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АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ  

БАЛАНСУВАННЯМ НАВАНТАЖЕННЯ В SDN МЕРЕЖАХ 

 

В статті проведено огляд підходів управління балансування навантаження в SDN мережі. Наведено 

алгоритм управління вхідним потоком, а також алгоритм оцінки інтервалу моніторингу. Запропоновано 

динамічний алгоритм балансування навантаження в телекомунікаційних мережах. 

Бовда Э.М. Алгоритм управления балансировкой нагрузки в SDN сетях. В статье проведен обзор 

подходов управления балансировки нагрузки в SDN сети. Приведен алгоритм управления входным потоком, а 

также алгоритм оценки интервала мониторинга. Предложено динамический алгоритм балансировки нагрузки 

в телекоммуникационных сетях. 

Bovda E. Load Balancing Control Algorithm in SDN Networks The article reviewed the approaches to load 

balancing management in the SDN network. An algorithm for controlling the input flow, as well as an algorithm for 

estimating the monitoring interval, is given. A dynamic load balancing algorithm in telecommunication networks is 

proposed. 

Ключові слова: управління потоками, балансування навантаження, центрів обробки даних, SDN 

мережа. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. В управлінні мережевою 

інфраструктурою центрів обробки даних (ЦОД) можна виділити ряд окремих завдань, які 

повинна вирішувати система управління мережевою інфраструктурою. Перелік цих завдань 

наступний: 

1) Автоматичне виявлення мережевих пристроїв та динамічна побудова карти мережі 

(Autodiscovery). 

2) Наявність автоматизації процесів конфігурації мережевих пристроїв. 

3) Перевірка дотримання нормативних і регуляційних вимог, забезпечення безпеки 

мережевої інфраструктури. 

4) Автоматизоване управління потоками трафіка в мережі, його контроль і моніторинг 

в режимі реального часу. 

5) Збір та аналіз подій з усієї мережевої інфраструктури. 

6) Підтримка різних протоколів і технологій передачі даних, мережевого устаткування, 

управління географічно віддаленими вузлами, можливість впровадження сторонніх сервісів. 

Кожне розглянуте завдання трансформується в певну кількісну характеристику 

продуктивності та ефективності: 

1) Характеристики, що відображають масштабованість системи управління мережевою 

інфраструктурою: 

– максимальний підтримуваний розмір мережі (кількість вузлів, що входять в мережу); 

– число різних підтримуваних моделей мережевих пристроїв (комутаторів, 

маршрутизаторів, міжмережевих екранів та інш.). 

2) Характеристики, що відображають можливості системи по реагуванню на зміни в 

мережі, а саме: 

– кількість подій, які аналізуються в одиницю часу; 

– кількість джерел подій, з яких здійснюється одночасний збір та аналіз повідомлень. 

3) Характеристики, що відображають управління трафіком в мережі, а саме: 

– максимальну кількість потоків трафіка за одиницю часу, для яких забезпечується 

управління; 

– максимальну кількість потоків трафіка, для яких забезпечується збір і аналіз 

статистики; 

– кількість підтримуваних віртуальних сегментів, пристроїв, тунелів різної природи, 

маршрутизаторів, тощо. 

Сучасні телекомунікаційні мережі працюють в умовах підвищеного навантаження і 

неоднорідності трафіка. Одним з підходів до вирішення цієї задачі є ефективне планування і 
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розподіл навантаження всередині розподілених телекомунікаційних мереж з метою 

оптимізації використання ресурсів і скорочення часу обробки інформації. Це завдання 

вирішується за допомогою технологій віртуалізації. Як приклад можливих завдань цього 

типу можна навести адаптивне збільшення або зменшення пропускної здатності каналу, 

перерозподіл трафіка між серверами-контролерами, – тобто, реалізацію балансування 

навантаження (LBaaS, від англ. LoadBalancing-as-a-Service) (рис. 1). 
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Рис. 1. Приклад SDN мережі при балансуванні навантаження 

 

Розробці алгоритмів управління, що орієнтовані на тип трафіка, присвячені роботи 

Zhang Q., Morselli R., Riska A. В роботах Chandra A., Sahu S., Pacifici G. [1 – 3] описані 

динамічні алгоритми, які збирають інформацію про завантаження серверів . Таким чином, в 

науковій літературі приділяється увага питанням управління вхідним потоком і пов’язаними 

з ними аспектами, що підкреслює важливість і актуальність розв’язуваної науково-технічної 

задачі. Однак, відомі алгоритми управління вхідним потоком мають ряд недоліків: 

нерівномірний розподіл навантаження між серверами, низька продуктивність, недостатнє 

врахування динаміки системи, великі накладні витрати ресурсів, значний час відповіді [4]. 

Зазначені недоліки вимагають розробки оновлених методів та алгоритмів управління 

процесом розподілу запитів між вузлами мережі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналізуючи недоліки класичних 

алгоритмів, можна зробити висновок про доцільність розробки динамічного 

контентзалежного алгоритму з модифікованою зворотним зв’язком. Пропонується розробити 

алгоритм, який буде враховувати тип запиту і динамічний стан сервера. Під час отримання 

запиту на балансувальник навантаження, визначається тип трафіка, який направляється на 

сервер, що обробляє запити даного класу (типу). При перевантаженні одного з серверів, 

запит направляється на низько завантажений сервер, якщо такий існує, або на найменш 

завантажений. 

Стан і доступність мережевих вузлів (серверів) контролюється шляхом періодичного 

обміну службовою інформацією між усіма серверами і сервером-контролером з додатком 

системи балансування навантаження [5]. Вже згадана система (рис. 1) складається з групи 

серверів, комутатора OpenFlowSwitch [6] і сервера-контролера [7]. Попередньо трафік 
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потрапляє на систему DPI (від англ. Deep packet inspection – технологія накопичення 

статистичних даних, перевірки і фільтрації мережевих пакетів по їх вмісту), яка ідентифікує 

тип сесії в рамках з’єднання, а комутатор при цьому виконує тільки функції передачі даних. 

Підсистеми балансування навантаження, управління і моніторингу, які тісно взаємодіють 

один з одним в рамках даної концепції, реалізовані у вигляді відповідних додатків на 

сервері-контролері. Динамічний алгоритм управління вхідним потоком, який розробляється в 

статті, вміє використовувати прогностичні оцінки інтенсивності вхідного потоку запитів 

кожного класу. Це дозволить запобігти перевантаження і відстежувати тенденції 

завантаження окремих вузлів. Удосконалення методики короткострокового прогнозу 

дозволить системі швидше реагувати на флуктуації у вхідному потоці. Для скорочення 

кількості службової інформації і більш точного відстеження змін у вхідному потоці 

необхідно розробити адаптивний алгоритм моніторингу [8]. Алгоритм повинен 

забезпечувати високі показники продуктивності, пропускної здатності та відмовостійкості 

(автоматично виявляючи збої вузлів та перерозподіляє потік даних серед решти) і низький 

час відгуку [9, 10]. Математично завдання динамічного управління потоком запитів можна 

представити наступною залежністю: 
 

  =  ( ,  ,   ),       (1) 
 

де X – матриця розподілу запитів в мережі; N – множина серверів кластера   = {   }; G – 

множина характеристик серверів   = {  max,   },   max – максимальна завантаженість сервера, 

   – поточне завантаження сервера;    – характеристика вхідного потоку запитів. 

Телекомунікаційну мережу можна представити у вигляді відкритої системи масового 

обслуговування з наступною сукупністю характеристик: 

1) множиною серверів мережі { 1 ,  2 , . . . ,    }, які утворюють кластер, де   = 1,  ;  

2) інтенсивністю вхідного потоку λ (  = 1,  ), де i – клас запиту, λ ∗( ) – прогнозована 

кількість запитів i-го класу на k-му кроці;  

3) матрицею розподілу запитів  ( ) = [   ], (  = 1,  ;   = 1,  ), де     – частка λ ∗( )-х 

запитів, які обробляються на j-му сервері;  

4) законами розподілу часу обслуговування  1( ),  2 ( ),...,   ( ) і дисциплінами 
обслуговування запитів на серверах;  

5) довжиною черги на серверах    .  

Запити описуються вектором:  
 

   = ( ,  ,  ,    ,          _ ), 
 

де t – час надходження запиту до сервера-контролера, i – клас запиту, j – номер сервера, який 

обробляє запит,    – завантаженість j-го сервера (створюється i-м класом запитів),          _  – 

кількість звернень i-го запиту до ресурсу, який обробляє.  

Як тільки вхідний потік буде створювати навантаження, які будуть перевищувати 

максимальну завантаженість сервера, тобто не буде виконуватися умова (2), то на сервері 

будуть виникати черги та пов’язані з ними затримки:  
 

   >   max,       (2)  
 

де  jmax – максимальна завантаженість сервера.  

З метою впровадження верхньої межі подібних затримок на вузлах мережі загальну 

буферну ємність обмежують, тобто для кожного сервера визначають поточну та 

максимальну ємність, позначивши їх    та   
max

 відповідно. Як тільки    >   
max

, запити 

вважають втраченими. 

Для забезпечення динамічного розподілу запитів по серверам на k-му кроці 

визначається матриця розподілу запитів в мережі:  

                                      ( ) = [   ], (  = 1,  ;   = 1,  ).                   (3) 

За результатами розрахунку коефіцієнтів матриці X(k) розраховують значення 

завантаження j-го сервера на k-му кроці –   ( ):  
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∗ 

                   (4) 
 

Алгоритм управління вхідним потоком повинен розподіляти запити по серверам так, 

щоб відхилення по завантаженості серверів було мінімальним, тобто: 
 

  
             

   

 
         (5) 

Метою статті є створення методу управління балансування навантаження в SDN 

мережах для попередження перенавантажень та забезпечення оптимізації ресурсів 

пропускної здатності мережі. 

Виклад основного матеріалу 
Алгоритм управління вхідним потоком. Основною ідеєю алгоритму, що 

розробляється, є розподіл запитів користувачів на підставі прогнозу вхідного потоку по його 

класами [11]. При цьому горизонт прогнозу на кожному кроці змінюється в залежності від 

змін вхідного потоку. В роботі алгоритму враховується не тільки поточний стан серверів, але 

і їх продуктивність. Алгоритм виконується циклічно: в результаті оптимізації в кожному 

циклі визначається матриця розподілу запитів по вузлах мережі. Алгоритм представляє 

собою послідовність наступних кроків. 

Крок. 1. Збирається статистична інформація:  

а) про інтенсивність вхідного потоку запитів λ(  − 2), λ(  − 1);  

б) про стан серверів (утилізація СPU –   ; завантаженість j-го сервера, що створювана  

i-м класом запитів –   j; середній час обслуговування запитів i-го класу –    ). 

Крок 2. На підставі статистичних даних кроку 1 розраховується коефіцієнт пульсації 

вхідного потоку запитів –   (  − 1),   ( ).  

Крок 3. Розраховується довжина кроку (далі – інтервал) моніторингу та довжина 

горизонту прогнозу d(k) за формулою (7).  

Крок 4. Прогнозується інтенсивність вхідного потоку для кожного класу запиту λ 
*
 на 

довжину горизонту d(k). 

Крок 5. Визначається матриця розподілу запитів по вузлах мережі  ( ) за формулою (3) 
з урахуванням класу запиту і завантаженості сервера. На підставі отриманих даних 

прогнозується завантаження серверів на наступному інтервалі.  

Крок 6. Запити направляються на сервери відповідно до заданого алгоритму в межах 

кожного класу запитів.  

Шаг 7. Здійснюється ревізія прогнозованої кількості запитів λ ( ) − λ ∗( ), які 
розподіляються згідно з алгоритмом на найменш завантажений сервер. При цьому 

переоцінка прогнозу λ ∗( )− λ ( ) не враховується алгоритмом, що не вносить суттєвих змін в 
навантаження. 

Крок 8. Знімаються дані про завантаженість серверів   ( ) і передаються на сервер-

контролер, для розрахунку нового розподілу запитів   ( +1). Для ефективної роботи 
алгоритму, що розробляється, необхідно забезпечити моніторинг стану серверів. Основною з 

існуючих проблем моніторингу є його точність: при спробі досягнення високої точності 

службова інформація набуває надлишковий характер, що в кінцевому підсумку призводить 

до збільшення часу обробки. 

Крок 9. Моніторинг стану серверів (можна здійснити трьома способами): 

1) після кожного запиту, що поступив; 

2) в фіксовані проміжки часу, які визначаються статичним алгоритмом; 

3) в нефіксовані проміжки часу, які визначаються динамічним алгоритмом. 

Інформація, отримана першим способом, є найбільшою за обсягом, оскільки 

вимірювання проводяться після кожного запиту, що поступив. При другому способі кількість 

інформації постійна, але потрібно визначити інтервал знімання інформації, щоб обсяг 

інформації не був надмірним і недостатнім. При третьому способі кількість інформації 

залежить від частоти інтервалів контролю, який повинен пристосовуватися до потоку 

запитів, що надходять.  
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На підставі вищесказаного, використання динамічно мінливого інтервалу є найбільш 

прийнятним з точки зору зменшення надмірності даних. При такому способі частота 

моніторингу буде залежати від кількості сплесків (пульсації) вхідного потоку. Наявність 

окремих сплесків інтернет-трафіка є однією з його особливостей. Інтервал моніторингу 

повинен скорочуватися, якщо у вхідному потоці виявлений сплеск & vv. 

Адаптивний алгоритм моніторингу. Для розв`язання задачі оцінки інтервалу 

моніторингу запропоновано відповідний алгоритм [11]. Алгоритм представляє собою 

послідовність наступних кроків: 

Крок 1. Збирається статистична інформація про інтенсивність вхідного потоку запитів 

λ(  − 2), λ(  − 1) за два попередніх інтервали та про довжину минулого інтервалу 

моніторингу  ( ).  

Крок 2. Визначається коефіцієнт пульсації   (  − 1),   ( ), використовуючи формулу 
(6).  

Крок 3. Для розрахунку тривалості інтервалу моніторингу порівнюється   (  − 1) та 

  ( ). Якщо   ( ) >   (  −1), то тривалість інтервалу зменшується, в разі   ( ) <   (  − 1) – 

тривалість інтервалу збільшується в порівнянні з минулою ітерацією.  

Крок 4. Розраховується тривалість чергового інтервалу d(k+1) за формулою (7). 

Крок 5. Збирається статистична інформація про інтенсивність вхідного потоку запитів 

λ(  − 1), λ( ) за два попередніх інтервалу та про довжину минулого інтервалу моніторингу 

 (  − 1).  

Крок 6. Визначається коефіцієнт пульсації   (  − 1),   ( ) за формулою (6), 
використовуючи наступну методику:  

1) Підраховуємо кількість http або інших запитів – L, що потрапили в інтервал 

довжиною d.  

2) Інтенсивність надходження запитів в інтервалі визначаємо, як λ =  /  .  

3) Інтервал розбиваємо на n рівних підінтервалів, довжиною ℎ =  / .  

4) Визначаємо L(h) – кількість запитів, які потрапили в інтервал h.  

5) Знаходимо λℎ – інтенсивність надходження запитів за інтервал довжиною h, як λℎ = 

 (ℎ)/ℎ .  

6) Обчислюємо L* – загальна кількість запитів в інтервалах, що задовольняють умові  

h > .  

7) Визначаємо g – кількість інтервалів, які відповідають умові h > .  

8) Розраховуємо коефіцієнт пульсації по формулі:  
 

   
 

 
    

            

      
 .     (6) 

 

9) Так як тривалість кожного слоту d змінюється в залежності від значення пульсацій 

вхідного потоку, то тривалість інтервалу моніторингу d (k +1) визначаємо як: 

       
       

     
          (7) 

 

Крок 7. Для розрахунку тривалості інтервалу моніторингу порівнюємо   (  − 1) та 

  ( ). Якщо   ( ) >   (  −1) – тривалість інтервалу зменшується, в разі   ( ) <   (  − 1) – 

тривалість інтервалу збільшується в порівнянні з минулою ітерацією.  

Крок 8. Розраховується тривалість наступного інтервалу d(k) за формулою (7). 

Запропонований алгоритм адаптований до флуктуацій у вхідному потоці, що дозволяє 

скоротити кількість службової інформації та запобігти перевантаженню за рахунок якості 

оцінок прогнозування. Горизонт прогнозування на k-ої ітерації залежить від значень 

пульсацій, тобто, тривалість наступного слота зменшується, якщо був виявлений  

сплеск & vv. 

Динамічний алгоритм балансування навантаження в мережах SDN. Представлені 

вище алгоритми і методику необхідно об’єднати в єдиний динамічний алгоритм 

балансування навантаження (з урахуванням специфіки реалізації на базі інфраструктури 
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програмно-визначеного центру обробки даних – SDDC). При цьому варто відзначити, що 

аналіз стану завантаженості серверів і прийняття рішення по адресації трафіка лежить на 

сервері-контролері, який повинен бути встановлений в SDN і мати інтерфейси моніторингу 

до всіх активних його серверів. Алгоритм представляє собою послідовність наступних  

кроків [11]:  

Крок 1. Клієнт звертається до одного з серверів (знаючи його IP-адресу, наприклад, 

IP_1).  

Крок 2. На граничний з серверами комутатор приходить пакет від клієнта.  

Крок 3. Комутатор бачить, що клієнт хоче звернутися до одного з серверів в перший 

раз, тобто, у нього ще немає сесії з сервером.  

Крок 4. Комутатор відсилає пакет клієнта на сервер-контролер. 

Крок 5. Контролер бачить, що IP-адреса призначення – один з серверів, що 

балансування, тому передає обробку пакета з додатком по балансуванню навантаження.  

Крок 6. Додаток моніторингу проводить збір і аналіз статистичної інформації: про 

інтенсивність вхідного потоку запитів λ(  − 2), λ(  − 1), про стан серверів (утилізація СPU – 

  ; завантаженість j–го сервера, що створюється i-м класом запитів –    ; середній час 

обслуговування запитів i-го класу –    ) за декілька ітерацій, а також про довжину минулого 

інтервалу моніторингу  ( ).  

Крок 7. Обчислюється коефіцієнт пульсацій вхідного потоку запитів   (  − 2),   (  − 

1) за формулою (6) на підставі статистичних даних кроку 6.  

Примітка. Коефіцієнт пульсації bm  [0; 1] – це частка часу, протягом якого миттєва 

інтенсивність надходження запитів перевищує середню інтенсивність 

Крок 8. Розраховується інтервал моніторингу завантаженості серверів і горизонт 

прогнозу d(k) за формулою (7).  

Крок 9. Прогнозується інтенсивність вхідного потоку по кожному типу запитів λ 
*
 на 

довжину горизонту d(k), яка визначається на кроці 8.  

Крок 10. Додаток балансування проводить розрахунок матриці розподілу запитів по 

вузлах мережі  ( ) з урахуванням класу запиту і завантаженості сервера. На підставі 
отриманих даних прогнозується завантаження серверів на наступній ітерації. 

Крок 11. Здійснюється розподіл запитів по серверам згідно з алгоритмом в межах 

кожного класу.  

Крок 12. Здійснюється ревізія прогнозованої кількості запитів λ ( ) − λ ∗( ), які 
розподіляються згідно з алгоритмом балансування на найменш завантажений сервер.  

Крок 13. Додаток визначає, на який з серверів передати обробку запиту клієнта 

(наприклад, IP_2).  

Крок 14. На граничному комутаторі задається правило, що якщо від клієнта приходить 

пакет з адресою призначення IP_1, то адреса призначення підміняється на IP_2, і пакет 

передається на порт, відповідний сервера IP_2.  

Крок 15. Також на комутаторі задається правило, що якщо від сервера IP_2 приходить 

пакет з адресою призначення клієнта, то адреса джерела підміняється на IP_1 і передається 

на порт клієнта.  

Крок 16. У додатку оновлюються значення лічильників сесій серверів для збереження 

актуальності завантаженості серверів   ( ) і розрахунку нового розподілу запитів   (  + 1). 

Крок 17. Якщо на граничний комутатор приходить пакет про закриття з’єднання 

клієнтом або сервером, то він також передається контролеру, який передає управління з 

додатком по балансування навантаження, яке декрементує значення лічильника активованих 

сесій на сервері. 

Алгоритм балансування навантаження повинен розподіляти запити по серверах так, 

щоб відхилення завантаженості серверів від середнього значення було мінімальним, тобто:  
 

  
             

   

 
        (8) 
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Алгоритм обчислює завантаженість j-го сервера на k-му кроці, ґрунтуючись на сумі 

його завантаженості до цього моменту   (  − 1) і навантаженні, створюваної часткою    (k) 

прогнозованої інтенсивності потоку λ ∗(k) i-го класу, яка буде оброблятися на даному сервері. 

В якості шуканої матриці виступає матриця розподілу запитів:  
 

 ( ) = [   ], (  = 1,  ;   = 1,  ). 
 

В результаті розрахунку забезпечується динамічний розподіл навантаження по серверів 

в кожному циклі. Розроблений алгоритм відповідає всім вимогам до балансуванню, 

відповідає концепції SDN, і адаптований до змін інтенсивності вхідного потоку для 

зменшення часу відповіді, ймовірності втрат і підвищення продуктивності системи. 

Висновок  

Побудова і експлуатація ЦОД не обмежується вибором алгоритму балансування 

трафіку між серверами, необхідно врахувати індивідуальні технічні параметри серверів, 

варіанти резервування, синхронізації та інші технологічні аспекти, які можуть впливати на 

умови застосування адаптивних алгоритмів. При цьому застосування SDN не дозволяє 

автоматизувати рішення цих питань, але залишає можливість для інтеграції розглянутих 

алгоритмів в тому сегменті ЦОД, де це необхідно і доцільно. Більш того, використання SDN 

технологій дозволить значно підвищити продуктивність телекомунікаційної мережі. 
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