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Abstract – In recent years Software-Defined Networks have gained a lot of attention. 

Often these networks are related to the concept of Next Generation Networks (NGN) since 
they introduce a new ideology that radically changes our vision about networking. The main 
idea behind the SDN concept is the separation of control and data planes which are tightly 
coupled inside the network infrastructure devices. Now the network control logic is move out 
from the infrastructure boxes and the control mechanism is implemented by separate device 
called controller. This radical change opens many questions regarding the performance and 
reliability of the networks.  

Резюме – През последните няколко години голяма популярност придобиват 
Софтуерно-дефинираните мрежи (Software-Defined Networks - SDN). Често тези 
мрежи се обвързват с понятието мрежи от ново поколение, тъй като зад тях се крие 
една нова идеология, която коренно променя представите ни за мрежи. В основата на 
SDN мрежите стои отделянето на контролната равнина от информационната 
равнина, които са много здраво свързани в инфраструктурата на традиционните 
мрежови устройства. Софтуерно-дефинираните мрежи въвеждат нов контролен 
механизъм, реализиран от едно единствено устройство, наречено контролер. Тази 
промяна на мрежовия дизайн отваря много въпроси засягащи производителността и 
надеждността на мрежите. 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Софтуерно дефинираните мрежи (SDN) се зараждат в университетска среда, 

като първоначално им предназначение е да улеснят внедряването на нови 
функции към мрежите [1]. Добавянето на нови възможности към 
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конвенционалните мрежи е доста сложен и труден процес, а понякога почти 
невъзможен. С SDN този процес значително се улеснява, защото контролната 
равнина е централизирана в рамките на един физически сървър, наричан още 
контролер. Новите мрежови архитектури намират широко приложение в 
съвременните мрежи за съхранение на данни, в които съществува 
необходимост от мрежова виртуализация, енергийна ефективност и динамично 
създаване и прилагане на мрежови политики - изисквания, които 
конвенционалните мрежови архитектури не могат да покрият. Доставчиците на 
услуги при проектирането и реализирането на съвременните високоскоростни 
гръбначни трасета също намират приложение за софтуерно дефинираните 
мрежи, тъй като те предлагат по-голяма гъвкавост и възможност за 
мащабиране. Дизайна на съвременните мрежови архитектури може да бъде 
различен в зависимост от средата, в която се прилагат. Оказва се, че различният 
дизайн на мрежата влияе различно върху производителността, надеждността и 
мащабирането на мрежата [2]. Например използването на един контролер в 
мрежи с огромен размер, може да създаде уязвимо място в мрежата, където да 
се отчете значително претоварване и влошаване на производителността. Затова 
централизирането на управлението върху една физическа машина е по-скоро 
неподходящо решение заради липса на надеждност и възможност.  

Като алтернатива може да се приложи логически централизирано 
управление, което да предостави повече надеждност и възможност за 
мащабиране. Този тип управление се реализира върху физически разпределени 
сървърни машини (контролери), които комуникират помежду си чрез 
специализирани интерфейси и връзки, както е показано на фиг.1. 
Предизвикателство пред логически централизираното управление е 
гарантирането на последователно и коректно поведение на мрежата.  

 
Фиг.1 Логически централизирана контролна равнина 

Съществуват редица изследвания свързани с различни стратегии за 
разположение на контролера [4,5], които засягат основните аспекти на SDN 
мрежите: от закъснението в мрежата до надеждността и цялостната 
производителност на топологията. Оптимизацията на параметрите на мрежата в 
случая се явява NP проблем и в този смисъл е изключително важно да се 
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намери ефективен алгоритъм за позициониране на контролера. За решаване на 
тази задача трябва да се синтезира методика, на базата на която да се определят 
броя и местоположението на контролерите за дадена физическа топология. 
Критерият, който може да се използва за оценка решението на поставената 
задача, може да бъде надеждността на контролната равнина в SDN мрежата.  

2. СТРАТЕГИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КОНТРОЛНАТА РАВНИНА  
Комуникационни канал между контролната и информационната равнини 

трябва да е надежден и сигурен. В софтуерно дефинираните мрежи за 
съхранение на данни, често този комуникационен канал се изгражда с отделна 
физическа мрежа, паралелна на мрежата на информационната равнина. 
Изграждането на отделна мрежа, която да осигури свързаност между 
контролните елементи може да се окаже неподходящо решение по-отношение 
на рентабилност и изпълнимост. Това обуславя наличието на две възможности 
за изграждане на комуникационен канал между контролните елементи в 
софтуерно дефинираните мрежи: интегрирана контролна равнина и паралелна 
контролна равнина. 

 
a) б) 

Фиг.2 (а) Интегрирана контролна равнина, (б) Паралелна контролна равнина 
При интегрираната контролна равнина, трафикът генериран от контролните 

елементи се предава по една и съща инфраструктура с трафика от 
информационната равнина. Това е показано на фиг.2а. Предимство на този 
метод за управление е, че не е необходимо изграждането на допълнителна 
мрежова инфраструктура, тъй като контролната равнина и информационната 
равнина споделят обща мрежова среда. От друга страна повреда в някой от 
елементите в информационната равнина ще даде отражение върху контролната 
равнина. В този случай даден комутатор може да се окаже изолиран от 
контролната равнина. Тогава възстановяването на мрежата може да се окаже 
доста сложен процес. 

Паралелната контролна равнина се нуждае от допълнителна управляваща 
мрежа, както е показано на фиг.2б. Този метод често се използва в 
корпоративните центрове за съхранение на данни, които в най-общия случай се 
разпростират на ограничени географски пространства. В тези мрежи е 
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приемливо изграждането на допълнителна мрежова инфраструктура по 
отношение на рентабилността. Предимства на този подход за управление е 
подобрената сигурност. Този подход осигурява висока достъпност на 
контролната равнина и може да предостави по-добра устойчивост на мрежата. 

3.ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА 
КОНТРОЛЕРА 

За да се моделират процесите физическата мрежа се представя като граф [5] 
𝐺(𝑉, 𝐸). Дефинират се всички събития на отказа в мрежата, като пример за 
такова събитие може да бъде отпадане на единичен комутатор или отделен 
комуникационен канал. Тези събития са независими едно от друго. Всяко едно 
от тези събития води до изменение на състоянието на маршрутите в 
контролната равнина и може да се разглежда като фактор за намаляване на 
надеждността на мрежата. Нека 𝑆 представлява множеството от всички 
възможни събития свързани с отказ и съдържа един специален случай, в който 
няма отпадане на ресурси в мрежата. Вероятността да се появи някое от 
разглежданите събития 𝑠 е 𝑟s. Ако 𝑆 съдържа всички възможни състояния 
тогава: 

 𝑟𝑆 = 1

𝑠∈𝑆

 

     (1) 
Нека с 𝐹𝑠 означим множеството от всички отпаднали физически компоненти 

при настъпване на събитие 𝑠. Приема се, че контролните канали са с фиксирани 
маршрути и не притежават механизъм гарантиращ резервираност или 
комутация в случай на отпадане. 

За всяко събитие на отказ в мрежата е необходимо да се изчисли броя на 
валидните контролни маршрути. Ако не настъпи пълен отказ на мрежата 
тогава 𝑚 е общия брой на валидните контролни маршрути, а 𝑞s e броя на 
отпадналите контролни канали. Очаквания процент на валидните контролни 
маршрути може да се даде с формулата: 

𝛿 = 1−
1

𝑚
 𝑟𝑆𝑞𝑆
𝑠∈𝑆

 

     (2) 
В общия случай 𝑆 расте експоненциално с нарастване на броя на 

физическите компоненти на мрежата. Вероятността в даден момент от време да 
отпаднат повече от едно устройство в мрежата е изключително малка и поради 
тази причина се анализират събитията, които са с най-голяма вероятност за 
поява.  

Разглеждаме мрежов граф 𝐺(𝑉, 𝐸), където 𝑉 е множеството от върхове, 𝐸 ⊆
𝑉 × 𝑉 e множеството от дъги, а техните тегловни коефициенти са 
пропорционални на закъснението. Броя на върховете се означава с 𝑛 и се 
приема, че отпадането на върховете и дъгите са две независими събития. За 
всеки физически мрежови компонент 𝑙 ∈ 𝑉 ∪ 𝐸, се дефинира вероятността 𝑝l за 
отказ на този елемент. Маршрута 𝑝𝑡ℎst се нарича най-кратък път между възлите 
𝑠 и 𝑡. 𝑉c ⊆ 𝑉 e подмножеството на всички върхове, които могат да приемат 
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ролята на контролер. Нека с 𝑀c ⊆ 𝑉 се означава множеството от контролери, 
които трябва да се разположат в топологията. За да се намали закъснението на 
контролния трафик се приема, че всеки комутатор се свързва към най–близкия 
контролер, като използва най–краткия път.  

Необходимо е да се намери такова положение на контролера 𝑃(𝑀)′от 𝑘 
възможни позиции за постигане на максимален процент на валидните 
контролни маршрути.  

Допуска се, че 𝑖 ∈ 𝑉, 𝑗 ∈ 𝑉𝑐, при 𝑦𝑗 = 1 контролера е поставен в позиция 𝑗 и 
𝑥𝑖𝑗 = 1 показва, че има валиден контролен маршрут между 𝑖 и 𝑗, при който ако 
ℎ𝑖𝑗𝑙 = 1 маршрута е валиден и преминава през 𝑙. При определен брой 
комутатори 𝑛 = |𝑉|, общия брой контролни маршрути в мрежата се дава с 
израза: 

𝑚 = 𝑛 + 𝑐 = 𝑛 +  𝑥𝑖𝑗
𝑖 ,𝑗∈𝑉𝑐 ,𝑖<𝑗

 

     (3) 
Ако се вземе под внимание (2), очаквания процент на валидните контролни 

маршрути е: 
𝛿 = 1−

1

𝑚
 𝑥𝑖𝑗 𝑐𝑖𝑗

𝑖∈𝑉,𝑗∈𝑉𝑐 ,𝑉𝑐∈𝑉

 

където: 

𝑐𝑖𝑗 =  ℎ𝑖𝑗𝑙 𝑝𝑙
𝑙∈𝑉∪𝐸

 

  (4) 
 

Стойността на очаквания процент на валидните контролни маршрути е 
ограничена от възможните позиции за заемане на контролера, т.е. максималната 
стойност на 𝛿 се определя от условието: 

 𝑦𝑗
𝑗∈𝑉𝑐

= 𝑘 

     (5) 
Всеки комутатор в мрежата трябва да е свързан само с един контролер и за 

да се изпълни това условие е необходимо да се удовлетворява изискването 
дадено в следния израз: 

 𝑥𝑖𝑗
𝑗 ∈𝑉𝑐

= 1 

     (6) 
Този израз налага ограничение в броя на съседствата между отделните 

контролери. Броя на съседствата между контролерите се дава с израза: 
 𝑥𝑖𝑗
𝑖 ,𝑗∈𝑉𝑐 ,𝑖<𝑗

= 𝑘
𝑘 − 1

𝑛
 

     (7) 
Въз основа на направения анализ е изследван симулационен модел в 

програмната среда на Matlab. На фиг.3 са показани резултатите от 
изследването, като са разгледани два сценария с различни критерии за 
определяне местоположението и броя на контролерите. Симулациите са 
проведени с използването на граф с 32 възела и общ брой на дъгите при пълна 
свързаност на топологията (𝑝𝑡ℎ) 496. Графа е създаден въз основа на 
гръбначната мрежа на Еволинк на територията на България [6]. 
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(а) 

  

(б) 

Фиг.3 Изчисляване на броя и местоположението на контролерите по два 
различни критерия: (а) закъснение между контролерите, (б) закъснение между 

комутаторите и контролерите 
 

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В тази статия е разгледано основното предизвикателство при разгръщането 

на широко обхватните SDN топологии: определяне на броя и 
местоположението на контролерите образуващи контролната равнина. За да се 
конкретизира проблема, фокуса е насочен към гарантиране на надеждност на 
контролната равнина. Изследванията са направени на базата на реално 
функционираща мрежа и показват, че в зависимост от зададените критерии 
броя и местоположението на контролерите може силно да се различават.  
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