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РЕФЕРАТ 

Робота містить: 80 сторінку, 26 рисунків та 4 таблиці. Було 

використано 12 джерел. 

Актуальність теми. З розвитком Інтернету потреба в передачі 

великого об’єму трафіку, з високою якістю та швидкістю стає все більш 

актуальною. Впровадження кожним вендором своїх власних стандартів, 

протоколів та обладнання, створення нових протоколів маршрутизації та 

керування, все це спричинило до виникнення програмно-конфігурованої 

мережі SDN.  SDN розділяє рівень контролю і рівень даних, що призводить 

до значного спрощення модуля управління. Таким чином, вся логіка 

управління мережею зосереджена на одному сервері, а інші пристрої мережі, 

відповідно до концепції, використовуються тільки для передачі даних. Також 

однією із проблем є передача великого об’єму даних на велики відстані. 

Магістральні лінії передач побудовані на технології GMPLS можуть 

вирішити цю проблему. А об’єднавши SDN технологію із GMPLS мережею 

ми зможемо вирішити проблеми з централізованістю управління 

трансмагістральних мереж, економією на обладнані та впровадження нових 

видів протоколів/технологій без нагромадження системи.   

Об’єктом дослідження є GMPLS мережа побудована на SDN 

технології. 

Предметом дослідження є спосіб побудови GMPLS мережі за 

допомогою використання SDN технології. 

Мета роботи: проаналізувати роботу GMPLS мережі на базі 

програмно-конфігурованої мережі SDN 

Наукова новизна полягає в наступному: 

1. Проведено аналітичний огляд архітектури GMPLS мережі на базі 

програмно-конфігурованої мережі SDN та показано, що на сьогоднішній день 

є невирішеним питання оптимізації процесів маршрутизації трафіку.



2. Запропонована архітектура GMPLS мережі на технології SDN та 

методи покращення маршрутизації трафіку в мережі, який відрізняється від 

існуючих методом передачі повідомлень за рахунок автомаршрутизації та 

інжинірингу трафіку. 

Практична цінність отриманих в роботі результатів полягає в тому, 

що запропонована архітектура призводить до збільшення пропускної 

здатності різнорівневого трафіку, його гнучкого та централізованого 

контролю, а також збільшення кількості вузлів в мережі без втрати 

продуктивності програмно- конфігурованої мережі, порівняно з існуючими 

структурами. 

Структура та обсяг роботи. Магістерська дисертація складається з 

вступу, чотирьох розділів та висновків.  

У вступі подано загальну характеристику роботи, зроблено оцінку 

сучасного стану проблеми, обґрунтовано актуальність напрямку досліджень, 

сформульовано мету і задачі досліджень, показано наукову новизну 

отриманих результатів і практичну цінність роботи. 

У перщому розділі наведено опис базових структур програмно- 

конфігурованих мереж. 

У другому розділі було описано роботу основних протоколів, які 

працюють у GMPLS мережі. 

У третьому розділі проаналізовано роботу GMPLS мережі на базі 

технології SDN, приведені переваги у порівнянні зі стандартною побудовою 

мережі. 

У четвертому розділі розроблено стартап проект по темі магістерської 

дисертації. 

У висновках представлені результати проведеної роботи. 

Ключові слова: програмно-конфігуровані мережі, GMPLS, Map-

Abstraction, OpenFlow, LDP, LSR, мітки.



ABSTRACT 

The work contains: 80 pages, 26 figures and 4 tables. 12 sources were used. 

 Actuality of theme. With the development of the Internet, the need to 

transmit large amounts of traffic, with high quality and speed is becoming 

increasingly important. The introduction of each vendor's own standards, protocols 

and equipment, the creation of new routing and control protocols, all led to the 

emergence of software-configured SDN. SDN separates the level of control and 

the level of data, which greatly simplifies the control module. Thus, all the logic of 

network management is focused on one server, and other network devices, 

according to the concept, are used only for data transmission. Another problem is 

the transmission of large amounts of data over long distances. Trunk transmission 

lines based on GMPLS technology can solve this problem. And by combining 

SDN technology with the GMPLS network, we will be able to solve the problems 

of centralized management of trans-backbone networks, cost-saving equipment and 

the introduction of new types of protocols / technologies without system 

congestion. 

 The object of research is the GMPLS network built on SDN technology. 

 The subject of the study is a way to build a GMPLS network using SDN 

technology. 

 Purpose: to analyze the work of GMPLS network based on software-

configured SDN 

 The scientific novelty is as follows: 

 1. An analytical review of the GMPLS network architecture based on the 

software-configured SDN network is shown and it is shown that the issue of 

optimizing traffic routing processes is unresolved today. 
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 2. The proposed architecture of GMPLS network on SDN technology and 

methods to improve the routing of traffic in the network, which differs from the 

existing method of messaging through traffic routing and traffic engineering



The practical value of the results obtained in the work is that the proposed 

architecture leads to increased bandwidth of multilevel traffic, its flexible and 

centralized control, as well as increasing the number of nodes in the network 

without losing productivity of software-configured network compared to existing 

structures. 

 Structure and scope of work. The master's dissertation consists of an 

introduction, four chapters and conclusions. 

 The introduction presents a general description of the work, assesses the 

current state of the problem, substantiates the relevance of research, formulates the 

purpose and objectives of research, shows the scientific novelty of the results and 

the practical value of the work. 

 The first section describes the basic structures of software-configured 

networks. 

 The second section described the operation of the main protocols running on 

the GMPLS network. 

 The third section analyzes the operation of the GMPLS network based on 

SDN technology, presents the advantages over standard network construction. 

 In the fourth section, a startup project on the topic of a master's dissertation 

was developed. 

 The conclusions present the results of the work. 

 Keywords: software-configured networks, GMPLS, Map-Abstraction, 

OpenFlow, LDP, LSR, tags. 
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ВСТУП 

Виникнення комп’ютерних мереж спричинило бум у революції 

передачі повідомлення на великі відстані. З самого початку виникнення 

перед комп’ютерними мережами були поставлені наступні задачі: передача 

даних на великі відстані, задоволення потреб у швидкості і якості передачі 

цих даних та основне і найголовніше – це з’єднання окремих вузлів між 

собою в одну мережу. Крім того, стає гостре питання виділення інтернет-

ресурсів: адреси IPv4, кількість яких з кожним роком стає все менше, а IPv6 

поки що не дуже розповсюджений. Також виникає потреба надання якості 

цих послуг або як ще називають QoS. Рішення першої частини питання 

полягає у тому, що за допомогою транспортних каналів офіси з’єднуються з 

центральним або між собою, а передача даних у зовнішній світ відбувається 

через одну точку. Таке рішення є достатньо непоганим, у випадку, якщо не 

потрібний додатковий захист або надійність. Рішення другої частини питання 

це створення технологій та пристроїв, які забезпечують швидку передачу на 

рівні 2 та 3.  

АТМ та Free Relay, які були розроблені в 90-ті роки, зробили прорив у 

передачі пакетів. З’явилися засоби забезпечення обслуговування такі як 

DiffServ та IntServ, протоколи маршрутизації та резервування. Проте всі вони 

програють у таких параметрах як затримка, джиттер, перевантаження і т.п., 

багатопротокольній комутації по мітках GMPLS.  

Зростання показників навантаження ускладнилося проблемами, що 

виникають в управлінні мережами, причому на тлі підвищення вимог до 

безпеки і надійності. Ще однією важливою проблемою є постійне оновлення 

програмного забезпечення та апаратних засобів, що тягне за собою 

придбання додаткового обладнання та залучення фахівців, які займаються 

налаштуванням та підтримкою цього обладнання. Побудова мережі на базі 

пристроїв, що постійно ускладнюються, передбачає використання великої 

кількості протоколів маршрутизації (на сьогоднішній день кількість 

застосовуваних протоколів та їх версій досягла 600). Усі вони відрізняються 
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своїми принципами роботи, типами та алгоритмами. Як результат – 

неможливість провайдера вводити нові сервіси, до того ж, виробники 

мережного обладнання не встигають модернізувати свої пристрої для 

задоволення вимог замовників. Одним з можливих варіантів вирішення 

більшості перелічених вище проблем може стати застосування технології 

SDN, що дозволить змінити уявлення і істотно вплинути на підхід до 

побудови мереж зв'язку. Поєднання програмно-конфігурованої мережі SDN 

та GMPLS дає змогу вирішити більшість проблем, які виникають у сучасних 

телекомунікаційних мережах.
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РОЗДІЛ 1  

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ SDN. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ, ЇХ 

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ 

 1.1. Історичні умови винекнення технології SDN. 

Комп'ютерні мережі завжди відрізнялися складністю структури та 

управління. На них використовується безліч різного обладнання: комутатори 

та маршрутизатори, а також брандмауери (які продовжують називати 

фаєрволами – firewall), транслятори мережевих адрес, балансувальники 

навантаження, а також пристрої та системи розпізнавання вторгнень. 

Зазвичай мережні адміністратори налаштовують (конфігурують) кожен 

пристрій окремо, дотримуючись мережевої топології та правил 

маршрутизації. Для цього використовуються інтерфейси конфігурації – свої 

для кожного пристрою та для кожного виробника, а іноді і для кожного 

пристрою усередині лінійки одного виробника. Хоча також використовується 

т.зв. «пакетний» спосіб конфігурації мережевих пристроїв, загалом, такий 

підхід сильно ускладнює модернізацію та розвитку мереж, використання 

інновацій, і навіть призводить до великих капітальним і операційним 

витратам. 

Принципи програмно-визначуваних мереж сформулювали у 2004 році 

фахівці Берклі та Стенфорда. Комітет IETF почав розглядати різні способи 

відокремлення функції управління та передачі в запропонованому стандарті 

інтерфейсів, опублікованому в 2004 році та названим «Розділ для 

пересилання та управління елементами» (ForCES). Робоча група ForCES 

також запропонувала Companion SoftRouter Architecture. Додаткові стандарти 

від IETF, які передбачали відокремлення управління від даних, включають 

Linux Netlink як протокол IP-послуг та архітектуру на основі елемента 

обчислення шляху (PCE). Ці ранні спроби не були успішними з двох причин. 

Перша причина полягає в тому, що відокремлення управління від даних може 

бути ризикованими, особливо через потенційні помилки на рівні управління. 
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Друга полягає в тому, що постачальники створювали прикладні інтерфейси 

(АРІ), що не взаємодіяли між собою. 

Програмно-конфігуровані мережі SDN (Software Defined Network) 

змінюють підхід до проектування та адміністрування мереж. По-перше, SDN 

відокремлює площину управління мережею (Control plane), яка займається 

маршрутизацією трафіку, від площини передачі даних (Data plane), яка 

передає трафік згідно з правилами, отриманими від площини управління. По-

друге, SDN «консолідує» площину управління, причому один комплекс 

керуючих програм на сервері керує багатьма пристроями на площині даних. І 

тому використовується стандартизований інтерфейс прикладного 

програмування API (Application Programming Interface). Це, наприклад, такий 

інтерфейс як OpenFlow. Відповідно, для того, щоб побудувати мережу SDN, 

на мережевих елементах, перш за все, комутаторах та маршрутизаторах, має 

бути реалізована підтримка OpenFlow. У цьому кожному з них є таблиця, чи 

таблиці, правил маршрутизації. Кожне правило визначає, як маршрутизувати 

пакети певної сесії чи потоку трафіку. При цьому, залежно від правил, 

встановлених керуючою прикладною програмою, кожен комутатор OpenFlow 

може працювати як комутатор, маршрутизатор, брандмауер, транслятор 

мережевих адрес та ін. 

В даний час більшість комерційних комутаторів підтримують SDN. 

З'явилося безліч платформ, що управляють. На базі цих платформ, що 

управляють, з'явилося безліч додатків, таких як динамічне управління 

доступом, балансування серверного навантаження, віртуалізація мережевих 

функцій, енергоефективні мережі, міграція віртуальних машин та інші. 

Багато великих світових ІТ-компаній: хмарні провайдери, оператори, 

виробники обладнання та інші приєдналися до галузевих консорціумів SDN, 

таких як ONF (Open Network Foundation) та Open Daylight. 

 1.2. Архітектура SDN мережі. 

 Головна мета SDN є відокремлення рівня додатків від рівня 

управління і рівня управління від рівня передачі даних. Таким 
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чином, можна значно спростити складність фізичних пристроїв, 

оскільки виконування логічних функції повністю переноситься на 

вищий рівень. Це не тільки здешевлює фізичні пристрої, а й 

покращує надійність і спрощує управління мережі. Тепер, замість 

маршрутизаторів можна використовувати звичайні комутатори. Для 

адміністратора мережі буде значно легше контролювати мережу в 

цілому. Також, це дозволяє абстрагуватися від реалізації кожного 

конкретного пристрою, оскільки рівень управління зв'язується з 

рівнем даних через стандартний інтерфейс. А це, в свою чергу, 

значно спрощує взаємодію між пристроями різних виробників, і 

зменшує час налаштування і підготовки або ремонту всієї мережі.[3] 

 Побудова мережі на базі SDN технології прискорює створення 

нових мережевих додатків за рахунок взаємодії рівнів додатків та 

управління за допомогою звичайних інтерфейсів, розробники 

програмного забезпечення більше не потрібно думати про те, як 

саме передавати команди та запити до мережі. Cхематично 

архітектура SDN зображена на рисунку 1.1.  

Рис.1.1. Схематичне зображення архітектури SDN 
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Таблиця 1.1.  

  Порівняння підходу традиційної мережі з мережами побудованими 

на технології SDN 

 Традиційні мережі SDN 

Мережевий вигляд За рахунок апаратного 

забезпечення 

За рахунок програмного 

забезпечення 

Контроль за 

конфігурацією 

Вендор Користувач 

Відкритість мережі Закрита структура Відкрита структура 

Сумісність Незалежні протоколи Стандартизовані протоколи 

Адоптація нових 

технологій 

За потребами вендора Відповідно до потреб 

користувача 

Рис.1.2. Традиційна архітектура (А) та SDN архітектура (В) 
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SDN додатки отримують представлення про мережу, на 

відміну від традиційних мереж, де мережа отримує представлення 

про додаток: 

- не SDN додатки лише опосередковано описують свої вимоги 

до мережі, зазвичай включають декілька кроків що обробляються 

людьми, наприклад, перевірка наявності ресурсів та керування 

політикою конфіденційності для підтримки додатків; 

- традиційні мережі (наприклад, сучасний Інтернет та його 

послуги, такі як веб-переглядач, потокове передавання мультимедіа) 

не пропонують динамічний спосіб виразити весь спектр вимог 

користувачів, наприклад пропускну спроможність, затримку, 

варіацію затримки або доступність. 

- традиційні (тобто не SDN) мережі не надають інформацію 

про стан мережі додаткам, що їх використовують. За допомогою 

підходу SDN додаток може відслідковувати стан мережі та 

адаптувати його відповідно. 

 Рівень додатків. Мережеві додатки - це додатки, які програмно 

передають свої вимоги до мережі та бажану поведінку мережі до 

контролера SDN через NBI (northbound interface). Крім того, вони 

можуть використовувати абстрактний вид мережі для внутрішнього 

прийняття рішень. Додаток SDN складається з логічної частини та 

одного або декількох драйверів NBI. Додатки SDN можуть додавати 

шар абстрактного контроля мережею, таким чином, пропонуючи 

один або декілька NBI вищого рівня через відповідних агентів NBI. 

 Рівень управління логічно централізований і відокремлений 

від рівня даних. Контролер SDN підсумовує інформацію про стан 

мережі для додатків і переводить вимоги додатків до низького рівня. 

Архітектура рівня управління SDN має два варіанти проектування: 

централізована, ієрархічна або децентралізована. В першому 

випадку рівень управління SDN реалізований за централізованою 
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структурою, де єдиний контрольний орган має глобальний погляд на 

мережу. Хоча це спрощує реалізацію логіки управління, вона має 

обмеження на масштабованість, оскільки розмір і динаміка трафіку в 

мережі збільшуються. Щоб подолати ці обмеження, запропоновано 

декілька підходів, які поділяються на дві категорії: ієрархічна та 

повністю розподілена. У ієрархічних структурах розподілені 

контролери працюють в режимі роздільної мережі, тоді як рішення, 

які потребують глобальний вид мережі, приймаються логічно 

централізованим кореневим контролером. Делегована функція 

управління на рівні даних може виконувати стандартизовані 

протоколи та повідомляти про проміжні або кінцеві результати, 

винятки або зміни стану. [3]  

Приклади включають: 

 шифрування трафіку, включаючи обмін ключами та оновлення; 

 CFM: 802.1ag або BFD; 

 агент аутентифікації 802.1X; 

GMPLS, що надає контроллеру SDN доступ до сигналів через межі 

адміністративних доменів, де SDN може підтримуватися або не 

підтримуватися. 

 Рівень передачі даних. Фізична інфроструктура SDN - це 

сукупність мережевих пристроїв, що забезпечують видимість в 

мережі та безпосереднє керування пересиланням та обробкою даних. 

Фізична мережа складається з агента, з одного або декількох ядер 

для переадресації трафіку, а також може використовувати функції 

обробки трафіку. Ці ядра та функції можуть включати в себе просте 

пересилання між зовнішніми інтерфейсами або функціями 

внутрішньої обробки трафіку, або функціями завершення. 

Розмежування рівня даних та рівня управління показано на рис.1.3. 

[3] 
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Рис.1.3. Схематичне порівняння рівня управління і рівня даних 

 

 Контролер SDN має контроль над рівнем даних SDN, з огляду 

на обмеження його можливостей, і таким чином не повинен 

конкурувати з іншими елементами рівня контроля, що спрощує 

планування та розподіл ресурсів. Це дозволяє мережам працювати з 

більш складними та більш точними політиками з використанням 

мережевих ресурсів та гарантією якості послуг. Це відбувається 

через загальну інформаційну модель (наприклад, як визначено 

OpenFlow).  

 SDN дозволяє програмувати поведінку мережі в 

централізованому режимі через програмні додатки, що 

використовують відкриті API. [3] 
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 API та SDK: API є інструментом для створення програмних 

додатків, визначаючи, яким чином компоненти програм повинні 

взаємодіяти один з одним. SDK - набір із засобів розробки, утиліт і 

документації, який дозволяє програмістам створювати прикладні 

програми за визначеною технологією або для певної платформи 

(програмної або програмно-апаратної).  

 Основні переваги SDN полягають в наступному. 

1) Можливість програмувати мережу: SDN дозволяє керувати 

поведінкою мережі програмним забезпеченням, яке знаходиться 

поза мережевими пристроями, що забезпечують фізичний зв'язок. Як 

наслідок, з'являється можливість налаштувати поведінку своїх 

мереж для підтримки нових послуг і навіть окремих клієнтів.  

2) Логічно централізований контроль: SDN побудований на 

мережевих топологіях, які дозволяють централізовано керувати 

мережевими ресурсами.  

3) Абстракція мережі: сервіси та додатки, що працюють на 

технології SDN, абстрагуються від низькорівневих технологій і 

апаратного забезпечення. Програми взаємодіють з мережею через 

API замість інтерфейсів керування, які тісно пов'язані з апаратним 

забезпеченням. 

4) Відкритість: архітектура SDN відкриває нову еру відкритості, що 

забезпечує можливість взаємодії багатьох виробників, а також 

сприяє створенню нейтральної інфраструктури для взаємодії 

постачальників послуг. Відкриті API підтримують широкий спектр 

додатків, включаючи хмарні послуги, OSS / BSS, SaaS і важливі 

мережеві додатки. Крім того, програмне забезпечення може 

контролювати обладнання від декількох постачальників з 

відкритими програмними інтерфейсами, такими як OpenFlow. Окрім 

того, сервіси мережі та програми можуть працювати в межах 

спільного програмного середовища. [3] 
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 Ключовою перевагою SDN є здатність мережевих операторів 

створювати програми, які використовують API SDN і дозволяють 

програмам контролювати поведінку мережі. SDN дозволяє 

користувачам розробляти мережеві програми, контролювати вимоги 

до мережі та автоматично налаштовувати конфігурації мережі за 

потреби. 

1.3. SDN інтерфейси. 

 Місце інтерфейсів в загальній архітектурі SDN представлено 

на рисунку 1.4. 

Рис.1.4. Схематичне представлення інтерфейсів 

 

 SDN Northbound Interfaces (NBI) 

 SDN NBI є інтерфейсами між SDN-додатками та SDN-

контролерами, і, як правило, забезпечують абстрактне 
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представлення мережі та дозволяють прямо описувати поведінку та 

вимоги до мережі. Це може відбутися на будь-якому рівні абстракції 

і через різні набори функціональності. Ці інтерфейси реалізуються 

відкритим, нейтральним та сумісним способом.  

 Приклади типів мережевих додатків, які можна оптимізувати 

за допомогою Northbound Interfaces, включають балансувальники 

навантаження, брандмауери або інші програмно-визначені служби 

безпеки або програми для оркестрування через хмарні ресурси. 

 Northbound API також використовуються для інтеграції 

контролера SDN зі стеками автоматизації, такими як, наприклад, 

ALTO (Application Layer Traffic Optimization), а також з 

платформами віртуалізації, такими як OpenStack, Vmware, 

vCloudDirector або Apache з відкритим кодом CloudStack. Мета 

полягає в тому, щоб абстрагувати внутрішню роботу мережі, щоб 

розробники додатків могли «підключитися» до мережі та внести 

зміни, щоб задовольнити потреби програми. 

 Southbound interface (SBI) - – це рівень інтерфейсу нижнього 

рівня компонента. Основна мета southbound interface - забезпечити 

зв'язок і керування між контролером SDN мережі, вузлами, 

фізичними/віртуальними комутаторами та маршрутизаторами. Це 

дозволяє маршрутизатору виявляти топологію мережі, визначати 

мережевий потік і реалізовувати кілька запитів, що передаються з 

північних інтерфейсів програмного забезпечення (API). 

 Керування мережевими вузлами здійснюється за допомогою 

системи керування мережею (NMS), дозволеної інтерфейсом 

південного напрямку. Інтеграція на південь підтримується такими 

інтерфейсами: 

 Простий протокол управління мережею (SNMP) 

 Інтерфейс командного рядка (CLI) 
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 Протокол передачі файлів (FTP) або протокол передачі файлів SSH 

(SFTP) 

 Telnet (TN) або Secure Shell (SSH) 

 У програмно-визначених мережах (SDN) південний інтерфейс 

служить як специфікація OpenFlow або альтернативного протоколу. 

Це дозволяє мережевому компоненту взаємодіяти з компонентом 

нижнього рівня. [3] 

 1.4. SND контролер. 

 Контролер SDN є втіленням ідеалізованої структури SDN і в 

більшості випадків є відображенням структури. Теоретично, 

контролер SDN надає послуги, які можуть реалізувати розподілену 

площину керування, а також підтримувати концепції ефемерного 

управління станом та централізації. Загальна архітектура SDN 

контролера показана на рис.1.5. [4] 
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Рис.1.5. Архітектура SDN контролера 

 

 Загальний опис контролера SDN - це програмна система або 

сукупність систем, які разом забезпечують: 

 - управління станом мережі, а в деяких випадках управління 

та розподіл цього стану може включати базу даних. Ці бази даних 

служать сховищем інформації, отриманої від контрольованих 

мережевих елементів і пов’язаного програмного забезпечення, а 

також інформації, керованої програмами SDN, включаючи стан 

мережі, деяку інформацію про конфігурацію, вивчену топологію та 

інформацію про сеанс керування. У деяких випадках контролер 

може мати кілька керованих цілей процесів управління даними 

(наприклад, реляційні та нереляційні бази даних). 
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- модель даних високого рівня, яка фіксує зв’язки між 

керованими ресурсами, політиками та іншими послугами, що 

надаються контролером. У багатьох випадках ці моделі даних 

будуються з використанням мови моделювання Yang. 

- надається сучасний інтерфейс прикладного програмування 

(API), часто RESTful (передача стану репрезентації), який надає 

послуги контролера додатку. Це полегшує більшість взаємодії між 

контролером і програмою. Цей інтерфейс ідеально відображається 

на основі моделі даних, яка описує послуги та функції контролера. У 

деяких випадках контролер і його API є частиною середовища 

розробки, яке генерує код API з моделі. Деякі системи йдуть далі і 

забезпечують надійні середовища розробки, які дозволяють 

розширювати основні можливості та подальшу публікацію API для 

нових модулів, включаючи ті, які підтримують динамічне 

розширення можливостей контролера. [4] 

 Зазвичай, SDN контролер складається з декількох частин: 

1. Зовнішні API, що взаємодіють з модулями відповідальними за 

моніторинг мережі, маршрутизацію, віртуалізацію, аутентифікацію 

та інші основні мережеві функції; 

2.   Внутрішні мережеві додатки та віртуальні сервери, що можуть 

містити бази даних та використовувати алгоритми пошуку 

оптимального шляху; 

3.   Інтерфейси OpenFlow, для взаємодії з рівнем даних, і розбиття 

процесів на декілька потоків. 

 Як правило, при проектуванні контролера звертають увагу на 

такі показники, як: 

 пропускна спроможність; 

 затримка; 

 надійність; 

 логічні інтерфейси. 
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 Оригінальна програма SDN для керування центрів обробки даних 

породила контролери SDN як частину інтегрованого рішення. Саме цей 

варіант використання був зосереджений на управлінні ресурсами центру 

обробки даних, такими як хмарне обчислення, сховище та образи 

віртуальних машин, а також стан мережі. Зовсім недавно почали з’являтися 

деякі контролери SDN, які спеціалізувалися на управлінні мережевою 

абстракцією і були поєднані з управлінням ресурсами, необхідним у центрах 

обробки даних за допомогою підтримки API з відкритим кодом (OpenStack, 

Cloudstack). [4] 

 Багато компаній пов'язаних з мережевими технологіями створили свої 

реалізації контролерів SDN. Всі вони відповідають стандартним архітектурам 

контролерів і загальним принципам роботи, проте, між ними існують 

відмінності. Нище наведені приклади найпопулярніших реалізацій SDN 

контролерів на даний час: 

 Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) вважається 

розподіленою системою, реалізованою як кластер контролерів. В рамках 

програми Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) APIC виступає в якості 

єдиної точки контролю. Він забезпечує центральний API, центральний 

репозиторій глобальних даних і сховище даних. Контролер може 

автоматично застосовувати мережеві обмеження та функції, орієнтовані на 

додаток на основі моделі даних. 

 Контролер SDN HP Virtual Application Networks (VAN) контролює рішення 

щодо обмежень та пересилань в мережі SDN за допомогою комутаторів з 

підтримкою OpenFlow в центрі обробки даних або в інфраструктурі. 

 Nuage Networks Virtualized Services Controller (VSC) дозволяє переглядати 

топології мереж і служб для кожного власника, а також експортувати 

шаблони служб мережі, визначені за допомогою віртуалізованих каталогів 

Nuage Networks. 

 Контролер VMware NSX є розподіленою системою управління, яка керує 

віртуальними мережами та транспортними тунелями. Це центральна 
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контрольна точка для всіх логічних комутаторів всередині мережі. Контролер 

зберігає інформацію про віртуальні машини хости, логічні комутатори та 

VXLAN, використовуючи високорівневий API для спілкування з 

додатками.[3] 

 1.5. Протокол OpenFlow 

 Епоха SDN почалася з експериментального протоколу, який 

створив високий рівень очікувань: OpenFlow. 

 OpenFlow дозволяє програмувати механізм пересилання на 

основі потоку. Його початкова версія (v1.0) в основному є 

абстракцією мережевого комутатора. З часом різні версії OpenFlow 

включили більше функцій. На Рис.1.6. показано, як працює 

OpenFlow v1.0. OpenFlow передбачає, що є програмне забезпечення 

центрального контролера, що працює як віртуальна машина (VM), 

або як контейнер, або безпосередньо на хост-ОС сервера. Контролер 

повинен мати IP-підключення до комутаторів за допомогою одного з 

наступних способів: 

- позасмугова мережа, яка не підпорядковується контролеру; 

-   внутрішньосмугове мережеве з'єднання, яке залежить від 

попереднього стану пересилання. 
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Рис.1.6. Спрощенний алгоритм роботи протоколу OpenFlow 

 

Перемикачі мають  площину керування та порівняно потужніший 

механізм переадресації. Найважливішим елементом стану комутатора, 

керованого OpenFlow, є його таблиця потоків. Площина керування 

комутаторами підключається до центрального контролера через сеанс 

OpenFlow TCP, метою якого є обмін повідомленнями OpenFlow. На рис.1.6. 

показано, як Хост А надсилає перший пакет користувацького TCP-потоку на 

Хост В. Коли пакет надходить до порту 1, комутатор №1 розуміє, що цей 

потік не запрограмований у його таблиці потоків, тому його агент управління 

«забиває» пакет до контролера. Контролер раніше дізнався, де знаходиться 

хост B, і з цією інформацією він може запрограмувати новий потік на 

комутаторах. На цьому етапі комутатори можуть пересилати пакети цього 

потоку до місця призначення.[7] 

Перемикач OpenFlow можна запрограмувати на: 

(1) ідентифікувати та класифікувати пакети з вхідного порту на основі 

різних полів заголовка пакета; 
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(2) обробляти пакети різними способами, включаючи зміну заголовка; 

(3) Перекиньте або передайте пакети на певний вихідний порт або на 

контролер OpenFlow. 

 Мережева архітектура OpenFlow складається з трьох шарів: 

(1) Один або кілька віртуальних та/або фізичних комутаторів 

OpenFlow; 

(2) Один або два контролера OpenFlow; 

(3) Одна або кілька програм OpenFlow. Для ілюстрації дивись рис.1.7. 

нижче. [7] 

Рис.1.7. Aрхітектура Open Flow  

 

 

Контролер OpenFlow підтримує комунікаційні канали протоколу 

OpenFlow до комутаторів OpenFlow, підтримує локальний графік стану 

комутаторів OpenFlow і надає доступ до northbound інтерфейсу для OpenFlow 

програмам. Northbound API можна розглядати як абстракцію мережі, який 
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дозволяє додаткам OpenFlow читати стан мережі та надавати інструкції 

мережі для виконання різних завдань. 

Реальна мережа з підтримкою OpenFlow може складатися тільки з 

комутаторів OpenFlow або з суміші комутаторів OpenFlow і традиційних 

комутаторів і маршрутизаторів. Останній тип мережі називається 

накладеною мережею. Деякі програми OpenFlow потребують лише 

часткового розгортання комутаторів OpenFlow, тоді як інші потребують 

мережі, що складається лише з комутаторів OpenFlow. [7] 

1.5.1. OpenFlow — пересилання на основі потоку 

Одним з основних архітектурних атрибутів OpenFlow є його 

програмованість для кожного потоку, що забезпечує тонку деталізацію, коли 

справа доходить до визначення потоків та пов’язаних з ними дій. Це 

призводить до моделі пересилання на основі потоку. Протягом десятиліть 

галузь виробляла широкий вибір як потокової пересилання, так і пересилання 

пакетів рішення. 

Є частини мережі, де навіть думати про переадресацію на основі 

потоків не може бути й мови, як у ядрі та більшості широкосмугових 

граничних функцій, оскільки воно не буде масштабуватися і в цьому немає 

потреби. Інтернет вимагає агрегації стану (FEC) замість розширення стану 

(потоків). OpenFlow не наказує і не визначає деталізації потоків, які потрібно 

програмувати. Однак, OpenFlow дозволяє віддалене адміністрування таблиць 

передачі пакетів комутаторів третього рівня, додавання, редагування та 

видалення правил та дій, що пов'язані з передачею пакетів. Таким чином, 

рішення маршрутизації можуть бути здійснені контролером з використанням 

заздалегідь встановлених правил або прийнятих динамічно. Протокол 

OpenFlow розташований на вищих рівнях порівняно з TCP і передбачає 

використання TLS. Контролери повинні слухати TCP-порт 6653 для 

комутаторів, які хочуть встановити з'єднання. Перші версії протоколу 

OpenFlow неофіційно використовували порт 6633. 
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1.5.2. OpenFlow та P4 

Протокол OpenFlow можна використовувати на ряді комутаторів і 

маршрутизаторів, таких як Cisco, Juniper, Dell, IBM тощо. Справа в тому, що 

вони дорогі у використанні. Як альтернатива з'явився так званий SDN білий 

бокс: дешевші варіанти брендових роутерів і комутаторів. Мережні 

комутатори білого ящика можна запрограмувати на використання OpenFlow 

або будь-якого іншого південного API. Замість проприетарного програмного 

забезпечення вони використовують стеки програмного забезпечення з 

відкритим кодом. Вони також підтримують більш різноманітні архітектури 

мережевих процесорів.[9] 

З часом були виявлені деякі обмеження OpenFlow, і виникла потреба в 

більш гнучких рішеннях. Кожен постачальник комутатора проектує апаратне 

забезпечення шляху даних по-своєму. Кожен з них розташовує різні 

компоненти обробки трафіку в різному порядку. Цей варіант додає 

складності, коли вам потрібно керувати різними їх типами. В результаті для 

кожної окремої частини апаратного забезпечення потрібен специфічний код. 

Крім того, вам може знадобитися ввести інший рівень абстракції, який 

збільшує складність і кількість коду на стороні контролера. Крім того, 

протоколи, такі як OpenFlow, не мають операційних та адміністративних 

інтерфейсів. Інша проблема полягає в тому, що додавання підтримки нових 

протоколів до OpenFlow займає досить багато часу. 

Спільнота SDN працює над скороченням часу, необхідного для 

впровадження нових протоколів і розширення існуючих. Це призвело до 

створення альтернативи комутаторам з фіксованим функціоналом: 

програмованих пристроїв, які використовують мову P4 для визначення 

процесу пересилання пакетів в апаратному забезпеченні. Він вирішує більш 

загальну проблему в мережі: замість того, щоб просто відкривати площину 

пересилання, P4 визначає її поведінку.  

P4 (Programming Protocol-Independent Packet Processors) — це мова 

програмування для вираження того, як пакети обробляються площиною 



34 

даних програмованого елемента пересилання, такого як апаратний або 

програмний комутатор, мережевий інтерфейс, маршрутизатор або мережевий 

пристрій. P4 надає розробнику базовий набір інструментів для впровадження 

мережевого стека в комутаційне обладнання. Можна працювати з такими 

абстракціями, як типи заголовків (набори полів та їх розміри), парсери (як 

заголовки організовані разом, як їх розрізнити тощо), таблиці для асоціації 

визначених користувачем ключів з діями, лічильниками, вимірювачами 

тощо, але не більше того. Мова P4 не знає, як виглядають заголовки Ethernet 

або IP. 

OpenFlow має створену інфраструктуру та контролери, які працюють 

над нею. Функції OpenFlow на основі набору визначених заголовків 

протоколів (TTPs – table type patterns), які постачальник може підтримувати 

або не підтримувати. Крім того, додавання нового TTP не є тривіальним 

завданням і вимагає великого обсягу роботи, а також залучення громади. Це 

може бути невідповідним випадком використання для академічних 

досліджень або динамічного середовища в центрах обробки даних, де вимоги 

швидко змінюються або навіть невідомі. Натомість P4 дозволяє 

програмувати апаратне забезпечення загальним способом і перерозгортати 

його за лічені дні. Цікаво, що програмне забезпечення OpenFlow також може 

бути написано на P4, що робить OpenFlow по суті підмножиною того, що P4 

може запропонувати світу. Також P4 незалежний від протоколу інструмент, 

який може реалізувати конвеєр комутаторів для будь-яких цілей і надавати 

API для контролера для заповнення таблиць. Проблема з Openflow полягає в 

тому, що він вимагає перегляду специфікації, тоді як рішення на основі P4 

(наприклад, P4Runtime) є більш гнучкими та динамічними. На рис.1.8. ми 

можемо побачити як взаємодії Р4 із OpenFlow. [9] 
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Рис.1.8. Схематичне зображення взаємодії протоколу OpenFlow та 

Р4 

1.6.NVF (Network Virtualization Function) 

NVF – це технологія, яка дозволяє програмно імітувати фізичні 

пристрої такі як: маршрутизатор, комутатор і т.д. Принцип полягає в тому що 

кожна фізична функція перетворюється в функцію програмного 

забезпечення, яка може працювати на будь-якому пристрої. NVF технолгію 

нерозривно пов’язують з SDN технолгією, проте є різниця між ними. На рис. 

1.9 ми можемо побачити розширену SDN/NVF архітектуру з трьома 

основними рівнями: інфраструктура NFV, Network Function Services і 

прикладний рівень.[3] 
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Рис.1.9.  Розширена SDN/NVF архітектура 

Основні концепції NFV можуть бути реалізовані без використання 

механізмів SDN, спираючись на методи, що використовуються в даний час у 

багатьох центрах обробки даних. Проте методи для розділення рівнів 

управління та передачі даних, які використовує SDN можуть підвищити 

продуктивність системи, спростити її сумісність уже з існуючими та 

полегшити експлуатацію та технічне обслуговування. Різниця між 

технологіями SDN та NVF показана в таблиці 1.2. 
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Таблиця 1.2. 

 Порівняння технологій SDN та NVF 

 SDN NVF 

Ідея Розділення площини 

управління та дани, 

централізоване 

управління 

Перенесення мережевих 

функцій з 

спеціалізованого 

обладнання на загальні 

сервери 

Цільове застосування  Хмарні технології, 

центри обробки даних 

Мережі 

Пристрої  Сервери та комутатори  Сервери та комутатори 

Протоколи  OpenFlow - 

 

Отже, можна зробити висновок, що для максимізації продуктивності та 

ефективності мережі треба викорстовувати обидві технології. Як приклад 

розглянемо управління маршрутизацією на рис.1.10, рис.1.11 та рис.1.12 за 

допомогою застосування SDN та NVF технологій у порівнянні із звичайною 

маршрутизацією.[3] 
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Рис.1.10. Традиційна маршрутизація 

Рис.1.11. Керування маршрутизацією з використанням NFV 

 NFV можна застосувати шляхом віртуалізації функції 

маршрутизатора, як показано на рисунку 1.11. На стороні клієнта 

залишилося лише мережевий пристрій для забезпечення 

розмежування. 
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 Рис.1.12. Керування маршрутизацією з використанням NFV і SDN 

SDN потрібен для відокремлення рівня керування та даних, як показано 

на рис.1.12. Тепер пакети даних перенаправляються рівнем даних, тоді як 

функція маршрутизації (рівень керування) запускається у віртуальній 

машині. Таким чином комбінація NFV і SDN забезпечує оптимальні рішення: 

 Обладнання із спеціалізованим ПЗ вендора можна замінити на 

звичайний сервер; 

 Рівень управління ПЗ переміщується з спеціальних платформ на 

оптимізовану стандартну платформу (сервер в ЦОД); 

 Відокремлення рівня управління даних дало змогу розвивати 

мережу та додатки без необхідності модернізації мережевих 

пристроїв. [3] 
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Висновок: 
 В розділі було розглянуто умови, які привели до появи такої технології 

як SDN, архітектуру програмно-конфігурованих мереж, описано роботу 

основних рівнів, компонентів цієї мережі та їх функціональні можливості. 

Технологія SDN на даний момент часу є перспективним та прогресивним 

рішенням для керування ресурсами системи та для забезпечення 

менеджменту трафіку. 
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РОЗДІЛ 2  

АНАЛІЗ ПРОТОКОЛІВ ТЕХНОЛГІЇ GMPLS 

2.1. Протокол OSPF. 

 OSPF (Open Shortest Path First) - це динамічний протокол 

маршрутизації, який базується на технології стану зв’язку і використовує 

алгоритм Дійкстра, щоб знайти найкоротший шлях. 

 Протокол OSPF реалізує принцип вартості шляху (принцип стану 

каналу), метрика представлена у вигляді ефективності зв'язку в каналі: чим 

менша метрика, тим ефективніша передача даних по каналах зв'язку. Для 

обчислення показників для передачі інформації через мережеві канали OSPF 

доступна наступна формула [1]: 

метрика=108/ швидкість передачі в бітах в секунду. 

 Приклади метрик, які обчислені за цією формулою: 

 Канал зі швидкістю ≥ 100 Мбіт / с відповідає метриці 1. 

 Мережа Ethernet / 802.3 відповідає метриці 10. 

 Тракт Е1 2.048 Мбіт / с відповідає метриці 48. 

 Тракт T1 1.544 Мбіт / с відповідає метриці 65. 

 Канал 64 Кбіт / с відповідає метриці 1562. 

 Канал 56 Кбіт / с відповідає метриці 1 785. 

 Канал 19.2 Кбіт / с відповідає метриці 5208. 

 Канал 9.6 Кбит/с відповідає метриці 10416. 

 OSPF будує окрему таблицю маршрутизації для кожної метрики. OSPF 

вибирає маршрут на основі пропускної здатності каналу. Інша можлива 

метрика — затримка — визначає час у мікросекундах, необхідний 

маршрутизатору для обробки, встановлення черги та передачі пакетів. Коли 

існує декілька маршрутів з однаковим метричним значенням, 

маршрутизатори можуть використовувати всі ці маршрути для передачі 

пакетів, забезпечуючи балансування навантаження. GMPLS маршрутизатор, 

який підтримує протокол OSPF, розміщує всі маршрути з однаковими 

значеннями метрики в таблиці маршрутизації, і балансування навантаження 
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між маршрутами відбувається автоматично. Використовуючи OSPF, LSR 

відображає графік видимої для нього граф домену GMPLS, де для кожної 

пари сусідніх вершин графа (маршрутизаторів) вказується ребро (канал), що 

з'єднує їх, і метрика цього ребра.[2] 

 Мережа, в якій працює OSPF, розділена на зони. Усі області мають 

бути безпосередньо підключені до основної області (зона 0). Вся мережа 

OSPF, магістральна область та будь-які інші області, підключені до неї, 

називаються доменом OSPF. Області OSPF в мережі клієнта можуть 

відповідати окремим сайтам. 

OSPF має наступні ключові переваги: 

 У порівнянні з протоколами дистанційної векторної маршрутизації, 

такими як протокол інформації про маршрутизацію (RIP), OSPF більше 

підходить для обслуговування великих гетерогенних мереж. OSPF може 

перерахувати маршрути за короткий проміжок часу при зміні топології 

мережі. [2] 

 За допомогою OSPF ви можете розділити автономну систему (AS) на 

області та зберігати топології областей окремо, щоб зменшити маршрутний 

трафік OSPF і розмір бази даних станів зв’язку для кожної області. 

 OSPF забезпечує рівноцінну багатошляхову маршрутизацію. Ви 

можете додати повторювані маршрути до стеку TCP, використовуючи різні 

наступні переходи. 

 2.1.1. Алгоритм Дійкстра. 

Алгоритм Дейкстри був введений Едсгером Дійкстра в 1956 р. 

Використовуючи цей алгоритм, в мережі GMPLS OSPF обчислює 

найкоротші шляхи між заданим LSR — вершиною графа — та всіма іншими 

вершинами. Результатом алгоритму є таблиця, де для кожної вершини графа 

мережі GMPLS вказується перелік ребер, що з'єднують його з усіма іншими 

вершинами цього графа по найкоротшому шляху. Приклад роботи цього 

алгоритму представлений на рис. 2.1. [2] 
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Рис.2.1. Ілюстрація роботи алгоритма Дійкстри 

 Нехай А — безліч оброблених вершин, тобто вершин, найкоротший 

шлях до яких від заданої вершини LSR4 вже знайдений; В — безліч 

залишилися вершин графа (тобто безліч вершин графа за вирахуванням 

безлічі A); С — упорядкований список шляхів. 

 Крок 1. Визначити A = {LSR4} і B = {всі вершини графа, крім LSR4}. 

Помістити в список C всі односигментні (довжиною в одне ребро) шляхи, що 

починаються з LSR4, в порядку зростання їх метрик. 

 Крок 2. Якщо C порожній або перший шлях в C має нескінченну 

метрику, то відзначити все вершини безлічі N як недосяжні і закінчити 

роботу алгоритму. 

 Крок 3. Розглянемо l - найкоротший шлях в списку C. Видалити l з C. 

Нехай LSR * - останній вузол в l. Якщо LSR * ∈  A, перейти до кроку 2; 

інакше l є найкоротшим шляхом з LSR4 в LSR *; перенести LSR * з B в A. 

 Крок 4. Побудувати набір нових шляхів, які розглядатимуться, шляхом 

додавання до шляху l всіх односегментной шляхів з LSR * в B. Метрика 

кожного нового шляху дорівнює сумі метрики l і метрики відповідного 

односегментной відрізка, що починається в LSR *. Додати нові шляхи в 

упорядкований список C, помістивши їх на потрібні місця у відповідності зі 

значеннями метрик. Повернення до кроку 2.  
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 Якщо між двома вузлами мережі існує декілька маршрутів з близькими 

за значенням метриками, протокол OSPF дозволяє розподіляти трафік по цих 

маршрутах в пропорції, відповідної значенням метрик. [1-2] 

 2.1.2. Структура OSPF-пакета 

 IP - транспортний протокол для OSPF. Пакети OSPF мають однаковий 

24- байтовий заголовок (рис.2.2) із такими полями: 

 Номер версії (Version Number). Вказує номер версії протоколу OSPF, 

який використовується маршрутизатором, який генерував цей пакет. 

 Довжина пакета (Packet Length). Довжина пакету OSPF в байтах, 

включаючи заголовок та вміст.[1] 

 Індитифікатор маршрутизатора (Router ID). Ідентифікує вихідний пакет 

маршрутизатора. Кожному маршрутизатору в межах області присвоюється 

унікальний 32-розрядний ідентифікатор, і OSPF використовує ці 

ідентифікатори для вибору маршрутизаторів DR та BDR. Адміністратор 

може встановити ці значення вручну або вони будуть встановлені 

автоматично. 

 Ідентифікатор області (Area ID). Ідентифікує область, звідки прийшов 

пакет OSPF. Зона 0 завжди має ідентифікаційний номер 0,0.0.0. 

 Контрольна сума (Checksum). Bикористовується для контролю 

цілісності пакету OSPF. Стандартна контрольна сума IP для всього вмісту 

пакету OSPF, за винятком 64-бітного поля аутентифікації, обчислюється як 

сума 16-бітових пакетних слів в додатковому коді. 

 Тип аутентифікації (AuType). Визначає процедуру аутентифікації, яку 

слід використовувати для цього пакету. Серед можливих варіантів: 

відсутність аутентифікації, простий пароль, шифрування. Якщо включена 

проста функція пароля, маршрутизатор формуватиме суміжні стосунки лише 

з тими маршрутизаторами, які мають той самий пароль. Поле типу 

аутентифікації становить 16 біт [2].  

 Дані аутентифікації. 64-бітове поле, яке використовується процедурою 

аутентифікації. 
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Рис.2.2. Заголовок OSPF-пакета 

 Протокол OSPF використовує пакети 5 типів: 

 Тип 1. Привітання (Hello). 

 Тип 2. Опис бази даних DD (Database Description). 

 Тип 3. Запит відомостей про стан каналів (Link State Request). 

 Тип 4. Коригування відомостей про стан каналів (Link State Update). 

 Тип 5. Підтвердження отримання відомостей про стан каналів (Link 

State Acknowledgement). 

 2.2. BGP протокол в GMPLS 

 BGP – це динамічний протокол маршрутизації, який використовується 

для обміну маршрутами між автономними системами (AS). Його головне 

призначення полягає саме в передачі інформації від одного маршрутизатора 

BGP до інших маршрутизаторів BGP про наявність інших автономних мереж 

та їх структури, тим самим формуючи ієрархічну схему маршрутизації, що 

з'єднує різні вузли та автономні мережі в єдину мережу GMPLS / IP і 

дозволяє вільно встановлювати зв’язок між невідомими одна одній системам. 

Необхідність розділення глобальної мережі на автономні пов'язана з тим, що 

якщо велика кількість маршрутизаторів намагатиметься взаємодіяти один з 

одним, трафік буде перевантажувати пропускну здатність мережі і глобальна 
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мережа вийде з ладу. BGP задається як сеанс зв'язку між двома вузлами, і 

оскільки паралельно буде виконуватися багато BGP-сеансів, що працюють в 

мережі, один маршрутизатор може бути залучений до декількох таких 

сеансів. Під час сеансу BGP повідомлення обмінюються через TCP-з'єднання 

між одноранговими протоколами BGP. Версія 4 протоколу BGP суттєво 

відрізняється від попередньої реалізації BGP і фактично включає два окремих 

протоколи: протокол EBGP - External Border Gateway Protocol, - 

використовуваний для маршрутизації між автономними системами, і 

протокол IBGP - Internal Border Gateway Protocol, - використовуваний для для 

маршрутизації всередині автономної системи. Протоколу BGP показаний на 

рис.2.3. [1-2] 

Рис.2.3. Протокол BGP 
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BGP нерозривно пов'язаний з концепцією автономної системи (AS — 

Autonomous System). Тому невід'ємною частиною є нумерація автономних 

систем, яка є основним структурним підрозділом протоколу BGP. У 

контексті BGP доцільно додати до цього те, що визначення автономної 

системи тісно пов'язане з концепцією точок доступу до мережі PoP IP (точка 

присутності), якої автономна система зазвичай має дві або більше для 

балансування навантаження та надійність. Є три класи автономних систем 

АС: 

 системи з множинною адресацією (multihomed), 

 тупикові, що мають тільки один вихід в Інтернет (single-homed), 

 багатоканальні транзитні мережі (multihomed transit). 

 Є три типи маршрутизаторів BGP: спікери, прикордонні шлюзи і 

рівноправні маршрутизатори BGP. [2] 

 Спікери — це роутери автономної системи BGP. Під час налаштування 

цих маршрутизаторів їм слід присвоїти номер автономної системи, до якої 

вони належать. Під час однорангового спілкування спікери BGP 

обмінюються повними копіями таблиць маршрутизації під час початкового 

двостороннього сеансу, включаючи повторні запуски. 

 Спікери BGP, які зʼєднують два або більше автономних систем, 

називаються прикордонними шлюзами (Border Gateways). Вони потрібні 

автономним системам у випадку, коли автономна система звʼязується з 

іншими АС GMPLS/IP мережі за допомогою протоколу EBGP. 

 Відповідно до принципів мережевої маршрутизації, під час сеансів 

зв’язку спікери BGP обмінюються інформацією про маршрутизацію, про 

топологію та метричні характеристики відповідних ділянків мережі. Такий 

обмін відбувається між одноранговими маршрутизаторами (BGP peers) 

автономної системи. Рівноправні маршрутизатори BGP не повинні бути 

безпосередньо підключені один до одного, однак, між двома спікерами ВGP 

завжди повинен бути стандартний метод зв'язку, щоб вони могли ініціювати 

сеанс зв'язку. Коли BGP встановлює сеанс зв'язку між двома рівноправними 
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маршрутизаторами, між якими немає прямого зв'язку, це з'єднання 

називається одноранговим зв’язком із пересиланням по протоколу EBGP 

(EBGP multihop peering). [2] 

 Зовнішній протокол прикордонного шлюзу (EBGP — Exterior Border 

Gateway Protocol) використовується для встановлення зв'язку між спікерами 

BGP різних автономних систем, включаючи зв’язок між постачальниками 

послуг Інтернету та точками доступу POP, а також між великими 

корпоративними мережами та постачальниками послуг. Для того, щоб будь- 

який спікер, який перебуває за межами АС, міг успішно обмінюватися 

інформацією з цим АС, він повинен знати про його місцезнаходження та 

знати свою адресу. 

 IBGP — Internal Border Gateway Protocol (протокол шлюзу 

внутрішнього кордону) використовується для встановлення зв'язку в 

автономній системі. Різниця між IBGP та EBGP полягає в повідомленні 

маршруту сусіднього маршрутизатора, який знаходиться в тому ж АС. При 

переведенні на номери зі списку АС можуть виникати циклічні шляхи. Щоб 

уникнути цього, IBGP 

не додає номер АС до списку AS_Path. Створюється також граф зв’язків 

IBGP між прикордонними маршрутизаторами тієї ж автономної системи. [2] 

 Не менш важливи є поняття та методологія як карта маршруту. Карта 

маршруту дає вам можливість вибрати, які маршрути будуть 

перерозподілятися між спікерами. Вони працюють лише на рівні сповіщень 

про коригування і не фільтрують маршрути, що надходять на маршрутизатор. 

Карта маршруту містить метрики, за допомогою яких виконується алгоритм 

маршрутизації. [1] 

 2.3. Протокол сигналізації RSVP 

 RSVP - це протокол сигналізації, який забезпечує резервування 

ресурсів, управляє ними з метою надання інтегрованих послуг і емулює тим 

самим виділені канали в IP-мережах. 
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 Мета введення протоколу сигналізації RSVP в GMPLS полягає в тому, 

щоб LSR аналізуючи їх мітки, а не IP-заголовки, могли розпізнавати пакети, 

що належать тим потокам, для яких було зроблено резервування ресурсів. 

Таким чином, RSVP стає інструментом для розподілу міток GMPLS. Коли 

маршрутизатору LSR потрібно передати повідомлення Resv для нового 

потоку, він вибирає зі свого пулу вільну мітку, створює запис у своїй таблиці 

LFIB, визначаючи вибрану позначку як вхідну, і потім передає повідомлення 

Resv, що містить цю мітку в об'єкті LABEL. При отриманні повідомлення 

Resv з об'єктом LABEL, що містить цю входить мітку, вищестоящий LSR 

вносить її в свою таблицю як вихідну для пересилки до нижчому LSR, який 

передав повідомлення Resv. Потім він призначає нову мітку, яка буде 

використовуватися ним як вхідна мітка, і вставляє цю нову мітку в 

повідомлення Resv, передане наступному вищестоящому LSR. Розглянемо 

алгоритм резервування ресурсів протоколом RSVP, який зображено на 

рис.2.4 [2]: 

Рис.2.4. Резервування ресурсів проколом RSVP 
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 1. Джерело даних (комп'ютер С1 на рис. 14) надсилає одержувачам за 

унікальною або груповою (як на малюнку) адресою спеціальне повідомлення 

PATH, яке вказує рекомендовані параметри для якісного прийому трафіку: 

верхня та нижня межі пропускної здатності, затримки та варіації затримок. Ці 

параметри складають специфікацію трафіку джерела. РАТН-повідомлення 

передається маршрутизаторами мережі в напрямку до всіх зазначених в 

груповій адресі одержувачам. Крім того, максимально допустима швидкість і 

максимальні розміри пакетів потоку можуть бути додатково вказані. 

 2. Кожен маршрутизатор, який підтримує протокол RSVP, отримавши 

РАТН-повідомлення, фіксує «стан шляху», яке включає попередній адресу 

джерела РАТН-повідомлення, тобто останній за часом крок у зворотному 

напрямку (що веде до джерела). Це необхідно для того, щоб відповідь 

приймача пройшов по тому ж шляху, що і РАТН-повідомлення. 

 3. Після отримання PATH-повідомлення приймач відправляє в 

зворотному напрямку маршрутизатора, від якого він отримав це 

повідомлення, запит на резервування ресурсів, тобто RESV-повідомлення. На 

рис.2.4 показано два приймача, комп'ютери С2 і СЗ. На додаток до 

специфікаціям трафіку джерела С1 (які містять параметри для якісного 

прийому його трафіку: верхні і нижні межі пропускної здатності, затримки і 

варіації затримки) RESV-повідомлення додатково включає специфікацію 

запиту приймача, в якій вказуються необхідні приймача параметри якості 

обслуговування, і специфікацію фільтра, яка визначає, до яких пакетам 

сеансу застосовувати дане резервування (наприклад, по типу транспортного 

протоколу і номеру порту). Разом специфікації запиту і фільтра є дескриптор 

потоку, для якого виконується резервування. Запитувані параметри QoS в 

специфікації запиту можуть відрізнятися від зазначених в специфікації 

трафіку. Наприклад, якщо приймач вирішує приймати не всі посилаються 
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джерелом пакети, а тільки їх частина (що вказується в специфікації фільтра), 

то йому потрібна, відповідно, менша пропускна здатність. 

 4. Кожен маршрутизатор, який підтримує протокол RSVP уздовж 

висхідного шляху, отримавши RESV-повідомлення, перевіряє, по-перше, чи є 

у маршрутизатора ресурси, необхідні для підтримки запитуваної рівня QoS, а 

по-друге, чи має користувач право на резервування ресурсів. Якщо запит не 

може бути задоволений (через нестачу ресурсів або помилки авторизації), 

маршрутизатор повертає повідомлення про помилку відправнику. Якщо 

запит приймається, то маршрутизатор посилає RESV-повідомлення далі 

вздовж маршруту наступного маршрутизатора, а дані про необхідний рівень 

QoS передаються тим механізмам маршрутизатора, які відповідальні за 

управління трафіком. 

 5. Прийом маршрутизатором запиту на резервування ресурсів означає 

також передачу параметрів QoS на опрацювання до відповідних блоки 

маршрутизатора. Конкретний спосіб обробки параметрів QoS 

маршрутизатором в протоколі RSVP не описується, але зазвичай вона 

полягає в тому, що маршрутизатор перевіряє наявність вільної пропускної 

спроможності і ємності пам'яті для нового резервування. При позитивному 

результаті перевірки маршрутизатор запам'ятовує 

нові параметри резервування і віднімає їх з лічильників відповідних вільних 

ресурсів. 

 6. Коли останній в зворотному напрямку маршрутизатор отримує 

RESV-повідомлення і приймає запит, то він посилає повідомлення про 

підтвердження вузлу-джерелу. При груповому резервування враховується 

той факт, що в точках розгалуження дерева доставки кілька резервних 

потоків зливаються в один. Так, в маршрутизаторі LSR2 в розглянутому 

прикладі зливаються RESV-повідомлення від приймачів С2 і СЗ. Якщо для 

всіх резервуються потоків запитується однакова пропускна здатність, то вона 

потрібна і для загального потоку, а якщо запитуються різні величини 

пропускної здатності, то для загального потоку вибирається максимальна. 
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 7. Після встановлення стану резервування в мережі джерело починає 

відправляти дані, які обслуговуються на всьому шляху до приймача 

(приймачів) із заданою якістю обслуговування. [2] 

 2.4. LDP protocol. 

 Протокол розподілу міток LDP - це набір процедур та повідомлень, які 

дозволяють LSR організовувати шляхи комутації міток, обмінюючись 

інформацією про привʼязки міток для FEC з LSR, а також починає, підтримує 

та закінчує сеанси LSP. Діалог між взаємодіючими одноранговими вузлами 

LSR називається сеансом LDP, під час якого кожен з взаємодіючих LSR 

отримує інформацію, що зв'язує мітки для FEC в інших LSR. При обміні 

інформацією, що стосується зв'язування «мітки-FEC» 

між LSR, використовуються чотири категорії повідомлень LDP: 

• повідомлення виявлення (discovery messages), які використовуються для 

того, щоб оголосити і підтримувати присутність LSR в мережі; 

• сеансу повідомлення (session messages), призначені для створення, 

підтримки та припинення LDP-сеансів між LSR; 

• повідомлення-оголошення (advertisement messages), які використовуються 

для створення, зміни та скасування прив'язки мітки до FEC; 

• повідомляючі повідомлення (notification допоміжну інформацію та 

інформацію про помилки. [1] 

 Інша основна мета протоколу LDP - виявлення циклу для запобігання 

циклів два поля використовуються в повідомленнях Label Request та Label 

Mapping, а саме: Path Vector та Hop Count. 

 Встановлення LDP сесії: LDP встановлюється поверх TCP / IP. LSR1 і 

LSR2 при обміні повідомленнями hello дізнаються транспортні адреси один 

одного. Якщо транспортна адреса LSR1 більше ніж транспортна адреса 

LSR2, то LSR1 ставати "активним" сусідом, а LSR2 "пасивним", інакше, 

навпаки. Сесія встановлюється наступним чином: 

1. Активний сусід встановлює TCP / IP сесію. 
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2. Активний сусід посилає повідомлення Init, що включають в себе свої 

параметри LDP сесії. 

3. Пасивний сусід перевіряє параметри LDP сесії в повідомленні Init на 

предмет сумісності з локальними налаштуваннями LDP. 

4. Пасивний сусід відповідає повідомленням Init, що включає в себе 

параметри LDP сесії. 

5. Активний сусід перевіряє параметри LDP сесії в повідомленні Init на 

предмет сумісності з локальними налаштуваннями LDP. 

6. Сесія встановлена. 

 Приклад обміну мітками за допомогою протоколу LDP показаний на 

рис. 2.5. [2] 

Рис.2.5. Обмін мітками 

 Сигналізація в LDP проколі, якщо ми поєднуємо режим "нищестоячим 

по запиту" з упорядкованим способом розповсюдження мітки, буде 

відбуватися наступним чином: вхідний LSR надсилає повідомлення із 

запитом на мітку нищестоячому LSR, і це повідомлення поширюватиметься 

через мережу до вихідного LSR. Вихідний LSR відповідає сусідньому 

вищестоячому LSR повідомленням Label Mapping. Цей верхній LSR 

запам'ятовує мітку FEC для свого вихідного інтерфейсу, створює нову мітку 

FEC для свого вхідного інтерфейсу та інформує наступний LSR висхідного 
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потоку про цю прив'язку за допомогою власного повідомлення Label 

Mapping. Процес триває, поки вхідний LSR не отримає повідомлення Label 

Mapping у відповідь на його початковий запит. Сигналізації для цього 

випадку показаний на рис.2.6. [2] 

Рис.2.6. Сигналізація в LDP протоколі 

Висновок: 
 В даному розділі було проаналізовано роботу таких протоколів як 

OSPF, BGP-4, RSVP та основного протоколу технології GMPLS LDP. Вказані 

протоколи забезпечують максимальну ефективність роботи технології 

GMPLS, за рахунок оптимізації, аналізу та побудови маршрутів ще на 

початку підготовчих робіт передачі даних. Поступова робота протоколів дає 

можливість контролювати етапи створення, підготовки та відправлення і 

подальшого пересилання повідомлення. OSPF – протокол, який виконує 
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початкове налаштування мережі для маршрутизації трафіку. Протокол BGP-4 

потрібен для взаємодії між автономними системами, налаштування 

прикордонних маршрутизаторів як всередині АС так і зовні за допомогою 

таких похідних протоколі BGP як EBGP та IBGP. Протокол LDP, вже 

безпосередньо після налаштувань зі сторони протоколів OSPF та BGP, 

починає пошук сусідів для створення LSP та передачі даних за допомогою 

міток. Протокол RSVP займається резервуванням мережевих ресурсів. 
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РОЗДІЛ 3  

SDN В GMPLS МЕРЕЖІ 

3.1. FEC. Мітки. 

 Робочі групи визначили три основні елементи технології GMPLS: FEC 

– клас переадресації еквівалентності – клас еквівалентності переадресації; 

LSR – Lable Switching маршрутизатор – маршрутизатор перемикання міток; 

LSP – мітка комутованого шляху – шлях перемикання міток. Цей пункт буде 

стосуватися FEC. [2] 

 Заголовок пакета містить набагато більше інформації, ніж потрібно для 

вибору наступного маршрутизатора. Цей вибір можна організувати простіше 

- виконавши дві функції. Один з них – це поділити весь набір пакетів, що 

надходять, на класи, які називаються переадресаційними класами 

еквівалентності (FEC). При використанні багатопротокольної комутації міток 

GMPLS пакет присвоюється лише певному класу FEC раз, коли він 

потрапляє в мережу. Цьому FEC присвоюється мітка - ідентифікатор 

фіксованої довжини, який передається разом з пакетом, коли він 

пересилається до наступного маршрутизатора. Кожен мережевий 

маршрутизатор GMPLS створює таблицю, яка визначає, як слід пересилати 

пакет. Ця таблиця, яка називається інформаційною базою міток LIB, містить 

набір використаних міток, і для кожної з них є прив'язка "мітка FEC". 

 Мітка - це елемент фіксованої довжини, який використовується для 

локальної ідентифікації класу еквівалентності пересилання FEC. Довжина 

мітки — 32 біта (4 байти): 12 біт — заголовок і 20 біт — значення мітки. 

Заголовок мітки складається з трьох полів: 3-бітове поле Exp, яке може бути 

використане для вказівки класу обслуговування, S-біт атрибута "нижнього" 

стека та 8-бітний TTL (Time-to-Live) поле. 20-бітове поле мітки містить 

значення GMPLS-мітки, яке може бути будь-яким числом в діапазоні від 0 до 

220 − 1 , за винятком значень резерву (0, 1, 2, 3 і т.д.). Схема GMPLS-кадра 

показана на рис.3.1. [2] 
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Рис.3.1. Структура GMPLS-мітки 

  

Комутація міток виконується за наступними кроками: 

 Крок 1. Створення та розповсюдження міток. Перед тим, як 

розпочнеться передача мережею GMPLS, маршрутизатори LSR здійснюють 

відповідність між мітками та FEC у своїх таблицях. Крім того, 

характеристики трафіку та функціональні можливості GMPLS узгоджуються 

до передачі даних (крива 2 на рис.3.2), або генеруються як пакети, що 

належать певному потоку даних або трафіку певного класу, що входить у 

мережу GMPLS (крива 1). 

 Крок 2. Створення таблиці в кожному LSR. Після отримання 

інформації про прив'язку міток для FEC кожен маршрутизатор LSR створює 

записи в таблиці LIB. Вміст таблиці показує відповідність між мітками та 

FEC і пов'язує кожну пару "вхідний інтерфейс, вхідна мітка" з парою 

"вихідний інтерфейс, вихідний мітка". З будь-якими новими узгодженнями, 

прив'язки мітки до записів FEC у таблиці оновлюються. Таблиці міток, згідно 

з якими кожен пакет спрямовується по відповідному шляху LSP, завжди 

встановлюються перед тим, як пакет розпочинає свій шлях через мережу. 

Окрім того, шлях з комутацією міток завжди є одностороннім. Якщо ви 

хочете, щоб пакетний трафік між двома прикордонними LSR рухався у 

зворотному напрямку, з`являється необхідність створення двох шляхів. 

 Крок 3. Створення мічених LSP шляхів. Як показано лінією 1 на 

рис.3.2, шляхи LSP створюються у зворотному напрямку до створення 

записів у таблицях LIB. Кожен LSR отримує мітку від нижчестоячого 

маршрутизатора. LSP створюється послідовною маршрутизацією по секціях, 

і якщо потрібна оптимізація розподілу трафіку, для визначення шляху 

використовується протокол CR-LDP, який гарантує відповідність вимогам 

QoS / CoS, або протокол RSVP-TE. 
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 Крок 4. Табличний пошук та інкапсуляція міток у пакеті. 

Маршрутизатор на вході (LSR1 на рис. 3.2), визначивши, до якого FEC 

належить отриманий ззовні пакет, використовує таблицю LIB для пошуку 

потрібного зв'язування "FEC label" та інкапсулює цю мітку таким чином, що 

підходить для технологій, що використовується на рівні 2, як це буде 

показано нижче. 

 Крок 5. Пересилання пакету. Розглянемо потік пакетів від вхідного 

маршрутизатора LSR1 до вихідного маршрутизатора LSR5. Зауваження, що 

LSR1 може не мати мітки для цього пакета. У цьому випадку він знаходить 

наступний роутер за IP-адресою. Нехай наступним маршрутизатором для 

LSR1 буде LSR2. Маршрутизатор LSR1 ініціює запит мітки від LSR2. 

Отримана мітка LSR1 вставляється в пакет і пересилає його до LSR2. Кожен 

наступний LSR (в цьому випадку LSR3 та LSR4) аналізує мітку, що міститься 

в отриманому пакеті, замінює її вихідною міткою та передає пакет далі. Коли 

пакет досягає LSR5, він видаляє мітку з пакета, оскільки пакет залишає 

домен GMPLS і доставляє пакет до місця призначення. Шлях LSP, через який 

проходить пакет, показаний пунктирними лініями 2. [2] 

Рис.3.2. Комутація по міткам 

 Після отримання пакету маршрутизатор LSR отримує з нього мітку і 

використовує її як індекс у своїй таблиці переадресації. Як тільки буде 

знайдено запис, в якому значення вхідної мітки дорівнює значенню мітки, 
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вилученої з пакета, маршрутизатор замінює вхідну мітку в пакеті вихідною 

міткою і пересилає пакет через вказаний вихідний інтерфейс у під рекорді до 

наступного LSR, також зазначеному в цьому під записі. [2] 

 3.2. Архітектура GMPLS з SDN технологією. 

 Мережі GMPLS розвивалися за останні 10-15 років і стали критично 

важливими для провайдерів. GMPLS в основному використовується двома 

способами: для виконання інженерії трафіку в IP-мережах, забезпечуючи 

більший детермінізм і ефективніше використання мережевих ресурсів, а 

також для надання послуг корпоративної віртуальної приватної мережі (VPN) 

на основі GMPLS L2 або L3, які продовжують залишатися однією з найбільш 

прибуткових послуг, що пропонуються провайдерами. [6] 

 GMPLS є кращим рішенням для таких послуг, головним чином тому, 

що звичайні IP-мережі не здатні надавати ті самі послуги. Оскільки 

оператори розгортають GMPLS, вони виявляють, що незважаючи на те, що 

площина даних GMPLS мала бути простою, постачальники підтримують 

GMPLS як додаткову функцію на складних, дорогих базових 

маршрутизаторах, що витрачають енергію і рівень керування IP/GMPLS став 

надзвичайно складним із широким спектром протоколів, тісно переплетених 

із відповідними механізмами площини даних. 

 Ці механізми керуються низкою протоколів рівня керування, які 

допомагають надавати функції та послуги (рис. 3.3а). Однак, будь-яка зміна 

цих служб або створення нової служби, в більшості випадків, передбачає 

зміни в цих протоколах або створення абсолютно нового протоколу, які для 

створення займають багато часу та процесів. Проте механізми площини 

даних залишаються такими ж простими операціями push, swap та pop. Тому в 

цій роботі ми використовуємо інший підхід до побудови архітектури мережі 

GMPLS (рис. 3.3.b). Ми використовуємо стандартну площину даних GMPLS 

разом із простою та розширюваною площиною керування на основі 

OpenFlow та SDN. Ми виявили, що площина даних GMPLS має схожість з 
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абстракцією потоку. Але рівень керування GMPLS не використовує 

абстракцію карти. Таким чином, ми зберігаємо стандартну площину даних 

GMPLS і вводимо абстракцію карти для площини керування.[6] 

 У цьому є значні переваги. Площина керування значно спрощена і 

відокремлена від простої площини даних. Ми все ще можемо надавати всі 

послуги, які надають мережі GMPLS сьогодні, але що важливіше, ми можемо 

вийти за рамки того, що пропонує GMPLS сьогодні. Ми можемо глобально 

оптимізувати послуги, зробити їх більш динамічними, або створювати нові 

сервіси, просто програмуючи мережеві програми поверх абстракцій карт. 

Нові можливості більше не прив’язані до шарів протоколів. І switch-API 

(OpenFlow) також не потребує змін, оскільки все, що він дає — це контроль 

над простими операціями в площині даних push/swap/pop, які залишаються 

незмінними. 

Рис.3.3. Сучасні мережі IP/GMPLS (а); архітектура GMPLS на базі технології 

SDN (б) 

 3.3. GMPLS та абстракції 

 Основна мета цього розділу — показати, як GMPLS порівнюється з 

нашою архітектурою керування. Ми показуємо, що хоча визначення потоків 

у GMPLS не зовсім те саме, що наше визначення, воно досить близьке, щоб 

бути застосовним. Але хоча GMPLS зберігає і використовує карту, він 

повністю втрачає абстракцію карти. Ми обговорюємо кілька прикладів того, 

що дає абстракція карти в мережах GMPLS. 
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 3.3.1. Абстракції потоку 

 GMPLS має концепцію потоків. Ми порівнюємо потоки на основі 

GMPLS з абстракцією потоку на основі SDN. Ми робимо висновок, що 

потоки на основі GMPLS (FEC+LSP) не є такими загальними та гнучкими, як 

абстракція потоку SDN з точки зору визначень «відповідності» та дій 

пересилання. Вони також не підтримують API-інтерфейси комутаторів, які не 

залежать від виробника. Але, тим не менш, потоки існують у глобальних 

мережах на основі GMPLS. 

1.Логічна асоціація: 

 SDN: пакетний потік — це логічна асоціація між пакетами, які є 

частиною одного зв'язку та мають однакову обробку в мережі 

(всередині комутатора та від комутатора до комутатора). 

 GMPLS: GMPLS має концепцію FEC (класи еквівалентності 

пересилання), згідно з якою пакети класифікуються на FEC і 

еквівалентно пересилаються в комутатор і в мережу через Label 

Switched Paths (LSP). Таким чином, FEC втілюють логічну асоціацію 

між пакетами в одному потоці. 

2.Абстракція даних: 

 SDN: абстракція даних — це представлення комутаторів пакетів у 

вигляді таблиць потоків, портів і черг. Потік визначається в таблицях, 

які мають можливість загальне ідентифікувати потік з кількох частин 

заголовка пакета в кожному комутаторі. 

 GMPLS: абстракція даних відрізняється від комутатора до комутатора в 

GMPLS. У пограничних маршрутизаторах міток (LER - Label Edge 

Router), де встановлено FEC, пакети можуть бути загально 

класифіковані з кількох частин заголовка пакета. Така класифікація 

може бути виконана за допомогою таких методів, як маршрутизація на 
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основі політики (PBR), що працює над абстракцією даних таблиці 

маршрутизації/пересилання (RIB/FIB). [6] 

 Після того, як пакети були класифіковані, на пакет насаджується мітка. 

Після цього у всіх інших комутаторах уздовж шляху потоку маршрутизатори 

перемикання міток (LSR) мають абстракцію даних таблиці міток (LIB/LFIB), 

тобто вони збігаються лише на мітці GMPLS для ідентифікації потоку. 

 Ця різниця між абстракціями даних у LER та LSR може бути 

корисною; Використання простішого точного збігу на мітці займає менше 

місця в таблицях пересилання, ніж звичайне збігання пакетів. Але він також є 

більш обмежуючим – лише мітки GMPLS можуть бути зіставлені з цією 

абстракцією даних. Однак якщо загальна абстракція таблиці 

використовується в кожному комутаторі вздовж шляху потоку, ніщо не 

заважає нам розділити потоки, як це робить GMPLS, вставляючи мітку 

GMPLS, але якщо ми бажаємо, ми могли б зробити те ж саме з іншими 

мітками, такими як теги VLAN, або в інших випадках продовжуємо загальне 

визначення потоків із кількох частин заголовка пакета, змінюючи визначення 

потоку, коли ми йдемо по шляху. Таким чином, наше визначення абстракції 

даних комутатора є більш гнучким, що в поєднанні з абстракцією карти 

робить мережі більш програмованими. 

1. Рішення за допомогою комутатора: 

 SDN: пакети, які відповідають потоку, обробляються однаково в 

комутаторі, де таблиця потоків застосовує до пакетів той самий набір 

дій. 

 GMPLS: усі пакети, які є частиною одного і того ж FEC, безумовно, 

обробляються однаково в комутаторі. Але знову ж таки набір дій, які 

можна застосувати, є більш обмежуючими – натискання, заміна та 

вилучення мітки GMPLS. 

 



63 

 

2. Рішення від комутатора до комутатора: 

 SDN: кожен перемикач, через який проходить потік, не приймає 

незалежного ізольованого рішення щодо обробки того самого потоку. 

 GMPLS: це справедливо, коли LSP встановлюються головними LER. 

3.Бухгалтерський облік та управління ресурсами: 

 SDN: визначення потоку служить загальною рукою, за допомогою якої 

облік і управління ресурсами можуть виконуватися на рівні потоку в 

мережі. 

 GMPLS: це справедливо для GMPLS при використанні LSP для 

розробки трафіку. 

4.Незалежний від рівня Switch-API: 

 SDN: абстракціями даних у всіх комутаторах керує незалежний від 

рівня комутатор API (наприклад, OpenFlow). 

 GMPLS: Маніпулювання FEC в LER може бути відкрито через CLI за 

допомогою таких функцій, як маршрутизація на основі політики (PBR). 

Або це може бути обмеженим і прихованим за допомогою таких 

функцій, як GMPLS AutoRoute. У LSR API повністю прихований і 

керується лише протоколами поширення міток, такими як LDP і RSVP. 

 Варто також зазначити, що ми порівняли абстракцію потоку SDN з 

використанням GMPLS на основі потоку, де: можливі численні визначення 

FEC; головні маршрутизатори приймають рішення про шляхи LSP; 

розповсюдження міток здійснюється за вимогою і на замовлення, а 

управління ресурсами може здійснюватися на основі LSP. Потоки на основі 

GMPLS є більш обмеженими, ніж абстракція потоку SDN, але справедливо 

сказати, що абстракція потоку в певній формі існує в мережах GMPLS. [6] 
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 Ми не порівнюємо абстракцію потоку SDN з моделлю використання на 

основі дейтаграм GMPLS з наступних причин: у моделі дейтаграми єдиною 

логічною асоціацією (або FEC або визначення потоку), яка має значення для 

всієї мережі, є IP-адреса призначення. Рішення про пересилання все ще 

приймаються незалежно від маршрутизатора до маршрутизатора і не можна 

виконувати управління ресурсами на рівні потоку. Однак, незважаючи на те, 

що абстракція потоку SDN не може і не повинна порівнюватися з моделлю 

використання дейтаграм GMPLS, перший все ще може надавати послугу, яку 

дозволяє останній – VPN. 

 3.3.2. GMPLS Map-Abstaction 

 Порівнюючи управління мережею GMPLS з нашою архітектурою 

управління, важливо розрізняти Maps та Map-Abstraction. Ми обговорюємо їх 

індивідуально. 

 Рис.3.4.Карти мережі в a) IP-мережах b) мережах GMPLS-TE c) SDN 

 

 Maps: за нашим визначенням є анотованим графіком топології мережі. 

Спочатку давайте подивимося, як самі карти відрізняються в різних мережах. 

У звичайних IP-мережах протоколи розподіленої маршрутизації, такі як 

OSPF і IS-IS, розподіляють стан зв’язку кожному маршрутизатору в мережі. 

Це дозволяє кожному маршрутизатору в мережі створювати власну карту 

(рис.3.4a), яка узгоджується з картами, створеними іншими 

маршрутизаторами. Вона містить інформацію про топологію, таку як вузли 
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та канали, а також «вартість» кожного каналу для використання в розрахунку 

SPF (Short Path First). Єдиний інший "стан" зв'язку, який розподіляється 

протоколом маршрутизації - це те, чи є посилання вгору чи вниз. Це дуже 

обмежена карта, яка дозволяє виконувати основні мережеві функції 

маршрутизації SPF та перемаршрутизації навколо збоїв і не більш нічого. [6] 

 У мережах GMPLS-TE використовуються ті самі протоколи 

розподіленої маршрутизації, але цього разу з розширеннями TE, які 

дозволяють переносити більше станів зв'язку. Такий стан включає 

максимальну пропускну здатність каналу, яку можна резервувати, пропускну 

здатність без резервування за рівнем пріоритету, атрибути каналу та 

адміністративні пріорітети. Отже, карта, яка створюється в кожному 

маршрутизаторі (рис.3.4b), має інформацію про вузли та посилання, як і 

раніше, але тепер із додатковим станом зв’язку. Це дозволяє маршрутизатору 

виконувати більш складні обчислення шляхів, які враховують пропускну 

здатність та інші обмеження каналів під час розрахунку шляхів TE-LSP. 

 Карта SDN містить всю інформацію про топологію та стан зв’язку, які 

обговорювалися досі. Але крім того, він містить набагато більше інформації 

про внутрішні елементи мережевого вузла, такі як таблиці потоків 

комутаторів, черги, порти, їх стан і статистику. Він також містить глобальну 

інформацію не тільки про стан зв’язку, а й про стан комутатора, а також, 

якщо потрібно, про стан тунелю TE та потоку пакетів (рис.3.4c). Результатом 

цього є те, що карту можна використовувати для підтримки не лише функцій, 

що базуються на інженерії трафіку, а й низки інших мережевих додатків. Такі 

програми можуть включати контроль доступу, управління мобільністю, VPN, 

пропускну здатність за запитом, QoS, резервне копіювання/міграцію центру 

обробки даних тощо. оротше кажучи, карта в SDN разом з гнучкою 

абстракцією потоку робить мережі більш програмованими. [6] 

 Map-Abstraction: поки що ми порівнювали та обговорювали 

відмінності в самих картах. Тепер розглянемо Map-Abstraction. Map-
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Abstraction допомагає централізувати прийняття рішень. Це дозволяє 

централізовано писати програми керування з повною глобальною видимістю 

в мережі, не турбуючись про те, як ця глобальна видимість (карта) 

створюється, підтримується (можливо, за допомогою кількох фізичних 

контролерів) та оновлюється. У мережах GMPLS немає такої Map-

Abstraction. 

 Простота: абстракція карти допомагає спростити реалізацію програм 

керування з тієї простої причини, що вони більше не реалізуються як 

розподілені програми. Коли програми контролю централізовані та 

відокремлені від процесу збору й розповсюдження, їм не доводиться 

боротися з тонкими взаємодіями з механізмами розподілу, який може бути 

складним і часто є джерелом багатьох помилок. 

 Візьмемо простий випадок мережевої функції, як інженерія трафіку на 

основі IP, поверх звичайної IP-маршрутизації. Кожен маршрутизатор 

приймає рішення, і рішення щодо найкоротшого шляху приймаються на 

основі витрат, призначених для каналів. У більшості випадків протоколи 

маршрутизації призначають вартість каналу, враховуючи пропускну 

здатність каналу. Але мережеві оператори мають можливість налаштовувати 

та змінювати вартість будь-якого каналу, і часто роблять це, щоб 

скористатися деякими елементарними перевагами розробки IP-трафіку (без 

використання GMPLS-TE та його комплексної площини керування). Хоча 

зміна вартості зв’язку проста, ефект, який це може мати, далеко не 

тривіальний. Зміна вартості посилання в одній частині мережі потенційно 

змінює безліч найкоротших шляхів, які, у свою чергу, можуть вплинути на 

трафік в абсолютно іншій частині мережі. [6] 

 В принципі, це може зашкодити багатьом (або всім) транспортним 

потокам. Гірше того, коли протокол маршрутизації збігається, можуть 

утворюватися петлі, а пакети можуть бути втрачені. Таким чином, зміна 

вартості зв'язку вважається такою ж руйнівною, як і збої зв'язку. Але коли 
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прийняття рішень централізоване і відокремлено від механізму розподілу 

стану, така мережева функція може бути набагато простішою. Коли вартість 

зв’язку змінюється, контролер можна просто запрограмувати так, щоб він не 

перенаправляв існуючі потоки в мережі, а використовував нові найкоротші 

шляхи лише для нових потоків. Або він може вибірково перенаправляти 

існуючі потоки. Вибір залишається за програмістом-додатком (оператором 

мережі). 

 Зменшення навантаження на протокол: поточний рівень керування 

IP/GMPLS використовує ряд розподілених протоколів, які призводять до 

значного обчислювального навантаження на центральні процесори 

маршрутизатора. Маршрутизатори повинні мати всю необхідну інформацію 

для агрегації та розповсюдження інформації про маршрутизацію, 

використовуючи розподілені протоколи маршрутизації IP, такі як OSPF або 

IS-IS. У мережах GMPLS-TE ці протоколи маршрутизації розширені, щоб 

оголосити додаткову інформацію про посилання і TE дає більше причин для 

створення керуючого трафіку, оскільки стан зв’язку змінюється частіше. 

Крім того, додається ще один рівень складності з необхідністю розподілених 

механізмів сигналізації / розподілу міток, таких як RSVP-TE і LDP. А в 

межах домену мережа IP/GMPLS може додатково підтримувати безліч інших 

протоколів, таких як I-BGP, RIP, SNMP і MP-BGP, а також багато інших 

протоколів для багатоадресної передачі та IPv6. Усі ці протоколи сприяють 

контролю навантаження на площину, підвищеної крихкості та збільшення 

вартості. [6] 

 Деякі з цих протоколів є надзвичайно складними через кілька циклів 

розширень протягом багатьох років. RSVP є хорошим прикладом. Спочатку 

він був задуманий як механізм IntServ, щоб хости запитували QoS з мережі. 

Intserv і RSVP ніколи не використовувалися. Але RSVP був розширений на 

RSVP-TE, щоб служити протоколом сигналізації LSP. Це поганий вибір для 

сигналізації TE, класичний RSVP має багато функцій, не призначених для 
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TE. Наприклад, повідомлення з плавучим станом і часте оновлення стану 

були механізмами підтримки груп багатоадресної передачі в класичній 

RSVP. Крім того, RSVP працює безпосередньо через IP (замість TCP), тому 

йому потрібен власний надійний механізм доставки. І він підтримує кілька 

сеансів на LSP. Усі ці «особливості» призводять до великої кількості 

повідомлень рівня управління та відповідного навантаження на процесор. 

Крім того, RSVP був переобтяжений багатьма іншими функціями, такими як 

ієрархічна настройка LSP, налаштування LSP від точки до кількох точок, 

зшивання LSP, налаштування FRR та розширення GMPLS, що робить і без 

того складний протокол більш роздутим. 

 Найсучасніші маршрутизатори оснащені високопродуктивними 

процесорами, які можуть впоратися з обчислювальним навантаженням, 

створеним усіма цими протоколами. Однак не всі мережі оператора 

оновлюються одночасно. Найчастіше зустрічається поєднання старого і 

новішого обладнання. Розглянемо цей цикл: оператору знадобиться нова 

функціональність в мережі, вони зверталися до постачальників 

маршрутизаторів, щоб знайти рішення. Вендори оновлюють програмне 

забезпечення маршрутизатора (іноді змінюють протоколи), оновлене 

програмне забезпечення, в свою чергу, збільшило б навантаження на 

процесор, що в кінцевому випадку вимагає оновлення обладнання. [6] 

 SDN зменшує навантаження на ЦП комутатора, усуваючи потребу в 

багатьох із цих протоколів. Всю функціональність поточного розподіленого 

протоколу можна замінити комбінацією мережевих додатків, глобального 

перегляду та switch-API (OpenFlow). Крім того, контролер, побудований на 

серверах може мати набагато більшу обчислювальну потужність ЦП, ніж 

будь-який маршрутизатор. А в мережі на основі SDN, коли оператору 

потрібна нова функціональність мережі, це не повинно призводити до 

оновлення програмного забезпечення комутатора або зміни switch-API. 

Реалізація функціональних можливостей інженерії трафіку є ідеальним 
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прикладом впровадження нової функціональності мережі, просто шляхом 

зміни/створення мережевих додатків поверх абстракції карти. 

 Розширюваність: Map-Abstraction не тільки спрощує написання 

програм керування, але й полегшує впровадження нових функцій у мережу. 

Така нова функціональність може означати нові програми або зміни 

існуючих програм. 

 Очевидно, що це не так у сучасних мережах IP/GMPLS, де мережеві 

функції реалізуються як розподілені програми, і кожна функція в кінцевому 

підсумку використовує свій власний механізм розподілу стану (рис.3.5). 

Розглянемо шлях впровадження нової функціональності в мережу сьогодні: 

оператор має потребу у реалізації нової функціональності, тоді йому 

доведеться попросити постачальників реалізувати рішення, постачальникам 

знадобиться багато часу, щоб розробити попередні стандартні рішення, які не 

взаємодіють. Потім вони дебатують в органах зі стандартизації, щоб 

придумати інтероперабельне рішення, тоді постачальники можуть або не 

можуть запровадити весь стандарт. Далі  йдуть лабораторні випробування 

носіїв, обмежені польові випробування і, нарешті, якщо все піде добре, 

розгортання. Це процес 5-10 років. У будь-який момент протягом цього 

циклу інновацій початкові потреби замовника можуть змінитися, і таким 

чином з’являються розширення, а застарілий багаж перевозиться цикл за 

циклом. [6] 

Рис.3.5. Функції мережі в сучасних мережах IP/GMPLS 

 SDN допомагає скоротити цикл, роблячи мережу більш 

розширюваною. Це робиться шляхом роз’єднання мережевих 
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functions/features/services від створення нового протоколу або розширення 

існуючого і  вимога його реалізації та розгортання в кожному комутаторі 

мережі. Однією з найбільших переваг Map-Abstraction є глобальний вигляд, 

який вона надає для всіх мережевих станів. Такі уявлення дозволяють 

реалізувати мережеві функції, які глобально оптимізують продуктивність 

мережі відповідно до потреб проектування або обслуговування. Без 

глобального перегляду маршрутизатори GMPLS сьогодні можуть у кращому 

випадку виконувати локальну оптимізацію, що в поєднанні з механізмами 

розподілу може призвести до небажаного відтоку в мережі. Розглянемо 

приклад із GMPLS-TE. 

 Краще використання мережевих ресурсів є однією з основних цілей 

розробки трафіку. GMPLS виконує інженерію трафіку, пропускаючи трафік 

через тунелі, які самі маршрутизуються через недостатньо використовувані 

частини мережі. Маршрут, через який проходить тунель, залежить від 

резервування пропускної здатності тунелю та доступної незарезервованої 

пропускної здатності на мережевих каналах. У міру того, як більше тунелів 

перенаправляється через канал (і, отже, резервує пропускну здатність на 

ньому), незарезервована пропускна здатність каналу зменшується, що 

змушує нові тунелі шукати маршрути через інші канали. Однак 

зарезервована пропускна здатність тунелю зазвичай є оцінкою потенційного 

використання тунелю, зробленою оператором мережі. Оцінка базується на 

маршрутизаторах джерела та призначення та середньому трафіку між ними. 

Але матриці трафіку змінюються з часом непередбачуваним чином. Тому 

резервування даного тунелю може сильно відрізнятися від його фактичного 

використання в певний момент часу, що призведе до неоптимізованої мережі. 

[6] 

 У SDN Map-Abstraction дає глобальне уявлення про стан мережі, 

включаючи всі тунельні маршрути та їх поточне резервування та 
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використання. Таким чином, програма може виконувати глобальну 

оптимізацію тунелів, мінімізуючи (навіть усуваючи) відтік мережі. 

 Таким чином, ми виявили, що мережі IP/GMPLS можуть отримати 

вигоду від введення Map-Abstraction в площині керування. Існуючі функції 

керування та служби можуть бути простішими у реалізації та глобальній 

оптимізації, тоді як нові функції можуть бути легше додані до мережі. У 

наступному розділі ми покажемо, як функціональність інженерії трафіку 

може бути додана до мережі, яка підтримує стандартну площину даних 

GMPLS і площину керування на основі SDN, без використання жодного з 

існуючих протоколів рівня керування IP/GMPLS. 

 3.4. Особливості GMPLS-TE 

 Конвергенція телекомунікаційної мережі, розділення трафіку за 

допомогою такої функції GMPLS як Traffic Engineering. Інжиніринг трафіку є 

моніторинг та моделювання потоків трафіку, а також управління трафіком з 

тим, щоб забезпечити потрібну якість його обслуговування шляхом 

раціонального використання мережевих ресурсів за рахунок збалансованої їх 

завантаження. 

 GMPLS виконує інжиниринг трафіку в основному за допомогою 

механізму контролю доступу для LSP. Основний процес виглядає наступним 

чином: 

 • У площині керування всім IP-каналам призначається максимальна 

пропускна здатність, яку можна резервувати. TE-LSP (тунелі) резервують 

частину пропускної здатності на каналах, по яких вони маршрутизуються. 

 • Маршрут (або шлях), який проходить LSP, можна динамічно 

визначити головним маршрутизатором, запустивши алгоритм обмеженого 

SPF.  

 • Якщо шлях, який відповідає всім критеріям, не знайдено, тунель не 

використовується. Що ще важливіше, тунелі, як правило, проектуються через 
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канали, які менше використовуються. Якщо кілька існуючих тунелів 

маршрутизуються через канали, більша ймовірність, що канал може 

задовольнити обмеження пропускної здатності для нового тунелю. Таким 

чином, мережеві ресурси використовуються краще, і трафік в тунелях може 

зустрічатися з менш перевантаженими каналами (обидві цілі TE). 

 • Після того, як головний маршрутизатор визначає шлях, він 

передається всім LSR на вибраному маршруті. Оскільки існує кілька кілька 

головних вузлів, які приймають рішення, можуть виникнути суперечки за 

ресурси. Наприклад, головний вузол може налаштувати тунель, але 

інформація про ресурси, що використовуються цим тунелем, може не 

поширюватися вчасно до всіх інших головних вузлів у мережі (через 

порогові значення затоплення). Тим часом інший головний вузол намагається 

зарезервувати тунель, який бореться за ті самі ресурси, які перекриваються з 

першим тунелем. Зрештою боротьбу за ресурси можна зменшити, якщо 

інформація про канали TE завжди швидко поширюється, а головні станції 

обчислюють шляхи за актуальним станом, але це також спричиняє набагато 

більше повідомлень на рівні управління та навантаження на процесор. [6] 

 • Важливо зазначити, що резервування пропускної здатності та 

контроль доступу LSP є суто концепціями рівня управління. GMPLS-TE не 

вимагає посилення пропускної здатності тунелю в площині даних, тому що 

головна мета — керувати трафіком, а не контролювати або формувати його в 

площині даних.  

 Контроль допуску на основі SDN використовує той факт, що контроль 

допуску LSP обробляється виключно в площині керування. Додаток TE, 

написаний над Map-Abstraction виділяє пропускну здатність, яку можна 

резервувати, кожному IP-лінку, виконує SPF маршрутизацію тунелів, 

налаштовує тунелі в площині даних за допомогою OpenFlow для розподілу 

міток на комутатори по шляху LSP і оновлює  інформацію про LSP-шлях та 

інформацію про незарезервовану пропускну здатність для кожного тунелю на 
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шляху. Важливо, оскільки контролер (точніше, програма TE) є єдиним, хто 

приймає рішення, боротьба за ресурси в цьому сценарії не відбувається. 

Контролер підтримує карту мережі та підтримує її в актуальному стані з 

усіма тунелями та резервуваннями каналів. Отже, коли оператор мережі або 

інша програма запитує новий тунель, контролер повністю знає про весь стан 

мережі і може виконувати контроль доступу та налаштування LSP без будь-

яких суперечок. 

 Автоматична маршрутизація: після того, як тунелі з’являться в 

площині даних, трафік має бути перенаправлений з IP-посилань у тунелі за 

допомогою LER. Автоматична маршрутизація — це ефективний спосіб 

зробити це, не викликаючи проблем масштабування, пов’язаних із доступом 

тунелів до протоколів розподіленої маршрутизації. Приклад автоматичної 

маршрутизації показан на рис.3.6. 

Рис.3.6.  Автомаршрутизація (а) за допомогою SDN; (b) маршрутизований 

через ІР 

 Хоча Auto-Route автоматизований, він також є негнучким. Він дуже 

добре працює для маршрутизації SPF на основі лише префікса IP-адреси 

призначення. Але це ускладнює використання іншого (автоматизованого) 

підходу до маршрутизації. Наприклад, маршрутизувати різні типи трафіку 

або трафік різних клієнтів по-різному неможливо за допомогою 

автоматичного маршруту. Якщо потрібен інший підхід, оператор мережі 

повинен повернутися до статичних маршрутів, щоб замінити рішення, 
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прийняті SPF і Auto-Route. Але хоча такі механізми гнучкі, вони не 

автоматизовані. Вони вимагають втручання людини, як правило, через 

інтерфейс командної строки в кількох маршрутизаторах уздовж шляху для 

кожного потоку пакетів, який оператор може захотіти маршрутизувати по-

різному. Підхід SDN до автоматичного маршруту забезпечує як гнучкість, 

так і автоматизацію підходу до маршрутизації. Разом ці атрибути 

представляють програмне рішення. [6] 

 SDN використовує підхід, показаний на рис.3.7. Карта мережі 

забезпечує повну видимість вузла та стану зв'язку. До цього стану (який 

надходить від комутаторів) ми додаємо атрибути стану зв’язку, необхідні для 

розробки трафіку, такі як максимальна пропускна здатність, нерезервована 

пропускна здатність, пріоритети та інші атрибути, визначені оператором. TE-

маршрутизація LSP (тунелів) може виконуватися програмою на цій карті, а 

отримані тунелі вводяться як односпрямовані посилання в іншій карті. 

Рис.9.Auto-Route in SDN 

 Ми можемо одночасно маршрутизувати різні види потоків  по-різному 

– наприклад, трафік можна маршрутизувати на основі типу програми 

кінцевого користувача, яку він підтримує (voip, web, відео тощо) або його 

можна маршрутизувати по-різному для різних клієнтів або послуг, весь 

інший трафік може використовувати IP-маршрутизацію за замовчуванням. І 
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використання кожного механізму маршрутизації є програмним, 

автоматизованим і динамічним. 

 Ми можемо застосувати цей підхід, оскільки SDN не використовує 

протоколи маршрутизації розподілених станів каналів для поширення і тому 

він не обмежений проблемами масштабованості. У нашій реалізації Auto-

Route карти оновлюються мережевою ОС і OpenFlow, які замінюють всю 

функціональність протоколів розподіленої маршрутизації. [6] 

 

Висновок: 
 В даному розділі було запропонована реалізація GMPLS архітектури на 

основі програмно-конфігурованої мережі SDN, проаналізовано її основні 

рівні. Описано переваги застосування SDN технології в GMPLS мережі у 

порівнянні із традиційною її реалізацією. Програмно-конфігурована мережа 

дає широкий і глубокий спектр контролю над трафіком в GMPLS/SDN 

мережі за рахунок цетралізованого та прямого керування над програмним 

забезпеченням, адміністратор може сам змінювати параметри мережі, 

створювати та впроваджувати власні протоколи котролю системи за 

допомогою SDN.  
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РОЗДІЛ 4  

РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП ПРОЕКТУ 

 В даному розділі викладено аналіз перспектив реалізації підвищення 

пропускної здатності GMPLS мережі побудованої на базі SDN технології. 

Опис ідеї продукту 

 Проект направлений на підвищення пропускної здатності GMPLS 

мережі, за рахунок побудови на базі SDN. Така система збільшує обсяг 

трафіку, який проходить по мережі, дає більше інструментів мониторингу та 

керування, а також дає точну та повну інформацію про стан мережі. 

Таблиця 4.1 

Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

GMPLS мережа 

побудована на основі 

програмно-

конфігурованої мережі 

SDN 

1. Збільшення обʼєму 

трафіку. 

2. Впровадження нових 

методів моніторингу та 

керування системи. 

3.Подальша модернізація 

Телекомунікаційні 

оператори, які мають 

магістральні лінії передач, 

можуть збільшити обʼєм 

передачі даних, а також 

впроваджувати власні 

системи моніторингу та 
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GMPLS мережі.  керування не 

домовляючись з 

виробниками обладнання.  

 При порівнянні з конкурентами в першу чергу увага надається 

архітектурному підходу, що забезпечує швидкість роботи та ефективність у 

кожному конкретному випадку. Порівняння з конкурентами, а також 

визначення переваг і недоліків наведено у наступні таблиці. 

Таблиця 4.2 

Визначення сильних, слабких та нетральних характеристик ідеї̈ проекту 

No 

п/п 

Техніко- 

економічні 

характеристики 

ідеі ̈

(потенційні) 

товари/концепції 

конкурентів 

W 

(слабка 

сторона) 

N 

(нейтральна 

сторона) 

S 

(сильна 

сторона) 

  Мій  

проект 

ONOS    

1 Використання 

безкоштовного 

програмного 

забезпечення 

так так   так 

2 Непередбачуване 

зростання 

вартості  

так ні так   

3 Індивідуальні 

можливості 

кастомізації 

системи 

так ні   так 

4 Єдина підтримка 

апаратної та 

програмної 

частини 

так так   так 
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Конкуренти володіють лише частковим функціоналом, який 

реалізований в даному проекті. Серед сильних сторін визначені використання 

безкоштовного програмного комплексу та можливості кастомізації під 

конкретні задачі, які ставляться перед обраним проектом. 

 

 

 

Висновок: 

В даному розділі було проведено аналіз GMPLS мережі побудованої на 

основі програмно-конфігурованої мережі SDN, порівняння стартап-проекту із 

вже існуючими реалізаціями від компанії ONOS. Перевага даного стартап-

проекту полягає в збільшенні пропускної здатності мережі за рахунок розділу 

площин управління та даних, що в свою чергу дозволяє збільшити обʼєм 

даних, які проходять по мережі. Також можливість введення власних 

інструментів моніторингу та керування системи завдяки SDN технології.  
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ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПО РОБОТІ 
В ході написання магістерської десертації було виконано поставлені 

задачі. 

У першому розділі було  розглянуто умови, які привели до появи такої 

технології як SDN, архітектуру програмно-конфігурованих мереж, описано 

роботу основних рівнів, компонентів цієї мережі та їх функціональні 

можливості. 

У другому розділі було проаналізовано роботу таких протоколів як 

OSPF, BGP-4, RSVP та основного протоколу технології GMPLS LDP. 

У третьому розділі було запропонована реалізація GMPLS архітектури 

на основі програмно-конфігурованої мережі SDN, проаналізовано її основні 

рівні. Описано переваги застосування SDN технології в GMPLS мережі у 

порівнянні із традиційною її реалізацією. 

У четвертому розділі був описан стартап проект SDN/GMPLS 

архітектури. Порівняння з існуючими рішеннями, опис переваг у порівнянні з 

аналогами. 
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