуації у випадку мережевої атаки, деградації структури чи погіршені 

функціональних можливостей інформаційної системи. 

Дані результати можна використовувати на стадії проектування 

інформаційних систем при прогнозуванні їхньої поведінки. Вони виступають 

в якості обґрунтування передбачуваних показників якості функціонування 

для систем в яких існує SDN/NFV. 

Результати досліджень прийняті до впровадження ТОВ «Ай Ті Джи» 

(акт впровадження від 25.11.2020 р.); ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (акт 

впровадження від 08.12.2020р.); ТОВ «Хуавей Україна» (акт впровадження 
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від 04.02.2021р.) та в навчальний процес Державного університету 

телекомунікацій (акт впровадження від 27.08.2020 р.). 

Ключові слова: інформаційна система, інформаційна технологія, 

віртуалізація мережевих функцій, система масового обслуговування, хмарні 

обчислення, програмно-конфігуровані мережі, дестабілізуючі чинники. 

 

ANNOTATION 

 

Zinchenko O.V. Methodology of building information systems based on 

virtualization of network functions - Manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Technical Sciences in specialty 

05.13.06 - Information technologies. - State University of Telecommunications, 

Kyiv, 2021. 

In recent decades, there has been an evolution of traffic both on the Internet 

and in corporate networks. Networks from the very beginning gave rise to two 

phenomena: on the one hand, the creation of many applications, each of which has 

different requirements for the network; on the other hand, there is a rapid growth of 

personal mobile information systems with an ever-increasing number of devices 

that need to be connected. 

These trends have led to an increase in the complexity of both the 

information systems themselves and to the complexity of management systems and 

high maintenance and maintenance costs. Recent decades have been characterized 

by a significant increase in the number of users of information systems and an 

exponential increase in the information circulating in these systems. Demand for 

information systems services is expected to continue to grow in the coming years. 

At the same time, the evolution of information technology (IT) has led to the 

birth of cloud computing and the growth of virtualization technologies, opening up 

new opportunities not only for companies but also for individuals. New 

technologies, such as software-configured networks (SDN) and network function 

virtualization (NFV), are promising solutions to today's network problems. SDN is 

aimed at programming the network by separating the control plane from the data 
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plane. This paradigm, in addition to simplifying network management, contributes 

to the development and deployment of new network functions. While NFV seeks 

to provide information network flexibility through the implementation of network 

functions using software using IT virtualization techniques. 

Traditionally, a network is built on dedicated equipment, such as routers and 

switches, with network software provided by network providers. The network 

engineer's ability to configure network software is very limited, mainly by the 

hardware developer. This led to the concept of a software-configured network 

(SDN), in which flexibility and dynamism were introduced into the virtualized 

control plane. The main approach when creating an SDN is to divide the network 

into a control plane and a data plane, which allows you to centrally manage 

different network devices. The main advantage of the SDN concept is the ability to 

program network device management. This allowed network engineers to change 

the network configuration and data flow logic to suit business requirements. 

On the other hand, Network Functional Virtualization (NFV) is a new 

approach that deploys or designs various network functions. It separates network 

functions such as NAT, DNS caching, and more. from proprietary hardware 

devices so that they can be implemented on virtual machines, thereby improving 

the quality of their service. 

This flexibility allows you to effectively provide functional information 

network services that can be created or deployed on demand, which also has the 

advantage of reducing costs and reducing energy consumption. 

Thus, the main advantages of the NFV approach are the following: 

- increasing flexibility and efficient provision of network services; 

- reduction of costs for equipment and energy consumption; 

- reduction of time of introduction of a product on the market due to 

independent development of the software and hardware; 

- support for the sharing of hardware resources by several (parallel) copies 

of software, providing appropriate isolation mechanisms. 
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Information technologies significantly affect the development of modern 

society, so research aimed at the further development of these technologies is 

conducted quite intensively both in our country and abroad. Questions about the 

effective functioning of networks and condition management of network 

components were studied in the works of Shannon K., Fink LM, Neumann VI, 

Yakubaitis EA, Steklova VK, Berkman LN, Okuneva Yu. B., Gosteva VI, Ilyina 

O.Yu. and others. Issues of improving the reliability characteristics of complex 

technical systems were considered in the works of Zherdeva MK, Parkhomenko 

PP, Kredentser BP, Lenkova SV, Vyshnivsky VV, Zinchenko AO and other 

scientists. Problems of functional stability of information systems were studied in 

the works of Mashkov OA, Barabash OV, Obidina DM, Kravchenko YV, 

Kononova OA Issues of fault tolerance of systems were studied in the works of 

Avizhienis AA, Ilyina OY, Korostil Yu.M. and others. Issues of stability of 

systems to external influences were studied by Khoroshko VO, Subach IY, 

Zhuravsky YV, Ruban IV, Oksiyuk OG, Tolyupa SV and other scientists. 

The presented work is the result of research activities of the State University 

of Telecommunications. 

The paper examines promising infrastructures of information systems that 

are of interest to network operators, service providers and infrastructure. Such an 

evolution is likely to take place at the boundaries of the network, where most 

network functions are located. It is assumed that future peripheral networks will 

take the form of data centers, which are connected to the optical core network 

without saving the state where the NF will be provided. Several service providers 

(for example, AT&T, SK Telecom, etc.) are conducting research and development 

in this area, seeking to provide their customers with solutions that take full 

advantage of the combination of SDN, NFV and the elasticity of product clouds. 

This will provide savings for data centers and the flexibility of cloud computing in 

large companies. 

Despite the improved performance of standard equipment, it is important to 

find out whether virtualized networks will provide performance comparable to that 
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achieved in current physical networks. Therefore, the performance of the base 

platform must be known to achieve better planning on how to properly determine 

the size of networks and placement of virtual devices. 

Therefore, some efforts are being made to identify SDN-NFV reference 

architectures that combine multiple functional units for proper management and 

coordination. For example, service provider Verizon released the first version of its 

SDN-NFV architecture as a network infrastructure planner in February 2016. In 

terms of operational efficiency, dynamic traffic management and service function 

chain (SFC) is one of the main goals of SDN-NFV architectures. Undoubtedly, 

dynamic motion control and SFC are interrelated; SFC is a combination of NF in a 

chain, which can be deployed on one physical node or on several. In fact, the 

ability to dynamically direct traffic in the direction of the required NF is a key 

factor. Therefore, combining aspects of SDN and NFV requires further research. 

Thus, the contradiction between the requirements for modern network functions 

(services) and the inconsistency of existing scientific methods to ensure a given 

quality of service on the other hand. 

The dissertation presents research in several aspects of network 

virtualization, starting with the performance of the virtual network in cloud 

computing infrastructures and presenting the mechanism of the service function 

chain (SFC), exploring its analysis, design and implementation. 

Therefore, it is important to solve the scientific and applied problem of 

developing a methodology for building information systems, based on the 

virtualization of network functions, which should work effectively with SDN and 

NFV. 

The topics of the dissertation and the obtained results directly correspond to 

the priorities of information and communication technologies development in 

Ukraine, which is formulated in the Law of Ukraine "On priority areas of science 

and technology" of 11.07.2001 № 2623-III. 
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The dissertation is performed according to the plans of scientific and 

scientific-technical activity of the State University of Telecommunications and is a 

part of researches within the limits of research works: 

- "Research of means of diagnosing telecommunication networks" (code 

"Diagnostics of TM" RK № 0114U000403, DUT, Kyiv, 2017); 

- "Research of reliability of telecommunication networks" (code "Reliability 

of IS" RK № 0114U000404, DUT, Kyiv, 2018); 

- "Methodology for the development of high-density wireless network based 

on ARUBA INSTANS technology" (code "Density TM" RK № 0118U004552, 

DUT, Kyiv until 2021); 

- "Methods for improving the efficiency of wireless network management 

systems based on vector synthesis" (code "Vector" RK № 0118U004553, DUT, 

Kyiv until 2021). 

Personally, the author in the above research proposed: 

- the concept of building an information system with virtualization of 

network functions; 

- methodological bases of building and managing an information system that 

works effectively with SDN and NFV; 

- a method of detecting and mitigating the effects of attacks on the NFV 

information network. 

The purpose of the dissertation is to increase the efficiency of information 

systems through the development and implementation of models, methods of 

interaction and integration of SDN and virtualization of network functions (NFV). 

In accordance with the goal to solve the scientific and technical problem in 

the work it was necessary to solve the following tasks: 

- analyze the state of the information system, including a heterogeneous 

telecommunications network; 

- to develop a methodology for managing information system resources by 

choosing the optimal architecture; 



14 

 

- to improve the method of information system management in which the 

virtualization of network functions is used; 

- to test the developed methods, models and techniques to increase the 

efficiency of NFV systems. 

The object of research is the process of functioning of the information 

system with NFV. 

The subject of research is the methods and models of design and operation 

of information systems with NFV. 

In the dissertation work to achieve this goal used the basic ideas of systems 

theory - in the development of monitoring and operation of the information system 

with NFV. When improving the information system, probability theory, analytical 

modeling, etc. are used. In addition, methods of research of systems of ordinary 

differential equations, methods of functional analysis are used. 

The scientific novelty of the obtained results is as follows: 

1. For the first time a mathematical model of information network with 

virtualization of network functions was developed, the scientific novelty of which 

is that it is based on the theory of queuing. This makes it possible to provide real-

time self-tuning of network parameters in order to implement the definition of an 

effective network architecture and increase its productivity. 

2. For the first time a method of reconfiguration of the service chain and the 

behavior of the SDN control plane was developed, the scientific novelty of which 

is based on the use of the Mill finite state machine and allows to model the 

behavior of the SDN control plane. 

3. For the first time a method of increasing the productivity of the system by 

forecasting the necessary services and predicting errors, the scientific novelty of 

which is that it is based on the methods of linear programming. This makes it 

possible to effectively manage network functions that are dynamically organized. 

4. The method of detecting attacks on the NFV information network has 

been improved, which, unlike the existing ones, is based on an entropy algorithm 

and automatically selects countermeasures depending on the type of attack. This 
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makes it possible to determine the streams of packet events that load system 

resources. To determine the flow of packet events that deplete the resources of the 

controller, the distribution of functions is used by generalizing the entropy of the 

combined Shannon-Reni formula in real time. 

5. For the first time the concept of building an information system with 

virtualization of network functions was developed, the scientific novelty of which 

is that it is based on mathematical models of network architecture, forecasting 

necessary network services and errors and methods of parrying network failures at 

minimal cost. This allows to ensure the timely response of the information system 

to emergency situations in the event of a network attack, degradation of the 

structure or deterioration of the functionality of the information system. 

These results can be used at the stage of designing information systems in 

predicting their behavior. They serve as a justification for the expected 

performance indicators for systems that have SDN / NFV. 

The research results were accepted for implementation by LLC «ITG» 

(implementation act dated 25.11.2020); PJSC "Farlep-Invest" (act of 

implementation from 08.12.2020); LLC «Huawei Ukraine» (implementation act 

dated 04.02.2021) and in the educational process of the State University of 

Telecommunications (implementation act dated 27.08.2020). 

Keywords: information system, information technology, virtualization of 

network functions, queuing system, cloud computing, software-defined 

networking, destabilizing factors. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Зінченко О. В. Оцінка ефективності функціонування інтелектуальної 

системи / В.В Вишнівський , О.В. Зінченко, Ю. І. Катков // Телекомунікаційні 

та інформаційні технології. Київ: ДУТ, 2018. №1(58). –С. 19-26.  



16 

 

2. Зінченко О. В. Статичні інформаційні показники якості 

інтелектуальних систем / В.В Вишнівський , О.В. Зінченко, Ю. І. Катков, 

С.О. Сєрих // Телекомунікаційні та інформаційні технології. Київ: ДУТ, 2018. 

№ 2(59). – С. 14-20.  

3. Зінченко О. В. Інформаційні характеристики інтелектуальних систем 

/  В.В Вишнівський , О.В. Зінченко, Ю. І. Катков, С.О. Сєрих / Зв’язок. Київ: 

ДУТ, 2018. №2 . - С. 14-19.  

4. Зінченко О. В. Аналіз загроз під час впровадження технології ІМТ-

2020/5G / Ю. І. Катков, О.В. Зінченко, Ю. В. Березовська, А. С. Ступник // 

Зв’язок. Київ: ДУТ, 2019. №2. – С. 3-11.  

5. Zinchenko O. Theoretical study of the dispersion effects occurring at 

optical fiber connections / Odegov N., Bahachuk D., Staschuk O., Stepanova L., 

Zinchenko O.  //Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019-10-28 

ISSN 1729-3774 2/5 (98).  рр. 6-15.  

6. Зінченко О. В.  Критичні аспекти впровадження smart retail / Ю. І. 

Катков, О.В. Зінченко, М.М. Рижаков,  О.С. Тесленко // Зв’язок. – 2019. – №6 

– С.34-41.  

7. Зінченко О. В. Дослідження та розробка радіоінтерфейсу системи 

взаємодіючих пристроїв платформи Інтернету речей / С. О. Мішурняєв, К. П. 

Сторчак, С. Р. Куфтеріна, О. В. Зінченко // Зв’язок. Київ: ДУТ, 2020. №1 . - С. 

55-58.  

8. Зінченко О. В. Розроблення мережної інфраструктури для системи 

«Розумний будинок» з використанням ZWave технології / О. В. Полоневич, 

А. Р. Ковтун, О. В. Зінченко / Зв’язок. Київ: ДУТ, 2020. №3 . - С. 33-35.  

9. Зінченко О. В. Метод скорочення інформаційної надмірності 

цифрових зображень для хмарних сховищ / Ю.І. Катков, O.C. 

Звенігородский, О. В. Зінченко, С. О. Сєрих,  Б.О. Фадєєв.  // Зв’язок.— 

2020.- № 6.- С. 8-14.  

10. Зінченко О.В. Дослідження показників ефективності мереж 

автомобільного транспорту / М.Ю. Березівський, О.В. Зінченко, О.С  



17 

 

Звенігородський, С.Ю. Резник, Є.В. Іваніченко // Телекомунікаційні та 

інформаційні технології. – 2020. - №4 (69). – С. 79-86.  

11.  Zinchenko O.V. Mathematical modeling of VANET network topologies 

/  M.Y. Berezіvskyi, V.V. Vyshnivskyi, O.V. Zinchenko, Yu. V. Berezovska  // 

The scientific heritage (Budapest, Hungary). – 2021. VOL 1, No 59 (59), р. 26-29. 

12. Зінченко О. В. Спосіб зміни структури складних сигналів 

радіосистем блоковістю їх кодування  / С. О. Сєрих, М. П. Гніденко, Ю. І. 

Катков, О. В. Зінченко // Наукові записки УНДІЗ. – 2019. – №3(55). –С. 80-85.  

13. Зінченко О. В. Дослідження засобів підвищення ефективності 

створення відеоконтенту високої якості / Ю. І. Катков, О. В. Зінченко, С.В. 

Прокопов, А. Г. Боутьонок.   // Наукові записки УНДІЗ. – 2020. – №3(51), 

С.43-61.  

14. Зінченко О. В. Моделювання DDOS-атак на хмарні обчислювальні 

системи / О. В. Зінченко. // Наукові праці Донецького національного 

технічного університету, серія: «Проблеми моделювання та автоматизації 

проектування». – 2020. – №2. – С. 74–84. DOI: 10.31474/2074-7888-2020-2-74-

84. 

15. Зінченко О. В. Розроблення системи оцінювання безпеки розумних 

будинків на основі IоT / Я. О. Галай, А. П. Бондарчук, О. М. Ткаленко, О. В. 

Полоневич, О. В. Зінченко // Зв’язок. Київ: ДУТ, 2021. №1 . - С. 55-59.  

16. Зінченко О. В. Аналіз технології 5G для ігор і комунікацій /  І. О. 

Леонтьєв, І. М. Срібна, О.В. Зінченко, О. С. Панкратова // Зв’язок. Київ: ДУТ, 

2021. №2 . - С. 30-33.  

17. Зінченко О. В. Удосконалений метод автоматичного активного 

аналізу захищеності корпоративної мережі / Р.В. Киричок, О.В. Зінченко, 

І.М. Срібна, В.В. Марченко, О.В. Кітура // Захист інформації. Київ: НАУ, 

2021. №2. – С. 83-90.  

18. Зінченко О. В. Analysis of Technical Solutions for Identification of 

Internet Things in Modern Communication Networks / В.В. Вишнівський, І.М. 



18 

 

Срібна, О.В. Зінченко //  Електроніка та системи управління. Київ: НАУ, 

2021. №67. – С. 33-39.  

19. Зінченко О.В. Efficiency of computer networks with sdn in the 

conditionsof incomplete information on reliability / О.В. Зінченко, В.В. 

Вишнівський, Ю.В. Березовська, П. Седлачек // Сучасні інформаційні 

системи. Харків: НТУ «ХПІ», 2021. Т.5, No2. – С. 103-107.  

20. Зінченко О. В. Аналітичне моделювання SDN / NFV / О.В. 

Зінченко, В.В. Вишнівський, В. М. Гладких, С. В. Прокопов, О.С. 

Звенігородський // Системи управління, навігації та зв’язку. Полтава: НУ 

“Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”, 2021. Т.2, №64. – С. 136-

139.  

21. Зінченко О.В. Функціональна стійкість технологічних процесів та 

формування індивідуальної стратегії управлінням експлуатацією виробничих 

центрів / В.В. Собчук, І.В. Замрій, Г.М. Власик, О.В. Зінченко, В.І. Кравець 

//Телекомунікаційні та інформаційні технології.  2021.  № 1 (70). С. 4-16.  

22. Зінченко О.В. Нові технологій захисту інформаційної системи 

підприємства на основі SIEM SPLUNK / Ю.І. Катков, О.В. Зінченко, М.П. 

Гніденко, І.М. Срібна, Б.В. Шахманцир // Зв’язок.— 2021.- № 3.- С. 3-12.  

23. Зінченко О.В. Продуктивність протоколу HTTP/2 в мобільних 

мережах / О.В. Зінченко, В.М. Гладких // Міжнародна науково-практична 

конференція “Тенденції розвитку конвергентних мереж”: рішення пост - 

NGN, 4G та 5G”- Київ: ДУТ, 17-20 листопада 2016 р. С.51. 

24. Zinchenko O. V. Influence of the network operator model on indicators 

of its reliability / S.O. Serykh, O.O. Ilin, Y.V. Pryliepov, O.V. Zinchenko // 

International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”.  ISSN 

2413-1032 № 3(19), Vol.2, 2017, рр. 19-23. Proceedings of the III International 

Scientific and Practical Conference "Innovative Technologies in Science" 

(February 28, 2017, Dubai, UAE).  

25. Zinchenko O. V. Ways of decision support technology implementation 

within university’s automated control system / O.O. Ilin, V.V. Vyshnivskyi, S.O. 



19 

 

Seryh, O.V. Zinchenko // International Scientific and Practical Conference 

“WORLD SCIENCE”. ISSN 2413-1032 № 2(18), Vol.5. 2017, рр. 7-11. 

Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference "The goals 

of the World Science 2017" (January 31, 2017, Dubai, UAE).  

26. Зінченко О.В. Сучасні методи навчання при вивченні дисциплін з 

комп’ютерних наук / О.В. Зінченко, Ю.І. Катков // Проблеми інформатизації: 

восьма міжнародна науково-технічна конференція - Київ: ДУТ, 11 – 12 квітня  

2017 р. С.-115-116. 

27. Зинченко О.В. Внедрение высокоскоростных беспроводных 

инфокоммуникационных систем в высших учебных заведениях / О.В. 

Зинченко, О.А. Ильин // Региональный семинар МСЭ для стран Европы и 

СНГ «Цифровое будущее на основе 4G/5G» - Киев: ГУТ, 14-16 мая 2018 г. С. 

47. 

28. Зінченко О.В. Проблеми впровадження інтелектуальних систем  / 

Ю.М. Тертична, Ю.І. Катков, О.В. Зінченко // Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні досягнення компанії HEWLETT PACKARD 

ENTERPRISE в галузі ІТ та нові можливості їх вивчення і застосування» - 

Київ: ДУТ, 18 грудня  2019 р. С.-27. 

29. Зінченко О.В. Області практичного застосування штучних 

нейронних мереж / О.В. Зінченко,  В.В.  Шеремет // Всеукраїнська науково-

технічна конференція «Застосування програмного забезпечення в 

інфокомунікаційних технологіях». Збірник тез. – К.: ДУТ, 2020, c. 50-51. 

30. Зінченко О.В. Математичне моделювання мереж автомобільного 

транспорту / М.Ю. Березівський, О.В. Зінченко // Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасні досягнення компанії HEWLETT PACKARD 

ENTERPRISE в галузі ІТ та нові можливості їх вивчення і застосування» - 

Київ: ДУТ, 16 грудня  2020 р. С.-16-22. 

31. Зінченко О.В. Перспективи застосування штучного інтелекту в 

промисловості / О.В. Зінченко, М.А. Фесенко // Міжнародна науково-



20 

 

практична конференція «Сучасні інтелектуальні інформаційні технології в 

науці та освіті» - Київ: ДУТ, 14 березня  2021 р. С.-36-37. 

32. Зінченко О.В. Дослідження застосування хмарної платформи 

AIOPS в управлінні IT інфраструктурою / О.В. Зінченко, О.М. Ніколаєнко, О. 

С. Дзядович // Всеукраїнська науково-технічна конференція «Застосування 

програмного забезпечення в інфокомунікаційних технологіях». Збірник тез. – 

К.: ДУТ, 2021, c. 79-81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 26 

ВСТУП 27 

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ  ІНОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ НА ОСНОВІ SDN/NFV 38 

1.1 Стан і перспективи розвитку сучасних інформаційних систем 38 

1.2 Аналіз стану забезпечення ефективного управління інформаційних 

систем 39 

1.3 Аналіз особливостей функціонування інформаційної мережі SDN 42 

1.4 Архітектура SDN 45 

1.5 Основні компоненти програмно-конфігурованих мереж. Основні 

положення протоколу OpenFlow 48 

1.6 Вимоги до поведінки SDN 56 

1.7 Архітектура NFV 57 

1.7.1 Введення і визначення понять 57 

1.7.2 Основні властивості мережі, побудованої на принципах SDN / 

NFV 58 

1.7.3 Концепція віртуалізації втратити зв'язок із мережею NFV 

(Network Function Virtualization) 60 

1.7.4 Сполучення з традиційними системами 62 

1.7.5 Інфраструктура NFV (NFVI) і менеджер віртуальної 

інфраструктури VIM 67 

1.7.6 Структура контролера SDN 79 

1.7.7 SDN-контролери специфічних доменів 89 

1.8 Стандартизація програмно-конфігурованих мереж з віртуалізацією 

мережевих функцій 101 



22 

 

1.9 Реалізація віртуалізації мережевих функцій різними компаніями 109 

1.10 Можливості використання технологій SDN / NFV в сучасних 

інформаційних системах 112 

Висновки до розділу 1 115 

РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТА АНАЛІТИЧНЕ 

МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ З ВІРТУАЛІЗАЦІЄЮ 

МЕРЕЖЕВИХ ФУНКЦІЙ 116 

2.1 Загальний підхід до побудови математичної моделі інформаційної 

системи 116 

2.2 Математична модель інформаційної системи з програмно-

конфігурованою мережею та віртуалізацією мережевих функцій 120 

Висновки до розділу 2 129 

РОЗДІЛ 3 ПРОЕКТУВАННЯ ПЛОЩИНИ УПРАВЛІННЯ SDN             131 

3.1 Динамічне об'єднання функцій віртуальної мережі в прикордонних 

мережах 131 

3.1.1 Сценарій еталонної мережі 133 

3.1.2 Приклад з практики: топології рівня 2 і рівня 3 135 

3.1.3 Логіка проектування для топології рівня 2 і рівня 3 138 

3.2 Підхід з використанням кінцевих автоматів 142 

3.3 Оптимальна організація функцій віртуальної мережі 147 

3.3.1 Постановка задачі 147 

3.3.2 Огляд публікацій за темою оптимізації розміщення і 

маршрутизації VNF 151 

3.4 Математична модель досліджуваної мережі 155 

3.5 Результати тестування алгоритмів VNF-PR у різних тематичних 

дослідженнях та різних профілях заримки пересилок VNF 173 



23 

 

Висновки до розділу 3 178 

РОЗДІЛ 4 МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНИХ АТАК НА 

ІНФОРМАЦІЙНУ МЕРЕЖУ NFV 180 

4.1 Загальна оцінка кіберзагроз для мереж SDN / NFV 180 

4.2 Основні види загроз інформаційній безпеці віртуалізованих 

інформаційних систем 183 

4.3 Загальна оцінка кіберзагроз для інформаційних систем 186 

4.4 Підходи до архітектури рішень щодо захисту від мережевих атак 195 

4.5 Аналіз вразливостей систем хмарних обчислень і SDN 200 

4.5.1 Уразливості систем хмарних обчислень 200 

4.5.2 Уразливості архітектури SDN 203 

4.5.3 Уразливості протоколу OpenFlow 205 

4.6 Захист від DDoS атак  віртуалізованих інформаційних систем 207 

4.7 Метод захисту від DDoS-атак віртуалізованих інформаційних   

систем 208 

4.7.1 Принципи роботи CloudSdnSecurity 208 

4.8 Оновлення (навчання) методу 213 

4.9 Оцінка продуктивності CloudSecurity 215 

Висновки до розділу 4 216 

РОЗДІЛ 5 АНАЛІТИЧНЕ І ІМЕТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З SDN / NFV 217 

5.1 Вибір інструментальних засобів реалізації для реалізації алгоритму, 

емуляції складного сегмента програмно-конфігурується мережі 217 

5.1.1 Огляд мережевих операційних систем 217 

5.2 Проектування структури ефективного алгоритму оптимізації    



24 

 

трафіку 230 

5.2.1 Проектування і реалізація алгоритму побудови маршрутів на базі 

простих структур даних 231 

5.2.2 Оптимізація роботи алгоритму побудови маршрутів на базі 

простих структур даних за допомогою OpenMP 239 

5.2.3  Емуляція тестових сегментів мережі 240 

5.3 Порівняльний аналіз імітаційних і аналітичних моделей 243 

5.3.1 Аналіз аналітичних і імітаційних моделей 243 

5.4 Опис імітаційної моделі 247 

5.5 Параметри імітаційної моделі 249 

5.6 Класифікація задач прийняття рішень 252 

5.7 Аналіз основних методів прийняття рішень 253 

5.7.1 Метод попарного порівняння 253 

5.7.2 Метод лексикографічного впорядкування 254 

5.7.3 Метод ранжирування альтернатив 254 

5.7.4 Метод шкалювання 254 

5.7.5 Метод мінімальної відстані 255 

5.7.6 Метод платіжної матриці 256 

5.7.7 Метод аналізу ієрархій 256 

5.7.8 Метод відносин переваг 258 

5.8 Вибір методу для вирішення задачі синтезу інформаційної системи з 

віртуалізацією мережевих функцій 259 

5.9 Синтез інформаційної системи з віртуалізацією мережевих     

функцій 262 

5.10 Оцінка ефективності методики побудови  інформаційної       

системи 282 

Висновки до 5 розділу 284 



25 

 

ВИСНОВКИ 286 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 288 

ДОДАТОК А.  Відомості про апробацію результатів дисертації 310 

ДОДАТОК Б.  Список опублікованих праць за темою дисертації 315 

 

 

  



26 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ІС –інформаційна система 

ФС – функціональна стійкість 

МСЕ-Т - сектор стандартизації телекомунікацій Міжнародного союзу 

електрозв'язку 

SDI (Software Defined Infrastructure) - програмно-визначена інфраструктура 

SDN (Software Defned Networking) - програмно-конфігуровані мережі 

NFV - віртуалізація мережевих функцій 

ПЗ – програмне забезпечення 

ІТ – інформаційна технологія 

ММО - модель масового обслуговування 

SF - сервісні функції 

QoS (Quality of service) - якість обслуговування 

OF – OpenFlow 

FSM (Finite-state machine) - кінцевий автомат 

ВМ – віртуальна машина 

VNE – віртуальна мережа 

ММ - математична модель 

ОЗП - оперативно запам'ятовуючий пристрій 

VPN - віртуальна приватна мережа 

DDoS - атака типу «відмова в обслуговуванні» 

ОС – операційна система 

ІМ – імітаційна модель 

СРЦФ - суб'єктивна результуюча цільова функція 

 

 

 

 



27 

 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. В останні десятиліття відбулася еволюція трафіку 

як в Інтернеті так і в корпоративних мережах. Мережі з самого початку 

породили два явища: з одного боку, створення безлічі додатків, кожен з яких 

пред'являє різні вимоги до мережі; з іншого боку, відбувається бурхливе 

зростання персональних мобільних інформаційних систем з постійно 

зростаючою кількістю пристроїв, яким необхідне підключення. 

Ці тенденції привели до збільшення складності як самих інформаційних 

систем, так і до ускладнення систем управління і високих витрат на 

утримання і обслуговування. Останні десятиліття характеризуються суттєвим 

зростанням кількості користувачів інформаційних систем та 

експоненціальним збільшенням інформації, яка циркулює в цих системах. 

Очікується, що в найближчі роки попит на послуги інформаційних систем 

буде і надалі зростати.  

У той же час еволюція в області інформаційних технологій (ІТ) привела 

до народження хмарних обчислень і зростання технологій віртуалізації, 

відкривши нові можливості не тільки для компаній, але і для приватних осіб. 

Нові технології, такі як програмно-конфігуровані мережі (SDN) і 

віртуалізація мережевих функцій (NFV), представляються багатообіцяючими 

рішеннями сьогоднішніх мережевих проблем. SDN націлена на 

програмування мережі шляхом відділення площини управління від площини 

даних. Ця парадигма крім спрощення управління мережею сприяє розробці і 

розгортанню нових мережевих функцій. У той час як NFV прагне 

забезпечити гнучкість інформаційної мережі за рахунок реалізації мережевих 

функцій за допомогою програмного забезпечення, використовуючи методи 

віртуалізації ІТ.  

Традиційно мережа будується на виділеному обладнанні, такому як 

маршрутизатори і комутатори, з мережевим програмним забезпеченням, яке 

надається постачальниками мережі. Можливості мережевого інженера по 
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налаштуванню мережевого програмного забезпечення дуже обмежені в 

основному розробником обладнання. Це призвело до концепції програмно- 

конфігурованої мережі (SDN), в якій гнучкість і динамізм були внесені в 

віртуалізовану  площину управління. Основний підхід при створенні SDN 

полягає в поділі мережі на площину управління і площину даних, що 

дозволяє централізовано керувати різними мережевими пристроями. Основна 

перевага концепції SDN - можливість програмування управління мережевими 

пристроями. Це дозволило мережевим інженерам змінити конфігурацію 

мережі і логіку потоку даних відповідно до бізнес-вимог. 

З іншого боку, віртуалізація мережевих функцій (NFV) - це новий 

підхід, який розгортає або проектує різні мережеві функції. Він відокремлює 

мережеві функції, такі як NAT, кешування DNS та ін. від пропрієтарних 

апаратних пристроїв, щоб їх можна було реалізувати на віртуальних 

машинах, тим самим покращуючи якість їх обслуговування. 

Така гнучкість дозволяє ефективно надавати інформаційні мережеві 

функціональні послуги, які можна створювати, або розміщувати на вимогу, 

що також дає перевагу у вигляді зниження витрат і зниження 

енергоспоживання. 

Таким чином, основні переваги підходу NFV наступні: 

- підвищення гнучкості і ефективне надання мережевих послуг; 

- зниження витрат на обладнання і енергоспоживання; 

- скорочення часу виведення продукту на ринок за рахунок 

незалежного розвитку програмного і апаратного забезпечення; 

- підтримка спільного використання апаратних ресурсів декількома 

(паралельними) екземплярами програмного забезпечення, забезпечуючи 

належні механізми ізоляції. 

Інформаційні технології суттєвим чином впливають на розвиток 

сучасного суспільства, тому дослідження направлені на подальший розвиток 

цих технологій проводяться досить інтенсивно як в нашій країні, так і 

закордоном. Питання щодо ефективного функціонування мереж та 
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управління станом компонентів мереж досліджувалися в роботах Шеннона 

К., Фінка Л.М., Неймана В.І., Якубайтіса Е.А., Стеклова В.К., Беркман Л.Н., 

Окунєва Ю.Б., Гостєва В.І., Ільїна О.Ю. та інших. Питання щодо підвищення 

надійністних характеристик складних технічних систем розглядалися у 

роботах Жердєва М.К., Пархоменка П.П., Креденцера Б.П., Лєнкова С.В., 

Вишнівського  В.В., Зінченка  А.О. та інших вчених. Проблеми 

функціональної стійкості інформаційних систем досліджувались в 

роботах  Машкова О.А., Барабаша О.В., Обідіна Д.М., Кравченка Ю.В., 

Кононова О.А. Питання відмовостійкості систем досліджувались в роботах 

Авіжиєніса А.А., Ільїна О.Ю., Коростіля Ю.М. та інших. Питання стійкості 

систем щодо зовнішніх впливів досліджувались Хорошком В.О., Субачем 

І.Ю., Журавським Ю.В., Рубаном І.В., Оксіюком О.Г., Толюпою С.В. та 

іншими вченими. 

Представлена робота є результатом науково-дослідницької діяльності 

Державного Університету телекомунікацій. 

У роботі досліджені перспективні інфраструктури інформаційних 

систем, які представляють інтерес для мережевих операторів, постачальників 

послуг і інфраструктури. Така еволюція, ймовірно, буде мати місце на 

кордонах мережі, де знаходиться більшість мережевих функцій. 

Передбачається, що майбутні периферійні мережі матимуть форму центрів 

обробки даних, які з'єднані оптичною базовою мережею без збереження 

стану, де будуть надаватися NF. Кілька постачальників послуг (наприклад, 

AT & T, SK Telecom і ін.) проводять дослідження і розробки в цьому 

напрямку, прагнучи надати своїм клієнтам рішення, які в повній мірі 

використовують поєднання SDN, NFV і еластичності товарних хмар. Це 

забезпечить економію для центрів обробки даних і гнучкість хмарних 

обчислень у великих компаніях.  

Не дивлячись на поліпшену продуктивність стандартного обладнання, 

варто з'ясувати, чи будуть віртуалізовані мережі забезпечувати 

продуктивність, порівнянну з продуктивністю, яка досягається в поточних 
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фізичних мережах. Отже, продуктивність базової платформи повинна бути 

відома, щоб досягти кращого планування про те, як правильно визначати 

розміри мереж і розміщення віртуальних пристроїв.  

Тому деякі зусилля спрямовані до визначення еталонних архітектур 

SDN-NFV, які об'єднують кілька функціональних блоків,  для керування та 

координування належним чином. Наприклад, провайдер послуг Verizon 

опублікував першу версію своєї архітектури SDN-NFV в якості планування 

мережевої інфраструктури в лютому 2016 року. З точки зору операційної 

ефективності, динамічне управління трафіком і ланцюжок сервісних функцій 

(SFC) є однією з основних цілей архітектур SDN-NFV. Без сумніву, 

динамічне управління рухом і SFC взаємопов'язані; SFC - це об'єднання NF в 

ланцюжок, які можуть бути розгорнуті на одному фізичному вузлі або на 

декількох. Фактично, здатність динамічно направляти трафік в напрямку 

необхідних NF є ключовим фактором. Отже, об'єднання аспектів SDN та 

NFV вимагає подальших досліджень. Таким чином, визначилось протиріччя 

між вимогами, які пред’являються до сучасних мережевих функцій (сервісів) 

та невідповідності існуючих наукових методів забезпечення заданої якості 

обслуговування з іншої сторони. 

У дисертації представлені дослідження у декількох аспектах 

віртуалізації мережі, починаючи з продуктивності віртуальної мережі в 

інфраструктурах хмарних обчислень і представляючи механізм ланцюжка 

сервісних функцій (SFC), досліджуючи його аналіз, проектування і 

реалізацію.  

Тому, актуальним є вирішення науково-прикладної проблеми щодо 

розробки методології побудови інформаційних систем на основі віртуалізації 

мережевих функцій, яка повинна ефективно функціонувати з SDN та NFV. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. 

Тематика дисертаційної роботи і отримані результати безпосередньо 

відповідають пріоритетності розвитку інформаційних та комунікаційних 

технологій в Україні, що сформульовано в Законі України «Про пріоритетні 
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напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 р. № 2623-III. 

Дисертаційна робота виконана за планами наукової і науково-технічної 

діяльності Державного університету телекомунікацій і є частиною 

досліджень в рамках науково-дослідних робіт:  

- «Дослідження засобів діагностування телекомунікаційних мереж» 

(шифр «Діагностика ТМ» РК № 0114U000403, ДУТ, м. Київ, 2017 р.);  

- «Дослідження надійності телекомунікаційних мереж» (шифр 

«Надійність ІС» РК № 0114U000404, ДУТ, м. Київ, 2018 р.); 

- «Методика розробки безпроводової мережі високої щільності на 

базі технології ARUBA INSTANS» (шифр «Щільність ТМ» РК № 

0118U004552, ДУТ, м. Київ до 2021 р.); 

- «Методика підвищення ефективності систем управління 

безпроводовими мережами на основі векторного синтезу» (шифр 

«Вектор» РК № 0118U004553, ДУТ, м. Київ до 2021 р.). 

Особисто автором в вищеназваних НДР запропоновано: 

- концепція побудови інформаційної системи з віртуалізацією 

мережевих функцій; 

- методологічні основи побудови та управління інформаційною 

системою, яка ефективно функціонує з SDN та NFV; 

- метод виявлення та пом'якшення наслідків атак на інформаційну 

мережу NFV. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

підвищені ефективності функціонування інформаційних систем шляхом 

розробки та реалізації моделей, методів забезпечення взаємодії та інтеграції 

SDN та віртуалізації мережевих функцій (NFV). 

У відповідності з поставленою метою для вирішення науково-технічної 

проблеми в роботі необхідно було вирішити такі завдання: 

– проаналізувати стан інформаційної системи, в тому числі 

гетерогенної телекомунікаційної мережі; 
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– розробити методику управління ресурсами інформаційної системи 

за рахунок вибору оптимальної архітектури; 

– удосконалити методику управління інформаційною системою в 

якій використовуєтся віртуалізація мережевих функцій; 

– апробувати розроблені методи, моделі та методики для 

підвищення ефективності функціонування систем з NFV. 

Об’єктом дослідження є процес функціонування  інформаційної 

системи з NFV. 

Предметом дослідження є методи і моделі проектування та 

функціонування інформаційної системи з NFV. 

Методи дослідження. В дисертаційній роботі для досягнення 

поставленої мети використано основні ідеї теорії систем – при розробці 

моніторингу та функціонування  інформаційної системи з NFV. При 

удосконалені інформаційної системи використовується теорія ймовірностей, 

аналітичне моделювання та ін. Крім того, використано методи дослідження 

систем звичайних диференціальних рівнянь, методи функціонального 

аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

1. Вперше розроблено математичну модель інформаційної мережі з 

віртуалізацією мережевих функцій, наукова новизна якої полягає в тому, що 

вона ґрунтується на теорії масового обслуговування. Це дає можливість 

забезпечити у реальному часі самоналагоджування параметрів мережі з 

метою реалізації визначення ефективної архітектури мережі та підвищення її 

продуктивності. 

2. Вперше розроблено метод реконфігурації ланцюжка обслуговування 

та поведінки площини управління SDN, наукова новизна якого ґрунтується 

на використанні кінцевого автомату Мілі та дозволяє моделювати поведінку 

площини управління SDN.  

3. Вперше розроблено методику підвищення продуктивності системи 

шляхом прогнозування необхідних сервісів та передбачення помилок, 
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наукова новизна якої полягає в тому, що вона ґрунтується на методах 

лінійного програмування. Це дає можливість  здійснювати ефективне 

керування мережевими функціями, які динамічно організовані. 

4. Удосконалено метод виявлення атак на інформаційну мережу NFV, 

який на відміну від існуючих ґрунтується на ентропійному алгоритмі та 

автоматично вибирає контрзаходи у залежності від типу атаки. Це дає 

можливість визначати потоки пакетних подій, які завантажують ресурси 

системи. Для визначення потоків пакетних подій, які виснажують ресурси 

контролера застосовується розподіл функцій шляхом узагальнення ентропії 

комбінованої формули Шеннона – Рені у реальному часі. 

5. Вперше розроблено концепцію побудови інформаційної системи з 

віртуалізацією мережевих функцій, наукова новизна якої полягає в тому, що 

вона ґрунтується на основі математичних моделей архітектури мережі, 

прогнозуванні необхідних мережевих сервісів і помилок та методах 

парирування відмов у мережі при мінімальних затратах. Це дозволяє 

забезпечити своєчасність реакції інформаційної системи на позаштатні 

ситуації у випадку мережевої атаки, деградації структури чи погіршені 

функціональних можливостей інформаційної системи. 

Дані результати можна використовувати на стадії проектування 

інформаційних систем при прогнозуванні їхньої поведінки. Вони виступають 

в якості обґрунтування передбачуваних показників якості функціонування 

для систем в яких існує SDN/NFV. 

Практичне значення отриманих результатів.  

1. Розроблена математична модель інформаційної мережі з 

віртуалізацією мережевих функцій на основі теорії масового обслуговування 

дає можливість забезпечити у реальному часі самоналагоджування 

параметрів мережі з метою реалізації визначення ефективної архітектури 

мережі та підвищення її продуктивності. 
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2. Розроблений метод реконфігурації ланцюжка обслуговування та 

поведінки площини управління SDN на основі використання кінцевого 

автомату Мілі дозволяє моделювати поведінку площини управління SDN. 

3. Розроблена методика підвищення продуктивності системи шляхом 

прогнозування необхідних сервісів та передбачення помилок на основі 

методів лінійного програмування для ефективного керування мережевими 

функціями, які динамічно організовані. 

4. Удосконалено метод виявлення атак на інформаційну мережу NFV, 

який ґрунтується на ентропійному алгоритмі та автоматично вибирає 

контрзаходи у залежності від типу атаки дає можливість визначати потоки 

пакетних подій, які завантажують ресурси системи.  

5. Розроблена концепція побудови інформаційної системи з 

віртуалізацією мережевих функцій дозволяє забезпечити своєчасність реакції 

інформаційної системи на позаштатні ситуації у випадку мережевої атаки, 

деградації структури чи погіршення функціональних можливостей 

інформаційної системи. 

6. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що в 

роботі розроблено та доведено до практичної реалізації методики синтезу 

інформаційної системи з віртуалізацією мережевих функцій на основі 

розроблених методів, які забезпечують функціональну стійкість на протязі 

часу технічного обслуговування.  

7. Запропонований науково-методичний апарат дозволяє знизити 

обчислювальну складність та покращує показники якості інформаційної 

системи з віртуалізацією мережевих функцій в порівнянні з традиційною 

системою. 

Результати досліджень прийняті до впровадження ТОВ «Ай Ті Джи» 

(акт впровадження від 25.11.2020 р.); ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (акт 

впровадження від 08.12.2020р.); ТОВ «Хуавей Україна» (акт впровадження 

від 04.02.2021р.) та в навчальний процес Державного університету 

телекомунікацій (акт впровадження від 27.08.2020 р.). 
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Особистий внесок здобувача.  

Всі положення, які виносяться на захист, належать особисто автору. 

Особистий внесок здобувача в наукову новизну публікацій є таким: 

В роботах, які опубліковані в співавторстві, особисто здобувачу 

належать основні ідеї та результати, головні висновки і наукова сутність цих 

робіт, а саме: в [1] запропоновано підхід щодо оцінки ефективності 

функціонування інтелектуальної системи; в [2] досліджено статичні 

показники інтелектуальних систем для оцінки процесів реорганізації 

(самоорганізації) та розглядаються приклади застосування інформаційних 

показників інтелектуальних систем; в [3] розглядається ентропійний підхід 

щодо оцінювання стану об’єкта системи; в [4] озглянуто загрози під час 

упровадження стільникових мереж стандарту ІМТ-2020/5G; в [5] для синтезу 

аналітичних моделей використано апарат теорії ймовірності i теорії 

перетворення Фур’є; в [6] досліджено проблеми уразливості при 

впровадженні технології Smart Retail; в [7] розроблено підхід до отримання, 

оброблення і передавання інформації в рамках платформи Інтернету речей.; в 

[8] розроблено мережну інфраструктуру для системи «Розумний будинок» із 

використанням Z-Wave технології; в [9] досліджено способи скорочення 

інформаційної надмірності цифрових зображень для підвищення 

ефективності застосування хмарних сховищ; в [10] розглянуто особливості 

спеціалізованих мереж автомобільного транспорту та особливості 

маршрутизації в цих мережах.; в [11] розроблено математичні моделі 

топології мереж VANET; в [12] досліджено сигнали із розширеним спектром 

для підвищення їх завадозахищеності в умовах змінності впливу навмисних 

завад; в [13] дослідження методів підвищення ефективності застосування 

програмних засобів створення відеоконтенту високої якості; в [14] 

досліджено вплив на механізми захисту від мережевих атак в корпоративній 

мережі, де використовуються технології SDN/NFV, проводиться 

моделювання DDoS-атак на хмарні обчислювальні системи.; в [15] 

запропоновано критерії оцінювання безпеки розумних будинків на основі 
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IоT; в [16] досліджено функціональні можливості мережі 5G; в [17] 

запропоновано удосконалений метод автоматичного активного аналізу 

захищеності корпоративної мережі; в [18] досліджено перспективний метод 

побудови мережевої архітектури ІоТ з проміжним рівнем взаємодії; в [19] 

проведено  аналіз  ефективності  функціонування  комп'ютерних  мереж  з  

SDN  в  умовах неповноти інформації про надійність; в [20] представлено 

математичну модель для аналітичного моделювання SDN з NFV та в 

кінцевому підсумку підвищенню продуктивності та прискоренню 

впровадження сучасних мережевих технологій.; в [21] досліджено критерії 

функціональної стійкості виробничих процесів; в [22] запропоновано методи 

підвищення ефективності захисту інформаційної системи підприємства на 

основі технології управління інформаційною безпекою та подіями безпеки. 

Усі результати, що складають наукову і практичну значимість 

дисертаційної роботи, отримані здобувачем особисто. 

Всі аналітичні обчислення і чисельні експерименти виконано автором 

особисто. Здобувач брав безпосередню участь в аналізі та інтерпретації 

отриманих результатів, формулюванні основних наукових висновків, 

написанні статей. Автор самостійно здійснював підготовку тез доповідей і 

особисто виступав на конференціях. Внесок дисертанта у даних роботах є 

визначальним. 

Апробація результатів дисертації.  

Основні результати проведених досліджень доповідалися й 

обговорювалися на таких конференціях і семінарах: Міжнародна науково-

практична конференція “Тенденції розвитку конвергентних мереж”: рішення 

пост - NGN, 4G та 5G”” (Київ, Україна, 2016 р.); International Scientific and 

Practical Conference “WORLD SCIENCE”. Proceedings of the III International 

Scientific and Practical Conference "Innovative Technologies in Science" ( 

February 2017, Dubai, UAE); International Scientific and Practical Conference 

“WORLD SCIENCE”. Proceedings of the III International Scientific and Practical 

Conference "The goals of the World Science 2017" (January 2017, Dubai, UAE); 



37 
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інфокомунікаційних технологіях» (Київ, Україна, 2020 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Сучасні досягнення компанії HEWLETT 

PACKARD ENTERPRISE в галузі ІТ та нові можливості їх вивчення і 

застосування» (Київ, Україна, 2020 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні інтелектуальні інформаційні технології в науці та 

освіті» (Київ, Україна, 2021 р.); Всеукраїнська науково-технічна конференція 

«Застосування програмного забезпечення в інфокомунікаційних технологіях» 

(Київ, Україна, 2021 р.). 

Публікації. Основні результати за темою дисертаційної роботи 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ  ІНОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ НА ОСНОВІ SDN/NFV 

 

1.1 Стан і перспективи розвитку сучасних інформаційних систем  

 

Одним з ключових елементів робочого процесу є інформаційні 

технології, що стрімко розвиваються. Традиційна модель архітектури мережі 

не відповідає сучасним вимогам. Тому з’являється необхідність 

впроваджувати нові різноманітні інноваційні технології, які забезпечать 

достатньо швидкий шлях доступу до інфраструктури, ресурсів. Основними 

компонентами сучасної ІС є комп’ютерні, хмарні технології, сучасні центри 

обробки даних, Інтернет речі тощо. Перераховані технології тісно 

взаємопов’язані між собою, і в свою чергу впливають на програмно-

апаратний комплекс інформаційних систем [1, 2, 3, 4]. 

Основними напрямками удосконалення інформаційних систем, які 

впливають на трансформацію їх інфраструктури в умовах постійного 

збільшення послуг та додатків (рис. 1.1) є перехід на гібридну 

інфраструктуру, підтримку мобільності, заходів безпеки, системи управління, 

забезпечення заданого рівня надійності. 

 

Рис. 1.1 Складові інформаційної системи 
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Таким чином, ІС забезпечує керування функціонуванням, як усієї 

мережі, так і систем, що до неї входять. Для цього у інформаційній мережі 

повинен виконуватися такий набір завдань:  

− формування та модифікація конфігурації системи, включаючи 

віддалене завантаження програм та встановлення змінних параметрів;  

− контроль за роботою системи, приймання інформації про помилки та 

реєстрація помилок, локалізація та аналіз несправностей;  

− підключення альтернативних каналів, процесорів при несправностях;  

− реєстрація усієї роботи системи та передавання відомостей, 

необхідних операторам. 

 

1.2 Аналіз стану забезпечення ефективного управління 

інформаційних систем 

 

Забезпечення ефективного управління в ІС є складним завданням. 

Проблеми ефективного управління вирішуються одночасно з конкретними та 

стратегічними питаннями розвитку мережевої архітектури. Теж саме можна 

сказати і про функціональну стійкість (ФС) інформаційної системи. Такий 

підхід відповідає комплексному забезпеченню ФС та ефективного 

управління ІС на всіх етапах їхньої життєдіяльності – від проектування до 

експлуатації й утилізації. Функціональна стійкість усієї системи визначається 

надійністю та захищеністю її найслабшої частини.  

Отже, для побудови ФС ІС необхідно враховувати всі складові ІС, до 

якої належать: система управління; забезпечення заданого рівня надійності; 

підтримка мобільності; підтримка безпеки. Надійність, як відомо, 

закладається при проектуванні, відпрацьовується на стадії випробувань і 

досліджень, забезпечується в серійному виробництві та реалізується в 

експлуатації ІС. У даний час істотно зростає роль інформації про надійність 

для управління процесами створення і експлуатації ІС [1,23,25].  
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Дана інформація повинна бути з високим ступенем достовірності та 

повноти, отримана до початку експлуатації ІС на основі розрахунків, 

прогнозування та випробування дослідних зразків з урахуванням всього 

спектру умов майбутньої експлуатації ІС. Проте прийняття рішення в умовах 

апріорної невизначеності (відсутність або наявність неповної інформації про 

закони розподілу) – типове явище, з яким стикаються при отриманні оцінок 

надійності ІС на етапах проектування, розробки та експлуатації. Так, на 

практиці часто виникають ситуації, при яких неможливо зібрати достатньо 

статистичних даних про відмови або передумови до появи відмов ІС.  

Це, наприклад, має місце тоді, коли експлуатується нова ІС або в тих 

випадках, коли існуючими методами діагностики і контролю не вдається 

виявити виникнення деяких несправностей або їхніх передумов. Вельми 

трудомістким завданням є оцінка показників надійності унікальних ІС, коли 

для апріорних імовірнісних розрахунків не завжди є необхідні вихідні дані, а 

статистична оцінка ускладнена малим обсягом випробувань. Багато в чому 

аналогічна ситуація виникає і при аналізі надійності ІС, відмови яких 

виникають вкрай рідше, тобто ІС, відмова яких може призвести до 

небажаних наслідків. Крім того, на етапах проектування і розробки ІС для 

оцінки надійності, як правило, застосовуються:  

− довідкові дані по характеристикам використовуваних елементів, які 

одержані в основному в лабораторних умовах і не дають достатньої 

інформації про статистику реального процесу функціонування ІС;  

− результати випробувань аналогів складових частин або макетів ІС в 

лабораторних умовах, аналогічних до експлуатаційних.  

Вже згадана інформація є статистично неоднорідною, тому при її 

об’єднанні з розрахунковою оцінкою того чи іншого показника надійності 

вноситься істотна частка невизначеності, а саме через невідомі закони 

розподілу визначальних випадкових величин, ступінь адекватності 

реальному процесу, ступінь залежності між різними видами відмов, 

границями зміни реалізації випадкових величин, тощо. Тому повністю 
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обґрунтувати показники надійності на стадії проектування не завжди 

представляється можливим так само, як і чітко врахувати вплив технології 

при створенні ІС або вплив досвіду і кваліфікації персоналу при експлуатації 

інформаційної системи. 

Окрему групу становлять невизначені фактори для яких відома лише 

область розподілу фактора, всередині якої вони можуть знаходитися або 

область, всередині якої знаходяться закони, якщо відомо, що фактор 

випадковий, але невідомий точно закон розподілу. У цьому випадку йдеться 

про невизначений закон розподілу випадкового фактора через недостатню 

вивченість будь-яких процесів або величин.  

Типовим прикладом невизначеності цього виду є невизначеність в 

законі розподілу випадкової величини, щодо якої, наприклад, відомі тільки 

перші два моменти – математичне очікування і дисперсія. Потрібно мати на 

увазі, що невизначеність має місце, і по можливості враховувати її в 

конкретному дослідженні. Усунення невизначеності – це ослаблення її 

впливу або повне виключення на основі повної компенсації можливих втрат, 

пов’язаних з невизначеністю, за рахунок відповідних технічних рішень і 

вибору проекту ІС, яка в повній мірі її враховувала. 

Таким чином, на етапах проектування, розробки та експлуатації ІС, як 

правило, недостатньо вихідної інформації для достовірної оцінки показників 

надійності ІС, тому що є невизначеність, обумовлена перерахованими вище 

факторами. Під достовірністю інформації в загальному випадку розуміється 

ступінь адекватного відображення нею об’єктивно існуючих явищ, подій і 

процесів, а також властивостей досліджуваних ІС. Кінцевим продуктом 

переробки інформації про надійність є кількісна оцінка показника надійності. 

Якість цієї оцінки залежить від точності й повноти вихідних даних про 

надійність і методів їхньої обробки. Наведені вище приклади показують, з 

одного боку, типовість описаної ситуації, коли рішення про вибір стратегії 

експлуатації доводиться приймати в умовах неповної інформації про 
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надійність системи або її повної відсутності, а з іншого – суттєва зміна 

постановки задачі.  

Це і визначає важливість і актуальність задачі знаходження 

двосторонніх границь або гарантованих оцінок для показників 

функціональної стійкості системи передачі даних.  

Для інформаційної мережі характерні наступні переваги: 

− оперативність, продуктивність надання інформаційних послуг 

масовому користувачу;  

− вигода трьох сторін: постачальники обладнання, постачальники 

послуг, користувачі;  

− реалізація на будь-якій існуючій ІС. 

Отже, для практичної реалізації наукового завдання, необхідно 

визначити показники ФС, які забезпечать надійність роботи системи, а також 

їхню модифікацію та корекцію при потребі.  

 

1.3 Аналіз особливостей функціонування інформаційної мережі 

SDN 

 

Сучасні інформаційні технології висувають все більші вимоги до 

гнучкості та масштабованості комп’ютерних мереж. Фундаментом для 

забезпечення таких задач виступає програмно-визначена інфраструктура 

(Software Defined Infrastructure, SDI). У такому випадку, управління мережею 

виконується за допомогою спеціального рівня автоматизації, який відповідає 

за конфігурацію,  контроль та розподіл ресурсів ІС (рис. 1.2) 

Головним питанням постає необхідність розробки методики, яка 

забезпечить функціонально стійку роботу такої системи, управління 

ризиками, безпекою, формуванням сценаріїв управління. При обраних 

параметрах надійності та ефективного управління ІС, необхідно провести 

аналіз та визначення потоків даних отриманої мережі. Для отримання 

ефективної моделі інформаційної мережі необхідно враховувати усі 
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завдання, додатки та інформаційні потоки, які функціонують у вузлах 

мережі.  

 

 

Рис. 1.2  Модель інформаційної мережі 

 

Це дасть можливість ефективно використовувати ресурси мережі, що, в 

свою чергу, забезпечить надійність та оперативність обробки інформації, яка 

швидко змінюється відповідно до вимог сучасних технологій. Вимоги до 

мережевих інфраструктур змінюються з приходом нових тенденцій: 

віртуалізація, хмарні обчислення, мобільність користувачів, зростання 

обсягів трафіку.  

Мережеві технології часто відстають від темпів інновацій у сучасному 

комп’ютерному світі. Багато в чому це пов’язано з тим, що мережеві 

елементи традиційно працюють на апаратному рівні, а не за допомогою 

програмного забезпечення, і тому поява на ринку інформаційних технологій 

набагато повільніша.  

Звичайний мережевий елемент складається як з рівня управління, так і 

з рівня даних. Рівень управління – це так званий “мозок” мережі, який 

визначає, як і куди відправляти дані. Потім рівень даних направляє трафік 

відповідно до рішення, прийнятого рівнем управління. Оскільки кожен 

елемент має як рівень управління, так і рівень даних, важко вплинути на 
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поведінку трафіку. Кожен вузол попередньо запрограмований, і якщо 

потрібен новий додаток, то кожен елемент повинен оновлюватися окремо 

розподіленим чином.  

На допомогу приходять програмно-конфігуровані мережі (Software 

Defned Networking (SDN)). Задача SDN полягає у розділенні рівня управління 

і даних за рахунок введення контролера.  

Контролер можна використовувати як централізований ресурс для 

передачі інструкцій у рівень даних, як показано на рисунку 1.3. Це дозволяє 

легко перепрограмувати мережеві елементи при збереженні необхідної 

швидкості лінії для зв’язку. 

 

Рис. 1.3  Архітектура традиційних мереж та SDN мереж: 

Зеленим показано шлях площини управління, 

Синім- шлях площини даних 

 

Технологія SDN відкриває гарні перспективи для вирішення значних 

проблем в центрах обробки даних (ЦОД), що стосуються, насамперед, 

складності мережевої інфраструктури, її гнучкості та масштабованості, а 

також вартості її програмування [28]. Програмно-конфігуровані мережі 

дозволяють будувати ЦОДи оснащені недорогими типовими серверами, на 

яких виконується спеціальне програмне забезпечення (ПЗ), що бере на себе 

функції пропрієтарних систем. SDN один з основних трендів у світі ЦОД 

завдяки уточненню стандартів, приходу нових розробників ПЗ, які не 

прив’язані до успадкованого парку обладнання, а також швидкої реакції 

традиційних вендорів Перевагою SDN є абстрагування базової 
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інфраструктури. Це дозволяє швидко впроваджувати інновації в мережеві 

функції, оскільки адміністраторам не потрібно турбуватися про обладнання. 

Більше того, при використанні SDN основна мережа може бути 

неоднорідною за своєю природою. Це дозволяє використовувати апаратні 

компоненти, які можна динамічно змінювати в мережі без необхідності 

реконфігурування. А отже, сприяє скороченню прив’язки до постачальника, 

коли компанії з існуючою мережевою інфраструктурою змушені купувати 

обладнання у певного виробника через проблеми з сумісністю. В якості 

альтернативи, SDN прагне бути в основному з відкритим вихідним кодом 

Application Programmable Interface (API). Найбільш широко 

використовуваний програмний інтерфейс OpenFlow. Завдяки незалежності 

від постачальників і природі SDN з відкритим вихідним кодом вартість 

налаштування й експлуатації мережі може бути знижена. По-перше, 

підприємства, що надають мережі, можуть купувати обладнання за значно 

зниженою ціною, а потім фокус переноситься на послуги, що надаються 

мережами. По-друге, підприємства, яким потрібні мережі, отримують вигоду 

від зниження вартості обладнання, а також можливість програмування 

мереж, що означає, що мережеве рішення може бути адаптоване до потреб 

бізнесу, і це призводить до набагато кращого обслуговування. Отже, 

централізований підхід SDN значно спрощує наочність, тому що показники 

продуктивності і статистичні дані можуть бути легко зібрані. В кінцевому 

підсумку це спрощує управління мережею, що, в свою чергу, означає, що 

мережа може бути адаптована до потреб бізнесу і, як наслідок, підвищується 

ефективність. 

 

1.4 Архітектура SDN 

 

Протягом останніх декількох років програмно-конфігуровані мережі 

(SDN) виникли як нова інтелектуальна інформаційна архітектура для 

мережевого програмування. Основна ідея SDN полягає у переміщенні 
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площини управління від комутаторів і забезпечення зовнішнього управління 

даними через логічну структуру програмного забезпечення, яка називається 

контролером.  

Традиційне обладнання реалізує ці процеси в одному мережевому 

пристрої і вони є невіддільними один від одного: спеціальні мікросхеми 

забезпечують пересилання пакетів з одного порту на інший, а ПЗ, яке 

розміщується вище визначає правила такої пересилки, виконує необхідний 

аналіз пакетів, зміну службової інформації, яка в них міститься тощо (рис. 

1.4). Для визначення маршруту передачі або недопущення зациклення 

трафіку мережеві пристрої “спілкуються між собою”, для чого розроблено 

безліч протоколів, таких як EIGRP, BGP і OSPF, але при цьому кожен 

функціонує досить автономно. 

 

 

Рис. 1.4 Архітектура мережевого пристрою 

 

Мережа SDN містить три площини, а саме: площину додатків, площину 

управління та площину даних. На рисунку 1.5 зображена загальна 

архітектура SDN. Концепція SDN відокремлює площину управління від 

площини даних мережі. Це підштовхує мережевий інтелект до 

централізованого контролера. Отже, площина даних складається з 

комутаторів низького рівня та мережевих зв’язків між ними. До цих 

комутаторів підключені базові станції, точки бездротового доступу та 

Інтернет. 

 Площина управління складається з логічно-централізованого 

контролера, який забезпечує консолідовані функції управління. В основному 
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централізований контролер контролює функції переадресації пакетів мережі 

через відкритий інтерфейс. Канал зв’язку між контролером і комутаторами 

називається каналом управління. Цей канал управління реалізований за 

допомогою протоколів управління. Наприклад, широко використовуваним 

протоколом управління в домені SDN є протокол OpenFlow. 

 

 

Рис. 1.5 Архітектура SDN 

 

Площина додатків складається з бізнес-додатків кінцевих користувачів 

та інших суб’єктів управління. Наприклад, пристрої керування мережею, такі 

як AAA (Authentication Authorization and Accounting), тепер є програмними 

додатками, які працюють поверх мережевої операційної системи у площині 

додатків [29, 30]. Окрім цього, можна впровадити інші бізнес-додатки, які 

використовують послуги зв’язку SDN. В архітектурі SDN основна мережева 

інфраструктура абстрагується від програм. Границя між прикладним та 

контрольним рівнями проходить через API, що програмується. Тому кожен 
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оператор може розробити власні мережеві додатки. Це допомагає 

задовольнити конкретні потреби абонентів та оптимізує мережеві ресурси 

для досягнення кращої продуктивності. Більше того, архітектура SDN 

додатково дозволяє розгортати площини управління на хмарі для отримання 

більших обчислювальних ресурсів. SDN дає можливість управляти всією 

мережею за допомогою інформаціних систем організації та забезпечення. 

Таким чином, це дозволяє розподілити ресурси на вимогу, забезпечити 

самообслуговування, дійсно віртуалізованих мереж та безпечні хмарні 

служби. Отже, статична мережа може перетворитися на розширювану 

незалежну від постачальника платформу надання послуг, здатну швидко 

реагувати на мінливі потреби бізнесу, кінцевих користувачів та ринку, що 

значно спрощує проектування та експлуатацію мережі. Самі пристрої більше 

не повинні розуміти та обробляти тисячі стандартів протоколів, а лише 

отримувати інструкції від контролерів SDN. 

 

1.5 Основні компоненти програмно-конфігурованих мереж. 

Основні положення протоколу OpenFlow  

 

Основними компонентами програмно-конфігурованих мереж (ПКМ) є 

комутатори, які є відповідальними за обслуговування переданого через 

мережу трафіку, і контролери, основний обов'язок яких полягає в управлінні 

комутаторами. 

Концепції SDN припускають, що взаємодія між комутаторами і 

контролерами відбувається за спеціальними мережевим протоколам, які 

приховують внутрішній устрій комутаційного обладнання, надаючи 

контролерам стандартний інтерфейс управління. На сьогоднішній день 

запропоновано вже кілька подібних протоколів, наприклад. Однак найбільше 

поширення з них отримав OpenFlow. Основные положения указанного 

протокола перечислены ниже. Основні положення зазначеного протоколу 

перераховані нижче. Деякі подробиці, згадані в описі актуальної версії 
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специфікації протоколу OpenFlow, але несуттєві для побудови математичної 

моделі протоколу і аналізу його поведінки, не указані. 

Комутатор - мережевий пристрій, який забезпечений декількома 

портами. Кожен порт має один вхідний і один вихідний буфер. Порти 

комутатора з'єднані з портами інших комутаторів фізичними каналами 

зв'язку. Порт управління прямо або опосередковано з'єднаний з вузлом 

контролера - по цьому каналу відбувається обмін OpenFlow повідомленнями 

між комутатором і контролером. Комутатор забезпечений набором таблиць 

комутації (flow tables), що утворюють конвеєр комутації (pipeline). 

Пакет, який надійшов у вхідний буфер одного з портів (ingress port), 

передається на конвеєр комутації і обробляється цим конвеєром, а потім або 

надходить у вихідний буфер одного з портів (egress port) передачі даних або 

управління (control port), або скидається. Описану операцію називатимемо 

комутацією пакета. Пакети, що надійшли в вихідний буфер порту, 

пересилаються по підключеному до нього каналу передачі даних у вхідний 

буфер порту, що знаходиться на іншому кінці цього каналу. 

 Пакети, що надійшли в вихідний буфер порту управління, 

пересилаються до контролера. Кожну з перерахованих операцій будемо 

називати пересиланням пакета. Кожен порт комутатора має унікальний 

номер, який виступає в ролі імені порту. Крім того, при виконанні деяких дій 

над пакетами в якості імені порту можуть виступати службові імена ALL, 

CONTROLLER і IN_PORT:  

− якщо комутатор направляє пакет в порт на ім’я ALL, то копія цього 

пакета направляється в вихідні буфера всіх портів комутатора, за 

винятком того, в який цей пакет надійшов; 

− якщо комутатор направляє пакет в порт на ім’я CONTROLLER, то цей 

пакет направляється в вихідний буфер того порту, який підключений до 

каналу управління комутатора;  
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− якщо комутатор направляє пакет в порт на ім’я IN_PORT, то цей пакет 

направляється в вихідний буфер того ж порту, через вхідний буфер якого 

він надійшов. 

Пакети - це елементарні структури даних, автономно циркулюючі в 

мережі під впливом операцій комутації та пересилання. Кожен пакет являє 

собою бітовий рядок, з якого можна виділити дві частини: заголовок (header) 

і корисне навантаження (payload). 

Операція комутації не змінить корисного навантаження пакета, але 

здатна змінювати його заголовок; операція пересилання не змінює ні 

заголовка, ні навантаження. Заголовок пакета складається з декількох полів 

(fields). 

Як правило, в цих полях вказується ідентифікатори мережевих 

протоколів, які повинні обробляти пакет, і службова інформаці, яка ними 

використовується. 

Наприклад, перші версії протоколу OpenFlow виділяли серед полів 

заголовка адреси відправників і одержувачів для протоколів Ethernet, IP, 

TCP, UDP, а також номер VLAN. Новіші версії OpenFlow виділяють значно 

більше число полів або навіть пропонують можливість задавати довільне 

розбиття заголовка на поля. 

У процесі комутації до заголовку пакета можуть бути додані службові 

поля (metadata), які призначені для передачі службової інформації всередині 

конвеєра, і скидаються при надходженні пакета в один з вихідних буферів 

комутатора. Наприклад, одне з таких службових полів зарезервовано для 

зберігання номера того порту, у вхідний буфер якого надійшов отриманий 

комутатором пакет. Склад і розмір службових полів визначається технічними 

характеристиками конкретного OpenFlow комутатора. 

Конвеєр комутації пакетів - це кінцева послідовність таблиць 

комутації. Всі таблиці конвеєра пронумеровані натуральними числами, які 

йдуть підряд, починаючи з 0. Таблиця комутації з номером 0 вважається 

стартовою таблицею конвеєра. 
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Кожен пакет, який прибув у вхідній буфера порту, приєднаного до 

каналу пересилання даних, передається на вхід стартової таблиці конвеєра. 

Пакету зіставляється дві множини: безліч службових полів, куди відразу ж 

заноситься номер вхідного порту, і з самого початку порожня множина дій 

(action set). Надалі, при проходженні пакета через таблиці конвеєра розміри і 

деякі елементи супутніх йому множин можуть змінюватися. 

На виході із таблиці з номером 𝑖 пакет може бути:  

− або переданий на вхід таблиці з номером 𝑗, 𝑗 > 𝑖;   

− або відправлений у вхідні буфери одного або декількох портів 

комутатора (включаючи, можливо, порт, приєднаний до каналу 

управління);   

− або скинутий. 

Якщо пакет не передається на вхід чергової таблиці, то до нього 

приміряються (в певній послідовності) всі дії з накопиченої безлічі дій, 

супутнього пакету. Якщо ця послідовність дій закінчується відправкою 

пакету на деякі порти прийому / передачі даних комутатора, то службові поля 

пакета скидаються, а сам він направляється в вихідні буфери відповідних 

портів. Якщо ж пакет відправляється в порт управління, то службові поля 

передаються разом з ним. Якщо зазначена послідовність не містить дії 

відправлення пакета в якийсь порт комутатора, то пакет скидається. 

Правило комутації.  

Записами кожної таблиці комутації є правила комутації (flow entry), 

кожне з яких, в свою чергу, складається з: 

шаблону (pattern, match fields); 

пріоритету (priority); списку інструкцій (instructions); 

таймерів (timeouts); 

лічильників (counters). 

Шаблон - це список масок полів. Кожна така маска має вигляд ⟨𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑, 

𝑚𝑎𝑠𝑘, де 𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑 - найменування деякого поля заголовка пакета, а 𝑚𝑎𝑠𝑘 - 

рядок, що складається з символів 0, 1 (двійкові символи) і * (символ 
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невизначеності). Полями шаблону можуть бути як основні, так і службові 

поля заголовка пакета. 

Будемо говорити, що заголовок пакета сумісний (matches) з маскою 

⟨𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑, 𝑚𝑎𝑠𝑘⟩, якщо все двійкові символи рядка 𝑚𝑎𝑠𝑘 збігаються з 

відповідними бітами поля 𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑 в заголовку пакета. Правило комутації може 

бути застосовано до пакету (іншими словами - заголовок пакета підпадає під 

шаблон правила), якщо заголовок пакета сумісний з усіма масками шаблону. 

Пріоритет - це натуральне число, яке вказує ступінь значущості 

правила і яке використовується для їх вибіркового застосування: з кількох 

правил таблиці, які можна застосувати до одного і того ж пакету, для його 

обробки вибирається правило з максимальним пріоритетом.  

У списку інструкцій допустимі інструкції наступних типів (але не 

більше однієї інструкції кожного типу): 

𝐴𝑝𝑝𝑙𝑦𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (𝑎𝑐𝑡1, 𝑎𝑐𝑡2,..., 𝑎𝑐𝑡𝑘) - по черзі застосувати до пакету всі 

дії зі списку 𝑎𝑐𝑡1, 𝑎𝑐𝑡2,. . . , 𝑎𝑐𝑡𝑘 не змінюючи при цьому накопиченої 

множини дій, супутнього пакету. Якщо серед дій цього списку зустрічається 

передача пакета в вихідні буфери, то до відповідного порт направляється 

копію пакета з тим заголовком, який був перетворений попередніми діями 

списку; 

𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 - спустошити безліч дій, які є супутніми пакету; 𝑊 

𝑟𝑖𝑡𝑒𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 (𝑎𝑐𝑡1, 𝑎𝑐𝑡2,..., 𝑎𝑐𝑡𝑘) - об'єднати безліч дій {𝑎𝑐𝑡1, 𝑎𝑐𝑡2,. . . , 𝑎𝑐𝑡𝑘} і 

накопичена множина дій, яка є супутньою пакету; 

𝑊𝑟𝑖𝑡𝑒𝑀𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎 (𝑚𝑎𝑠𝑘) - змінити вміст службового поля пакета; 

𝐺𝑜𝑡𝑜𝑇 𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒) - передати пакет на вхід таблиці з номером 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒. 

Дія (action) - це елементарна операція обробки пакета, яка застосовується до 

нього або в процесі проходження пакета через таблиці конвеєра (в результаті 

виклику інструкції 𝐴𝑝𝑝𝑙𝑦𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠), або після закінчення обслуговування 

пакета конвеєром (в тому випадку, коли пакет не передається на вхід 

чергової таблиці конвеєра і виконуються всі дії накопиченої до цього 

моменту множини дій, які є асоційованими з пакетом). 
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Існує два основних типи дій: 

-  дії модифікації заголовка - вносять зміни в поля заголовка пакета; 

-  дії комутації - направляють пакет у вихідний буфер заданого порту. 

Безліч накопичених пакетом дій не може містити кілька дій комутації. 

Якщо таких дій в списку немає, то його виконання призведе до скидання 

пакета. Якщо дія комутації є, то воно виконується в останню чергу. 

Таймер - це натуральне число, яке визначає максимальну тривалість 

перебування правила в таблиці правил комутатора. З кожним правилом 

комутації асоційоване, як мінімум, два таймера: максимальний час життя 

(hard timeout) і максимальний час простою (idle timeout). Якщо хоча б один з 

них закінчується, то правило видаляється з таблиці, і комутатор сповіщає про 

цю подію контролеру. 

З кожним правилом комутації також асоційоване безліч лічильників, 

які служать для обліку різноманітної статистичної інформації про 

використання правила. Наприклад, підраховують кількість оброблених їм 

пакетів і бітів даних. 

Таблиця комутації пакетів - це список правил комутації, забезпечений 

процедурою вибору відповідних правил для обробки пакетів, що надходять 

на вхід таблиці. Обробка чергового пакета проводиться на підставі наступних 

положень:  

a) У таблиці виділяються всі правила, які застосовуються до даного 

пакету, і з них вибирається правило з найбільшим пріоритетом. 

Тут можливі два випадки: 

- якщо таких правил кілька, і сталася колізія, то поведінка комутатора 

не визначена. Зауважимо, що протокол OpenFlow дозволяє заборонити 

використовувати таблиці з пересічними правилами, але не робить цього за 

замовчуванням; 

- якщо таке правило єдине, то список його інструкцій застосовується до 

оброблюваного пакету, і цей пакет залишає таблицю. При цьому відбувається 
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оновлення показників лічильників і, можливо, деяких таймерів приписаних 

даному правилу;  

б) Якщо правила, які застосовуються до пакету в таблиці відсутні, то в 

залежності від реалізації комутатора протокол допускає такі результати: 

- таблиця комутації може містити спеціальне правило за 

замовчуванням (table miss / default flow entry), яке може бути застосовано до 

будь-якого пакету і використовується, якщо в таблиці не знайшлося інших 

правил; 

-якщо правило за замовчуванням в таблиці відсутнє, то пакет, який не 

підпадає під шаблон жодного з правил таблиці, скидається. 

Склад таблиці комутації може змінюватися в наступних випадках: 

- закінчився один з таймерів будь-якого правила комутації. У цьому 

випадку правило, термін активності якого закінчився, видаляється з таблиці. 

Про цю подію оповіщається контролер.  

- на комутатор надходить команда, яка потребує додати в таблицю нове 

правило. У цьому випадку правило, є параметром такої команди, додається в 

таблицю комутації.  

- Контролер вимагає вилучити з таблиці всі правила з певними 

шаблонами. В цьому випадку з таблиці видаляються всі правила, які мають 

вказану ознаку. 

 Контролер.  

Контролер керує вмістом таблиць правил підвладних йому 

комутаторів. Протокол OpenFlow передбачає, що основною причиною тієї чи 

іншої зміни вмісту таблиць комутаторів є реакція контролера на події з 

мережі, і пропонує кілька типів повідомлень, щоб комутатори могли 

оповістити контролер про подібні подій, а так само кілька типів команд, за 

допомогою яких контролер міг би вносити модифікації в таблиці 

комутаторів. 

Перелічимо основні з них: 
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𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡𝐼𝑛 - повідомлення контролера про пакет, обробка якого вимагає 

його втручання. Вони відправляються до контролеру щоразу, коли одне з 

правил таблиці 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 комутатора 𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐 відправляє пакет у вихідний буфер 

порту CONTROLLER. Найбільш часто це відбувається при установці 

правила, що передає пакети на контролер, в якості правила за замовчуванням. 

Повідомлення зазначеного типу мають вигляд 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡_𝑖𝑛 (𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐, 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒, 

𝑝𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡); 

𝐹𝑙𝑜𝑤𝑅𝑒𝑚𝑜𝑣𝑒𝑑 - повідомлення контролера ПКМ про видалення з 

таблиці 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 комутатора 𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐 правила з шаблоном 𝑝𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑛, пріоритетом 

𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦 і значеннями лічильників 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠. Повідомлення зазначеного типу 

описуються наступною сигнатурою: 𝑓𝑙𝑜𝑤_𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑒𝑑 (𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐, 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒, 𝑝𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑛, 

𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦, 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠; 

𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑦𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 - три різновиди команд зміни вмісту таблиць комутації:  

− 𝑎𝑑𝑑(𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐, 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒, 𝑝𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑛, 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦, 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑜𝑢𝑡, 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) – ввести 

правило з заданими параметрами в задану таблицю комутатора. Якщо в 

таблиці комутації міститься правило з тим же шаблоном і пріоритетом, то 

старе правило комутації при цьому видаляється; 

− 𝑑𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒(𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐, 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒, 𝑝𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑛, 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦) – вилучити із заданої таблиці 

зазначеного комутатора всі правила з обраним пріоритетом, шаблони 

яких можуть бути вкладені в деякий заданий шаблон;  

− 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑦(𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐, 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒, 𝑝𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑛, 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦, 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) – наказує 

комутатору 𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐 знайти в своїй таблиці 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 всі правила з пріоритетом 

𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦, шаблони яких можуть бути вкладені в шаблон 𝑝𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑛, і 

замінити їх списки інструкцій на список 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠; 

 𝑃𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡𝑂𝑢𝑡 - команда, яка наказує комутатору 𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐 послідовно 

застосувати до пакету 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡 всі дії зі списку 𝑙𝑖𝑠𝑡_𝑜𝑓_𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠. 

Повідомлення цього типу мають вигляд: 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡_𝑜𝑢𝑡 (𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐, 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡, 

𝑙𝑖𝑠𝑡_𝑜𝑓_𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠). 

 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑆𝑡𝑎𝑡𝑒 - команда, яка наказує комутатору 𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐 відправити до 

контролера статистичну інформацію (дані лічильників) всіх правил таблиці 
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𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒, шаблони яких вкладаються в певний заданий шаблон 𝑝𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑛. 

Сигнатура повідомлень зазначеного виду наступна: 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑦 (𝑠𝑤𝑖𝑡𝑐, 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒, 

𝑝𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑛); 

 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟 - команда, яка змушує комутатор виконувати всі наступні 

команди лише після того, як буде завершено виконання всіх попередніх 

команд. 

 

1.6 Вимоги до поведінки SDN 

 

Політики маршрутизації здатні висувати різноманітні вимоги до 

поведінки ПКМ. 

Щоб судити про адекватність і зручність використання тієї чи іншої 

мови специфікацій необхідно спочатку розглянути і класифікувати найбільш 

типові з цих вимог. Даний підрозділ містить одну з їх можливих 

класифікацій. 

В основу запропонованої класифікації покладено властивість 

локальності політик маршрутизації в двох вимірах: просторі і часі. 

Зазначена властивість політик виступає своєрідним індикатором 

складності їх вимог:  

- для перевірки виконання більш простих політик маршрутизації досить 

розглянути меншу частину конфігурації ПКМ, ніж для перевірки складних 

(локальність в просторі); 

- виконання простіших політик може бути показано з використанням 

меншої кількості станів мережі, в той час як виконання більш складних – 

необхідність у розгляді більшого їх числа (локальність в часі). 

Необхідно відзначити, що завдання перевірки більш складних 

властивостей ПКМ потребують більшої виразної потужності від мови 

специфікації політик маршрутизації і більш складної формальної моделі 

мережі. Розгляд властивостей ПКМ від простих до складних дозволяє прийти 
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до компромісу між шириною діапазону властивостей ПКС, якї перевіряються 

і складністю використовуваних для цього формальних методів. 

 

1.7 Архітектура NFV 

 

1.7.1 Введення і визначення понять 

 

Традиційні телекомунікаційні мережі проектувалися в розрахунку на 

використання спеціалізованих апаратних пристроїв (маршрутизаторів, 

Ethernet-комутаторів, обладнання EPC (Enhanced Packet Core), міжмережевих 

екранів, балансувальник навантаження тощо. Ці пристрої створювалися на 

базі специфічних апаратних і програмних платформ окремих вендорів. 

Розгортання цих «монолітних »мережевих елементів призводило до тривалих 

циклів проектування і пуско-налагоджувальних робіт, а, отже, і до 

уповільнення виведення на ринок нових продуктів і послуг. Обслуговування 

та управління такою мережею було досить неефективним і дорогим. Все це 

призводило до того, що зростання інвестицій в розвиток мережі для 

задоволення запитів абонентів перевищував зростання доходів від надання 

послуг в ній. 

Тим не менше, у даний час мережі телекомунікаційних операторів 

складаються у основному з «монолітних» мережевих елементів, де функції 

управління, адміністрування і пересилання даних (трафік даних користувача) 

виконуються на основі фізичних, «залізних» пристроїв. Дуже часто мережу 

будується з мережевих елементів від одного виробника (вендора), оскільки в 

цьому випадку, дійсно легше забезпечити сумісність. Політика 

«ексклюзивного постачальника» є загальноприйнятою в вендорськіх 

середовищі. Розгортання нових послуг, модифікації ( «апгрейди») 

обладнання або послуг робиться по черзі на кожному мережевому елементі і 

вимагає тісної координації внутрішніх і зовнішніх ресурсів оператора. Така 

монолітна організація робить операторську мережу негнучкою, ускладнює 
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введення нових послуг і функцій, а також збільшує залежність оператора від 

специфічних («пропрієтарних») рішень конкретних вендорів. 

Тому, в даний час багато операторів вибрали шлях цифрової 

трансформації на базі технологій SDN / NFV. Мета такої трансформації - 

такі: 

Підвищення операційної ефективності: 

- Досягнення еластичності і масштабованості в масштабі всієї 

мережі оператора. 

- Автоматизація операцій (Operation), адміністрування 

(Management) і обслуговування (Maintenance), ОАМ. 

- Динамічне управління потоками трафіку, з відповідним 

перерозподілом мережевих ресуросов в «реальному часі». 

- Оперативне виробництво послуг з ланцюжків сервісів. 

Трансформація бізнес-моделі: 

- Зниження часу виведення послуг на ринок  

- Усунення локальних рішень, досягнення можливості швидкого 

впровадження інновацій в масштабі всієї мережі. 

- Швидке і ефективне створення і надання послуг (Agile). 

- Підвищення задоволеності від користування послугами у 

кінцевих клієнтів. 

 

1.7.2 Основні властивості мережі, побудованої на принципах 

SDN / NFV 

 

Комплексне використання цих нових властивостей дозволяють 

реалізувати динамічну підстроювання мережі під потреби додатків, що 

підвищує операційну гнучкість і спрощує розгортання послуг. 

Спільне використання SDN та NFV змінює традиційну парадигму 

будівництва мережі, яка полягає в тому, як оператор проектує, розвиває, 

адмініструє мережу, і надає продукти і послуги користувачам. Така зміна 
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парадигми може дати багато технологічних і операційних переваг. Зрушення 

парадигми націлений на фундаментальне переосмислення структури витрат 

оператора і режиму його операційних процесів. Цей зсув, при його 

відповідному використанні, також здатний забезпечити швидку і гнучку 

розробку послуг на вимогу, що підвищує конкурентоспроможність оператора 

на ринку телекомунікаційних і інформаційних послуг. 

Концепція програмно-конфігуруються мереж SDN (Software Defined 

Networking) 

SDN змінює парадигму побудови мережі шляхом введення 

програмованість і абстрагування функцій мережі (див. Малюнок нижче). 

Абстрагування - відділення функцій від структури і топології, а також 

поділ функціоналу по іерерахіі рівнів. Уявімо, що програміст пише код 

програми, враховуючи адреси конкретних регістрів і комірок оперативної 

пам'яті комп'ютера. Такий підхід, дійсно існував на зорі розвитку 

обчислювальної техніки, але давно «канув в лету» через крайню 

неефективність. програмісти вже давно пишуть «абстракції» програм, які не 

прив'язані до конструктивних особливостей машин, якщо це тільки не 

програмування в машинних кодах або т.зв. «Асемблер». 

Можна сказати, що SDN - це абстракція топології мережі від її фізичної 

інфраструктури (на одній інфраструктурі в SDN можна створити багато 

логічних мереж). А NFV, в свою чергу, це абстракція функціоналу від 

устаткування мережевих елементів. Це дозволяє незалежно масштабувати 

ресурси площині управління і площині передачі даних (forwarding). 

Централізація площині управління на єдиному SDN-контролері знижує число 

операцій управління, спрощує їх і дає можливість оркестрації ресурсів і 

сервісів. Крім того, SDN дозволяє ввести стандартні протоколи і моделі 

даних, а це, в свою чергу, дозволяє здійснювати централізоване управління в 

гетерогенної (побудованої на обладнанні різних вендорів) і багаторівневої 

мережі. 
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Технологія SDN забезпечує абстрагування топології мережі і моделей 

даних для вищих систем. Це дає можливість швидкого введення нових 

додатків, заснованих на властивості програмованість мережі. 

Рис.1.6 Архітектура SDN 

 

1.7.3 Концепція віртуалізації втратити зв'язок із мережею 

NFV (Network Function Virtualization) 

 

Концепція NFV заснована на тому, що мережеві функції реалізуються 

програмно на стандартному комерційному обладнанні COTS (Commercial 

Off-The-Shelf), яке представляє собою сервери, обладнання зберігання і 

мережі для загального, а не спеціалізованого, застосування. Таким чином, як 

в SDN реалізується відділення площині управління від площини передачі і 

просування даних, так і в NFV реалізується поділ програмного забезпечення 

(ПО), що реалізує функції і послуги, від обладнання. У NFV це робиться за 

допомогою віртуальних функцій мережі VNF (Virtual Network Functions), що 

представляють функції відповідних фізичних мережевих елементів PNF 

(Physical Network Functions). 

В архітектурі NFV стає можливим здійснювати надійне надання 

сервісів (service assurance) за рахунок розподіленого резервування ресурсів 

такої архітектури, а також збір даних для індикаторів продуктивності KPI 

(Key Performance Indicator) від апаратних і програмних компонентів NFV. 
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Віртуальні мережеві функції працюють в інфраструктурі NFVI (NFV 

Infrastructure), побудованої на обладнанні COTS. Комплекс адміністрування 

та управління має три основні блоки: 

NFV MANO (MANagement and Operation), який управляє 

інфраструктурою NFVI і адмініструє створення, роботу і вимикання 

віртуальних мережевих функцій VNF. Його основні функції: 

- Заняття і вивільнення ресурсів NFVI (серверів, сховищ і 

комутаторів мережі), 

- Адміністрування мережі між віртуальними машинами VM і 

працюють на них VNF, управління SDN-контролером дата-

центру 

- Створення, побудова в ланцюжок для створення функцій і 

послуг, апгрейд і вимикання VNF 

- Моніторинг роботи інфраструктури NFVI 

- Контролер SDN WAN (SDN для глобальної мережі, Wide Area 

Network), який складається з одного або більше централізованого 

SDN-контролера (ів), які керують роботою сервісів в мульти-

Вендорний і мульти-технологічних доменах мережі. Він також 

інтегрує сервіси між PNF і VNF. 

Загальний оркестратор, який відповідає за розміщення VNF в 

середовищі NFVI, їх активацію і деактивацію, в процесі створення 

комплексної послуги з набору VNF, пов'язуючи VNF в цепопчкі і графи. Він 

має інтерфейси з: 

− NFV MANO, де запитується установка та активація NFV 

− Контролером SDN WAN, щоб забезпечити з'єднання через 

глобальну мережу WAN 

− PNF і VNF для їх складання, подання (provisioning) і активації. 

Загальний оркестратор і NFV MANO на малюнку представлені 

пересічними, оскільки в архітектурі ETSI вони показані як загальний блок 
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MANO, із застереженням, що MANO складається з двох частин. На наш 

погляд, їх краще розглядати окремо. 

 

Рис. 1.7  Архітектура NFV 

 

Основна відмінність між NFV MANO і контролером SDN полягає в 

тому, що NFV MANO знає тільки те, що функція віртуалізувати, але не знає, 

що вона робить. SDN-контролер знає, що функція робить, але не знає, 

віртуалізувати вона. 

 

1.7.4 Сполучення з традиційними системами 

 

У традиційних мережах сервіси адмініструються через системи OSS / 

BSS, які взаємодіють з системами управління EMS елементами мережі 

(Element Management Systems) і конфігурують їх. У міру стандартизації 

протоколів управління і моделей даних, системи EMS будуть поступово 

замінюватися новими системами, які працюють поверх кордонів доменів 

Вендров-специфічного обладнання і рівнів мережі[33,34]. 

Наприклад, контролер SDN WAN може бути спочатку введений в 

окремих доменах мережі, наприклад, для взаємоз'єднання дата-центрів DCI 
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(Data-Center Interconnect). Аналогічно, загальний оркестратор може бути 

введений для оркестрації окремих нових сервісів, які цілком засновані на 

віртуальних функціях VNF, в той час як існуючі сервіси продовжують 

адмініструватися через існуючі системи OSS, BSS і EMS. З плином часу, в 

міру перекладу мережі на технології SDN / NFV, область дії загального 

оркестратор буде розширюватися. 

Архітектура 

На рис 1.8 показана узагальнена архітектура концепції SDN та NFV. Ця 

архітектура реалізується програмно (віртуально), за винятком OSS / BSS і 

PNF, які є успадкованими від традиційної фізичної інфраструктури 

оператора. Фізичним середовищем для роботи всієї інфраструктури (за 

винятком PNF) є NFVI (NFV Infrastructure) [34]. 

Нижче перераховані функціональні блоки і їх призначення: NFVI 

(Network Function Virtualization Infrastructure): інфраструктура віртуалізації 

втратити зв'язок із мережею, в якій розгортаються і працюють віртуальні 

мережеві функції VNF. NFVI фізично складається з стандартного 

обчислювального устатковання загального призначення COTS (Commercial 

Off The Shelf: сервери, сховища, комутатори). У цьому полягає основна 

відмінність фізичної інфраструктури NFVI від фізичної інфраструктури 

звичайних мережевих функцій (PNF), реалізованих у фізичному ( 

«монолітному») мережевому обладнанні. 

VNF (Virtualized Network Functions): віртуалізовані мережеві функції, 

які працюють в інфраструктурі NFVI [35]. 

PNF (Physical Network Functions): фізичні мережеві функції, які 

реалізовані на виділеному фізичному обладнанні і спеціалізованому 

програмному забезпеченні. Це обладнання і ПЗ успадковані від традиційної 

архітектури операторської мережі. 
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Рис.1.8  Узагальнена архітектура SDN/NFV 

 

VIM (Virtualized Infrastructure Manager): менеджер виртуализированной 

інфраструктури, який управляє обчислювальними, охоронна і мережевими 

ресурсами NFVI (серверами, системами зберігання і комутаторами). Він 

також може управляти фізичної інфраструктурою PNF. 

VNFM (VNF Manager): менеджер віртуальних мережевих функцій, 

який відповідає за управління «життєвим циклом» VNF: розгортання, 

модифікація, масштабування, зчіпка для створення мережевих послуг і 

додатків, виключення або вимкнення). 

Загальний оркестратор EEO (End-to-End Orchestrator), функція 

оркестрації мережевих послуг, яка відповідає за управління «життєвим 

циклом» мережевих послуг. Функція оркестрації має також під-функції, що 

відносяться до різних аспектів оркестрації. Оркестрації VNF виконується 

NFVO (NFV Orchestrator), який є частиною загального оркестратор. 

Каталоги і репозиторії, збори файлів дескрипторів, шаблонів робочих 

процесів, скриптів надання послуг (provisioning scripts), та ін., Які 

використовуються менеджером VNFM, загальним оркестратор і оркестратор 
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послуг і додатків роботи з VNF і для складання віртуальних мережевих 

послуг NFV і SDN. 

Функція забезпечення надійності послуг SA (Service Assurance), яка 

збирає попереджувальні повідомлення та моніторить дані. Додатки всередині 

SA, або працюють з SA, можуть використовувати ці дані для кореляції 

помилок, аналізу вихідних причин подій, аналізу впливу послуг, 

адміністрування SLA, моніторингу безпеки та аналітики, тощо. 

SDN-контролери, які можуть включати чотири види контролерів: 

- SDN-контролер дата-центру, DC SDN Controller, який створює логічні 

мережі всередині дата-центру (в якому фізично знаходиться 

інфраструктура NFVI). 

- Контролер глобальної мережі SDN WAN (SDN WAN Controller), який 

організовує логічні підключення через глобальну мережу WAN (Wide 

Area Network) між дата-центрам, в яких знаходиться розподілена 

інфраструктура NFVI. Такі підключення називають DCI - Data Center 

Interconnect. 

- Контролер доступу SDN (Access SDN Controller), відповідає за управління 

доменами проводового або бездротового доступу мережі оператора. 

- Контролери доменів, специфічних для вендорськіх рішень (Domain / 

Vendor-Specific Controller). Такі контролери можуть знадобитися в разі 

обробки специфічних вендорськіх або технологічних доменів, при 

відсутності стандартних інтерфейсів або для цілей масштабування. 

- Оркестратор послуг і додатків, який взаємодіє з порталом користувача, і 

відповідає за надання каталогу послуг для цього порталу. 

Портали, які включають призначені для користувача портали, де 

користувачі можуть замовляти, модифікувати і контролювати їх послуг, а 

також портал для операційного персоналу оператора (Ops portal). 

EMS (Element Management System) система управління мережевими 

елементами, це успадкована система управління традиційними мережевими 

елементами, побудованими на фізичному мережевому обладнанні. 
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OSS / BSS, системи управління операціями і бізнес-процесами 

(Operations Support Systems and Business Support Systems), також успадковані 

від традиційної архітектури мережі оператора. OSS / BSS замовляють 

необхідні функцій, забезпечують роботу і надійність послуг, білінг, 

формування тікетів про помилки, взаємодія з персоналом техпідтримки і 

виконують інші функції для операційних і бізнес-процесів мережі оператора. 

 

Рис.  1.9  Деталізована архітектура SDN / NFV для оператора зв'язку 

 

Слід зазначити, що хоча ці системи показані всередині архітектури 

SDN / NFV, це найбільш проблемна область при реалізації проекту 

віртуалізації мережі оператора зв'язку. Інтерфейси між OSS / BSS досі не 

опрацьовані досить детально. Частково це пояснюється різноманітністю 

пропрієтарних рішень OSS / BSS від різних вендорів. 

Різні типи каталогів і репозиторіїв включають: 

- С1 - каталог VNF (наприклад, BNG, PCRF ...) 

-   С2 - каталог мережевих послуг SDN, наприклад, послуга IP VPN, 

послуга управління мережею через певні довжини хвиль (lambda service) для 

транспортної SDN (T-SDN) та ін. 
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- С3 - каталог мережевих послуг, побудованих з VNF. 

С1 використовується VNFM для управління життєвим циклом VNF. 

файли дескріпторів.  

 

1.7.5 Інфраструктура NFV (NFVI) і менеджер віртуальної 

інфраструктури VIM 

 

Інфраструктура NFVI (NFV Infrastructure), згідно з визначенням 

робочої групи ETSI по NFV, складається з апаратних і програмних 

компонентів, що представляють собою середовище для роботи віртуальних 

мережевих функцій VNF, яка показана на рис. 1.10. 

NFVI складається з: 

- апаратної частини: ресурсів обчислень, мережі та зберігання, 

реалізованих на стандартному обладнанні COTS (Commercial off the 

Shelf); 

- програмної частини: віртуальних машин (VM) та / або контейнерів. 

Таким чином, COTS (буквально: «комерційно доступне обладнання з 

полиці») дає можливість будувати всю інфраструктури SDN / NFV на трьох 

видах стандартного устаткування: серверах, системах зберігання і 

комутаторах. У цьому полягає одна з основних ідей віртуалізації мереж 

операторів, що дозволяє знизити витрати на розгортання і експлуатації 

мережі і зробити мережу гнучкої та ефективної (Agile). 

NFVI є загальним середовищем для роботи VNF від різних вендорів (у 

вигляді VM і контейнерів) і повинна відповідати вимогам додатків, що 

працюють в реальному часі, наприклад, додатків голосових або відеопослуг. 

Додатки можуть розташовуватися в багатьох дата-центрах, об'єднаних через 

SDN WAN. NFVI також повинна підтримувати розгортання послуг і додатків 

на базі як знову розроблених VNF, так і VNF створених у вигляді 

«програмного образу» існуючих PNF [36]. 
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Рис.  1.10  Інфраструктура NFV (NFVI) 

 

Область стандартного устаткування (COTS) 

Ця область включає ресурси обчислень і зберігання, які забезпечують 

роботу VNF через рівень віртуалізації (гипервизор). Ці ресурси відносяться 

до класу COTS, тобто стандартному серверного обладнання широкого 

застосування. Ресурси зберігання можуть відноситься як класу систем 

зберігання загального користування (NAS або SAN), або розташовуватися в 

самих серверах (гіперконвергентная інфраструктура). 

Устаткування COTS має оптимальне поєднання ціни та 

продуктивності, а також володіє неблокірующіх архітектурою, що потрібно в 

більшості додатків. Конфігурації такого обладнання зазвичай містять велику 

кількість процесорних ядер, великі обсяги оперативної пам'яті і підтримку 

можливостей вводу-виводу, таких як SR-IOV і мережеві інтерфейси (NIC) з 

підтримкою DPDK. Звичайно потрібно, щоб це обладнання містило 

надлишкові компоненти для надійності (такі як джерела живлення, 

вентилятори, мережеві карти NIC, процесори управління, модулі комутаторів 

та ін.). 
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Основні принципи побудови для обчислювального домену - такі: 

1. Модульность обладнання, що забезпечує щільність комунікаційної 

«тканини» (fabric), включаючи джерела живлення, вентилятори і корпусу. 

2. Резервовані і високодоступних компоненти без «єдиних точок 

відмови» (single point of failure), що може призвести до відмови всього 

модуля: 

3. Комунікаційних тканин (фабрик) з мережевих інтерфейсів NIC і 

з'єднання корпусів ( «кошиків») з обладнанням 

4. Джерел живлення 

5. Процесорів управління 

Підтримка функцій введення виведення, таких як: 

1. Single Root I / O Virtualization (SR-IOV) 

2. Data Plane Development Kit (DPDK) 

Рівень віртуалізації 

Рівень віртуалізації відокремлює ПО VNF від апаратних ресурсів 

домена обчислень, таким чином, VNF можуть розгортатися на різних 

апаратних ресурсах. Це здійснюється за допомогою гіпервізора і віртуальних 

машин VM. VNF розгортається на одній або декількох віртуальних машинах. 

У деяких випадках VM можуть мати безпосередній доступ до апаратних 

ресурсів (наприклад, мережевих карт) для кращої продуктивності [37]. 

Цей домен надає середовище виконання для VNF, які використовують 

інтерфейс Vn-Nf і виконуються в середовищі OpenStack і Linux з 

використанням бібліотеки віртуалізації libvirt. 

Область мережі 

Інфраструктура мережі включає мережеві ресурси для комутації та 

маршрутизації пакетів даних, наприклад, комутатори TOR (Top of Rack), 

маршрутизатори дата центрів та мережі передачі даних оператора, провідні 

та безпровідні підключення мереж доступу. 

Інфраструктура мережі з'єднують між собою обчислювальні і охоронна 

ресурси NFVI і інші. 
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Область мережі може бути поділені на дві основні області: 

1. Мережа NFVI, яка з'єднує обчислювальні і охоронна ресурси, NFVI 

всередині дата центрів або між ними (DCI), а також комутатори і 

маршрутизатори для зовнішніх з'єднань. 

2. Транспортна мережа, яка з'єднує між собою різні NFVI або інші 

мережеві пристрої, або термінали, що не містяться всередині NFVI. 

3. Область мережі експонує ресурси NFVI для гіпервізора рівня 

віртуалізації через інтерфейс (референсну точку) Vi-Ha з доменом обчислень. 

Він також використовує референсну точку Ex-Nf в якості інтерфейсу з 

успадкованими невіртуалізірованнимі ресурсами. 

Менеджер віртуальної інфраструктури VIM 

1. Менеджер віртуальної інфраструктури VIM управляє 

обчислювальними, охоронна і мережевими ресурсами NFVI. Його функції 

такі: 

2. Заняття, апгрейд, вивільнення ресурсів NFVI і зв'язування 

віртуалізованих ресурсів з фізичними ресурсами (обчислення, зберігання та 

мережі). 

3. Формування пердачточних графів VNF (VNF Forwarding Graphs), 

тобто створення і підтримка віртуальних лінків, віртуальних мереж, 

підмереж і портів, а також управління групових політик безпеки. Простіше 

кажучи, це складання нових VNF з ланцюжків простіших VNF. 

4. Управління інформацією репозиторіїв про наявність апаратних 

ресурсах NFVI і програмних ресурсів, класифікація функцій цих ресурсів. 

Інформація з репозиторіїв використовується оркестратор послуг і додатків, а 

також порталами розробки нових функцій і послуг. 

5. Управління програмними образами функцій VNF і PNF за запитами 

від інших функціональних блоків архітектури NFV 

6. Збір інформації про продуктивність і відмовах устаткування, 

програмне забезпечення та віртуальних ресурсів, передача результатів 
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вимірювання продуктивності та інформації про події і відмовах, що 

відноситься до віртуальних ресурсів. 

7. Управління каталогами віртуальних ресурсів, які можуть 

використовуватися в NFVI 

VIM експонує можливості NFVI за допомогою API зовнішнім 

системам, таким як оркестратор NFV (NFVO, через інтерфейс Or-Vi) або 

менеджер VNF (VNFM через інтерфейс Vi-Vnfm). 

Комбінація NFVI і VIM повинна забезпечувати: 

1. Високу продуктивність віртуальних комутаторів 

2. Простоту в поданні та управлінні мережами 

3. Спільне використання мережевих технологій (VLAN, VXLAN, GRE) 

для спільної роботи доменів, де використовується та й чи інша технологія 

4. Прискорення роботи розподілених віртуальних маршрутизаторів 

5. Швидке відновлення лінків після відмови 

Дескриптори VNF (VNFD) 

У NFVI, взаємодія компонентів ПО експонується для оперативного 

управління з боку оператора і підтримується інфраструктурою NFVI. Для 

цього віртуальні зв'язку між віртуальними мережевими функціями VNF 

описуються в дескрипторах VNFD (VNF Descriptors). Таким чином, 

забезпечується коректна робота VNF з точки зору оператора, і не у вигляді 

компромісу між вимогами оператора і реалізацією мережевих функцій 

вендором. 

Дескриптори VNF (VNFD) - це шаблони розгортання VNF згідно з 

вимогами операційної моделі оператора зв'язку. Оператор може наповнювати 

шаблон параметрами відповідно до власних вимог, або коригувати сам 

шаблон. VNFD також містить вимоги до зв'язків, інтерфейсів і API, які 

використовуються функціональними блоками NFV-MANO для створення 

відповідних віртуальних лінків всередині NFVI і між екземплярами VNFC, 

або між екземпляром VNF і кінцевим інтерфейсом до інших мережевих 
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функцій. Дескриптори VNFD також використовуються менеджером VNFM 

для управління життєвим циклом VNF. 

 

Рис 1.11  Взаємодія VNFD і VNFM / NFVO 

 

Файли дескрипторів VNFD важливі для всієї архітектури NFVI і для 

моделей даних. Моделі даних містять інформацію про те, як управляти 

функцією VNF або послугою, складеної з VNF, як її надавати (provisioning) і 

моніторити. Файли дескрипторів описують, як створювати, масштабувати, 

зчеплення і модифікувати VNF. Ці файли створюються архітектором 

мережевих сервісів або дизайнером VNF. Файли дескрипторів VNFD лише 

зберігають необхідну на різних рівнях процесу оркестрації інформацію. 

Наприклад, дескриптор мережевого сервісу NSD (Network Servie Descriptor) 

може визначає, що необхідно встановити міжмережевий екран (firewall), але 

не визначає структуру цього брандмауера. VNFD, асоційована з фаєрволом, 

містить опис такої структури всередині VNF. 

Крім того, менеджер VNFM використовує VNFD для управління 

життєвим циклом VNF за допомогою інтерфейсу Vi-Vnfm. Функції VNFM з 

управління життєвим циклом генерують спеціальні запити до VIM через 
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інтерфейс Vi-Vnfm з використанням інформації з дескриптора VNFD. Таким 

чином, VIM може виділити оптимізовані і сумісні ресурси обчислень, мережі 

та зберігання для VNFC, а також організувати віртуальні лінки між VNFC. 

Ці процедури можуть зачіпати інші елементи, крім VNF і NFVI, 

наприклад: 

- поділ навантаження на рівні додатків і конфігурація 

балансування навантаження; 

- конфігурація режиму надмірності; 

- надання зовнішніх логічних інтерфейсів (наприклад, 

конфігурація вузлів Diameter на елементах EPC або IMS, або 

додавання DNS); 

- зміна мережі (активація фізичних лінків або конфігурація 

кінцевих точок маршруту). 

Стандарт ETSI визначає мінімальний набір елементів VNFD, 

необхідний для завантаження VNF у вигляді контейнерів VNFC (VNF 

Container). Ці елементи дозволяють загальному оркестратор, VNFM і VIM 

призначати необхідні ресурси для кожної VNF, таким чином, щоб VNF могла 

працювати в оптимальному середовищі. 

Інформація VNFD для VNFM включають елементи: 

- Типи CPU 

- Вимоги до пам'яті 

- Вимоги до системи зберігання 

- Інтерфейс мережі NIC 

- Безпека 

- Інформація про спосіб VNFC 

- Інформація щодо ліцензій 

- Правила подібності (Affinity) 

- Гостьова ОС і гипервизор 

Формат VNFD залежить від реалізації і обраних VIM, VNFM і NFVO. В 

телекомунікації зазвичай використовуються дескриптори, написані на мові 
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на XML. 

Структура політик 

Політики (policies) в інформаційних технологіях і телекомі - досить 

широке поняття, у якого немає усталеного визначення і в загальному, 

розуміння цього терміна сильно залежить від контексту. У загальному сенсі, 

політики - це правила, умови і передумови для вибору режим і способу 

надання послуг і роботи додатків в тому чи іншому середовищі або ситуації, 

або для того чи іншого типу або класу користувача. 

Політики в SDN / NFV не ізольовані, а залежать один від одного і 

взаємодіють з іншими функціями, такими як оркестрації, аналітика і 

управління, а також повинні враховувати цілі, завдання і бізнес-моделі 

оператора. У певному сенсі, політики можуть розглядатися як зовнішній 

прояв, делегування і абстрагування логіки управління, включаючи підтримку 

бізнесу і корпоративну стратегію. 

Таким чином, політики повинні підтримувати автоматизацію, 

включаючи автоматичну координацію стратегій оператора. Автоматизація - 

це процес досягнення специфічної поведінки системи, виражений в 

формальних і структурованих установках, сформульованих прямим і 

недвозначним чином. Якщо традиційні політики послуг лише сприяють 

автоматизації, то в SDN / NFV концепція політик розширена і вдосконалена в 

плані адаптивності. Тобто, надання послуг може здійснюватися набагато 

гнучкіше, вибірково і индивидуализировано, ніж це можливо в традиційних 

телеком та ІТ-мережах. Це створює основу для досягнення автономності 

поведінки системи і її підсистем, автоматизації, скорочення витрат на 

обслуговування і управління системою, підвищення її гнучкості та 

ефективності. 

Технології SDN / NFV обумовлюють структурні і організаційні зміни в 

архітектурі мережі оператора. В автоматизованому середовищі зі спільним 

використанням ресурсів, який є SDN / NFV, зростає важливість 
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інформаційної безпеки. Тому, безпека повинна стати складовою частина 

структури політик на всіх рівнях. 

Будь-яку архітектуру потрібно описувати так, щоб це опис було 

зрозуміло не тільки архітекторам. Для цього необхідно визначити основну 

термінологію і в області політик. Політику найкраще визначити політику як 

функцію, яка управляє процесом вибору з декількох можливих варіантів, що 

визначають поведінку системи в різних ситуаціях. 

Зокрема, можна визначити набір правил (rules), які, при запуску 

деякими подіями, породжують відповідні дії елементів системи. Однак, 

політики самі по собі не реалізують ту чи іншу поведінку системи, а лише 

визначають вибір, який робить система між різними варіантами поведінки. 

Термін «правила» в цьому сенсі використовується розширено: є багато 

технологій, які відхиляються від моделі класичного «генератора правил». У 

деяких нових концепціях політик бóльшій упор робиться на визначення 

політики як «оголошення наміри» (statement of intent). 

Вхідні дані, рішення і дії, які визначають якусь політику, є контекстно-

залежними, і багато в чому вони залежать від того, де ці рішення і дії 

застосовуються. Пояснення наступне: 

1. Правила в SDN / NFV - це не прості класичні затвердження, типу 

«якщо ..., то ..., інакше ...». Інтерпретація поняття «правила» тут ширша. У неї 

входять також і інші види політик, наприклад, наміри, або варіанти 

досягнення мети. Твердження формулюються в термінах, більше схожих на 

юридичні (наприклад, «область впливу даного набору правил»), тобто 

формулювання повинна вибиратися відповідно до контентом. 

2. Умови і події в SDN / NFV визначаються в термінах інформаційної 

моделі, відповідної контексту. Ідентифікація та збір «сирих» даних системи і 

потоків подій зазвичай виконує функція аналітики. 

3. Дії визначаються, в основному, набором послуг системи SDN / NFV, 

керованої політиками. Цей набір послуг, в порівнянні з традиційною 
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системою (мережею), змінюється, поповнюється і розширюється набагато 

швидше. 

Категорії політик 

Спектр застосування політик досить широкий. Можна виділити три 

основні категорії політик найвищого рівня. 

 Політики бізнесу 

Ці політика встановлюють наміри оператора відповідно до цілей його 

бізнесу та рівня послуг, яке він має намір запропонувати клієнтам, власникам 

його бізнесу та іншим учасникам бізнес-процесу, в якому він сам є 

учасником ( «ланцюжок цінності», value chain). Сюди входять політики, які 

висловлюють стратегії досягнення цілей бізнесу, такі як рівень прибутковості 

і ринкова капіталізація. 

Політики послуг 

Ці політики ставляться до того, що саме адміністративний домен 

оператора обіцяє своїм клієнтам, як зовнішнім, так і внутрішнім. Вони 

встановлюють характеристики і керують поведінкою примірників послуг 

(тобто окремих сеансів послуги - доставка контенту, індивідуальні сесії, та 

ін.), Включаючи також те, як окремі послуги повинні оброблятися в умовах 

можливого обмеження доступних в даний момент ресурсів (включаючи 

відмову використовуваних ресурсів). 

Ці політики зазвичай складають частину визначення послуги. Політики 

послуг співвідносяться з політиками ресурсів в тому, що послуга повинна 

бути визначена відповідно до меж, встановлених ресурсними політиками у 

відповідному домені. 

Політики послуг можуть включати перелік додатків і різні рівні послуг 

за різними цінами. Наприклад, може бути базовий, середній і високий рівень 

послуг і ціна за кожен рівень відповідно. 

Політики ресурсів 

Ці політики визначають то, як певний набір обмежених ресурсів 

оптимізується для найбільш ефективного надання послуг. Політика ресурсів 
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використовується для визначення коригуючого поведінки системи, коли 

вступають в дію обмеження (і / або критерії оптимізації). 

Приклади включають політики масштабування для VNF, управління 

призначенням ресурсів для орендарів хмарного простору, управління 

доступом кінцевих користувачів, маршрутизація трафіку для оптимізації 

транспорту, політики оптимізації трафіку на рівні транспорту, політики для 

управління доступом до послуг платформи в хмарі та ін. 

 

 

Рис. 1.12  Ієрархія політик 

 

Політика ресурсів включає великий діапазон додатків в різних 

доменах, такі як маркування QoS, формування трафіку і черг відповідно до 

правил пропуску трафіку, правила міжмережевих екранів і аутентифікації, 

політики маршрутизації і тунелювання, політики на рівні 2 і політики 

ланцюжка складання послуг.  

Бізнес-політики також можна простежити і в інших групах політик, 

зокрема в характеристиках послуг. Наміри (обіцянки) оголошуються, 

наприклад, в області маркетингу. Вони встановлюються в контракті з 

клієнтом і трансформуються в умови угоди про рівень надання послуг SLA 

(Service Level Agreement). 
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Поділ повноважень 

Управління великою системою, такий як мережу оператора, c 

автоматичною реалізацією політик може бути досить складним, якщо воно 

базується на основі функції політик, реалізованої на апаратному ( 

«монолітному») обладнанні, особливо, якщо ця функція управління охоплює 

всю мережу. Однак, якщо розглядати мережу як набір операційних, або 

адміністративних, доменів, ця складність може бути знижена. Такий поділ 

зводить взаємодія між доменами до основних операцій, знижуючи ступінь 

свободи, роблячи систему в цілому більш керованою. Деякі політики 

застосовні до інтерфейсів між доменами і визначають, наприклад, як один 

домен може використовувати сервіси іншого домену. Інші політики, такі як 

управління специфічними ресурсами, які використовуються всередині 

певного домену, жорстко визначені і застосовуються тільки всередині даного 

домену. 

Наприклад, бізнес-політики можуть визначатися на вищому рівні для 

трьох різних мереж: дротових, бездротових і корпоративних. Ці бізнес-

політики можуть бути застосовані до політиків послуг в різних 

адміністративних доменах. Наприклад, це може бути транспортний домен 

(WAN), хмарна інфраструктура (NFV) або опорна мережа (EPC і IMS). 

Один з ключових аспектів технології застосування політик - то, що 

вона повинна давати можливість фахівцям в даному домені формулювати 

свої політики в термінах, які мають сенс як для них, так і для загального 

контексту політик. Це означає, що мови політик, використовуваних для 

формулювання, будуть різні, оскільки вони служать різним цілям. Але це не 

означає, що весь набір політик може редагуватися, підтримуватися або 

затверджуватися одноманітно для всіх доменів мережі оператора. 

Система буде містити багато різних видів політик, що впливають на 

поведінку системи по-різному. Основний принцип структуризації повинен 

відповідати юрисдикції кожної політики, тобто для якого набору ресурсів 

даний набір політик має силу. Це означає, що юрисдикція політик жорстко 
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пов'язана з власністю на (і / або відповідальністю за) який-небудь набір 

ресурсів. Юрисдикція політик може охоплювати весь адміністративний 

домен, або тільки його частина. Поділ може бути за кількома параметрами: 

географічний регіон, вендорськіх рішення, функціонал і ін. Одна юрисдикція 

може впливати на іншу через добре описаний і узгоджений інтерфейс. При 

цьому, одна юрисдикція може включатися в іншу, припинятися з іншого, або 

області юрисдикції можуть просто примикати одна до іншої. 

 

1.7.6 Структура контролера SDN 

 

Архітектура адміністрування та управління 

У мережах операторів зв'язку, управління мережевими елементами 

зазвичай проводиться за допомогою систем управління елементами EMS 

(Element Management Systems) через стандартні інтерфейси, в межах зони 

відповідальності кожної EMS, які можуть відрізнятися, наприклад, для IP-

маршрутизаторів і для транспортних систем DWDM. Для управління бізнес-

операціями в мережі, системи BSS (Business Support System) використовують 

API і інтерфейси систем EMS (наприклад, provisioning і адміністрування 

послуг, а також їх білінг). 

Ці інтерфейси зазвичай бувають специфічними (пропрієтарними) для 

кожної EMS. Чому це так, не раз уже тут вказувалося: таким чином, 

постачальники обладнання для мереж операторів ( «вендори») хотіли б 

залучити собі якомога більший «шматок мережі». Хоча операторам така 

«вендорозавісімость» зовсім не до смаку. Мережеві протоколи і їх стеки, при 

такому стані речей, важко модифікувати без допомоги постачальника, що 

може призводити до тривалих періодів обслуговування і негативно впливає 

на дохід оператора. 

Мета SDN полягає в поділі площин управління мережею від самих 

мережевих функцій передачі даних. При цьому, інтерфейси між площинами 

повинні бути добре задокументовані і стандартизовані, щоб забезпечити 
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сумісність обладнання в різних областях мережі оператора (т.зв. 

«екосистемах»). 

Архітектура управління SDN 

Ідея архітектури мережі SDN полягає у відокремленні управління 

мережею від передачі пакетів в мережевих елементах і програмованість 

функцій управління мережею. Інтелект мережі виноситься на верхній рівень, 

в програмні SDN-контролери (фізично реалізованих на стандартних 

промислових серверах). SDN-контролери підтримують глобальну 

«видимість» мережі (на відміну від традиційного зосередження функцій 

управління в самих мережевих елементах, які при цьому «бачать» тільки 

сусідні пристрої). При управлінні від SDN-контролерів, функції передачі 

пакетів в мережевих елементах (forwarding) не займаються маршрутизацією 

пакетів. Цим займаються SDN-контролери. Тому функції передачі називають 

«білими ящиками» ( "white boxes"). Це, однак, не виключає їх взаємодії і з 

«маршрутизирующий ящиками» ( «routing boxes»), тобто старими, 

«традиційними» маршрутизаторами. Така архітектура має такі особливості: 

1. Логічне централізоване управління 

2. Абстрагування рівнів мережі і программируемость топології мережі 

3. Підтримка обладнання від різних вендорів за допомогою існуючих і 

нових протоколів. 

4. Можливість розгортання і активації послуг програмним чином (а не 

за допомогою додавання апаратних компонентів). 

Рисунок 1.13  показує місце різних контролерів SDN в архітектурі SDN 

/ NFV. Основна особливість цієї архітектури полягає в тому, що вона визнає 

існування різних доменів мережі, в кожній з яких є свій контролер. 

Междоменной управління відбувається в двох формах: 
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Рис. 1.13   Архітектура SDN-контролерів 

 

Через загальний оркестратор EEO, в тому випадку, якщо домени 

відносно незалежні. Наприклад, для послуги віртуального пристрою 

користувача vCPE (virtual Customer Premise Equipment) може знадобитися 

послуга IP-VPN в WAN, яка підключається до ланцюжка послуг в дата-

центрі, щоб направити трафік через різні віртуалізовані функції, такі як 

міжмережевий екран і NAT. Послуги в SDN-WAN і в дата-центрі можуть 

бути незалежними один від одного. Оркестратор мережевих ресурсів, який 

пов'язує ці послуги, повинен ідентифікувати граничну точку передачі 

послуги (наприклад граничний маршрутизатор дата-центру) і встановити 

зв'язок між їх ідентифікаторами (наприклад, приєднати екземпляр послуги 

VPN номер 31 до ланцюжка послуг дата-центру номер 5). Інший приклад - 

сценарій, коли домен SDN є частиною послуги під гібридним керуванням. 

Розглянемо контролер WAN SDN, що прокладає маршрут по каналах MPLS в 

операторській мережі, замість тога, щоб використовувати L3 VPN. У цьому 

сценарії, L3 VPN працює між граничними маршрутизаторами оператора IP / 

MPLS PE (Provider Edge), які обмінюються сигналами протоколу BGP для 

створення послуги. Для конфігурації компонентів BGP і MPLS в 
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маршрутизаторі PE, загальний оркестратор EEO використовує протокол 

NETCONF, а SDN-контролер передає мітки MPLS в маршрутизатори на 

мережі оператора. 

Через SDN-контролер: ця форма крос-доменного управління 

застосовується при управлінні ресурсами всього з'єднання, наприклад, в разі 

повного з'єднання через оптоволоконну мережу DWDM по мережі, 

побудованої на обладнанні різних вендорів. В рамках існуючих стандартів 

поки неможливо управляти ресурсами оптичної мережі того чи іншого 

вендора від стороннього контролера. Для цього потрібні свої контролери для 

кожного домена мережі, побудованих на обладнанні кожного вендора. Тому 

управління такими повними сполуками здійснює контролер WAN SDN. Він 

отримує інформацію про топології мережі від контролерів доменів і 

використовує її для розрахунку оптимального маршруту. Потім він 

послідовно інструктує контролери кожного домена для установки з'єднання 

через сегменти мережі в кожному домені. 

Контролери SDN для дата-центрів. 

У виртуализированной середовищі, коли кілька віртуальних машин 

(VM) можуть працювати в одному фізичному сервері, а можливість 

швидкого створення і міграція VM забезпечують масштабованість і 

динамічність послуг, потрібні нові вимоги до коннективности різних доменів 

дата-центру і дата-центрів між собою. 

Один із прикладів розгортання SDN всередині дата-центру показаний 

на рис. 1.14: 

SDN-контролер управляє передачею пакетів через комутатори дата-

центру (функція forwarder) через відкриті протоколи, такі як OpenFlow, 

OVSDB, або NETCONF. Залежно від застосування, ці проколи вимагають 

розширення, або додаткової адаптації, або вибір протоколу може 

змінюватися в конкретному випадку. 
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Рис.1.14  Контролер SDN дата-центру 

 

Функція forwarder на кожному сервері або VNF може або складатися з 

наявної в ньому функціональності ( "vSwitch"), або може доповнюватися 

додатковим агентом передачі, який може управлятися тими ж протоколами. 

Крім того, управління може здійснюватися через через API, наданий 

вендором. Від SDN-контролера також може вимагатися підтримка функції 

forwarder на звичайному фізичному комутаторі. Наприклад, в разі сервера 

«bare metal», або пристрою, підключеного до комутатора ToR (Top of Rack), 

SDN-контролер повинен створювати накладений тунель між ToR і 

віртуальної функцією forwarder. 

«Північний» інтерфейс  визначається в залежності від контролера і 

надається як API в сторону рівня оркестрації. Інтерфейс Or-Sdnc SDN-

контролера дата-центру також надає API, через який задаються параметри 

з'єднання (коннективність) в абстрагованому вигляді. Зазвичай це робиться 

через API-інтерфейс REST, Openstack Neutron або vSphere. Зокрема, в NFV 
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MANO ці вимоги коннективности можуть формулюватися в інформаційних 

моделях YANG або TOSCA, які є частиною мережевої послуги або VNF [38]. 

«Південний» інтерфейс SDN-контролера (Sdnc-Net і Sdnc-Nf, в 

залежності від типу контролера) використовується для передачі команд на 

комутатори мережі дата-центру. Він повинен підтримувати новий 

функціонал без проблем «зворотної сумісності». Він буде описаний пізніше. 

У цьому інтерфейсі також використовуються протоколи Openflow, OVSDB, 

NETCONF або пропріетарний API вендора. При створенні віртуальної 

машини, контролер SDN використовує задані загальним оркестратор EEO) 

вимоги коннективности і створює накладені тунелі між даною VM і всіма 

іншими віртуальними машинами, до яких даної VM потрібне підключення. 

Зазвичай ці тунелі використовують инкапсуляцию VXLAN або GRE. 

Як приклад, можна розглянути випадок керування послугами мережі 

(міжмережевий екран, балансувальник навантаження, і ін.). SDN-контролер 

дата-центру створює коннективність для підключення віртуальної мережевої 

послуги згідно її установкам коннективности. Ця послуга або може бути 

повністю віртуальної, або частково використовувати коннективність фізичної 

мережі. Коли вимоги коннективности передбачають використання фізичної 

мережі, контролер SDN програмує шлюзи між фізичною та віртуальною 

мережами (VXLAN to VRF mapping). 

Спільна злагоджена робота між SDN-контролерами дата-центру 

зазвичай заснована на протоколі BGP і його варіаціях, але досліджуються 

також і більш сучасні протоколи. Накладена мережа, створена SDN-

контролером дата-центру може бути незалежна від нижележащей мережі, що 

складається з класичних маршрутизаторів і комутаторів для дата-центрів, або 

вона може складатися з функцій «forwarder» під керуванням «нижчих SDN-

контролерів». 

Контролери SDN WAN 

Рішення SDN для дата-центрів вже досить добре опрацьовані і широко 

використовуються. Вони забезпечують масштабованість і динаміку 
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виділення ресурсів мережі дата-центру за запитами його орендарем (multi-

tenancy). Однак, мережа між дата-центрами поки не так добре масштабується 

і її ресурси не так просто розподілити між потребами різних орендарів 

розподілених хмарних дата-центрів, де один і той же tenant може орендувати 

ресурси в дата-центрах різних місць [39]. 

Для вирішення цього завдання призначені рішення контролерів SDN 

WAN (SDN для глобальних мереж), тобто для програмно-конфігуруються 

мереж між дата-центрами. 

Контролер SDN WAN вирішує наступні завдання: 

Висхідний інтерфейс API Or-Sdnc для абстракції мережі і її 

програмованість з боку систем оркестрації, які призначені для користувачів і 

сторонніх додатків. 

Рівень адаптації для інформаційних моделей, який дозволяє моделям 

мережевих послуг отримувати топологію нижчих мереж. 

Управління багаторівневої середовищем, побудованої на обладнанні 

різних вендорів. 

Автоматизоване адміністрування комплексних послуг «від краю до 

краю» - тобто від рівня опису послуги, до її провіженінг і виконання на рівні 

мережного обладнання. 

Оптимізація використання ресурсів глобальної мережі WAN 

Збір статистики про роботу мережі і її подальша обробка. 

Забезпечення інтерфейсу систем управління, як традиційними 

(фізичними) елементами, так і віртуалізованими. 

На рисунку нижче показані функції контролера SDN WAN 
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Рис.1.15   Узагальнена структура і функції SDN WAN 

 

Однак, кордони і функціонал контролерів SDN WAN досі не 

деталізовані. Наприклад, оптимізацію ресурсів прийнято включати в їх 

функціонал, однак, є й інші підходи, коли ці завдання покладаються на 

додатки, які працюють поверх SDN-контролера. Те саме можна сказати і до 

управління послугами. На рис. 1.15 нижче показано, що певні функції 

можуть і не бути частиною самого контролера [40]. 

 

Рис. 1.16   Додаткові елементи контролера SDN-WAN 
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Різні стандартизуючі організації (наприклад, IETF і ONF), а також 

відкриті спільноти (наприклад, OpenDaylight і ONOS), розробляють моделі 

даних і API, для узгодженої роботи елементів. Функціональні блоки, показані 

на рис. 1.16, можуть бути побудовані як агрегований блок, так і як окремі 

елементи. 

Визначимо різницю між поняттями «послуга» і «ресурс». 

Послуга коннективности WAN включає інформацію, переноситься 

послугою, високорівневу маршрутизацію, структуру каналів переносу, а 

також асоційовані атрибути, такі як QoS, безпеку і схеми захисту. 

Ресурс - це елементи мережі WAN: канали MPLS, Ethernet, довжини 

хвиль (лямбда) та ін. 

Наприклад, канали MPLS з гарантованою смугою пропускання - це 

ресурс. Канали MPLS можуть переносить трафік Ethernet «точка-точка» (з 

використанням інкапсуляції «pseudowire») або трафік IP VPN, або обидва ці 

види трафіку одночасно. 

Ресурси та послуги можуть управлятися окремо. Наприклад, як в 

результаті оптимізації, канал MPLS може бути перемаршрутізірован без 

впливу на якість послуги. З іншого боку, послуга може бути модифікована 

(наприклад, може бути включено шифрування) без впливу на сам канал 

MPLS. 

Управління послугами 

Функція управління послугами відповідає за установку і запуск 

послуги, а також за управління послугою в мережі. Висхідний інтерфейс API 

дає можливість визначити послугу на вищому рівні ієрархії. Наприклад, 

послуга може визначатися наступними факторами: 

Протокол (protocol) - визначає, який тип трафіку переноситься 

послугою IP, Ethernet, OTN, лямбда тощо. 

Структура мережі (Structure) - «точка-точка» (лінія), точка-многоточка 

(дерево), многоточка-многоточка (VPN), ланцюг і складова структура, тобто 

комбінація перерахованих топологій. 
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Маршрут (Path) - сегментований, незамкнений, строгий, розширений, 

всередині області, всередині домену та ін. Ці параметри потрібні, щоб 

проінформувати систему оркестрації про доступні характеристиках шляху, 

які можуть бути використані як частина послуги. Наприклад, якийсь 

корпоративний клієнт може замовити послугу VPN, де певні види трафіку 

повинні передаватися по маршруту з низькою затримкою. 

Кінцеві точки (End-points) - визначають, які клієнти, мобільні пристрої, 

мережеві функції, розташування підприємств, хости і віртуальні машини і / 

або дата-центри підключені до послуги. 

Додаткові атрибути - QoS (ширина смуги пропускання, затримка, 

пріоритезація, форірованіе трафіку), безпеку, доступність, вимоги захисту та 

ін. 

Таким чином, управління послугами - це форма оркестрації ресурсів 

WAN, послуг коннективности, якими є різні функції багатьох мереж, а не 

однієї мережі. В результаті, вищестоящої функції оркестрації ресурсів не 

потрібно знати деталі мережі WAN. Вони можуть просто покладатися на 

абстрактні визначення, надані Менеджером послуг (Service Manager), для 

створення більш комплексних послуг, які комбінують послуги 

коннективности WAN з іншими послугами (такими як IMS, Gi-LAN, або 

CDN). 

Управління ресурсами і оптимізація 

Ця функція задіє системи верхнього рівня для створення, модифікації, 

або видалення ресурсів. Вона надає такі функції, як вибір оптимального 

маршруту, балансування навантаження тунелю, потокову оптимізацію (bulk 

optimization), перемаршрутізацію трафіку для робіт з обслуговування, тощо. 

Функція управління ресурсами може використовувати статистику самого 

контролера SDN, або вона може служити інтерфейсом з окремими системами 

аналітики , які можуть запускати дії по оптимізації. 

Статистика і топологія 
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Контролер SDN може робити збір статистики окремо по послугах і по 

ресурсах, а також виявляти топологію мережі. Ця інформація 

використовується Функцією управління ресурсами і може бути надана для 

вищих систем через ReSTful API. 

Менеджер правил передачі пакетів (Forwarding Rules Manager) 

Коли на мережі є «white boxes» (тобто мережеві пристрої, керовані 

вищим контролером SDN), потрібно Функція правил передачі пакетів 

(Forwarding Rules Function) для визначення точного набору правил передачі 

пакетів, які (правила) передаються на ці пристрої «white boxes ». Менеджер 

правил передачі пакетів враховує топологію мережі, а також інформацію про 

ресурсах і послугах від Функцій управління послугами та управління 

ресурсами. 

Адаптація 

Функція адаптації переводить абстрактні, незалежні від пристроїв 

моделі даних, які використовуються Функціями управління послугами та 

управління ресурсами, в моделі даних для певних пристроїв. Ці незалежні від 

пристроїв моделі даних орієнтовані на послуги і детально описані в мові 

моделювання даних YANG. 

 

1.7.7 SDN-контролери специфічних доменів 

 

SDN-контролери окремих доменів не надто відрізняються від 

контролерів SDN WAN, які були описані в вище. 

Навіть якщо якийсь SDN-контролери сьогодні є вендороспеціфічним, 

тобто, може обслуговувати тільки ділянку мережі, побудований на 

обладнанні даного вендора, це не означає, що в подальшому для не можна 

буде розробити нові протоколи і моделі даних, які дозволять йому управляти 

і обладнання інших вендорів. Іншими словами, SDN-контролер окремого 

вендороспеціфічного домену просто володіє більш вузьким функціоналом, 
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ніж контролер WAN SDN, як показано на рис нижче. 

 

 

Рис. 1.17   Контролер WAN SDN з контролерами специфічних доменів 

вендорів 

 

SDN-Контролери окремих доменів отримують інформацію про 

топології від більш високорівневого контролера SDN WAN, який взаємодіє з 

контролерами SDN окремих доменів, щоб визначити можливий (або 

оптимальний з можливих) маршрут. А також контролер SDN WAN задає 

наскрізні установки (характеристики) послуг, для всього маршруту по 

сегментам мережі різних вендорів, «від краю до краю». 

На рис. 1.17 показана установка з'єднання через оптичну мережу з 

декількох різнорідних доменів, побудованих на обладнанні різних вендорів. 

Однак, аналогічні схеми можуть бути використані також в разі доменів IP / 

MPLS, які розбиваються на окремі домени з метою масштабування, або в 

комбінованих доменах. 

Інтерфейси між високорівневими доменами WAN SDN та доменами 

нижчого рівня поки знаходяться в стадії обговорення в різних 
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стандартизирующих спільнотах. Швидше за все, ці інтерфейси будуть 

засновані на комбінації інтерфейсів API ReSTful, PCEP і NETCONF. 

Інтерфейси 

Вище описані основні інтерфейси архітектури SDN / NFV. Частина з 

них засновані на специфікації ETSI NFV, або введені іншими організаціями. 

Розглянуті інтерфейси показані на структурній схемі SDN / NFV. 

Хоча в цьому розділі для стислості використовується термін 

«інтерфейси», в даному випадку справедливо говорити про референсні точки 

(reference points). 

 

Рис. 1.18  Структурна схема SDN/NFV 

  

Vi-Ha, Vl-Ha (Virtualization Layer - Hardware Resources) 

Інтерфейс Vi-Ha (Vl-Ha) - це інтерфейси між рівнем віртуалізації і 

апаратними ресурсами, для створення середовища виконання VNF, а також 

для збору інформації про стан відповідних апаратних ресурсів для 

управління VNF, незалежно від конкретної апаратної платформи. 



92 

 

Інтерфейс користувача Vl-Ha забезпечує абстрагування обладнання, 

BIOS, драйверів, пристроїв введення / висновки (мережевих карт NIC), 

прискорювачів, модулів пам'яті і мережевих пристроїв. Він є частиною 

середовища внутрішнього виконання в інфраструктурі NFVI. У середовищі 

OpenStack цей інтерфейс забезпечується ОС Linux, KVM і відкритою 

програмою емуляції апаратних платформ QEMU. 

  Vn-Nf (VNF - NFVI) 

Інтерфейс Vn-Nf забезпечує в інфраструктурі NFVI середу виконання 

VNF, незалежність циклу роботи VNF від якихось конкретних апаратних 

платформ. У ньому не використовуються ніякі специфічні протоколи. Він 

також забезпечує оболонку для віртуальних машин (VM shell) для 

абстрагування від нижчого гипервизора і забезпечує прозорість послуг 

мережі для VNF. 

Інтерфейс Vn-Nf використовується для з'єднання: 

-VNFC з іншими VNFC всередині VNF 

-VNFC і системою зберігання 

-VNF і PNF, а також зовнішніми точками. 

У OpenStack, цей інтерфейс реалізується функціоналом OpenStack, 

який може задавати розмір віртуальних машин VM (CPU, пам'ять і 

зберігання). Крім того, в OpenStack можна задавати гостьову операційну 

систему і пов'язані з нею драйвери. OpenStack Neutron забезпечує можливості 

створення мережевих портів, які можуть з'єднуватися з інтерфейсами 

віртуальних машин всередині контейнера VNFC. 

 Nf-Vi (NFVI - VIM) 

Це інтерфейс між підсистемою адміністрування і оркестрації в 

інфраструктурі NFVI і функціями адміністрування і оркестрації в менеджері 

віртуальної інфраструктури (VIM). 

Оркестрації і адміністрування NFVI проводиться строго через 

інтерфейс Nf-Vi і включає наступне: 
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-Призначення віртуалізованих ресурсів у відповідь на запити 

призначення ресурсів від послуг; 

- Пересилання інформації про стан віртуалізованих ресурсів; 

- Конфігурація апаратних ресурсів і обмін інформацією про стан 

(наприклад, про події). 

Nf-Vi також забезпечує взаємодію між агентами управління і 

оркестрації в обчислювальному домені і менеджером віртуальної 

інфраструктури VIM, який використовує інтерфейс Nf-Vi для управління і 

частинами обчислень і зберігання даних в NFVI. Прикладом реалізації для 

Nf-Vi є плагін libvirt / KVM в OpenStack Nova. Крім того, гипервизор в NFVI 

пересилає через Nf-Vi інформацію моніторингу інфраструктури NFVI в VIM. 

Всі необхідні команди, конфігурації, повідомлення, установки політик, 

відгуки і апдейти віртуальної інфраструктури проходять через цей інтерфейс. 

Цей інтерфейс також використовується для реалізації функціоналу 

NFVI. 

 Or-Vi (NFVO - VIM) 

Цей інтерфейс використовується для обміну інформацією між 

оркестратор NFV і VIM для запиту ресурсів і запуску VNF контролером 

VNFC, а також в VIM для повідомлення про характеристики, доступності, і 

стан інфраструктури ресурсів. 

Інтерфейс Or-Vi виконує наступні функції: 

- Резервування ресурсів і / або запити на розміщення ресурсів від 

оркестратор NFV; 

- Конфігурація ресурсів обладнання і обмін інформацією про стан 

(наприклад, події) 

- Управління образами ПЗ VNF 

- Управління каталогом візуалізованими ресурсів 

- Управління ємністю візуалізованими ресурсів 

- Управління продуктивністю візуалізованими ресурсів 

- Управління при відмовах візуалізованими ресурсів 
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- Адміністрування установок політик 

- Управління інтерфейсом NFP 

У OpenStack цей інтерфейс реалізується через API.  

Vi-Vnfm (VIM - VNFM) 

Цей інтерфейс використовується менеджером VNF (VNFM), через який 

VNFM запитує VIM про стан ресурсів. Через інтерфейс передаються: 

- запити на виділення ресурсів від менеджера VNF 

- конфігурації ресурсів віртуалізованого обладнання: 

- інформація про резервування ресурсів NFVI 

- виділення і звільнення ресурсів NFVI 

 Обмін інформацією про конфігурацію між модулями з загальними 

референсними точками, і передача в менеджер VNF інформації, на яку він 

підписаний (тобто події, результати вимірювань і записів про використання 

функцією VNF ресурсів NFVI). 

Інтерфейс Vi-Vnfm підтримує функції: 

1. Управління програмним чином VNF 

2. Управління каталогом віртуалізованих ресурсів 

3. Управління виртуализацией ресурсів 

4. Управління продуктивністю візуалізованими ресурсів 

5. Управління при відмовах візуалізованими ресурсів 

Для розгортання в OpenStack, цей інтерфейс також реалізується через 

API, або безпосередньо, або за допомогою шаблонів оркестрації Heat. 

  Ve-Vnfm (VNF / EM - VNFM) 

Цей інтерфейс використовується для обміну між VNF, системами 

управління елементами EMS (Element Management Systems) і менеджером 

VNF (VNFM). Його можна розділити на наступні два інтерфейси: 

- Ve-Vnfm-em, референсна точка між системою управління елементами 

EMS і Вона, швидше за все, буде вендорів-специфічною і буде залежати від 

функціоналу і інтерфейсів, наданих менеджерами елементів в EMS 
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-Ve-Vnfm-vnf, референсна точка між VNF і VNFM. Найближчим часом 

вона також ймовірно буде залишатися вендорів-специфічною, але також буде 

залежати і від стандартів, які використовуються в проектах OpenStack. 

Ці референсні точки використовуються для обміну інформацією між 

VNF / EM і VNFM і необхідні для підтримки таких функцій: 

- обміну інформацією про конфігурацію 

- запити для управління життєвим циклом VNF. 

Інтерфейси Ve-Vnfm підтримують такі функції: 

- конфігурація VNF  

- управління продуктивністю VNF 

- управління при відмовах VNF. 

Or-Vnfm Interface (NFVO - VNFM) 

Цей інтерфейс використовується для обміну між оркестратор NFV і 

менеджером VNF, і забезпечує наступні функції: 

- Запити на ресурси, наприклад, авторизація, підтвердження, 

резервування і виділення ресурсів менеджеру VNF. 

- Надання інформації про конфігурацію для менеджера VNF, щоб вони 

відповідним чином були сконфігуровані всередині передавального графа 

VNF (VNF Forwarding Graph) для створення мережевої послуги. 

- Збір інформації про стан мережевих послуг VNF, необхідних для 

управління їх життєвим циклом. 

-ETSI визначила наступні дії, які повинні підтримуватися на цій 

інтерфейсі: 

- Авторизація, підтвердження, резервування та звільнення ресурсів 

NFVI для VNF 

- Передача запиту на виділення і звільнення ресурсів NFVI для VNF 

- Установка і запуск VNF 

- Запит про стан екземпляра VNF (тобто вилучення інформації про 

роботу в даний момент) 

- Модифікація примірника VNF (конфігурація апдейта) 
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- Масштабування примірника VNF, зміна продуктивності VNF 

- Переривання роботи екземпляра VNF. 

Цей інтерфейс також підтримує передачу подій, та іншої інформації 

про стан VNF, яка може вплинути на екземпляр мережевий послуги. 

Інтерфейс Or-Vnfm підтримують стежать функції: 

- Управління пакетом VNF 

- Управління життєвим циклом VNF 

- Повідомлення про зміну життєвого циклу VNF 

- Управління продуктивністю VNF 

- Управління при відмові VNF 

- Управління віртуалізованими ресурсами 

- Інтерфейс для політики адміністрування. 

Хоча цей інтерфейс стандартизований ETSI, поки відсутні стандарти 

для розробників VNF. Вони можуть розробляти кастомізовані інтерфейси, які 

потім використовуються оркестратор. Цей інтерфейс також може 

використовуватися API, особливо при використанні в OpenStack, наприклад, 

в проекті Tacker.  

Se-Ma (каталоги, репозиторії і оркестрації) 

Сервіси, VNF і схеми опису (дескриптори) інфраструктури надають 

інформацію про розгортання шаблонів VNF, графів передачі VNF, інформації 

про сервіси, і інформаційних моделях NFV-інфраструктури. Ці шаблони і 

дескриптори використовуються всередині NFV MANO. Функціональні блоки 

MANO обробляють інформацію, що міститься в шаблонах і дескрипторах, і 

можуть надавати цю інформацію в інші функціональні блоки при 

необхідності. 

Хоча ETSI описав інтерфейс Se-Ma, варіанти його реалізації поки 

тільки обговорюються, і найбільш обговорювані з них - це OpenStack Heat, 

TOSCA and Yang / NETCONF. 

 Re-Sa (репозиторії - підсистема забезпечення послуг Service 

Assurance) 
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Цей інтерфейс використовується підсистемою SA для доступу до даних 

щодо забезпечення послуг (service assurance data), що зберігаються в 

репозиторії (Catalogs / Repositories). 

Ca-Vnfm (Каталоги - VNFM) 

Цей інтерфейс використовується VNFM для управління життєвим 

циклом VNF. 

Os-Ma (OSS / BSS - NFVM & Orchestration) 

Референсна точка Os-Ma використовується для обміну інформацією 

між оркестратор NFV успадкованої (традиційної) системою OSS / BSS. 

Референсна точка Os-Ma-nfvo, яка є похідною від Os-Ma, необхідна для: 

- Управління дескрипторами мережевих послуг і пакетом управління 

VNF 

- Управління життєвим циклом примірника мережевий послуги, в т.ч .: 

- Створення мережевої послуги з VNF 

- Модифікації мережевий послуги (тобто, модифікації примірника 

VNF, яка міститься в екземплярі мережевий послуги) 

- Запиту інформації стану мережевої послуги (тобто, витяг підсумовує 

інформації про земельні ресурси NFVI, пов'язаних з екземпляром мережевий 

послуги, або з примірника VNF всередині примірника мережевий послуги) 

- масштабування екземпляра мережевий послуги 

- Закінчення роботи мережевої послуги (termination) 

- Управління життєвим циклом VNF: 

- При цьому оркестратор NFV ідентифікує менеджер VNF і передає 

відповідний запит (див. Опис інтерфейсу Or-Vnfm) 

- Управління політиками і / або залучення примірників мережевий 

послуги, VNF і ресурсів NFVI для авторизації, контролю доступу, 

резервування і виділення ресурсів) 

- Запит інформації про екземпляр відповідної мережевої послуги та / 

або VNF від OSS / BSS. 
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- Передача подій, записів про використання ресурсів і результатів 

вимірі параметрів примірників мережевий послуги, VNF ресурсів NFVI в 

OSS / BSS, а також інформації про зв'язок між цими примірниками і 

ресурсами NFVI, в т.ч. числа віртуальних машин VM, використаних певним 

примірником VNF. 

Інтерфейс Os-Ma підтримує такі функції: 

- Інтерфейси мережевих послуг 

- Управління пакетами VNF 

- Управління програмними образами VNF 

- Управління життєвим циклом VNF 

- Повідомлення про зміни життєвого циклу VNF 

- Інтерфейс для адміністрування політик. 

Хоча цей інтерфейс був описаний в ETSI, будь-які стандарти або 

реалізації поки відсутні. Найближчим часом, ймовірно з'являться залежать 

від вендора реалізації, які будуть визначатися існуючими рішеннями OSS / 

BSS, різними у різних вендорів. 

  Or-Sa (NFVO - підсистема Service Assurance) 

Цей інтерфейс в ETSI не описаний, і очікується, що оркестратор NFV 

зможе забезпечити спосіб взаємодії з підсистемою Service Assurance. Для 

цього інтерфейсу потрібні інтерфейси з функціоналом REST API. Разом VNF 

може бути використаний NETCONF, де доступний агент і використовується 

інформаційна модель YANG для завдання конфігурації Service Assurance. 

Для цього повинні бути розроблені транслятори, які можуть конвертувати 

моделі YANG в пропрієтарні інтерфейси. 

Or-EMS (NFVO - EMS, Element Management Systems) 

Цей інтерфейс в ETSI не описаний, і, швидше за все, він буде 

вендороспеціфічним. Очікується, що оркестратор NFV забезпечить гнучкість 

взаємодії з існуючими EMS, або безпосередньо, або через менеджер VNF. 

Ve-Sa (Virtual Element - підсистема Service Assurance) 
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Цей інтерфейс в ETSI не описаний, і, швидше за все, він буде 

вендороспеціфічним. Очікується, що віртуальні елементи будуть 

використовувати метрики типів інфраструктури їх фізичних аналогів. 

Згодом, очікується, що віртуальні елементи будуть використовувати загальні 

метрики типів інфраструктури, що надаються VIM і NFVI на додаток до 

існуючих метрик вендорів. 

Vnfm-Sa (менеджер VNF - підсистема Service Assurance) 

Цей інтерфейс в ETSI не описаний, і, швидше за все, він буде 

вендороспеціфічним. Очікується, що віртуальні елементи будуть 

використовувати метрики типів інфраструктури їх фізичних аналогів. 

Згодом, очікується, що віртуальні елементи будуть використовувати загальні 

метрики типів інфраструктури, що надаються VIM і NFVI на додаток до 

існуючих метрик вендорів. 

Для тих VNF, які не можуть управлятися від звичайного менеджера 

VNF, буде використовуватися звичайний інтерфейс, який організовує 

протоколи, доступні через VIM і NFVI. Для цього інтерфейсу необхідні REST 

API. Там, де використовується модель YANG, може також 

використовуватися NETCONF. 

Vi-Sa (менеджер віртуальної інфраструктури VIM - підсистема 

Service Assurance) 

Цей інтерфейс в ETSI не описаний, і, швидше за все, він буде 

специфічним для кожного VIM. Для цього інтерфейсу необхідні REST API. 

Там, де використовується модель YANG, для конфігурації Service Assurance 

може також використовуватися NETCONF. 

 Nfvi-Sa (Мережеві функції - підсистема Service Assurance) 

Цей інтерфейс в ETSI не описаний, і, швидше за все, він буде 

специфічним. Очікується, що мережеві функції будуть використовувати 

існуючі протоколи, такі як SNMP, SYSLOG і NETCONF. Надалі, ймовірно, 

мережеві функції будуть використовувати загальні протоколи VIM і NFVI, на 

додаток до вендорськіх протоколам. 
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 Or-Nf (оркестратор - мережеві функції) 

Цей інтерфейс являє собою комбінацію NETCONF, RESTCONF і 

вендороспеціфічних методів, (таких як інтерфейс командного рядка CLI або 

вендорськіх SDK). NETCONF і RESTCONF визначені в IETF. 

 Or-Sdnc (оркестратор - контролер SDN) 

Цей інтерфейс в ETSI поки не описаний. Зазвичай оркестрації послуг, 

зокрема NFVI, вимагають REST API (наприклад, в OpenDaylight). Специфічні 

для різних SDN-котроллера інтерфейси роблять зміни в мережі складним 

завданням, при використанні на мережі WAN різних SDN-контролерів. Тут 

також використовуються NETCONF and RESTCONF, якщо функції SDN-

котроллер визначаються за допомогою моделі YANG. 

 Sdnc-Nf (контролер SDN Controller - функція мережі) 

Цей інтерфейс в ETSI поки не описаний. Мережеві функції, такі, як 

програмні мережеві елементи, а також віртуалізовані роутери PE / CE, часто 

вимагають взаємодії між контролерами SDN WAN і контролерами SDN 

всередині дата-центрів. У цьому інтерфейсі використовуються протоколи 

OpenFlow, XMPP, NETCONF і інші. 

  Vi-Sdnc (VIM - контролер SDN) 

Цей інтерфейс в ETSI поки не описаний. Він призначений для того, 

щоб менеджер віртуальної інфраструктури VIM повідомляв контролера SDN 

про те, що нові віртуальні машини доступні і їх потрібно приписати 

відповідним подсетям. Для цього інтерфейсу зазвичай використовується API 

OpenStack Neutron, але в ньому не вистачає ряду важливих мережевих 

функцій, необхідних для масштабування, управління топологією мережі і 

складання ланцюжків послуг. 

   Sdnc-Net (SDN Controller - Networks) 

Цей інтерфейс в ETSI поки не описаний. Контролер SDN через цей 

інтерфейс керує мережевими ресурсами NFVI в дата-центрі. 

 Dsc-Nf (Domain Specific Controller - мережеві функції) 

Цей інтерфейс в ETSI поки не описаний. Інтерфейси домено-специфічних 
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контролерів будуть використовувати поєднання пропрієтарних розширень і 

стандартних протоколів, таких як NETCONF і OpenFlow. 

  Sdnc-Sa (Контролер SDN - Service Assurance) 

Цей інтерфейс в ETSI поки не описаний. Контролери SDN збирають 

статистику про сервіси, якими вони управляють, а потім передають цю 

статистику в підсистему Service Assurance через інтерфейс Sdnc-Sa. 

Статистика, в основному, містить інформацію про використання мережі і 

аспектах продуктивності (навантаження, затримка, втрати пакетів і ін.). 

 Cf-N (Collection Function - NFVI) 

Цей інтерфейс в ETSI поки не описаний. Це специфічний інтерфейс, 

який призначений для діагностичних цілей. Він збирає сполучення між VNF і 

посилає їх на сторонню платформу обробки, яка збирає, корелює і 

відображає інформацію про потоки викликів і сесій на основі зібраних даних. 

 Cf-Sa (Collection Function - Service Assurance) 

Цей інтерфейс в ETSI поки не описаний. Він призначений для збору 

інформації мережі під час аварій і ненормальних ситуацій 

 

1.8 Стандартизація програмно-конфігурованих мереж з 

віртуалізацією мережевих функцій 

 

У сучасних швидкоплинних інформаційних умовах усім 

телекомунікаційним організаціям і компаніям доводиться адаптуватися. 

Важливу роль у здатності до швидкої адаптації відіграють мережеві 

технології. Однією з таких є концепція програмно-конфігурованих мереж 

(SDN). Одним з ключових моментів телекомунікаційної галузі є зусилля зі 

стандартизації. Стандарт – нормативний документ, заснований на консенсусі, 

який прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і 

неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо 

діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального 

ступеня впорядкованості в певній сфері [41]. Стандарт повинен відповідати 
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на необхідність зв’язку між пристроями різних виробників. Отже, основна 

увага в стандарті приділяється визначенню протоколу, форматам 

повідомлень і відповідної поведінки, залишаючи конкретні реалізації на 

розсуд виробника. Багатонаціональні компанії вважали, що організації, які 

займаються розробкою стандартів діють занадто повільно, щоб забезпечити 

введення в дію корисних стандартів у стрімкому технологічному світі. Тому 

наприкінці 1980-х почали з’являтися промислові консорціуми з відкритих 

стандартів. Низка таких консорціумів залучилася й до розробки стандартів 

щодо програмно- конфігурованих мереж.  

Єдиного органу з питань стандартів, який є відповідальним за розробку 

відкритих стандартів для SDN на відміну від деяких інших галузей 

мережевих технологій не існує. Проте, існує велика кількість міжнародних 

організацій, промислових консорціумів та відкритих ініціатив з розвитку, що 

беруть участь у створенні стандартів та керівних принципів для SDN. Різні 

органи з питань стандартів працюють над дуже взаємопов’язаними і 

заплутаними проблемами, хоча кожна з них зосереджена на своїй точці зору. 

Таким чином, поточна панорама діяльності по стандартизації складається з 

ряду несумісних дій, деякі з яких намагаються вирішити одні й ті ж проблеми 

різними шляхами. SDN покладається на API і стандартизовані точки доступу 

до послуг (Service Access Points, SAP), щоб мати можливість контролювати 

поведінку фізичних мережевих елементів. Отже, стандартизація відіграє 

вирішальну роль для цієї мети, оскільки без чіткого визначення цих 

інтерфейсів SDN не може стати реальністю. На сьогоднішній день 

найважливішим консорціумом, що займається стандартизацією SDN, є Фонд 

Відкритих Мереж (Open Networking Foundation (ONF)). ONF – 

некомерційний галузевий консорціум, керований провідними мережевими 

компаніями Intel, HPE, Huawei, Cisco, Juniper Networks тощо. Компанія 

призначена для просування та впровадженням SDN шляхом розробки 

відкритих стандартів, а також стандартизацією протоколу OpenFlow і 
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пов’язаних технологій. Стратегічний план консорціуму передбачає сприяння 

просуванню та трансформації мережевих технологій вперед (рис. 1.19).  

Протокол OpenFlow – перший стандартний інтерфейс, спеціально 

розроблений для SDN, і його вже застосовують у різних мережах та 

мережевих продуктах, як на апаратній, так і на програмній основі. Стандарт 

дозволяє еволюціонувати мережам, надаючи логічно централізованому 

програмному забезпеченню можливість змінювати поведінку мережевих 

пристроїв за допомогою чітко визначеного “набору інструкцій 

переадресації”. 

 

 

Рис. 1.19 Стратегічний план компанії Open Networking Foundation 

 

OpenFlow один з найбільш актуальних та доступних інструментів SDN, 

використовує центральний контролер і набір інтерфейсів, а саме північний 

інтерфейс для зв’язку з керуючими додатками і південний інтерфейс для 

зв’язку з реальним мережевим обладнанням. За допомогою цих двох 

інтерфейсів можна розробляти програми для використання мережевих 

функцій та взаємодії з розгорнутим обладнанням. Отже, життєво важливо 

стандартизувати ці два інтерфейси, щоб мати можливість обмінюватися 

даними і взаємодіяти з обладнанням, що надаються різними 

постачальниками.  
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Міжнародний союз електрозв’язку – Сектор стандартизації 

телекомунікацій (International Telecommunication Union – Telecommunication 

Standardization Sector (ITU-T)) – це агенція ООН, яка видає стандарти, які 

називаються рекомендаціями, у галузі телекомунікацій. ITU-T заснував 

спільну координаційну діяльність щодо програмно-конфігурованих мереж та 

розпочав роботу над розробкою стандартів, пов’язаних із SDN. Участь у 

заходах, пов’язаних із SDN бере участь декілька груп: SG 13 (мережі 

майбутнього, включаючи хмарні обчислення, мобільні мережі та мережі 

наступного покоління): провідна дослідницька група SDN в ITU-T, яка 

вивчає аспекти SDN та віртуалізації для мереж наступного покоління (NGN); 

SG 11 (вимоги до сигналізації, протоколи та специфікації випробувань): 

вивчає структуру сигналізації SDN та способи застосування технологій SDN 

для IPv6; SG 15 (транспорт, доступ та дім): розглядає оптичні транспортні 

мережі, мережі доступу та домашні мережі, досліджує транспортні аспекти 

SDN, узгоджені з архітектурою SDN ONF; SG 16 (мультимедіа): оцінює 

OpenFlow, як протокол управління потоками мультимедійних пакетів та 

вивчає мережі віртуальної доставки вмісту. Дослідженнями у даному 

напрямку також займаються: Інститут інженерів електротехніки та 

електроніки (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)), 

Європейський інститут стандартизації в області телекомунікацій (European 

Telecommunications Standards Institute (ETSI)), Альянс відкритих центрів 

обробки даних (Open Data Center Alliance (ODCA)), Альянс для рішень в 

галузі телекомунікацій (Alliance for Telecommunications Industry Solutions 

(ATIS)), Форум широкосмугового зв’язку (Broadband Forum (BBF)), Форум 

Metro Ethernet (Metro Ethernet Forum (MEF)), Форум оптичних мереж 

Інтернету (Optical Internetworking Forum (OIF)). У рамках Інтернет 

Суспільства (Internet Society (ISOC)) найбільш активними є дві групи: 

Інженерна рада з питань Інтернету (Internet Engineering Task Force (IETF)) і 

Робоча група з досліджень Інтернету (The Internet Research Task Force 

(IRTF)). ISOC – це координаційний комітет по інтернет-дизайну, 
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проектуванню та управлінню. Області, що охоплюються включають роботу 

самого Інтернету і стандартизацію протоколів, які використовуються 

кінцевими системами в Інтернеті для забезпечення взаємодії. Різні організації 

в рамках ISOC несуть відповідальність за фактичну роботу по розробці і 

публікації стандартів.  

IETF – відкрите міжнародне співтовариство проектувальників, учених, 

мережевих операторів і провайдерів, яке займається розвитком протоколів і 

архітектури (технічних стандартів) Інтернету. Місія IETF полягає у розробці 

Request for Comments (RFC) та високоякісних відповідних технічних 

документів, що описують вдосконалення існуючих стандартів та створення, 

впровадження нових стандартів Інтернету. Компанія займається розробкою 

можливостей взаємодії з маршрутизаторами та протоколами маршрутизації 

для застосування політик маршрутизації (інтерфейс до систем маршрутизації 

(I2RS)), а також розробкою архітектури та можливостей для контролерів для 

спрямування підмножин трафіку через мережу таким чином, що кожна 

віртуальна платформа послуг бачить лише той трафік, з яким вона повинна 

працювати (мережі службових функцій). IRTF фокусується на питаннях 

довгострокового дослідження, пов’язаних з Інтернетом. IRTF складається з 

ряду цілеспрямованих та довгострокових дослідницьких груп, які працюють 

над темами, пов’язаними з Інтернет протоколами, програмами, архітектурою 

та технологіями. Одна з дослідницьких груп розробляє RFC, пов’язані з 

архітектурою SDN, аналізує підходи, які можуть бути використані в 

найближчому майбутньому. Існує також ряд інших організацій, які не 

створені членами галузі та не є офіційними органами, такими як органи з 

питань стандартів. Як правило, ці організації створюються та керуються 

користувачами і мають особливу спрямованість, завжди працювати з метою 

розробки відкритих стандартів або програмного забезпечення з відкритим 

кодом. Ряд таких груп стали активними у стандартизації SDN: OpenDaylight, 

Open vSwitch, Open Platform for NFV, OpenStack.  
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Таким чином, щоб організувати і сфокусувати роботу, виконувану 

різними органами, які займаються важливою роботою щодо стандартизації 

технологій, пов’язаних із SDN, бажано створити загальне уявлення про 

сценарії використання, обміну в Інтернеті і функціональні можливості для 

всіх органів з питань стандартів, які в подальшому можна використовувати 

для створення реального імпульсу і просування концепції SDN наступного 

покоління. 

Поки не можна сказати, що стандартизація технологій SDN / NFV 

повністю завершена. Більш-менш збудований основний каркас (Framework) 

всередині якого проводиться робота по деталізації інтерфейсів і протоколів, 

опис функціоналу та розширення номенклатури віртуальних мережевих 

функцій VNF. 

Сьогодні можна виділити два головних джерела стандартизації NFV - 

робочу групу з NFV в європейському інституті стандартизації ETSI, а також 

створену найбільшим оператором США (і світу теж) AT & T групу з більш 

ніж 2000 співробітників по розробці власної архітектури ECOMP (Enhanced 

Control, Orchestration, Management and Policy). ECOMP багато в чому схожа з 

архітектурою ETSI і є частиною загальної концепції цифрової трансформації 

AT & T: Domain 2.0. 

Коли AT & T починала процес цифрової трансформації, ще не було 

створено ніяких посібників, яким можна було б наслідувати. Тому AT & T 

сама почала створювати керівництво для себе. За словами технічного 

директора AT & T Джона Донована, «ECOMP - це масштабована, усеохватна, 

мережева, хмарна, сервісна і інфраструктурна платформа». Однак, в AT & T 

надають великого значення сумісності стандартів ETSI та Domain2.0 / 

ECOMP, а також забезпечення можливості взаємодії обох платформ. 

Хоча в стандартах ETSI поки є деякі «прогалини», вони швидко 

заповнюються, у міру появи реальних імплементацій у вигляді пілотних, а 

потім комерційних проектів трансформації мереж різних операторів. Крім 

того, ETSI NFV є базисом для проекту OPNFV (Open Platform for NFV), в 
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якому створюються засоби відкритої розробки (open-source) додатків для 

використання в NFV. Це дуже важлива частина трансформації бізнесу 

операторів. OPNFV відкриває масу можливостей для софтверних стартапів, 

які будуть створювати додатки для розгортання на мережевій інфраструктурі 

операторів зв'язку, тим самим розширюючи їх можливості і беручи участь в 

поділі доходів (Revenue sharing). Це можуть бути нейронні мережі, які ще 

називають «штучним інтелектом» AI (Artificial Intelligence), різні додатки з 

використанням аналізу «великих даних» (Big Data), додатки Інтернету речей і 

«індустріального» Інтернету, (IoT / IIoT) і багато іншого . 

Стандарт ECOMP, в свою чергу, зараз є більш деталізований і 

«націлений» на операційні області роботи оператора. Комерційний оператор, 

особливо такий монстр, як AT & T, навряд чи може дозволити собі витрачати 

роки на обговорення і опрацювання деталей інтерфейсів і протоколів. Тим 

більше, що технічне переозброєння такої компанії, як AT & T, походить на 

заміну гвинтового двигуна на реактивний на літаку, що летить на висоті 10 

тис. метрів. Що, власне, у AT & T непогано виходить. 

З іншого боку, не так багато компаній, які практично використовують 

саме стандарт ЕСОМР. Це може вплинути на його масове поширення, 

незважаючи на те, що функціонал ECOMP набагато ширший, ніж у стандарту 

ETSI NFV. 

Розглянемо кожен стандарт і порівняємо їх. Це дасть деяке розуміння, 

які прогалини є в ETSI NFV, і як їх можна ліквідувати. 

Провідним в галузі зв'язку (в світі) в даний момент є стандарт ETSI 

NFV. Практично всі вендори розробляють свої рішення NFV відповідно до 

нього, і більшість операторів також використовують цей стандарт в якості 

моделі для розгортання NFV на своїх мережах. Основна структура 

(framework) стандарту ETSI NFV показана на рисунку. 
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Рис. 1.20 Структура (framework) стандарту ETSI NFV 

 

 Структура має 4 основних області: інфраструктура NFVI (NFV 

Infrastructure), підсистема управління і оркестрації MANO (Management and 

Orchestration), віртуальні мережеві функції VNF (Virtual Network Functions) ... 

і відповідні їм системи управління мережевими елементами EMS (Element 

Management System), а також підсистема управління і оркестрації MANO 

(Management / Orchestration) і засоби інтеграції існуючої у оператора системи 

підтримки операцій OSS (Operations Support System) з MANO. Необхідно 

зауважити, що це поки сама неопрацьована частина «фреймворка» NFV: 

референсні точки Os-Ma і Se-Ma поки детально не визначені (навіть їх лінії 

впираються кудись в кордон підсистеми MANO, а не в певний 

функціональний модуль - мабуть, схоже в ETSI поки не знають, куди їх 

вставити). 

 Модулі EMS є своєрідним апаратним «рудиментом», коли мережеві 

функції, «зашиті» в апаратному обладнанні, керувалися від апаратної ж EMS. 

В процесі еволюції віртуальних мережевих функцій VNF, коли вони будуть 

розроблятися спеціально «під хмару» (cloud native), потреба у використанні 

EMS поступово відпаде. 
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 Дуже важлива частина - стек MANO, який складається з 

оркестратору NFV (NFVO), менеджера VNF (VNF Manager), і менеджера 

віртуальної інфраструктури VNFI - VIM (Virtual Infrastructure Manager). 

 Віртуальна інфраструктура VNFI також дуже важлива - саме тут 

відбувається дійство, яке називається віртуалізацією, тобто програмна 

реалізація того, що раніше робилося апаратно. 

 У VNFI використовуються тільки три види стандартного «заліза»: 

сервери (х86), сховища (HDD / SSD) і комутаційне мережеве обладнання. 

Зверху знаходиться рівень віртуалізації, який перетворює ці три види 

обладнання в їх віртуальні образи: віртуальні машини, контейнери та області 

зберігання. Віртуальні мережі створюються з використанням технології SDN, 

яка тут не обговорюється, проте вона синергетично пов'язана з NFV (хоча 

теоретично NFV може обходитися і без SDN). 

 І ось, в цьому віртуальному середовищі і працюють віртуальні 

мережеві функції VNF, за допомогою яких емулюється робота реальної 

мережі оператора. А також створюються нові мережеві функції і призначені 

для користувача послуги, які раніше були або неможливі в принципі, або 

створення їх було, або занадто складним, або дуже дорогим. 

 

1.9 Реалізація віртуалізації мережевих функцій різними 

компаніями 

 

Реалізацією віртуальних функцій, крім Неткрекера, займаються багато 

компаній, так як віртуалізація мережевих функцій розглядається операторами 

зв'язку, як найважливіше перетворення, яке мережева індустрія зробила в 

своїй історії. NFV обіцяє надати операторам можливість збільшити доходи 

від послуг, автоматизувати багато, якщо не всі, мережеві функції, скоротити 

витрати на інфраструктуру, необхідну для підтримки нових послуг, і 

забезпечити масштаб, необхідний для задоволення зростаючих потреб в 

пропускній здатності трафіку. 
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Сніг Девід, головний аналітик американської IT-компанії Hewlett 

Packard Enterprise, в своїй статті від 30 червня 2016 року порівняв існуючі 

реалізації MANO. Спираючись на його дослідження, проведемо порівняння 

аналогів. 

Amdocs - американська компанія з виробництва програмного 

забезпечення і лінійки однойменних продуктів. Адміністратор хмарної 

служби Amdocs (Network Cloud Service Orchestrator, далі NCSO) добре 

працює практично за всіма критеріями. Компанія була однією з перших, хто 

підкреслив необхідність безперервної роботи в режимі реального часу і 

забезпечення послуг на основі NFV, використовуючи свою технологію 

«Sensei». 

NCSO також пропонує тісну інтеграцію з IT активами Amdocs, 

особливо з боку інформації (даних). Компанія досягла успіху в багатьох 

напрямках VNF. Проте, представляючи себе як розробника VNF, так і 

оператора з інструментами для розробки систем, пропозиція Amdocs є більш 

цілісною, ніж інші. Компанія не ділить своє рішення на складові, клієнт не 

може купити один модуль, якщо інші йому не потрібні. Так само продукт 

компанії Amdocs не сумісний зі сторонніми рішеннями. 

Cisco - американська транснаціональна компанія, що розробляє і 

продає мережеве обладнання, призначене в основному для великих 

організацій і телекомунікаційних підприємств. У березні 2017 року стало 

відомо, що відбулося злиття з Tail-f Systems. В результаті, Cisco отримав 

VNFM Elastic Services Controller (ESC), які представляють основні EOSI 

спільні активи MANO, що є частиною більш широкої пропозиції NFV - 

Evolved Services Platform (ESP). В рамках своєї пропозиції MANO, Cisco 

також додала свою систему віртуальної топології (Virtual Topology System, 

далі VTS) для розширення можливостей управління SDN і оснастила її 

безпекою і ліцензуванням більшою мірою, ніж у більшості інших пропозицій. 

Однак, коли справа доходить до розгортання MANO, на різних рівнях 

оркестровки, компанія не може розкривати будь-яку кількісну інформацію, 
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хоча вказує на роботу з висококласними операторами в США і Європі. Cisco 

має забезпечити більшу видимість своєї пропозиції MANO в режимі 

реального часу, підтримуючи сторонні VNF, щоб підтвердити і 

продемонструвати конкурентні переваги свого рішення.  

Huawei - одна з найбільших китайських компаній в сфері 

телекомунікацій, заснована Женем Чженфеем в 1987 році. Пропозиція 

MANO від Huawei тільки недавно стало помітною на ринку, як окремий 

елемент свого продукту Infrastructure Enabling System (далі IES) під маркою 

«CloudOpera». CloudOpera ICTOrchestrator, поряд з ICT-Assurance, віртуалізує 

і об'єднує в хмару SDN / NFV, застарілі мережеві ресурси і інтерфейси NFVO 

від Huawei. Huawei ретельно стежить за можливостями своїх замовників, 

бере активну участь у випробуваннях і розгортанні NFV, є одним з 

небагатьох постачальників, який показує, що його пропозиція знаходиться в 

прямій експлуатації. Очевидно, що Huawei вклала багато в рівень VIM 

(OpenStack), але його VNFM і NFVO ще не забезпечені відмінними 

функціями. Компанії слід розглянути питання про впровадження 

ліцензування VNF в свою пропозицію, яка в даний час розглядається як така, 

котра виходить за рамки NFV MANO. 

Неткрекер - дочірня компанія корпорації NEC, що спеціалізується на 

створенні, впровадженні та супроводі систем експлуатаційної підтримки, 

систем підтримки бізнесу, а також SDN / NFV-рішень для операторів зв'язку, 

великих підприємств і державних установ. У той час як складність IT-рішень 

компанії і останні пропозиції щодо впровадження SDN / NFV, платформа 

Agile Virtualization Platform (AVP) дуже висока, навряд чи можна сумніватися 

в її повноті щодо платформи, здатної підтримувати практично всі аспекти. 

NFVO і VNFM від Неткрекер, є одними з найбільш функціонально складних, 

особливо в області безпеки і ліцензування, але експлуатація і установка 

великої кількості сторонніх VNF, їх узгодження з рівнем VNFM забезпечує 

лідируюче положення рішення компанії. Неткрекер також успішно переніс ці 

можливості в реальні розгортання MANO на рівні NFVO. Проте, в той час як 
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платформа Неткрекер пропонує дуже великі послуги, вона може бути занадто 

великовагомою і монолітною для невеликих операторів. 

Oracle - американська транснаціональна корпорація, другий за 

величиною доходів виробник програмного забезпечення (після Microsoft), 

найбільший виробник програмного забезпечення для організацій, великий 

постачальник серверного обладнання. Мережевий сервіс Oracle Orchestrator 

(OC NSO) забезпечує всі очікувані функції, будучи оточеним більш широким 

портфелем пропозицій NFV від Oracle. NSO демонструє стійкість як VNF-

платформа з декількома вендорами, інтегруючи все більшу кількість 

сторонніх партнерів VNF і здатність організувати складні мережеві сервіси. 

Oracle також демонструє чітку  відмінність між функціями взаємодії з 

клієнтами і мережею, демонструє практичні інновації в галузі управління 

об'єднаними (PNF / VNF) мережевими функціями в своєму Oracle Application 

Application Orchestrator. Незважаючи на те, що успіхи розгортання на рівнях 

VNFM, і / або NFVO конфіденційні, офіційні особи вказують на збільшення 

попиту для NSO. 

Конкурентне середовище чітко відображає триваюче суперництво між 

мережевими постачальниками на володіння простором NFV MANO. Жоден з 

постачальників не відчиняє свій програмний код, тому ведеться паралельна 

розробка і порівнювати можна тільки результати роботи кінцевого продукту. 

Порівняння рішень різних компаній було проведено для того, щоб 

показати, що віртуалізація - це перспективний напрям, що розвивається у 

всьому світі. 

 

1.10 Можливості використання технологій SDN / NFV в сучасних 

інформаційних системах 

 

Концепція NFV була розроблена в 2012 році Європейським інститутом 

телекомунікаційних стандартів (European Telecommunications Standards 

Institute, ETSI). У 2013 році в ETSI була створена індустріальна група з 
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розвитку NFV (ETSI Industry Specification Group for NFV), до якої увійшли 

сім провідних операторів телекомунікаційних мереж в світі: AT & T, BT, 

Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, Telefonica і Verizon. В даний час 

співтовариство ETSI ISG NFV налічує більше двохсот компаній. Ідея NFV 

полягає в віртуалізації мережевих сервісів, наприклад, таких як міжмережеве 

екранування (Firewall), трансляція мережевих адрес (NAT), глибокий аналіз 

пакетів (DPI), оптимізатори / акселератори трафіку і ін. В даний час мережеві 

функції виконуються, як правило, спеціалізованими програмно-апаратними 

комплексами.  

В останні роки технології Big Data набули широкого поширення для 

вирішення завдань в різних областях. В даний час системи, побудовані з 

використанням Big Data, дозволяють виявляти шахрайство в банківській 

діяльності, дають точні прогнози результатів виборів, дають кількісну оцінку 

історичним змінам, які відбулися в суспільстві, персоналізують сервіс, що 

надається авіаперевізниками, і навіть здають випускні іспити в медичному 

університеті, набуваючи тим самим юридичне право лікувати людей. Різні 

організації та компанії пропонують своє бачення архітектури систем, 

побудованих з використанням Big Data. В якості еталонної архітектури 

використовується архітектура, яка представлена на рис. 1.21, розроблена 

Національним інститутом стандартів і технологій США (National Institute of 

Standards and Technology, NIST). Дана архітектура була розроблена за 

результатами дослідження різних архітектур Big Data, включаючи 

архітектури Big Data від компаній IBM, Oracle, SAP, Microsoft і ін. Для 

систем, що використовують технології Big Data, характерні наступні 

особливості (Vs) в частині переданих по мережі даних: значні обсяги 

(Volume), велика різноманітність типів (Variety), висока швидкість (Velocity), 

достовірність (Veracity). При цьому, як правило, системи, що 

використовують Big Data, розгортаються в хмарних середовищах. Отже, 

технології SDN / NFV можуть бути використані в архітектурі Big Data на 

рівні інфраструктури, що включає мережі і їхні віртуальні та фізичні ресурси 
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(на рис. 1.21 рівень і можливе місце застосування технологій SDN / NFV 

виділено червоним прямокутником). 

Одним з основних переваг технології SDN, є забезпечення можливості 

динамічного управління ресурсами мережі в масштабі реального часу в 

залежності від потреб додатків, які визначаються типом переданого трафіку 

(дані, відео, голос) і необхідною якістю обслуговування (пропускна 

здатність, втрати, затримки, джиттер). Ця можливість SDN дозволяє 

забезпечити передачу трафіку систем, що використовують Big Data, в частині 

значних обсягів переданих даних (Volume), великої різноманітності типів 

(Variety), високій швидкості (Velocity). Хмарні середовища, в яких, як 

правило, функціонують системи, що використовують Big Data, вимагають 

можливості перерозподілу в реальному часі ресурсів мережі, а також її 

реконфігурації при настанні збоїв і відмов, що також є перевагою SDN. 

Технологія NFV може бути використана в інфраструктурі систем, що 

використовують Big Data, для реалізації сервісів інформаційної безпеки, 

таких як міжмережеве екранування, виявлення, запобігання вторгнень і 

криптографічний захист інформації, що надає можливості в частині 

забезпечення достовірності (Veracity). 

 

Рис. 1.21  Еталонна архітектура SDN/NFV 
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Висновки до розділу 1 

 

 У першому розділі дисертації проаналізовано сучасні вимоги до 

інформаційної системи, а також нові рішення, такі як програмно-

конфігуруванні мережі (SDN), віртуалізація мережевих функцій (NFV). 

Проведено порівняння традиційного підходу і SDN. Парадигма SDN 

відноситься до архітектури, яка відокремлює площину управління від 

площини даних, тим самим переміщаючи інтелектуальні можливості мережі 

в (логічно) централізований об'єкт, відомий як контролер. При такому 

підході пристрої призначені тільки для простого пересилання пакетів, в той 

час як логіка управління переміщається в мережеву операційну систему 

(NOS) і додатки, що працюють на ній. 

SDN та NFV, загалом, не залежать один від одного, хоча NFV може в 

значній мірі доповнювати SDN. На даний час багато операторів вибрали 

шлях цифрової трансформації на базі технологій SDN / NFV. 
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РОЗДІЛ 2  

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТА АНАЛІТИЧНЕ 

МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ З ВІРТУАЛІЗАЦІЄЮ 

МЕРЕЖЕВИХ ФУНКЦІЙ 

 

Програмно-конфігурована мереж (SDN) розділяє площину даних та 

управління, в той час як віртуалізація мережевих функцій (NFV) виділяє 

мережеві функції від базового обладнання. 

Об'єднання SDN з NFV надає великі переваги, однак проблема полягає 

в їх інтеграції. 

В розділі розглядаються дві можливі архітектури такої інтеграції: 

контролер SDN взаємодіє з віртуалізованими мережевими функціями (VNF) 

або комутатор взаємодіє з VNF.  

У розділі пропонується аналітичне опис обох варіантів. Таким чином, 

цей розділ присвячено розробці математичної моделі для аналітичного 

моделювання SDN з NFV. 

 

2.1 Загальний підхід до побудови математичної моделі 

інформаційної системи 

 

Науково обгрунтоване планування та оптимізація телекомунікаційних 

систем і мереж, що забезпечують надання послуг на запит з заданими 

показниками якості обслуговування, є дуже складною науково-технічною і 

економічною проблемою, без вирішення якої неможливе створення 

інформаційної інфраструктури, що відповідає потребам розвиненого 

суспільства. У розвитку бізнесу окремих телекомунікаційних компаній цей 

фактор є найважливішим при обґрунтуванні дій адміністрації, спрямованих 

на підвищення ефективності роботи мережі і якості обслуговування 

користувачів. Рішення даної проблеми базується на рішенні задач аналізу і 

синтезу ТКС. 
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Оцінка прогнозованої пропускної здатності і якості обслуговування 

дуже важливий етап проектування ТКС і мереж включаючи мережі SDN / 

NFV. 

Тут аналітичні розрахунки будуються на математичному описі реакції 

системи на зовнішні впливи. Під реакцією системи розуміється її стан 

(кількість зайнятих серверів або місць очікування, час затримки і ін.), а під 

зовнішніми впливами - потоки вимог, збої, відмови через ненадійність та ін. 

Зовнішній фактор впливу в мультисервісних мережах зв'язку - це 

різнорідність інформації, переданої в рамках єдиної мережі: дані, мова, відео. 

Потоки цієї інформації істотно відрізняються між собою за пріоритетами, 

механізмами обслуговування, особливостями протоколів та ін., і адекватної 

тут буде багатовимірна модель. Тому, для складних систем аналітичні 

розрахунки, виконуються з обмеженням зовнішніх чинників, окремо для 

кожного типу (групи) впливів або із застосуванням багатопоточних моделей. 

Опис реакції системи на сукупність всіх зовнішніх впливів - надзвичайно 

важке завдання, яке в загальному вигляді не завжди можна вирішити. 

Кількість зовнішніх впливів може бути великим і кожен вплив не завжди 

однозначно описується простими формулами, що дають кінцевий результат 

із зрозумілим фізичним змістом, а також опис зовнішніх впливів не завжди 

адекватний реальним процесам, що відбуваються в системі. 

Процеси функціонування мереж і систем зв'язку можна уявити деякою 

сукупністю систем масового обслуговування (СМО), для яких визначаються 

характеристики QoS. 

Традиційно мережа будується на виділеному обладнанні, такому як 

маршрутизатори і комутатори, з мережевим програмним забезпеченням, що 

надаються постачальниками мережі. Можливості мережевого інженера по 

налаштуванню мережевого програмного забезпечення дуже обмежені в 

основному розробником обладнання. Це призвело до концепції програмно-

конфігурованої мережі (SDN), в якій гнучкість і динамізм були внесені у 

віртуалізовану площину управління. Основний підхід при створенні SDN 
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полягає в поділі мережі на площину управління і площину даних, що 

дозволяє централізовано керувати різними мережевими пристроями. Основна 

перевага концепції SDN - можливість програмування управління мережевими 

пристроями. Це дозволило мережевим інженерам змінити конфігурацію 

мережі і логіку потоку даних відповідно до бізнес-вимог. 

З іншого боку, віртуалізація мережевих функцій (NFV) - це новий 

підхід, який розгортає або проектує різні мережеві функції. Він відокремлює 

мережеві функції, такі як NAT, кешування DNS та ін., від пропрієтарних 

апаратних пристроїв, щоб їх можна було реалізувати на віртуальних 

машинах, тим самим покращуючи якість їх обслуговування. 

Є велика кількість робіт  з моделювання SDN. Жодна з них не враховує 

NFV в своєму аналітичному моделюванні. 

В двох відомих роботах [101, 102] досліджувалась продуктивність 

архітектури SDN/NFV за допомогою моделювання та експериментів. Однак в 

цих роботах не представлено аналітичної моделі для архітектури SDN, що 

поєднується з NFV. 

Традиційні телекомунікаційні мережі проектувалися в розрахунку на 

використання спеціалізованих апаратних пристроїв (маршрутизаторів, 

Ethernet-комутаторів та іншого обладнання. Ці пристрої створювалися на базі 

специфічних апаратних і програмних платформ окремих вендорів. 

Розгортання цих мережевих елементів призводило до тривалих циклів 

проектування і пуско-налагоджувальних робіт, а отже, і до уповільнення 

виведення на ринок нових продуктів і послуг. Обслуговування та управління 

такою мережею було досить неефективним і дорогим. Все це призводило до 

того, що зростання інвестицій в розвиток мережі для задоволення запитів 

абонентів перевищував зростання доходів від надання послуг в ній. 

Тому, в даний час багато операторів вибирають шлях цифрової 

трансформації на базі технологій SDN / NFV. 

Роботи по моделюванню SDN. 
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Відомо кілька робіт по аналітичному моделюванню SDN. Наведемо 

короткий огляд цих робіт. 

В роботі [103] моделювання SDN було виконано з використанням 

теорії масового обслуговування зі зворотним зв'язком. Ця теорія  

використовується для демонстрації взаємодії між площиною управління і 

площиною даних. 

В роботі [104] було розроблено аналітичну модель мережі SDN. У цій 

роботі були розроблені обмеження розміру буфера і затримки пакетів. 

В роботі [105] представлені поліпшення в порівнянні з [104] шляхом 

моделювання SDN як модифікованої мережі Джексона. Автори оцінили 

швидкість передачі пакетів від контролера до комутатора, так що фактично 

можна було отримати загальну швидкість надходження пакетів до 

комутатору. Автори розширили свою попередню роботу і запропонували 

аналітичну модель для SDN з декількома комутаторами [106]. У цій моделі 

вони вираховували середню затримку шляху від джерела до пункту 

призначення, а не середню затримку пакета в комутаторі. 

Автори роботи [107] вважають, що комутатори мають дві черги: чергу 

з високим пріоритетом для пакетів, відправлених назад від контролера, і 

черга з низьким пріоритетом для нових пакетів, що надходять від інших 

комутаторів. Отже, пакети, які повертаються контролером, мають більш 

високий пріоритет для доставки, щоб зменшити їх затримку. Для подання 

цієї системи був створений тривимірний стан (довжина черги контролера, 

довжина черги з високим пріоритетом і довжина черги з низьким 

пріоритетом). Автори вивели ймовірності переходу між станами і спробували 

знизити складність отримання ймовірності сталого стану. 

Однак жодна з відомих робіт не розглядала в своїх моделях одночасно 

SDN та NFV. 
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2.2 Математична модель інформаційної системи з програмно-

конфігурованою мережею та віртуалізацією мережевих функцій 

 

Необхідно зазначити дві архітектури SDN, в яких NFV знаходиться під 

контролером або в стороні від нього. 

В архітектурі NFV_варіант1, показаної на рис. 2.1, контролер 

безпосередньо взаємодіє з VNF. 
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Рис. 2.1  Традиційна архітектура SDN, де NFV знаходиться під управлінням 

контролера (NFV_варіант1) 

 

Загальна процедура виглядає наступним чином. Спочатку пакет NFV 

потрапляє до комутатору. Потім, в залежності від дії в таблиці потоків, пакет 

NFV пересилається контролеру. Контролер визначить, який екземпляр VNF 

обслуговує його, і направить його до обраного екземпляру. Після того, як 

пакет NFV буде оброблений необхідною мережевої функцією, він 

повертається контролеру, і контролер відправляє його назад на комутатор. 
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Оскільки дія в таблиці потоків перенаправляє на контролер - всі пакети 

NFV, що належать одному потоку, будуть відправлені на контролер. Основна 

перевага цієї архітектури полягає в тому, що пакети NFV можуть бути 

відправлені в різні екземпляри VNF для балансування навантаження. 
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Рис. 2.2  Архітектура SDN, в якій NFV знаходиться в стороні від контролера 

(NFV_варіант2) 

 

В архітектурі (NFV_варіант2), показаної на рис. 2.2, комутатор 

безпосередньо взаємодіє з VNF. 

В системі існує модуль ланцюжка сервісів, який вибирає схожі 

екземпляри VNF і визначає порядок ланцюжка. Модуль ланцюжка сервісів 

зв'язується з контролером через північні інтерфейси (northbound interface). У 

цій архітектурі контролер відповідає за витяг мережевих подій, збір 

статистики і аналіз корисного навантаження для вибору відповідних 

екземплярів VNF і їх ланцюжка для екземпляра NFV [108]. 

Після отримання відповіді від модуля об'єднання сервісів контролер 

встановлює відповідну дію в комутаторі і відправляє пакет NFV назад до 
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комутатора. Цей пакет, як і раніше повинен перейти в VNF від комутатора, 

щоб отримати необхідну мережеву функцію. Наступні пакети NFV, що 

належать одному і тому ж потоку, можуть бути безпосередньо 

перенаправлені від комутатора до певних екземплярів VNF без контролера.  

Основна перевага цієї архітектури полягає в тому, що більшість пакетів 

NFV можливо безпосередньо пересилати в VNF, що значно знижує 

навантаження на контролер. 

Однак більшість пакетів NFV, що належать до одного потоку, будуть 

перенаправленні в один і той же екземпляр. Таким чином, екземпляри VNF 

будуть не збалансовані по навантаженню, що призводить до більш високої 

тимчасової затримки в наданні мережевих функцій. 
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Рис. 2.3 Модель масового обслуговування для NFV_варіант1. 

 

Теорія масового обслуговування була використана для розробки 

математичних моделей для NFV_варіант1 і NFV_варіант2. 



123 

 

  Модель організації черг NFV_варіант1 показана на рис. 2.3, де вона 

має три черги M / M / 1. Для NFV_варіант2 модель має чотири черги, як 

показано на рисунку 2.4. 
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Рис. 2.4 Модель масового обслуговування для NFV_варіант2 

 

Потік пакетів NFV в двох архітектурах SDN проілюстрований за 

допомогою діаграм на рис. 2.5 і 2.6 відповідно. Ці два рисунку показують, як 

пакет NFV проходить через систему в двох випадках. Ts, Tc, Tf і Tsc 

представляють собою середню затримку пакета в комутаторі, контролері, 

VNF і модулі ланцюжка послуг відповідно. 
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Switch Controller NFV Controller Switch

 

Рис. 2.5 Діаграма затримок для пакетів NFV для NFV_варіант1 

 

 

SwitchSwitch

Controller
ланцюжки 

сервіси
Controller Switch

 

Рис. 2.6 Діаграма затримок для пакетів NFV для NFV_варіант2 

 

Наведемо прийняті в роботі допущення і позначення. 

Допущення прийняті в аналітичній моделі наступні: 

- процес надходження даних в комутатор - це процес Пуассона. 

- передбачається, що час обслуговування пакетів в комутаторі, 

контролері і VNF слідує експоненціального розподілу. 

- для комутатора, контролера, VNF і модуля ланцюжка сервісів 

розмір черги нескінченний. 

Позначення, використані в аналізі, перераховані нижче: 

𝜆0   - швидкість надходження пакетів на комутатор; 

𝜆𝑋
1

  - загальна швидкість надходжень в 𝑋 ∈ {𝑠, 𝑐, 𝑓, 𝑠𝑐} для 

NFV_варіант1; 

𝜆𝑋
2
  - загальна швидкість надходжень в 𝑋 ∈ {𝑠, 𝑐, 𝑓} для NFV_варіант2; 

Pc  - імовірність перенаправлення пакета на контролер з комутатора; 
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Pnfv  - імовірність появи пакетів NFV; 

𝜇𝑠   −  швидкість обслуговування на switch; 

𝜇𝑐    - швидкість обслуговування на контролері; 

𝜇𝑓    - швидкість обслуговування в VNF; 

𝜇𝑠𝑐    - швидкість обслуговування  в модулі ланцюжка послуг; 

𝑇𝑋
1 - середня затримка пакета в 𝑋 ∈ {𝑠, 𝑐, 𝑓}  для NFV_варіант1; 

𝑇𝑋
2 - середня затримка пакета в 𝑋 ∈ {𝑠, 𝑐, 𝑓, 𝑠𝑐}  для NFV_варіант2; 

Для позначення різних варіантів архітектур був використаний верхній 

індекс 1 і 2. 

Індекс X використовувався для позначення пристроїв, де X можна 

замінити на s, c, f і sc для комутатора, контролера, VNF і модуля ланцюжка 

сервісів відповідно. 

Розглянемо архітектуру, яка була позначена як NFV_варіант1. 

При такому варіанті побудови SDN / NFV на комутатор надходять два 

типи пакетів NFV. Це нові пакети швидкість надходження яких дорівнює 𝜆0 

та пакети, які повертаються на комутатор з контролера (рис 2.1). Швидкість 

надходження пакетів другого типу можна обчислити таким чином: оскільки 

передбачається, що ймовірність появи пакетів, які потребують мережевих 

функцій, дорівнює Pnfv швидкість надходження пакетів NFV буде 

дорівнювати Pnfv𝜆0 -тце випливає з припущення що ймовірність появи 

пакетів, які потребують мережевих функцій, дорівнює Pnfv.  

Позначимо ймовірність перенаправлення пакету на контролер з 

комутатора, як Pс тоді швидкість пакетів, відправлених до контролера від 

комутатора через таблиці, дорівнює Pс𝜆0. Однак ці два потоки можуть 

перекривати один одного, тому що деякі пакети NFV можуть надходити поза 

таблиці. Таким чином, для коректності аналітичної моделі, необхідно відняти 

ймовірність їх перетину. 

Отже, загальна швидкість надходження пакетів, що відправляється від 

комутатора до контролера, дорівнює  
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(Pc + Pnfv – Pc*Pnfv) 𝜆0.     (2.1) 

 

Ця швидкість є швидкістю, надходження пакетів від контролера до 

комутатора, при цьому передбачається, що буфер контролера не обмежений. 

Нарешті, загальна швидкість пакетів, що надходять в комутатор, 

визначається як 

 

𝛬𝑠
варіант1

= 𝜆0 + (𝑃𝑐 +  𝑃𝑛𝑓𝑣 –  𝑃𝑐 ∗ 𝑃𝑛𝑓𝑣)𝜆0 = (1 + 𝑃𝑐 +  𝑃𝑛𝑓𝑣 –  𝑃𝑐 ∗

𝑃𝑛𝑓𝑣) 𝜆0 (2.2) 

 

Оскільки комутатор представляє собою чергу M/M/1, середня затримка 

пакета на комутаторі при NFV_варіант1 можна отримати, використовуючи 

𝛬𝑠
варіант1

 і швидкість обслуговування 𝜇𝑠.  

Таким чином, середня затримка на комутаторі в першому варіанті 

дорівнює: 

 

𝑡𝑠
варіант1

=
1

𝜇𝑠−(1+𝑃𝑐 + 𝑃𝑛𝑓𝑣 – 𝑃𝑐∗𝑃𝑛𝑓𝑣) 𝜆0
   (2.3) 

 

Так як певна частина пакетів, що надходять від контролера, потрапить 

в модуль VNF, загальна швидкість потоку в VNF дорівнює: 

 

𝛬𝑓
варіант1

= 𝑃𝑛𝑓𝑣𝜆0      (2.4) 

 

Отже, затримка пакета в VNF може бути виражена як: 

 

𝑡𝑓
варіант1

=
1

𝜇𝑓−𝑃𝑛𝑓𝑣𝜆0
      (2.5) 

 

де 𝜇𝑓 швидкість обслуговування в VNF. 
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Для контролера надходження пакетів відбувається двома способами: 

певна кількість пакетів потрапляють в контролер з комутатора, так само в 

чергу контролера потрапляють всі пакети які залишають VNF. 

Перший випадок аналітично можна описати, як(1 + 𝑃𝑐 +  𝑃𝑛𝑓𝑣 –  𝑃𝑐 ∗

𝑃𝑛𝑓𝑣)𝜆0, другий як - 𝑃𝑛𝑓𝑣𝜆0.  

Об'єднуючи два випадки, загальну швидкість на контролері можна 

записати як: 

 

𝛬с
варіант1

= 𝑃𝑛𝑓𝑣𝜆0 + (𝑃𝑐 +  𝑃𝑛𝑓𝑣 –  𝑃𝑐 ∗ 𝑃𝑛𝑓𝑣)𝜆0 = 

(1 + 𝑃𝑐 +  𝑃𝑛𝑓𝑣 –  𝑃𝑐 ∗ 𝑃𝑛𝑓𝑣) 𝜆0      (2.6)

   

Як уже зазначалося - контролер є чергою M/M /1, тому затримку пакета 

на контролері можна обчислити: 

 

𝑡с
варіант1

=
1

𝜇с−(2𝑃𝑛𝑓𝑣+𝑃𝑐 + 𝑃𝑛𝑓𝑣 – 𝑃𝑐∗𝑃𝑛𝑓𝑣) 𝜆0
    (2.7) 

 

де 𝜇с швидкість обслуговування  на контролері. 

Виходячи з варіанту архітектури що розглядається, кожен пакет NFV 

повинен відвідати чергу комутатора і контролера двічі, а чергу модуля VNF 

один раз. Таким чином, можливо обчислити середню затримку для пакетів 

NFV, використовуючи вирази (2.3), (2.5) і (2.7). 

Запишемо аналітично середню затримку для пакетів NFV: 

 

𝑡загальна
варіант1

= 𝑡𝑓
варіант1

+ 2𝑡с
варіант1

+ 2𝑡𝑠
варіант1

   (2.8) 

 

Проведемо аналіз варіанту архітектури, яку було позначено, як 

NFV_варіант2. 
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З рис. 2.4 видно, що на комутатор надходять два типа пакетів: нові 

пакети та пакети, які перенаправляються з контролера. Отже, загальна 

швидкість потоку є такою: 

 

𝛬𝑠
варіант2

= 𝜆0 + 𝑃𝑐𝜆0 = (1 + 𝑃𝑐) 𝜆0    (2.9) 

 

Середня затримка пакетів   в комутаторі може бути виражена як: 

 

𝑡𝑠
варіант2

=
1

𝜇𝑠−(1+𝑃𝑐) 𝜆0
     (2.10) 

 

Загальна швидкість потоку в VNF дорівнює: 

 

𝛬𝑓
варіант2

= 𝑃𝑛𝑓𝑣𝜆0     (2.11) 

 

Отже, середню затримку пакетів d VNF для варіанту 2 можливо 

записати як: 

 

𝑡𝑓
варіант2

=
1

𝜇𝑓−𝑃𝑛𝑓𝑣𝜆0
     (2.12) 

 

Пакети, які потребують обробки контролером, повинні надсилатися 

йому з комутатора. Також пакети, що відходять від модуля ланцюжка 

сервісів, знову потраплять у чергу контролера. Поєднуючи ці два випадки, 

загальну швидкість потоку до контролера можна записати як: 

 

𝛬с
варіант2

= 𝑃с𝜆0 + ( 𝑃𝑐 ∗ 𝑃𝑛𝑓𝑣)𝜆0 = (1 +  𝑃𝑛𝑓𝑣 ) 𝑃𝑐𝜆0   (2.13) 

 

 

Оскільки контролер є системою M/ M /1, затримку пакетів на 

контролері можна розрахувати як: 
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𝑡с
варіант2

=
1

𝜇с−(1 + 𝑃𝑛𝑓𝑣 ) 𝑃𝑐𝜆0
     (2.14) 

 

Таким чином, можемо обчислити середню затримку пакетів для пакетів 

NFV для варіанту, що розглядається наступним чином: 

 

 

𝑡загальна
варіант2

= 𝑃𝑐(2𝑡𝑠
варіант2

+ 2𝑡с
варіант2

+ 𝑡𝑠𝑐
варіант2

+ 𝑡𝑓
варіант2

)

+  (1 −  𝑃𝑐 )(𝑡𝑓
варіант2

+ 𝑡𝑠
варіант2

)

= (1 −  𝑃𝑐 )𝑡𝑠
варіант2

+ 2 𝑃𝑐𝑡𝑐
варіант2

+  𝑃𝑐𝑡𝑠𝑐
варіант2

+ 𝑡𝑓
варіант2

 

 

 

де 𝑡𝑠𝑐
варіант2

 - середня затримка пакетів у модулі ланцюжка сервісів. 

 

В розділі 5 дисертаційної роботи проведено імітаційне моделювання та 

порівняння результатів імітаційного моделювання з результатами 

аналітичного моделювання. 

 

Висновки до розділу 2 

У цьому розділі були розглянуті моделі для двох архітектур SDN в 

поєднанні з NFV. Аналіз продуктивності представлених архітектур (зокрема 

затримки пакетів NFV) проводиться з використанням моделі M / M / 1. 

Результати аналітичного моделювання показують, що затримка пакета 

для NFV_варіант2 значно менша, ніж для NFV_варіант1. 

 Значне скорочення затримки (на 54,67%) для NFV_варіант2 в 

порівнянні з NFV_варіант1 відбувається з трьох причин: більш короткий 

маршрут, менше навантаження на контролер і менше навантаження на 

комутатор. 
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Швидкість обслуговування в VNF, μf, не впливає на інтервал затримки 

між NFV_варіант2 і NFV_варіант2, оскільки затримки пакетів в VNF 

однакові для обох. 

З іншого боку, зміни такого показника, як ймовірність появи пакета 

якому потрібно обслуговування NFV, Pnfv, матиме значні ефекти. Більше 

значення Pnfv викличе великий розрив затримки пакетів між NFV_варіант2 і 

NFV_варіант1, оскільки комутатор і контролер стають більш завантаженими 

для NFV_варіант2. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРОЕКТУВАННЯ ПЛОЩИНИ УПРАВЛІННЯ SDN  

 

Об'єднання сервісних функцій визначається як упорядкований набір 

сервісних функцій (SF), які пов'язані один з одним і відповідають за аналіз, 

класифікацію, стан і захист трафіку даних. Такі функції традиційно 

реалізовувалися за допомогою залежних від виробника проміжних пристроїв, 

але оскільки NFV набуває великий інтерес як гнучке і економічне рішення 

для заміни таких апаратних проміжних пристроїв програмними пристроями, 

що працюють на апаратному забезпеченні загального призначення в хмарі 

[33,34]. У цьому розділі спочатку досліджуються питання реалізації 

ланцюжків втратити зв'язку із мережею в «програмному» середовищі і, 

зокрема, складність площини управління SDN всередині хмарної граничної 

мережі, що реалізує NFV (підрозділ 3.1). Потім досліджується методологія 

проектування для реалізації площини управління SDN, яка здатна 

спрямовувати певні потоки даних до необхідних VNF і досягати повністю 

динамічного ланцюжка сервісів. Така методологія раніше застосовувалася на 

платформі OpenStack. 

 

3.1 Динамічне об'єднання функцій віртуальної мережі в 

прикордонних мережах 

 

Майбутні послуги обчислень, зберігання і підключення будуть 

надаватися програмно-визначеними інфраструктурами, побудованими 

відповідно до хмарної парадигми, де мережеві функції можуть бути 

віртуалізовані і виконуватися на основі апаратного забезпечення загального 

призначення [35]. Одним з найбільших переваг NFV - можливість для 

мережевих операторів динамічно і гнучко вибирати і застосовувати певні 

функції граничної мережі, необхідні для даного класу трафіку, призначених 

для користувача даних в даний момент часу. 
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Крім того, завдяки програмному характеру цих функцій, 

постачальники інфраструктури зможуть розміщувати конкретні екземпляри 

там, де вони дійсно необхідні, і динамічно переносити, дублювати або 

видаляти їх відповідно до виникаючих вимог. Такий підхід дозволить 

операторам зв'язку успішно поєднувати гнучке забезпечення якості 

обслуговування користувачів (QoS) з ефективним використанням ресурсів 

зв'язку. 

Така гнучкість в розгортанні функцій віртуальної граничної мережі 

незалежно від базового обладнання повинна поєднуватися з такою ж 

гнучкістю в управлінні трафіком призначеному для користувача даних 

незалежно від конкретної прийнятої площини пересилання. Дійсно, 

можливість направляти певні потоки даних до необхідних віртуальних 

пристроїв є ключовим фактором для досягнення повністю динамічного 

ланцюжка сервісів. 

Ще до появи NFV рішення Software Defined Networking (SDN), такі як 

OpenFlow [36], вважалися життєздатним варіантом для гнучкого напрямку 

трафіку до необхідних проміжних скриньок, створюючи проблеми 

проектування і інтеграції з існуючою інфраструктурою [36], [37]. 

Інші ключові аспекти включають правильний дизайн площини даних 

для досягнення повної програмованості мережі [38], а також 

високопродуктивну реалізацію віртуальних мережевих функцій (VNF) [39]. В 

роботі [40] обговорювалися проблеми, які стоять за площиною управління, 

яка здатна динамічно управляти станом VNF з урахуванням пов'язаного 

стану пересилання SDN. У наступних підрозділах будуть описані дії, які 

повинні бути запрограмовані в комутаторах OpenFlow для досягнення 

динамічного ланцюжка сервісів для двох типових прикладів, а саме реалізації 

прикордонних втратити зв'язку із мережею рівня 2 (L2) і рівня 3 (L3). 

Базовий сценарій і обидва тематичних дослідження спочатку описані в 

підрозділах 3.1.1 і 3.1.2. Розділ завершується перевіркою концепції за 
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допомогою платформи емуляції Mininet (яка використовувалася для надання 

практичного прикладу здійсненності і ступеня складності таких підходів). 

 

 

Рис. 3.1 Сценарій еталонної мережі з ланцюжком NFV на кордоні і 

динамічним управлінням трафіком 

 

3.1.1 Сценарій еталонної мережі 

 

Передбачуваний сценарій еталонної мережі показаний на рис. 3.1. 

Запозичуючи основну ідею з [41], передбачається, що інфраструктура 

телекомунікаційної компанії майбутнього матиме таку складність, яка буде в 

основному зміщена в бік кордону. Високопродуктивна плоска оптична 

мережа забезпечує широкосмугове підключення без збереження стану до 

ряду граничних мереж, де більшість функцій, необхідних для створення 

пропонованої послуги, надається у вигляді програмних пристроїв, здатних 

ізолювати кілька віртуальних машин, що виконуються поверх стандартного 

обчислювального устатковання загального призначення. Отже, 
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передбачається, що майбутні прикордонні мережі матимуть форму центрів 

обробки даних, де VNF можуть бути легко розгорнуті, клоновані, перенесені, 

знищені як свого роду службова послуга на вимогу, тобто відповідно до 

загальної парадигми хмарних обчислень. 

Однак, на відміну від типових хмарних обчислень або сервісів 

зберігання, ці хмарні прикордонні мережі мають особливий аспект, що 

полягає в тому, що багато VNF повинні застосовуватися для трафіку, що 

виходить і завершується за межами центру обробки даних. Більш того, щоб 

адаптуватися до нових умов мережі і завдяки гнучкості програмного 

забезпечення, тип, кількість і місце розташування VNF, через які проходить 

даний потік призначених для користувача даних, можуть змінюватися в часі. 

В принципі, вибір найбільш придатних VNF може бути результатом 

виконання інших VNF. Наприклад, функція класифікації трафіку може 

використовуватися для визначення того, яка функція кондиціонування 

трафіку (наприклад, формування або планування пріоритету) повинна 

застосовуватися до даного потоку даних користувача для поліпшення QoS. 

Хоча цей приклад нагадує традиційні рішення для забезпечення QoS, додана 

вартість його реалізації через NFV забезпечується набагато вищою гнучкістю 

управління програмними віртуальними пристроями, а не розгортанням 

апаратних проміжних пристроїв. 

Отже, інфраструктура периферійного мережевого центру обробки 

даних повинна бути досить гнучкою, щоб забезпечувати об'єднання VNF в 

ланцюжок. Це також означає, що є два важливі аспекти: просторовий 

ланцюжок і тимчасовий ланцюжок різноманітності. 

Розглядаючи приклад на рис. 3.1, два різних потоки призначених для 

користувача даних f1 і f2 в момент часу t0, в даному випадку виходять від 

однієї і тієї ж кінцевої точки користувача, повинні спочатку перетнути одну і 

ту ж VNF, потім повинні бути перенаправленні двом різним локальним 

функціям, і нарешті, відправляються до деяких віддалених прикордонних 

мереж, де після перетину додаткових VNF вони в кінцевому підсумку 



135 

 

досягають своїх пунктів призначення. В цьому випадку, оскільки f1 і f2 

одночасно активні, програмована мережа повинна забезпечувати рознесення 

просторового ланцюжка. 

Так само, припускаючи, що потік f2 піддається різним ланцюжкам 

обслуговування в два різних моменту часу t0 і t1, програмована мережа 

також повинна реалізовувати рознесення з тимчасового ланцюжка. 

Життєздатним підходом до забезпечення необхідної гнучкості в 

просторовому і тимчасовому розмаїтті ланцюжків є використання OpenFlow 

для правильного управління потоками трафіку. Логічно централізований 

контролер SDN відповідає за програмування і координацію граничних мереж 

і стежить за тим, щоб кожен потік даних користувача перетинав необхідні 

VNF в необхідному порядку. 

Крім того, будь-яка ініціалізація і зміна ланцюжка VNF повинні 

відповідати стандартним протоколам доступу користувачів. Складність 

досягнення цієї мети за допомогою реалізації OpenFlow обговорюється в 

наступних розділах з посиланням на два практичних прикладу розгортання 

ланцюжка VNF. 

 

3.1.2 Приклад з практики: топології рівня 2 і рівня 3 

 

В якості прикладу обраний оператор, що надає послуги зв'язку двом 

користувачам, які обмінюються трафіком з віддаленим хостом через 

граничний маршрутизатор. Передбачається, що кінцеві точки користувачів 

будуть реалізовані у вигляді віртуальних машин (VMU1 і VMU2), на яких 

виконуються додатки всередині платформи хмарних обчислень, яка 

безпосередньо підключена до периферійного мережевого центру обробки 

даних або навіть розгорнута всередині нього. Цей підхід слідує ідеї загальної 

інфраструктури центру обробки даних, що об'єднує хмарні сервіси і сервіси 

NFV для багатокористувацьких клієнтів, як це передбачено в реалізації 

OpenStack, описаної в [42]. Однак дослідження не втрачає спільності, якщо 
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будуть розглянуті інші сценарії з фізичним підключенням до приміщення 

користувача. 

У двох кінцевих користувачів є два різних типи угоди про рівень 

обслуговування (SLA): 

1. VMU1 є пріоритетним користувачем і при необхідності вимагає 

послуги прискорення глобальної мережі, але в разі наявності достатньої 

пропускної спроможності трафік цього користувача слідує традиційним 

правилам маршрутизації; 

2. VMU2 надає послугу «максимальних зусиль», тому вона слідує 

традиційної маршрутизації, якщо тільки користувачі з більш високим 

пріоритетом не входять до мережі (або вже знаходяться в ній); в цьому 

випадку трафік, що належить VMU2, проходить через функцію формування, 

тим самим обмежуючи використання смуги пропускання. 

Згідно парадигмі NFV, пересилання пакетів граничного вузла на 

віддалений хост (H1) реалізовано, як віртуальний маршрутизатор (VR). Інші 

VNF, що надаються як виділені віртуальні машини, включають: аналізатор 

трафіку на основі Deep Packet Inspection (DPI), прискорювач глобальної 

мережі (WANA) і інструменти управління трафіком (TC) ядра Linux для 

реалізації формування трафіку. З огляду на те, що в периферійному 

мережевому центрі обробки даних доступні різні VNF, проблема тепер 

полягає в тому, щоб правильно спрямувати потоки трафіку, щоб вони 

перетинали ланцюжок VNF, які реалізують правильні SLA для кожного 

користувача. По суті, потоки трафіку, які виходять від VMU2, повинні 

пересилатися відповідно до звичайної IP-маршрутизації, коли немає 

конкуренції за смугу пропускання, і перенаправляти на TC, коли потоки 

трафіку від VMU1 конкурують за вихідну смугу пропускання. Так само 

потоки трафіку від VMU1 повинні пересилатися відповідно до звичайної IP-

маршрутизації, коли немає конкуренції за смугу пропускання, і 

перенаправлятися в WANA, коли інший трафік з максимальною 

ефективністю конкурує за вихідну смугу пропускання. Отже, політики 



137 

 

управління трафіком повинні реалізовуватися динамічно, з урахуванням 

поточних потоків трафіку. Цим керує площина управління на основі SDN, 

яка буде програмувати площину пересилання відповідно до необхідного 

ланцюжка VNF. З огляду на гнучкість і міжрівневі операції, які 

припускаються підходом SDN, перше питання, на яке потрібно відповісти, 

полягає в тому, на якому логічному мережевому рівні слід реалізувати 

керуючі дії. Розглянуто наступні дві альтернативи: 

1. Топологія L2, показана на рис. 3.2, в якій мережеві функції 

реалізовані як віртуальні пристрої L2, підключені до одного широкомовного 

домену; 

2. Топологія L3, показана на рис. 3.3, в якій мережеві функції 

реалізовані у вигляді віртуальних пристроїв L3, підключених до двох різних 

широкомовних доменів, для цього необхідний шлюз (GW) в якості 

додаткової функції. 

 

 

Рис. 3.2 Топологія прикордонної мережі рівня 2 
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Рис. 3.3 Топологія прикордонної мережі рівня 3 

 

Завдяки особливостям рівня управління SDN ці два підходи 

забезпечують ідентичні результати, але мають різні плюси і мінуси. Взагалі, 

топологія L2 повністю прозора для кінцевого користувача, який передбачає 

пряме підключення до граничного маршрутизатора: в цьому випадку 

провайдер повинен розгорнути необхідний ланцюжок VNF, зберігаючи при 

цьому можливість підключення L2 на стороні користувача. 

З іншого боку, в топології L3 користувач завжди бачить проміжний 

шлюз (GW): провайдер повинен підтримувати прозоре з'єднання L3 при 

розгортанні необхідних VNF. Отже, динамічне управління трафіком і 

контролер SDN повинні бути спроектовані з урахуванням цих вимог 

прозорості. 

 

3.1.3 Логіка проектування для топології рівня 2 і рівня 3 

 

У цьому підрозділі зазначено, як і відповідно за якою логікою 

розробили контролер SDN для кожної з двох раніше представлених 

топологій, які були емулювані за допомогою Mininet 2.1 [43], з POX 0.2.0 в 

якості контролера OpenFlow (OF) 1.0. 
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Був застосований гібридний підхід, використовуючи комутатори, 

здатні обробляти трафік, як в традиційних мережевих пристроях, але також 

здатні використовувати переваги функцій OF, як було запропоновано в 

роботі [43]. 

Для кожного сценарію потрібна власна топологія і контролер які 

налаштовуються, оскільки вони стикаються з різними проблемами і різними 

діями при управлінні трафіком. При плануванні логіки контролера були 

визначені деякі правила, які не вимагають обробки потоку за потоком: 

зокрема, щоразу, коли пакет повинен бути перенаправлений з однієї із VNF 

або в VMU, або в VR, він може слідувати застарілим правилам пересилання. 

З цієї причини було вирішено встановити ці правила на етапі встановлення 

зв'язку між комутатором і контролером. Зокрема, на комутаторі S1 всі IP-

пакети, призначені для мережі 10.10.10.0/24, будуть оброблятися у 

відповідності з нормальною дією, що означає стандартну обробку L2 / L3. 

Так само на комутаторі S2 для всіх IP-пакетів, що приходять з мережі 

10.10.10.0/24. Таким чином, спочатку обидва комутатора запускаються з 

використанням вищезазначених правил, а інші додаються поступово після 

подій PacketIn, в залежності від типу потоку, що генерується VMU, і у 

відповідності з наступною логікою: 

• Повідомлення ARP і ICMP обробляються відповідно до звичайної дії, 

щоб забезпечити і перевірити базове з'єднання; 

• Повідомлення TCP і UDP обробляються динамічно, тобто вони 

обробляються відповідно до певних правил OF, які змінюються в залежності 

від умов мережевого трафіку, а також SLA кожного VMU. 

Приклад динамічного управління трафіком L3 і ланцюжки VNF 

показаний на рис. 3.4, де потоки f1 і f2 генеруються VMU1 і VMU2 

відповідно. Щоб застосувати управління трафіком, не можливо просто 

пограти з дією виведення (порти). Під час фази (1), позначеної зеленою 

лінією на рис. 3.4a, як тільки перший пакет f1 досягає S1, пакет 
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відправляється контролеру, що генерує подія PacketIn. Потім контролер 

встановлює правило, специфічне для двох кінцевих точок (VMU1 і H1).  

 

 

Рис. 3.4 Приклад динамічного управління трафіком L3: 

(а) перехідне ланцюгове з'єднання VNF по фазах (1), (2) та (3); 

(б) остаточне з'єднання VNF на фазі (4). 

 

Він не тільки вказує комутатору пересилати пакети з порту, до якого 

підключений DPI, але також вказує комутатору змінити адресу призначення 

рівня каналу даних на MAC-адресу, призначену інтерфейсу DPI. У той же час 

контролер встановлює наступне правило на комутаторі S2: пакети, які 

виходять із H1 і призначені для VMU1, що надходять з порту VR, будуть 
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перенаправлятися не тільки з порту, до якого підключений DPI, але і їх MAC-

адреси призначення. Адреса буде замінена на адресу, яка призначена 

інтерфейсу DPI. Таким чином, можливо направляти двонаправлений трафік 

f1 в сторону DPI, а також зменшувати кількість повідомлень, що 

відправляються з контролера, тим самим зменшуючи навантаження на 

контролер. Після завершення класифікації DPI, яка підтверджує 

відповідність f1 SLA VMU1, згідно з нашим сценарієм VMU1 переходить в 

фазу (2), позначену синьою лінією на рис. 3.4a. Використовуючи 

повідомлення flow mod () з більш високим пріоритетом в порівнянні з 

правилами, встановленими на етапі (1), контролер встановлює наступні 

правила: 

• на комутаторі S1 трафік, що виходить від VMU1 і призначений для 

H1, обробляється відповідно до нормальної дії, тому він слідує традиційній 

маршрутизації; 

• на комутаторі S2 трафік, що йде в протилежному напрямку від порту 

VR, також обробляється відповідно до нормальної дії. Таким чином, трафік 

перестає надходити в DPI і йде безпосередньо на шлюз завдяки вищому 

пріоритету правила. 

Ця конфігурація зберігається до тих пір, поки трафік f2 з 

максимальним зусиллям, що виходить від VMU2, не ввійде в мережу; як 

тільки трафік VMU2 досягає комутатора S1, контролер встановлює правила, 

еквівалентні описаним для VMU1 на етапі (1). Фаза (3) починається, і трафік 

VMU2 направляється в DPI, як показано на рис. 3.4a червоною пунктирною 

лінією (потік f2), в той час як інший потік (f1) продовжує проходити через 

GW. Після того, як DPI класифікує f2 як трафік з максимальним 

навантаженням, починається фаза (4), і на обох комутаторах встановлюються 

нові правила (з більш високим пріоритетом) у відповідності з наступною 

логікою: 

• на комутаторі S1 трафік, що виходить від VMU1 і призначений для 

H1, буде перенаправлений на порт, підключений до WANA, з відповідною 
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зміною MAC-адреси призначення; аналогічна політика застосовується до 

трафіку, що виходить від VMU2 і призначеному для H1, який замість цього 

буде перенаправлений на TC. 

• на комутаторі S2 трафік, що йде в протилежному напрямку від порту 

VR, буде перенаправлений в WANA, з відповідною зміною MAC-адреси 

призначення; аналогічна політика застосовується до трафіку, спрямованого 

на VMU2, який замість цього буде перенаправлений на TC. Таким чином, 

кінцевий ланцюжок послуг являє собою фазу (4), показану на рис. 3.4b, з 

синьою пунктирною лінією і червоною пунктирною лінією, які 

представляють потоки f1 і f2, відповідно. Що стосується топології L2 деякі з 

VNF використовують внутрішній міст для підключення вхідного порту до 

порту (наприклад, WANA і TC). Ця конфігурація створює петлі в топології. 

Ця проблема не може бути вирішена за допомогою застарілого протоколу 

Spanning Tree Protocol (STP), так як він відключить один з портів VNF, 

з'єднаних мостом, і заважає правильному проходженню пакетів через них. 

Таким чином, ця задача делегується контролеру шляхом установки 

відповідних правил на етапі встановлення зв'язку. Повідомлення ARP, ICMP, 

TCP і UDP обробляються з використанням тієї ж логіки, що і для топології 

L3, але на цей раз контролеру не потрібно мати справу з діями зі зміни MAC-

адреси, з огляду на єдиний домен мовлення L2. Варто відзначити, що кожен 

раз, коли новий потік входить в мережу, контролер дає команду комутатора 

пересилати свої пакети в VR і одночасно створювати дзеркала їх на 

інтерфейс DPI, так як це типова конфігурація L2 DPI. 

 

3.2 Підхід з використанням кінцевих автоматів 

 

Щоб розробити загальний підхід та метод до реконфігурації ланцюга 

обслуговування, моделюється поведінка площини керування SDN за 

допомогою абстракції Mealy Machine, зокрема кінцевого автомата (FSM). 

Контролер встановлює та керує правилами пересилання для потоків даних. 
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Потік f представляє потік трафіку на деякому логічному рівні. Тому 

ланцюжки послуг можуть бути застосовані до потоків, пов'язаних із 

застосуванням, потоків, пов'язаних з користувачами, та/або агрегованих 

потоків. Контролер SDN запускає потік для кожного f, який встановлює в 

мережі набір правил пересилання, що призведе до певної поведінки для 

реалізації певного ланцюжка послуг. Приклад діаграми стану FSM показаний 

на рис. 3.5.  

 

I0 C E N

D

 
 

Рис. 3.5 Приклад діаграми станів кінцевого автомата 

 

Переходи стану залежать від поточного стану та отриманих вхідних 

даних, тоді як кожен перехід породжує дію на f. Застосовуємо такі офіційні 

визначення: 

- стан s із кінцевої множини (в прикладі 𝑠 ∈ {𝐼0, 𝐶, 𝐸, 𝑁, 𝐷} 

- де 𝑠0 = 𝐼0- початковий стан); 

- вхід і із кінцевого набору (наприклад, 

𝑖 ∈ {𝑃𝐾𝑇_𝐼𝑁, 𝑆𝐿𝐴_𝐶, 𝑆𝐿𝐴 𝑁𝐶, 𝐶𝑂𝑁𝐺, 𝑁𝑂_𝐶𝑂𝑁𝐺}); 

- дії A (f, s, i) визначені відповідно до технології SDN, яка 

використовується для управлінням просуванням пакетів; 

- перехід стану T - це функція, яка відображає пару (s, i) парі 𝑠,, A (f, s, 

i). 

Набір вхідних даних i може складатися з подій (наприклад, PKT_IN 

представляє пакет, який прибув на контролер) і вихідних даних, що 

надходять від інших об'єктів, таких як DPI або монітор трафіку (наприклад, 

SLA_C і SLA_NC представляють вихідні дані, що надходять з DPI, означає, 
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що трафік відповідає чи не відповідає SLA, відповідно; в той час як CONG і 

NO_CONG представляють висновок, що надходить від монітора трафіку, 

який означає, перевантажена мережа чи ні, відповідно). 

Далі розглянуто конкретний приклад, тобто ситуація оператора мережі, 

який бажає застосувати принципи NFV в мультітенантному сценарії для 

динамічного забезпечення QoS і задоволення рівня обслуговування 

користувачів. Угода (SLA) в разі потенційного перевантаження мережі. 

Однак підхід до моделювання та експлуатації є загальним і може 

застосовуватися в інших ситуаціях. 

У цьому конкретному сценарії набір станів визначається, як на рис. 3.5. 

1. Init, Initial, в якому контролер може встановлювати загальні, 

незалежні від потоку правила пересилання в мережевих вузлах; це стан, з 

якого новий потік виходить щоразу, коли приходить новий потік f; 

2. C, класифікація, в якій новий потік f аналізується і класифікується 

для визначення SLA; 

3. E, примусове виконання, при якому QoS строго дотримується в 

потоці f відповідно до його SLA; 

4. N, невиконання, при якому для f QoS не забезпечується, тому що 

мережа не знаходиться в стані потенційної перевантаженості і для f може 

бути надано більше ресурсів; 

5. D, відкидання, в якому до потоку f застосовуються контролюючі дії 

(наприклад, пакети відкидаються), тому що він не відповідає SLA. 

Коли генерується новий потік f, тобто контролер породжує новий 

потік, який входить в стан C, в той час як дія A (f, 𝐼0, PKT_IN) включає 

управління потоком f в ланцюжок VNF, яка реалізує класифікацію потоків. 

Залежно від результату (вхід в кінцевий автомат), f може або 

контролюватися, якщо не відповідає (SLA_NC), або оброблятися у 

відповідності до вимог QoS (SLA_C). Ідея в останньому випадку полягає в 

тому, щоб спочатку слідувати консервативному підходу, що означає 

примусове виконання SLA з належним процесом управління і переходом в 
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стан E. Однак, якщо мережа не перевантажена і доступна достатня кількість 

ресурсів, потік f може оброблятися більш простим ланцюжком служб, який 

не забезпечує суворе дотримання QoS, і потік може перейти в стан N. 

Передбачається, що існує окремий об'єкт, який відповідає за 

моніторинг стану мережі, взаємодіючи з контролером через північний 

інтерфейс, об'єкт повідомляє, виникає (CONG) чи ні (NO CONG) потенційне 

перевантаження, дозволяючи потоку адаптивно перемикатися між станами N 

і E. 

Під будь-яким переходом між станами мається на увазі виконання 

управляючого впливу A (f, s, i) по потоку f. Хоча конкретні операції залежать 

від конкретної прийнятої технології SDN, можливо визначити додатковий 

набір загальних параметрів наступним чином: 

- 𝑁𝑇 = {𝑆𝑊1, 𝑆𝑊2, … , 𝑆𝑊𝑁𝑠𝑤
}, множина перемикачів топологій 

мережі; 

- 𝑆𝑊𝑗 = {𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑁𝑝,𝑗} – набір портів на j-м комутаторі; 

- 𝑈 = {𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑁𝑢
}, набір користувачів; 

- 𝑁𝐹 = {𝐹1, 𝐹2 , … , 𝐹𝑁𝐹
}, набір VNF; 

- 𝐶ℎ (𝑓, 𝑠) = {𝐹𝑙1
, 𝐹𝑙2

, … , 𝐹𝑙𝑛(𝑓,𝑠)
}, сервісний ланцюжок з n (f, s) VNF, 

який буде застосовуватися до потоку f у стані s. 

Тоді кожну дію можна виразити, як композицію елементарних задач. 

Визначимо кілька загальних: 

(𝑆𝑊𝑗,𝑃𝑚
) = 𝑔𝑒𝑡_𝑝𝑜𝑟𝑡(𝑢𝑘) 

(𝑆𝑊𝑗,𝑃𝑚
) = 𝑔𝑒𝑡_𝑖𝑛__𝑝𝑜𝑟𝑡(𝐹𝑙 , 𝑑)    (3.1) 

(𝑆𝑊𝑗,𝑃𝑚
) = 𝑔𝑒𝑡_𝑜𝑢𝑡__𝑝𝑜𝑟𝑡(𝐹𝑙 , 𝑑) 

де 𝑆𝑊𝑗 ∈ 𝑁𝑇,  𝑃𝑚 ∈ pm ∈ 𝑆𝑊𝑗, 𝑢𝑘  ∈  𝑈, 𝐹𝑙 ∈ 𝑁𝐹 і d ∈ {вхідний, 

вихідний}.  

Ці задачі забезпечують абстракцію для отримання інформації про 

топології, оскільки вони використовуються для виявлення комутатора 𝑆𝑊𝑗 і 

порта 𝑃𝑚, до якого підключений даний користувач 𝑢𝑘. 
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Для VNF зазвичай передбачається, що потоки трафіку можуть входити 

і виходити через різні порти, і що в багатьох випадках (наприклад, NAT) це 

залежить від напрямку пакету, вхідного або вихідного. Результат задач (3.1) 

необхідний для виконання іншої атомарної задачі: 

 

Flow_mod (𝑆𝑊𝑗 , cmd, opts, match, fwdlist),   (3.2) 

 

яка являє собою дію по виконанню команди cmd (наприклад, додавання 

або видалення правила пересилання) на комутаторі 𝑆𝑊𝑗, можливо, із 

зазначенням додаткових параметрів opts (наприклад, пріоритет або таймер), 

забезпечуючи збіг правил зіставлення потоків і конкретний список операцій 

пересилання fwdlist для застосування до потоку узгодження. 

За допомогою вищезазначених абстракцій запропонований кінцевий 

автомат може фіксувати послідовність операцій, які кожен потік контролера 

повинен виконувати у відповідному потоці, незалежно від базової мережевої 

інфраструктури і обраної технології SDN. Отже, контролер SDN може бути 

спроектований відповідно до пропонованої загальної моделі кінцевого 

автомата, тоді як конкретні дії, які будуть застосовуватися до вузлів 

пересилання, і конкретного протоколу південного інтерфейсу. Це включає, 

наприклад, також можливість позначати пакети, що пересилаються через 

кілька комутаторів, щоб мережа знала про поточний контекст VNF і сегмент 

ланцюжка. 

Таким чином, після ретельного аналізу проблем, що виникають при 

розгортанні NFV, і визначення набору дій, які повинні бути запрограмовані в 

мережі, прийнято рішення використовувати кінцевий автомат Мілі в якості 

загального підходу до реконфігурації ланцюжка послуг і моделювання 

поведінки площини управління SDN. Впровадження такого підходу 

підтверджується реалізацією експериментального дослідження на платформі 

OpenStack. 
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3.3 Оптимальна організація функцій віртуальної мережі 

 

3.3.1 Постановка задачі 

 

Після приблизно десяти років фундаментальних досліджень 

віртуалізації мереж, впровадження віртуальних мереж стає реальністю 

завдяки величезним інвестиціям, зробленим постачальниками 

телекомунікаційних послуг, постачальниками хмарних послуг. Переломний 

момент настав у 2012 році, коли заклики до експериментів і розгортання 

того, що було названо «віртуалізацією мережевих функцій (NFV)» [44], 

привели до створення галузевої дослідницької групи NFV в Європейському 

інституті телекомунікаційних стандартів (ETSI) [45]. З тих пір прикладні 

дослідження і розробки прискорили інвестиції, з кінця 2014 року були 

продемонстровані і розгорнуті попередні прототипи (що в деяких випадках 

призвело до комерціалізації). 

Увага дослідників мережевої віртуалізації тепер зосереджено на 

ключових аспектах систем NFV, які або не вважалися актуальними, або не 

розглядалися до того, як зусилля були прийняті організаціями по розробці 

стандартів (SDO). 

Центральну роль відіграє ініціалізація ланцюжка служб NFV [46], 

тобто проблема дозволу проходження потоку трафіку через попередньо 

обчислений або динамічно обчислюємий список вузлів VNF, з урахуванням 

того факту, що вузли VNF можуть бути розміщені і мігрувати між 

кластерами віртуалізації в залежності від призначення і попиту на існуючі 

ланцюжки або субланцюжки (sub-chains) VNF. 

Ключові аспекти, які варто згадати (і часто ігноруються в 

запропонованих стратегіях рішення): 

• зміни вхідної / вихідної швидкості передачі даних в VNF через певні 

операції VNF (такі як стиснення, як з функцією брандмауера, або функція 
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вихідного тунелювання, або декомпресія, як у функції вхідного 

тунелювання); 

• Затримка обробки та пересилання VNF, як параметр оркестрації. Вона 

дійсно може бути експоненціальною із завантаженням трафіку на VNF або 

постійною аж до максимального значення продуктивності, якщо 

використовуються рішення для розвантаження обчислень, такі як прямий 

доступ до пам'яті в обхід гіпервізора (як це робиться з Intel / 6WIND Data-

Plane Development Kit ), або аналогічні інші рішення «швидкого шляху». 

Наразі не відомі роботи, що в сукупності враховують всі ці аспекти. 

Більш того, як описано нижче, більшість підходів засновані на евристичних 

алгоритмах. Тому пропонується модель математичного програмування, що 

об'єднує всі перераховані аспекти, і метод пошуку рішень для реалізації 

відповідного великого розміру. Дослідження [48] оцінює деякі з них, 

підкреслюючи, що вони можуть мати співвідношення «дохід / вартість», 

рівне 50%, тобто спожито в два рази більше ресурсів, що передбачає 

наявність значного потенціалу оптимізації, яка досягається в цій області, 

незважаючи на велику кількість дослідницьких робіт по оркестровці VNF. 

У цьому розділі пропонується математична модель для вирішення 

завдання управління і оркестровки NFV (MANO) до оптимальності при 

розумних цільових показниках часу виконання. 

Фактично ETSI є еталонним SDO для специфікації функціональної 

архітектури високого рівня NFV. Високий рівень означає, що його 

ідентифікована роль - це специфікація основних функціональних блоків, їх 

архітектури і взаємозв'язків, елементи реалізації яких потім можуть бути 

точно розглянуті іншими SDO. 

ETSI визначає три компоненти [49] для архітектури NFV: функції 

віртуальної мережі (VNF); інфраструктура NFV (NFVI), включаючи 

елементи, необхідні для запуску VNF, такі як вузол гіпервізора і кластери 

віртуалізації; MANO, що обробляє операції, необхідні для запуску, міграції, 
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оптимізації вузлів і ланцюжків VNF, можливо, в координації з 

оркестраторами транспортної мережі. 

Таким чином, процедури MANO призначені для підтримки економії на 

масштабі NFV, так що фізичні ресурси віртуалізації NFVI (вузли NFVI), 

виділені для операцій NFV, ефективно використовуються як операторами 

NFVI, так і прикордонними користувачами. 

Перспективним варіантом використання NFV [50] для операторських 

мереж є віртуальне обладнання в приміщенні клієнта (vCPE), яке спрощує 

обладнання CPE за допомогою віртуалізованих індивідуальних мережевих 

функцій, розміщених в місцях доступу та агрегації мережі, як показано на 

рисунку 3.6. також інші багатообіцяючі варіанти використання, такі як 

віртуалізація кластера Evolved Packet Core (EPC) в базових мобільних 

мережахі віртуалізація базових станцій мобільного зв'язку [51]. 

 

а) традиційна CPE 
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б)vCPE 

Рис 3.6  а) Традиційне обладнання клієнтських приміщень (CPE) порівняно з 

б) віртуалізованим CPE (vCPE) з ланцюжком VNF. 

 

Операцій MANO багато, і вони варіюються від розміщення і створення 

екземплярів VNF для кращого задоволення вимог користувачів до об'єднання 

і маршрутизації ланцюжків VNF по транспортній мережі, позбавляє від 

декількох місць розташування NFVI. Частиною рішення про оркестровці 

також може бути конфігурація VNF для спільного використання серед 

активних запитів, при одночасному досягненні загальних цілей Traffic 

Engineering (TE) в транспортних IP-мережах, а також нових цілей 

ефективності NFV, таких як мінімізація кількості примірників VNF. У цьому 

контексті внесок автора виглядає наступним чином: 

• Визначається і формулюється за допомогою апарату математичного 

програмування завдання оптимізації розміщення і маршрутизації VNF (VNF-

PR), включаючи обмеження стиснення / розпакування і два режими затримки 

пересилання (з швидким шляхом і без нього), відповідно до цілей TE і NFV. 
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• Якісно і кількісно порівнюється підхід VNF-PR з успадкованим 

підходом вбудовування віртуальної мережі (VNE); наскільки відомо, жодна 

інша робота не пропонує такого порівняння. 

• Розроблено математико-евристичний підхід з урахуванням моделі, що 

дозволяє проводити експерименти також для великих екземплярів проблеми 

протягом прийнятного часу виконання. 

• Оцінка запропонованих рішень за допомогою моделювання. 

• Запропоновано стратегії розгортання NFV. 

 

3.3.2 Огляд публікацій за темою оптимізації розміщення і 

маршрутизації VNF 

 

Дослідження мережевої віртуалізації спочатку були викликані 

конвергенцією обчислень, сховищ і мереж в хмарних обчисленнях. Велика 

кількість робіт в літературі присвячено оптимізації розміщення віртуальних 

машин (ВМ) в відношенні, наприклад, балансування навантаження на сервер 

або енергозбереження [105], [106]. Віртуалізація мережі між віртуальними 

машинами також є проблемою, яка розв'язується в цій області, і визначається 

як проблема впровадження віртуальної мережі (VNE) для відображення 

набору логічних графів взаємопов'язаних віртуальних машин на графі 

підкладки. 

У NFV мережеві функції, які раніше виконувалися апаратними 

проміжними пристроями [107], тепер призначені для віртуалізації, як VNF. 

VNF можуть бути об'єднані в ланцюжок для надання певної послуги, також 

відомої як ланцюжок послуг / VNF. Постачальники послуг можуть 

розгортати певні ланцюжки послуг для задоволення вимог клієнтів 

відповідно до послуг мережі. Попередні роботи по оркестрації NFV, як 

правило, вирішують проблему оркестрації NFV, як проблему вбудовування 

віртуальної мережі (VNE), яка розглядає запити віртуальної мережі як логічні 

графи, які повинні бути вбудовані в мережу-підкладку. Це, наприклад, 
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випадок [108]. VNF розглядаються, як звичайні віртуальні машини, зіставлені 

з мережею контейнерів віртуальних машин, які пов'язані між собою через 

фізичні канали, на яких розміщуються логічні канали, що відповідають 

вимогам віртуальної мережі. 

Так само автори в [109] пропонують розміщення ланцюжка VNF, яке 

об'єднує проблеми маршрутизації розташування і проблеми VNE, вирішуючи 

спочатку розміщення, а потім ланцюжок. 

В [110] автори поділяють успадковану проблему VNE на два завдання 

впровадження: впровадження VM і впровадження ланцюжка сервісів, де 

ланцюжок сервісів вбудовується в віртуальні машини, і кожна віртуальна 

машина на фізичних серверах. Кожен ланцюжок послуг має певні вимоги, 

зокрема, вимога наскрізної затримки. 

В [111] автори розглядають конкретні обмеження, що гарантують 

якість вимог до сервісу з точки зору затримки пересилання і доступності 

сервісного ланцюжка. Для вирішення проблеми оптимізації витрат ресурсів 

пропонується модель цілочисельного лінійного програмування (ILP). Крім 

того, щоб впоратися з великими екземплярами, вводиться «жадібний» 

алгоритм, заснований на послідовному встановленні ланцюжків, щоб 

забезпечити майже оптимальне рішення за більш короткий час виконання. У 

більш загальному вигляді, що охоплює всі аспекти практичних операцій 

VNF, розміщення і маршрутизація VNF безпосередньо не відповідає 

класичній проблемі VNE. У VNE вузли віртуальної мережі необхідно 

розміщувати в базовій фізичній інфраструктурі. Однак, на відміну від VNE, 

при розміщенні та маршрутизації VNF: 

 - вимога - це не запит на багатоточкове мережеве з'єднання, а вимога 

маршрутизації потоку від пункту до пункту, тобто VNE вводить непотрібну 

надбудову, яка представляє проблему; 

- ланцюжок VNF, як правило, може мати вільний порядок, що не може 

бути легко представлено з точки зору моделі VNE; 
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- конкретні аспекти NFV, такі як затримки при пересилці, зміни вхідної 

/ вихідної швидкості передачі і склад VNF / ланцюжка (тобто спільне 

використання вузлів в термінології VNE і вибір між вузлами різних розмірів) 

не розглядаються в VNE. Їх включення ще більше збільшить тимчасову 

складність VNE (наприклад, в [112] затримка пересилання розглядається 

шляхом додавання «прихованих вузлів», що значно збільшує просторову і 

тимчасову складність). 

У цьому сенсі проблема розміщення та маршрутизації VNF ближче до 

проблеми місця розташування об'єкта, тоді як VNE ближче до проблеми 

відображення. Наразі пропонується спосіб вирішення проблеми - прийняття 

рішень NFV MANO [113], [114] є визначення проблеми розміщення і 

маршрутизації VNF (VNF-PR), безпосередньо адаптованої до середовища 

NFV, заради тимчасової складності, точність моделювання і практичної 

зручності використання. 

Це також підхід, прийнятий в декількох статтях в літературі [115], 

[116], [117]. В [118] автори розглядають онлайнову оркестрацію VNF, 

моделюючи її як задачу планування VNF і пропонуючи евристику, 

масштабовану з урахуванням онлайнової природи фреймворка. 

В [119] автори вивчають алгоритм двухкрітеріального наближення для 

цільової функції мінімізації витрат, а також для обмежень розміру вузлів. 

В [120] автори пропонують формулювання завдання розміщення і 

зв'язування VNF і модель ILP для її вирішення. Крім того, щоб впоратися з 

великими інфраструктурами, вони вводять процедуру довічного пошуку для 

ефективного спрямування вирішувача ILP до можливих, майже оптимальних 

рішень. 

На відміну від [121], [122], [123], в цій роботі зусилля спрямовані на 

більш загальному формулюванні проблеми розміщення і маршрутизації VNF. 

Крім зв'язування з гарантіями упорядкування VNF, також фіксуються і 

досліджуються практичні особливості стиснення і декомпресії потоку 

трафіку, які можуть бути накладені VNF на маршруті трафіку. Звичайний 
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підхід - покладатися на властивості графа, щоб знайти найкраще 

використання обмежених ресурсів при обслуговуванні більш широкого 

набору вимог. 

В [124] розглядається конкретна проблема розміщення вузла VNF з 

глибокою перевіркою пакетів (DPI) (без ланцюжка) з формальним 

визначенням проблеми і «жадібним» евристичним алгоритмом для її 

вирішення. 

В [125] автори пропонують евристику для розміщення і ланцюжки 

максимальної кількості VNF з обмеженням ємності; підхід лінійного 

програмування сформульований для ітерації обчислення k-найкоротших 

шляхів для кожного ланцюжка VNF і вибору того, який задовольняє 

максимальну довжину і кількість повторно використовуваних VNF. Для 

порівняння, запропоноване рішення враховує не тільки ефективність 

використання ресурсів, а й якість надання послуг (наприклад, затримку 

переадресації трафіку). Крім того, обговорюється компроміс між цілями 

ефективності використання ресурсів і цілями проектування мережевого 

трафіку. 

Останнім часом також розглядаються теоретико-ігрові підходи: в [126] 

автори пропонують евристику, засновану на іграх з маршрутизацією; в [130] 

автори пропонують розподілений підхід динамічного ціноутворення для 

розподілу вимог до вже розміщених екземплярів VNF з функціями випуклого 

перевантаження як для каналів, так і для VNF для управління 

перевантаженням. 

Нарешті, проблема розміщення та маршрутизації VNF також 

розглядалася в певних контекстах: бездротові локальні мережі [131] і оптичні 

мережі [132]. 

Докладний огляд розподілу і зв'язування ресурсів NFV був 

опублікований в [133]. Дана робота інтегрує в модель математичного 

програмування, специфічні особливості середовищ NFV, згадані у введенні і 

формалізовані нижче. 
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3.4 Математична модель досліджуваної мережі 

 

Нижче наводиться постановка задачі, її математичне програмне 

формулювання і опис можливих альтернативних варіантів настройки. 

Визначення розміщення і маршрутизація функцій віртуальної мережі (VNF-

PR). Проблема - мережа представлена графом G (N, A), де N - набір 

комутуючих вузлів, а A представляє можливі спрямовані з'єднання між 

вузлами. Маршрутизатор  𝑖 ∈ 𝑁 пов'язаний з ним кластер NFVI представлені 

одним і тим же вузлом; цей вибір дозволяє обмежити розмір графа і знижує 

обчислювальні витрати. 

Уявімо 𝑖 ∈ 𝑁 безліччю вузлів N, в яких розташовані кластери серверів 

NFVI. Ми розглядаємо набір вимог D, кожен запит k ∈ D характеризується 

джерелом 𝑜𝑘, одержувачем 𝑡𝑘, номінальною пропускною спроможністю 𝑏𝑘 

(статистично цікавою для попиту k) і послідовністю VNF різних типів, які 

повинні обслуговувати попит. Для кожної VNF зарезервована одна 

віртуальна машина, тому ми можемо еквівалентно говорити про виділення 

віртуальної машини або VNF на вузлі NFVI, що означає, що ми резервуємо 

необхідні ресурси (наприклад, ЦП, ОЗП) для розміщення віртуальної 

машини, на якій працює VNF. Завдання оптимізації VNF-PR полягає в тому, 

щоб знайти: 

• оптимальне розміщення примірників VNF над вузлами NFVI; 

• оптимальну маршрутизацію запитів і їх призначення в ланцюжках 

вузлів VNF. 

• за умови: 

- обмеження пропускної здатності каналу; 

- обмеження пропускної здатності вузла NFVI; 

- обмеження стиснення / декомпресії потоку VNF; 

- обмеження затримки пересилання VNF; 

- обмеження спільного використання вузла VNF; 
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- зміна сервісного ланцюжка VNF (повний або частковий) для 

кожної заявки. 

Мета оптимізації повинна містити показники продуктивності, як на 

рівні мережі, так і на рівні NFVI. У запропонованій мережевій моделі в якості 

метрики мережевого рівня приймаємо класичну метрику TE, тобто 

максимальне використання каналу, а в якості метрики рівня NFVI - міру 

загальних виділених обчислювальних ресурсів. Обидві цілі - послідовно - 

мінімізовані в моделі оптимізації. 

Крім того, передбачається, що: 

• Кілька примірників VNF одного типу (тобто з однаковою 

функціональністю) можуть бути розміщені на одному вузлі. Кожен 

екземпляр VNF може обслуговувати кілька вимог, але кожен запит не може 

розділити свій потік на декілька примірників VNF одного і того ж типу. 

• Споживання обчислювальних ресурсів VNF може бути виражено в 

одиницях оперативної пам'яті (наприклад, ОЗП) і обчислювальних 

процесорів (ЦП), але модель повинна бути досить універсальною, щоб 

інтегрувати інші обчислювальні ресурси. 

• Затримка, що вводиться екземпляром VNF, може відповідати одному 

з двох наступних режимів (як показано на рис. 3.7): 

 
Рис 3.7 Приклад профілів затримки пересилання VNF 
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Стандарт: VNF буферизує трафік на вхідних і вихідних віртуальних і 

фізичних мережевих інтерфейсах, так що затримка пересилання може 

розглядатися як опукла шматочно-лінійна функція сукупної швидкості 

передачі даних в VNF через підвищення використання буфера і втрати 

пакетів, як швидкість передачі збільшується, як показано в [125]. Це той 

випадок, коли VNF за замовчуванням працюють зі стандартними буферами і 

сокетами ядра і гіпервізора. 

Швидкий шлях (Fastpath): VNF використовують буфери з відносно 

невеликими розмірами і зменшують кількість копій пакетів в пам'ять, так що 

затримка пересилання залишається постійною до максимальної сукупної 

швидкості передачі даних, після якої пакети відкидаються (наприклад, це 

відбувається для рішення Intel / 6WIND DPDK fastpath [125]). 

На рис. 3.7 наведені приклади профілів затримки пересилання для двох 

випадків. 

 Для кожного вузла запиту і NFVI можна встановити тільки один VNF 

стиснення / розпакування. Це дозволяє підтримувати час виконання на 

прийнятному рівні, що не зменшує надмірно альтернативних варіантів 

розміщення VNF. Це припущення може бути ослаблене за рахунок роботи з 

розширеним графом і, як наслідок, збільшення обчислювального складності 

алгоритму. 

Параметри базової моделі: 

𝑁 – всі вузли;  

𝑁𝜐 ⊆ N – вузли, які мають кластери NFVI  

𝐴 ⊆ 𝑁 × 𝑁 – всі дуги (зв’язки)  

D – запити 

𝑅 – ресурси (CPU, RAM, ..) 

𝐹 - типи VNF. 

Параметри мережі: 

𝛾𝑖𝑗 – пропускна здатність каналу; 

Г𝑖𝑟 – потужність вузла 𝑖 ∈ 𝑁𝜐 за ресурсом 𝑟 ∈ 𝑅; 
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𝑜𝑘 – джерело запиту (вимога) 𝑘 ∈ 𝐷; 

𝑡𝑘 - пункт призначення запиту (вимоги) 𝑘 ∈ 𝐷; 

𝑏𝑘 – номінальна пропускна здатність 𝑘 ∈ 𝐷; 

𝑚𝑘
𝑓
 - 1, якщо запит 𝑘 ∈ 𝐷 робить запит VNF типа 𝑓 ∈ 𝐹 

𝑠𝑘
𝑓
 – коефіцієнт порядку VNF f, необхідний запитом k 

VNF/VM параметри: 

𝑟𝑟𝑟- потреба в ресурсі 𝑟 ∈ 𝑅 для VM 

𝑐𝑖
𝑓
 - максимальна кількість екземплярів VNF f на вузлі 𝑖2. 

Змінні базової моделі: 

𝑥𝑖𝑗
𝑘   - 1, якщо arc (i; j)  використовується запитом 𝑘 ∈ 𝐷; 

𝑧𝑖𝑘
𝑓𝑛

 - 1, якщо запит 𝑘 ∈ 𝐷 використовує n-й екземпляр VNF типу 𝑓 ∈ 𝐹, 

розміщеного на вузлі 𝑖 ∈ 𝑁𝜐; 

𝑦𝑖
𝑓𝑛

 - 1, якщо призначений n-й екземпляр VNF типу 𝑓 ∈ 𝐹 до вузла 

𝑖 ∈ 𝑁𝜐; 

𝜔𝑖𝑘
𝑓

 - 1, якщо запит k використовує VNF типу 𝑓 ∈ 𝐹 на вузлі 𝑖 ∈ 𝑁𝜐; 

𝑅 – ресурси (CPU, RAM, ..) 

𝐹 - типи VNF. 

𝑈 ≥ 0 - максимально допустиме використання дуги (зв'язку); 

𝜋𝑖𝑘 ≥ 0 – позиція вузла i на шляху, що використовує запит k. 

Математичне формулювання задачі 

Спочатку опишемо базову модель, яка не бере до уваги обмеження 

затримки і функції стиснення / розпакування. Причина такого вибору двояка. 

По-перше, це дає можливість більш чіткого пояснення моделі і 

покрокового введення технічних деталей, які дозволяють зберегти лінійність 

моделі; вже без цих двох функцій модель являє собою комбінацію дизайну 

мережі і розташування об'єкта. 

По-друге, оскільки модель виявилася складною для оптимального 

рішення з використанням сучасного вирішувача, розробляємо послідовну 
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процедуру, щоб скоротити час обчислення рішення. Зокрема, замість того, 

щоб вирішувати загальну модель з самого початку, вирішуємо послідовність 

завдань, де деталі моделі (затримка, стиснення / розпакування) додаються 

крок за кроком. Таким чином, дана презентація дозволяє продемонструвати 

особливості кожного компонента моделі. 

Базова модель VNF-PR: 

Вище наведені математичні позначення, що використовуються в 

наступному змішаному цілочисельному лінійному програмуванні (MILP), яке 

представляє собою базове формулювання проблеми VNF-PR. Були 

використані чотири сімейства довічних змінних. 

Перше сімейство використовується для представлення шляху, який 

використовує кожен запит: 

- 
k
ijx

 представляє використання каналу зв'язку за запитом к. 

Решта три сімейства довічних змінних використовуються для подання 

примірників VNF і призначення вимог екземплярів VNF. Кожен екземпляр 

VNF представлений трійкою (i; f; n) n-м примірником VNF типу f на вузлі i: 

- 
fn

iy  представляє розміщення екземпляра n VNF типа f на вузлі i; 

- 
fn

ikz  представляє призначення вимоги k екземпляру n VNF типа f, 

кілька запитів можуть бути призначені одному і тому ж екземпляру VNF; 

- 
f
ik  представляє призначення попиту k VNF типа f на вузлі i, 

конкретний екземпляр не вказується. Ця змінна введена для спрощення 

обмежень. Його можна видалити, використовуючи еквівалентність з сумою 

відповідних змінних z. 

Змінна U використовується для представлення максимального 

використання каналу в мережі, тобто максимальної частки пропускної 

здатності каналу, що використовується поточним рішенням. Змінна 

𝜋𝑖𝑘  використовується для подання положення вузла i на шляху, який 

використовується для маршрутизації запиту k. Це сімейство змінних 
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необхідно для наведення (повного або часткового) порядку в ланцюжку VNF. 

Як згадувалося раніше, розглядаються дві цільові функції: 

 - Мета TE: мінімізувати максимальне використання мережевого 

каналу: 

min U        (3.3) 

 

- Мета NFV: мінімізувати кількість ядер (ЦП), які використовуються 

створеними VNF: 

 

fn
i

Ni Ff cn

CPU yrr   
f

i

  
   ..1|

min

      (3.4) 

 

Перша мета дозволяє врахувати внутрішні коливання, пов'язані з 

інтернет-трафіком, і, отже, мінімізувати ризик раптового збою в мережевих 

з'єднаннях в разі, якщо вимоги до смуги пропускання відхиляються від 

очікуваних значень. Отже, мінімізація частки пропускної здатності каналу, 

яка може бути використана, побічно дозволяє контролювати перевантаження 

мережі. Останнє передбачає той факт, що сьогодні перший за вартістю 

модуль серверів віртуалізації, особливо з точки зору енергоспоживання і 

грошових витрат - це ЦП. 

Оскільки в загальних шаблонах віртуальних машин ресурс ОЗП 

позитивно корелює з ресурсом ЦП, розгляд ЦП, як індикатора довідкової 

вартості може також мати на увазі облік споживання ОЗП. 

Тепер уявімо обмеження. Обмеження балансу потоку для одного 

щляху: 
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  (3.5) 

 

Обмеження за коефіцієнтом використання: 
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Обмеження потужності вузла (використання VNF): 
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       (3.7) 

 

Кожен запит використовує рівно одну VNF кожного необхідного типу: 
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f
k

Nf c..n

fn
ik mFfDkz

f
i     (3.8) 

 

Обмеження (3.5) - (3.7) є обмеженнями узгодженості між двійковими 

змінними. VNF може використовуватися, тільки якщо він присутній, для 

даного вузла: 

 

f

iυ

fn

i

fn

ik cnFfNiDkyz 1..   ,  ,   ,         (3.9) 

 

Якщо запит не проходить через VNF, він не може його 

використовувати: 
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Допоміжні змінні для забезпечення узгодженості: 

FfNiDkωx υ
f

ik

c..n

k
ji

f
i

  ,   ,    ,
1


       (3.11) 

 

Нарешті, були введені обмеження, щоб уникнути нездійсненної 

маршрутизації і нав'язати порядок ланцюжка VNF: 

Попередження утворення ізольованих циклів: 
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Нав'язування порядку на віртуальні функції: 

 

   1221 :,,  , ,    -21- 21
f

k
f

kυ
f

ik
f

ikυikjk ssFffNjiDkωωN    (3.13) 

 

Якщо ми розглянемо обмеження балансу потоку (3.5) і обмеження 

пропускної здатності каналу (3.6), для кожної потреби - вибір дуг, що 

утворюють шлях плюс ізольований цикл, може бути можливим рішенням. 

У завданнях чистої маршрутизації ці рішення еквівалентні рішенням, в 

якому змінні маршрутизації по циклу видаляються, і зберігається тільки одна 

на шляху. Фактично, для цього нового рішення будуть дійсні, як обмеження 

(3.5), так і обмеження (3.6). Завдання об'єднує функції маршрутизації з 

проблемою місця розташування об'єкта, тому такі рішення не завжди можуть 

бути перетворені в простий шлях, просто видаливши цикл. 

Фактично, якщо об'єкт (VNF), який використовується запитом, 

знаходиться в циклі, видалення циклу призведе до неможливого рішенням. 

Отже, необхідно видаляти такі рішення безпосередньо в моделі, для цього 

було введено обмеження (3.12), за прикладом обмеженнями задачі 

комівояжера [126]. 

Змінна ik  представляє собою порядок вузла i на шляху, який 

обслуговує запит k, тому, якщо arc (i; j) існує, то jk буде як мінімум ik  плюс 

1. З іншої сторони, якщо arc (i; j) не існує ( 0k
ijx ), то обмеження не активне: 

ik  завджи менше, оскільки шлях може мати не більше υN всіх вузлів у графі.  

Таким чином, дозволені тільки рішення, що містять прості шляхи. Ці 

змінні також використовуються в рівнянні (3.13), щоб дозволити нав'язати 

запит на VNF на маршруті попиту k.  
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Вони предписують, що якщо запит k використовує VNF f1, розміщений 

на вузлі i, і його наступника  f2 (
12 f

k
f

k ss  ), який розміщений на вузлі  j, то на 

шляху маршрутизації запиту k вузол i повинен передувати вузлу j. 

2) Затримка пересилки VNF:  

Встановимо, що для кожного запиту Dk     дозволяється максимальна 

затримка L, щоб гарантувати певний рівень якості обслуговування (QoS). 

Затримка залежить від двох компонентів: затримки каналу, 

представленої параметром ij  для кожної дуги (i; j), і затримки VNF. 

Затримка VNF залежить від використовуваної моделі затримки (стандартна 

або швидкий шлях). Щоб зберегти максимально однакові позначення, 

введемо додаткову змінну 
f

ikl  для подання затримки, виконання запиту k, 

який проходить через VNF f, розміщену на вузлі i. Таким чином, ми 

отримуємо набір загальних для обох моделей обмежень, що обмежують 

загальну затримку: 

 

 
DkLlx
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      (3.14) 

 

Набір обмежень в залежності від обраної моделі затримки дозволяє 

обчислити значення змінної 
f

ikl . 

- Стандарт: затримка, що вводиться на вимогу k для використання VNF 

f, залежить від загального трафіку, що проходить через VNF (свого власного і 

одного з вимог інших). Назвемо  |q f
j 

 j-у компоненту шматочною 

лінеризацією функції затримки для VNF типа f, тоді отримаємо: 
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Можна помітити, що обмеження (3.15) активно тільки тоді, коли 

вимога використовує екземпляр n VNF f на вузлі i  1jn
ikz . В іншому випадку, 

оскільки загальна затримка обмежена L (обмеження (12)), будь-який член 

 f
jq повинен бути менше L, і, відповідно, обмеження є надлишковим  0ikl . 

Ми можемо помітити, що навіть якщо в стандартній моделі затримки немає 

теоретичного обмеження на допустиму смугу пропускання, обмеження (3.14) 

- обмеження загальної затримки для одного запиту (затримка пересилання 

VNF плюс затримка поширення) - накладає неявне обмеження на 

максимально досяжну смугу пропускання для одного VNF .  

- Fastpath: затримка фіксована, але накладається обмеження на 

загальний трафік, який може підтримувати VNF. Таким чином, ми отримуємо 

наступні два набору обмеження: 

Ff,NiDkll υ

ff
ik  ,     (3.16) 

f
iυ

f
max

Dk

fn
ikk c..n,FfNkBzb 1,  

    (3.17) 

 

Можна помітити, що обмеження (3.16) можуть бути підставлені 

безпосередньо в обмеження (3.14). Обмеження (3.17) припускають, що 

загальна смуга пропускання, що проходить через n-й примірник VNF типу f 

на вузлі i, обмежена максимальною величиною пропускної здатності, яку 

екземпляр VNF може підтримувати до відхилення запиту. Отже, в наших 

рішеннях запит не відкидається через механізм швидкого шляху. 

3) Стиснення / декомпресія з бітовою швидкістю: щоб представити 

можливість стиснення / розпакування потоків для деяких VNF, будуть 

потрібні деякі зміни в описі моделі. Введемо параметр fμ  стиснення / 

декомпресії для кожного типу VNF, 𝜇
𝑓

> 1 означає, що декомпресія 

виконується VNF f. Коли запит проходить через VNF 1fμ , його смуга 

пропускання змінюється, тому знання тільки маршрутизації (змінних x) 

недостатньо для визначення загального потоку по дузі. 
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З цієї причини вводимо змінну 
k
ij , яка представляє поток на дузі (i; j) 

для запита k. Ще один наслідок полягає в тому, що класичні рівняння балансу 

потоку більше не діють. Щоб розширити модель, не вводячи надмірної 

складності, припустимо, що при заданому вузлі i і вимозі k така потреба 

використовує не більше VNF f з коефіцієнтом стиснення / декомпресії  

 ( 1fμ ). 

Уявімо розширений граф, щоб розрізняти вузли доступу (вихідні / 

кінцеві вузли) і вузли NFVI. 

 

Рис 3.8  Дублювання вузла доступу i. 

 

Кожен вузол доступу i дублюється у вузлі i', як показано на рис. 3.8 

дуга (i, i') буде додана, а всі дуги (i, j), що походять від вузла доступу i, 

будуть перетворені на дуги (i ', j). 

Крім того, додаємо змінну, яка представляє потік попиту k, що 

надходить у вузол i та використовує екземпляр n VNF типу f. Якщо попит 

проходить через VNF з коефіцієнтом стиснення/декомпресії fμ , то вихідний 

потік вузла пропорційний вхідному: 
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або еквівалентно: 
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Це рівняння є дійсним лише в тому випадку, якщо попит k 

використовує екземпляр n VNF f на даному вузлі i (затримка залежить від 

пропускної спроможності передачі одного екземпляра). Тому, щоб отримати 

дійсне рівняння, потрібно записати: 
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обмеження стверджує, що вхідний та вихідний 

потоки однакові, тобто якщо жоден VNF не проходить, потік залишається 

незмінним. Для всіх VNF f отримано такий самий результат, що 1 f  (без 

стиснення/декомпресії). З метою лінеаризації цього обмеження було введено 

змінну 
fn

ikψ  ( нелінійне уявлення): 
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 ,:  

 

Обмеження можна лінеаризувати за допомогою рівнянь, iM що 

дорівнює  




Aij

ji
, , що представляє максимальну кількість потоку, яка може 

увійти у вузол i. Якщо   11  fn
ikf z  представляти потік попиту k, що входить 

у вузол i і проходить через екземпляр n VNF f, інакше він дорівнює нулю. 

Тепер можна представити нові обмеження, які необхідно додати до базової 

моделі VNF-PR: Баланс потоку для вузлів доступу: 
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(3.18) 

 

Баланс потоку та стиснення/декомпресії для вузлів NFVI та для 

кожного запиту: 
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  (3.19) 

 

Узгодженість між змінними шляху та потоку: 
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Обмеження лінеаризації стиснення/декомпресії VNF: 

 

 
  f

iυ
fn

ik
AjiNj

i
k
ij

fn
ik cn,Ff,NiDkzMψ 1,    1

,:

 
    (3.22) 

 
  f

iυ
fn

ik
AijNj

i
k
ji

fn
ik cn,Ff,NiDkzMψ 1,    1

,:

 
    (3.23) 

f
iυ

fn
iki

fn
ik cn,Ff,NiDkzMψ 1,         (3.24) 

 

Одне VNF стиснення/декомпресії на вузол і запит: 
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     (3.25) 

 

Формула (3.18) представляє баланс потоку для вузлів доступу. У вузлі 

призначення кількість потоків встановлюється рівною попиту, помноженому 

на всі фактори стиснення всіх необхідних VNF. Формула (3.19) представляє 
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баланс потоку для даного вузла, який має можливість розміщення VNF 

(NFVI). Формули (3.20)-(3.21) дозволяють з'єднати змінні x  таким чином, що 

тільки якщо arc (i, j) використовується попитом k, тобто змінна 1k
ijx  може 

відрізнятися від нуля. Оскільки попит проходить через VNF, який може 

стискати або декомпресувати потік, тоді можливо визначити верхню та 

нижню межу для попиту, які: 





1:

 
fμFf

k
max
k bb

та 





1:

 
fμFf

k
min
k bb

. Змінні x все ще 

необхідні для накладання усунення ізольованих циклів та порядку у 

ланцюжку VNF. Обмеження коефіцієнта використання слід змінити таким 

чином: 

 

  AjiU ij
Dk

k
ij 



,   
    (3.26) 

 

Щоб врахувати комбінований ефект стиснення/ декомпресії та 

затримки VNF, потрібні деякі модифікації. 

Для стандартної моделі обмеження (3.15) змінюються наступним 

чином: 

 

𝑙𝑖𝑘
𝑓

≥ ∑ 𝜓𝑖𝑑
𝑓𝑛

𝑑∈𝐷

− 𝐿(1 − 𝑧𝑖𝑘
𝑓𝑛

) 

∀𝑘∈  𝐷, 𝑖 ∈  𝑁𝜐, 𝑓 ∈  𝐹, 𝑛 ∈  1. . 𝑐𝑖
𝑓

, 𝑗 ∈  1. . 𝑛𝑔       (3.27) 

 

 

Для моделі швидкого шляху обмеження (3.17) змінюються таким 

чином: 

 

𝑙𝑖𝑘
𝑓

≥ ∑ 𝜓𝑖𝑑
𝑓𝑛

𝑑∈𝐷

≤ 𝐵𝑚𝑎𝑥
𝑓  

                                       ∀𝑖∈  𝑁𝜐, 𝑓 ∈  𝐹, 𝑛 ∈  1. . 𝑐𝑖
𝑓
    (3.28) 
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У таблиці 3.1 підсумовано різні моделі. У першому стовпці коротке ім'я 

використовується для позначення кожної моделі, у другому стовпці 

повідомляється про обмеження, необхідні для маршрутизації моделі, 

місцезнаходження та ємність ресурсів. У третьому та четвертому стовпцях 

повідомляється про затримки та обмеження стиснення/декомпресії. 

 

Таблиця 3.1 – Параметри моделей 

Features Constraints 

routing/location latency profile bit-rate 

basic 

basic-lat 

basic-lat-cd 

(3), (4), (5)-(11) 

(3), (4), (5)-(11) 

(3), (24), (5)-(11) 

 

(12), [(13) vs (14)-(15)] 

(12), [(13) vs (14)-(15)] 

 

 

(16)-(23) 

 

Багатоцільове математико-евристичне рішення 

Наразі існує багатоцільова проблема: мінімізація максимального 

використання каналу, що відображає бачення, орієнтоване на провайдера, 

щодо покращення якості обслуговування (яке суворо пов'язане з 

перевантаженням каналів, особливо для послуг у режимі реального часу) та 

мінімізація витрат на інфраструктуру віртуалізації, що оцінюється як 

кількість необхідних процесорів на рівні NFVI, що відображає цілі 

постачальника NFVI. Такий багатоцільовий підхід має особливий сенс, коли 

постачальник послуг NFVI є іншою організацією, ніж провайдер. Ці дві цілі 

конкурують; насправді, щоб отримати низький рівень використання, 

необхідно виділити велику кількість VNF. 

Вирішено поставити пріоритети перед цілями: спочатку мінімізуємо 

максимальне використання каналу (U), а потім витрати на NFV (загальна 

кількість використанних ЦП). Називаємо це ціллю TE-NFV.  

На практиці виконуємо перший крок оптимізації, щоб знайти найкраще 

рішення відповідно до максимального використання посилання (U*), а потім, 

зберігаючи найкраще значення, знайдене на першому кроці, як параметр 

(тобто додаючи обмеження U≤U* ), зводимо до мінімуму другу ціль (вартість 
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NFV). Насправді, для заданого оптимального значення першого кроку, для 

другого кроку доступні різні можливі конфігурації, і за рахунок цього 

другого кроку можна досягти значного зниження первинних витрат без втрат 

щодо первинної мети (максимальне використання каналу). 

Щоб зрозуміти вплив накладання максимального обмеження 

використання каналу на вартість NFV, вирішино вивчити чутливість другого 

кроку оптимізації до оптимального значення U*. Тому повторно оптимізуємо 

другу мету, послаблюючи обмеження на максимальне використання каналу 

за допомогою параметра α, тобто використовувати обмеження U≤α+U* 

замість U≤U*. Збільшуємо α крок за кроком, поки вартість NFV більше не 

зменшується. Це значення спочатку мінімізує вартість NFV, а потім-

максимальну вартість використання лінії зв'язку (NFV-TE). 

З попередніх тестів виходить, що оптимізація повної моделі є дуже 

дорогою, і що час обчислень можна значно скоротити, виконуючи 

послідовність оптимізації, починаючи від базової моделі до повної. 

 Результат кожного кроку використовується як відправна точка для 

наступного, так званого теплого запуску, який дозволяє скоротити час 

обчислень та/або створити кращі рішення або прогалини (коли оптимізація 

припиняється до досягнення оптимального рішення).  

Якщо бути точнішим, послідовність моделей, які  оптимізуються - це 

спочатку основна (враховується лише маршрутизація попиту, розташування 

VNF та ємності), потім basiclat (додається затримка) і, нарешті, basic-lat-cd 

(затримка та стиснення/декомпресія), в табл. 3.1 для повного опису моделей 

та рівнянь. 

Найбільш складною моделлю з точки зору оптимізації є остання 

модель basic-lat-cd. З цієї причини потрібно надати можливе початкове 

рішення (теплий старт) для цього кроку. З цією метою попередній крок, 

оптимізація моделі базової ширини, має бути зроблено з деякими незначними 

змінами. Функція стиснення/декомпресії змінює кількість потоку, який 

перетинає графік, тому, щоб гарантувати, що рішення другого кроку 
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можливо для останнього, необхідно направити найгіршу кількість потоку, 

враховуючи той випадок, коли всі VNF з декомпресією вже застосовуються 

до потоку попиту. 

Результати обчислювальної функції NFV є більш складними, ніж 

функція TE. Тому для отримання оптимального рішення цілі NFV 

використовується процедура бісекції щодо кількості виділених VNF/VM, 

щоб гарантувати оптимальність рішення, навіть якщо за один крок 

розв’язувач не може це гарантувати: тобто на кожному етапі крок бісекції, 

якщо знайдено можливе рішення, кількість VNF/VM ділиться на два, а якщо 

неможливого рішення немає, його збільшують удвічі. З чисельних 

експериментів помітно, що для проблеми визначення того, що екземпляр є 

нездійсненним (фіксуючи максимальну кількість екземплярів VNF), за 

допомогою об'єктива TE, обчислення менш складне, ніж вирішення моделі 

оптимальності за допомогою цільової функції NFV. З цієї причини 

прискорення, отримане за допомогою процедури бісекції, дозволяє вирішити 

до оптимальності або отримати рішення з невеликим зазором у більшій 

кількості випадків, ніж безпосередньо вирішення об'єктивної задачі NFV. 

Подальші вдосконалення моделі 

Модель, яка надана вище, можливо, може бути вдосконалена та 

налаштована відповідно до конкретних вимог. Нижче перераховано можливі 

варіанти, а також відповідні варіації моделювання. 

Правила щодо спорідненості та проти спорідненості VNF: через 

конфіденційність, надійність чи інші причини постачальник може захотіти 

запровадити правила щодо розміщення певних типів VNF: розміщувати чи не 

розміщувати їх на певних серверах, групувати чи не групувати разом тощо. 

Такі специфічні правила розміщення VNF називаються правилами 

спорідненості та/або правилами проти спорідненості [127].  

Щоб розширити модель з урахуванням їх, найпростіший спосіб - 

запровадити нову змінну, що представляє наявність певного типу VNF f на 

даному вузлі i (модель дозволяє мати кілька копій одного і того ж тип VNF 
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на тому ж вузлі). Назвемо цю змінну 𝜐𝑖
𝑓, вона буде дорівнює одиниці, якщо 

VNF типу f знаходиться на вузлі i. Щоб узгодити ці змінні з уже визначеними 

змінними y 𝑦𝑖
𝑓𝑛, потрібно додати: 

 

∑ 𝑦𝑖
𝑛𝑓

𝑛∈1..𝑐
𝑖
𝑓

≤ 𝑐𝑖
𝑓

𝜐𝑖
𝑓

 

 

∀𝑖∈  𝑁𝜐, 𝑓 𝜖 𝐹 

 

Точніше, загальні правила спорідненості/не спорідненості такі: 

-Правила спорідненості VNF-VNF: якщо два VNF часто спілкуються і 

повинні мати спільний вузол, можемо захотіти зберегти VNF разом, щоб 

зменшити трафік через мережі та покращити ефективність трафіку. Нехай 

Aff𝑉𝑉𝑓1𝑓2 буде параметром, рівним одиниці, якщо 𝑓1та  𝑓2 повинні мати 

спільний вузол. Тоді: 

 

𝜐𝑖
𝑓1

= 𝜐𝑖
𝑓2

   ∀(𝑓
1
, 𝑓

2
) ∶ Aff𝑉𝑉𝑓1𝑓2= 1 

 

 

або обмежено підмножиною вузлів 𝑆 ∈  𝑁𝜐: 

∑ 𝜐𝑖
𝑓

𝑖∈𝑆

= 1 

..  ∀(𝑖, 𝑓) ∶ 𝐴𝑓𝑓𝑉𝑆𝑖
𝑓

= 1 

 

-Правила проти спорідненості VNF-VNF: може знадобитися 

встановити кілька екземплярів одного і того ж VNF на декількох серверах, 

щоб підвищити надійність VNF від збоїв. Нехай 𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓  -параметр проти 

спорідненості; потім нав'язуємо, що принаймні 𝑛𝑏𝑀𝑖𝑛 вузли розміщують 

VNF: 

∑ 𝜐𝑖
𝑓

𝑖∈𝑁𝑠

𝜐𝑖
𝑓

≥ 𝑛𝑏𝑀𝑖𝑛 
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.. ∀𝑓: 𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓=1 

 

 

якщо різні VNF не можуть бути розташовані спільно, нехай 𝐴𝐴𝑓𝑓𝑉𝑉𝑓1𝑓2 

буде параметром проти спорідненості: 

 

𝜐𝑖
𝑓1

+ 𝜐𝑖
𝑓2

≤ 1   ∀(𝑓
1
, 𝑓

2
): 𝐴𝐴𝑓𝑓𝑉𝑉𝑓1𝑓2 = 1 

 

 

Правила проти спорідненості VNF-серверу: можливо необхідно буде 

уникати ресурсоємних VNF, які розміщенні на певних критично важливих 

серверах. Нехай 𝐴𝐴𝑓𝑓𝑉𝑆𝑖
𝑓- параметр анти-спорідненість: 

 

𝜐𝑖
𝑓

= 0   ∀(𝑖, 𝑓): 𝐴𝐴𝑓𝑓𝑉𝑆𝑖

𝑓
= 1 

 

Результати висвітлення розділені на дві основні частини: по-перше, 

нижче наведені результати з використанням алгоритмів VNF-PR для різних 

варіантів тематичного дослідження розповсюдження, спрощених та різних 

моделей та значень замовлень пересилок VNF. По-друге, представляються 

результати порівняння алгоритмів VNF-PR та алгоритмів VNE. 

 

3.5 Результати тестування алгоритмів VNF-PR у різних тематичних 

дослідженнях та різних профілях заримки пересилок VNF 

 

У цьому підрозділі показані результати експериментів з моделлю та 

алгоритмом VNF-PR за різними сценаріями. 

Спочатку представляються налаштування параметрів, а потім аналіз 

результатів.  

1) Налаштування: для вищої оцінки була прийнята трьохрівнева 

топологія, представлена на рис. 3.9. 

Кожен граничний вузел підключається до двостороннього вузла 

агрегації, кожен вузел агрегації пов'язаний з двома базовими увзлами, а 
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базові вузли повністю пов'язані. Будем вважати, що ця топологія дає хорошу 

абстракцію для представлення поточної стратегії розвитку NFV: периферійні 

мобільні засоби представлені граничними вузлами, точками присутності - 

узлагуванням агрегації, центральною обробкою даних - основними вузлами. 

Крім того, топологія симетричного графіку дає два основні ефекти: 

вона дозволяє краще аналізувати розподіл VNF та впливати на обмежувачі 

та, з іншого боку, створює дуже простий приклад для фазової оптимізації, що 

дозволяє протестувати модель у стресовому стані. 

Що стосується VNF, розглянемо три типи шаблонів VNF для кожної 

потреби у трафіку: один з режимом розбору, один з режимом декомпресії та 

третій без збігу / декомпресії. Для ілюстрацій, кожен із цих шаблонів типу 

VNF: брандмауер VNF для розширення (за рахунок того, що він блокує 

частину, що відноситься до трафіку / пакетів), глибокої перевірки пакетів 

(DPI) для випадків без перегляду, для декомпресій та «налаштування, що 

включає VNF» для запаковки (коли заголовки додаються до пакетів у 

кінцевій точці входу). Було розглянуто строгий порядок упорядкування 

цільових VNF: увімкнуто VNF між мережевого екрану, потім VNF DPI і, 

накінечник, VNF входило в туннелювання. 

Кожен екземпляр VNF повинен зарезервувати власну віртуальну 

машину, і далі розглядається один шаблон віртуальної машини, що вимагає 1 

ЦП і 16 ГБ ОЗП. 

У таблиці 3.2 представлені параметри оцінки мережевих ресурсів. 

Розміри вузлів NFVI збільшуються від краю до ядра: 3 ЦП і 40 ГБ ОЗП на 

кожному граничному вузлі, 5 ЦП і 80 ГБ ОЗП на кожному вузлі агрегації і 10 

ЦП і 160 ГБ ОЗП на основних вузлах. Фізичні канали також мають різну 

пропускну здатність для подання реалістичних параметрів: канали агрегації 

розраховані таким чином, що існує ризик насичення каналів. 
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Рис. 3.9 Прийнята топологія мережі та приклади рішень VNF-PR 

Використання каналів вище 100%, якщо розподіл трафіку не 

оптимізовано, в той час як основні посилання розраховані таким чином , що 

існує дуже низький ризик виникнення вузьких місць. Затримки каналу 

встановлюються таким чином, щоб впоратися з різними географічними 

областями: 1 мс для граничних каналів, 3 мс для каналів агрегації і 5 мс для 

основних каналів. 

 

Таблиця 3.2 - Тестові налаштування мережевих ресурсів 

Налаштування вузла NFVI 

Вузол NFVI Блок процесору RAM (GB) 

Крайові вузли 3 40 

Вузли агрегації 5 80 

Вузли ядра 10 160 

Налаштування фізичних зв’язків 

 Пропускна здатність Затримка (мс) 

Крайові зв’язки 1 1 

Зв’язки агрегації 0.5 0.5 

Зв’язки ядра 1 5 
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Тести проводилися з використанням двох різних тематичних 

досліджень для розподілу попиту: Інтернет і віртуальна приватна мережа 

(VPN). У тематичному дослідженні Інтернету (наприклад, потік, виділений 

червоним на рис. 3.9), запити трафіку відправляються кожним граничним 

вузлом (наприклад, кінцевим користувачем) кожному базовому вузлу 

(наприклад, центру обробки даних) і від кожного базового вузла граничному 

вузлу, що означає, що в цьому випадку і граничні вузли, і базові вузли є 

вузлами доступу (тобто там, де генеруються запити); в той час як у випадку 

використання VPN (наприклад, потік, виділений синім кольором на рис. 3.9), 

граничні вузли відправляють один одному запити трафіку, що означає, що 

набір граничних вузлів відповідає набору вузлів доступу. Загальна кількість 

вимог до трафіку є різною для двох тематичних досліджень (36 для Інтернету 

та 30 для VPN), але для порівняння був збережений постійний середній 

загальний обсяг трафіку (сума вимог) в мережі. 

Як показано в табл. 3.3, запити генеруються випадковим чином з 

рівномірним розподілом необхідного обсягу смуги пропускання в заданому 

інтервалі [a, b] таким чином, що прикордонні запити не можуть створювати 

вузьке місце на прикордонних каналах, тобто A = 0,1 і b = 0,14 в 

тематичному дослідженні Інтернету, a = 0,13 і b = 0,17 в тематичному 

дослідженні VPN. 

Ці значення дозволяють підтримувати загальний обсяг трафіку на 

одному рівні для двох тематичних досліджень. Щоб отримати більш значущі 

результати, ніж один примірник запиту, генеруємо 10 випадкових 

примірників попиту для кожного тематичного дослідження. 

 

Таблиця 3.3 - Тестові налаштування трафіку 

Дослідження |D| a b 
Середня загальна сума 

обсяг трафіку 

Internet 36 0.1 0.14 |D| * (A-B)/2 = 4.5 

VPN 30 0.13 0.17 |D| * (A-B)/2 = 4.5 
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Були проведені тести як для Інтернету, так і для VPN під стандартні 

профілі затримки і профілі затримки Fastpath. Ці два профілі відрізняються 

своєю поведінкою по відношенню до пропускної спроможності: fastpath має 

фіксовану затримку і відхиляє запити, що перевищують заданий поріг, в той 

час як стандартний профіль може прийняти більшу кількість запитів при 

більшій затримці. Для обох профілів однакова наскрізна затримка 

призначається смузі пропускання, що відповідає порогові швидкого шляху. 

Це дозволяє краще порівняти поведінку двох профілів. За допомогою fastpath 

оцікується агрегація вимог до порога (в межах гранулярності вимоги і 

можливості маршрутизації), тоді як зі стандартним профілем, може бути 

допущена велика затримка (до тих пір, поки залишаємося в межах загального 

граничного значення затримки), щоб зменшити кількість примірників VNF. 

Крім того, розглядається два рівня наскрізної затримки (L): строгі і вільні 

значення (15 мс і 20 мс відповідно). Якщо бути точним, проводимо тести зі 

строгими і вільними межами затримки для наступних комбінацій сценаріїв: 

• Мета TE і мета TE-NFV з: 

- Профіль попиту в Інтернеті: 

* Стандартний режим пересилання 

* Режим швидкої переадресації 

- Профіль попиту на VPN 

* Стандартний режим пересилання 

* Режим швидкої переадресації 

Загалом для 16 різних випадків (кожен з них повторюється для 10 

випадкових породжених випадків попиту). Модель реалізована та вирішена 

за допомогою AMPL та CPLEX 12.6.3.0. Час виконання обмежується 600 

секундами для кожної базової фази оптимізації ТЕ (тобто базової моделі та 

базової ширини моделі) та 800 секунд для повної фази ТЕ (а саме моделі 

базової шини). 

2) Також представлені загальні міркування з точки зору обчислень, 

представлення результатів з точки зору оптимальності та розриву рішень. 
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 Наводиться детальний аналіз структури та властивостей рішення з 

точки зору мережевих та системних показників. Представлені усереднені, 

мінімальні та максимальні результати завершеного етапу об’єктивної TE (з 

використанням часового обмеження 800 секунд) для тематичних досліджень 

Інтернету та VPN з урахуванням 10 випадкових випадків. Помічається, що як 

для випадків Інтернету, так і для VPN, результати повної об’єктивної стадії 

TE всіх 10 тестових екземплярів є стабільними: близько 0,45 у випадку 

Інтернету та 0,60 у випадку VPN. Отримані результати мають середній 

розрив оптимальності 15%. У деяких випадках оптимальність рішення 

сертифікована (тобто розрив оптимальності становить 0%), а в гіршому 

випадку розрив оптимальності становить 25%. Ці прогалини оптимальності 

можуть здатися великими, але необхідно зауважити, що розрив 

оптимальності - це лише верхня межа до відстані від оптимального значення, 

а в деяких випадках, навіть якщо поточне рішення показує великий розрив, 

воно може бути оптимальним. Тому для подальшого вивчення цього аспекту 

були проведені деякі додаткові випробування з більш тривалим часовим 

обмеженням (2 години) для підтвердження, що рішення, знайдені з меншим 

(800 с) часовим обмеженням, були оптимальними. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Розроблено метод реконфігурації ланцюжка обслуговування та 

поведінки площини управління SDN, наукова новизна якого ґрунтується на 

використанні кінцевого автомату Мілі та дозволяє моделювати та 

оптимізувати поведінку площини управління SDN.  

2. Визначається і формулюється за допомогою апарату математичного 

програмування завдання оптимізації розміщення і маршрутизації VNF (VNF-

PR), включаючи обмеження стиснення / розпакування і два режими затримки 

пересилання (з швидким шляхом і без нього), відповідно до цілей TE і NFV. 
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3. Якісно і кількісно порівнюється підхід VNF-PR з успадкованим 

підходом вбудовування віртуальної мережі (VNE). 

4. Розроблено математико-евристичний підхід з урахуванням моделі, 

що дозволяє проводити експерименти також для великих екземплярів 

проблеми протягом прийнятного часу виконання. 

5. Проведена оцінка запропонованих рішень за допомогою 

моделювання. 

6. Запропоновані стратегії розгортання NFV. 
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РОЗДІЛ 4 

МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ КІБЕРНЕТИЧНИХ АТАК НА  

ІНФОРМАЦІЙНУ МЕРЕЖУ NFV 

 

4.1 Загальна оцінка кіберзагроз для мереж SDN / NFV 

 

В умовах високої конкуренції бізнесу ІТ-організаціям необхідно 

оперативно реагувати на потреби своїх користувачів, які потребують ресурси 

для підтримки бізнес-додатків. З цим пов'язано швидке поширення моделі 

хмарних обчислень, при якій ресурси можна розгортати самостійно і на 

вимогу. 

Хмарні обчислення служать джерелом інструментів для автоматизації 

розгортання ресурсів, завдяки чому ІТ-організаціям не потрібно витрачати 

так багато часу на виконання цього процесу вручну. Автоматичні процеси 

розгортання віртуальних серверів і зберігання даних визначені на 

платформах для хмарних обчислень. З іншого боку, автоматизація 

розгортання мереж відстає. 

Робота додатків залежить від серверів і взаємодії між серверами і 

мережею доставки. При розгортанні нових додатків, переміщенні 

віртуальних серверів або введенні в дію нових екземплярів за рахунок 

динамічних додатків мережа повинна оперативно реагувати і забезпечувати 

з'єднання необхідного типу. Протягом останніх декількох років в сфері 

програмно-конфігурованих мереж (SDN) відбувся значний прорив. 

Організаціям SDN потрібні для підвищення адаптивності мережі шляхом 

автоматизації мережі на платформах хмарних обчислень. 

Однак нові проблеми, що виникли в результаті об'єднання хмарних 

обчислень і SDN, особливо в області безпеки корпоративних мереж ще 

недостатньо вивчені. 

Цей розділ присвячений вирішенню цієї важливої проблеми. У розділі 

вивчається вплив на безпеку, зокрема вплив на механізми захисту від 
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мережевих атак, в корпоративної мережі, де використовуються обидві 

технології. Показано, що технологія SDN може реально допомогти 

підприємствам захиститися від DDoS-атак, якщо архітектура захисту 

спроектована правильно. З цією метою пропонується архітектура захисту від 

атак DDoS, яка включає в себе високо програмований моніторинг мережі, що 

дозволяє виявляти атаки, і гнучку структуру управління, що дозволяє швидко 

і точно реагувати на атаки. 

Оскільки хмарні обчислення надають гнучкі та доступні обчислювальні 

послуги на вимогу, все більше і більше підприємств починають сприймати 

цю зміну парадигми, переміщаючи свої бази даних і додатки в хмару. У той 

же час на передній план виходить ще одна концепція архітектури Інтернету, 

а саме, програмно-конфігуровані мережі (SDN). У той час як хмарні 

обчислення полегшують керування обчислювальними ресурсами і ресурсами 

зберігання, SDN пропонується вирішити ще одну трудомістку проблему, яка 

перешкоджає розвитку сучасного Інтернету, а саме, складне управління 

мережею. 

Крім того, що SDN був запропонований як кандидат на інтернет-

архітектуру наступного покоління, такі компанії, як Google, вже впровадили 

SDN в своїх внутрішніх центрах обробки даних. Таким чином, настала ера, 

коли хмарні обчислення і SDN йдуть рука об руку в наданні корпоративних 

ІТ-послуг. 

Крім всіх широко відомих переваг, об'єднання хмарних обчислень і 

SDN може сприяти появі нових потенційних ризиків, особливо щодо 

мережевої безпеки. Серед усіх проблем мережевої безпеки розглянемо атаку 

типу «відмова в обслуговуванні» (DoS). Атака DoS і її розподілена версія, 

атака розподіленої відмови в обслуговуванні (DDoS), намагаються зробити 

сервіс недоступним для можливих користувачів, спустошуючи ресурси 

системи або мережі. 

Хоча експерти з мережевої безпеки десятиліттями докладали 

величезних зусиль для вирішення цієї проблеми, кількість DDoS-атак 
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продовжує збільшуватися. Існуючі рішення захисту від атак DDoS 

(перерахуємо кілька [129-132]) припускають повністю контрольовану мережу 

мережевими адміністраторами підприємств. 

Тому мережеві адміністратори можуть розміщувати певні апаратні 

компоненти в мережі для виявлення або пом'якшення атак DDoS. Однак у 

новій мережевій парадигмі хмарних обчислень і SDN ці припущення не 

діятимуть. Інші дослідники [133,134] зосереджені на використанні переваг 

хмари або SDN для захисту від DDoS-атак. Але їх жертви і раніше живуть в 

традиційному мережевому середовищі, що робить їх вирішення 

непридатними для нової мережевої парадигми. Наскільки відомо, в 

дослідницькому співтоваристві було зроблено мало зусиль для вивчення 

потенційних проблем або можливостей захисту від DDoS-атак в новому 

корпоративному мережевому середовищі, в якому використовуються як 

хмарні обчислення, так і SDN. 

У цьому розділі  проаналізовано вплив комбінації хмарних обчислень і 

SDN на захист від атак DDoS. Обговорюються потенційні проблеми в рамках 

цієї нової парадигми, а також можливості захисту від DDoS-атак. 

Грунтуючись на проведеному аналізі, стверджується, що при 

правильній розробці SDN може фактично використовуватися для вирішення 

проблем безпеки, пов'язаних з хмарними обчисленнями, а захист від атак 

DDoS може бути більш ефективним і дієвим в епоху хмарних обчислень і 

SDN/NFV. 

Потім пропонується нова архітектура захисту від атак DDoS з 

використанням програмно - конфігурованих мереж (скорочено CloudSdn 

Security), щоб продемонструвати і довести висновки. CloudSdnSecurity 

містить два модулі: модуль виявлення атак на основі аномалій 

CloudSdnSecurity-А і модуль захисту від атак CloudSdnSecurity-В. 

Архітектура SDN / NFV істотно змінює структуру мережі, отже, 

з'являються нові загрози безпеки, викликані вразливостями окремих 

компонентів інфраструктури. Крім того, більшість загроз, пов'язаних з 
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традиційними мережами передачі даних, є критичними в контексті мереж 

SDN / NFV. З іншого боку, SDN архітектура відкриває можливості для 

інновацій у розвитку інструментів безпеки. 

Поєднання централізованого управління, програмованості мережі і 

ланцюжків віртуалізованих мережевих функцій дозволяє підвищити 

ефективність засобів забезпечення безпеки мережі. Наявність 

централізованого мережевого контролера, який є критичним для 

нормального функціонування мережі, сприяє вразливості до DoS-атак, що 

спрямовані на контролер, які можуть привести до відмови всієї мережевої 

інфраструктури. 

У сучасній мережевій інфраструктурі атаки розподіленої відмови в 

обслуговуванні (DDoS) розглядаються, як серйозні загрози мережевої 

безпеки. Для звичайних інструментів мережевої безпеки надзвичайно важко 

відрізнити високий обсяг трафіку DDoS-атаки від великої кількості законних 

користувачів, які отримують доступ до цільової мережевої служби або 

ресурсу. 

Щоб впоратися зі значно більшим потоком DDoS-трафіку в мережі 

SDN / NFV, запропоновано швидке і ефективне виявлення DDoS-атак на 

основі ентропії. 

 

4.2 Основні види загроз інформаційній безпеці віртуалізованих 

інформаційних систем 

 

Хоча хмарні обчислення сьогодні вже не є відносно новою 

технологією, питання забезпечення їх інформаційної безпеки продовжують 

залишатися слабким місцем. У зв'язку з технологічними особливостями, 

використовуваними для побудови структури хмарних обчислень, до 

стандартних типів загроз, які є наслідком розміщення ресурсів на фізичних 

серверах, додалися складності, пов'язані з контролем хмарної середовища 

віртуалізації, трафіку між гостьовими машинами та розмежуванням прав 
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доступу. Більш того, розподілена і відкрита структура хмарних обчислень з 

мульти доменної і розрахованої на багато користувачів структурою стала 

дуже привабливою мішенню для потенційних зловмисників. 

Архітектура хмарних сервісів складається з трьох взаємозалежних 

рівнів: інфраструктура, платформа і додатки. Кожен з цих рівнів може бути 

уразливий до програмних і конфігураційним помилок, допущених 

користувачами або провайдерами сервісу. Система хмарних обчислень може 

піддаватися декільком видам загроз безпеки - включаючи погрози цілісності, 

конфіденційності та доступності її ресурсів, даних і віртуальної 

інфраструктури, які можуть бути використані нецільовим чином, наприклад, 

в якості майданчика для поширення нових атак [135]. 

Зберігання даних в хмарі означає, що ці дані містяться на 

загальнодоступних серверах. Якщо компанія перейде в хмару без урахування 

непередбачених наслідків, критичні корпоративні дані, такі, як, наприклад, 

інформація про клієнтів або інтелектуальна власність, піддадуться 

підвищеного ризику. При цьому юридична відповідальність за збереження 

інформації як і раніше лежить на організації, що розмістила ці дані в хмарі, а 

не на провайдері хмарних послуг. 

Розглянемо, наприклад, компанію медичного страхування. Якщо клієнт 

надає персональну інформацію страховій компанії, він очікує, що компанія її 

захистить. І для клієнта не важливо, що страхова компанія довірила 

зберігання цих даних хмарному провайдеру, який слабо контролює свою 

інформаційну безпеку. Важливим є їх збереження і захист від 

неправомірного поширення. Інша серйозна проблема з захистом даних в 

хмарі - це нездатність для клієнта хмарних послуг самому проводити аудит і 

контролювати дії служби безпеки, наприклад, за допомогою перевірки лог-

файлів, що може серйозно обмежити можливості пошуку пригод, які 

спричинили до порушення безпеки системи. 

У хмарних обчисленнях важливу роль виконує технологія віртуалізації. 

Однак принципи віртуалізації містять потенційні загрози інформаційній 
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безпеці хмарних обчислень, наприклад, пов'язані з використанням загальних 

сховищ даних різними ВМ. Кожна ВМ зберігається у вигляді образу, який 

являє собою окремий файл. Розміри цих файлів можуть бути змінені в 

залежності від поточних потреб користувача сервісу. Зменшення розміру 

розділу однією з ВМ хмари і збільшення розділу іншої, можуть привести до 

того, що фізичні сектори, що містять інформацію про віддаленні файли, 

перемістяться з однієї ВМ на іншу. В результаті користувач другий ВМ може 

отримати доступ і відновити дані, які раніше належали іншій організації. 

 Одним з можливих рішень є шифрування всієї інформації. В цьому 

випадку зашифрована інформація не зможе бути відновлена без відповідних 

ключів [8], однак слід враховувати, що шифрування може зажадати додаткові 

обчислювальні ресурси і значно уповільнювати процес читання і запису 

даних. 

На противагу фізичному серверу ВМ з такою ж ОС і додатками з 

ідентичними налаштуваннями схильна до набагато більшого ризику. Якщо 

провайдер хмари резервує, управляє або маніпулює віртуальними машинами 

для клієнтів на основі своїх власних конфігураційних шаблонів, то контроль 

доступу і базові конфігурації не відповідатимуть таким у власному дата-

центрі організації. Навіть в рамках одного провайдера хмари, може виникати 

ситуація, коли налаштування примірника віртуальної машини в одному 

розміщенні будуть відрізнятися від налаштувань в іншому розміщенні [137]. 

Віртуальні машини динамічні. Вони клонуються і можуть переміщатися між 

фізичними серверами. 

Дана мінливість впливає на розробку цілісності системи безпеки. 

Однак уразливості ОС або додатків у віртуальному середовищі 

поширюються безконтрольно і часто проявляються після довільного 

проміжку часу (наприклад, при відновленні з резервної копії). У середовищі 

хмарних обчислень важливо надійно зафіксувати стан захисту системи, 

незалежно від її місця розташування. Уразливості всередині віртуального 
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середовища. Сервери хмарних обчислень і локальні сервери використовують 

одні і ті ж ОС і додатки. 

Для хмарних систем загроза віддаленого злому або зараження 

шкідливим ПЗ висока. Система виявлення та запобігання вторгнень повинна 

бути здатна виявляти шкідливу активність на рівні віртуальних машин, 

незалежно від їх розташування в хмарному середовищі. Захист бездіяльних 

віртуальних машин. Навіть коли віртуальна машина вимкнена, вона також 

наражається на небезпеку зараження. Доступу до сховища образів 

віртуальних машин через мережу для цього цілком достатньо, при цьому на 

вимкненій віртуальній машині неможливо запустити захисне програмне 

забезпечення. В даному випадку повинен бути реалізований захист не тільки 

всередині кожної віртуальної машини, а й на рівні гипервизора. 

Захист периметра і розмежування мережі. При використанні хмарних 

обчислень периметр мережі розмивається або зникає. Це призводить до того, 

що менш захищена частина мережі визначає загальний рівень захищеності. 

Для розмежування сегментів з різними рівнями довіри в хмарі, віртуальні 

машини повинні самі забезпечувати себе захистом, переміщаючи мережевий 

периметр до самої віртуальної машини. Корпоративний firewall 

(міжмережевий екран) - основний компонент для впровадження політики ІТ-

безпеки і розмежування сегментів мережі - не в змозі вплинути на сервери, 

розміщені в хмарних середовищах. 

 

4.3 Загальна оцінка кіберзагроз для інформаційних систем 

 

Розглянемо детальніше, що необхідно розуміти під визначенням тієї чи 

іншої інформаційної системи: 

- інформаційна (автоматизована) система – організаційно-технічна 

система, в якій реалізується технологія обробки інформації з використанням 

технічних і програмних засобів; 
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- інформаційно-телекомунікаційна система (ІТС)– сукупність 

інформаційних та телекомунікаційних систем, які у процесі обробки 

інформації діють як єдине ціле. 

Типовий склад інформаційної мережі: 

- серверне обладнання (комп’ютери з підвищеною продуктивністю 

та технічними характеристиками; зазвичай призначені для надання одного 

або декількох специфічних сервісів, на кшталт електронного поштового 

обміну, баз даних, IP-телефонії, файлового сховища тощо); 

- середовище передачі даних (телефонні кабелі, кабелі типу «звита 

пара», оптоволоконні лінії, безпроводові канали передачі даних такі як Wi-Fi, 

Wi- Max, Bluetooth); 

- активне мережеве обладнання (комутатори, маршрутизатори, 

модеми, безпроводові точки доступу, телефонія); 

- програмне забезпечення; 

- пристрої захисту (між мережеві екрани, системи 

виявлення/попередження вторгнень тощо); 

- автоматизовані робочі місця співробітників (скорочено – АРМ; 

стаціонарні комп’ютери, ноутбуки, мобільні пристрої та інші гаджети). 

Тепер перейдемо безпосередньо до розгляду поняття загрози 

інформаційної безпеки. 

Загроза – потенційно можлива подія, дія, процес або явище, яке може 

привести до нанесення збитку чиїм-небудь інтересам. Відповідно загрозою 

інформаційної безпеки вважаються потенційно можлива подія, процес або 

явище, яке за допомогою впливу на інформацію може прямо або 

опосередковано призвести до порушення конфіденційності, цілісності або 

доступності цієї інформації, а також можливість впливу на компоненти ІС 

(тобто нанесення шкоди активам організації), що призводить до їх втрати, 

знищення або збою функціонування, таким чином наносячи шкоду інтересам 

суб'єктів інформаційних відносин. 



188 

 

Спроба реалізації загрози вважається атакою, а той, хто здійснює таку 

спробу – порушником. Потенційні порушники називаються джерелами 

загроз, а вже реалізована загроза – порушенням. 

Найчастіше загроза є наслідком наявності слабких місць в ІС або в 

системах їхнього захисту. Тобто уразливістю називається слабкість в 

інформаційних активах або в захисті інформаційних систем, що робить 

можливим реалізацію певної загрози. 

Інформаційними активами можуть бути матеріальні (наприклад, дані та 

мережі) або нематеріальні об'єкти (наприклад, репутація та довіра), які: 

- є інформацією або містять інформацію; 

- служать для обробки, зберігання чи передавання інформації; 

- мають цінність для певної організації. 

Проміжок часу з моменту появи можливості використання слабкого 

місця, і до моменту ліквідації наявної діри, називається вікном небезпеки, 

асоційованим з даним уразливим місцем. І доки існує вікно небезпеки, 

можливі успішні атаки на ІС. А оскільки уразливі місця і засоби їх 

використання з’являються постійно, це означає, по-перше, що майже завжди 

існують вікна небезпеки і, по-друге, що відстеження таких вікон повинно 

проводитися постійно, а випуск і накладення латок – якомога оперативніше. 

В зв’язку з цим, також необхідно ввести таке поняття як ризик ІБ – 

потенційна можливість використання загрозою уразливостей активу або 

групи активів для заподіяння шкоди об’єктам або інтересам суб'єктів 

інформаційних відносин (рис. 4.1). 

 Переходячи до класифікації загроз, необхідно з’ясувати які ж існують 

джерела загроз. Тому звернемося до «Концепції технічного захисту 

інформації в Україні», в якій визначаються такі джерела загроз для 

інформації як: 

- інші держави; 

- політичні партії; 

- злочинні угрупування; 
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- суб’єкти підприємницької діяльності; 

- окремі фізичні особи; 

- навмисні та ненавмисні дії персоналу; 

- стихійні лиха та техногенні катастрофи. 

 

Рис. 4.1 Поняття ризику інформаційної безпеки 

 

Під загрозою будемо розуміти  дію або подію, яка може привести до 

руйнування, перекручення або до несанкціонованого доступу до ресурсів 

мережі, включаючи інформацію що зберігається, передається та 

оброблюється. 

Загрози в інформаційній мережі напрямлені на порушення 

функціонування наступних компонентів: 

- комп’ютерів з мережевим адаптером; 

- комунікаційні елементи різного призначення; 

- засоби прийому та передачі; 

- засоби відображення і зберігання інформації; 

- технічні системи та засоби захисту інформації; 
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Загрози інформаційної безпеки за степенем навмисності розділяються 

на: 

- випадкові, тобто джерелом можуть бути помилки в програмному 

забезпечені, вихід з ладу апаратних засобів, помилки адміністратора; 

- навмисні загрози, направлені на нанесення збитків користувачам 

мережі (поділяються на активні та пасивні); 

- пасивні загрози направлені на несанкціоноване використання 

інформаційних ресурсі і не впливають на функціонування інформаційної 

мережі; 

- активні загрози направлені на порушення функціонування 

інформаційної мережі. Джерелом таких загроз є безпосередні дії 

зловмисників, програмні віруси. 

В залежності від місцезнаходження джерела можливої загрози, всі 

загрози діляться на дві групи: внутрішні та зовнішні. До зовнішніх загроз 

інформаційної безпеки відносяться: 

- діяльність спецслужб; 

- діяльність конкуруючих структур; 

- діяльність політичних, злочинних груп направлених проти інтересів 

суспільства, які проявляються у вигляді впливів на інформаційну мережу; 

- стихійні лиха та катастрофи. 

До внутрішніх загроз відносяться: 

- порушення встановлених вимог (навмисно або ненавмисно 

допускаються обслуговуючим персоналом і користувачем); 

- збої програмного забезпечення, програмних засобів захисту 

інформації і програмних засобів контролю ефективних мір по захисту. 

Розглянемо перелік конкретних загроз. 

Основні ненавмисні загрози інформаційних мереж  (без злого умислу): 

1) ненавмисні дії, результатом яких є часткова або повна відмова 

системи в тому числі руйнування апаратних, програмних або інформаційних 

ресурсів (тобто ненавмисне пошкодження обладнання, видалення, 
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спотворення файлів з важливою інформацією або прикладних чи системних 

програм тощо); 

2) ненавмисне пошкодження носіїв інформації, апаратного 

устаткування або каналів зв'язку; 

3) некомпетентне використання програмного забезпечення, що 

призводить до втрати працездатності системи (зависання або зациклення) або 

незворотних змін в системі (це і форматування носіїв інформації, і видалення 

даних, і спотворення системних файлів тощо); 

4) неправомірне вимкнення обладнання або зміна режимів роботи 

пристроїв та ПЗ; 

5) нелегальне встановлення і подальше використання 

неврахованого ПЗ (ігрове, навчальне, технологічне та ін., використання якого 

не являється необхідними для виконання порушником своїх службових 

обов'язків) з необґрунтованим витрачанням ресурсів (тобто завантаження 

процесора, використання оперативної пам'яті і пам'яті на твердих носіях); 

6) некомпетентне використання, настроювання або взагалі 

відключення засобів захисту ІС; 

7) зараження всієї ІС або окремих її компонентів шкідливим ПЗ; 

8) втрата, передача або навіть ненавмисне розголошення атрибутів 

розмежування доступу (паролів, ключів шифрування, ідентифікаційних 

карток, перепусток тощо); 

9) повне або часткове нехтування організаційними обмеженнями 

(встановленими правилами) при роботі в системі; 

10) вхід в систему в обхід засобів захисту (наприклад, завантаження 

сторонньої операційної системи з зовнішніх носіїв). 

Основні навмисні загрози ІС  (дезорганізація роботи системи): 

1) навмисне фізичне руйнування ІС (в результаті вибуху, підпалу 

тощо) або виведення з ладу всіх або окремих критичних компонентів ІС; 
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2) відключення або виведення з ладу систем безперебійного 

живлення, охолодження або вентиляції, які забезпечують безперервне 

функціонування обчислювальних систем; 

3) проникнення ворожих агентів у число персоналу ІС, а також 

вербування (шляхом підкупу, шантажу тощо) персоналу або окремих 

користувачів, які мають певні повноваження; 

4) використання підслуховуючих пристроїв, дистанційної фото- і 

відеозйомки тощо; 

5) крадіжка або несанкціоноване копіювання носіїв інформації ; 

6) перегляд та аналіз виробничих відходів (документів, списаних 

носіїв інформації тощо); 

7) зчитування залишкової інформації з оперативної пам'яті і 

зовнішніх носіїв інформації; 

8) використання різноманітних уразливостей операційних систем 

або іншого ПЗ, яке встановлено на компонентах ІС; 

9) злом шифрів криптозахисту інформації; 

10) перехоплення побічних електромагнітних, акустичних та інших 

випромінювань пристроїв і ліній зв'язку, а також наведень активних 

випромінювань на допоміжні технічні засоби, які безпосередньо не беруть 

участі в обробці інформації (телефонні лінії, мережі живлення, опалення 

тощо); 

11) перехоплення даних, які передаються каналами зв'язку і їх 

подальший аналіз з метою з'ясування протоколів обміну, правил входження в 

зв'язок і авторизації користувача; 

12) «крадіжка особистості» – несанкціоноване заволодіння 

персональними даними особи або одержання паролів чи інших атрибутів 

розмежування доступу, з подальшим маскуванням під зареєстрованого 

користувача («маскарад»); 

13) «фішинг» – спонукання користувача ввести свої ідентифікаційні 

та аутентифікаційні дані (логін, пароль) або іншу персональну інформацію 
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шляхом запевнення користувачів щодо достовірності та справжності 

фальшивих (спеціально створених для цього) мережевих ресурсів, таких як 

пошта, веб-сайти, сторінки авторизації у соціальних мережах тощо; 

14) «вішинг» – отримання у користувача під час телефонної розмови 

необхідної зловмиснику інформації, шляхом використання різних методів 

переконання; 

15) розсилання СПАМу; 

16) бот-мережі – сукупність комп'ютерів, уражених шкідливим ПЗ, 

ресурси яких через спеціальні командно-контрольні сервери (C&C) 

несанкціоновано використовуються зловмисниками; 

17) DDoS-атака – розподілена мережева атака, яка за допомогою 

численної кількості джерел має на меті порушити доступність сервісу 

(автоматизованої системи) шляхом вичерпання його обчислювальних 

ресурсів; 

18) несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів та 

інформаційно- телекомунікаційних систем з подальшим несанкціонованим 

використання терміналів користувачів (які мають унікальні фізичні 

характеристики, такі як номер робочої станції в мережі, фізична адреса, 

апаратний блок кодування тощо); 

19) впровадження апаратних або програмних «закладок», шкідливого 

ПЗ (комп’ютерних вірусів, троянських коней і т.п.), з метою таємного, 

незаконного доступу до системних ресурсів, реєстрації та передачі критичної 

інформації або дезорганізації функціонування системи; 

20) незаконне підключення до ліній зв'язку з метою роботи «між 

рядків», з використанням пауз в діях законного користувача від його імені з 

подальшим введенням неправдивих повідомлень або модифікацією 

переданих повідомлень; 

21) незаконне підключення до ліній зв'язку з метою підміни 

законного користувача  шляхом  його   фізичного  відключення  після  входу  
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в   систему  і успішної аутентифікації з подальшим введенням дезінформації і 

нав'язування помилкових повідомлень. 

Зауважимо, що для досягнення поставленої мети зловмисник буде 

використовувати не одну загрозу, а деяку їх сукупність. 

Таким чином, визначення, аналіз і класифікація можливих загроз 

безпеки ІС є важливим етапом аналізу їх уразливостей, а також є одним із 

найважливіших аспектів проблеми забезпечення інформаційної безпеки. 

Перелік загроз, оцінки ймовірностей їх реалізації, а також модель порушника 

служать основою для подальшого проведення аналізу ризиків та 

формулювання вимог до системи захисту. Виділяють два основних методи 

перерахування загроз: 

1) Побудова довільних списків загроз. При побудові таких списків 

можливі загрози виявляються експертним шляхом і фіксуються випадковим і 

неструктурованим способом. Для цього підходу характерні неповнота і 

суперечливість отриманих результатів. 

2) Побудова дерев загроз. В цьому випадку, загрози описуються у 

вигляді одного або декількох дерев. Деталізація загроз здійснюється зверху 

вниз, і в кінцевому підсумку кожен лист дерева дає опис конкретної загрози. 

В якості прикладу нижче представлено дерево загроз  блокування 

доступу до мережного додатку (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2 Приклад дерева загроз 
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З даної схеми можна побачити, що блокування доступу до мережевого 

додатку може відбутися або у результаті реалізації DoS-атаки на мережевий 

інтерфейс, або в результаті завершення роботи комп'ютера. У свою чергу, 

завершення роботи комп'ютера може статися внаслідок несанкціонованого 

фізичного доступу зловмисника до даного комп'ютера, або в результаті 

використання зловмисником уразливості, що реалізує атаку на переповнення 

буфера. 

 

4.4 Підходи до архітектури рішень щодо захисту від мережевих 

атак 

CPE-рішення. 

Традиційним і найбільш поширеним методом захисту від мережевих - 

атак є установка в мережу, що захищається спеціалізованим CPE-рішенням 

(Customer Premises Equipment - обладнання, яке встановлюється у клієнта), 

основною або єдиною функцією якого є фільтрація паразитного трафіку, що 

загрожує працездатності мережі або її окремих компонентів. Основні плюси 

такого рішення: 

1. Повноцінний контроль за призначеним для користувача трафіком, 

можливість тонкої настройки силами підрозділу інформаційних / мережевих 

технологій або служби експлуатації. 

2. Свідома відсутність необхідності розкривати дані (наприклад, ключі 

шифрування або вміст шифрованих сесій) третій стороні. 

Мінуси CPE-рішень: 

1. Необхідність в кваліфікованій штатній службі експлуатації, знайомої 

з усіма аспектами специфіки, наприклад, DDoS-атак, яка періодично 

проходить відповідне навчання і є доступною в режимі 24/7/365 (якщо 

рішення не автоматичне; але в разі автоматичного рішення все одно виникає 

потреба в кваліфікованих штатних фахівцях, які пройшли навчання за даним 

рішенням, хоча вартість такого фахівця буде свідомо менше вартості змісту 

кваліфікованої штатної служби). 
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2. Потреба в високій пропускній здатності підключення до Інтернету. 

CPE рішення не зможе відфільтрувати атаку, якщо канал між CPE-

рішенням і вищим оператором зв'язку буде перевантажений паразитним 

трафіком. У поточних умовах потрібне підключення до оператора із запасом 

пропускної здатності не менше 100 Гбіт / с. 

3. Можливі складності з горизонтальним масштабуванням рішення. 

Критично важливо своєчасно оновлювати сигнатури і програмне 

забезпечення CPE-рішень, підтримувати їх в актуальному стані. Від 

замовника CPE-рішення потрібно в тому числі своєчасне реагування на атаки 

«нульового дня». 

Хмарна послуга захисту. 

У світлі нових тенденцій, легкості створення масованих DDoS-атак 

постає питання захисту каналу зв'язку. Вирішити це завдання допомагають 

хмарні служби захисту від DDoS-атак, що пропонують технології захисту в 

хмарі - віддаленої і, як правило, топологічно розподіленої мережі. 

Основні плюси такого рішення: 

1. Захист зовнішнього каналу. 

2. Оперативна адаптація до швидко мінливих типів і параметрів атак. 

3. Навчений персонал у компанії, при цьому не потрібно наявності 

навченого персоналу у замовника. 

4. Вартість рішення в перерахунку на смугу атаки, як правило, нижча, 

ніж у CPE - рішення аналогічної потужності. 

Основні мінуси хмарного рішення: 

1. Необхідність постійно перенаправляти трафік через хмару. Хмарні 

сервіси можуть використовувати як схему з постійним проходженням 

трафіку клієнта через хмару, так і варіант з перемиканням трафіку тільки під 

атакою. В останньому випадку можуть виникати різні негативні наслідки по 

накопиченій статистиці трафіку, швидкості реагування на інциденти (в 

порівнянні з постійним підключенням), що фільтрується атакам, точності 

фільтрації, ризиків по відстеженню клієнтської бази і так далі. 
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2. Залежність від мережевої архітектури хмарного рішення: компанія, 

що надає хмарне рішення, повинна забезпечувати відповідність її мережі 

поточного рівня загроз у будь-який момент часу. 

3. В залежності від архітектури мережі і політик маршрутизації 

проходження трафіку через зовнішню мережу захисту може збільшувати 

мережеві затримки, в ряді випадків - значно. 

4. У разі, якщо хмарне рішення використовує активні методи протидії 

DDoS - атакам прикладного (L7) рівня (HTTP-редіректи, Cookies, JavaScript-

тести, CAPTCHA), може знадобитися передача в хмару закритих ключів 

шифрування. Частина хмарних сервісів пропонує не тільки анти - DDoS 

послуги, але і послуги хмарного WAF для відбиття атак на вразливості web-

додатків. При розгляді такого комбінованого рішення слід враховувати, що 

для відображення таких атак значний обсяг смуги пропускання звичайно вже 

не потрібен. 

Послуга захисту від мережевих - атак у провайдера зв'язку. 

Багато провайдерів додатково пропонують послугу захисту від DDoS 

атак на базі свого обладнання. З певної точки зору ця послуга нагадує хмарне 

рішення щодо захисту від мережевих - атак, але з відсутністю необхідності 

окремого перенаправлення трафіку. Незважаючи на очевидні переваги такого 

підходу, існує ряд недоліків, найбільш критичний з яких - відсутність (в 

більшості випадків) гарантій, що провайдер зв'язку сам не впорається з 

DDoS-атакою, що може привести до недоступності сервісу, що захищається. 

Крім того, в разі якщо провайдер зв'язку не справляється з навантаженням, 

він може перейти в режим «bypass», тобто почати пропускати «брудний» 

трафік (цілком або частково) в сторону сервісу, що захищається, обсягу якого 

може вистачити для успішної DDoS-атаки. Тому не можна вибирати послугу 

«захист від DDoS - атак», що надається провайдером зв'язку як єдину міру 

захисту від мережевих атак, але вкрай бажано використовувати її в 

сукупності з CPE, хмарним або гібридним рішенням. Крім цього, як захист 

від мережевих - атак в деяких випадках розглядають розміщення ресурсу в 
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мережах CDN (Content Delivery Network), але варто відзначити, що таке 

рішення не завжди доцільне і реалізоване. 

Гібридні рішення. 

Гібридний підхід до протидії мережевим-атаки полягає в комбінації 

СРЕ і хмарного рішення з метою компенсації окремих мінусів кожного з 

рішень окремо. Поширені два основні підходи до реалізації гібридних 

рішень: комбінування і резервування. 

Комбінування рішень. 

При комбінованому підході два рішення поділяють між собою функції 

щодо захисту від мережевих - атак різних типів. Як правило, хмарне рішення 

використовується для захисту від атак на вичерпання канальної ємності, 

CPE-рішення використовується для захисту від атак транспортного і 

прикладного рівнів. 

Переваги такого підходу: 

1. Досягнута (в залежності від конкретного рішення) економія у 

вартості в порівнянні з повноцінним СРЕ. 

2. Відсутність необхідності передавати хмарі критичну інформацію, 

зокрема ключі шифрування. 

3. Можливість фільтрації ряду поширених широкосмугових DDoS - 

атак (наприклад, Amplificaiion-атак) без необхідності підтримувати суттєвий 

запас пропускної здатності зовнішніх каналів. 

З іншого боку, подібне рішення не компенсує основні мінуси окремих 

його компонентів. Зокрема: 

1. Мережа, що захищається, як і раніше залежить в плані доступності і 

затримок від зовнішнього сервісу. 

2. Смуга пропускання між хмарою і CPE-рішенням повинна бути 

розрахована, виходячи не з обсягів легітимного трафіку, а з можливої смуги 

атаки транспортного рівня. Потужність такої атаки може складати десятки 

Гбіт / с. 
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3. Потреба в цілодобовій службі експлуатації зберігається (якщо 

рішення не автоматичне, але в разі автоматичного рішення все одно виникає 

потреба в кваліфікованих штатних фахівцях, які пройшли навчання за даним 

рішенням, хоча вартість такого фахівця буде свідомо менше вартості змісту 

кваліфікованої штатної служби). 

З ростом потужності атак транспортного рівня, атак типу Pinghack 

DDoS і атак, заснованих на IoT, може знадобитися оперативне розширення 

пропускної здатності каналу між хмарою і СРЕ-рішенням і адекватне йому 

збільшення числа використовуваних пристроїв фільтрації. Таким чином, 

зберігається і проблема масштабування СРЕ-рішень. 

Резервування. 

В даному підході два рішення використовуються паралельно. При 

цьому CPE-рішення використовується для захисту від атак на постійній 

основі. У разі якщо воно не в змозі відфільтрувати атаку, трафік починає 

маршрутизуватися через хмарне рішення. 

До переваг такого підходу відносяться: 

1. Незалежність (в звичайному режимі) від хмарної мережі. 

2. Можливість фільтрації ряду атак прикладного рівня без внесення 

затримок. 

3. Більш висока надійність рішення. 

Основні мінуси подібного рішення (вплив того чи іншого мінуса 

залежить від конкретного виробника): 

1. Час реакції на атаку, а також можливі затримки при перемиканні, 

причому в процесі перемикання ресурс, що захищається може бути 

короткочасно недоступний. 

2. Підвищені витрати (в перерахунку на людино-години) на реалізацію 

фактично двох паралельних рішень однієї і тієї ж задачі. 

3. Зберігається потреба в передачі ключів шифрування в тому випадку, 

якщо хмарне рішення використовує активні методи захисту. 
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4. Необхідність регулярно проводити тестові перемикання на хмарну 

мережу з метою переконатися у відсутності проблем з настройками і дати 

хмарі інформацію для фази навчання. 

У разі якщо CPE-рішення протягом розумного часу не зможе 

відфільтрувати масивну атаку на прикладний сервер, після перемикання на 

хмарне рішення може знадобитися переконфігурація, технічне 

обслуговування або навіть перезавантаження цього сервера, що додатково 

збільшує час повернення сервісу в нормальний стан. 

Слід також зазначити, що в теорії, оскільки за відсутності атаки весь 

трафік прямує безпосередньо в незахищену мережеву інфраструктуру за 

звичайними для неї каналам зв'язку, атакуючий може відстежити ці канали 

зв'язку і продовжити атаку на них вже після перемикання трафіку на хмару. 

Таким чином, практично обов'язковою умовою для реалізації подібного 

підходу є наявність незалежного каналу зв'язку між хмарною мережею і 

мережею, що захищається. У ряді випадків організація такого каналу може 

звести нанівець економію на вартості хмарного рішення. 

У частині випадків комбінований і резервований підходи до побудови 

гібридних рішень реалізуються спільно. Наприклад, СРЕ-рішення 

використовується для фільтрації виключно атак прикладного рівня і на 

постійній основі, а хмарне рішення призначається для фільтрації всіх інших 

атак і задіюється на вимогу. Очевидним чином, така архітектура зберігає як 

плюси, так і мінуси того чи іншого підходу в тій чи іншій комбінації. 

 

4.5 Аналіз вразливостей систем хмарних обчислень і SDN 

4.5.1 Уразливості систем хмарних обчислень 

 

Хмарні обчислення - це обчислювальна модель, яка управляє пулом 

обчислювальних ресурсів, які налаштовуються. Хмарні обчислення можуть 

бути класифіковані, з точки зору розгортання, як публічне хмара, приватна 

хмара і гібридна хмара. Гібридна хмара являє собою сукупність 
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інфраструктур публічних і приватних хмар. В результаті гібридна хмара має 

властивості як публічнї, так і приватної хмари. Гібридна хмара дозволяє 

компаніям зберігати свої критично важливі програми і дані в приватному 

порядку. Таким чином, зосередимося на аналізі впливу гібридної хмари на 

захист від DDoS-атак. 

В даний час зловмисники можуть запускати різні DDoS-атаки, в тому 

числі орієнтовані на ресурси (наприклад, пропускну здатність мережі, 

пам'ять і ЦП), і націлені на додатки (наприклад, веб-додатки, служби баз 

даних) практично з будь-якого місця. Щоб бути реалістами, необхідно 

припустити, що зловмисники можуть перебувати або в приватній, або в 

загальнодоступній мережі, або в обох. Перерахуємо властивості хмарних 

обчислень, які впливають на захист від DDoS-атак: 

1. Постачальники послуг (провайдери) контролюють мережеві та 

обчислювальні ресурси, тобто фізичні сервери. Це властивість відрізняється 

від системи традиційного захисту від атак DDoS, коли захищені сервери 

додатків знаходяться в мережі, яка контролюється кінцевим споживачем. 

2. Розподіл ресурсів і міграція віртуальних машин є новими джерелами 

мережевих топологічних змін з точки зору захисника. Більш того, процеси 

виділення ресурсів і міграції віртуальних машин швидко розвиваються. 

Захист від DDoS-атак повинен бути здатним адаптуватися до динамічної 

мережі з частими топологічними змінами і при цьому підтримувати високу 

швидкість виявлення і здатність швидкого реагування. 

3. Всі одержувачі послуг використовують одну і ту ж мережеву 

інфраструктуру. Це підвищує вимоги до надійного поділу мережі, що не 

враховувалися при традиційному захисті від DDoS-атак. При розгортанні 

захисних систем необхідно забезпечити, щоб його операції виявлення / 

захисту від DDoS-атак не зачіпали і не впливали на інших користувачів 

хмари. 

Щоб спростити уявлення, позначаємо зловмисника в приватній хмарі 

мережі підприємства як локального зловмисника, зловмисника в 
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загальнодоступній хмарі мережі підприємства, як зовнішнього зловмисника. 

Точно так же називаємо сервер в приватній хмарі локальним сервером, а 

сервер компанії в публічній хмарі - хмарним сервером. 

Розглянемо два атакуючих сценарія. У першому сценарії атаки сервер-

жертва знаходиться в приватній хмарі. У другому сервер-жертва знаходиться 

в публічній хмарі. У першому сценарії атаки існує два типи зловмисного 

трафіку. Локальна система захисту від атак DDoS підприємства може 

виявляти зловмисний трафік, в той час як виявлення трафіку залежить від 

того, який трафік, перенаправлений чи внутрішній, потрапив в систему 

захисту від атак DDoS. Проте, цей сценарій схожий на традиційний сценарій 

DDoS-атаки. Надалі зосередимося на двох нових викликах, представлених у 

другому сценарії атаки. 

Перша проблема пов'язана з загальнодоступністю хмарних ресурсів. 

Зазвичай цю проблему називають розширеним периметром оборони. Існує 

три типи трафіку атаки. Локальний захист підприємства може тільки 

досліджувати і фільтрувати трафік атаки до того, як трафік покине локальну 

мережу. Захист, запропонований хмарним провайдером, може перевіряти 

трафік атаки. Однак більш складні атаки, такі як атаки на рівні додатків, 

націлені на конкретні програми, можуть обійти стандартний захист, що 

надається хмарою. Найбільш прихована атака - це та, яка ініціалізується з тієї 

ж фізичної мережі або навіть з того ж фізичного комп'ютера, на якому 

виконується програма. Більша частина цього трафіку обробляється на 

локальних комутаторах або гіпервізорі без проходження через системи 

виявлення. 

Друга проблема пов'язана з швидким перерозподілом ресурсів. 

Зазвичай цю проблему називають проблемою динамічної мережевої 

топології. Ця проблема ускладнює обробку трафіку атаки, оскільки механізм 

захисту підприємства повинен пристосовуватися до змін мережі, викликаних 

зміною матеріального становища віртуальної машини. Адаптація повинна 

проходити протягом короткого періоду часу, наприклад, протягом мілісекунд 
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[139]. Більш того, оскільки більшість змін топології виконуються хмарним 

провайдером без повідомлення користувачів, механізм захисту від атак DDoS 

повинен взаємодіяти з провайдером хмарних послуг, щоб правильно 

адаптувати зміни. 

4.5.2 Уразливості архітектури SDN 

  

Архітектура SDN, припускаючи істотно інший підхід до реалізації 

мережевої інфраструктури, не позбавлена потенційних вразливостей з точки 

зору інформаційної безпеки. Необхідність поділу доступу мережевих 

додатків при роботі з контролером, питання аутентифікації і авторизації при 

роботі додатків з контролером - це лише деякі аспекти безпеки, які 

доводиться приймати до уваги при проектуванні SDN-мереж. 

Контролер як ключовий компонент в управлінні всією 

інфраструктурою SDN є найбільш вразливим елементом, атака на який може 

спричинити критичні для всієї інфраструктури наслідки [140]. Поділ доступу 

мережевих додатків при їх роботі з контролером SDN - актуальна проблема 

розмежування зон відповідальності мережевих додатків. Ситуація, коли 

будь-який мережевий додаток здатний змінювати flow-таблиці будь-якого 

керованого даними контролером комутатора, не відповідає сучасним 

вимогам інформаційної безпеки. Різні види додатків вимагають різного рівня 

доступу, і чим більш детально описані обмеження кожної програми 

(відповідно до характеру виконуваного завдання), тим більш надійною буде 

мережа. Різні моделі поділу доступу можуть застосовуватися для вирішення 

цього завдання, наприклад, рольові, мандатні і дискреційні, а також 

комбінації цих моделей з урахуванням специфіки захищеності 

інфраструктури. 

Основними загрозами, що виникають з боку мережевих пристроїв, що 

працюють за принципом програмно-конфігурованої мережі, залишаються 

варіації таких атак, як «відмова в обслуговуванні», підміна контролера та ін. 

Перенесення «аналітичної» компоненти мережі на контролер природним 
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чином переносить акцент багатьох атак з мережевого обладнання на ПЗ, яке 

забезпечує функціонування мережі: контролер мережі і мережеві додатки, які 

звертаються до контролера [141]. 

Найбільш простим і одночасно ефективним способом порушення 

цілісності роботи мережі SDN є атаки типу «відмова в обслуговуванні». 

Небезпека атаки випливає з самого алгоритму роботи SDN-комутатора при 

отриманні невідомого (тобто не підходить під наявні в flow-таблиці правила) 

пакета. У такій ситуації можливі два варіанти: 

− пакет цілком відправляється на контролер для аналізу; 

− пакет залишається в пам'яті комутатора, на контролер 

відправляються виключно заголовки пакету. 

Обидва способи залишають для атакуючого широке поле для 

ефективної реалізації відмови в обслуговуванні шляхом формування потоку 

різних пакетів в SDN-мережі. 

Розглянемо реакцію мережі в обох вищенаведених випадках: 

1. Комутатор починає формування великої кількості повідомлень для 

передачі невідомих пакетів на контролер. Витрачаються процесорні ресурси 

комутатора, збільшується витрата пам'яті. Особливо сильно витрачається 

пам'ять в тому випадку, якщо комутатор буферизує самі пакети і пересилає 

до контролера тільки їх заголовки. 

2. Потік пакетів від комутатора на контролер навантажує канал зв'язку 

між контролером і комутатором. Якщо середовище зв'язку є роздільним, то 

зниження оперативності доставки повідомлень можуть відчути на собі всі 

комутатори. Підвищений вплив на канал зв'язку буде надано в ситуації, коли 

комутатор пересилає пакети для аналізу цілком. 

3. Контролер приймає і обробляє потік повідомлень, витрачаючи 

процесорний час і пам'ять свого середовища виконання. Формування черг 

повідомлень змусить легітимні повідомлення очікувати своєї черги і знизить 

оперативність прийняття рішень в мережі. 
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4. Контролер генерує потік різних повідомлень у відповідь на запити 

атакованого комутатора. Витрачаються ресурси каналу зв'язку між 

комутатором і контролерами. 

5. Комутатор приймає команди від контролера і виконує їх, 

витрачаючи ресурси процесора і пам'ять. Якщо команди містять в собі 

створення нових правил таблиць потоків, то відбувається їх лавиноподібне 

збільшення, час перевірки кожного нового пакета по таблиці збільшується, 

зростають витрати на обслуговування такої таблиці, а також з обсягом 

таблиць потоків. 

В результаті реалізація атаки може призвести до таких наслідків: 

− вичерпання ресурсів комутатора. Легітимні пакети або взагалі не 

будуть оброблені даним мережевим вузлом, або їх обробка буде 

супроводжуватися затримками; - канал зв'язку між контролером і 

комутатором не забезпечить доставки керуючих повідомлень, будучи 

завантаженим потоками даних; - контролер буде перевантажений запитами, 

що приходять і не зможе обробляти керуючі повідомлення, викликані 

легітимним трафіком. 

4.5.3 Уразливості протоколу OpenFlow 

  

Переваги і недоліки архітектури SDN для безпеки мережевої 

інфраструктури широко вивчені. Але оцінка вразливостей архітектури 

повинна ґрунтуватися не тільки на міркуваннях про теоретичну архітектурі, 

але і на експериментах і результатах впровадження протоколу OpenFlow в 

промислові мережі. В даний час визначені наступні типи загроз для 

OpenFlow-мереж. 

Режими роботи контролера (реактивний або проактивний) можуть бути 

легко ідентифіковані зловмисником без застосування специфічних підходів і 

програмного забезпечення. Ідентифікація заснована на затримці першого 

пакету для нового потоку трафіку і доступна для кожного користувача, 

підключеного до мережі або використовує сервіси даної інфраструктури з 
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зовнішніх мереж. В результаті деякі атаки можуть використовувати 

конкретний режим роботи контролера [142]. 

 Наприклад, несанкціонована установка правил обробки на 

комутаторах, яка призводить до зниження ефективності або порушення 

роботи мережі, простіше реалізується в реактивному режимі в зв'язку з 

особливістю підходу контролера до управління таблицями потоків в цьому 

режимі. У той же час виконання цієї атаки на реактивний контролер 

можливо, але є більш важкою, так як потрібно комплексна атака і 

ймовірність швидкого виявлення факту атаки значно вище. 

Загрози безпеці, актуальні для більшості інформаційних систем, такі як 

сканування портів і визначення мережевих служб, є критичними для 

архітектури SDN через уразливості каналу OpenFlow і наявності великої 

кількості трафіку управління, переданого між комутаторами і мережевими 

контролерами. Вразливість архітектури SDN до DoS-атак - одниа з 

найнебезпечніших для архітектури з централізованою точкою управління. 

Так як передавальні пристрої не мають функцій управління, вони повинні 

мати стабільне підключення до мережевого контроллера, щоб забезпечувати 

передачу даних. У реактивному режимі контролера навіть короткий період 

недоступності OpenFlow-контролера може викликати багато проблем для 

мережевої інфраструктури, а довгострокове блокування мережевого 

контролера може бути використано, щоб повністю зупинити обробку 

мережевого трафіку або зробити більш складну атаку. Наприклад, 

помилковий мережевий контролер може зайняти місце заблокованого, що 

ставить під загрозу всю мережеву інфраструктуру. Іншою потенційною 

проблемою є вразливість програмної інфраструктури OpenFlow-мережі. 

Можливість програмування мережі і наявність відкритих програмних 

інтерфейсів, що використовуються для інтеграції з мережевим контролером, 

відкривають ще одні двері для появи вразливостей програмного 

забезпечення. У той час як контролери OpenFlow, розроблені професійними 

командами і підтримувані великими спільнотами, теоретично можуть бути 
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надійно захищеними, програмні модулі для контролера, які розробляються 

мережевими інженерами для потреб конкретної мережевої інфраструктури, 

можуть створити непередбачувані уразливості, які вплинуть на безпеку всієї 

мережі. Ця проблема безпеки є результатом низького рівня стандартизації 

рівнів управління і додатків в архітектурі SDN [143]. Ще одна загроза, 

характерна для традиційної мережевої інфраструктури, - атаки з підміною - 

має більш високий потенціал для мереж SDN, ніж в традиційних мережах. У 

той час як вся мережа керується централізованим контролером, ризик 

підміни менеджмент-трафіку в мережі OpenFlow досить високий. Підміна 

може спричинити несанкціонований доступ до мережевих пристроїв, 

отримання контролером некоректної статистики або даних про стан мережі, 

що може позначитися на роботі всієї мережі. 

 Однією з причин уразливості OpenFlow - мереж до атак підміни є 

надмірна гнучкість стандарту OpenFlow. Стандарт дозволяє реалізувати 

взаємодію між мережевим контролером і комутаторами на базі протоколу 

TCP без шифрування, а підтримка протоколу TLS є необов'язковою для 

реалізації. Цікаво, що всі спостережувані загрози безпеки пов'язані не зі 

специфічними версіями протоколу OpenFlow. Ці загрози актуальні для всіх 

випущених версій протоколу (1.0-1.5) і, можливо, не можуть бути усунені 

через фундаментальні особливості архітектури SDN. 

 

4.6 Захист від DDoS атак  віртуалізованих інформаційних систем 

 

На основі аналізу хмарні обчислення створюють нові проблеми щодо 

DDoS атак, а саме: розширений периметр захисту та динамічну топологію 

мережі. Для ефективного вирішення цих проблем постачальник хмарних 

послуг повинен мати можливість: 

− легко делегувати управління своєю мережею користувачам хмарних 

обчислень; 
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− швидко переконфігурувати управління відповідно до змін топології 

мережі, викликаними динамічними розподілами і міграціями. 

З одного боку, можна було б отримати вигоду з централізованого 

мережного контролера і віртуалізації мережі SDN. З іншого боку, SDN 

негативно впливає на захист від DDoS-атак, про що говорилося раніше. 

Негативний вплив SDN/NFV головним чином пов'язаний з 

ефективністю обробки пакетів з використанням програмного забезпечення, 

яке може створити нову поверхню атаки і привести до відмови в одній точці. 

При розробці рішення захисту від DDoS-атак в SDN необхідно враховувати 

обчислювальні і комунікаційні витрати, щоб не вводити нову вразливість 

безпеки. 

 

4.7 Метод захисту від DDoS-атак віртуалізованих інформаційних 

систем  

 

4.7.1 Принципи роботи CloudSdnSecurity 

 

Архітектура CloudSdnSecurity має три рівні: мережеві комутатори, 

мережевий контролер і мережеві додатки. Основними функціями 

CloudSdnSecurity є виявлення і реагування на DDoS атаки. У 

CloudSdnSecurity є два окремих модуля: CloudSdnSecurity - А, система 

виявлення мережевих атак, і CloudSdnSecurity - B, модуль реагування на 

атаки. Робочий процес CloudSdnSecurity представлений на рис.4.3. 

Модуль CloudSdnSecurity- А - це система виявлення атак на основі 

аномалій. Дослідження показують, що, хоча виявлення атак на основі 

сигнатур може працювати, вони неефективні. Причина в тому, що в SDN 

відповідальність за генерацію підпису пакета переходить від комутатора або 

або проміжного блоку до програми віддаленого управління, яка не тільки 

обробляє повільніше, ніж апаратні засоби, але також вимагає 

перенаправлення всіх пакетів на програму віддаленого управління. 
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Тому був створений окремий блок виявленні аномалій. 

Передбачається, що алгоритм виявлення вже реалізований (це можна зробити 

в автономному режимі), як показано на рис. 4.3. 

На етапі онлайн, коли новий пакет надходить на комутатор, 

постачальник хмарних послуг спочатку вирішує, до якого зрізу належить 

пакет. 

Потім постачальник хмарних послуг повідомляє відповідний NOS про 

зрізи. Після отримання повідомлення, NOS власника зрізу перевіряє, чи 

належить пакет до існуючого потоку. Якщо належить, то він оновлює 

статистику потоку, в іншому випадку він створює новий запис потоку. Потім 

запитується модель виявлення з оновленим або новим статичним потоком. 

Якщо результат запиту вказує на атаку, CloudSecurity- А видає попередження 

і перенаправляє попередження разом з інформацією про пакет в модуль 

CloudSecurity- В. Якщо результат запиту нормальний, пакет пересилається за 

належністю. Іноді система виявлення не може визначити тип атаки пакета, 

якщо пакет належить до нового типу атаки. 

 У цьому випадку пакет вимагає подальшого аналізу. Потім результат 

аналізу використовується для оновлення системи виявлення в процесі 

навчання. 

 

Рис. 4.3 Схема роботи CloudSecurity 

 



210 

 

Модуль CloudSecurity-В. 

Модуль CloudSecurity-В - це система реагування на атаки. У SDN 

можлива реалізація складної логіки реагування, такої як карантин різних 

типів пакетів в різних місцях, завдяки абстракції площини управління. 

CloudSecurity-В виконує дві функції: вибір контрзаходів і створення журналу. 

Коли CloudSecurity-В отримує попередження, воно намагається зіставити 

попередження з контрзаходом. 

Дія за замовчуванням - відкинути пакет, якщо для оповіщення немає 

заздалегідь встановленої політики. Пропонується створити CloudSecurity-В, 

як набір загальних API, щоб користувачі могли налаштовувати свої власні 

контрзаходи захисту для різних DDoS-атак. 

Основний юніт, який може обробляти захисник - це потік. Були 

визначені три основні операції: пересилання, відкидання і зміна для 

формування розширеної логіки захисту. 

У порівнянні з пригніченням DDoS-атак в традиційній мережі, 

CloudSecurity-В надає ефективний спосіб реалізації контрзаходів. Після 

вибору контрзаходу CloudSecurity-В передає політику на комутатор через 

мережний контролер. Після цього атакуючий пакет разом з допоміжною 

інформацією (наприклад, відмітка часу і дії відповіді) записуються в базу 

даних журналу. 

Модуль виявлення атаки. 

Ядром системи виявлення атак є модель заснована на теорії ентропії.  

Автоматичний вибір параметрів. 

Щоб побудувати модель для мережних трассіровок, необхідно 

витягнутий набір параметрів з даних трассіровок. У традиційних системах 

виявлення, заснованих на аномаліях, параметри вибираються евристично на 

основі досвіду проектувальників. Хоча експерти можуть надати цінну 

інформацію, вони також можуть завдати неминучої шкоди через свої 

обмеженні знання. 
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Більш об'єктивний спосіб - створити великий набір параметрів і 

дозволити даним вирішувати, які параметри є релевантними. 

Виявлення атаки. 

Розроблений метод використовує формулу ентропії Шеннона Hα (Z) 

для визначення відповідних характеристик, оцінки ентропії для узагальнення 

найбільш важливих типів функцій, які призводять до успішного виявлення 

DDoS-атак в SDN/NFV. 

Випадковість розподілу подій оцінюється за допомогою метричного 

порядку ентропії Рен’ї з α, що дозволяє оцінювати ентропію Шеннона в 

напрямку узагальнення важливіших характеристик. Узагальнена ентропія 

(GE) дискретних змінних Z з можливою кількістю результатів, наприклад, 

𝑧1, 𝑧2, 𝑧3 … 𝑧𝑛,, які можна підсумовувати і накопичувати, тобто ∑ , 0 ≤ 𝑍𝑖 ≤ 1 𝑁
𝑖  

потім ентропію Рен’ї з порядком α можна визначити наступним чином: 

 

𝐻𝛼(𝑍) =
1

1−𝛼
𝑙𝑜𝑔2(∑ 𝑝𝑖(𝛼))𝑁

𝑖=1  (4.1) 

 

значення α ≥ 0 і Zi ≥ 0.  

Для кількісної оцінки різних порядків α виконується різне обчислення 

ентропії. 

В процесі роботи системи виконуються обчислення ентропії для 

кількісної оцінки різних порядків α. При α = 0 отримуємо максимально 

згенеровану інформацію, а при α = 1 досягаємо значень GE: 

 

         𝐻1(𝑍) = ∑ 𝑝𝑖(𝑧𝑖)𝑁
𝑖=1 𝑙𝑜𝑔2

1

𝑝𝑖(𝑧𝑖)
= − ∑ 𝑝𝑖(𝑧𝑖)𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖(𝑧𝑖)𝑁

𝑖=1          (4.2) 

 

 𝑝𝑖(𝑧𝑖)=  ймовірність (Z = 𝑧𝑖) - це i-е значення Z. 

Рівняння, відомо як Ентропія Шеннона, коли вважаємо α = 2, тоді вираз 

GE зазначається як: 

𝐻2(𝑍) = −𝑙𝑜𝑔2 ∑ 𝑝𝑖=1
𝛼=2𝑁

𝑖=1        (4.3) 



212 

 

 

Це рівняння відоме, як оцінка ентропії Рен’ї, де значення оцінки GE 

залежать від значень α, таких як α = 1 або α = 2. Значення GE 

експоненціально збільшуються з різними розподілами ймовірностей в 

порівнянні з імовірністю ентропії Шеннона. 

Надалі система класифікує трафік, як безпечний або шкідливий 

залежно від розподілу ймовірностей. 

Регулюючи значення α в GE, можемо отримати різні значення ентропії 

для відповідності методології виявлення DDoS-атак. 

В роботі використовується інформаційна відстань (ID) за допомогою 

значень оцінки Рен’ї і Шеннона GE через α = 1 або α = 2. Це допомагає 

оцінити схожість подій. Методологія оперує двома різними розподілами 

ймовірностей, такими як PID = {p1, p2 ,. . . , pn} і QID = {q1, q2 ,. . . , qn}: 

 

∑ 𝑝𝑖=1 =𝑁
𝑖=1 ∑ 𝑞𝑖=1 =𝑁

𝑖=1 [1 − 0]    (4.4) 

 

Рівняння ID можна отримати наступним чином: 

𝐷𝛼(𝑃𝐼𝐷, 𝑄I𝐷) =
1

1−𝛼
𝑙𝑜𝑔2(∑ 𝑝𝑖𝑑

𝛼 𝑞𝑖𝑑
1−𝛼)𝑁

𝑖𝑑=1             (4.5) 

 

ID завжди фокусується на від’ємних значеннях, таких як α ≥ 0. Однак, 

якщо обидва розподіли ймовірностей подібні, то Dα (PID, QID) = 0, вираження 

ентропії GE можна досягти, змінюючи порядки α, а саме: 

 

𝐷1(𝑃𝐼𝐷 , 𝑄I𝐷) = −𝑙𝑜𝑔2(∑ 𝑝𝑖𝑑), => 𝛼 = 1𝑁
𝑖𝑑=1      (4.6) 

𝐷2(𝑃𝐼𝐷, 𝑄I𝐷) = − ∑ 𝑝𝑖𝑑 , 𝑙𝑜𝑔2(
𝑝𝑖𝑑

𝑞𝑖𝑑
) => 𝛼 = 2𝑁

𝑖𝑑=1     (4.7) 

Це рівняння відоме як відстань (розбіжність, дивергенція) Кульбака - 

Лейблера (англ. Kullback-Leibler divergence) (KL). Це рівняння 

використовується для вимірювання ID з ідентичними трикутними 

нерівностями і симетричними властивостями розбіжності KL. Однак GE і ID 
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використовують ці властивості для виявлення DDoS-атак, щоб визначити 

найбільш важливі особливості трафіку DDoS за допомогою вищевикладених 

рівнянь. У запропонованому підході розподіл ймовірностей обчислюється за 

допомогою Hα (Z), як показано в рівнянні (4.1), де zi зображує зміну 

заголовка пакета, які включають Src-IP, Src-Port, Dest-IP, Dest - Port, вихідні 

байти, байти призначення, TTL, прапори, протоколи. Дане дослідження 

використовує підхід вимірювання розподілу ймовірностей для узагальнення 

відповідних характеристик від DDoS і заголовка шкідливого пакета. 

За результатами тестування система досягла високої точності 

виявлення 94% тільки з 6% помилкових попереджень. 

 

4.8 Оновлення (навчання) методу 

 

Більшість існуючих робіт припускають, що фактичні шаблони атак 

відповідають тому ж істинному розподілу, що і в наборі навчальних даних. 

На жаль, це не так. Насправді, на трафік сильно впливають часові та 

просторові чинники. Ця проблема відома, як проблема зсуву набору даних. 

Щоб впоратися зі зрушенням набору даних в даних мережевого трафіку, 

система повинна налаштувати графову модель на основі нових 

спостережуваних даних. 

Розглянемо два типи поновлення в залежності від розбіжностей між 

новими методами атак і існуючими. Якщо відхилення велике, потрібно 

глобальне оновлення. Однак глобальне оновлення є занадто дорогим, щоб 

виконувати його часто. Тому, коли відхилення невелике, виконується 

локальне оновлення. 

Ідея локального оновлення полягає в тому, щоб оцінити 𝑃(𝑌), тобто 

розподілі типів трафіку (нормального або шкідливого), грунтуючись на 

недавно спостережуваних даних. Потім можна використати новий 𝑃(𝑌), для 

поновлення умовного розподілу ймовірностей (CPD) параметрів, які 

використовуються при виявленні атаки. Локальний процес оновлення є 
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ефективниим. У схемі змінна Y, яка вказує на тип трафіку, слідує 

поліноміальному розподілу з k параметрами 𝜃 = (𝑝1, 𝑝2 … 𝑝𝑘). В роботі 

використовується точкова оцінка, щоб оцінити θ, використовуючи 

нещодавно отримані дані. Процес працює наступним чином. Спочатку 

моделюється P(θ), використовуючи розподіл Діріхле (Dirichlet) з 

параметрами 𝛼 = 𝛼1, 𝛼2 … 𝛼𝑘 , як 

 

𝐷𝑖𝑟(𝜃|𝛼) =
Г(𝛼𝑘)

Г(𝛼)𝑘
∏ 𝑝𝑖

𝛼−1𝑘
1          (4.8) 

Потім використовується рівняння для оцінки параметрів 𝜃 ⏞для 

𝑃тест(𝑌), тобто новий розподіл змінної Y 

 

𝑃(𝜃|𝐸) =
𝑃(𝜃|𝐸)𝑃(𝜃)

∑ 𝑃(𝜃|𝐸)𝑃(𝜃)𝜃
    (4.9) 

 

де E - нові спостережувані дані 

 

𝑃(𝐸) ∞ 𝐷𝑖𝑟(�̂�), 

 

де �̂� = (𝛼1 + 𝑁1, 𝛼2 + 𝑁2, … 𝛼𝑘 + 𝑁𝑘) - дані отримані в новому 

спостереженні, з яких значення Y рівні 𝑦𝑖 . Нарешті, параметр 𝜃 для 𝑃тест(𝑌) 

можна легко оцінити, як 

 

𝜃 =
𝑁𝑘

𝑁
  ∀𝑖, 𝑖 ≤ 𝑘, 𝑖 ∈  𝑍+ 

 

Це рівняння вказує на те, що можливо відновити метод, тільки 

оновлюючи локальну умовну ймовірність кожної змінної, пов'язаної з типом 

атаки Y в моделі. Якщо часовий інтервал між локальним оновленням і 

останнім глобальним оновленням є відносно коротким, результат оцінки 

досить хороший для апроксимації спільного розподілу. 
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4.9 Оцінка продуктивності CloudSecurity 

 

Щоб оцінити продуктивність CloudSecurity, була створена гібридна 

хмара. Використовувався Amazon Web Service EC2 в якості публічної хмари, 

тоді, як приватна хмара моделювалася в лабораторії. 

Для того, щоб емулювати настройку SDN використовувався пакет 

Mininet, який створює реалістичну віртуальну мережу на комп'ютері. 

Віртуальна мережа емулювалася, використовуючи Mininet в Linux A 

для розширення приватної хмари.  

Було розгорнуто два примірника AWS EC2, як віддалених веб-серверів 

компанії. Обидва вони є екземплярами Ubuntu T1-Micro. Один з них 

(позначається, як EC2West) розташований на заході США (штат Орегон), а 

інший (позначається, як EC2East) - на сході США (Північна Вірджинія). Для 

управління віртуалізованою мережею використовувався EC2West, який 

запускає FlowVisor, для імітації мережного адміністрування публічної хмари. 

Для оцінки ефективності виявлення атак запропонованої системи 

використовувався набір даних UNSC ISCX. Набір даних UNB ISCX, 

позначений як вихідний мережним трафік DDoS-атаки, що означає, що 

інформація про трафік є правдивою. Було відібрано 18 ознак мережних атак. 

Було проведено порівняння запропонованої системи з системою 

виявлення Snort і Snort.AD. Snort - це популярні рішення для виявлення 

вторгнень в мережу на основі сигнатур з відкритим вихідним кодом, в той 

час як Snort.AD - це заснований на аномаліях препроцесор для Snort, який 

використовує модель Холта-Уінтерса для виявлення аномальної поведінки 

мережі, включаючи DDoS-атаки . 

Snort виявив тільки 56,73% атакуючих пакетів, оскільки більшість 

атакуючих пакетів є добре відформатованими HTTP-запитами, які можуть 

обходити попередньо визначенні сигнатури. 
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Висновки до розділу 4 

1. Грунтуючись на аналізі комбінацій SDN/NFV та хмарних 

обчислень, зроблено висновок, що об'єднання SDN/ NFV і хмарних 

обчислень надає унікальну можливість поліпшити захист від DDoS-атак в 

інформаційних системах. 

2. Запропонована система CloudSdnSecurity, яка дозволяє в 

реальному часі захищати інформаційну систему від DDos атак, та 

пом’якшувати наслідки таких атак. 

3. Запропонована система CloudSdnSecurity, легко масштабується і 

має гнучку систему захисту від DDos атак. Система використовує SDN/ NFV 

для вирішення нових проблем безпеки, пов'язаних із хмарними 

обчисленнями, включаючи розширений периметр захисту та динамічні 

топологічні зміни мережі. 

4. Модуль CloudSdnSecurity -А в архітектурі CloudSdnSecurity 

пропонує додаткову фазу навчання, яка забезпечує більш високу частоту 

виявлення атак. 

5. Була проведена оцінка запропонованої системи на основі 

моделювання з використанням хмарного сервісу Amazon EC2. Результати 

показують, що система добре працює в новій мережевій парадигмі і вимагає 

обмежених обчислювальних і комунікаційних витрат, що є найважливішою 

вимогою захисту від DDoS атак в хмарних обчисленнях і SDN/ NFV. 
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РОЗДІЛ 5 

АНАЛІТИЧНЕ І ІМЕТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ З SDN / NFV 

 

5.1 Вибір інструментальних засобів реалізації для реалізації 

алгоритму, емуляції складного сегмента програмно-конфігурується 

мережі 

 

5.1.1 Огляд мережевих операційних систем 

 

З моменту розвитку програмно-конфігурованих мереж, з'явилося 

багато контролерів, які іноді називають мережними операційними 

системами, проте, не всі ці контролери є досить хорошими. Зарекомендували 

себе наступні контролери: RUNOS, HP Virtual Application Networks Controller 

і POX. Нижче буде проведений детальний огляд контролерів з метою 

виявлення слабких і сильних сторонін кожного. 

Огляд RUNOS 

Починаючи з 2013 року, Центр прикладних досліджень комп'ютерних 

мереж, почав розробку контролера RUNOS. За заявами ЦПДКМ це 

найшвидший на сьогоднішній момент контролер в порівнянні з існуючими 

аналогами. Даний контролер дуже ефективно використовує обчислювальні 

ресурси для управління мережею. Пропонує величезний набір мережевих 

додатків, можливість фільтрації трафіку, робота з мережевими протоколами 

та інше. 

На сьогоднішній момент є однією з найшвидших і дуже ефективних 

мережевих ОС, з маленькою середньою швидкістю генерації нового 

з'єднання - 45 мкс і підтримкою 1 тисячі комутаторів одноразово. У RUNOS 

реалізоване балансування навантаження, узгоджене бачення всієї мережі, 

робота з розподіленими мережевими додатками, безпека та протидія 

зовнішніх навантажень. 
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Головними характеристиками є: 

- обробка 30 мільйонів потоків в секунду; 

- час на установку нового з'єднання - 45 мкс; 

- підтримка 1000 комутаторів; 

- можливість управління з графічного інтерфейсу; 

Розробники запевняють, що на осінь 2014 року - це найшвидший ПКМ-

контролер в світі. Його продуктивність досягається за рахунок використання 

можливостей багатоядерних і багатопроцесорних систем. У ньому задіяний 

набір мережевих додатків - як зі світу традиційних мереж, так і нових: L2 / 

L3-маршрутизація з урахуванням якості обслуговування, многопотокова 

маршрутизація, фільтрація трафіку, робота з мережевими протоколами (ARP, 

DNS, DHCP, BGP), трансляція адрес ( NAT), балансування навантаження, 

віртуалізація мереж, анти-DDoS, верифікація мережі, інтеграція з системою 

управління ЦОД. 

RUNOS в першу чергу орієнтований на корпоративний сегмент. Його 

споживчою аудиторією в ЦПДКМ бачать мережевих адміністраторів і 

інженерів ЦОД, телеком-операторів, сервіс-провайдерів, а також учнів за 

напрямом «мережеві технології», дослідників в області комп'ютерних мереж 

і розробників перспективних мережних технологій.  

 Огляд контролера HP Virtual Application Networks SDN Controller 

Цей контролер для програмно-конфігурованих мереж розробляється 

компанією HP. Є платним, однак має можливість працювати з декількома 

протоколами програмно- конфігурованих мереж. 

Компанія дотримується своєї політики відсутності прив'язки 

програмного забезпечення до апаратних засобів і з цієї причини їх контролер 

забезпечує можливість взаємодії з будь-яким мережевим обладнанням, яке 

підтримує протоколи програмно- конфігурованих мереж. 

Головними характеристиками є: 

- максимальна кількість підтримуваних пристроїв - 4 000; 

- максимальна кількість підключених комп'ютерів - 30 000; 
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- максимальна кількість потоків в секунду – 2,3 мільйона; 

- час на установку з'єднання - 50-60 мкс. 

Як видно, даний контролер є потужним інструментом, однак, час на 

установку з'єднання і максимальну кількість потоків залишає бажати 

кращого.  

Огляд NOX 

NOX був розроблений інженерами Nicira Networks паралельно з 

протоколом OpenFlow. Спочатку був розроблений з підтримкою двох мов: C 

++ і Python. У 2008 р NOX був опублікований під ліцензією GPL і з тих пір 

цей контролер є базовим для багатьох науково-дослідних груп, які тільки 

розпочинають вивчення ПКМ. NOX орієнтований на дистрибутиви Linux 

(зокрема Ubuntu 11.10 і 12.04, але також можливе використання на Debian і 

RHEL 6). Містить сервіси для побудови топології мережі і L2-L3 комутації. 

В процесі тестування з'ясувалося, що підтримка двох мов сильно 

позначається на продуктивності, тому частину, яка відповідає за Python, 

витягли в окремий проект, який пізніше назвали POX.  

Огляд POX 

Контролер POX є «молодшим братом» NOX. Якщо при розробці NOX 

основною метою була висока продуктивність, то POX в першу чергу 

спрямований на навчання та дослідження. За своєю суттю POX - це 

платформа для швидкої розробки та прототипування ПЗ управління 

мережею. Цей контролер написаний на Python, його легко запустити на 

Window, Linux і Mac OS. Наприклад, дослідницька група в Стенфорді 

використовує POX для дослідження ключових проблем ПКМ. Є досить 

продуктивним контролером, поширюється безкоштовно і підтримує останню 

версію протоколу OpenFlow. POX знаходиться на стадії активного розвитку: 

всі вдалі ідеї постійно переміщаються з лабораторних експериментів в 

офіційні релізи контролера POX (принаймні так стверджують його 

розробники зі Стенфорда). 

Головними характеристиками є: 
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- максимальна кількість пристроїв - 3000; 

- максимальна кількість потоків в секунду - 1 мільйон; 

- час на установку з'єднання - 90 мкс; 

POX підтримує ті ж компоненти, графічний інтерфейс, засоби 

візуалізації, як і NOX.  

Огляд Beacon 

Це досить швидкий, багатоплатформовий, модульний OpenFlow 

контролер на Java. Цей контролер розробляється вже більше двох років. 

Beacon використовується в багатьох науково-дослідних проектах і тестових 

впровадженнях / розгортаннях. Beacon застосовується в експериментальному 

ЦОДі Стенфорда, в якому він управляє 100 віртуальними і 20 фізичними 

комутаторами. 

Beacon написаний на Java і працює на багатьох платформах, 

починаючи від високопродуктивних багатоядерних Linux-серверів до 

смартфонів на Android. Розробник контролера - Девід Еріксон, учень Ніка 

Маккеон, Стенфорд. 

Огляд Maestro 

Maestro - це операційна система, розроблена в Rice University. Maestro 

надає інтерфейси для реалізації модульних програм управління мережею для 

доступу і зміни стану мережі, а також координації їх взаємодії. Незважаючи 

на те, що цей проект спрямований на створення OpenFlow контролера, 

Maestro не обмежується тільки OpenFlow-мережами. Середовище 

програмування Maestro надає інтерфейси для додавання нових 

користувальницьких компонентів з управління мережею. 

Крім того, Maestro намагається використовувати паралелізм в межах 

однієї машини для поліпшення пропускної спроможності системи. 

Розробники заявляють основними властивостями Maestro портативність і 

масштабованість. Maestro розроблена на Java (і сама платформа, і її 

компоненти), є універсальною для різні ОС і архітектур.  
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В результаті аналізу мережевих ОС було виявлено, що для реалізації 

даної дисертаційної роботи найкраще підходить RUNOS завдяки швидкості 

роботи, істотного обсягу одночасно підтримуваних потоків і швидкості 

відгуку. 

Огляд засобів для емуляції програмно-конфігурованої мережі 

На поточний момент існує велика кількість засобів для емуляції 

програмно-конфігурованих мереж. Найвідомішими і визнаними є: ns-3 

Network Simulator, OPNET, NetSim і Mininet. При виборі засобу для емуляції 

варто звернути увагу на функціональні можливості, підтримку необхідних 

протоколів, переваги і недоліки. Також, варто врахувати значимість недоліків 

емулятора для поставлених завдань. 

Огляд ns-3 Network Simulator 

ns-3 Network Simulator є проектом з відкритим кодом, поширюваним за 

ліцензією GNU GPL. Мета, яку поставили перед собою розробники - це 

створити безкоштовний симулятор побудови комп'ютерних мереж, за 

допомогою якого можна проводити різні дослідження, щодо роботи 

комп'ютерних мереж, без необхідності побудови реальних. 

Перша версія ns з'явилася в далекому 1997 році, тоді симулятор був 

досить слабким, незважаючи на досить швидке ядро, написане на C ++, через 

сценаріїв, які були засновані на Tcl, сильно гальмувалася робота. 

Трохи пізніше, DARPA, Xerox і ряд інших зацікавлених компаній і 

організацій почали допомагати в розробці такого програмного забезпечення, 

і через кілька років з'явився ns-2, який став більш продуктивним і 

просунутим з точки зору налаштувань. 

Починаючи з 2006 року почалася розробка третьої версії програми, 

дана версія має істотну перевагу в порівнянні зі старими версіями, змінився 

скриптовий двигун, тепер скрипти, які використовуються пишуться на мову 

Python, який простий в освоєнні. Крім цього забезпечена зворотна сумісність 

з другої версії. Реліз третьої версії відбувся в червні 2008 року, після цього 
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проект доопрацьовувався до дуже стабільної версії. У 2010 році, підтримка 

ns-2 припинилася [144]. 

Найголовнішими плюсами даного емулятора є: можливість створення 

топології, конфігурації вузлів і з'єднань, аналіз навантаження і візуалізація 

даних. 

Найголовнішим мінусом, є відсутність підтримки протоколів 

програмно-конфігурованих мереж. 

Огляд OPNET 

OPNET - це власницьке програмне забезпечення, розроблене 

компанією OPNET Technologies. Перша версія програми була представлена 

публіці в 2000 році. 

Основна аудиторія даного продукту є комерційні компанії, яким 

необхідно розробити дата-центр, центр обробки даних або значну локальну 

мережу. 

Їх інструмент надає зручний інтерфейс при роботі з імітованим 

середовищем, за допомогою такої програми дуже просто і швидко будується 

мережа будь-якої складності. 

Opnet містить бібліотеки, завдяки яким здійснюється формування 

телекомунікаційних мереж, і полегшується вивчення моделі шляхом 

підключення різних типів вузлів, з використанням різних видів зв'язку. 

Редактором вузлів є редактор, який використовується для створення 

моделей вузлів і вказівки їх внутрішньої структури. Ці моделі 

використовуються для створення вузлів всередині мережі в редакторі 

проекту. 

Внутрішні вузли моделі мають модульну структуру, яка визначається 

як вузол підключення декількох модулів з пакетом потоків і кабелів. Це 

з'єднання дозволяє обмінюватися інформацією і пакетами між ними. Кожен 

модуль має певну функцію в вузлі, таку як: створення пакетів, склеювання, 

процес або передача і прийом. 
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У цьому редакторі елементи доступні як чорні ящики, корпусу 

атрибутів, які можуть бути налаштовані. Кожен з них представляє функцію у 

вузлі. 

Також має потужний редактор моделі з'єднань. Редактор дає 

можливість створювати нові типи об'єктів зв'язку. Кожен новий тип з'єднання 

може мати різні атрибути та подання. 

Типи підтримуваних редактором з'єднань: всі з'єднання, які ми можемо 

підтримувати, одне або всі чотири, допускаються симулятором. Цими 

з’єднаннями є: точка-точка, дуплекс точка-точка, шина і болт.  

Об'єкти представляють в цьому редакторі процесори. Їх поведінка 

визначається в процесі редактора. Є попередньо сконфігуровані моделі, такі 

як джерела даних, поглиначі. 

Найголовнішими плюсами даного емулятора є: простота використання, 

підтримка всіх існуючих протоколів. 

Найбільшим головним мінусом є вартість даного продукту. 

  Огляд NetSim 

Програмне забезпечення, розроблене компанією TETCOS. Розробка 

була розпочата в червні 2002 року. Це програмне забезпечення підтримує 

сучасні протоколи, забезпечує можливість емуляції бездротових мереж. [145] 

Проект створений на мові C, що робить симулятор дуже швидким. 

Даний симулятор є прекрасним інструментом для розробки архітектури 

складних мереж. 

В силу своєї ефективності і гнучкості, даний інструмент є складним в 

освоєнні і використовується тільки професіоналами. 

Даний продукт має величезну вартість, що є його головним мінусом. 

Огляд Mininet 

Симулятор мережі Mininet є безкоштовним програмним забезпеченням, 

яке розробляється спільнотою програмістів, які, є прихильниками 

безкоштовного програмного забезпечення. 
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Mininet спроектований таким чином, щоб можна було легко і просто 

створювати віртуальні програмно-конфігуровані мережі. Крім цього був 

розроблений спосіб підключення віддаленого контролера, який дозволяє 

тестувати будь-які програмно-конфігуровані контролери. 

Даний емулятор з'явився в першу чергу через швидко зростаючий 

інтерес до програмно-конфігурованих мереж. Володіє функціями генерації 

даних, дозволяє тестувати отриману мережу на предмет продуктивності і 

відразу виявляти слабкі місця спроектованої топології.  

Вся емуляція відбувається на рівні ядра. За допомогою зручного API, 

дозволяє швидко будувати складні топології, які можуть зберігати не одну 

тисячу пристроїв. 

В ході аналізів було виявлено, що Mininet є лідером серед емуляторів 

за рахунок наданих можливостей і безкоштовного розповсюдження. 

Огляд середовищ розробки 

З моменту розвитку програмування для спрощення і прискорення 

розробки були розроблені різні середовища розробки, які надають широкий 

спектр можливостей та інструментів для прискорення проектування та 

написання коду. 

За недовгий період розвитку програмування було розроблено багато 

середовищ розробки під різні мови програмування. Далі представлені  кращі 

середовища розробки для мови програмування C ++. На даний момент 

найкращими є: Microsoft Visual Studio, Eclipse CDT, NetBeans, Code Lite. 

Огляд Microsoft Visual Studio 

Microsoft Visual Studio - це продукт компанії Microsoft створений в 

першу чергу для розробки програмного забезпечення під операційну систему 

Windows. Завдяки модульності має підтримку декількох мов програмування, 

такі як C ++, C #, JavaScript та ін.. Він включає в себе прекрасний редактор 

вихідного коду з підтримкою технології IntelliSense. 

IntelliSense спеціальна технологія автодоповнення тексту. Як і інші 

системи автодоповнення є зручним інструментом для перегляду опису 
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функцій і списків аргументів. За допомогою неї виробляється прискорення 

розробки програмного забезпечення, за рахунок зменшення навантаження на 

програміста. Крім того, вона дозволяє зменшити кількість звернень до 

документації, завдяки виводу частини документації у вигляді спливаючих 

допоміжних вікон в редакторі коду. В ході роботи IntelliSense сканує 

метаданні класів, змінних і інших конструкцій підключених бібліотек і 

зберігає ці дані у внутрішній базі даних. «Класична» реалізація IntelliSense 

здійснює пошук спеціальних маркерів в коді, наприклад, символ точки. Як 

тільки виявляється маркер то програмісту відразу демонструються доступні 

методи класу, згідно з його рівнем доступу, а також параметри необхідні для 

цього методу. 

Microsoft Visual Studio є дорогим і якісним середовищем розробки, 

однак для студентів і викладачів може надаватися безкоштовно за 

спеціальною програмою DreamSpark. 

Мінуси у цього середовища розробки два: сильно орієнтована під 

розробку під Windows і відсутність крос платформенності. 

Огляд Eclipse CDT 

Eclipse - це вільне модульне інтегроване середовище розробки, 

написане на мові Java. Історія розробки починається з компанії IBM. Згідно з 

даними IBM первісна розробка коштувала 40 мільйонів доларів. Вихідний 

код був повністю відкритий і зроблений доступним після того, як Eclipse був 

переданий для подальшого розвитку незалежній від IBM спільноті. 

Одним з найважливіших переваг цього середовища розробки є 

можливість розробки різних розширень, які можуть допомогти, програмісту в 

розробці. Уже зараз є потужний інструмент для мови Java під назвою Java 

Development Tools, для C / C ++ під назвою C / C ++ Development Tools. Ці та 

інші розширення під різні мови були розроблені спільнотою спільно з 

розробниками IBM.  



226 

 

Eclipse має хороші розширення для роботи з різними системами 

контролю версій, таких як CVS і GIT. Також має прекрасні засоби для зв'язку 

з системами управління помилками типу Youtrack або Jira. 

Завдяки безоплатному розповсюдженню і високій якості програмного 

забезпечення, не сильно поступається такому важковаговику, як Microsoft 

Visual Studio, отримала велику популярність серед програмістів одинаків і 

величезної кількості організацій. 

Завдяки тому, що сам продукт написаний на Java, середовище розробки 

є кроссплатформенним, що дозволяє йому працювати на багатьох 

платформах, починаючи з Windows-подібних систем і закінчуючи широким 

спектром Unix-подібних систем і MacOS. 

Архітектура складається з наступних компонентів: 

- ядро платформи, відповідає за завантаження Eclipse і запуск 

модулів, наприклад, CDT або JDT; 

- OSGi; 

- SWT; 

-  JFace; 

- робоче середовище Eclipse, яка представляє з себе різні понелі, 

редактори. 

OSGi (Open Services Gateway Initiative) - це бібліотека для динамічної 

модульної системи і сервісної платформи для Java-додатків. Вона 

розробляється консорціумом OSGi Alliance. Специфікації дають модель для 

побудови програми з компонентів, пов'язаних разом за допомогою сервісів. 

Суть полягає в можливості динамічного перевстановлення різних 

компонентів і складових частин додатка без необхідності в перезапуску. 

Коло застосувань даного стандарту досить широке. Спочатку розробка 

велася для створення вбудованих систем, але зараз на базі OSGi будують 

багатофункціональні автономні настільні додатки і корпоративні рішення. 

OSGi Alliance, раніше відома як Open Services Gateway initiative - 

організація відкритих стандартів (open Standards Development Organization - 



227 

 

SDO). Протягом останніх кількох років вона розробляла засновану на Java 

сервісну платформу OSGi (також відома як The Dynamic Module System for 

Java), яка могла управлятися віддалено. Основна частина цієї розробки - 

фреймворк (каркас), який визначає модель життєвого циклу програми та 

службового реєстру. 

SWT (Standard Widget Toolkit) - спеціальна відкрита бібліотека для 

швидкої розробки графічних інтерфейсів користувача на мові Java. 

Розробка велася фондом Eclipse. Ліцензується під Eclipse Public 

License, однією з ліцензій відкритого програмного забезпечення. 

SWT не є самостійною графічною бібліотекою, а лише є крос-

платформенною оболонкою для графічних бібліотек конкретних платформ, 

наприклад, під Linux SWT використовує бібліотеку GTK +. SWT написана на 

стандартній Java і отримує доступ до OS-специфічних бібліотек через Java 

Native Interface, який розглядається в якості сильного засобу незважаючи на 

те, що це не є чистою Java. 

SWT є гідною альтернативою для розробників замість AWT і Swing 

(Sun Microsystems). Він необхідний для тих розробників, які бажають 

отримати звичний зовнішній вигляд програми в даній операційній системі. 

Використання SWT робить Java-додаток більш ефективним і гнучким, але 

знижує незалежність від операційної системи і устаткування, вимагає 

ручного звільнення ресурсів і в деякій мірі порушує Sun-концепцію 

платформи Java. 

JFace - це великий набір допоміжних Java-класів, який реалізує 

найбільш загальні завдання побудови GUI. В рамках проекту Eclipse 

бібліотека JFace має наступний опис: «Елементи користувальницького 

інтерфейсу, реалізація яких може бути стомлюючою». JFace є додатковим 

програмним шаром над SWT, який реалізує патерн програмування Model-

View-Controller. JFace надає наступні можливості: 
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1. Надає «Viewer» класи, що відповідають за відображення і реалізують 

трудомісткі завдання щодо заповнення, сортування, фільтрації, а також 

оновлення віджетів. 

2. Надає «Action» класи, які дозволяють розробнику визначати 

специфічну поведінку для окремих елементів призначеного для користувача 

інтерфейсу, таких як пункти меню, кнопки та ін . 

3. Надає регістри, що містять шрифти і зображення. 

4. Надає набір стандартних діалогових вікон і віджетів, а також надає 

фреймворк для створення складного графічного інтерфейсу для взаємодії з 

користувачем. 

Основна мета JFace полягає в наданні розробникові великої кількості 

інструментів для розробки користувальницького інтерфейсу, дозволяючи 

йому в першу чергу зосередитися на бізнес-логіці програми. 

Основним завданням групи розробників Eclipse було приховування 

реалізації компонентів графічного інтерфейсу побудованих на основі 

бібліотеки SWT і по можливості максимальне використання бібліотеки JFace 

як більш високорівневої і простої у використанні. Бібліотека JFace 

використовує SWT, але SWT є незалежною від JFace. Однак, робоче 

середовище Eclipse побудоване з використанням обох бібліотек і в деяких 

місцях SWT використовується безпосередньо в обхід JFace. 

Огляд NetBeans 

NetBeans IDE - вільне інтегроване середовище розробки додатків (IDE) 

на мовах програмування Java, Python, PHP, JavaScript, C, C ++,  і ряду інших. 

Проект NetBeans IDE підтримується і спонсорується компанією Oracle, 

однак розробка NetBeans ведеться незалежною спільнотою розробників-

ентузіастів (NetBeans Community) і компанією NetBeans Org. 

Останні версії NetBeans IDE підтримують рефакторинг, профілювання, 

виділення синтаксичних конструкцій. 

Для розробки програм в середовищі NetBeans і для успішної інсталяції 

та роботи самого середовища NetBeans повинен бути попередньо 
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встановлений Sun JDK або J2EE SDK правильного видання. Середовище 

розробки NetBeans за замовчуванням підтримувало розробку для платформ 

J2SE і J2EE. Починаючи з версії 6.0 NetBeans підтримує розробку для 

мобільних платформ J2ME, C ++ (тільки g ++) і PHP без установки 

додаткових компонентів. 

У вересні 2016 року Oracle передала інтегроване середовище розробки 

NetBeans в руки фонду Apache. 

NetBeans IDE підтримує плагіни, дозволяючи розробникам 

розширювати можливості середовища. Одним з найбільш популярних 

плагінів є потужний дизайнер звітів iReport (заснований на бібліотеці 

JasperReports). 

На ідеях, технологіях і в значній частині на вихідному коді NetBeans 

IDE базуються пропоновані фірмою Sun комерційні інтегровані середовища 

розробки для Java - Sun Java Studio Creator, Sun Java Studio Enterprise і Oracle 

Solaris Studio (для ведення розробки на C, C ++ або Фортран). Порівняно 

недавно Sun стала пропонувати ці середовища розробки безкоштовно для 

зареєстрованих в Sun Developer Network (SDN) розробників, сама ж 

реєстрація на сайті безкоштовна і не вимагає ніяких попередніх умов, крім 

згоди з ліцензією CDDL. 

NetBeans IDE доступна у вигляді готових дистрибутивів 

(прекомпіліровання бінарних файлів) для платформ Microsoft Windows, 

Linux, FreeBSD, Mac OS X, OpenSolaris і Solaris (як для SPARC, так і для x86 

- Intel і AMD). Для всіх інших платформ доступна можливість скомпілювати 

NetBeans самостійно з вихідних текстів. 

Огляд Code Lite 

CodeLite - вільна кроссплатформенне середовище розробки 

програмного забезпечення для мови С / С ++ з відкритим вихідним кодом. 

Є простим і нехитрим середовищем розробки з вбудованою 

підтримкою інтеграції системи контролю версій Subcersion і Git. Має 

автодоповнення ctags + clang, зручний рефакторинг коду. 
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CodeLite поширюється по ліцензії GNU General Public License v2 або 

більш пізньої версії. Є вільним програмним забезпеченням. CodeLite в даний 

час, будучи розроблений і налагоджений, використовує себе в якості 

платформи розробки. 

Серед представлених вище середовищ розробки, для розробки 

ефективного алгоритму оптимізації трафіку підходить Eclipse CDT, завдяки 

своїй платформі і відсутності прив'язки до будь-якої операційної системи. 

 

 

5.2 Проектування структури ефективного алгоритму оптимізації 

трафіку 

 

Суть ефективного алгоритму оптимізації трафіку полягає в тому, щоб 

знизити затримки на створення з'єднання. В першу чергу варто звернути 

увагу на те, що таке потоки в рамках програмно-конфігурованих мереж. 

Потік даних - це якийсь маршрут, який прокладається всередині сегмента 

мережі між комутатором A і комутатором B, для того, щоб n кількість пакетів 

досягла деякий вузол мережі. 

У програмно-конфігурованому контролері використовується 

стандартний алгоритм Дейкстри для побудови маршруту на графі, що не є 

дуже швидким рішенням, тому що використовується універсальна версія 

алгоритму з використанням складних структур даних. У разі його 

модифікації можна зробити поліпшення продуктивності в рамках даного 

завдання. 

Алгоритм Дейкстри не гарантує знаходження шляху на графі, для 

вирішення цієї проблеми необхідно додатково розробити механізм 

відновлення маршруту з цільової вершини, що не потрапила в маршрут. 

Таким чином, отримуємо, що наш алгоритм буде розбитий на дві 

підзадачі, перша це розробка модифікації алгоритму Дейкстри на графах для 

прискорення створення нових маршрутів в рамках даного завдання, друга це 

розробка швидкого алгоритму відновлення маршруту від кінцевої вершини, 
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до стартової в рамках побудованого алгоритмом Дейкстри. Алгоритм 

генерації маршрутів завжди повинен будувати оптимальний маршрут, щоб 

виключити ситуацію, необгрунтованого перевантаження одного комутатора 

по відношенню до інших, якщо це можливо. 

 

5.2.1 Проектування і реалізація алгоритму побудови 

маршрутів на базі простих структур даних 

 

RUNOS є контролером з відкритим вихідним кодом, а значить можемо 

вільно модифікувати вихідні файли. В першу чергу варто відзначити, що 

спочатку використовувалася бібліотека boost для розрахунку маршруту за 

алгоритмом Дейкстри, але є ряд мінусів, таких як надлишково складна 

структура зберігання даних і повністю універсальна реалізація алгоритму. Це 

викликано тим, що бібліотека boost є вкрай універсальною в своїх 

реалізаціях, в зв'язку з цим з її допомогою не завжди можна отримати 

максимальну продуктивність.  

Перше на що варто звернути увагу - це структура зберігання даних, 

вона є складною з не найкращою швидкістю доступу. Класичною структурою 

даних для роботи з графами є двовимірний масив. Головною відмінною 

рисою є константний час доступу до будь-якого середовища даних, і він 

мізерно малий, чого не скажеш про складні структурах даних. Завдяки цій 

перевазі масиви дозволяють швидко модифікувати зв'язок між окремими 

вузлами мережі. При розрахунку маршруту є ряд складнощів, і 

найголовніший  полягає в тому, що для повного обходу всіх можливих ребер 

одного вузла, буде потрібно зробити O (n) операцій, де n - це кількість 

комутаторів, а в гіршому випадку - це буде O (n2). 

У більшості мов програмування масиви простіше форматувати і 

використовувати, ніж складні структури даних. 

Проблему обходу можна буде вирішити за допомогою розробки 

спеціальної, простої структури даних, яка дозволить швидко обходити всі 
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ребра певної точки, завдяки тому, що в ній будуть зберігатися тільки реальні 

зв'язки. Крім переваги в швидкості розрахунків, є  ще одна важлива перевага, 

це пам'ять, в більшості випадків вона буде меншою, ніж у масива, винятком 

буде ситуація, коли у кожного комутатора буде більше 50 зв’язків з іншими 

пристроями. Важливим недоліком такої структури буде швидкість 

модифікації такої структури. 

У лістингу 5.1. представлена реалізація двовимірного масиву для 

зберігання даних про топологію мережі. 

Лістинг 5.1. Реалізація двовимірного масиву для зберігання даних про 

топологію мережі. 

graphData = new * int32_t [count]; 

for (int32_t i = 0; i <count; i ++) { 

graphData [i] = new int32_t [count]; 

for (int j = 0; j <count; j ++) { 

graphData [i] [j] = 0; 

} 

} 

Для простої взаємодії з масивом, необхідно розробити обгортку з 

методами, що дозволяють виробляти різні дії з масивом, такі як ініціалізація 

масиву, додавання або видалення зв'язку між вузлами, збільшення або 

зменшення лічильника потоків. Також всередині обгортки повинна бути 

реалізація пошуку маршруту в вигляді data_link_route. Цю логіку реалізують 

такі методи: addLink, removeLink, incrementFlows, decrimentFlows і 

computeRoutes. 

Метод addLink виконує генерацію зв'язку між двома вузлами. На 

лістингу 5.2 представлений пошук початкового вузла в масиві даних. 

Лістинг 5.2. Пошук початкового вузла в масиві даних. 

map :: iterator it = dpidToGraphId.find (from.dpid); 

if (it! = dpidToGraphId.end ()) { 

fromId = it-> second; 
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} 

else { 

dpidToGraphId [from.dpid] = switchIdCounter ++; 

fromId = dpidToGraphId [from.dpid]; 

} 

На лістингу 5.3. представлений пошук кінцевого вузла в масиві даних. 

Лістинг 5.3. Пошук кінцевого вузла в масиві даних. 

map :: iterator it = dpidToGraphId.find (to.dpid); 

if (it! = dpidToGraphId.end ()) { 

toId = it-> second; 

} 

else { 

dpidToGraphId [to.dpid] = switchIdCounter ++; 

toId = dpidToGraphId [to.dpid]; 

} 

На лістингу 5.4. представлено створення зв'язку між двома 

комутаторами. 

Лістинг 5.4. Створення зв'язку між комутаторами. 

graphData [fromId] [toId] = 0; 

graphData [toId] [fromId] = 0; 

Метод додавання виявився таким великим в першу чергу через те, що з 

ПКК ми отримуємо дані в вигляді структури switch_and_port, через це нам 

необхідно спочатку знайти відповідність між ідентифікатором і 

ідентифікатором в рамках протоколу OpenFlow, а після цього провести 

установку самого з'єднання. 

На лістингу 5.5 представлено видалення зв'язку між комутаторами. 

Лістинг 5.5. Видалення зв'язку між комутаторами. 

graphData [fromId] [toId] = -1; 

graphData [toId] [fromId] = -1; 
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Метод знищення зв'язку виявився таким великим через те, що з ПКК 

ми отримуємо дані в вигляді структури switch_and_port, в якій зберігається 

ідентифікатор в рамках протоколу OpenFlow, після знаходження 

ідентифікатора в масиві відбувається знищення зв'язку. 

Метод incrementFlows виконує збільшення лічильника потоків, що 

проходять через дане з'єднання комутатора. На лістингу 5.6 представлена 

реалізація методу. 

Лістинг 5.6. Реалізація методу incrementFlows. 

int fromId, toId; 

map :: iterator fromIt = dpidToGraphId.find (fromSwitch.dpid); 

map :: iterator toIt = dpidToGraphId.find (toSwitch.dpid); 

if (fromIt! = dpidToGraphId.end () && toIt! = dpidToGraphId.end ()) { 

fromId = fromIt-> second; 

toId = toIt-> second; 

graphData [fromId] [toId] ++; 

graphData [toId] [fromId] ++; 

} 

Метод decrimentFlows виконує зменшення лічильника потоків, що 

проходять через даний комутатор. На лістингу 5.7 представлена реалізація 

методу. 

Лістинг 5.7. Реалізація методу decrimentFlows. 

int fromId, toId; 

map :: iterator fromIt = dpidToGraphId.find (fromSwitch.dpid); 

map :: iterator toIt = dpidToGraphId.find (toSwitch.dpid); 

if (fromIt! = dpidToGraphId.end () && toIt! = dpidToGraphId.end ()) { 

fromId = fromIt-> second; 

toId = toIt-> second; 

graphData [fromId] [toId] -; 

graphData [toId] [fromId] -; 

} 
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Безпосередньо сам пошук шляху розбитий на кілька невеликих 

підзадач. Перша підзадача - це побудова самого маршруту за допомогою 

алгоритму Дейкстри, в разі знаходження мінімального маршруту до даного 

комутатора завершуємо пошук. Другий етап - це відновлення шляху з 

кінцевої точки, до стартової. 

Для поліпшення коду і об'єднання повторюваних операцій були 

розроблені кілька допоміжних функцій, перша це обрахування мінімальних 

відстаней до певних вузлів, має назву setMinVals і findNextMinId для пошуку 

наступної точки з, якої необхідно проводити наступний пошук. 

Метод setMinVals приймає мінімальні значення і проводить сканування 

ваг ребер і проводить визначення наскільки далеко знаходиться наступна 

точка. Реалізація методу представлена на лістингу 5.8. 

Лістинг 5.8. Реалізація методу setMinVals. 

int32_t startValue = graphData [fromId] [fromId]; 

for (int i = 0; i <count; i ++) { 

int32_t flowsCount = graphData [fromId] [i]; 

if (flowsCount == -1) { 

continue; 

} 

int32_t currentValue = graphData [i] [i]; 

if (currentValue == -1 || currentValue> startValue + flowsCount) { 

graphData [i] [i] = startValue + flowsCount; 

 

Метод findNextMinId Реалізація цього методу представлена в лістингу 

5.9. 

Лістинг 5.9. Реалізація методу findNextMinId 

int32_t minVal = -1; 

int32_t minId = -1; 

for (int32_t i = 0; i <count; i ++) { 

if (! visited [i]) { 
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currentVal = graphData [i] [i]; 

if (minVal == -1 || minVal> currentVal) { 

minVal = currentVal; 

minId = i; 

return minId; 

Для відновлення маршруту використовується спеціальний алгоритм, 

реалізований в методі restoreRoute, якому повідомляється ідентифікатор 

кінцевого вузла і з нього алгоритм будує маршрут. Реалізація алгоритму 

представлена в лістингу 5.10. 

Лістинг 5.10. реалізація алгоритму відновлення маршруту. 

data_link_route result; 

int32_t prevId = endId; 

do { 

result.insert (0, graphIdToSwitch [prevId]); 

prevId = findPrevId (); 

} While (prevId! = -1); 

return result; 

В ході вивчення особливостей роботи алгоритму Дейкстри була 

виявлена важлива закономірність, що з будь-якої кінцевої точки можна 

знайти маршрут до початкової. Так як в ході алгоритму кожній точці 

виробляється призначення мінімальної відстані від початкової точки, яка є 

сумою ваг всіх, що беруть участь в цьому з'єднань, то можна побачити, що 

якщо брати кожне ребро графа і віднімати його вагу і перевіряти значення 

мінімальної відстані, то побачимо, що ця мінімальна відстань збігається 

тільки в тому випадку, коли рухаємося в бік нашої початкової позиції. Пошук 

попередньої точки реалізована в функції findPrevId і представлена в лістингу 

5.11. 

Лістинг 5.11. Реалізація findPrevId. 

if (graphData [fromId] [fromId] == 0) { 

return -1; 
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} 

for (int32_t i = 0; i <count; i ++) { 

if (graphData [fromId] [i] <0) { 

continue; 

} 

if (graphData [i] [i] == graphData [fromId] [fromId] - graphData [fromId] 

[i]) { 

return i; 

} 

} 

return -1; 

Були проведені наступні оптимізації алгоритму Дейкстри, 

реалізованого в ПКК RUNOS: 

1. Завершення алгоритму відбувається відразу після знаходження 

мінімального маршруту до кінцевої точки. При генерації випадкових 

з'єднань, оптимізація дозволяє зберегти величезну кількість часу, в 

середньому 10 мс від початкового часу. 

2. Перехід на просту структуру двовимірного масиву для зберігання 

даних. При операціях побудови маршрутів відбувається приріст 

продуктивності за рахунок гарантованої швидкості доступу до кожного ребра 

і вузлу у вигляді O (1). За рахунок цього вдається виграти від 10 до 5 мс в 

залежності від розміру сегмента. 

3. Також було оптимізовано зберігання вже відвіданих вершин у 

вигляді масиву bool значень. Цей масив створюється тільки один раз при 

старті програми. Таке рішення було зроблено для прискорення роботи, адже 

операція генерації і видалення масиву є дорогим задоволенням. Спочатку цей 

масив генерувався всередині роботи алгоритму, після аналізу продуктивності 

за допомогою профайлера було виявлено, що 2 мс витрачається на створення 

і видалення цього масиву і було прийнято рішення створювати його тільки 

один раз. 
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Оптимізований алгоритм Дейкстри розбитий на кілька етапів: 

ініціалізація даних, пошук мінімальних маршрутів зі стартової позиції, 

відновлення маршруту. Алгоритм реалізований у функції computeRoute. У 

лістингу 5.12 представлена ініціалізація даних перед пошуком. 

Лістинг 5.12. Ініціалізація даних перед пошуком. 

for (int i = 0; i <count; i ++) { 

visited = false; 

graphData [i] [i] = -1; 

} 

int fromId, toId; 

fromId = dpidToGraphId [from.dpid]; 

toId = dpidToGraphId [to.dpid]; 

Після успішної ініціалізації відбувається виконання першого кроку 

циклу. При першому кроці проводиться пошук мінімальних відстаней з 

початкової точки до всіх доступних. Реалізація цього етапу роботи алгоритму 

представлена на лістингу 5.13. 

Лістинг 5.13. Реалізація першого кроку алгоритму. 

if (fromId == toId) { 

return route; 

} 

visited [fromId] = true; 

graphData [fromId] [fromId] = 0; 

setMinVals (fromId); 

int32_t nextMinId = findNextMinId (visited); 

Далі основний цикл повторює один і той же крок, до тих пір, поки не 

виявить побудований маршрут до кінцевої точки. Як тільки це відбувається, 

проводиться вихід з алгоритму. Цикл представлений в лістингу 5.14. 

Лістинг 5.14. Основний цикл алгоритму. 

while (nextMinId! = toId) { 

setMinVals (nextMinId); 
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visited [nextMinId] = true; 

nextMinId = findNextMinId (nextMinId); 

} 

Після побудови маршруту виконується відновлення маршруту в 

форматі зрозумілому для ПКК Runos. Виклик методу представлений на 

лістингу 5.15. 

Лістинг 5.15. Виклик методу відновлення маршруту. 

return restoreRoute (nextMinId); 

Як можна бачити основні кроки збереглися, в першому кроці 

відбувається первинний пошук відстаней до інших вершин. Слідом 

запускається цикл, в якому проводиться пошук мінімальної відстані до інших 

вершин. Як тільки буде знайдено відстань до кінцевої вершини буде 

проведений вихід з циклу з подальшим відновленням маршруту. 

 

5.2.2 Оптимізація роботи алгоритму побудови маршрутів на 

базі простих структур даних за допомогою OpenMP 

 

На жаль, алгоритм Дейкстри є рекурентним алгоритмом і не дозволяє 

провести обчислення маршрутів паралельно, однак при детальному розгляді 

реалізації можна побачити, що даний алгоритм має одне місце, яке можливо 

розпаралелити. Це місце знаходиться в методі setMinVals. У ньому 

відбувається простий нерекурентний перебір ребер і розрахунок нових 

значень мінімального маршруту. Реалізація паралельного методу 

представлена на лістингу 5.16. 

Лістинг 5.16. Паралельна версія setMinVals. 

int32_t startValue = graphData [fromId] [fromId]; 

#pragma omp parallel for num_threads (4) 

for (int i = omp_get_thread_num (); i <count; i + = omp_get_max_threads  

int32_t flowsCount = graphData [fromId] [i]; 

if (flowsCount == -1) { 
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continue; 

} 

int32_t currentValue = graphData [i] [i]; 

if (currentValue == -1 || currentValue> startValue + flowsCount) { 

graphData [i] [i] = startValue + flowsCount; 

} 

} 

Паралелізм в залежності від сегмента може як прискорити, так і 

уповільнити роботу. Для маленьких сегментів мережі, в яких менше 100 

комутаторів, робота сповільнюється на 5 мс. При роботі з великими 

сегментами, від 500 до 1000 вузлів, спостерігається прискорення 

продуктивності роботи алгоритму на 3-5 мс. 

 

5.2.3  Емуляція тестових сегментів мережі 

 

В ході аналізу було виявлено, що інструмент Mininet є відмінним 

варіантом для тестування алгоритму побудови маршрутів. 

Mininet дозволяє конфігурувати топології за допомогою скрипта на 

мові Python. Це дозволяє генерувати сегменти з випадковими зв'язками будь-

якої складності і розмірності. 

В першу чергу необхідно провести імпорт бібліотек для коректної 

роботи засобу емуляції. На лістингу 5.17 продемонстрований імпорт 

необхідних бібліотек. 

Лістинг 5.17. Імпорт бібліотек. 

from mininet.net import Mininet 

from mininet.node import NOX, OVSSwitch, Controller, RemoteController 

from mininet.topo import Topo 

from mininet.log import setLogLevel 

from mininet.cli import CLI 
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Клас з назвою Mininet, що знаходиться в просторі імен mininet.net 

використовується для емуляції мережі з логічними комп'ютерами. 

Бібліотека mininet.node зберігає в собі опис класів, які відповідають за 

контролери та комутатори. 

Бібліотека mininet.topo використовується для коректної роботи 

топології сегмента мережі. До завдань цієї бібліотеки входить: зберігання 

інформації про вузли, створення / видалення / модифікація підключень між 

вузлами. 

Бібліотека mininet.log є допоміжною бібліотекою за допомогою якої 

виробляється логірування налагоджувальної інформації, висновок тих чи 

інших помилок. Це дуже корисна бібліотека на етапі налагодження і 

тестування, тому що допомагає виявляти проблеми практично відразу. 

Бібліотека mininet.cli необхідна для можливості конфігурації і 

виконання різних команд вже після запуску засобу для емуляції, за 

допомогою командного рядка. 

Створення підключення до віддаленого ПКК RUNOS 

продемонстровано в лістингу 5.18. 

Лістинг 5.18. Створення підключення до ПКК RUNOS 

runos = RemoteController ( 'c0', ip = '127.0.0.1') 

Для створення власної топології необхідно наслідувати клас Topo і 

після цього можна буде модифікувати його роботу. Реалізація 

користувальницької топології продемонстровано в лістингу 5.19. 

Лістинг 5.19. Створення користувальницької топології. 

class DeikstraTopo (Topo): 

def __init__ (self): 

Topo .__ init __ (self) 

Після створення топології необхідно створити і провести запуск 

мережі, для цього необхідно додати всі логічні комутатори в мережу, а після 

з'єднати їх у випадковому порядку, для коректної роботи мережі. У лістингу 

5.20 продемонстрована генерація логічних комутаторів. 
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Лістинг 5.20 Генерація логічних комутаторів. 

RemoteController = self.addSwitch ( 's0') 

i = 0 

while i <topoSize: 

NewSwitch = self.addSwitch ( 'deikstraSwitch' + str (i)) 

i = i + 1 

self.addLink (RemoteController, NewSwitch) 

i = 0 

while i <topoSize: 

Switch = self.getSwitch ( 'deikstraSwitch' + str (i)) 

j = 0 

while j <20: 

ForConnect = self.getSwitch ( 'deikstraSwitch' + str (random.randInt (0, 

topoSize)) 

self.addLink (Switch, ForConnect) 

j = j + 1 

Після генерації топології необхідно провести створення і запуск 

екземпляра Mininet. Для запуску мережі по-перше необхідно створити 

екземпляр топології DeikstraTopo. Наступним кроком буде передача 

необхідних параметрів для створення екземпляра мережі. В кінці необхідно 

буде провести побудову і слідом запуск мережі. Після запуску необхідно 

викликати консольную оболонку CLI, яка буде приймати різні команди від 

користувача, за допомогою яких, під час виконання можна вносити різні 

зміни в роботу створеної мережі. 

Створення і запуск представлені на лістингу 5.21. 

Лістинг 5.21. Створення і запуск примірника мережі Mininet. 

topo = DeikstraTopo () 

net = Mininet (topo = topo, switch = OVSSwitch, build = False) 

net.build () 

net.start () 
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CLI (net) 

net.stop () 

Включення Mininet проводиться за допомогою спеціальної консольної 

команди, представленої на лістингу 5.22. У вхідних параметрах нобхідно 

вказати де знаходиться файл скрипта для запуску і яку топологію 

використовувати. 

Лістинг 5.22. Команда для запуску Mininet. 

sudo mn --custom ~ / mininet / custom / diplom.py --topo diplom 

 

 

5.3 Порівняльний аналіз імітаційних і аналітичних моделей 

 

Моделювання в наукових дослідженнях стало застосовуватися ще в 

глибоку давнину і поступово захоплювало все нові області наукових знань. 

Моделювання застосовується в разі, якщо експерименти з реальними 

об'єктами / системами неможливі або занадто дорогі. Головна відмінність 

моделювання від інших методів вивчення складних систем - можливість 

оптимізації системи до її реалізації. Процес моделювання складається з трьох 

стадій: формалізації (перехід від реального об'єкта до моделі), моделювання 

(аналіз і оптимізація моделі, знаходження рішення), інтерпретації (переклад 

результатів моделювання в область реальності). 

 

5.3.1 Аналіз аналітичних і імітаційних моделей 

 

Традиційно математичні моделі поділяють на аналітичні і імітаційні 

моделі. Аналітичні моделі - рівняння або системи рівнянь, записані у вигляді 

алгебраїчних, інтегральних, диференціальних і інших співвідношень і 

логічних умов. Вони записані і вирішені в буквеному вигляді. Звідси і 

відбувається їх назва. Аналітична модель, як правило, статична. Аналітичне 

подання підходить лише для дуже простих і сильно ідеалізованих задач і 
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об'єктів, які, як правило, мають мало спільного з реальною (складною) 

дійсністю, але мають спільність. Даний тип моделей зазвичай застосовують 

для опису фундаментальних властивостей об'єктів, так як фундамент простий 

за своєю суттю. Складні об'єкти рідко вдається описати аналітично. 

Альтернативою аналітичним моделям є імітаційні моделі (динамічні). 

Основна відмінність імітаційних моделей від аналітичних полягає в тому, що 

замість аналітичного опису взаємозв'язків між входами і виходами 

досліджуваної системи будують алгоритм, що відображає послідовність 

розвитку процесів усередині досліджуваного об'єкта, а потім «програють» 

поведінку об'єкта на комп'ютері. До імітаційних моделей вдаються тоді, коли 

об'єкт моделювання настільки складний, що адекватно описати його 

поведінку математичними рівняннями неможливо або важко. Імітаційне 

моделювання дозволяє розкладати більшу модель на частини (об'єкти, 

«шматочки»), якими можна оперувати окремо, створюючи інші, більш прості 

або, навпаки, більш складні моделі. Таким чином, основною перевагою 

імітаційного моделювання в порівнянні з аналітичним є можливість 

вирішення більш складних завдань, так як імітаційну модель можна 

поступово ускладнювати, при цьому результативність моделі не падає.  

При імітаційному моделюванні відтворюється алгоритм 

функціонування системи в часі - поведінка системи, причому імітуються 

елементарні явища, що становлять процес, зі збереженням їх логічної 

структури і послідовності протікання, що дозволяє за вихідними даними 

отримати відомості про стани процесу в певні моменти часу, що дають 

можливість оцінити характеристики системи . Імітаційні моделі дозволяють 

досить просто враховувати такі фактори, як наявність дискретних і 

безперервних елементів, нелінійні характеристики елементів системи, 

багаточисельні випадкові впливи та інші, які часто створюють труднощі при 

аналітичних дослідженнях. Імітаційне моделювання тяжіє до об'єктно-

орієнтованого поданням, яке природним чином описує об'єкти, їх стан, 

поведінку, а також взаємодію між ними. В даний час імітаційне моделювання 



245 

 

- найбільш ефективний метод дослідження систем, а часто і єдиний 

практично доступний метод отримання інформації про поведінку системи, 

особливо на етапі її проектування. 

Імітаційна модель на відміну від аналітичної являє собою не закінчену 

систему рівнянь, а розгорнуту схему з детально описаною структурою і 

поведінкою досліджуваного об'єкта. Для імітаційного моделювання 

характерним є відтворення явищ, описуваних моделлю, із збереженням їх 

логічної структури, послідовності чергування в часі, взаємозв'язків між 

параметрами і змінними досліджуваної системи. В аналітичних моделях 

можна використовувати широкий арсенал математичних методів, що часто 

дозволяє знайти оптимальне рішення і іноді провести аналіз чутливості. 

Однак, на жаль, аналітичні рішення не завжди існують, а існуючі не завжди 

просто знайти. Що стосується імітаційних моделей, то оптимальність 

рішення не гарантована, і навіть більше того - часто важко отримати 

рішення, хоча б в якійсь мірі близьке до оптимального. Іноді потрібно 

провести багато випробувань імітаційної моделі, щоб отримати прийнятну 

достовірність будь-якого рішення. Однак за допомогою імітаційного 

моделювання можна отримати такі дані, які за допомогою аналітичних 

моделей отримати дуже складно або зовсім неможливо, наприклад, 

визначити вплив мінливості параметрів моделі, поведінку моделі до 

досягнення нею встановленого стану. 

В аналітичних моделях (зокрема, математичного програмування) 

значення змінних рішень є виходом моделі. Вихідним результатом процесу 

оптимізації моделі будуть значення змінних рішень, які максимізують (або 

мінімізують) цільову функцію. В імітаційних моделях значення змінних 

рішень є входом моделі - вихідним результатом процесу імітації моделі буде 

значення цільової функції. Ще в недалекому минулому імітаційні моделі 

вважалися методом «другого сорту», які застосовувалися тільки тоді, коли 

було неможливо застосовувати аналітичні. І дійсно, якщо вже побудована 

аналітична модель, то зазвичай за допомогою того чи іншого методу 
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оптимізації можна знайти оптимальне детерміноване рішення. Однак на 

сьогоднішній день багато аналітичних моделей (зокрема, моделі 

математичного програмування) мають обмежене застосування на практиці. У 

тому випадку, коли аналітичні моделі неможливо застосовувати, аналітики 

застосовують імітаційні моделі. Імітаційні моделі вважаються одними з 

найбільш перспективних при вирішенні задач управління економічними 

об'єктами. У загальному випадку, для складних проблем, де час і динаміка 

важливі, імітаційні моделі вважаються одним з найпопулярніших і корисних 

методів кількісного аналізу [4]:  

1. Аналітичні моделі часто важкі для формалізації і побудови, а іноді їх 

взагалі неможливо побудувати. Будь-яка аналітична модель має свої 

«ускладнюючі» чинники, які залежать від специфіки даної моделі. 

2. Аналітичні моделі зазвичай дають середньостатистичні або 

стаціонарні (довготривалі) рішення. На практиці часто важлива саме 

нестаціонарна поведінка системи або її характеристики на короткому 

часовому інтервалі, що не дає можливості отримати «середні» значення. 

3. Для імітаційного моделювання можна використовувати широке коло 

програмного забезпечення спеціально розробленого для створення 

імітаційних моделей. Як аналітичні, так і імітаційні моделі можна 

використовувати для вирішення завдань, що включають випадкові події. При 

цьому часто аналітичні моделі краще імітаційних з наступних причин: 

1. Імітаційне моделювання вимагає проведення великого числа 

випробувань, щоб отримати хорошу оцінку значення цільової функції для 

кожного окремого рішення. 

 2. За допомогою аналітичної моделі можна отримати оптимальне 

рішення. 

3. Рішення завдання за допомогою імітаційного моделювання вимагає 

оцінити велику кількість можливих альтернативних рішень. До переваг 

імітаційного моделювання в порівнянні з аналітичними моделями можна 

віднести: 
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1. Можливість багаторазового вимірювання параметрів моделі. 

2. Можливість дослідження складних сценаріїв поведінки системи.  

В даний час в багатьох випадках імітаційні моделі будуються не 

замість аналітичних, а паралельно з ними, оскільки вони відносно прості для 

створення і дозволяють досліджувати такі параметри реальних систем, які 

неможливо відобразити в аналітичних моделях. Комбіноване використання 

аналітичних і імітаційних методів дозволяє поєднувати переваги обох 

підходів. 

При побудові комбінованих (аналітико-імітаційних) моделей 

проводиться попередня декомпозиція процесу функціонування об'єкта на 

складові підпроцеси, і для тих з них, де це можливо, використовуються 

аналітичні моделі, а для інших підпроцесів будуються імітаційні моделі. 

Такий підхід дає можливість охопити якісно нові класи систем, які не можуть 

бути досліджені з використанням аналітичного або імітаційного 

моделювання окремо. 

 

5.4 Опис імітаційної моделі 

 

Імітаційне моделювання проводилося на платформі OpenStack, яка 

надає веб-панель управління, а також потужний і гнучкий прикладний 

програмований інтерфейс (API) для управління набором фізичних серверів 

хостингу, а також для управління необхідними сховищами і віртуальними 

мережевими інфраструктурами. Панель управління OpenStack також 

дозволяє створювати екземпляри обчислень і мережеві ресурси в 

інфраструктурі центру обробки даних з високим рівень прозорості. Типова 

хмара OpenStack складається з ряду фізичних вузлів і мереж: 

• вузол контролера: управляє хмарною платформою; 

• мережевий вузол: розміщує мережеві служби для різних клієнтів 

хмари і забезпечує зовнішнє підключення; 
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• обчислювальні вузли: стільки вузлів в кластері, скільки необхідно для 

виконання віртуальних машин; 

  • вузли зберігання: для зберігання даних і образів ВМ; 

• мережа управління: фізична мережева інфраструктура, яка 

використовується вузлом контролера для управління хмарними службами 

OpenStack, що працюють на інших вузлах; 

• мережа примірників / тунелів (або мережа даних): фізична мережева 

інфраструктура, що з'єднує мережевий вузол і обчислювальні вузли, для 

розгортання віртуальних клієнтських мереж і забезпечення обміну трафіком 

між віртуальними машинами і підключення віртуальних машин до хмарних 

мережних служб, що працюють в мережевому вузлі; 

• зовнішня мережа: фізична інфраструктура, що забезпечує 

підключення за межами центру обробки даних. 

OpenStack має компонент, спеціально призначений для управління 

мережевими сервісами: цей компонент, раніше відомий як Quantum, був 

перейменований в Neutron в версії Havana. Neutron відокремлює мережеві 

абстракції від фактичної реалізації і надає адміністраторам і користувачам 

гнучкий інтерфейс для управління віртуальною мережею. Сервер Neutron є 

централізованим і зазвичай працює в вузлі контролера. Він зберігає всю 

інформацію, пов'язану з мережею, і реалізує віртуальну мережеву 

інфраструктуру розподіленим і скоординованим чином. Це дозволяє Neutron 

прозоро управляти багатокористувацькими мережами на декількох 

обчислювальних вузлах і забезпечувати прозору мобільність віртуальних 

машин в центрі обробки даних. 

На тестовому стенді було проведено моделювання роботи систем з 

SDN/NFV та порівняння результатів моделювання з результатами, 

отриманими аналітично.  
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5.5 Параметри імітаційної моделі 

 

Базові параметри для аналізу та моделювання приведені в таблиці: 

Таблиця 5.1 - Базові параметри для аналізу та моделювання 

Назва параметру Значення 

Ймовірність перенаправлення на контролер, Pc 0.04 

Ймовірність перенаправлення на NFV, Pnfv 0.5 

Прибуття на комутаторі,𝜆0 75000 пак/сек 

Швидкість обслуговування на комутаторі, /𝜇
𝑠
 100000 пак/сек 

Швидкість обслуговування в контролері, /𝜇
𝑐
 90000 пак/сек 

Швидкість обслуговування в NFV, 𝜇
𝑓
 95000 пак/сек 

Швидкість обслуговування в сервісному ланцюжку, 𝜇
𝑠𝑐

 85000 пак/сек 

 

Результати моделювання для NFV_варіант1 та NFV_варіант2 шляхом 

зміни різних системних систем, включаючи ймовірність перенаправлення 

пакетів від комутатора до контролера, ПК, швидкість обслуговування NFV, 

μf та Ймовірність перенаправлення пакетів для NFV, Pnfv.  

Типова мережа OpenFlow вірогідність появи нових потоків становить 

близько 4%. За замовчуванням ймовірність пакетів NFV встановлена на 50%.  

Результати моделювання показані на рис. 5.1-5.3. 

Рис. 5.1 показує вплив Pc на середню затримку пакетів NFV -пакетів. 

Виявлено, що аналітичні результати відповідають результатам моделювання, 

незалежно від архітектури. Це означає, що пропанована модель та аналітичне 

моделювання можуть правильно імітувати реалістичні умови. Крім того, з 

рисунку випливає, що затримка пакетів зростає зі збільшенням Pc.  

Порівнюючи варіанти, затримка пакетів для NFV_варіант2 значно 

менша, ніж для NFV_варіант1, в основному з трьох причин. 
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Рис 5.1 Середня затримка пакетів NFV -пакетів Pc 

 

Спочатку кожен пакет NFV в NFV_варіант1 повинен увійти в 

контролер, а потім перейти до VNF і, нарешті, повернутися до комутатора 

через контролер. Це довший маршрут для пакетів NFV у NFV_варіант1 

порівняно з маршрутом для NFV_варіант1. По-друге, більше пакетів 

надходить у контролер у NFV_варіант1, ніж у NFV_варіант2. 

 

. 

Рис 5.2 Середня затримка пакетів NFV -пакетів μf 
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Рис. 5.2 показує вплив швидкості обслуговування в NFV, μf, на 

середню затримку пакетів NFV пакетів. В обох випадках результати аналізу 

відповідають результатам моделювання. Встановлено, що NFV_варіант2 з 

NFV працює краще, ніж NFV_варіант1 через три причини, описані вище. 

Розрив затримки між NFV_варіант1 та NFV_варіант2 постійний, оскільки μf 

впливає лише на затримку пакетів у модулі VNF. Однак швидкість 

надходження пакетів для NFV_варіант1 та NFV_варіант2 однакова, а це 

означає, що їх затримка пакетів у VNF однакова для обох, незалежно від 

того, яке значення μf. Розрив викликається різницею затримки пакетів у 

контролері, комутаторі та моделі службового ланцюжка, але на це не впливає 

μf. 

 

Рис. 5.3 Середня затримка пакетів NFV -пакетів Pnfv 

 

Рисунок 5.3  показує вплив Pnfv на середній пакет затримка пакетів 

NFV. Встановлено, що аналітичний результат відповідає результатам 

моделювання, підтверджуючи правильність аналітичної моделі. Також 

можно зробити висновки, що середня затримка зростає зі збільшенням Pnfv.  

Як описано вище, μf не вплине на розрив між NFV_варіант1 та 

NFV_варіант2. Однак Pnfv фактично впливає на цей розрив, оскільки 
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більший Pnfv означає, що більше пакетів надсилається контролеру, особливо 

це актуально для NFV_варіант1.  

 

5.6 Класифікація задач прийняття рішень  

 

Задачі прийняття рішень відрізняються великим різноманіттям, 

класифікувати їх можна за різними ознаками, що характеризують кількість і 

якість доступної інформації. У загальному випадку задачі прийняття рішень 

можна представити таким набором інформації: 

 

<T, A, K, X, F, G, D>, 

де Т - постановка задачі (наприклад, вибрати кращу альтернативу або 

впорядкувати весь набір); А - безліч допустимих альтернативних варіантів; К 

- безліч критеріїв вибору; X - безліч методів виміру переваг (наприклад, 

використання різних шкал); F - відображення безлічі допустимих 

альтернатив в безліч критеріальних оцінок (результати); G - система переваг 

експерта; D - вирішальне правило, що відображає систему переваг. Будь-який 

з елементів цього набору може служити класифікаційною ознакою прийняття 

рішень. 

До традиційних схем класифікації відносяться: 

1. За видом відображення F. Відображення множини А і К може мати 

детермінований характер, імовірнісний або невизначений вид, відповідно до 

якого задачі прийняття рішень можна розділити на задачі в умовах ризику і 

задачі в умовах невизначеності. 

 2. Потужність множини К. Множина критеріїв вибору може містити 

один елемент або декілька. Відповідно до цієї задачі прийняття рішень 

можна розділити на задачі зі скалярним критерієм і задачі з векторним 

критерієм (багатокритеріальне прийняття рішень). 

3. Тип системи G. Уподобання можуть формуватися однією особою або 

колективом, в залежності від цього задачі прийняття рішень можна 
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класифікувати на задачі індивідуального прийняття рішень і задачі 

колективного прийняття рішень. 

 

5.7 Аналіз основних методів прийняття рішень 

 

У теперішній час існує достатня кількість методів прийняття рішень, 

які в залежності від задач і вихідних даних можна використовувати для 

отримання оптимальних рішень. Задачі проектування, пов'язані з вибором 

основних параметрів структури мультисервісних мереж мають певну 

специфіку. Нижче наведений аналіз декількох методів для вирішення цих 

задач. 

 

5.7.1 Метод попарного порівняння 

 

Суть методу попарного порівняння полягає в тому, що експертам 

пропонується порівняти фактори між собою, при цьому використовується 

наступна шкала: 

1. Якщо фактор 𝑥𝑖 - більш значущий, ніж фактор 𝑥𝑗 , то це позначається 

1.  

2. Якщо фактор 𝑥𝑖,- менш значущий, ніж фактор 𝑥𝑗, то це позначається 0. 

3. Якщо фактор 𝑥𝑖,- має однакову значимість з фактором𝑥𝑗, то це 

позначається 0,5. 

Далі обчислюється математичне сподівання оцінки попарного 

порівняння факторів. 

Зазначена вище шкала порівнянь використовується для попарного 

порівняння факторів і для подальшого заповнення матриці математичних 

очікувань оцінок попарного порівняння факторів, при чому, в кожній 

клітинці матриці записується значимість фактора, зазначеного в стовпці 

матриці по відношенню до фактору рядку матриці шапки. Після визначення 

математичних очікувань заповнюється матриця математичних очікувань 
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оцінок попарного порівняння факторів. Ранжування розглянутих факторів за 

важливістю здійснюється за розраховими балам в порядку зменшення. 

 

5.7.2 Метод лексикографічного впорядкування 

 

Метод лексикографічного впорядкування застосовується для 

порівняння двох показників, причому ступінь відмінності показників за 

важливістю повинна бути велика. Показники системи порівнюються попарно 

за найбільш важливим показником. Оптимальною вважається така система, у 

якої кращий цей показник. У разі рівного розподілу найважливіших 

показників порівнюються показники, що займають по рангу другу позицію. 

У разі рівного розподілу і цих показників порівняння триває до отримання 

переваги в i-му показнику. 

 

5.7.3 Метод ранжирування альтернатив 

 

Суть методу ранжирування альтернатив полягає в упорядкуванні 

порівнюваних альтернатив за ступенем переваги певної ознаки. Якщо таких 

альтернатив порівняно небагато (не більше 20), то експерту пред'являється 

весь набір альтернативних варіантів, і він вказує найкращий серед них. Потім 

експерт визначає найкращий варіант з решти. І так далі, поки всі оцінювані 

альтернативи не будуть проранжовано. Якщо ж оцінюваних варіантів більше, 

то спочатку проводиться їх розбиття на впорядковані за бажанням групи за 

допомогою методу експертної класифікації, а потім ранжування всередині 

кожної групи. 

 

5.7.4 Метод шкалювання 

 

Метод шкалювання застосовується, коли метою експертизи є розробка 

прогнозів на основі аналізу динаміки зміни показників, що характеризують 
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об'єкт експертизи, наприклад, темпів зростання ВВП, інфляції, рівня 

безробіття та ін. Використання даного методу передбачає побудову на основі 

наявних статистичних даних шкал, що відображають тенденцію динаміки 

аналізованого показника. Потім, за допомогою екстраполяції, ця тенденція 

триває в майбутньому, що дає можливість оцінити значення даного 

показника в прогнозованому періоді. Однак використання екстраполяції 

може привести до суттєвих помилок, тому що не враховує можливість 

якісних змін, що призводять до зміни тенденції. Тому далі, на основі 

узагальненої думки експертів, на графіку визначаються точки, в яких слід 

очікувати зміни оцінюваного показника, що дозволяє наочно представити 

можливі альтернативні сценарії розвитку ситуації. 

Двом розглянутим вище групам методів отримання експертних оцінок 

відповідає дійсності та два типи шкал: -шкала кількісних вимірювань; - 

шкали якісних вимірів. 

 

5.7.5 Метод мінімальної відстані 

 

Метод мінімальної відстані - це метод обробки результатів опитування 

експертів, що зводяться до визначення середніх значень оцінок. Підхід для 

визначення сумарної оцінки може бути наступний: розглянемо геометричне 

уявлення ранжіровочних оцінок, які даються експертами. Припустимо, що 

для кожної з альтернатив виділена числова вісь гіперпростору. Тоді 

ранжування альтернатив в цьому гіперпросторі може бути представлене  

деякою точкою. Координати цієї точки, яка зображує систему переваг 

експерта, визначаються рангами, відкладеними за відповідними числовими 

вісями. Система переваг кожного експерта для даної сукупності альтернатив 

буде зображатися точкою в такому гіперпросторі. Розумно припустити, що в 

якості сумарної оцінки може бути обрана така, у якої точка що зображає 

знаходиться найближче до всіх точок гіперпростору, що зображує переваги 

всіх експертів. Таким чином, якщо ввести поняття відстані між експертними 
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оцінками, то в якості сумарної оцінки можна визначити таку, сума відстаней 

до якої від оцінок всіх експертів буде мінімальною. 

 

5.7.6 Метод платіжної матриці 

 

Метод платіжної матриці дозволяє знайти відповідь на питання: яка 

стратегія поведінки в найбільшій мірі відповідає досягненню поставлених 

цілей в умовах невизначеності зовнішнього середовища або ризику. Він може 

допомогти ОПР (особа, яка приймає рішення) приймати управлінські 

рішення. Метод має основні переваги: 

1. Змушує ОПР ввести в коло розгляду всі можливі варіанти, в тому 

числі і несприятливі (відомо, що у менеджерів є тенденція завищувати 

очікувані результати або виключати з аналізу несприятливі наслідки; метод 

дозволяє уникнути подібних помилок, хоча вони можуть виникнути при 

процедурі прогнозування ймовірностей станів зовнішнього середовища). 

2. Формалізує процес оцінки варіантів і вибору найкращого з них 

навіть при наявності дуже мізерної інформації про самі варіанти і про 

навколишнє середовище. 

3. Використовується на всіх рівнях управління для вирішення 

найрізноманітніших завдань. Метод відноситься до теоретико-ігрових, але, 

незважаючи на це, він передбачає і використання аналітичних залежностей, і 

прогнозування. 

 

5.7.7 Метод аналізу ієрархій 

 

Метод аналізу ієрархій є варіантом розв'язання багатокритеріальних 

задач у складній обстановці з ієрархічними структурами. Метод аналізу 

ієрархій є замкнутою логічною конструкцією, що забезпечує за допомогою 

простих правил аналіз різних варіантів у всьому їх різноманітті і приводить 

до найкращої відповіді. До того ж, застосування методу дозволяє включити в 
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ієрархію всі знання дослідника з даної проблеми. Ієрархія є певним типом 

системи, який заснований на припущенні, що елементи системи можуть 

групуватися у незв'язані множини. Елементи кожної групи перебувають під 

впливом елементів деякої цілком певної групи і, в свою чергу, впливають на 

елементи іншого. Вважається, що елементи в кожній групі ієрархії (званої 

рівнем, кластером) - незалежні. Основним завданням в ієрархії є оцінка 

вищих рівнів, виходячи із взаємодії різних рівнів ієрархії, а не з 

безпосередньої залежності від елементів на цих рівнях. 

Кожен елемент ієрархії функціонально може належати до кількох 

інших різних ієрархій. Ієрархічне представлення системи можна 

використовувати для опису того, як впливають зміни пріоритетів на верхніх 

рівнях на пріоритети елементів нижніх рівнів. Ієрархії надають більш 

детальну інформацію про структуру та функції системи на нижніх рівнях і 

забезпечують розгляд факторів і їх цілей на вищих рівнях. Для задоволення 

обмежень на елементи рівня їх найкраще відтворювати на наступному 

вищому рівні. Ієрархії стійкі і гнучкі, вони стійкі в тому сенсі, що малі зміни 

викликають малий ефект, а гнучкі в тому сенсі, що додавання до добре 

структурованої ієрархії не руйнують її характеристики. 

У загальному вигляді алгоритм методу аналізу ієрархій складається з 

наступної послідовності дій: 

1. Сформулювати задачу. 

2. Ідентифікувати критерії, що впливають на задачу. 

3. Побудувати ієрархію загальних критеріїв, приватних критеріїв, 

властивостей альтернатив і самих альтернатив. 

4. Ретельно визначити і описати кожен елемент в ієрархії. 

5. Встановити пріоритети первинних критеріїв щодо їх впливу на 

спільну мету, яка називається фокусом. 

6. Ясно сформулювати питання для парних порівнянь в кожній 

матриці. 
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7. Встановити пріоритети приватних критеріїв щодо своїх загальних 

критеріїв. 

8. Ввести судження про попарні порівняннях і їх зворотні величини. 

9. Обчислити пріоритети шляхом підсумовування елементів кожного 

стовпця і ділення кожного елемента на загальну суму стовпця. Усереднити 

по рядках результуючу матрицю для отримання вектора пріоритетів. 

10. Скласти ваги в ієрархії для отримання загальних пріоритетів, а 

також складових значень змінних стану, які разом визначають загальний 

результат. 

11. У разі вибору серед альтернатив, що одержані обрати альтернативу 

з найбільшим пріоритетом. 

 

5.7.8 Метод відносин переваг 

 

Метод прийняття рішень, заснований на парних порівняннях 

альтернатив, які виражаються у вигляді нечітких відносин. Метод заснований 

на моделі функції недомінування. Виділимо наступні методи теорії 

прийняття рішень при нечіткій вихідній інформації: 

- методи прийняття рішень з одним експертом; 

- методи прийняття рішень з групою експертів, якi характеризуються 

ваговими коефіцієнтами. 

Припустимо, задано безліч 𝑈 = {𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑛} можливих рішень або 

альтернатив і відношення переваги R на множині U з функцією 

приналежності 𝑅(𝑢𝑖 , 𝑢𝑗)[0,1] будь-яке рефлексивне нечітке відношення на U, 

таке, що 𝑅(𝑢𝑖 , 𝑢𝑗) = 1, 𝑢𝑖𝑈.  

Відношення переваг задається зазвичай в результаті опитування 

експертів, що володіють знаннями або уявленнями про зміст або суть задачі, 

що не були формалізовані в силу надмірної складності такої формалізації або 

з інших причин. 
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Для будь-якої пари альтернатив 𝑢𝑖 , 𝑢𝑗𝑈, значення 𝑅(𝑢𝑖 , 𝑢𝑗) розуміється, 

як ступінь переваги «𝑢𝑖, не гірше 𝑢𝑗> у записі 𝑢𝑗 < 𝑢𝑖. Рівність 𝑅(𝑢𝑖 , 𝑢𝑗)= О 

може означати, що 𝑅(𝑢𝑖 , 𝑢𝑗)>0, тобто з позитивним ступенем виконано 

«зворотню» перевагу 𝑢𝑖𝑢𝑗, так і те, що (𝑢𝑖 , 𝑢𝑗)= 0, тобто альтернативи 𝑢𝑖  і 𝑢𝑗 

непорівнянні.  

Рефлексивність відносин переваг відображає той природний факт, що 

будь-яка альтернатива не гірше самої себе. 

Задача прийняття рішення полягає в раціональному виборі найбільш 

бажаних альтернатив з множини U, на якому задано відношення переваги R. 

 

5.8 Вибір методу для вирішення задачі синтезу інформаційної 

системи з віртуалізацією мережевих функцій 

 

Серед розглянутих вище методів прийняття рішень виходячи із заданих 

вихідних даних і особливостей виконання завдання вибору кінцевої 

інформаційної структури мережі найкращим є метод аналізу ієрархій. До 

переваг даного методу, по відношенню до інших можна віднести: 

1. В рамках методу аналізу ієрархій немає загальних правил для 

формування структури моделі ухвалення рішення. Це є відображенням 

реальної ситуації прийняття рішення, оскільки завжди для однієї і тієї ж 

проблеми є цілий спектр думок. Метод дозволяє врахувати цю обставину за 

допомогою побудови додаткової моделі для узгодження різних думок, за 

допомогою визначення їх пріоритетів. Таким чином, метод дозволяє 

враховувати «людський фактор» при підготовці прийняття рішення. 

2. Метод дає детальне уявлення про те, як саме взаємодіють фактори, 

що впливають на пріоритети альтернативних рішень, і самі рішення. Як саме 

формуються рейтинги можливих рішень і рейтинги, що відображають 

важливість факторів. Процедури розрахунків рейтингів в методі аналізу 

ієрархій досить прості (він не схожий на «чорний ящик»), що вигідно 

відрізняє даний метод від інших методів прийняття рішень. 
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3. Схема застосування методу абсолютно не залежить від сфери 

діяльності, в якій приймається рішення. Тому метод є універсальним, його 

застосування дозволяє організувати систему підтримки прийняття рішень. 

4. Даний метод дає спосіб виявлення найкращого рішення та дозволяє 

кількісно виразити ступінь переваги за допомогою рейтингування. Це сприяє 

повному і адекватному виявленню переваг особи, що приймає рішення. 

Недоліки методу аналізу ієрархій: 

1. Різке збільшення кількості оцінок зі збільшенням набору елементів. 

2. Помилки прогнозування, пов'язані зі спрощенням впливу параметрів 

на кінцевий результат. Метод аналізу ієрархій - методологічна основа для 

вирішення завдань вибору альтернатив за допомогою їх 

багатокритеріального рейтингування. Основне застосування методу - 

підтримка прийняття рішень за допомогою ієрархічної композиції завдання і 

рейтингування альтернативних рішень. 

У контексті вирішення задач вибору переваг структур при створенні 

системи корисно виділити наступні переваги даного методу: 

1. Метод дозволяє провести аналіз проблеми. При цьому проблема 

прийняття рішення представляється у вигляді ієрархічно упорядкованих 

складових: 

а) головної мети (головного критерію) рейтингування можливих 

рішень; 

б) декількох груп однотипних факторів, які так чи інакше впливають на 

рейтинг; 

в) групи можливих рішень; 

г) системи зв'язків, що вказують на взаємний вплив чинників і рішень. 

2. Метод дозволяє провести збір даних з проблеми. У відповідність з 

результатами ієрархічної декомпозиції, модель ситуації прийняття рішення 

має кластерну структуру. Набір можливих рішень і всі фактори, що 

впливають на пріоритети рішень, розбиваються на відносно невеликі групи - 

кластери. Розроблена в методі аналізу ієрархій процедура парних порівнянь 
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дозволяє визначити пріоритети об'єктів, що входять в кожен кластер. Для 

цього використовується метод власного вектора. Таким чином, складна 

проблема збору даних розбивається на ряд більш простих, для кожного із 

кластерів. 

3. Метод дозволяє оцінити суперечливість даних і мінімізувати їх. З 

цією метою в методі аналізу ієрархій розроблені процедури узгодження. 

Зокрема, є можливість визначати найбільш суперечливі дані, що дозволяє 

виявити нечіткі ділянки проблеми і організувати більш ретельний аналіз 

проблеми. 

4. Метод дозволяє провести синтез проблеми прийняття рішення. 

5. Після того, як проведено аналіз проблеми та зібрані дані по всім 

кластерам, за спеціальним алгоритмом розраховується підсумковий рейтинг - 

набір пріоритетів альтернативних рішень. Властивості цього рейтингу 

дозволяють здійснювати підтримку прийняття рішень. Наприклад, 

приймається рішення з найбільшим пріоритетом. Крім того, метод дозволяє 

побудувати рейтинги для груп факторів, що дозволяє оцінювати важливість 

кожного фактора. 

6. Метод дозволяє організувати обговорення проблеми, сприяє 

досягненню консенсусу. Думки, що виникають під час обговорення 

проблеми прийняття рішення, самі можуть в даній ситуації розглядатися в 

якості можливих рішень. Тому метод аналізу ієрархії можна застосувати для 

визначення важливості врахування думки кожного учасника обговорення. 

7. Метод дозволяє оцінити важливість кожного рішення і важливість 

кожного чинника, що впливає на пріоритети рішень. У відповідності з 

формулюванням задачі прийняття рішення величина пріоритету 

безпосередньо пов'язана з оптимальністю рішення. Тому рішення з низькими 

пріоритетами відкидаються, як несуттєві. Метод дозволяє так само оцінювати 

пріоритети факторів. Тому, якщо при виключенні деякого фактора 

пріоритети рішень змінюються незначно, такий фактор можна вважати 

несуттєвим для даної задачі. 
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4. Метод дозволяє оцінити стійкість прийнятого рішення. Прийняте 

рішення можна вважати обгрунтованим лише за умови, що неточність даних 

або неточність структури моделі ситуації прийняття рішення істотно не 

впливають на рейтинг альтернативних рішень. 

 

5.9 Синтез інформаційної системи з віртуалізацією мережевих 

функцій 

 

Як правило, на етапі зовнішнього проектування можливо встановити на 

основі розгляду вимог до інформаційної системи, що її якість може достатньо 

повно і правильно характеризуватися єдиним показником Кр [194, 195]. Крім 

цього, з’являється можливість з'ясування, від яких (часткових) показників 

якості К1, …,Кm системи S та як залежить величина вектора Кр. Це означає, 

що вдається встановити залежність виду: 

 

                   Кр=fр(К1, …,Кm),      (5.1) 

де   Кi= Кi(S), mi ..1 . 

 

Тут fр(К1, …,  Кm)- відома функція змінних К1, …, Кm, а Кр - величина, 

однозначно пов'язана з якістю системи S: чим менше (більше) вектор Кр, тим 

краща система. Показник Кр називається результуючим показником якості 

системи[191,193]. Надалі будемо припускати, що показник Кр має 

стандартний вид, тобто величина Кр невід’ємна і чим менше Кр, тим краще 

спроектована система (якщо показник якості Кр має нестандартний вигляд, то 

його можна привести до стандартного). При цьому найкращою 

(оптимальною) вважається така система S, для якої величина Кр мінімальна, 

тобто критерій оптимальності має вигляд: 

 

fр(К1, …Ki,…,  Кm)= ДМS
min

,     (5.2) 
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де   Кi= Кi(S), mi ..1 . 

Тут і далі символ 
min

ДS M  означає, що мінімум шляхів всіх систем SМД, 

тобто з урахуванням вихідних даних {У, ОS, Ск}. 

Знайдено мінімальне значення Кр, тоді необхідно дотримуватися 

виконання умови: 

 

Крмін≤Kрм ,      (5.3) 

де Крм- максимально припустиме (з погляду вимог до СУ) значення 

результуючого показника якості Кр.  

Якщо умова (5.3) не виконується, то це означає, що вихідні дані 

суперечливі і потребують коригування - варто послабити обмеження ОS або 

погодиться з більшим (тобто гіршим) значенням Кр, або скоригувати 

сукупність умов У роботи системи. 

При рішенні завдання (5.2) врахування сукупності ОК обмежень на 

показники якості Кi( mi ..1  ) (які не задовольняють умову (5.3) не тільки не є 

необхідним, але може виявитися навіть шкідливим. Дійсно, сукупність 

обмежень якості К1, …, Кm необхідна для того, щоб уникнути вибору значень 

Кi, mi ..1 , неприпустимих з погляду вимог до системи. Величина Кр 

достатньо повно і точно характеризує якість системи S з погляду 

запропонованих до них вимог. Отже, рівність (5.2) повинна служити 

критерієм визначеності або невизначеності тієї чи іншої комбінації значень 

К1, …, Кm показників якості системи. 

На підставі викладеного зробимо припущення про те, що "величина Кр 

достатньо повно і точно (правильно) характеризує якість системи" і може 

бути в розгорнутому вигляді сформульовано таким чином: значення 

залежності Кp= Кp(S), і величина Кр достатня для правильної відповіді на такі 

питання: 
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1. Яка інформаційна система S (у загальному випадку - який клас 

системи) з множини МД припустимих систем є найкращою? 

2. Чи є ця найкраща система (клас систем) строго припустимою (тобто 

задовольняє вимогам, запропонованим до якості системи) або вихідні дані 

суперечливі і потребують коригування? 

Отже відповідно до критерію (5.3), оптимальним вважається таке 

значення вектора К=<К1, …, Кm> якому відповідає мінімальне (за множиною 

МД) значення заданої (відомої) функції   fр(К1, …, Кm) показників якості  К1, 

…,  Кm. 

Тому відповідно до вищевикладеного, показниками К1, …, Кm і Кр є 

стандартні показники якості, тоді функція  fр(К1, …, Кm) повинна бути 

монотонно зростаючою функцією кожного з цих аргументів. Дійсно, чим 

менше величина Ki за інших рівних умов і, зокрема, при незмінних значеннях 

інших m-1 показників К1, …, Кm, тим краще повинна бути система, тобто тим 

менше величина Кр. Тому, якщо в результаті синтезу інформаційної системи 

буде отримано залежність  Кр=fр(К1, …, Кm), що не є монотонно зростаючою 

за кожним з аргументів, то це буде свідчити про порушення коректності 

постановки завдання для синтезу. Наприклад, це означає, що якийсь з 

показників К1, …, Кm або результуючий показник Кр у дійсності не може 

вважатися стандартним частковим або результуючим показником якості 

системи. 

Отже, якщо можливо ввести єдиний результуючий показник якості Кр, 

достатньо повно і правильно характеризуючий якість системи, і, крім того, 

можливо знайти вид залежності показника від значень (часткових) 

показників якості К1, …, Кm системи, то її синтез може проводитися за 

результуючим показником якості. Тим самим забезпечується зведення 

векторного синтезу до скалярного. 

Таким чином, при коректному (тобто монотонно зростаючому за 

кожним аргументом) вигляді результуючої цільової функції рішенням 

завдання (5.2) є не гірша система. Звідси виходить, що критерій (5.2) можна 
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застосовувати не тільки до множини МД, усіх припустимих систем, але і до 

множини МНГ не гірших систем (якщо множина МНГ попередньо знайдена, 

наприклад, ваговим методом). 

При цьому завдання (5.2) зводиться до такого вигляду: 

знайти систему S, що забезпечує: 

Кр=fр(К1, …Ki,…, Кm)= ДМS
min

,    

 (5.4) 

за умови, що 

К1=fНГ(К2, …Ki,…, Кm), 

де К1=fНГ(К2,…Ki,…,Кm) - рівняння оптимальної поверхні, тобто 

геометричного місця всіх строго припустимих не гірших точок у просторі Rm 

показників якості. 

Завдання (5.4) простіше чим завдання (5.2) у значенні, що при її 

рішенні вже не необхідно враховувати сукупність {У, ОS, Ск} вихідних даних 

(ці вихідні дані враховані при визначенні рівняння оптимальної поверхні, 

тобто при пошуку множини МНГ). 

Отже застосування результуючого показника якості Кр можливо як без 

попереднього пошуку множини МНГ не гірших систем, так і після його 

здійснення. 

У першому випадку завдання з самого початку має вид звичайного 

завдання скалярного синтезу і показники якості К1, …, Кm відіграють роль 

параметрів складної системи Sсл. В другому випадку синтез спочатку, тобто 

при пошуку МНГ, є векторним і його скаляризація (введенням показника Кр) 

здійснюється лише на другому етапі - після знаходження множини МНГ. 

Розбивка процесу синтезу на два таких етапи в ряді випадків вважається 

доцільним. 

Вважається, що виходячи з вимог до інформаційної системи вдається 

достатньо повно і правильно обґрунтувати вигляд результуючої цільової 

функції. Проте в багатьох випадках увести достатньо обґрунтований 
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результуючий показник якості Кр, що є відомою функцією fр(К1, …, Кm) 

показників якості К1, …, Кm, не вдається. У таких випадках доцільно 

сформулювати залежності Кр=fр(К1, …, Кm) яким-небудь іншим суб'єктивним 

способом. Наприклад, найбільш повно висвітлений синтез вибору функції в 

наступному: 

а) у виді добутку показників якості: 

                          Kp=K1K2…Km        (5.5) 

б) у виді зваженої суми нормованих значень показників якості: 

























,..1,0,1

,..1,

......

1

0

2211

miCC

mi
K

K
K

KCKCKCKCK

i

m

i

i

i
i

mmiip

    (5.6) 

де Ki0- деяке опорне значення показника якості Ki вибране за одиницю 

виміру цього показника;  Ci - вагові коефіцієнти, названі вагами і вибрані за 

значимістю, виходячи з відносної важливості кожного з показників К1, …, Кm 

- чим більш вагомішим вважається даний показник Ki (тобто більш суттєво 

цей показник мінімізувати у процесі синтезу, тим більша вибирається 

відповідна йому вага Ci). 

Суб'єктивність обґрунтування виду результуючої цільової функції (і 

значень її параметрів) при цьому полягає в тому, що воно проводиться не 

шляхом кількісного аналізу впливу різних комбінацій значень показників К1, 

…,Кm на якість виконання системою її функцій, а шляхом інтуїтивних оцінок, 

які даються одним або декількома експертами, тобто кваліфікованими 

спеціалістами, котрі мають великий досвід розробки або експлуатації мережі. 

Суб'єктивна результуюча цільова функція (СРЦФ) більш грубо, ніж 

об'єктивна, враховує вплив показників К1, …, Кm на якість системи. Тому при 

її застосуванні необхідно мати гарантії того, що синтезована на основі цієї 

функції система виявиться строго припустимою і при тому не гіршою. Для 

того, щоб система була строго припустимою, завдання синтезу при 
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застосуванні СРЦФ повинна визначатися таким чином - оптимальною 

вважається система S, що забезпечує виконання умов: 

 

Кр= ДМS
min

fр(К1, …Ki,…,  Кm)  ,     

 (5.7) 

Кi= Кi(S), mi ..1 , 

Кi≤ Кim(S), mi ..1 , 

де Кim -значення показника якості Ki, що є максимально припустимим 

для системи. Очевидно, значення Kim( mi ..1 ) також повинні бути 

обґрунтовані, виходячи з призначення системи. 

Можна довести, що система, знайдена в результаті розв’язку завдання 

(5.7), обов'язково буде не гіршою, якщо функція fр(К1, …, Кm) є монотонно 

зростаючою за кожним з аргументів. 

Будемо вважати, що множина МД, припустимих систем не порожня і 

замкнена. При цьому, як відомо, для кожної гіршої системи SМД у МHX 

множині припустимих не гірших систем знайдеться щонайменше одна 

безумовно краща система. 

Доведемо спочатку, що в множині МД існує деяка гірша система SГ1, то 

у множині строго припустимих не гірших систем знайдеться щонайменше 

одна безумовно краща система SHГ1. З вищенаведеного в множині МД 

припустимих систем обов'язково існує деяка не гірша система SHX2, 

безумовно краща ніж SГ1. Але система SГ1 за припущенням строго допустима. 

Тому система SHГ2 повинна бути не тільки допустимою, але і строго 

допустимою. Дійсно, усі показники якості К1, …, Кm системи SHГ2 повинні 

бути не більше, ніж у системи SГ1 (оскільки вона безумовно краща, ніж SГ1). 

Але показники якості системи SГ1, як строго допустимої, задовольняють 

обмеженням  Кi≤ Кim( mi ..1  ). Тому цим обмеженням будуть задовольняти і 

всі показники якості безумовно кращої системи SHГ2 , отже, система SHГ2 також 

буде строго допустимою. 
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Тому, якщо в (не порожній замкненій) множині МСД існує деяка гірша 

система, тоді у цій множині знайдеться щонайменше одна безумовно краща 

система. 

Доведемо тепер, що будь-яка система Sp, що є рішенням завдання (5.7) 

не гірша. Доводячи від супротивного, припустимо спочатку, що система Sp 

виявилася гіршою. Так як ця система є строго припустимою, тоді за 

доведеним вище в множині МСД існує щонайменше одна безумовно краща 

система SHГ. Отже, усі показники якості К1, …, Кm системи SHГ. не більші, ніж 

системи Sp, у тому числі принаймні один з цих показників менший. 

Тому що функція Кр=fр(К1, …, Кm) за припущенням монотонно 

зростаюча (за кожним з аргументів), то в системі SHX значення величини Кр 

буде менше, ніж системи Sp. Але це неможливо, тому що за вихідним 

припущенням система Sp є та з строго припустимих, у якої величина Кр 

мінімальна. Таким чином, припущення про те, що система, яка є рішенням 

завдання (5.7), гірша, несправедливо, отже, ця система – не гірша. 

При застосуванні суб'єктивної результуючої цільової функції бажано 

вибрати її з класу функцій, що монотонно зростають за кожним з аргументів, 

а завдання синтезу - формулювати у вигляді (5.7). 

При цьому синтезована система буде строго припустимою і не гіршою, 

тобто буде однією з множини МНГ  не гірших систем. Звідси виходить, що 

така суб'єктивна результуюча цільова функція може бути застосована не 

тільки безпосередньо до вихідної множини МСД строго припустимих систем, 

але і до множини  МНГ  не гірших систем. При застосуванні суб'єктивної 

результуючої цільової функції множину МНХ необхідно знаходити з 

урахуванням не тільки обмежень ОS, але й обмежень ОК. 

Розглянемо декілька найбільш поширених у застосуванні контрактних 

видів СРЦФ. Вище вже згадувалися два види цієї функції (5.5) і (5.6). 

Зазначимо, що при використанні зваженої суми (5.6) у якості опорних 

значень Кіо показників якості зручно вибирати їх максимально припустимі 

значення Кі, оcкільки при цьому нормоване значення К
/
і характеризує 
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відхилення у значенні показника якості Кі порівняно з його максимально 

припустимим значенням. При цьому вираз приймає такий вид: 

 

Кр  = С1К
/
1 +…+ Сі

 /
і +…+ Сm К 

/
m,                  (5.8) 

е   К
/
1=  Кі ∕ Кіm  ,і = m..1  .      (5.9)  

∑ Cі = 1,  Сі > 0, і = m..1 .     (5.10)  

    
і=1 

СРЦФ виду (5.8) має порівняно з (5.9) такі основні переваги: 

1. При використанні виразу (5.8) можна враховувати розходження у 

відносній вагомості окремих показників якості К1,…,Кm (шляхом вибору 

відповідних значень параметрів ваги C1,…,Cm). При використанні функції 

виду (5.5) можливість урахування цього розходження відсутня. 

2. У ряді випадків, якщо необхідно оптимізувати вектор параметрів Х = 

< Х1,, Х >  системи, а цільові функції fі(х)(і= m..1  ) і обмеження ОS , які 

накладаються на структуру і параметри системи, лінійно залежать від х1,..., 

хn, то внаслідок лінійності функції (5.8) завдання (5.9) зводиться до завдання 

лінійного програмування. Якщо ж замість (5.8) застосовувати СРЦФ виду 

(5.5), завдання оптимізації не обов'язково буде завданням лінійного 

програмування. 

До недоліків СРЦФ виду (5.8) порівняно з (5.5) звичайно відносять 

необхідність обґрунтування значень параметру ваги Сі і максимально 

припустимих значень Kim показників якості. Але реально ці недоліки є 

несуттєвими з таких причин: 

1. Якщо, як і у випадку (5.5), відмовитися від урахування відносної 

вагомості показників Кі, то можна прийняти усі однаковими, тобто: 

 

                       С1 = С2 =... = Сm = 1∕ m.      

 (5.11) 
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2. Вибір максимально припустимих значень  (і= m..1 ) потрібен і у 

випадку застосування функції виду (5.5) (для зазначеного вище: забезпечення 

строгого припущення необхідного рішення завдання (5.7). Крім цього, у 

виразі (5.8) для утворення нормованих значень Кі показників якості не 

обов'язково використовувати величини Кіm - можна замість них 

використовувати будь-які (позитивні) опорні значення Кі0. 

Таким чином, переваги функції (5.5) порівняно з (5.8) і (5.6) є, як 

правило, ймовірними, несуттєвими і кожний з її недоліків може бути досить 

істотним. Тому той факт, що дотепер СРЦФ виду (5.5) знаходила більш 

широке застосування, чим СРЦФ (5.8), реально це не є виправданим. 

Для багатокритеріальної оптимізації інформаційної системи  в багатьох 

випадках доцільно використовувати і більш складні, ніж (5.8), суб'єктивні 

результуючі цільові функції, які дозволяють врахувати можливий нелінійний 

характер залежності результуючого показника якості Кр від показників К1,..., 

Кm. Серед них найбільш поширеною є так звана аддитивна функція втрат: 

 іі

m

і

ір ΚfVΚ 



1  ,     

 (5.12) 

де Vі (і = m..1 ) - вагові коефіцієнти, що мають теж значення, що і 

параметри ваги Сі  функції вигляду (5.7), і задовольняють аналітичним 

умовам, таким як: 

1
1




m

і

іV
,      Vі >0 (і= m..1  ),    (5.13) 

fi(Кі) - деяка безрозмірна, у загальному випадку, нелінійна функція 

значень показників якості Кі, що вибирається (обґрунтовується) 

спеціалістами, виходячи з вимог до системи управління, і яка має зміст 

втрати, пов'язаної зі зростанням (погіршенням) даного показника якості. 

Нехай Кі0 - є мінімально можливе значення показника якості Кі при 

заданій сукупності вихідних даних {Y, Оs} та ігноруванні значень всіх інших 

(m-1) показників якості. Інакше кажучи, Кі0 є те найкраще значення даного 



271 

 

(часткового) показника якості Кі (наприклад, К1), що можна було б одержати 

при заданих вихідних даних {Y, Оs}, якби значеннями всіх інших показників 

якості (наприклад, К2,…, Кm) не брати до уваги, тобто припустити будь-яке їх 

погіршення. Тоді очевидно, що функцію  fі(Кі)  варто вибирати такою, щоб 

вона задовольняла умовам: 

 

fі (Кі0) = 0,   fі (Кі) > 0 ,      при     Кі > Кі0.  (5.14) 

 

При цьому передбачається, що значення Кі0  (і = m..1 ) вдається 

попередньо знайти рішенням зазначених вище спрощених завдань синтезу за 

одним показником Кі при ігноруванні всіх інших (m - 1) показників. 

У деяких випадках видно і без спеціального аналізу, що ігнорування 

значень усіх показників якості, крім одного, дозволяє одержати ідеальне, 

тобто нульове, значення єдиного врахованого показника якості, тобто 

вважається:  

Кі = 0. 

Відзначимо, що на практиці при проектуванні мережі, реально Кі> 0, 

це, наприклад  надійність, ймовірнсті  помилки або затримка керуючої 

інформації, вартість, тощо. Тобто, Кі0>0 і відповідно буде необхідно 

попереднє обчислення значень Кі0. 

Якщо вибрати функцію  fі(Кі)  лінійною, то відповідно до викладеного 

вище: 

fі (Кі) = (Кі - Кі0) ⁄ Кіm ,      (5.15) 

і функція (5.5) приймає такий вигляд: 
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  (5.16) 

 

В (5.15) можна вважати  Кі0=0 без втрат для результатів синтезу. Це 

обумовлено тим, що у виразі (5.35) величини Кі0 (і= m..1  ) входять лише у 

вигляді адитивних членів, що не змінюються в процесі синтезу (тобто при 
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варіації структури синтезованої СУ або її параметрів). Звідси виходить, що 

при лінійній СРЦФ можна вважати:  

 

fі (Кі) = Кі  ⁄ Кm  ,      (5.17) 

 

навіть якщо Кі0 ≠ 0. У випадку квадратичної функції втрат можна 

прийняти: 

 ііf   = 

 
2

0














іm

іі

     (5.18) 

Якщо виконується умова: 

Кіm» Кі0  ,        (5.19) 

можна прийняти: 

 ііf   = 

2














ім

і

     (5.20) 

Якщо якість системи характеризується не m-мірним вектором  К = < 

К1,…, Кі,…, Кm>  показників якості,  а  mℓ -мірною матрицею, при mℓ»1, то 

адитивна функція втрат замість (5.4) приймає більш загальний вигляд: 

 

 
 




1 1q

m

і

qіііqр fVC
,      (5.21) 

 

де, як і раніше Кqі - значення  і-того показника якості при роботі 

системи в     q-тому режимі. 

Ваги Vі враховують відносну важливість показників якості з різними 

значеннями номера і задовольняють співвідношенням (5.13). 

Ваги Сq враховують відносну значимість різних режимів роботи 

системи і задовольняють аналогічним умовам,таким як: 

 





1

1
і

qС
, Сq > 0,    q = ,1 .    (5.22) 
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Більш точно було б у (5.10) замість значень параметрів ваги Сq, Vі   

ввести деякі ваги ηqі призначені індивідуально для кожної комбінації 

індексів q і і. Проте в цьому випадку при q»1 та ℓ»1 загальне число вагових 

коефіцієнтів, що входять у вираз (5.21), потребують спеціального 

обґрунтування шляхом експертних оцінок, різко зросло б. При цьому значно 

знизилася б надійність оцінки експертами необхідних (з погляду вимог до 

системи) значень цих параметрів ваги. Тому більш доцільно вважати η qі= Сq 

Vі, де Сq  не залежить від q, тобто вибирати СРЦФ у вигляді (5.21). 

У ряді випадків синтезу мережі вид результуючої цільової функції не 

можливо достатньо обґрунтувати не тільки об'єктивним але і суб'єктивним 

методами. Наприклад, відсутні достатні підстави для вибору ваги у функції 

виду (5.8). У таких випадках можливе застосування мінімаксного критерію. 

Розглянемо  деяку інформаційну систему, що характеризується 

визначеним набором показників якості, які ми будемо розглядати як критерії 

оптимізації цієї системи. Для одержання результуючої цільової функції 

необхідно визначити вагу кожного критерію. Скористаємося методом 

ранжирування з використанням критерію переваги [156, 157].  

Нехай деяку інформаційну систему характеризує наступна сукупність 

показників : 

- кібербезпека; 

- коефіцієнт простою; 

- середні питомі витрати на експлуатацію інтелектуальної інформаційної 

мережі; 

- час на виконання транзакцій в мережі; 

- ймовірність помилки при обслуговуванні мережі. 

Виходячи з  відносної важливості вищезазначених показників, 

визначаються значення вагових коефіцієнтів  c1,…c5  для результуючої 

цільової функції F . 

ППсТсСсKcБcF 543п21 
    

 (5.23) 
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Вагові коефіцієнти ci повинні задовольняти наступним умовам: 

1
1




m

i

ic
 і ci >0  ( m – кількість показників, що характеризують систему) і 

визначаються як: 




 m

i

i

i
i

c

c
c

1

'

'

,       (5.24)  

де 
'

ic  - вагові коефіцієнти в абсолютному вираженні, а ci – відносні 

(нормовані) вагові коефіцієнти. 

Призначення абсолютних вагів  пропонується двома групами експертів. 

Першу групу складають експерти – системні фахівці в сфері телекомунікацій 

і управління, а також розроблювачі  телекомунікаційної апаратури,  другу 

групу – експерти, що мають великий досвід в експлуатації таких систем. 

Результати опитування представлені у таблиці 5.2. 

 

Таблиця 5.2 Результати опитування двох груп експертів за стобальною 

шкалою 

 

№ групи 

експертів 

№ 

експерта Оцінка в балах вагів    

'

ic
, 

'

1c  '

2c
 

'

3c

 

'

4c
 

'

5c  

 

 

 

I 

1 100 70 50 70 60 

2 70 100 40 80 70 

3 90 80 50 60 40 

4 100 70 40 60 50 

5 70 100 50 50 40 

 

 

 

II 

1 100 50 50 70 50 

2 80 70 70 50 60 

3 70 100 70 50 60 

4 70 80 50 50 40 

5 100 50 50 60 40 
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Абсолютні значення вагів 
'

ic  - призначаються за порядковою бальною 

шкалою (наприклад, стобальною) [158], причому, чим значиміше показник, 

тим більша вага йому відповідає.   

Опитувані експерти заповнюють таблицю опитування, проставляючи 

оцінки в балах кожному запропонованому рішенню.  

З таблиці 5.2 видно, що з погляду першого експерта першої групи 

найбільш пріоритетною  є інтелектуальна інформаційна мережа з високою 

безпекою. Далі по значимості випливають  показники  простою та вартості.  

На підставі формули (5.24) розраховуються нормовані вагові коефіцієнти і 

виробляється підрахунок середнього значення оцінок.  

Таким чином,  середні значення вагів, отриманих у результаті 

експертних оцінок дорівнюють відповідно 0,24; 0,22; 0,21; 0,18; 0,15. 

Подальша статистична обробка даних опитування полягає у визначенні 

ступеня надійності отриманих оцінок. 

Надійність оцінок визначається по статистичних характеристиках, що  

описує розкид оцінок окремих експертів і груп експертів, тобто статистичним 

характеристикам, що визначають ступінь погодженості  оцінок. 

Якщо N експертів дають оцінки m рішенням, то розкид оцінок, що 

даються N експертами рішенню Pj  (системі Si, ваговому коефіцієнту ci) 

характеризується величиною варіації: 

i

i

c

2


 
,      (5.25) 

де ic – середнє значення оцінки; 
2

i – дисперсія оцінки. 

 Дисперсія оцінки визначається по наступній формулі: 








N

I

i
I N

c

1

2
2

1


,    

де     iii ccc  , а   N – загальна кількість експертів в усіх групах.  
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Отримані результати дозволяють зробити первісні висновки про 

надійність експертної оцінки. Якщо величина варіацій νi ≤ 0,3 (при i=1…m), 

то результати оцінки можна вважати задовільними. 

 Ступінь погодженості оцінок за сукупністю всіх оцінюваних 

рішень визначається коефіцієнтом конкордації W.  Ступінь погодженості 

рішень усіх груп експертів характеризується коефіцієнтом рангової кореляції 

ρ. 

 Коефіцієнт конкордації  визначається по формулі: 
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У формулах (5.26) - (5.30)  Rji – ранг, привласнений i-му рішенню j-м 

експертом, Si – сума  рангів, привласнених i-му рішенню всіма експертами, 

iS – середнє значення суми рангів по всім m рішеннях, Lj – число груп рішень 

з рангами, що збіглися, для j-го експерта, l - номер групи з рангами, що 

збіглися, tj - кількість рішень, що збіглися, j-го експерта в групі l. 

Ранжирування означає присвоєння елементам деякої множини 

порядкових номерів  у залежності від убування (зростання) якої-небудь 

кількісної чи якісної ознаки. Порядковий номер, що привласнюється 

елементу, є рангом цього елемента. Ранжирування елементів у даному 

випадку здійснюється за ступенем убування привласнених балів – 

найменший ранг привласнюється ваги, що отримала найвищий бал. 
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Якщо кілька порівнюваних вагових коефіцієнтів мають однакове 

значення, то їм привласнюється однаковий ранг, рівний середньому 

арифметичному.  

Погодженість змінюється в межах 0 ≤ W ≤ 1 і є задовільною, якщо W ≥ 

0,5, а рівень значимості α≤.0,01. 

Коефіцієнт рангової кореляції ρ, що характеризує ступінь погодженості 

оцінок усіх груп експертів, визначається по формулі: 

 

                          
)1()(1 22
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1

1 
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i

i
,   де    (5.31) 

Ri1, Ri2 –ранги, привласнені i-му рішенню I і II групою експертів.  

 Якщо показники W і ρ є незадовільними, то необхідно з'ясувати 

чи відбувся розкид оцінок через невелике число експертів чи  він є 

характерним для всієї групи експертів. Необхідно знайти експерта винного в 

порушенні погодженості і виключити його зі складу експертної комісії. У 

ряді випадків ця міра не приводить до поліпшення результатів і тоді, як 

правило, проводиться додатковий тур опитування. 

При проектуванні мережі доцільно зупинитися на виборі кількості 

показників якості, що враховуються при синтезі. Як зазначалось, кількість 

показників, які характеризують якість реальної системи, може бути дуже 

великою. Це означає, що чим більша кількість показників якості 

враховується при синтезі системи, тим більш досконалою буде синтезована 

система. В той час, коли більше врахованих показників якості, тоді 

складніше провести синтез без введення порівняно грубих припущень. Тому 

на практиці існує оптимальна кількість показників якості, яку необхідно 

враховувати. Введення додаткових показників якості призводить не до 

покращення, а до погіршення результатів синтезу [184, 185]. 

Використавши метод експертних оцінок отримаємо вагові коефіцієнти 

для наступної сукупності показників, які характеризують роботу 

інформаційної системи. 
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Будемо вважати оптимальною інформаційну систему, що забезпечує 

виконання умов: 

 

kр=fр( k1,k2 ,k3 , k4 ,k5) = min                              (5.32) 

                  kі≤ kіm ,  і = 1..5,  

де kіm – значення показника якості kі максимально допустиме, з точки 

зору вимог замовника до системи управління. 

Під   k1m,k2m,k3m, k4m, k5m вважаємо такі показники якості системи: 

● Інформація, щодо безпеки мережі, що забезпечує задану точність 

параметрів об’єктів системи (k1m); 

● Коефіцієнт простою об’єктів інформаційної системи (k2m);  

● Середні питомі витрати на експлуатацію інформаційної системи 

(k3m); 

● Середній час на транзакцію при обслуговуванні системи (k4m );  

● Ймовірність помилки при обслуговуванні системи (k5m). 

Таким чином, в розглянутому випадку якість інформаційної системи 

характеризується  вектором К=<К1, …, Кm>, де m=5. 

Тоді, результуючий критерій оптимальності може бути визначений як: 

 

 іі

m

і

ір fC  
1  ,     (5.33) 

де Сі (і = m..1 ) - вагові коефіцієнти, які задовольняють аналітичним 

умовам, таким як: 

 

                  
1

1




m

і

іC
,      Сі >0 (і= m..1  ).     (5.34) 

 

Функція  fi(kі) - деяка безрозмірна, у загальному випадку, нелінійна 

функція значень показників якості kі, що вибирається, виходячи з вимог до 
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мережі, і яка має зміст втрати, пов'язаної зі зростанням (погіршенням) даного 

показника якості. 

Приймемо функцію fі (kі) рівною:  

 

fі (kі) =[(kі - kі0) ∕ kіm]
2
,      (5.35) 

 

 Вибір функції fi(kі), як функції квадратичного характеру, 

пов’язаний з тим, щоб показати, що еквівалентна вага показника kі тим 

більша, чим ближче величина (kі-kі0) до гранично допустимомго значення kіm. 

В формулі (5.35) kі0  є мінімально можливе значення показника якості kі  

в межах множини допустимих систем Mд при заданій сукупності вихідних 

даних {Y, Оs} та ігноруванні значень всіх інших (m-1) показників якості.  

З урахуванням  співвідношень (5.33) і (5.35)  отримуємо узагальнений 

критерій оптимальності: 
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Вагові коефіцієнти до кожного з показників якості інформаційної 

системи мають бути: c1=0,24; c2=0,22; c3=0,21; c4=0,18; c5=0,15. 

Максимально припустимі значення  показників якості інформаційної 

системи приймемо відповідно: k1m=5
 
; k2m=10

 -2 
; k3m=800

 
(тис. грн.); k4m=6 (с); 

k5m=10
-4

. 

Вихідні дані - це таблиця 5.3-5.4 з нормованими коефіцієнтами, що 

змінюються відповідно заданим критеріям та визначеним ваговим 

коефіцієнтам щодо кожного критерію і загального результуючого критерію, 

за допомогою якого визначається більш оптимальна система з точки зору 

вибраних умов. Алгоритм вибору найкращої системи наведений на рисунку 

5.4. 
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Як це видно з таблиці 5.3 найбільш оптимальною інформаційною 

мережею є система з показниками якості для системи 8 k1=2; k2=0,022; 

k3=300000; k4=3; k5=0,021. 

 

Таблиця 5.3 Показники якості для можливих варіантів побудови 

системи управління 

№ системи Показники якості системи 

k1m k2m k3m k4m k5m 

1 2 0,028 400000 1,2 0,0008 

2 4 0,03 750000 3,5 0,003 

3 4 0,035 700000 1,3 0,0003 

4 3 0,04 500000 3,8 0,0007 

5 5 0,048 600000 4,2 0,0006 

6 5 0,049 650000 2,7 0,017 

7 6 0,05 750000 3,5 0,011 

8 2 0,022 300000 3 0,021 

9 7 0,055 800000 4,8 0,003 

 

Таблиця 5.4 - Визначення узагальненого критерію оптимальності 

 

№ 

системи 
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Узагальнений 

критерій 

оптимальності 

1 0,54 0,018 0,210 0,031 0,009 0,809 

2 0,025 0,024 0,001 0,000 0,067 0,117 

3 0,015 0,040 0,004 0,015 0,817 0,892 

4 0,107 0,055 0,076 0,001 0,028 0,265 

5 0 0,075 0,023 0,001 0,067 0,166 

6 0 0,077 0,011 0,000 0,133 0,221 

7 0,007 0,079 0,001 0,000 0,124 0,211 

8 0,015 0,024 0,001 0,000 0,067 0,107 

9 0,020 0,089 0,000 0,004 0,067 0,180 
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Таким чином, отримано оптимальну інформаційну системи по 

визначеним критеріям якості, значення яких отримано згідно розроблених 

методик забезпечення коефіцієнта простою, кібербезпеки та вартості. 

Зазначені критерії впливають на функціональну стійкість інтелектуальної 

інформаційної мережі та надають можливість визначити оптимальний 

варіант інформаційної системи за мінімумом узагальненого критерію 

функціональної стійкості. 

 

Рис.5.4  Алгоритм вибору найкращої системи 
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5.10 Оцінка ефективності методики побудови  інформаційної 

системи 

 

Аналіз  побудови існуючих мереж показує, що вони не повною мірою 

відповідають сучасним вимогам до коефіцієнта готовності та безпеки. 

Підвищення ефективності можливо за рахунок впровадження методики 

побудови інтелектуальної інформаційної мережі на основі  забезпечення 

функціональної  стійкості і впровадженням науково-обґрунтованих 

рекомендацій по їх використанню. 

Використання методики забезпечення функціональної стійкості 

інформаційної мережі на основі запропонованих методик визначення 

коефіцієнту готовності, безпеки і функціональної перебудови  дозволяють 

зменшити питомі витрати на побудову інтелектуальної інформаційної мережі 

та збільшити надійність і тим самим функціональну стійкість інформаційної 

мережі, яка повинна працювати з обраним коефіцієнтом готовності на 

протязі часу 24/7. 

В даному підрозділі досліджується доцільність впровадження методики 

побудови інформаційної системи з віртуалізацією мережевих функцій, за 

умови вибору раціонального варіанту побудови інформаційної системи з 

віртуалізацією мережевих функцій і з метою оптимізації за економічним 

критерієм витрат на відновлення інформаційної системи з віртуалізацією 

мережевих функцій, забезпеченням необхідного рівня її коефіцієнта простою 

та безпеки.  

Для розрахунку ефективності побудови інформаційної системи з 

віртуалізацією мережевих функцій проведено математичне моделювання 

інформаційної системи з віртуалізацією мережевих функцій (табл.5.5). 

Вихідними даними для розрахунку взято кількість елементів мережі та час, 

який витрачається на їх обслуговування при заданому коефіцієнті простою. 
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Таблиця 5.5 -Вихідні дані для визначення ефективності побудови 

інформаційної системи з віртуалізацією мережевих функцій 

Кількість 

елементів 

Кп=0,01 

 

Кп =0,02 

 

Кп =0,05 

 

Час витрачений на обслуговування, мс 

Існуюча Запропонована Існуюча Запропонована Існуюча Запропонована 

50 25 38 31 45 33 49 

100 38 45 41 49 44 53 

150 44 53 47 60 51 64 

200 50 67 52 71 56 75 

 

Таким чином  отримано діаграму відповідних залежностей від заданого 

рівня коефіцієнту простою (рис 5.5). 

 

 

Рис. 5.5 Математичне моделювання ефективності  

 

Аналіз отриманих варіантів побудови системи показав, що системи, які 

побудовані з використанням розробленої методики синтезу системи з 

віртуалізацією мережевих функцій дозволяє знизити обчислювальну 
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складність, покращити показники якості інформаційної системи з 

віртуалізацією мережевих функцій. 

 

Висновки до 5 розділу  

 

1. На основі проведеного аналізу розроблено основні етапи синтезу 

інформаційної системи з віртуалізацією мережевих функцій. 

2. Проведено порівняльний аналіз існуючих методів математичного 

формулювання завдань оптимального проектування. Досліджено методи 

об’єднання суперечливих критеріїв для отримання узагальнюючого 

критерію. 

3. Обґрунтовано вибір кількості показників якості, за якими 

необхідно визначити узагальнений критерій оптимальності інформаційної 

системи з віртуалізацією мережевих функцій. Показано, що кількість 

показників, які характеризують якість реальної системи, може бути дуже 

великою. Це означає, що чим більша кількість показників якості 

враховується при синтезі системи, тим більш досконалою буде синтезована 

система. При цьому збільшення врахованих показників якості приводить до 

ускладнення проведення синтезу без введення порівняно грубих припущень. 

Тому на практиці існує оптимальна кількість показників якості, яку 

необхідно враховувати. Введення додаткових показників якості призводить 

не до покращення, а до погіршення результатів синтезу. 

4.  Розроблено методику синтезу оптимальної системи з 

віртуалізацією мережевих функцій за п’ятю показниками якості з 

застосуванням умовного критерію переваги.  

5. Розроблено алгоритм отримання узагальненого критерію 

оптимальності інформаційної системи з віртуалізацією мережевих функцій, 

що дозволяє одержати ефективні значення параметрів інформаційної мережі 

системи з віртуалізацією мережевих функцій з урахуванням поставлених до 

неї вимог. 
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6. Представлена методика дозволяє здійснювати вибір оптимальної за 

обраними показниками якості інформаційної системи з віртуалізацією 

мережевих функцій. 

 7. Проведене математичне моделювання системи показало, що 

впровадження запропонованої методики синтезу дозволяє знизити 

обчислювальну складність та покращити показники якості інформаційної 

системи з віртуалізацією мережевих функцій. 
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ВИСНОВКИ 

 

В результаті дисертаційних досліджень вирішена важлива науково-

прикладна проблема щодо розроблення методологічних основ побудови та 

управління інформаційною системою, яка включає віртуалізацію мережевих 

функцій. 

Ця проблематика має суттєве значення для створення автоматизованих 

систем керування, прогнозування, логістики з метою забезпечення високої 

ефективності функціонування гетерогенної мережі. Відсутність аналогічних 

рішень у нашій країні та за кордоном робить результати досліджень 

пріоритетними. 

Результати роботи містять теоретичне обґрунтування та носять 

конструктивний характер. 

В дисертації одержані такі основні результати: 

На підставі проведеного аналізу моделей та методів, існуючих на даний 

час в практиці і теорії побудови та експлуатації інформаційних систем, які 

включають віртуалізацію мережевих функцій, встановлено протиріччя між 

вимогами, які пред’являються до сучасних мережевих функцій (сервісів) та 

невідповідності існуючих інженерних та наукових методів забезпечення 

бажаної якості обслуговування з іншої сторони. 

1.Вперше розроблено математичну модель інформаційної мережі з 

віртуалізацією мережевих функцій, наукова новизна якої полягає в тому, що 

вона ґрунтується на теорії масового обслуговування. Це дає можливість 

забезпечити у реальному часі самоналагоджування параметрів мережі з 

метою реалізації визначення ефективної архітектури мережі та підвищення її 

продуктивності. За результатами імітаційного моделювання та 

експериментальних досліджень встановлено, що аналітичний результат 

відповідає результатам моделювання.   

2. Запропоновано метод реконфігурації ланцюжка обслуговування та 

поведінки площини управління SDN, який при конкретному розгортанні 
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NFV, визначає набір дій, які повинні бути запрограмовані в мережі, та на 

відміну від існуючих ґрунтується на використанні кінцевого автомату Мілі 

зокрема, кінцевого автомата (FSM). Метод узагальнює підхід до 

реконфігурації ланцюжка послуг і моделювання поведінки площини 

управління SDN. Апробація такого підходу було доведено шляхом реалізації 

експериментального дослідження на платформі OpenStack. 

3. Вперше розроблено методику підвищення продуктивності системи 

шляхом прогнозування необхідних сервісів та передбачення помилок, 

наукова новизна якої полягає в тому, що вона ґрунтується на методах 

лінійного програмування. Це дає можливість  здійснювати ефективне 

керування мережевими функціями, які динамічно організовані. 

4. Удосконалено метод виявлення атак на інформаційну мережу NFV, 

який на відміну від існуючих ґрунтується на ентропійному алгоритмі та 

автоматично вибирає контрзаходи у залежності від типу атаки. Це дає 

можливість визначати потоки пакетних подій, які завантажують ресурси 

системи. Для визначення потоків пакетних подій, які виснажують ресурси 

контролера застосовується розподіл функцій шляхом узагальнення ентропії 

комбінованої формули Шеннона – Рені у реальному часі. 

5. Вперше розроблено концепцію побудови інформаційної системи з 

віртуалізацією мережевих функцій, наукова новизна якої полягає в тому, що 

вона ґрунтується на основі математичних моделей архітектури мережі, 

прогнозуванні необхідних мережевих сервісів і помилок та методах 

парирування відмов у мережі при мінімальних затратах. Це дозволяє 

забезпечити своєчасність реакції інформаційної системи на позаштатні 

ситуації у випадку мережевої атаки, деградації структури чи погіршені 

функціональних можливостей інформаційної системи. 

Дані результати можна використовувати на стадії проектування 

інформаційних систем при прогнозуванні їхньої поведінки. Вони виступають 

в якості обґрунтування передбачуваних показників якості функціонування 

для систем в яких існує SDN/NFV. 
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