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ВикликиВиклики часучасу
ТехнологіїТехнології ::
•• ТехнологіїТехнології 1010 ГбГб магістральнихмагістральних каналівканалів ..
•• ТехнологіїТехнології 11 ГбГб підключенняпідключення користувачівкористувачів
•• ТехнологіяТехнологія SwitchSwitch--routingrouting..
СервісиСервіси::
•• СервісСервіс відеоконференційвідеоконференцій
•• СервісСервіс віртуальнихвіртуальних персональнихперсональних
кабінетівкабінетів зз технологіямитехнологіями віртуальнихвіртуальних
сервіссервіс--платформплатформ
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ПроблемаПроблема
ТрафікТрафік УРАНУРАН попо багатьохбагатьох інтерфейсахінтерфейсах
перевищуєперевищує 11 ГбГб//сс..

ДляДля збільшеннязбільшення пропускноїпропускної
використовуютьсявикористовуються двадва шляхишляхи::

1.1. ЗапарелеленняЗапарелелення 11 ГбГб//сс каналівканалів тата
інтерфейсівінтерфейсів зз поступовимпоступовим нарощуваннямнарощуванням
додо 2, 3, 4..2, 3, 4.. ГбГб//сс..

2.2. ВпровадженняВпровадження технологіїтехнології 1010 ГбГб..



44

ЗапарелеленняЗапарелелення 11 ГбГб//сс
каналівканалів

Використання протоколів LACP для створення
єдиного логічного інтерфейсу на IP-рівні.

РезультатиРезультати макетуваннямакетування показалипоказали недолікинедоліки LACPLACP::
•• ППотікотік одногоодного зз''єднанняєднання нене можеможе розподілятисьрозподілятись нана декількадекілька

каналівканалів,, аа значитьзначить нене можеможе перевищуватиперевищувати 11 ГбГб..
•• НедосконалеНедосконале програмнепрограмне забезпеченнязабезпечення підтримкипідтримки LACPLACP,, нене

підтримуюєтьсяпідтримуюється розподілрозподіл навантаженнянавантаження міжміж процесорамипроцесорами
вв багатоядернійбагатоядерній реалізаціїреалізації роутерароутера

•• ДрайвериДрайвери мережнихмережних 11 ГбГб карткарт длядля роутерівроутерів FREE BSDFREE BSD нене
ппіідтримуютьдтримують LACPLACP нана вихідвихід –– тількитільки нана вхідвхід..

•• LACPLACP нене підтримупідтримуєє запарелелюваннязапарелелювання каналівканалів зз різноюрізною
швидкістюшвидкістю,, тількитільки однаковоюоднаковою..
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ВпровадженняВпровадження технологіїтехнології
1010 ГбГб

СпробаСпроба мм''якогоякого поступовогопоступового переходупереходу нана більшібільші швидкостішвидкості ніжніж 11 ГбГб шляхомшляхом
запарелеленнязапарелелення портівпортів роутерівроутерів,, базованихбазованих нана FREE BSDFREE BSD нене вдаласьвдалась,,
томутому здійснюєтьсяздійснюється перехідперехід нана 1010ГбГб інтерфейсиінтерфейси.. ЗапаралеленняЗапаралелення
впровадженевпроваджене нана коммутаторахкоммутаторах зз використаннямвикористанням LACP.LACP.

ПеревагиПереваги 1010ГбГб технологіїтехнології::
•• ЗначнеЗначне,, нана порядокпорядок,, збільшеннязбільшення пропускноїпропускної здатностіздатності,, щощо даєдає

перспективуперспективу нана декількадекілька роківроків ізіз значнимзначним запасомзапасом нана стартістарті..
•• ШвидкістьШвидкість одногоодного зз''єднанняєднання можеможе дорівнюватидорівнювати 1010 ГбГб//сс..
•• 1010 ГбГб інтерфейсінтерфейс єє базовоюбазовою одиницеюодиницею технологіїтехнології DWDMDWDM*,*, зокремазокрема припри

використаннівикористанні λλ--каналівканалів..
•• ВикористанняВикористання орендованихорендованих λλ--каналівканалів стаєстає доцільнимдоцільним припри смугахсмугах,, щощо

перевищуютьперевищують 33--44 ГбГб//сс..

*)*) ПрокладенеПрокладене попо УкраїніУкраїні оптоволокнооптоволокно,, завдякизавдяки можливостямможливостям DWDMDWDM технологійтехнологій
привелопривело додо падінняпадіння вартостівартості λλ--каналівканалів тата доцільностідоцільності орендиоренди λλ--каналівканалів замістьзамість
прокладанняпрокладання власноговласного волокнаволокна.. ДоцільністьДоцільність власноговласного волокнаволокна нана міжміськихміжміських
ланкахланках 300300--400400 кмкм попо УкраїніУкраїні виникаєвиникає припри смугахсмугах більшебільше 4040 ГбГб..
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ВпровадженняВпровадження технологіїтехнології
1010 ГбГб

НедолікиНедоліки 1010ГбГб технологіїтехнології::
•• ВисокаВисока вартістьвартість мережногомережного обладнанняобладнання порівнянопорівняно зз

вартістювартістю 11 ГбГб обладнанняобладнання.. НаприкладНаприклад вартістьвартість XFPXFP (10(10ГбГб))
нана 1010 кмкм нана порядокпорядок більшебільше вартоствартостіі SFPSFP (1(1ГбГб)) нана 1010 кмкм..

•• ДужеДуже високависока вартвартіістьсть роутерівроутерів зз 1010 ГбГб інтерфейсамиінтерфейсами нана 1010--
2020 ГбГб пропускнимипропускними здатностямиздатностями..

•• НерозвинутийНерозвинутий ринокринок 1010 ГбГб ЕзернетЕзернет карткарт длядля серверівсерверів..
•• ЗначніЗначні початковіпочаткові фінансовіфінансові витративитрати длядля переходупереходу нана 1010 ГбГб,,

щощо нене відповідаєвідповідає плавноплавно зростаючимзростаючим потребампотребам..
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ОбладнанняОбладнання длядля
технологіїтехнології 1010 ГбГб

ОптичніОптичні модулімодулі::
•• XFPXFP –– модулмодуліі –– нана відстаньвідстань відвід 1010 додо 100100 кмкм –– основнийосновний масовиймасовий 1010ГбГб

стандартстандарт
•• SFP+SFP+ –– модулімодулі –– новийновий форматформат конструкціїконструкції тата протоколупротоколу,, формфакторформфактор

аналогічнийаналогічний 11ГбГб SFPSFP,, починаютьпочинають активноактивно впроваджуватисьвпроваджуватись..
КомутаториКомутатори
•• МаютьМають декількадекілька (2(2--3) 103) 10 ГбГб--портипорти,, аа іншіінші 11 ГбГб.. НаприкладНаприклад AlkatelAlkatel

OSOS6850 (6850 (підтримуєпідтримує весьвесь спектрспектр протоколівпротоколів 22--гого рівнярівня,, BGP, OSPFBGP, OSPF--
роутингроутинг, LACP, LACP іі інін.).) ПідтримуєПідтримує агрегаціюагрегацію.. ВартістьВартість ~~ 50005000 долдол.. ККомутаторомутатор
Juniper EX2500Juniper EX2500 нана 2424 портипорти 1100/1/1 ГбГб зз SFP+/SFPSFP+/SFP ~ 10000~ 10000 долдол..

РоутериРоутери магістральногомагістрального рівнярівня
•• ОрієнтаціяОрієнтація нана першомупершому етапіетапі припри смугахсмугах 33--44 ГбГб нана Intel Quadra XEONIntel Quadra XEON

серверисервери зз 1010 ГбГб ЕзернетЕзернет--картамикартами..
•• НаНа наступнихнаступних етапахетапах –– апаратніапаратні реалреалізаціїізації відвід Cisco, Juniper, Alcatel,Cisco, Juniper, Alcatel,

HuaweyHuawey.. ВартостВартостіі мінімальноїмінімальної конфігураціїконфігурації відвід 5000050000 доларівдоларів
•• НаНа сьогоднісьогодні дякуючидякуючи грантугранту НАТОНАТО вдалосьвдалось придбатипридбати Juniper MX80Juniper MX80 зз 44--мама

1010ГбГб портамипортами..

ЄЄ доситьдосить аргументованааргументована надіянадія нана значнезначне зниженнязниження цінцін нана 1010 ГбГб
обладнанняобладнання припри масовомумасовому впровадженнівпровадженні 1010 ГбГб..
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ВпровадженняВпровадження мультимультигігабітнихгігабітних
каналівканалів

1.1. ЗабезпеченийЗабезпечений 1010 ГбГб доступдоступ нана КиївськуКиївську точточккуу
обмінуобміну трафікомтрафіком ((IXIX--UA)UA) –– завантаженністьзавантаженність нана
сьогоднісьогодні ~~ 22 ГбГб

2.2. ВпровадженийВпроваджений 1010 ГбГб каналканал URANURAN ((ЛьвівЛьвів--
PIONIERPIONIER) () (потрібнопотрібно нене меншеменше 11 ГбГб швидкостішвидкості ––
постійнопостійно вільнавільна смугасмуга відвід суперкомпсуперкомп’’ютераютера вв
НТУУНТУУ ““КПІКПІ”” додо GEANT)GEANT)

3.3. ВпровадженийВпроваджений 1010 ГбГб внутрішньоміськийвнутрішньоміський
міжвузловийміжвузловий каналканал вв КиєвіКиєві ((напрямкинапрямки додо НТУУНТУУ
««КПІКПІ»»,, НАУНАУ,, КНЕУКНЕУ,, КНУБАКНУБА)) НаНа сьогоднісьогодні
завантаженістьзавантаженість ~~ 2,52,5 ГбГб

ЄЄ надіянадія нана появупояву нана ринкуринку 1010 ГбГб модулівмодулів попо одномуодному
волокнуволокну,, щощо значнозначно спроститьспростить перехідперехід нана 1010ГбГб..
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СервісСервіс відеоконференційвідеоконференцій
1.1. ВпровадженийВпроваджений сервіссервіс длядля відеоконференційвідеоконференцій нана основіоснові

програмногопрограмного забезпеченнязабезпечення TIXEO (TIXEO (http://http://www.tixeo.comwww.tixeo.com)) тата
апаратногоапаратного серверасервера:: 2xIntel Xeon Quadra 2,7 GHz, 162xIntel Xeon Quadra 2,7 GHz, 16 GbGb
MemoryMemory

2.2. СервісСервіс надаєтьсянадається зз ЛистопадаЛистопада 20102010 черезчерез ВЕБВЕБ інтерфейсінтерфейс
длядля користувачівкористувачів УРАНУРАН безкоштовнобезкоштовно заза адресоюадресою
((http://http://vc.uran.net.uavc.uran.net.ua//).). ПопередньоПопередньо організаторорганізатор конференціїконференції
повиненповинен отриматиотримати доступдоступ додо серверасервера зз правамиправами
організатораорганізатора конференціїконференції,, аа потімпотім,, користуючиськористуючись своїмисвоїми
можливостямиможливостями,, організуватиорганізувати іі провестипровести конференціюконференцію..

3.3. ЗЗ початкупочатку експлуатаціїексплуатації проведенопроведено 6565 відеоконференційвідеоконференцій..
4.4. СистемаСистема забезпечузабезпечуєє 3030 одночасниходночасних відеосесійвідеосесій тата декількадекілька

одночасниходночасних відеоконференційвідеоконференцій..

http://vc.uran.net.ua/
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СервісСервіс віртуальнихвіртуальних
персональнихперсональних кабінетівкабінетів

1.1. ПридбанийПридбаний іі впровадженийвпроваджений термінальнийтермінальний серверсервер
Windows 2008Windows 2008 встановленийвстановлений нана сервернусерверну
платформуплатформу:: 2xIntel Xeon Quadra 2,7 GHz, 162xIntel Xeon Quadra 2,7 GHz, 16 GbGb
((vcabvcab..uran.net.uauran.net.ua))

2.2. ПлануПлануєєтьсяться впровадитивпровадити телефоннийтелефонний сервіссервіс длядля
можливостможливостіі підключенняпідключення локальноголокального телефонутелефону,,
зокремазокрема мобільногомобільного,, додо локальноїлокальної машинимашини уу
власномувласному кабінетікабінеті науковцянауковця іі доступдоступ додо ньогонього зз
ІнтернетІнтернет.. ПрозороПрозоро будебуде передаватисьпередаватись голосголос..
ПрозораПрозора передачапередача відеовідео покипоки--щощо нене реалізованареалізована
((ScipeScipe,, ввіідеоконференціїдеоконференції,, учбовеучбове TVTV)) ЧекаємоЧекаємо
запланованихзапланованих рішеньрішень відвід МайкрософтМайкрософт..

mailto:vcab@uran.net.ua
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СервісиСервіси хмарниххмарних
технологійтехнологій

1.1. ДозволяютьДозволяють надаватинадавати користувачукористувачу послугпослуг
використаннявикористання програмногопрограмного забезпеченнязабезпечення ((SaaSSaaS ––
програмнепрограмне забезпеченнязабезпечення якяк сервіссервіс)),, послугипослуги
віртуальнихвіртуальних платформплатформ ((PaaSPaaS -- платформаплатформа якяк
сервіссервіс)) тата послугпослуг створеннястворення віртуальнихвіртуальних
структурструктур ((IaaSIaaS -- інфраструктураінфраструктура якяк сервіссервіс))

2.2. ПлануПлануєєтьсяться впровадитивпровадити сервісисервіси типутипу SaaSSaaS тата
PaaSPaaS можливоможливо вв рамкахрамках наступногонаступного грантугранту
((ЗакупкаЗакупка серверівсерверів тата програмногопрограмного забезпеченнязабезпечення))
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СхемаСхема реалізаціїреалізації доступудоступу додо сервісусервісу
віртуальнихвіртуальних персональнихперсональних кабінетівкабінетів
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СтратегічнаСтратегічна метамета

ЦентрЦентр зусильзусиль перенестиперенести нана створеннястворення іі
підтримкупідтримку вв мережімережі інформаційнихінформаційних

послугпослуг длядля наукинауки іі освітиосвіти..
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ДякуюДякую заза увагуувагу

БудуБуду радийрадий відповістивідповісти нана запитаннязапитання::
gal@uran.uagal@uran.ua
044044--454454--9988--1155
050050--446446--6868--0101
067067--403403--1818--8686
Skype:Skype: vgalaganvgalagan

mailto:gal@uran.ua

