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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 

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. 
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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 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 фізичних мережах. 

Отже, продуктивність базової платформи повинна бути відома, щоб досягти 
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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 

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: 
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- 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; 

– 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, наукова 

новизна якої полягає в тому, що вона ґрунтується на методах лінійного 
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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. 

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. 
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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.). 

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 IоT; в [16] досліджено функціональні 

можливості мережі 5G; в [17] запропоновано удосконалений метод 
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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); Восьма 

міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації» (Київ, 

Україна, 2017 р.); Региональный семинар МСЭ для стран Европы и СНГ 

«Цифровое будущее на основе 4G/5G» (Київ, Україна, 2018 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Сучасні досягнення компанії HEWLETT 

PACKARD ENTERPRISE в галузі ІТ та нові можливості їх вивчення і 

застосування» (Київ, Україна, 2019 р.); Всеукраїнська науково-технічна 

конференція «Застосування програмного забезпечення в 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 

опубліковано в 32 наукових працях, з них 20 у фахових виданнях України 
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(категорія «А», «Б»), 1 стаття у виданні, яке індексується у науково-метричній 

базі SCOPUS, 1 стаття у міжнародному періодичному науковому виданні. 

Також 10 публікацій у матеріалах науково-технічних конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, 

висновків, списку використаних джерел з 197 найменувань на 22 сторінках. 

Повний обсяг дисертації становить 319 сторінок, з них 261 сторінка основного 

тексту. 

 

ОСНОВНИЙ  ЗМІСТ  ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету, 

об’єкт, предмет, завдання дослідження, наукову новизну одержаних 

результатів, практичне значення результатів, зв'язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами досліджень Державного університету 

телекомунікацій. Визначено особистий внесок здобувача, відомості про 

апробацію результатів роботи, публікації. 

У першому розділі дисертації проаналізовано сучасні вимоги до 

інформаційної системи.  

Інтернет і корпоративні мережі за останні десятиліття зазнали дві різні 

тенденції: 

- постійно збільшується число різних додатків; 

- постійно зростаючий попит на підключення пристроїв, будь-то 

мобільні або особисті. 

Мережа будь-якого оператора зв'язку складається з безлічі різноманітних 

спеціалізованих апаратних пристроїв, причому, це різноманітність шириться 

рік від року. Запуск будь-якого нового мережевого сервісу передбачає 

додавання все нових наборів пристроїв, що вимагають місця в апаратних 

кімнатах та нових джерел живлення. Це веде до зростання вартості споживаної 

енергії, капітальних та операційних витрат, а також необхідності найму 

персоналу, що володіє все більш різноманітною кваліфікацією і спеціалізацією. 

Крім того, апаратні мережеві пристрої все швидше застарівають, не так 

фізично, скільки «морально», що вимагає все більш частих повторень циклу 

«закупівля - проектування - інтеграція - розгортання». Причому, на доходах 

оператора це найчастіше не позначається позитивно. У міру прискорення 

розвитку технологій і появи інновацій, терміни роботи обладнання мають 

тенденцію до вкорочення. 

Все це призводить до того, що витрати на розвиток мережі починають 

випереджати зростання доходів, на які спрямовані ці витрати. 

У цих умовах з'явилися нові рішення, такі як програмно-конфігуруванні 

мережі (SDN), віртуалізація мережевих функцій (NFV). 

Програмно-конфігурована мережа SDN (Software Defined Network) – 

метод адміністрування комп'ютерних мереж, що дозволяє управляти послугами 

мережі, коли функціонал управління (control plane) відділений (абстрагований) 

від нижчого рівня пересилання пакетів (data plane). Планування мережі і 
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управління трафіком при цьому відбувається програмним шляхом. Для додатків 

верхнього рівня надаються інтерфейси прикладного програмування API. Таким 

чином, введення нових послуг на мережі прискорюється і полегшується. 

Порівняння традиційного підходу і SDN наведено на рис. 1. Історично 

склалося так, що площина управління і площина даних завжди поєднувалися 

разом з наданими функціями на одному і тому ж спеціалізованому обладнанні, 

як показано на рис. 1a. 

Разом з тим 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, як показано на рис. 1б. 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.  

Таким чином, основні переваги підходу SDN можна визначити наступним 

чином: 

- спрощення управління мережею; 

- спрощення програмування мережевої політики; 

- зниження складності при створенні нових протоколів і мережевих 

додатків. 

Віртуалізація мережевих функцій NFV (Network Functions Virtualization) - 

технологія віртуалізації фізичних мережевих елементів інформаційної системи, 

коли мережеві функції виконуються програмними модулями, що працюють на 

стандартних серверах (найчастіше х86) і віртуальних машинах (VM) в них. Ці 

програмні модулі можуть взаємодіяти між собою для надання послуг зв'язку, 

раніше цим займалися апаратні платформи. 

 

 

 

 
(а) Традиційна мережева парадигма 
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(б) Мережева парадигма SDN  

 

Рис. 1. Нововведення у мережі SDN 

 

SDN та NFV, загалом, не залежать один від одного, хоча NFV може в 

значній мірі доповнювати SDN. 

Порівняння NFV з традиційним підходом показано на рис. 2. Як видно на 

рис. 2a, традиційний підхід передбачає пропрієтарні апаратні пристрої 

(проміжні блоки), розгорнуті на шляху між джерелом і місцем призначення. 

Як показано на рис. 2б, мережеві функції тепер віртуалізовані в 

програмному забезпеченні, яке може працювати на стандартному серверному 

обладнанні. Таким чином, NFV відокремлює мережеві функції від основного 

пропрієтарного обладнання, відкриваючи нові можливості для компаній, 

постачальників послуг і інфраструктури. 

Це і є віртуалізовані функції мережевих елементів. Наприклад, це може 

бути маршрутизатор (Router VNF), або базова станція (BS VNF) та ін. VNF 

може представляти також одну з підфункцій мережевого елемента, наприклад, 

функцію пересилання пакетів (forwarding) в маршрутизаторі. Тоді кілька VNF 

будуть відповідати одному фізичному мережевого елементу. 

Інші елементи інформаційної системи, наприклад, IMS, GGSN, SGSN та 

ін, також можуть бути реалізовані програмно у вигляді VNF. 

 

 

User Access Router Firewall NAT DPI Switch Edge Router

Web server Media server

(a) Розгортання традиційних мережевих пристроїв: апаратні проміжні блоки 
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(б) Розгортання мережевих пристроїв NFV: серійне обладнання. 

Рис. 2. Нововведення у мережі NFV 

 

На даний час багато операторів вибрали шлях цифрової трансформації на 

базі технологій SDN / NFV. Мета такої трансформації наступна: 

1. Підвищення операційної ефективності: 

- досягнення еластичності і масштабованості в масштабі всієї мережі 

оператора; 

- автоматизація операцій (Operation), адміністрування (Management) і 

обслуговування (Maintenance); 

- динамічне управління потоками трафіку, з відповідним 

перерозподілом мережевих ресурсів в «реальному часі»; 

- оперативне створення послуг з ланцюжків сервісів. 

2. 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; 

Основні властивості мережі, побудованої на принципах SDN / NFV: 

- поділ площин управління і передачі даних; 

- віртуалізація мережевих функцій; 

- програмоване управління мережевими ресурсами, 

обчислювальними ресурсами, і ресурсами зберігання даних, а 

також оркестрацією послуг; 

- стандартизація протоколів і автоматизація конфігурації мережевих 

елементів; 

- єдиний механізм адміністрування і виділення ресурсів мережі за 

запитом для різних послуг і функцій; 

- автоматизація управління, розгортання мережевих елементів і 

бізнес-процесів; 
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- комплексне використання цих нових властивостей дозволяють 

реалізувати динамічне підстроювання мережі під потреби додатків, 

що підвищує операційну гнучкість і спрощує розгортання послуг. 

Спільне використання SDN та NFV змінює традиційну парадигму 

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

адмініструє мережу, і надає продукти і послуги користувачам. Така зміна 

парадигми може дати багато технологічних і операційних переваг. Зрушення 

парадигми націлене 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. 

Таким чином, основні переваги підходу NFV можна визначити наступним 

чином: 

- підвищення гнучкості і ефективне надання мережевих функцій; 

- 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. 

Другий розділ  присвячений розробленню математичної моделі та 

аналітичному моделюванню SDN/NFV. 

Об'єднання SDN з NFV надає більші переваги, однак проблема полягає в 

їх інтеграції. 

Існують різні підходи до об'єднання SDN з NFV. Оскільки контролер 

визначає, який екземпляр віртуалізованої мережевої функції (VNF) обслуговує 

пакети, яким потрібні мережеві функції (для стислості, пакети NFV), пакети 

NFV можуть бути перенаправлені на контролер з комутатора. Потім контролер 

пересилає ці пакети NFV в відповідну VNF для виконання необхідних 

мережевих функцій. Тобто пакети NFV будуть проходити через контролер. Цей 

підхід називається SDN з NFV під контролером (NFV_варіант1). 

Інший підхід полягає в тому, що деякі з пакетів NFV відправляються з 

контролера, контролер визначає, який екземпляр VNF обслуговуватиме ці 

пакети, і запускає відповідні дії для комутатора. Наступні пакети NFV, що 

належать одному і тому ж потоку, можуть бути безпосередньо перенаправлені в 

певний екземпляр VNF без контролера. Надалі цей підхід буде називатися SDN 

з NFV поза контролером (NFV_варіант2). 

В архітектурі NFV_варіант1, показаної на рис. 3, контролер 

безпосередньо взаємодіє з VNF. 
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Рис. 3. Традиційна архітектура SDN, де NFV знаходиться під управлінням 

контролера (NFV_варіант1). 

 

Загальна процедура виглядає наступним чином. Спочатку пакет NFV 

потрапляє в комутатор. Потім, в залежності від дії в таблиці потоків, пакет NFV 

пересилається до контролера. Контролер визначить, який екземпляр VNF 

обслуговує його, і направить його до заданого екземпляру. Після того, як пакет 

NFV буде оброблений необхідною мережевою функцією, він повертається до 

контролера, і контролер відправляє його назад до комутатора. 

Оскільки дія в таблиці потоків перенаправляється 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. 

В архітектурі (NFV_варіант2), показаної на рис. 4, 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. 

Після отримання відповіді від модуля об'єднання сервісів контролер 

встановлює відповідну дію в комутаторі і відправляє пакет NFV назад  до 

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.  
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Рис. 4. Архітектура SDN, в якій NFV знаходиться в стороні від 

контролера (NFV_варіант2). 

 

Основна перевага цієї архітектури полягає в тому, що більшість пакетів 

NFV можливо пересилати безпосередньо в VNF, що значно знижує 

навантаження на контролер. 

Однак більшість пакетів NFV, що належать до одного потоку, будуть 

перенаправлені в один і той же екземпляр. Таким чином, екземпляри VNF 

будуть збалансовані по навантаженню, що призводить до більш високої 

тимчасової затримки в наданні мережевих функцій. 

При моделюванні різних архітектур систем SDN з NFV, були прийняті 

наступні допущення:  

- процес надходження даних в комутатор  є пуассонавскім процесом;  

- передбачається, що час обслуговування пакетів в мережевих 

пристроях описується експоненціальним розподілом;  

- черги нескінченні. 

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 3.). 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 - це випливає з припущення що ймовірність появи пакетів, які 

потребують мережевих функцій, дорівнює  𝑃𝑛𝑓𝑣.  
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Позначимо ймовірність перенаправлення пакету на контролер з 

комутатора як 𝑃𝑐,  тоді швидкість пакетів, відправлених з контролера від 

комутатора через пропуски таблиці, дорівнює 𝑃𝑐𝜆0. 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 відправляються від 

комутатора до контролера, дорівнює:  

(𝑃𝑐 + 𝑃𝑛𝑓𝑣 – 𝑃𝑐  ∗ 𝑃𝑛𝑓𝑣)𝜆0 

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 (1) 

 

Оскільки комутатор представляє собою чергу M / M / 1, середню 

затримку 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) 

Так, як певна частина пакетів, що надходять від контролера, потрапить в 

модуль VNF, загальна швидкість потоку в VNF дорівнює: 

 

Λ𝑓
варіант1

= 𝑃𝑛𝑓𝑣𝜆0      (3) 

 

Отже, затримка пакета в VNF може бути виражена як: 

 

𝑡𝑓
варіант1

=
1

𝜇𝑓−𝑃𝑛𝑓𝑣𝜆0
,      (4) 

де 𝜇𝑓 - швидкість обслуговування в VNF. 

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 наступним чином: 
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Λс
варіант1

= 𝑃𝑛𝑓𝑣𝜆0 + (𝑃𝑐 +  𝑃𝑛𝑓𝑣 – 𝑃𝑐 ∗ 𝑃𝑛𝑓𝑣)𝜆0 = (1 + 𝑃𝑐  +  𝑃𝑛𝑓𝑣 – 𝑃𝑐 ∗ 𝑃𝑛𝑓𝑣) 𝜆0         (5) 

Як вже зазначалося - контролер має чергу M / M / 1, тому затримку пакета 

на контролері можна обчислити за формулою: 

𝑡с
варіант1

=
1

𝜇с−(2𝑃𝑛𝑓𝑣+𝑃𝑐 + 𝑃𝑛𝑓𝑣 – 𝑃𝑐∗𝑃𝑛𝑓𝑣) 𝜆0
,                        (6) 

 

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), (4) і (6). 

Визначимо аналітично середню затримку для пакетів NFV: 

𝑡загальна
варіант1

= 𝑡𝑓
варіант1

+ 2𝑡с
варіант1

+ 2𝑡𝑠
варіант1

           (7) 

 

Проведемо аналіз варіанту архітектури, яку ми позначили, як 

NFV_варіант2. 

З рисунку 4 видно, що на комутатор надходять два типи пакетів: нові 

пакети та пакети, які перенаправляються з контролера. Отже, загальна 

швидкість потоку дорівнює: 

Λ𝑠
варіант2

= 𝜆0 + 𝑃𝑐𝜆0 = (1 + 𝑃𝑐) 𝜆0         (8) 

Середня затримка пакетів  в комутаторі може бути виражена як: 

 

  𝑡𝑠
варіант2

=
1

𝜇𝑠−(1+𝑃𝑐) 𝜆0
            (9) 

  

Загальна швидкість потоку в VNF дорівнює: 

 

Λ𝑓
варіант2

= 𝑃𝑛𝑓𝑣𝜆0         (10) 

 

Отже, середню затримку пакетів VNF для варіанту 2 можливо записати, 

як: 

 

𝑡𝑓
варіант2

=
1

𝜇𝑓−𝑃𝑛𝑓𝑣𝜆0
                          (11) 

 

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: 
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Λс
варіант2

= 𝑃𝑐𝜆0 + ( 𝑃𝑐 ∗ 𝑃𝑛𝑓𝑣)𝜆0 = (1 + 𝑃𝑛𝑓𝑣 ) 𝑃𝑐𝜆0              (12) 

 

 

Оскільки, контролер є системою M / M / 1, затримку пакетів на 

контролері можна розрахувати як: 

 

𝑡с
варіант2

=
1

𝜇с − (1 + 𝑃𝑛𝑓𝑣 ) 𝑃𝑐𝜆0
 

 

Таким чином, можна обчислити середню затримку 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. 

Третій розділ присвячено розробці методу реконфігурації ланцюжка 

обслуговування та поведінки площини управління SDN.  

Одна з переваг віртуалізації полягає в тому, що розгортання нових 

сервісів не залежить від базового обладнання, що значно спрощує планування і 

реалізацію сервісів. 

Однак на сьогоднішній день найбільш типовий підхід до об'єднання 

сервісів заснований на статичних правилах переадресації, які не враховують 

потреби користувачів. 

Ланцюжок послуг, який призначений для конкретного клієнта (або групи 

клієнтів), може бути динамічним, змінюючись в досить невеликому часовому 

масштабі, а також керованим зовнішніми командами і / або умовами мережі, що 

змінюються. 

Мета третього розділу- надати загальну концептуальну основу для 

реалізації такої концепції. VNF розгортаються в хмарному середовищі, а 

ланцюжок сервісів створюється, модифікується і підтримується шляхом 

адаптації віртуальної мережі з використанням підходу Software Defined 

Networking (SDN). 

Ще до появи NFV SDN вважалася життєздатним варіантом для гнучкого 

управління трафіком через фізичні проміжні пристрої, що створювало серйозні 

проблеми для розгортання та інтеграції з існуючими інфраструктурами. Однак 

у пропонованих рішеннях не враховані додаткові вимоги віртуалізованих 

мідлбоксів.  

Були запропоновані різні спроби формалізувати дизайн площини 

управління SDN. Деякі автори запропонували модель програмування SDN, 
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спрямовану на визначення поведінки пересилання в масштабах мережі шляхом 

застосування високорівневих алгоритмів, націлених на проблеми 

продуктивності. Інше рішення полягало у використанні переваг механізмів і 

принципів операційної системи, показуючи, як вони можуть бути застосовані в 

контексті SDN. Подальші роботи були більше зосереджені на моделюванні 

площини даних SDN, наприклад, за допомогою багаторівневого конвеєра і 

кінцевих автоматів або за допомогою обробки потоку зі збереженням стану 

всередині самого пристрою пересилання. Однак жодна з вищезгаданих робіт 

безпосередньо не вирішує проблему проектування площини управління SDN 

для динамічного об'єднання сервісів VNF в хмарній мережевій платформі. 

У розділі запропоновано метод з використанням кінцевого автомата. Для 

реконфігурації ланцюжка обслуговування поведінки площини управління SDN 

використовується абстракції машини Милі, зокрема, кінцевого автомата (FSM).  

Контролер встановлює правила пересилання для потоків даних і управляє 

ними. Потік f являє собою потік трафіку на деякому логічному рівні. Отже, 

ланцюжки послуг можуть асоціюватися з потоком пов'язаним з додатком, 

потоком пов'язаним з користувачем, і / або агрегованим потоком. 

Контролер SDN запускає потік для кожного f, який встановлює в мережі 

набір правил пересилання, які приведуть до певної поведінки для реалізації 

певного ланцюжка послуг. Приклад діаграми станів кінцевого автомата 

показаний на рис. 5. 

 

I0 C E N

D

 
 

Рис. 5. Приклад діаграми станів кінцевого автомата 

 

Переходи між станами залежать від поточного стану та отриманих 

вхідних даних, тоді як кожен перехід генерує дію для f. В роботі прийняті 

наступні формальні 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 
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від інших об'єктів, таких як DPI або монітор трафіку (наприклад, SLA_C і 

SLA_NC представляють вихідні дані, що надходять з DPI, означає, 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 мультітенантном 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. 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 контролюючий 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 стан E. Однак, 

якщо мережа не перевантажена і доступно більш ніж 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; 
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- 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)    (13) 

(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. 

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 (13) 

необхідний для виконання іншої атомарної задачі: 

 

Flow_mod (𝑆𝑊𝑗 , cmd, opts, match, fwdlist),   (14) 

 

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 
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поведінки площини управління SDN. Впровадження такого підходу 

підтверджується реалізацією експериментального дослідження на платформі 

OpenStack. 

Одна з основних цілей полягала в тому, щоб показати, що цей підхід 

допускає просторову і тимчасову різноманітність в ланцюжку сервісів з більш 

високим ступенем динамізму і гнучкості в порівнянні з традиційними 

архітектурами на основі апаратного забезпечення. 

У NFV мережеві функції, які колись виконувалися апаратними 

посередниками, тепер мають бути віртуалізовані, як VNF. VNF можна 

об'єднати в ланцюг, щоб забезпечити певну послугу, також відому як ланцюг 

обслуговування VNF. Постачальники послуг можуть розгортати певні 

ланцюжки послуг для надання мережевих послуг на вимоги, які вимагають 

клієнти. 

Відома велика кількість робіт, які стосуються оптимізації розміщення 

віртуальних машин (VM) за допомогою балансування навантаження сервера 

або енергозбереження.  

Нижче наведено постановку задачі визначення, розміщення і 

маршрутизація функцій віртуальної мережі (VNF-PR). 

Мережа представлена графом G (N, A), де N - набір комутуючих вузлів, а 

A представляє можливі спрямовані з'єднання між вузлами. Маршрутизатор i ∈ 

N і пов'язаний з ним кластер NFVI представлені одним і тим же вузлом; цей 

вибір дозволяє обмежити розмір графа і знижує обчислювальні витрати. 

Представимо за допомогою Nv ⊂ N безліч вузлів N, які мають кластери серверів 

NFVI. 

Будемо розглядати набір вимог D, де кожен запит k ∈ D характеризується 

джерелом 𝑂𝑘, одержувачем 𝑡𝑘, номінальною пропускною спроможністю bk 

(статистично репрезентативною для попиту k) і послідовністю VNF різних 

типів, які повинні обслуговувати попит (та, отже, повинні бути пройдені на 

вимогу). 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 екземплярів VNF над NFVI вузлами; 

- оптимальну маршрутизацію для вимог та їх призначення 

за умови : 

- обмеження пропускної здатності каналу; 

- обмеження ємності вузла NFVI; 

- обмеження стиснення/декомпресії потоку VNF; 

- обмеження затримки пересилання VNF; 

- обмеження спільного використання вузлів VNF; 

- ланцюг VNF (повний або частковий) для кожного запиту. 

Мета оптимізації повинна містити показники продуктивності як на рівні 

мережі, так і на рівні NFVI.  
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У представленій моделі мережі, пропонується, як метрику на рівні мережі 

(класичну ТЕ метрику), тобто максимальне використання каналу, так і метрику 

на рівні NFVI - міру загальних виділених обчислювальних ресурсів. 

У цьому розділі розроблена модель ланцюжків і їх розміщення VNF, 

включаючи алгоритм, сформульований як змішана цілочисельна лінійна 

програма. 

Модель враховувала певні режими пересилки VNF (стандартний і 

швидкий), обмеження порядку ланцюжка VNF, а також варіації швидкості 

потоку даних. Ці обмеження роблять розподіл вимог ребер по ланцюжках VNF 

унікальним. 

Щоб впоратися з тимчасовою складністю алгоритму, враховуючи при 

цьому дві різні цілі оптимізації - тільки управління трафіком (TE) і TE в 

поєднанні з метою мінімізації витрат на інфраструктуру NFV (TE-NFV) - було 

розроблено математико-евристичний метод. Крім того, було проведено 

порівняння запропонованого підходу VNF-PR до класичного підходу VNE, 

який є часто пропонованим в літературі для оркестровки NFV. 

На тестовому стенді проведено тестування, для оцінки ефективності 

запропонованого методу на трирівневій топології, яка представляє топологію 

ISP. Результати показали, що об'єднана TE-NFV значно скоротила кількість 

VNF в мережі, в порівнянні з TE практично без впливу на використання каналу 

та затримку. 

Результати експериментів показали, що запропонований алгоритм VNF-

PR є більш стабільним і близьким до оптимального, ніж рішення VNE. 

У четвертому розділі присвячено удосконаленню метода виявлення атак 

на інформаційну мережу NFV. Архітектура SDN, маючи суттєво 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. Поділ доступу мережевих додатків 

при їх роботі з контролером SDN - актуальна проблема розмежування зон 

відповідальності мережевих додатків. Ситуація, коли будь-який мережний 

додаток здатний змінювати flow-таблиці будь-якого комутатора, який управляє 

даним котролером 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 захисту інфраструктури. 
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Основними загрозами, що виникають з боку мережних пристроїв, що 

працюють за принципом SDN мережі, залишаються варіації таких атак, як 

«відмова в обслуговуванні», підміна контролера та ін. Перенесення 

«аналітичної» компоненти мережі на контролер природним чином переносить 

акцент багатьох атак з мережного обладнання на ПЗ, яке забезпечує 

функціонування мережі: контролер мережі і мережні додатки, які звертаються 

до контролера. 

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: 

 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 

контролеру тільки їх заголовки. 

 Потік пакетів від комутатора на контролер навантажує канал зв'язку 

між контролером і комутатором. Якщо середовище зв'язку розділяється, 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. 

 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. 

 Контролер генерує потік різних повідомлень у відповідь на запити 

атакованого комутатора. Витрачаються ресурси каналу зв'язку між 

комутатором і контролерами. 

 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. 

В результаті реалізація атаки може призвести до таких наслідків: 
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 Вичерпання ресурсів комутатора. Легітимні пакети або взагалі не 

будуть оброблені даним мережним 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, які надходять і не зможе 

обробляти керуючі повідомлення, викликані легітимним трафіком. 

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 результати 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 для того, хто використовує сервіси даної 

інфраструктури з зовнішніх мереж. В результаті деякі атаки можуть 

використовувати конкретний режим роботи контролера. 

Наприклад, несанкціонована установка правил обробки на комутаторах, 

яка призводить до зниження ефективності або порушення роботи мережі, 

простіше реалізується в реактивному режимі у зв'язку з особливістю підходу 

контролера до управління таблицями потоків в цьому режимі. У той же час 

реалізація цієї атаки на реактивний контролер можлива, але є більш складною, 

оскільки потрібна комплексна атака і ймовірність швидкого виявлення факту 

атаки значно вища. 

Загрози безпеки, 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 мережними 

контролерами. Відзначимо вразливість архітектури SDN до DoS-атак - однією з 

найнебезпечніших для архітектури з централізованою точкою управління. Так 

як передавальні пристрої не мають функцій управління, вони повинні мати 

стабільне підключення до мережного контролера, щоб забезпечувати передачу 

даних. У реактивному режимі контролера навіть короткий період недоступності 

OpenFlow-контролера може викликати багато проблем для мережної 

інфраструктури, а довгострокове блокування мережного контролера може бути 

використано, щоб повністю зупинити обробку мережного трафіку або зробити 

більш складну атаку. Наприклад, помилковий мережний контролер може 

зайняти місце заблокованого, що ставить під загрозу всю мережну 

інфраструктуру. Іншою потенційною проблемою є вразливість програмної 

інфраструктури SDN-мережі. 

Можливість програмування мережі і наявність відкритих програмних 

інтерфейсів, що використовуються для інтеграції з мережним контролером, 
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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 надійно 

захищеними, програмні модулі для контролера, які розробляються мережними 

інженерами для потреб конкретної мережної 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. Ще одна загроза, характерна для 

традиційної мережної 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 мережних 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 мережним контролером і комутаторами на базі протоколу TCP 

без шифрування, а підтримка протоколу TLS є необов'язковою для реалізації. 

Цікаво, що всі наявні 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. 

Найбільш важливими двома концепціями SDN є абстракція площини 

управління і віртуалізація мережевих функцій. Вони вводять такі властивості: 

 Централізоване управління мережею. Централізована мережна 

операційна система (NOS) підключається до всіх комутаторів в мережі 

безпосередньо. Таким чином, NOS може забезпечити глобальну топологію 

мережі поряд зі зміною стану мережі в реальному часі. 

 Спрощене пересилання пакетів. Площина даних в SDN просто 

пересилає пакети на основі політик пересилання, що генеруються керуючими 

програмами. 

 Програмна реалізація мережних функцій. Мережні функції, спочатку 

реалізовані в комутаторі або проміжному блоці, як керуючі програми в SDN. Ці 

керуючі програми знаходяться над NOS і взаємодіють з комутаторами 

віддалено. 

 Віртуалізація мережі. Подібно гіпервізору в апаратній віртуалізації, 

віртуалізація мережі приховує топологію мережі від керуючих програм, тому 

розробники мережних функцій можуть зосередитися на реалізації 

функціональності. 

Впровадження SDN сильно впливає на захист від атак DDoS в обох 

напрямках. З іншого боку, SDN спрощує реалізацію розширеної логіки 

виявлення атак і наступних процесів. Але пристрої або проміжні блоки, 

спочатку розподілені в мережі, тепер повинні розташовуватися вище NOS. У 

порівнянні з апаратною обробкою пакетів програмне забезпечення обробляє 
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пакети набагато повільніше. Мережна затримка і витрати трафіку, викликані 

зв'язком між керуючою програмою, тобто схемами захисту від DDoS-атак, і 

комутаторами, можуть стати новою площиною атаки. 

Захист від DDoS атак в хмарних обчисленнях і SDN. 

На основі проведеного 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; 

 швидко переконфігурувати управління відповідно до змін топології 

мережі, які викликані динамічними розподілами і міграціями. 

З одного боку, можливо було б отримати вигоду з централізованого 

мережного контролера і віртуалізації мережі SDN. З іншого боку, SDN 

негативно впливає на захист від DDoS-атак. 

Негативний вплив SDN 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. 

Принципи роботи CloudSecurity. 

Архітектура CloudSecurity має три рівні: мережні комутатори, мережний 

контролер і мережні додатки. Основними функціями CloudSecurity є виявлення 

і реагування на DDoS атаки. У CloudSecurity є два окремих модуля: 

CloudSecurity - А, система виявлення мережних атак, і CloudSecurity - B, модуль 

реагування на атаки. Робочий процес CloudSecurity представлено на рис.6. 

Модуль CloudSecurity- А. 

Модуль CloudSecurity- А - це система виявлення атак на основі аномалій. 

Дослідження показують, що, хоча виявлення атак на основі сигнатур може 

працювати, але вони неефективні. Причина в тому, що в SDN відповідальність 

за генерацію підпису пакета переходить від комутатора 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. 

Тому був створений окремий блок виявленні аномалій. Передбачається, 

що алгоритм виявлення вже реалізований (це можна зробити в автономному 

режимі), як показано на рис. 6. 

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 
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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. 6. Схема роботи CloudSecurity 

 

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. 
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Модуль виявлення атаки. 

Ядром системи виявлення атак є метод заснований на теорії ентропії.  

Автоматичний вибір параметрів. 

Щоб розробити метод 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. 

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 ≤𝑁
𝑖

1 потім ентропію Рен’ї з порядком α можна визначити наступним чином: 

 

                      𝐻𝛼(𝑍) =
1

1−𝛼
𝑙𝑜𝑔2(∑ 𝑝𝑖(𝛼))𝑁

𝑖=1                                        (15) 

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        (16) 

 

 𝑝𝑖(𝑧𝑖)=  ймовірність (Z = 𝑧𝑖) - це i-е значення Z. 

Рівняння, відомо як Ентропія Шеннона, коли ми вважаємо α = 2, тоді 

вираз GE зазначається як: 

 

𝐻2(𝑍) = −𝑙𝑜𝑔2 ∑ 𝑝𝑖=1
𝛼=2𝑁

𝑖=1                                      (17) 

 

 

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. 



29 

 

Надалі система класифікує трафік, як безпечний або шкідливий залежно 

від розподілу ймовірностей. 

Регулюючи значення α в GE, ми 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]                  (18) 

 

Рівняння ID можна отримати наступним чином: 

 

𝐷𝛼(𝑃𝐼𝐷 , 𝑄I𝐷) =
1

1−𝛼
𝑙𝑜𝑔2(∑ 𝑝𝑖𝑑

𝛼 𝑞𝑖𝑑
1−𝛼)𝑁

𝑖𝑑=1            (19) 

 

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         (20) 

𝐷2(𝑃𝐼𝐷, 𝑄I𝐷) = − ∑ 𝑝𝑖𝑑 , 𝑙𝑜𝑔2(
𝑝𝑖𝑑

𝑞𝑖𝑑
) => 𝛼 = 2𝑁

𝑖𝑑=1        (21) 

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 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 (15), де zi зображує зміну заголовка пакета, які 

включають Src-IP, Src-Port, Dest-IP, Dest - Port, вихідні байти, байти 

призначення, TTL, прапори, протоколи. Запропонована робота 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. 

 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.  

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 
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виконувати його часто. Тому, коли відхилення невелике, виконується локальне 

оновлення. 

Ідея локального поновлення полягає в тому, щоб оцінити 𝑃(𝑌), тобто 

розподіл типів трафіку (нормального або шкідливого), грунтуючись на недавно 

спостережуваних даних. Потім ми можемо використовувати новий 𝑃(𝑌), для 

поновлення умовного розподілу ймовірностей (CPD) параметрів, 

використовуваних при виявленні атаки. У нашій 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          (22) 

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
    (23) 

 

де E - нові спостережувані дані 

 

𝑃(𝜃|𝐸) ∞ 𝐷𝑖𝑟(𝜃|�̂�), 

 

де α̂ = (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 методі. Якщо часовий інтервал між локальним оновленням і останнім 

глобальним оновленням є відносно коротким, результат оцінки досить хороший 

для апроксимації спільного розподілу. 

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.  
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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. 

П'ятий розділ присвячений аналітичному і імітаційному моделюванню 

інформаційних систем з SDN / NFV. 

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; 

• 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; 
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• 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. Базові параметри для аналізу та моделювання приведені в таблиці: 

 

Таблиця 1 - Базові параметри для аналізу та моделювання 

Назва параметру Значення 

Ймовірність перенаправлення на контролер, Pc 0.04 

Ймовірність перенаправлення на NFV, Pnfv 0.5 

Швидкість прибуття на комутаторі,𝜆0 75000 пак/сек 

Швидкість обслуговування на комутаторі, /𝜇𝑠 100000 пак/сек 

Швидкість обслуговування в контролері, /𝜇𝑐 90000 пак/сек 

Швидкість обслуговування в NFV, 𝜇𝑓 95000 пак/сек 

Швидкість обслуговування в сервісному 

ланцюжку, 𝜇𝑠𝑐 85000 пак/сек 

 

Результати моделювання для NFV_варіант1 та NFV_варіант2 шляхом 

зміни різних системних параметрів, включаючи ймовірність перенаправлення 

пакетів від комутатора до контролера, швидкість обслуговування NFV, μf та 

ймовірність перенаправлення пакетів для NFV, Pnfv.  

Для типової мережї OpenFlow вірогідність появи нових потоків становить 

близько 4%. За замовчуванням ймовірність пакетів NFV встановлена на рівні 

50%.  

Результати моделювання показані на рис. 7.1-7.3. 
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Рис. 7.1. Середня затримка пакетів NFV -пакетів Pc 

 

Рисунок 7.1 показує вплив Pc на середню затримку пакетів NFV -пакетів. 

Виявлено, що аналітичні результати відповідають результатам моделювання, 

незалежно від архітектури. Це означає, що запропанована 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.  

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. 7.2. Середня затримка пакетів NFV -пакетів μf 

 

Рисунок 7.2 показує вплив швидкості обслуговування в NFV, μf, на 

середню затримку пакетів NFV пакетів. В обох випадках результати аналізу 
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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. 7.3. Середня затримка пакетів NFV -пакетів Pnfv 

 

Рис. 7.3  показує вплив Pnfv на середній пакет затримка пакетів NFV. 

Встановлено, що аналітичний результат відповідає результатам моделювання, 

підтверджуючи правильність аналітичної моделі. Також можна 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 більший 

Pnfv означає, що більше пакетів надсилається контролеру, особливо це 

актуально для NFV_варіант1.  

 

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. 
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Результати роботи містять теоретичне обґрунтування та носять 

конструктивний характер. 

В дисертації одержані такі основні результати: 

1.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 наукових методів забезпечення заданої якості 

обслуговування з іншої сторони. 

2.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.   

3. 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. Впровадження такого підходу підтверджується 

реалізацією експериментального дослідження на платформі OpenStack. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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 
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якості обґрунтування передбачуваних показників якості функціонування для 

систем в яких існує SDN/NFV. 
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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 роботі 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. 

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.  

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. 

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. 

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. 

Ключові слова: інформаційна система, інформаційна технологія, 

віртуалізація мережевих функцій, система масового обслуговування, хмарні 

обчислення, програмно-конфігуровані мережі, дестабілізуючі чинники. 
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АННОТАЦИЯ 

Зинченко О.В. Методология построения информационных систем на 

основе виртуализации сетевых функций - Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени доктора технических наук за 

специальностью 05.13.06 «Информационные технологии». – Государственный 

университет телекоммуникации, Киев, 2021. 

В работе впервые разработана математическая модель информационной 

сети с виртуализацией сетевых функций, научная новизна которой заключается 

в том, что она основывается на теории массового обслуживания. Это дает 

возможность обеспечить в реальном времени самонастройку параметров сети с 

целью реализации определения эффективной архитектуры сети и повышения ее 

производительности. 

Впервые разработан метод реконфигурации цепочки обслуживания и 

поведения плоскости управления SDN, научная новизна которого основывается 

на использовании конечного автомата Мили и позволяет моделировать 

поведение плоскости управления SDN. 

Впервые разработана методика повышения производительности системы 

путем прогнозирования необходимых сервисов и предсказания ошибок, 

научная новизна, которой заключается в том, что она основывается на методах 

линейного программирования. Это дает возможность осуществлять 

эффективное управление сетевыми функциями, динамично организоваными. 

Усовершенствован метод выявления атак на информационную сеть NFV, 

который в отличие от существующих основывается на энтропийной алгоритме 

и автоматически выбирает контрмеры в зависимости от типа атаки. Это дает 

возможность определять потоки пакетных событий, которые загружают 

ресурсы системы. Для определения потоков пакетных событий, которые 

истощают ресурсы контроллера, применяется распределение функций путем 

обобщения энтропии комбинированной формулы Шеннона - Рени в реальном 

времени. 

Впервые разработана концепция построения информационной системы с 

виртуализацией сетевых функций, научная новизна которой заключается в том, 

что она основывается на основе математических моделей архитектуры сети, 

прогнозировании необходимых сетевых сервисов и ошибок и методах 

парирования отказов в сети при минимальных затратах. Это позволяет 

обеспечить своевременность реакции информационной системы на внештатные 

ситуации в случае сетевой атаки, деградации структуры или ухудшения 

функциональных возможностей информационной системы. 

Ключевые слова: информационная система, информационная 

технология, виртуализация сетевых функций, система массового обслуживания, 

облачные вычисления, программно-конфигурируемые сети, 

дестабилизирующие факторы. 
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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. 

For the first time a mathematical model of an 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. 

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. 

For the first time, a methodology for increasing system performance by 

predicting the required services and predicting errors has been developed, a scientific 

novelty of which lies in the fact that it is based on linear programming methods. This 

enables efficient management of dynamically organized network functions. 

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 makes it 

possible to determine the streams of packet events that load system resources. To 

determine the flow of packet events that deplete the controller's resources, the 

distribution of functions is used by generalizing the entropy of the combined 

Shannon-Reni formula in real time. 

For the first time, the concept of building an information system with 

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

in the fact that it is based on mathematical models of network architecture, 

forecasting the necessary network services and errors, and methods of parrying 

network failures at minimal cost. This makes it possible 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. 

Keywords: information system, information technology, virtualization of 

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

destabilizing factors. 


