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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Одним із найважливіших напрямків розвитку 

телекомунікаційних систем є забезпечення та підтримка високого рівня якості 

обслуговування користувачів. Однак стрімке зростання об’ємів та 

підвищення вимог до функціональних можливостей сервісів, що надаються 

телекомунікаційними системами, призводить до ускладнення протоколів 

управляння та передачі, а, відповідно, й до ускладнення мережевого 

обладнання. Саме ці чинники стали стримуючим фактором на шляху 

подальшого розвитку традиційних телекомунікаційних систем.  

Одним з найбільш перспективних підходів, що дозволяє покращити 

ефективність процесів надання сервісів є відокремлення функцій управління 

мережею від функцій передачі даних. Концепція програмно-конфігурованих 

мереж (Software-Defined Networking, SDN) повністю підтримує зазначений 

підхід. Згідно з концепцією SDN, перед контролером, як перед головним 

елементом системи управляння, постає задача формування та надання 

сервісів, які найбільш повно відповідають запитам користувачів.  

Однак, загальний перехід до використання SDN випереджає розвиток 

засобів та методів управління, розробка яких є однією з найбільш актуальних 

задач у процесі впровадження. Проблемою розвитку SDN є й те, що 

концепція не має остаточної кінцевої реалізації, а вимоги щодо її 

функціонування постійно змінюються. Незважаючи на те, що технологія SDN 

є досить молодою, вже існує понад 40 стандартів, які описують різні аспекти 

функціонування SDN, але, тим не менше, питання формування та надання 

комплексних сервісів, в умовах функціонування гетерогенної розподіленої 

мережі з підтримкою гарантованої якості обслуговування залишається 

відкритим.  

Впровадження механізмів Traffic Engineering (TE) дозволяє забезпечити 

досить високий рівень адаптації SDN до вимог користувачів та гарантує 

підтримку належного рівня якості сервісів, що надаються. Але, у більшості 

випадків, задача забезпечення належного рівня якості вирішується за рахунок 

введення структурної надмірності у мережевій інфраструктурі, що 

призводить до невиправданого підвищення результуючої вартості сервісів. 

Розробка та впровадження ряду методів та моделей, що дозволять 

динамічно корегувати склад комплексних сервісів, ефективно розподіляти 

мережеві ресурси під час надання сервісів, а також контролювати якість їх 

надання є перспективним напрямом розвитку систем мережевого управління 

SDN, позитивні результати якого дозволять підвищити якість обслуговування 

без значної структурної надмірності у мережі та збільшення вартості.  

Ефективність методів та моделей забезпечення якості обслуговування у  

SDN значною мірою залежить від методів аналізу структури та принципів 

формування комплексних сервісів. Виявлення взаємоблокувань, появи циклів 

та надмірності при використанні мережевих ресурсів на етапі впровадження 

та експлуатації дозволить уникнути ряду значних недоліків у процесі надання 
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сервісів, тим самим покращуючи якість та знижуючи вартість реалізації 

сервісів.  

Задачами розвитку концепції програмно-конфігурованих мереж, а саме 

дослідженням та удосконаленням методів надання сервісів з гарантованим 

рівнем якості, займаються як виробничі компанії, такі як Cisco, HP, IBM, 

Juniper так і міжнародні професійні організації - ONF, IRTF, IETF, ETSI, 

SDNRG. Методам дослідження та розробки системи управління, зокрема, 

моделям та методам аналізу коректності поведінки та розподілу мережевих 

ресурсів присвячено ряд робіт відомих дослідників - Макломса Б., Канін М., 

Менезес П., Томаса А., Шервуда Р., Захарова В. А., Смілянського Р. Л., Кучерявого 

А.Є., Чемерецкого Є.В. та ін. 

Ґрунтуючись на результатах аналізу попередніх досліджень, зроблено 

висновок про необхідність підвищення ефективності систем мережевого 

управління за рахунок розробки та вдосконалення методів та моделей 

формування і надання сервісів, що дозволять гнучко адаптувати мережеві 

ресурси до вимог користувачів та забезпечити належний рівень якості 

обслуговування.  

Виходячи з цього, науково-прикладна задача, що полягає у 

вдосконаленні існуючих та розробці нових моделей та методів управління та 

розподілу мережевих ресурсів, що дозволяють підвищити рівень якості 

обслуговування у SDN мережах, зокрема, забезпечують рівень доступності 

сервісів, що вимагається, а отже й тема дисертаційної роботи «Моделі та 

методи забезпечення якості обслуговування в програмно-конфігурованих 

мережах», що спрямована на вирішення зазначеної задачі, є актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана у відповідності до положень «Концепції Національної програми 

інформатизації», «Концепції національної інформаційної політики», 

«Концепції конвергенції телефонних мереж і мереж з пакетною комутацією в 

Україні», «Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні» та з 

«Основними положеннями розвитку інформаційного суспільства в Україні на 

2007-2015 роки». Матеріали дисертації знайшли впровадження в науково-

дослідній роботі (НДР): «Дослідження та розроблення перспективних 

телекомунікаційних технологій передавання мереж наступного покоління» 

(№ ДР 0115U000854), яка виконувалася в Одеської національної академії 

звязку ім. О.С. Попова та у виробничому процессі ТОВ «Евро-Ютрейд». 

Метою дисертаційної роботи є підвищення рівня якості 

обслуговування у SDN мережах за рахунок впровадження нових та 

вдосконалених моделей і методів аналізу, управління та розподілу мережевих 

ресурсів. 

Для досягнення поставленої мети у дисертаційній роботі розв’язано 

наступні наукові задачі: 

1. Проведено аналіз архітектури та принципів побудови SDN; 

2. Проведено аналіз методів управління ресурсами та методів 

забезпечення необхідного рівня якості обслуговування; 
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3. Розроблено метод формування комплексного сервісу з урахуванням 

показників якості обслуговування та поточного стану мережі;  

4. Розроблено метод динамічного розподілу пропускної спроможності 

каналів передачі даних під час надання комплексних сервісів; 

5. Вдосконалено алгоритм побудови дерева досяжності для моделей 

процесів формування та надання сервісів на базі апарату Е-мережі; 

6. Розроблено метод забезпечення доступності комплексних сервісів за 

рахунок використання показників ефективності мережевих ресурсів; 

7. Сформовано методику управління мережевими ресурсами, що 

дозволяє підвищити рівень доступності комплексних сервісів. 

Об’єкт дослідження – процеси управління якістю обслуговування 

формування та надання комплексних сервісів у SDN.  

Предмет дослідження – моделі та методи забезпечення якості 

обслуговування у програмно-конфігурованих мережах.  

Методи дослідження. Під час розв’язання поставлених задач, зокрема, 

при оцінці взаємодії мережевих елементів у процесі надання комплексних 

сервісів було використано положення теорії управління багаторівневими 

системами; положення теорії множин використано під час аналізу та 

формування складу комплексного сервісу; теорія масового обслуговування та 

теорія графів - під час вирішення задачі балансування навантаження у SDN 

мережі; апарат Е-мереж та методи аналізу розподілу ресурсів - під час оцінки 

коректності та ефективності розподілу мережевих ресурсів; методи 

імітаційного моделювання та математичної статистики – під час проведення та 

оцінки результатів експериментального дослідження.  

Наукова новизна отриманих результатів. В ході розв’язання наукової 

задачі було отримано наступні нові наукові результати:  

1. Подальший розвиток отримав метод формування та управління 

складом комплексного сервісу в SDN мережі. Новизною запропонованого 

методу є процес формування та динамічної зміни складових комплексних 

сервісів з урахуванням поточного стану мережі, що дозволяє забезпечити 

відповідний рівень якості обслуговування; 

2. Подальший розвиток отримав метод балансування навантаження, 

який дозволяє на основі аналізу поточного навантаження як на канал зв’язку, 

так і обчислювальний пристрій сформувати маршрут передачі даних, що 

дозволить забезпечити відповідний рівень якості обслуговування. Відмінною 

особливістю методу є використання «залишкових» мережевих ресурсів для 

передачі даних низького пріоритету;  

3. Подальший розвиток отримав метод структурного аналізу 

комплексних сервісів на базі апарату Е-мереж. Новизною запропонованого 

методу є можливість детектування зациклень, тупиків та збитковості у 

процесі розподілу мережевих ресурсів з урахуванням кількості запусків 

переходів; 

4. Вперше запропоновано метод підвищення доступності сервісів у SDN, 

що базується на динамічному розподілі копій як атомарних, так й комплексних 
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сервісів. Новизна методу полягає у використанні таких показників, як 

доступність сервісу при різних значеннях його популярності та завантаженості 

мережевих ресурсів у процесі його надання з метою своєчасного створення та 

видалення реплік.  

Обґрунтованість і достовірність отриманих в роботі нових наукових 

результатів забезпечена та підтверджена коректним використанням ключових 

положень добре відомого та апробованого математичного апарату – теорії 

розподілу інформації, теорії управління багаторівневими системами, теорії 

множин, теорії графів та поширеними підходами до процесу реплікації та 

методів балансування навантаження. 

Практичне значення одержаних результатів досліджень полягає в 

тому, що запропоновані математичні моделі і методи можуть бути використані 

підчас розробки, підтримки, проектування та впровадження різноманітних 

телекому-нікаційних систем та мереж, що базуються на хмарному підході та 

використанні концепції програмно-конфігурованих мереж, зокрема OpenFlow 

протоколу.  

Результати дисертаційної роботи також можуть бути рекомендовані до 

використання при проектуванні та вдосконаленні конвергентних 

телекомунікаційних систем, частково, у процесах надання сервісів. 

Запропоновані методи та моделі можуть бути використані як науково-

методична база для подальших досліджень функціонування та надання 

сервісів у різних типах розподілених мереж, що функціонують на основі 

концепції SDN. 

Особистий внесок здобувача. Усі основні наукові результати, що 

висвітлено в дисертаційній роботі, здобувач отримав самостійно. У роботі [1] 

автором розроблені формалізми, що визначають правила композиції та 

узгодження комплексних Web-сервісів, які дозволяють об'єднати елементи 

розподіленої інфокомунікаційної мережі в єдину систему. У роботі [2] 

автором запропоновано методи виявлення протиріч у твердженнях 

специфікації протоколу OpenFlow: метод послідовної перевірки формалізмів 

специфікації та метод побудови дерева досяжності графа станів протоколу, а 

також метод послідовного знаходження та перевірки формалізмів 

специфікації, які містять твердження, що потребує перевірки, дозволяє 

ефективно вирішити ряд вузько направлених задач. У роботі [3] основну 

увагу автора приділено особливостям інтеграції платформи управління 

OpenStack та SDN мережі. Проведено аналіз взаємодії мережевих елементів 

OpenStack та агентів SDN, а саме узгодженість функціонування плагіна 

нейтрон і контролерів SDN POX, DayLight. У роботі [4] автором проведено 

аналіз ефективність механізмів управління, а зокрема, алгоритмів 

балансування мережного навантаження, які дозволяють враховувати 

централізовану структуру та неоднорідний характер трафіку в SDN мережах. 

У роботі [5] автором запропоновано алгоритм балансування навантаження 

трафіку у SDN, розроблений алгоритм дозволяє відстежувати поточний стан 

мережі і реагувати на її зміни в режимі реального часу, що призводить до 
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уникнення перевантажень та сприяє раціональному використанню мережевих 

ресурсів. У роботі [6] автором запропоновано метод верифікації розподілених 

систем, що базується на модельному підході та дозволяє враховувати 

асинхронну природу комплексних сервісів. У роботі [7] автором 

проаналізовано методи оцінки показників якості обслуговування у мобільних 

мультисервісних мережах.  

Апробація основних положень дисертаційної роботи була проведена у 

ході п’яти конференцій та одного форуму, а саме у Другій Міжнародній 

науково-технічній конференції «Проблемы инфокоммуникаций. Наука и 

технологии (PIC S&T)» (2014 р., м. Харків, ХНУРЕ), у другій Всеукраїнській 

науково-технічній конференції «Проблеми розвитку глобальної системи 

зв’язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху CNS/ATM» 

(2014 р., м. Київ, Інститут аеронавігації НАУ), у Першій Міжнародній 

нуково-практичній конференції «Проблемы телекоммуникаций» (2014 р., м. 

Харків, ХНУРЕ), у Першій Міжнародній науково-технічній конференції 

«Проблемы электромагнитной совместимости перспективных беспроводных 

сетей связи ЭМС –2015» (2014 р., м. Харків, ХНУРЕ) та у 19-му 

Міжнародному молодіжному форумі «Радиоэлектроника и молодежь в ХХI 

веке» (2015 р.,  

м. Харків, ХНУРЕ) та у 14-ї Міжнародної конференції «Досвід розробки та 

застосування систем мікроелектроніки (CADSM'2017)» (2017 р., м. Славське). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 

семи наукових статтях. З них чотири наукові статті опубліковано в фахових 

наукових виданнях України [1-4] та три статті у зарубіжних фахових 

виданнях [5-7]. Матеріали дисертаційних досліджень у вигляді тез 

опубліковано в 6 збірниках науково-технічних конференцій, в тому числі й 

публікації, проіндексовані і наукових базах IEEExplore. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу та 

чотирьох розділів. Загальний обсяг роботи становить 172 сторінок, в тому 

числі 155 сторінок основного тексту, 28 рисунків та 5 таблиць на 8 сторінках. 

Список використаних джерел містить 127 найменувань, викладених на 17 

сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У вступі розкрито стан задач, що досліджуються, обґрунтовано 

актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету досліджень та ряд 

науково-практичних задач, що потребують вирішення задля досягнення 

поставленої мети. Наведено наукову новизну та практичну значимість 

отриманих результатів. Надано дані щодо апробації отриманих результатів та 

публікації автора за темою дисертації. 

У першому розділі проведено аналіз архітектури та складових 

компонент SDN мереж, розглянуто особливості їх побудови, архітектуру та 

механізми управління мережевими ресурсами. В якості однієї з найбільш 
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перспективних технологій побудови SDN мереж, що орієнтована на рівень 

управління послугами, обрано гібридну модель з підтримкою протоколу 

OpenFlow. Її перевагою є централізована система управління, де рівень 

мережевої інфраструктури або рівень передачі даних взаємодіє з 

управляючими елементами, зокрема SDN контролером, за допомогою 

управляючого OpenFlow протоколу.  

Аналіз механізмів формування та надання сервісів у SDN показав, що 

основні зусилля щодо розвитку даної мережевої технології спрямовані на 

організацію спільної роботи гетерогенних обчислювальних елементів у 

розподіленому мережевому просторі, в той самий час питанню забезпечення 

необхідного рівня якості обслуговування приділено недостатньо уваги.  

Так, завдяки основній особливості SDN мереж, процес управляння є більш 

прозорим: контролер, як централізований елемент управління, формує сценарій 

надання сервісів на основі вимог користувачів щодо якості обслуговування. З 

метою оптимізації процесу надання сервісів та раціонального використання 

мережевих ресурсів запропоновано зосередити увагу на декількох ключових 

критеріях, що підтримуються рядом рекомендацій та стандартів - ONF TR-502, 

ONF TR-516, ONF TS-017, ETSI GS NFV 002, IETF P1903.3.  

У сучасних рішеннях SDN в процесі формування сервісу значну увагу 

приділено збереженню та підтримці його функціональних вимог, у той самий 

час кількісні показники досить часто не враховуються, що у більшості 

випадків призводить до погіршення показників якості обслуговування.  

Розробка відповідних методів та моделей наряду з урахуванням 

функціональних характеристик, дозволять враховувати кількісні показники та 

раціонально розподіляти мережеві ресурси є рушеним напрямком розвитку 

управляння мережевими ресурсами SDN. На основі цього сформовано 

науково-прикладну задачу, що полягає у розробці методів формування та 

надання комплексних сервісів у SDN, які дозволять раціонально розподіляти 

ресурси відповідно до поточного стану мережі та за потребами QoS вимог 

користувачів. Наведено ряд методів та моделей TE, модернізація та 

впровадження яких дозволить підвищити ефективність системи управління та 

якість надання сервісів у цілому. Проведена декомпозиція сформованої 

науково-прикладної задачі на окремі завдання дослідження. 

У другому розділі з метою підтримки гарантованої якості надання 

мережевих сервісів та раціонального розподілу ресурсів рішення задачі 

управління зведено до розробки математичної моделі та методу формування 

комплексного сервісу та оптимізації процесів його надання; розроблено метод 

динамічного балансування мережевого навантаження; для перевірки 

збереження функціональних та нефункціональних властивостей сервісів 

розроблено метод структурного аналізу комплексних сервісів на базі апарату 

Е-мереж. 

Запропонований модельний підхід ґрунтується на використанні апарату 

Е-мереж. Вибір апарату Е-мереж обумовлено високим рівнем його 

універсальності та наявністю керуючих переходів.  
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Вихідна архітектура SDN та модель Е-мережі, що побудована з 

урахуванням запропонованого підходу, зображені на рис. 1. 

 
а)       б) 

Рис. 1. Архітектура SDN (а) та модель Е-мережі (б) 

 

Джерелом надання сервісів виступають сервери та обчислювальні 

елементи (ОЕ), а отримувачами є пристрої кінцевих користувачів. У рамках 

запропонованої моделі передача сервісу обумовлена характеристиками 

наступних складових: s ofP ,P  та функціонально залежить від sP . 

При вирішенні задачі формування комплексних сервісів значної ваги 

набирає значення функції, що відображає ефективність композиції відібраних 

атомарних сервісів – функції ефективності композиції сервісів. Функцію 

ефективності представлено за допомогою наступного рівняння:  
 

( ) ( ) ( ( , ), ( , )) ( , )W Sc E Х G P о b М о b L P M   ,                      (1) 

де ( )E X  - функція прибутковості надання комплексного сервісу, 

( ( , ), ( , ))G P о b М о b  - функція витрат на обслуговування мережевої 

інфраструктури, що залежить від таких показників, як вартість налаштування 

(o) та підтримки (b) мережевого обладнання та каналів зв’язку, ( , )L P M - 

штрафна функція, залежить від значення штрафу за порушення показників 

QoS узгоджених в SLA.  

При цьому, вибір ОЕ, що зазначено у рівнянні (1), визначається за 

допомогою наступного:  

si

si

P si

si

P 1,використовується у якості істочнику комплексного сервісу, 

k 0<P 1,як істочник атомарного сервісу,

P 0,  не використовується. 




 
 

       (2) 

 

Ефективність передачі даних по обраному каналу визначається як: 
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IN

ij
CP

max|Th( Mt ) 


 , ij0 Mt 1  ,                                             (3) 

де IN  – загальна інтенсивність передачі даних, ijTh( Mt ) – загальна 

пропускна спроможність каналу передачі, СP – політика управління 

мережевим навантаженням.  

Вибір каналу передачі даних, що зазначено у рівнянні (1), визначається 

за допомогою наступної системи рівнянь: 

1

0 1

0

ij

ij

Mt ij

ij

Mt ,використовується у якості основного каналу,

Th <Mt ,як складовий канал,

Mt , не використовується. 

 


 




                      (4) 

Максимізація значення функції ефективності композиції сервісів 

можлива за рахунок підвищення функції прибутковості, що можливо 

виконати за рахунок підвищення показників якості обслуговування 

відповідно до RFC 7149 та IETF P1903.3.  

З метою підвищення значень функції прибутковості розроблено метод, 

в основі якого лежить комбінація об'єднання атомарних сервісів з метою 

отримання максимального значення функції ( )E X . Метод ґрунтується на 

пошуку оптимального співвідношення /
siPk ToS  з можливістю динамічної 

заміни функціонально еквівалентних атомарних сервісів у складі 

комплексного. Структурна схема методу формування та зміни складових 

комплексного сервісу зображено на рис. 2.  

Значення параметрів QoS, які враховуються у SLA, задано множиною    

SLAQoS . Множина K – значення параметрів QoS, що не задовольняють SLA. 

Множина D – значення параметрів QoS, що не задовольняють SLA. Множина 

H – параметри QoS, що необхідно максимізувати. 

Раціональне використання мережевих ресурсів передбачає розподіл 

пропускної спроможності каналів з урахуванням поточних ToS  і, відповідно 

до рівнянь (3) та (4), обирається з урахуванням значення /
ijMtTh ToS .  

1

np s

ij p

n
Sa ( t )

Mt ( t ) Sa ( t )

i

Th
maxTh Th

k

  ,                                           (5) 

де 
ijMt ( t )Th - максимальна полоса пропускання каналу ijMt  за час t, 

pSa ( t )Th  - 

полоса пропускання, що використовується для передачі даних з високим 

рівнем пріоритету, 
np sSa ( t )Th  - полоса пропускання, що використовується для 

передачі даних з низьким рівнем пріоритету відповідно до ToS, k  – параметр 

обмеження, 1k  . 

Структурна схема методу динамічного розподілу пропускної 

спроможності каналів зв'язку у програмно-конфігурованих мережах наведено 

на рис. 3. 
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Рис. 2. Метод формування складу комплексного сервісу з урахуванням 

показників якості обслуговування 

 

З метою аналізу та оцінки ефективності запропонованого методу 

динамічного розподілу пропускної спроможності каналів зв'язку у SDN 

мережах проведено імітаційний експеримент. Сформовано модель SDN 

мережі, що функціонує з використанням стандартних алгоритмів 

балансування навантаження Round Rоbin та Central Queuing та розробленого 

методу розподілу пропускної спроможності. 

У ході проведення порівняльного аналізу результатів, отриманих під 

час роботи імітаційної моделі при використанні таких алгоритмів 

балансування навантаження як Round Rоbin, Central Queuing та із 

застосуванням розробленого методу розподілу пропускної спосібності було 

отримано наступні результати (табл. 1, табл. 2). 
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Рис. 3. Структурна схема методу динамічного розподілу пропускної 

спроможності каналів зв'язку у програмно-конфігурованих мережах 
 

 

Таблиця 1 

Порівняння завантаження каналів передачі при використанні різних 

алгоритмів балансування (від OpenFlow комутатору 0 до Серверу 1), % 
 Round Rоbin Central Queuing Proposed method 

Маршрут 1 0,305 0,390 0,399 

Маршрут 2 0,411 0,745 0,585 

Маршрут 3 0,899 0,842 0,570 

 

Таблиця 2 

Порівняння середньої затримки при використанні різних алгоритмів 

балансування (від OpenFlow комутатору 0 до Сервер 1), мс 
 Round Rоbin Central Queuing Proposed method 

Маршрут 1 0,300 0,390 0,320 

Маршрут 2 0,617 0,445 0,335 

Маршрут 3 0,450 0,542 0,370 
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Застосування запропонованого методу дозволяє уникнути 

перевантаження каналів передачі за рахунок того, що залишкова вартість 

полоси пропускання каналу використовується для передачі даних з низьким 

пріоритетом. Отримані результати вказують на те, що запропонований 

алгоритм балансування навантаження дозволяє підвищити ефективність 

використання каналів передачі на 7% та зменшити середню затримку загалом 

на 16% у порівнянні з динамічним алгоритмом Central Queuing. 

Перевірку збереження функціональних та нефункціональних вимог у 

процесі надання сервісів запропоновано проводити на моделі Е-мережі SDN 

шляхом аналізу таких алгоритмічних властивостей, як обмеженість, 

досяжності, жвавість, збереження та безпечність. 

В якості методу аналізу розглянуто застосування матричних рівнянь, 

формальних граматик та дерева досяжності. Вдосконалено метод побудови 

дерева досяжності, що дозволяє враховувати типи переходів Е-мережі. 

Дерево досяжності Е-мережі задано наступною множиною: 

G( D ) P,H ,  ,                                                     (6) 

де 1 2 nP { p , p ,..., p }  – множина вершин-позицій дерева, що відповідає 

множині досяжних розміток Е-мережі реалізації протоколу fD( M ) ; 

ij j jH {e }( p , p V )    – множина переходів, активність яких призводить до 

досягнення певної розмітки 'M , 
'

fM D( M ) ; : f ( H P )   – функція 

спрацьовування переходів, fM  - заключне маркування.  

Структурна схема алгоритму побудови модифікованого дерева 

досяжності Е-мережі наведена на рис. 4. 

Загальний вигляд дерева досяжності, що включає множину усіх 

можливих гілок, запропоновано нотувати наступним чином: 
n m l j n m l j n m l j

f 1 2 3 k 1 2 3 n 1 2 3 p

k n p

T( M ) ( p ,p ,p ,..., p ) ( p ,p ,p ,..., p ) ( p ,p ,p ,..., p )   ,       (7) 

де змінні n, m, l , j  відображають кількісне значення проходжень 

міткою зазначених вершин-позиції, значення n , m, l , j  можуть бути 

однаковими. 

Застосування запропонованого методу побудови дерева досяжності 

дозволило розв’язати такі задачі, як аналіз розподілу ресурсів, збереження 

функціональних та нефункціональних властивостей. 

У третьому розділі з метою забезпечення гарантованої якості 

обслуговування в SDN мережах розроблено метод динамічного розподілу 

копій атомарних та комплексних сервісів. У рамках вирішення поставленої 

задачі проведено аналіз існуючих методів реплікації сервісів, наведено їх 

переваги та недоліки. Визначено, що основним критерієм, що має найбільший 

вплив на результуюче значення якості обслуговування є показник доступності 

сервісів. 
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Рис. 4. Модифікований алгоритм побудови дерева досяжності Е-мережі SDN 

мережі 

 

В умовах застосування реплікації сервісів, як методу підвищення їх 

доступності та забезпечення гарантованої якості обслуговування в SDN, 

запропоновано використовувати метод динамічної реплікації сервісів, що 

складається з наступних етапів: визначення моменту прийняття рішення щодо 

формування нової репліки сервісу, визначення необхідної кількості реплік 

сервісу, що задовольнить потреби користувачів, та їх розміщення на ОЕ, а 

також встановлення моменту прийняття рішення щодо видалення репліки 

сервісу. 
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Прийняття рішення про необхідність реплікації сервісу здійснюється на 

підставі результатів аналізу інтенсивності запитів користувачів на надання 

сервісу та ступеня деградації QoS за умови зростання його популярності.  

SDN контролер з періодичністю updateT  виконує підрахунок числа запитів 

кожного типу сервісу. У разі, якщо кількість запитів на надання i-го типу 

сервісу, що надійшли з одного фрагмента мережі, перевищує поріг реплікації 

a j i iсnt(Cl ( SourseIP ),RL [TS ]) Th(TS )  і призводить до погіршення якості 

обслуговування, то SDN контролер приймає рішення про необхідність 

запуску процесу реплікації. 

Кількість реплік i-го типу сервісу, розподілених між фрагментами 

мережі, запропоновано визначати за допомогою наступного рівняння: 

( )( )
( )

( )

R SoursIP i

R i i

R i

F TS
n TS mTS

F TS

 
  
  

,                                               (8)  

де ( )( )R SoursIP iF TS  - фактор реплікації, що відповідає певному фрагменту 

мережі – локальному чи віддаленому, ( )R iF TS  - сумарний фактор 

реплікації, imTS  - загальна кількість копій i-го типу сервісу. 

Розроблений метод динамічної реплікації з урахуванням етапу 

формування, розміщення та видалення реплік сервісу у SDN мережі наведено 

на рис. 5. 

Якщо в ході перевірки встановлено, що значення лічильника 

( ( ), ( )) ( )a i i iCNTD Cl TS DestIP TS D TS  менш порогового значення ( )iD TS , то 

SDN контролером приймається рішення про видалення репліки i-го типу 

сервісу, непопулярного на даному ОЕ. Поріг видалення репліки є динамічним 

і може істотно відрізнятися для різних типів сервісів.  

Розроблений метод реплікації сервісів дозволяє підвищити доступність 

та ефективність надання сервісів за рахунок своєчасного формування та 

видалення копій різних типів сервісів та їх раціонального розподілення між 

фрагментами розподіленої мережі. 

У четвертому розділі на основі розроблених методів формування 

комплексного сервісу з урахуванням показників якості обслуговування та 

комплексного методу динамічної реплікації сервісів розроблено узагальнений 

метод управління запитами користувачів. 

Метод базується на моделі (рис. 6), що використовує дворівневий підхід 

пошуку. Пошук спочатку виконується на рівні OpenFlow комутатор, потім 

запит передається до центрального контролеру. 
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Рис. 5. Метод динамічної реплікації сервісів 

 

З метою аналізу ефективності запропонованого методу проведено 

імітаційний експеримент в ході якого імітувалось навантаження на сервіси, та 

досліджувалось як впровадження реплікації впливає на доступність сервісу. У 

ході проведення експерименту проаналізовано значення такого показника, як 

кількість відмов у обслуговуванні, що індексувалася кількістю відкинутих 

пакетів. Динаміка зміни даних показників у режимі без реплікації та в режимі 

з реплікацією наведена на рис. 7, а (без реплікації), б (з реплікацією).  

Так, кількість відмов у обслуговуванні при використанні 

запропонованого механізму реплікації в 14 разів менше, ніж у режимі без 

реплікації. 
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Рис. 6. Функціональна схема методу управління запитами користувачів 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                               б) 

                                Рис. 7. Кількість відмов у обслуговуванні  

 

ВИСНОВКИ  

В роботі розв'язана актуальна науково-прикладна задача, що полягає 

у вдосконаленні існуючих та розробці нових моделей та методів управління 

хв. хв. 

шт. шт. 
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та розподілу мережевих ресурсів, що дозволяють підвищити рівень якості 

обслуговування у SDN мережах зокрема забезпечують рівень доступності 

сервісів, що вимагається. 

За підсумками вирішення науково-прикладної задачі зроблені наступні 

висновки: 

1. Аналіз поточного стану та перспектив розвитку 

телекомунікаційних систем та мереж показав, що все частіше на сучасне 

мережеве обладнання, а саме на комутатори та маршрутизатори, накладається 

ряд додаткових функцій, що призводить до їх ускладненого функціонування 

та негативно впливає на якість обслуговування. Одним з методів 

удосконалення процесів надання сервісів є відокремлення функцій 

управління від функцій передачі даних. Саме на цьому принципі 

відокремлення рівня управління від рівня передачі даних базується концепція 

SDN.  

2. Розроблений метод динамічного управління складом комплексних 

сервісів за рахунок зміни їх складових у SDN мережах дозволяє формувати та 

управляти складом комплексного сервісу з урахуванням поточного стану 

складових сервісів при формуванні комплексного сервісу, що призводить до 

забезпечення необхідного рівня QoS. 

3. Розроблено метод динамічного розподілу пропускної спроможності 

каналів зв’язку у програмно-конфігурованих мережах, що базується на 

принципах розподілення залишкової пропускної спроможності. Застосування 

даного методу дозволяє уникнути повного завантаження та перевантаження 

каналу передачі. 

4. Визначено, що запропонований метод балансування навантаження 

дозволяє підвищити ефективність використання каналів передачі на 7% та 

зменшити середню затримку загалом на 16% у порівнянні з динамічним 

алгоритмом Central Queuing, а застосування розробленого методу реплікації 

сервісів дозволяє підвищити доступність сервісу в 14 разів у випадку 

перевантажень. 

5. З метою аналізу ефективності розподілу мережевих ресурсів 

запропоновано проводити аналіз функціональних та нефункціональних 

властивостей сервісу за допомогою модельного підходу. У якості 

математичного апарату моделювання запропоновано використовувати апарат 

Е-мереж. Запропоновано проводити аналіз таких алгоритмічних 

властивостей, як: обмеженість, активність, досяжність та безпечність. 

6. Розроблено метод динамічної реплікації, який дозволяє підвищити 

доступність сервісів у разі зростання популярності сервісу у SDN мережі.  

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Ткачева Е.Б. Метод верификации комплексных Web-сервисов /  

Е.Б. Ткачева, С. Иссам,  Я. А. Раед // Проблемы телекоммуникаций. – № 1 (13), – 2014. 

–   

С. 63 - 73: http://pt.journal.kh.ua/2014/1/1/141_tkacheva_soa.pdf . 

http://pt.journal.kh.ua/2014/1/1/141_tkacheva_soa.pdf


17 

2. Tkachova. O. Methods of contradiction detect in OpenFlow protocol 

specification / O. Tkachova, Abdulghafoor Raed Yahya // Radiotekhnika: All-Ukr. 

Sci. Interdep. Mag. – №. 183,– 2015. – P.53-58. 

3. Tkachova O. B. Integration SDN controllers into Openstack. Evaluition 

of performance and reliability / O. B. Tkachova, Mohamed Jamal Salim, Raed 

Yahya Abdulghafoor // Системи обробки інформації збірник наукових праць. – 

Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені І. Кожедуба,  –  2015. –  

№13(135), – 2015. – С.140-144. 

4. Tkachova O.B. Performance analysis of load balancing mechanisms in 

Software-Defined Networking / O.B.Tkachova, Abdulghafoor Raed Yahya, Hassan 

Mohamed Muhi-Aldeen // Radiotekhnika: All-Ukr. Sci. Interdep. Mag. –№187, – 

2016.– P.197-203.  

5. Tkachova O. A Load Balancing Algorithm for SDN / O.Tkachova, Uzor 

Chinaobi, Abdulghafoor Raed Yahya  // Scholars Journal of Engineering and 

Technology (SJET) ISSN 2321-435X (Online) Sch. J. Eng. Tech., –  Vol 4(11), – 

2016. – Р. 527-533.  

6. Tkachova O. Verification method of complex Web-services / 

O.Tkachova, Issam Saad, Abdulghafoor Raed Yahya.// Journal of Future Internet, – 

Vol. 1(1), – 2014. – P. 1-15. 

7. Al-Zayadi Haider. Improve Quality Of Service (QoS) Using Equalization 

Techniques / Al-Zayadi Haider, Samer Salah Thabit,  Raed Yahya Abdulghafoor // 

International Journal of Science and Research, –  Vol. 4(7), – 2015. – P. 707-710. 

8. Tkachova O. A method of conformity checking for openflow protocol 

specification / O.Tkachova, Abdulghafoor Raed Yahya // Современные 

информационно-телекоммуникационные технологии. Материалы научно-

технической конференции, 17-10 ноября 2015, Киев, Украина – С.76-78. 

9. Tkachova O. Analysis of flow management algorithms in OpenFlow-

based networks / O.Tkachova, Abdulghafoor Raed Yahya // Всеукраїнська 

науково-практична конференція молодих учених і студентів «Проблеми 

навігації і управління рухом» – Київ, Інститут аеронавігації НАУ – 23-25 

листопада, 2015. – P. 106. 

10. Abdulghafoor Raed Yahya. A method for increasing services availability 

of cloud computing / Abdulghafoor Raed Yahya, O.Tkachova // Інфокомунікації - 

сучасність та майбутнє. П'ята міжнародна науково-практична конференція, 

Україна, Одеса, 29-30 жовтня, 2015. - P.103-106 

11. Tkachova O. An analysis of SDN-OpenStack integration / O.B. 

Tkachova, Mohammed Jamal Salim, Abdulghafoor Raed Yahya, // Second 

International IEEE Conference «Problems of Infocommunications. Science and 

Technology» PICS&T–2015, 13–15 October 2015: proc. of the conf. – Kharkiv, 

Ukraine, 2015. – P.60 – 62. 

12. Tkachova O. A network load balancing algorithm for overlay-based SDN 

solutions  / O.B. Tkachova, Abdulghafoor Raed Yahya  // Second International 

IEEE Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology» 



18 

PICS&T–2016, 4–7 October 2016: proc. of the conf. – Kharkiv, Ukraine, 2016. – 

P.139-141. 

13. Tkachova O. A model of load distribution between data center’s 

computing nodes / O.B. Tkachova,  Abdulghafoor Raed Yahya // 14th International 

Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in 

Microelectronics (CADSM), 21-25 February, 2017 – P. 357-359.  

 

АННОТАЦИЯ 

Раед Яхя Абдулгхафур. Модели и методы обеспечения качества 

обслуживания в программно-конфигурируемых сетях. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.12.02 – телекоммуникационные системы и сети. 

Одесская национальная академия связи им. А. С. Попова, Одесса, 2017. 

Диссертационная работа посвящена решению актуальной задачи, 

заключающейся в повышении уровня качества обслуживания в программно-

конфигурируемых сетях путем совершенствования моделей и методов 

формирования и предоставления сервисов.  

Ограниченность возможностей традиционных телекоммуникационных 

сетей: значительным усложнением сетевого оборудования, протоколов 

управления и передачи данных, и, как следствие, либо повышением 

результирующей стоимости, либо значительным ухудшением качества 

сервисов стала причиной роста популярности концепции программно-

конфигурированных сетей. Однако, анализ методов управления ресурсами в 

программно-конфигурируемых сетях показал, что основные усилия по 

развитию данной технологии направлены на организацию совместной работы 

гетерогенных распределенных сетевых компонент, в то же время, вопросам 

обеспечения требуемого уровня QoS уделено недостаточно внимания. С 

целью устранения подобного недостатка в работе предложен ряд методов и 

моделей поддержки качества обслуживания, которые позволяют охватить 

весь жизненный цикл процесса предоставления сервисов: разработан метод 

формирования комплексного сервиса с учетом требований к показателям 

качества обслуживания и метод динамического распределения пропускной 

способности каналов связи, позволяющий оптимизировать процесс 

предоставления сервисов; разработан метод анализа корректности 

распределения сетевых ресурсов в процессе предоставления сервиса и метод 

обеспечения доступности сервисов за счет применения технологии 

репликации. 

Метод формирования комплексного сервиса с учетом требований к 

показателям качества обслуживания основан на оценке обобщенного значения 

функции эффективности. Значение функции эффективности напрямую зависит 

от показателей QoS атомарных сервисов, композиция которых формирует 

комплексный сервис. Выбор атомарных сервисов с требуемым значением QoS 

показателей и возможность динамической замены атомарных сервисов, в случае 
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деградации QoS, позволяет обеспечить требуемый уровень качества 

комплексного сервиса. 

Метод анализа корректности распределения сетевых ресурсов 

позволяет выполнить проверку соблюдения основных функциональных и 

нефункциональных свойств в процессе формирования и предоставления 

сервиса. Задача анализа сведена к решению задачи анализа основных 

алгоритмических свойств модели Е-сети таких, как ограниченность, живость, 

достижимость, безопасность и сохраняемость путем разбора дерева 

достижимости. 

Разработанный метод репликации, базирующийся на динамическом 

принятии ряда решений, таких как выбор момента времени для создания и 

удаления реплик, расчет их количества и определение месторасположения, в 

соответствии с текущим состоянием сети и объемом поступающих запросов 

позволяет обеспечить заданный уровень качества обслуживания при любых 

изменениях сетевой нагрузки.  

С целью обеспечения необходимого уровня доступности сервисов 

согласно разработанному комплексу моделей и методов предложена методика 

управления запросами пользователей. При оценке результатов эксперимента 

установлено, что разработанные методы позволяют повысить эффективность 

использования каналов передачи на 7%, уменьшить среднюю задержку на 

16% и повысить доступность сервиса в 14 раз в случае перегрузок. 

Ключевые слова: программно-конфигурируемая сеть, качество 

обслуживания, комплексный сервис, балансировка нагрузки, доступность 

сервиса, порог репликации, Е-сеть. 

 

АНОТАЦІЯ 

Раед Яхя Абдулгхафур. Моделі та методи забезпечення якості 

обслуговування в програмно–конфігурованих мережах. –  Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. Одеська 

національна академія зв'язку ім. О. С. Попова, Одеса, 2017. 

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню актуальної задачі, що 

полягає у підвищенні рівня якості обслуговування в програмно–

конфігурованих мережах шляхом вдосконалення методів і моделей 

формування та надання послуг. 

Аналіз методів управління ресурсами програмно–конфігурованих 

мережах показав, що основні зусилля у розвитку даної технології направлено 

на погодження взаємодії гетерогенних розподілених мережевих компонентів 

під час надання послуг, в той час, як питанням забезпечення необхідного 

рівня якості обслуговування (QoS) на сьогодні приділено недостатньо уваги. 

З метою усунення виявленого недоліку в роботі запропоновано ряд 

методів, що дозволяють охопити повний цикл надання сервісів у програмно–

конфігурованих мережах: розроблено метод формування комплексних 

сервісів з урахуванням вимог до показників QoS, метод динамічного 



20 

розподілу пропускної спроможності каналів зв’язку у програмно-

конфігурованих мережах, метод аналізу коректності розподілу мережевих 

обчислювальних ресурсів у процесі надання послуг та метод забезпечення 

доступності сервісів. 

В основі методу формування комплексних сервісів покладено 

урахування вимог до показників QoS та їх вплив на сумарне значення функції 

ефективності комплексного сервісу. Метод динамічного розподілу 

пропускної спроможності каналів зв’язку у програмно-конфігурованих 

мережах, що запропоновано у роботі, базується на принципах розподілення 

залишкової пропускної спроможності з урахуванням коефіцієнту 

завантаження каналу та пріоритету послуги, що надається. Метод аналізу 

коректності розподілу мережевих обчислювальних ресурсів дозволяє 

перевірити, чи збережені основні функціональні і нефункціональні 

властивості в процесі формування і надання послуг, що, у свою чергу, 

дозволяє своєчасно корегувати стан мережі.  

На базі розроблених моделей та методів запропоновано узагальнену 

методику управління запитами користувачів в програмно–конфігурованих 

мережах.  

Ключові слова: програмно–конфігурована мережа, якість 

обслуговування, комплексний сервіс, балансування навантаження, 

доступність сервісу, поріг реплікації, Е–мережа. 

 

ANNOTATION 

Raed Yahya Abdulghafoor. Models and methods of quality of service 

assurance in Software–Defined Networking. – Manuscript.  

Dissertation for candidate of technical sciences degree in specialty 05.12.02 

– telecommunication systems and networks. Odesa National О. S. Popov Academy 

of Telecommunications, Odesa, 2017. 

The dissertation is devoted to solving the actual problem devoted to 

improving the quality of service in Software-Defined Networking by improving the 

methods and models of the formation and provision of services. 

Analysis of methods of resource management Software-Defined Networking 

has shown that the main effort in the development of technologies aimed at 

coordination of interaction between heterogeneously distributed network 

components for providing services while the issue of providing the required level of 

quality of service (QoS) today paid insufficient attention. 

To eliminate the current problem several methods are proposed in the work. 

The methods allow reaching full cycle of services providing in Software-Defined 

Networking: the method of formation of integrated services to meet the 

requirements to that of QoS, the method of load balancing channels imposed 

virtualized network analysis method correctness distribution network computer 

resources in the process of providing services and the method of ensuring 

availability of services. 
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The method of dynamic load balancing of overlay network is proposed in the 

work. The method of analysis of the correct distribution of network computing 

resources allows you to check whether the main functional and non–functional 

properties are preserved in the process of formation and provision of services, 

which, in turn, allows you to timely correct the state of the network. The proposed 

method of replication, based on dynamic decision–making, on choosing the 

moment of creating and deleting replicas, calculating their number and determining 

the location, according to the current load on the computing elements, allows you 

to provide a specified level of quality of service at any change in network load. 

Based on the developed models and methods, a generalized method for 

managing user requests in Software-Defined Networking is proposed. 

Key words: Software-Defined Networking, quality of service, composite 

service, load balancing, reachability, replication threshold, Е–network. 
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