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АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ІНТЕНСИВНОСТІ  

СЛУЖБОВОГО ТРАФІКУ ЗГІДНО SNMP-ПРОТОКОЛУ 
 

Оптимальність конфігурування системи управління мережею та елементів збору статистичних даних, 
а також можливість адаптації на різкі випадкові зміни в мережі, в основному визначають позитивний ефект 
від впровадження самої системи управління. В свою чергу додаткове навантаження від службового трафіку 
при значній кількості помилок і втрат пакетів може призвести до перенавантажень на мережі та до збоїв 
функціонування активного обладнання. Тому для визначення раціонального часу опитування системою 
управління агентів згідно роботи протоколу SNMP, в даній статті, була запропонована аналітична модель на 
основі теорії телетрафіка. Дана аналітична модель може бути застосована, як в процесі налаштування 
системи управління так і при оперативному управлінні мережею. 

Романов А.И., Нестеренко Н.Н. Аналитическая модель интенсивности 
служебного трафика согласно SNMP-протоколу. Оптимальность конфигурации системы управления сетью 
и элементов сбора статистических данных, а также возможность адаптации на резкие случайные изменения 
в сети, в основном определяют позитивный эффект от внедрения самой системы управления. В свою очередь 
дополнительная нагрузка от служебного трафика при значительном количестве ошибок и потерь пакетов 
может привести к перегрузкам на сети и к сбоям функционирования активного оборудования. Поэтому для 
определения рационального времени опроса системой управления агентов согласно работы протокола SNMP, в 
данной статье, была предложена аналитическая модель на основе теории телетрафика. Данная 
аналитическая модель может быть применена, как в процессе настройки системы управления, так и при 
оперативном управлении сетью. 

O. Romanov, N. Nesterenko Analytical model of intensity official traffic to protocol SNMP. Optimum 
configuration control the system by a network and elements for the capture of statistical data, and also possibility of 
adaptation on sharp casual changes in a network, mainly determine a positive effect from introduction of control the 
system. In same queue the additional loading from an official traffic at the far of errors and losses of packages can 
result in overloads on a network and to the failures of functioning active equipment. Therefore for determination of 
rational time of questioning from control the system to agents in obedience to work of  SNMP protocol, in this article, 
an analytical model was offered on the basis of theory teletraffic. Given an analytical model can be applied, as in the 
process of configuration control the system and operative management a network. 

Ключові слова: система управління мережею, SNMP-агент, службовий трафік. 
Оптимальне функціонування сучасних конвергентних мереж та надання інформаційних 

послуг користувачам не можливе без ефективних систем управління, які повинні 
враховувати специфіку роботи даних мереж. Це обумовлено тим, що виробники мережевого 
обладнання хоча і враховують можливість інсталяції елементів системи управління та 
розгортання її в подальшому, однак із-за широкого спектру версій сучасних протоколів 
управління мережею, конфігурування проводиться опираючись виключно на практичний 
досвід спеціалістів в даній області. Дана обставина призводить до негативних наслідків тому, 
що при достатньо великій розмірності мережі не оптимально сконфігуровані елементи 
системи управління будуть призводити до „лавиного” зростання службового трафіку і 
відповідно зниження або не виконання вимог щодо якості обслуговування  
(Quality of Service – QoS). Дану проблему звичайно можна вирішити шляхом створення 
окремої мережі в цілях системи управління, але це призводить до збільшення матеріально-
технічних витрат та ускладнення технічної реалізації. Також необхідно відмітити, що при 
використанні даної концепції побудови на перше місце також постає питання оптимальності 
налаштування та організації порядку взаємодії між системою управління та елементами 
мережі над якими проводиться управління.  

В свою чергу найбільш перспективними на теперішній час є системи управління, які 
мають клієнт-серверну архітектуру та комбінований підхід організації управління [1, 2]. 
Насамперед, це обумовлено тим що дані технології є кросплатформеними та мають 
можливість масштабування, що являється основним при побудові систем управління 
конвергентних розподілених телекомунікаційних мереж. 
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Одним із протоколів управління мережею, який набув широкого розповсюдження та 
постійно вдосконалюється є Simple Network Management Protocol (SNMP). Однак питання, 
ефективності розподілу службового трафіку між системою управління (Network management 
station – NMS) та SNMP-агентами, його вплив на продуктивність роботи всієї мережі, а також 
розрахунок необхідної пропускної спроможності каналів для передачі службових 
повідомлень потребують вивчення та є актуальними [3].  

Аналіз останніх публікацій показав, що існують наступні моделі оцінки мережевого 
трафіку [4, 5]: 

– засновані на теорії масового обслуговування та теорії телетрафіка, а саме на базі 
найпростіших, примітивних та самоподібних моделях потоків повідомлень; 

– імітаційні моделі для визначення значень основних показників роботи досліджуваної 
системи або процесів. 

Однак дані моделі, не в повній мірі відображають фізичні процеси що протікають в 
мережі при передачі корисної та службової інформації та неадаптовані для їх практичного 
використання. 

В зв’язку з вище приведеним в даній роботі пропонується розробка аналітичних 
моделей щодо визначення оптимального часу опитування елементів  системою управління в 
залежності від топології мережі, їх кількості та розміщення.  

Для визначення ключових моментів при розробці аналітичного апарату службового 
трафіку розглянемо особливості функціонування існуючих протоколів управління мережею.  

В залежності від версії протоколу SNMP система управління NMS рис. 1., яка відповідає 
за моніторинг якості функціонування та управління активним мережевим обладнанням та 
інших допоміжних пристроїв (маршрутизатори, комутатори, сервери, робочі станції 
користувачів, принтери, джерела безперебійного живлення і т.д.) має наступні ключові 
функції [6, 7]: 

– підтримка та ведення загальної ієрархічної бази об’єктів управління  
Management Information Base (MIB) де описані основні характеристики об’єктів управління; 

– відправлення запитів щодо опитування SNMP-агентів (GetRequest – запит на 
отримання одного або декількох значень характеристик об’єктів управління; GetNextRequest– 
запит на отримання наступного значення згідно ідентифікатора об’єкта управління (IOD); 
GetBulkRequest – запит на отримання частини бази (таблиці) MIB SNMP-агента; 

– відправлення запитів для зміни значень об’єктів управління SNMP-агента SetRequest 
– запит на проведення зміни (зміна конфігурації пристрою) або створення нових об’єктів 
управління в MIB SNMP-агента; 

– отримання та аналіз відповідей на запити (GetRequest, GetNextRequest, 
GetBulkRequest) від SNMP-агентів; 

– відстеження та аналіз асинхронних повідомлень від SNMP-агентів  
(Trap – переривання або пастка) в випадку збоїв в роботі пристрою або про відновлення 
працездатності після збоїв). 

В свою чергу, на активному обладнанні мережі налаштовуються SNMP-агенти, які 
мають наступні основні функції: 

– збір інформації про значення характеристик об’єктів управління на пристроях де 
запущений SNMP-агент та занесення її до локальної MIB даного SNMP-агента; 

– обробка та видача відповідей на запити від NMS (Response – відправлення 
необхідних даних про значення характеристик об’єктів управління або повідомлення про 
помилку у разі неможливості обробки запиту від NMS); 

– видача асинхронних повідомлень Trap (повідомлення про аварію або відновлення 
працездатності). 
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Рис. 1. Принцип побудови системи управління згідно протоколу SNMP 
 
Порядок обміну службовими повідомленнями між NMS та SNMP-агентом представлено 

на рис. 2. Також необхідно відмітити, що в основному в якості транспортного протоколу для 
SNMP-повідомлень використовується User Datagram Protocol (UDP), тобто протокол 
передачі без встановлення з’єднання. По замовчуванню для передачі повідомлень Trap від 
SNMP-агента та отримання даних повідомлень NMS використовується 162 порт, у всіх інших 
випадках для передачі запитів та відповідей використовується 161 порт. 

Провівши аналіз специфікацій та алгоритму роботи SNMP-протоколу можна виділити 
наступні схеми взаємодії між NMS та SNMP-агентами: 

– пасивний режим роботи NMS (всі SNMP-агенти через визначений проміжок часу 
надають статистичні дані без запитів NMS); 
– аварійний режим роботи (надання Trap-переривань SNMP-агентами в випадку 

виходу з ладу елементів мережевого активного обладнання та відновлення роботи або 
перевищення пирогових значень критичних параметрів мережі); 

– активний режим роботи NMS (проведення опитування необхідних SNMP-агентів 
через визначений інтервал часу). 

Також необхідно відмітити, що на практиці можна отримати наступні статистичні дані, 
в цілях NMS, від SNMP-агентів або RMON-зондів: 

– кількість переданих та кількість втрачених кадрів (пакетів) на портах активного 
обладнання; 

– завантаження ліній; 
– завантаження та інтенсивність використання каналів передачі; 
– кількість помилок та збоїв активного обладнання та мережевих служб; 
– час реакції наскрізних трансакцій до відповідних мережевих служб та протоколів 

(час відклику); 
– значення показників якості обслуговування в залежності від типу трафіку „джерела-

призначення” для різних програмних додатків та мережевих протоколів. 
– і т.д.  
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Рис. 2. Порядок обміну SNMP-повідомленнями  
 
При чому, керованими параметрами та механізмами управління, які визначають 

інтелектуальність та ефективність роботи СУ є: 
– інтенсивність опитування (період опитування) SNMP-агентів; 
– „порогові” значення критичних мережевих параметрів;  
– MIB-вирази, аналітичні вирази (або математичний апарат) на основі яких 

автоматично розраховують поточне „порогове” значення критичних мережевих параметрів 
(наприклад: процентне співвідношення втрачених пакетів) або оптимізують керовані 
параметри конфігурування самої NMS в залежності від ситуації на мережі. 

При розгортанні системи управління мережею, яка підтримує стек протоколів TCP/IP, 
та конфігуванні її основних параметрів NMS виникає ряд питань які потребують вирішення: 

– в якій послідовності необхідно проводити опитування SNMP-агентів; 
– через який інтервал часу необхідно проводити опитування SNMP-агентів; 
– через який час необхідно зробити перезапит, в випадку неотримання відповіді; 
– яку продуктивність повинен мати NMS в залежності від кількості SNMP-агентів; 
– де найбільш раціонально розмістити NMS; 
– який чином повідомлення Trap можуть вплинути на пропускну  

спроможність мережі. 
Основною задачею, при організації збору статистичних даних є визначення 

раціональних значень інтенсивності (часу) опитування SNMP-агентів з врахуванням 
кількості самих SNMP-агентів, топології мережі та навантаження, яке створюють 
користувачі. Це пояснюється, тим що не вірне конфігурування елементів системи управління 
може призвести до перевантажень на мережі та , як наслідок, відсутності позитивного ефекту 
від впровадження самої системи управління. Згідно наявних емпіричних правил, при 
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спільному використанні транспортної мережі, інтенсивність потоку SNMP-повідомлень 
повинна не перевищувати 10 % від загальної інтенсивності трафіку в мережі [8]. 

Проведемо оцінку часу обробки SNMP-повідомлень з врахуванням часових витрат в 
процесі передачі. Для цього, розглянемо варіант побудови СУ з наступною топологію мережі 
яка представлена на рис. 3.  

В якості математичного апарату будемо використовувати багатоканальну систему 
масового обслуговування з кінцевим буфером для моделювання обробки повідомлень на 
комутаторах, маршрутизаторах [9]. 

Для адекватності використання даного математичного апарату приймемо наступні 
обмеження та допущення: 

– система управління централізованого типу, яка використовує існуючу транспортну 
мережу для передачі службового трафіку; 

– потоки повідомлень, які створюють користувачі, мають ймовірнісний характер, тому 
для їх математичного опису застосуємо модель найпростішого потоку та правило 
асоціативності найпростіших потоків; 

– для опису інтенсивності службового трафіку можна використати модель 
детермінованого потоку, однак при складанні з ймовірнісними інформаційними потоками 
користувачів (при співвідношенні 10 % службового від 100 загального потоку) сумарний 
потік також матиме випадковий закон розподілу; 

– час обслуговування в активному мережевому обладнанні мережі випадкова величина 
та має показовий закон розподілу; 

– мережеве обладнання однотипне; 
– на канальному рівні в локальних мережах використовується технологія Ethernet, а 

для зв’язку між маршрутизаторами також використовується дана технологія (наприклад: 
варіант розбиття на „широкомовні” домени).  

 

 
 

Рис. 3. Варіант розгортання системи управління мережею на базі SNMP 
 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 2 – 2012 
════════════════════════════════════════════════════════ 

80 
 

Проведемо математичний опис структури мережі приведеної на рис. 3. При цьому, 
особливу увагу також будемо звертати на час обслуговування SNMP-повідомлень в 
транзитних вузлах, тобто будемо враховувати часові втрати на всьому шляху передачі 
інформації від NMS до SNMP-агентів та в зворотній бік. В зв’язку з тим, що комутатор 
(switch) або маршрутизатор (router) згідно свого протоколу функціонування та апаратної 
побудови має декілька портів та буфер для проміжного зберігання прийнятих кадрів 
(пакетів) то для їх математичного опису можна використовувати математичний апарат 
систем масового обслуговування змішаного типу з обмеженим буфером. Графічно принцип 
роботи активного мережевого обладнання при передачі інформації (switch, router), згідно 
теорії телетрафіка показано на рис. 4. 

 
 

Рис. 4. СМО типу M/M/n/m 
 

Тобто, для подальших розрахунків необхідно побудувати функціонально-логічну 
модель для заданої топології мережі  та  розміщення SNMP-агентів рис. 5. 

 
Рис. 5. Узагальнена функціонально-логічна модель СУ згідно протоколу SNMP 
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Відповідно до приведеного рис. 5 можна зробити наступні висновки: 
– навантаження, в процесі передачі службової інформації, на порти активного 

мережевого обладнання розподілено не рівномірно, що в свою чергу враховує та відображає 
реальну топологію мережі; 

– найбільший час опитування NMS SNMP-агентів, що також включає час на обробку 
повідомлень в активному мережевому обладнанні, буде для найбільш віддалених  
SNMP-агентів. 

Для визначення часу затримки SNMP-повідомлення в процесі передачі мережею 
використаємо наступний математичний апарат згідно запропонованих математичних 
моделей.  

Виходячи з алгоритму роботи SNMP-протоколу, сумарний  середній час на передачу 
SNMP-повідомлень на всьому шляху від NMS SNMP-агента і відповідь на даний запит можна 
визначити із наступної формули: 

 

,2)(
1

.розп
0

)(пр. 
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v

TR

r
routerswich TTT     (1) 

 

де ),0( rTR  – кількість транзитного активного обладнання в маршруті передачі  
SNMP-повідомлення; )(routerswichT  – середнє значення часу, яке витрачається на обробку 

SNMP-повідомлень; ),1( vL   – кількість ліній зв’язку між активним обладнанням в 
маршруті передачі SNMP-повідомлень; .розпT  – середній час передачі інформації в лінії 
зв’язку. 

Для визначення середнього часу затримки, яке витрачається на обробку  
SNMP-повідомлень в кожному проміжному активному мережевому обладнанні,  
скористаємося формулою (2), яка основана на формулі Літла [4]: 

 
,буф.обсл.)( ttT routerswich        (2) 

 
де обсл.t  – середній час обслуговування кадру (пакету) портом активного обладнання, 

портобсл. μ/1t  ( портμ  – інтенсивність обслуговування кадру портом); буф.t  – середній час 
знаходження кадру (пакету) в буфері до початку обслуговування. 

В зв’язку з тим, що для проведення практичних розрахунків необхідно знайти 
інтенсивність обслуговування одним портом мережевого активного обладнання можна 
скористатись наступною формулою [4]: 

 

,μ )(_

frame

routerswitchport
L

V
        (3) 

 
де )(_ routerswitchportV  – швидкість роботи порту активного мережевого обладнання; 

frameL  – розмір кадру відповідної мережевої технології. 
В свою чергу, для визначення середнього часу знаходження заявки в буфері буф.t  

використаємо наступну формулу[9]: 
 

,обсл.очік.буф. tMt         (4) 
 
де очік.M – середня кількість повідомлень, які знаходяться в черзі. 
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Середня кількість повідомлень, які знаходяться в черзі: 
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де m  – кількість місць в черзі (розмір буфера); snP  – ймовірність того, що всі канали 

зайняті обслуговуванням та s  заявок ),1( ms  знаходяться в буфері (черзі), очікують чи 
початку обслуговування [10]. 
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де μ
λα   – навантаження на обслуговуючу систему (router, switch). m  – розмірність буфера 

активного мережевого обладнання. 
Для визначення розмірності буфера (кількості місць в черзі) скористаємося формулою 

(7), яка враховує конструктивні особливості активного мережевого обладнання та алгоритми 
роботи мережевих протоколів: 

,.буф

frameL
R

m          (7) 

де .буфR – об’єм пам’яті в бітах, який виділяється для буферизації кадрів (пакетів). 
Для практичних розрахунків середнього значення періоду опитування  

NMS-системою SNMP-агента можна застосувати наступну формулу: 
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де SMNPλ  – сумарна інтенсивність надходження SMNP-повідомлень в мережу; 

SMNPK  – кількість задіяних SNMP-агентів в мережі. 
Для проведення практичних розрахунків та отримання кількісних оцінок використаємо 

наступні вхідні данні: 
– топологія мережі та розміщення NMS і SNMP-агентів задано на рис. 3.; 
– розмір кадру Ethernet  приймемо frameL  12208 біт (1526 байт);    

– швидкість роботи порту активного мережевого обладнання )(_ routerswitchportV = 
1048576 біт/сек. (100Мбит/с); 

– кількість задіяних SNMP-агентів SMNPK = 19. 
Необхідно знайти: часові затримки при проходженні SMNP-повідомлень мережею .прT  

та поточне значення часу опитування а SNMP-агента SMNPt . 
Результати розрахунків для різних значень інтенсивності трафіку зведено в таблицю 1. 
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Таблиця 1 
Результати аналітичного моделювання 

Сумарна 
інтенсивність 
надходження 
повідомлень 
всіх типів в 

мережу  
( λ∑);[пов/с] 

Сумарна 
інтенсивність 
надходження 

повідомлень від 
користувачів 

мережі (λкор.); 
[пов/с] 

Сумарна 
інтенсивність 
надходження 

SNMP- 
повідомлень 

(λSNMP) 

Період 
опитування 

одного SNMP-
агента 

(tSNMP); [мс] 

Середня кількість 
SNMP- 

повідомлень в 
буфері(черзі)  
(M очік);[пов] 

Середній час 
знадходження 

SNMP-
повідомлень 

в буфері 
(tбуф.); [мс] 

Середній час 
знаходження 

SNMP-
повідомлень 

в системі 
(T switch 

(router)); [мс] 

Максимальна 
кількість 

транзитнзитів 
(TR) 

Середній час на 
передачу SNMP-

повідомлення в та 
підтвердження 

запиту в СУ 
(Тпр.);[мс] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
200 180 20 2,63158 0,01755 0,20431 11,84677 35 0,82927 
220 198 22 2,39234 0,01919 0,22340 11,86586 34 0,80688 
240 216 24 2,19298 0,02692 0,31343 11,95589 34 0,81300 
280 252 26 1,87970 0,09137 1,06372 12,70618 33 0,83861 
300 270 28 1,75439 0,13199 1,53664 13,17910 31 0,81710 
320 288 30 1,64474 0,21960 2,55671 14,20000 29 0,82360 
340 306 34 1,54799 0,24373 2,86360 14,48005 28 0,81088 
360 324 36 1,46199 0,33294 3,87618 15,51864 26 0,80697 
380 342 38 1,38504 0,50459 5,87465 17,51711 23 0,80579 
400 360 40 1,31579 0,69365 8,07580 19,71825 21 0,82817 

 
Згідно проведених розрахунків можна зробити висновок (таблиця 1. колонки 4, 8, 9), 

для заданих вхідних даних збільшення інтенсивності опитування та розмірності мережі 
(кількості транзитних вузлів у контурі циклу управління)  призводить до значень затримок 
передачі SMNP-повідомлень, що більші допустимих.  

Це пояснюється тим, що згідно протоколу SMNP NMS налаштоване наступним чином: 
генеруються три повторні SMNP-запити, якщо не надійшла відповідь через 0,8 с. Тобто, 
перевищення таймауту призведе до різкого збільшення інтенсивності службового трафіку і 
відповідно може привести до перевантажень в мережі.  

Тому, запропонована аналітична модель дозволяє визначити мінімально допустиме 
значення інтервалу опитування SMNP-агентів (або максимальну інтенсивність службового 
трафіку) та в свою чергу оптимально провести конфігурування NMS. 

В подальшому, планується розробка аналітичної моделі, яка буде враховувати порогові 
значення інтенсивності службового трафіку та показників мережі для різних типів 
інформаційних послуг, які надаються кінцевих користувачам. 
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