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ОГЛЯД ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ОВЕРЛЕЙНИХ МЕРЕЖ 

 

Сучасні мережні технології – це складний набір взаємозв'язаних 
протоколів, інтерфейсів і алгоритмів взаємодії різних пристроїв, правильне 
спільне застосування яких дозволяє вирішувати широке коло завдань щодо 
забезпечення інформаційного обміну. Топології мереж, сформовані в результаті 
тривалого історичного розвитку шляхом нашарування різних технологій, 
відрізняються складністю і різноманітністю. 

Найважливішим протоколом стека TCP/IP є протокол IP (Internet 
Protocol), на якому побудовано все взаємодія як в інтернеті, так і в локальних 
мережах. Він не був розрахований на роботу в мережах такого масштабу, який 
має сьогодні Інтернет, і на певному етапі розвитку зіткнувся з наступними 
проблемами: 

- лавиноподібне зростання складності маршрутизації великого числа 
мереж; 

- залежність адреси від провайдера, складність масового зміни адрес; 
-  вичерпання IP-адрес. 
Для вирішення останньої проблеми найбільш ефективним, і як наслідок 

найбільш поширеним, засобом є трансляція мережевих адрес. Дана технологія 
дозволяє замінювати адреси великого числа комп'ютерів в локальній мережі на 
одну адресу шлюзу у зовнішній мережі, якої, як правило, є інтернет. Крім 
економії IP-адрес, використання NAT також призводить до підвищення безпеки 
за рахунок приховування інфраструктури внутрішньої мережі, однак дана 
технологія має важливий недолік – внутрішня мережа, яка перебуває за 
пристроєм NAT, виявляється ізольованою від зовнішніх з'єднань і повністю 
«невидима» з Інтернету. Така ситуація є неприйнятною для територіально 
розподілених організацій, чиї інформаційні ресурси розосереджені по декількох 
внутрішніх мережах, тому для забезпечення зв'язку між ними створюють 
оверлейні мережі, в основі яких лежать дві технології: шифрування і 
тунелювання. 

Завдання тунелювання – процес, в ході якого створюється логічне 
з'єднання між двома кінцевими точками за допомогою інкапсуляції різних 
протоколів. Інкапсуляція – це процес передачі даних з верхнього рівня додатків 
вниз по стеку протоколів до фізичного рівня. При просуванні пакету даних за 
рівнями зверху вниз кожен новий рівень додає до пакету свою службову 
інформацію у вигляді відповідних заголовків. 

Таким чином, тунелювання допомогає інкапсулювати, а точніше, 
убезпечити, потік данних від сторонніх сервісів. 
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