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ПРОГРАМНО-РЕКОНФІГУРОВАНІ МЕРЕЖІ, СВОРЮВАНІ НА ОСНОВІ 
API 

 
Розглянемо ПКМ, створюванe на основі існуючих API. Якщо забезпечити 

мережні пристрої можливістю розпізнавання більш широкого набору команд 
API, за допомогою яких контролер зможе гнучко управляти пристроями і всієї 
мережею, то це і буде ПКМ, реалізованою через існуючі API (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – ПКМ, створена на основі інсуючих API 
 

Для створення ПКМ за такою схемою деякі виробники обладнання 
модернізують існуючі API на пристроях. Наприклад, замість традиційних CLI і 
SNMP впроваджується RESTful API . Механізми CLI і SNMP давно розроблені і 
використовуються при виконанні мережних налаштувань. Але в даний час, 
коли необхідно оперативно, динамічно управляти великою мережею або 
центром обробки даних, ці механізми є занадто громіздкими і незручними. Їм 
на зміну прийшов новий механізм - RESTful API. В останні роки цей механізм 
став найбільш поширеним при передачі API-запитів по мережі. Технологія 
RESTfull API працює з використанням протоколу передачі гіпертексту HTTP. 
Технологія RESTful API є відносно простою і легко розширюється. У ПКМ, 
створених на основі існуючих API, є ряд переваг. Вони працюють зі 
звичайними, не модернізованими комутаторами. Тобто не потрібно 
впровадження комутаторів з підтримкою стандарту OpenFlow. 

Ще одна перевага такого підходу полягає в тому, що в певній мірі 
підвищується гнучкість управління мережею. Наступна перевага - 
використання наявних API дозволяє побудувати мережу з централізованим в 
певних межах управлінням. Це веде до більшої відкритості в мережевих 
архітектурах, так як виробники змушені відкривати специфікації інтерфейсів 
свого фірмового обладнання. Останнє необхідно для розробки і нормальної 
експлуатації додатків сторонніми розробниками. 
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