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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Одним із головних сучасних пріоритетів України є 

формування та розвиток національного сегмента інформаційного суспільства і 

входження нашої країни до світової інформаційної спільноти. 

Процеси інформатизації, формування інформаційного суспільства 

ґрунтуються на загальному для всіх країн технологічному фундаменті, яким є 

інформаційно-комунікаційна інфраструктура. Сучасні конвергентні мережі маючи 

надскладну інфраструктуру потребують нових методів дослідження, а саме: 

удосконалення теорії оптимальних методів оброблення та передавання інформації, 

розроблення нових принципів побудови пристроїв для оптимального управління, 

методів побудови мереж, систем, здатних до самоорганізації. 

Упродовж останніх десятиліть вчені займаються вирішенням цих досить 

складних проблем. Аналіз науково-технічної літератури показує, що проблемам 

дослідження побудови ефективних систем управління, розвитку теорії оптимізації та 

теорії інформації присвячено цілий ряд робіт вітчизняних та закордонних вчених. 

За їх висновками встановлено, що можливості традиційних мереж обмежені, 

не відповідають сучасним вимогам і є стримуючим чинником на шляху 

впровадження інноваційних інфокомунікаційних послуг. 

Існуючі мережні архітектури розроблялися без урахування потреб 

сьогоднішніх користувачів і операторів мереж зв'язку, внаслідок чого проявляються 

такі обмеження діючих мереж, як складність в обслуговуванні, неузгодження 

політики безпеки, QoSі ін., труднощі масштабування, залежність від виробників 

обладнання. Все це призводить до того, що розвиток мереж загальмовується. 

Невідповідність можливостей мереж вимогам ринку зумовила появу принципово 

нового підходу до їх побудови - створення програмно-конфігурованих мереж 

(Software-Defined Network, SDN). Мережі SDN дозволять трансформувати існуючі в 

даний момент статичні мережі в гнучкі, програмовані платформи з інтелектом для 

динамічного розподілу ресурсів, з масштабованістю - для підтримки 

великомасштабних центрів обробки даних та із віртуалізацією - для роботи в 

динамічному, високоавтоматизованому і безпечному хмарному середовищі. 

Одним із важливих наукових завдань на шляху активного становлення мереж 

SDN є удосконалення побудови таких мереж на базі теорії масового 

обслуговування, що зумовлює необхідність дослідження методів 

багатокритеріальної оптимізації параметрів програмно-конфігурованих мереж та 

удосконалення математичної моделі маршрутизації програмно-конфігурованої 

мережі. 

Тому, тема дисертаційної роботи, а саме методика побудови програмно-

конфігурованих мереж на базі теорії масового обслуговування є надзвичайно 

актуальною. Ці нагальні проблеми досліджуються для найбільш ефективної їх 

реалізації в телекомунікаційних мережах. 

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

напрям досліджень відповідає тематиці науково-дослідних робіт, виконаних у 

Державному університеті телекомунікацій, а саме: “Система управління 

телекомунікаційною мережею” (ДР № 0114U000757). 
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Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі 

Державного університету телекомунікацій. 

Впровадження результатів досліджень підтверджується відповідними актами. 

Питання, розглянуті та розроблені в дисертаційній роботі, відповідають 

основним завданням та напрямам створення сучасної інформаційної інфраструктури  

України, які визначено в таких концептуальних документах як: “Концепція 

державної інформаційної політики” (2011 р.), “Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства України на 2007-2016 роки”, “Національна програма 

інформатизації”. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 

ефективності програмно-конфігурованих мереж на базі теорії масового 

обслуговування для реалізації оптимального проектування програмно-

конфігурованої мережі. 

Для досягнення мети дисертаційної роботи поставлено і вирішено такі наукові 

завдання: 

- аналіз принципів побудови програмно-конфігурованої мережі SDN та 

перспектив їх впровадження; 

- розробка методики мінімізації затримки інформації в мережах SDN; 

- розробка методики маршрутизації в мережах SDN на базі матричного 

алгоритму знаходження найкоротшого маршруту; 

- розробка та аналіз методики векторного синтезу на базі створення 

суб’єктивної результуючої цільової функції; 

- удосконалення методу багатокритеріальної оптимізації для дослідження 

програмно-конфігурованих мереж. 

Об’єкт дослідження – процес мінімізації затримки передавання інформації у 

програмно-конфігурованих мережах. 

Предмет дослідження – методика та модель побудови програмно-

конфігурованої мережі. 

Методи досліджень. Для досягнення поставлених в дисертаційній роботі 

задач використано методи теорії інформації, теорії масового обслуговування, 

системного аналізу, елементи теорії ієрархічних багаторівневих систем, методи 

імітаційного моделювання, багатокритеріальної оптимізації та теорії конфлікту. 

Наукова новизна здобутих результатів роботи полягає у наступному: 

- вперше розроблено методику мінімізації затримки передавання інформації в 

мережах SDN зі змінною структурою, що дозволяє отримати значний економічний 

ефект при побудові даних мереж; 

- удосконалено математичну модель маршрутизації, що на відміну від 

існуючих, враховує  ефективності пошуку найкоротших маршрутів в мережі; 

- визначено вимоги до методу пошуку найкоротших маршрутів в програмно-

конфігурованих мережах, які врахували змінну структуру мережі; 

- удосконалено метод векторного синтезу на базі створення суб’єктивної 

результуючої цільової функції для програмно-конфігурованих мереж SDN ; 

- вперше розроблено методику багатокритеріальної оптимізації мережі SDN 

з різними параметрами. На відміну від скалярного, запропонований векторний 

синтез суттєво підвищує показники якості мереж SDN. 
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Проведені наукові дослідження дають можливість розв’язати наукові задачі 

підвищення показників якості мережі SDN за допомогою оптимізації параметрів цієї 

мережі. 

Практична цінність отриманих результатів.  

Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи реалізовано в 

рамках виконання науково-дослідної роботи “Система управління 

телекомунікаційною мережею” (ДР № 0114U000757) та  використовуються в 

навчальному процесі Державного університету телекомунікацій. Впровадження 

результатів досліджень підтверджуються відповідними актами, наведеними в 

додатку до дисертаційної роботи. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно 

виконаною роботою, в якій відображено особистий авторський підхід та особисто 

отримані теоретичні та прикладні результати, які відносяться до вирішення задачі 

синтезу оптимальної системи управління мережними потоками в мережі SDN. 

Формулювання мети та завдань дослідження проводилось спільно з науковим 

керівником. 

Основні положення і результати дисертаційної роботи отримані автором 

самостійно та опубліковані у наукових працях. У спільних наукових працях 

здобувачеві належить наступне: [1] – запропоновано методику визначення 

результуючої цільової функції для здійснення багатокритеріальної оптимізації 

багаторівневих мереж; [2, 3, 5] – розглядається спосіб підвищення швидкодії та 

пропускної здатності мережних компонентів мережі SDN, в основі якого лежить 

принцип управління мережними потоками з автоматичним визначенням пріоритетів 

мережних пакетів; [7] – розглянуті питання побудови мереж майбутнього, шляхів та 

підходи до реалізації надання інтелектуальних послуг у таких мережах. 

Наукові положення, що виносяться на захист, висновки і рекомендації 

дисертації належать автору. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на науково-

технічних конференціях та семінарах професорсько-викладацького складу і наукових 

співробітників Державного університету телекомунікацій. 

Публікації. На тему дисертаційної роботи опубліковано 11 наукових праць,  

у тому числі 8 статей (з них 1 одноосібно) у фахових науково-технічних журналах,  

3 матеріалів доповідей (з них 1 одноосібно) у збірниках наукових праць на науково-

технічній конференції та симпозіумі. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків: актів 

впровадження. Загальний обсяг роботи складає 167 сторінок друкованого тексту, 

у тому числі містить 40 рисунків та 8 таблиць. Список використаних джерел на 

11 сторінках містить 104 найменування. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету і завдання дослідження, визначено об’єкт, предмет, методи 

дослідження та вирішення задач, визначено наукову новизну і практичне значення 

одержаних результатів, викладена загальна характеристика роботи. Наведено 

відомості про впровадження результатів роботи, апробацію, особистий внесок 

автора, а також публікації за темою дисертації. Представлено структуру та обсяг 

дисертації. 

Перший розділ присвячено дослідженню побудови сучасних програмно-

конфігурованих мереж SDN на базі теорії масового обслуговування. 

У розділі проведено аналіз сучасного стану мереж та послуг телекомунікацій, 

які характеризуються: неоднорідністю телекомунікаційних мереж; зміною 

пріоритетів в управлінні телекомунікаційними мережами; потребою в управлінні 

взаємодією телекомунікаційних мереж різних операторів; підвищенням вимог до 

надійності телекомунікацій; створенням глобальної інформаційної інфраструктури; 

збільшенням попиту на різноманітні високоякісні послуги телекомунікацій; 

потребою у координації діяльності споживачів та постачальників послуг 

телекомунікацій; необхідністю усунення суперечності між соціальною та 

індивідуальною потребою в інформації. 

Проаналізовано граничні варіанти розвитку ідей SDN та перспективну 

направленість шляхів розвитку, коли замість звичайних телекомунікаційних мереж 

з’являться мережі SDN на основі багаторівневих мереж, в які інтегровані механізми 

застосування високорівневого інтелекту.  

Визначено, що одним із напрямів модернізації класичного підходу до 

організації мережної архітектури є створення програмно-конфігурованих мереж, що 

використовують протокол OpenFlow. 

Південні інтерфейси SBI: OpenFlow / NetConf / PCEP / BGP / MTSOI / CLI / SNMP / RADIUS / DIAMETER

смуга пропускання

за вимогою

портал VIP сервіси IP + оптика

планування

3-сторонній

ONOS додаток

3-сторонній

ODL додаток

OpenStack

багаторівнева архітектура,

відображення топології

візуалізація

процесів

модулювання сервісів за

допомогою додатків

Автоматичне конфігурування

Мережна модель & Оркестрація

Управління ресурсами Розрахунок маршруту

(всередині та поза межами домену)

Плагіни управління традиційними

апаратними системами

ПКМ плагін управління

апаратними системами

3-сторонній

ONOS плагін

3-сторонній

ODL плагін

3-сторонні

традиційні

системи

MANO

(NFV управління)

Серверний інтерфейс NBI : Restful

Restful / JAVA

NBI / Restful / NetConf / SNMP

NFVO

комутатори маршрутизатори CGN 

системи

міжмережні

екрани

OTN системи COTS 

системи

vNFM

VIM

Додатки / 

Сервіси

ПКМ ОС

оболонка / 

Драйвера

Апаратна

периферія / 

традиційні

системи & COTS
* розумний мережний контролер

uTraffic

ПКМ контролер: SDN*

Оркестратор: NetMatrix
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Рис. 1  Архітектура програмно-конфігурованих мереж 

До основних переваг мереж SDN відносять: централізоване управління в 

мультивендорному середовищі; зменшення складності мережі за рахунок 
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автоматизації; вищу швидкість впровадження інновацій; збільшення надійності та 

безпеки мережі; забезпечення узгодженості політик управління доступом; 

інжирингу трафіку, параметрів якості послуг, безпеки тощо; вузькоспрямоване 

(“точкове”) управління мережею; поліпшення якості сприйняття послуг 

користувачами.  

Виділення функції управління в окремий рівень та її делегування 

центральному компоненту (контролеру мережі) націлені на оптимізацію мережних 

конфігурацій для вирішення прикладних завдань і, зокрема, дозволяють отримати 

наступні переваги: 

формати даних, правила обробки та технології передачі в комутаторі не 

обмежені певним рівнем взаємодії, типом устаткування або виробником; 

одиниця передачі може бути задана багатовимірним вектором, що включає 

поля з різних рівнів моделі мережної взаємодії; 

при побудові правил пересилки пакетів можуть застосовуватися методи 

автоматизованої корекції потоків залежно від навантаження компонентів та інших 

критеріїв; 

контролери мережі можуть об’єднуватися в мережні домени, які дозволяють 

оптимізувати та резервувати канали передачі. 

Передбачається, що з урахуванням вказаних переваг SDN стане новим 

стандартом для майбутніх мереж. 

Підтверджено, що підхід SDN дозволяє значно автоматизувати та спростити 

управління мережами за рахунок можливості програмного написання мережних 

протоколів та служб, а також дозволяє будувати гнучкі масштабовані мережі, які 

можуть легко адаптуватися до умов функціонування, що змінюються, і потреб 

користувачів. Впровадження цього підходу надасть значний вплив на управління 

мережною інфраструктурою в центрах обробки даних, корпоративними мережами 

та мережами операторів. 

Доведено, що теоретично необмежені можливості мереж SDN до розширення 

дозволяють будувати реальні хмари, масштабовані залежно від вирішуваних 

завдань. При цьому, мережа володіє необхідною “інтелектуальністю”, необхідною, 

зокрема, для оркестровки роботи значних груп комутаторів. 

Визначено, що за допомогою MiniNet можна здійснювати моделювання SDN-

додатків на різних топологіях в різних ситуаціях, а також таблиці потоків на 

OpenFlow-комутаторах. Даний підхід моделювання SDN має наступні переваги 

щодо аналогів: швидке створення топології мережі; переміщення коду в реальні 

контролери, створення віртуальної мережі на локальному персональному 

комп’ютері, незалежність від виробника мережного устаткування, а також хороша 

масштабованість. Побудова віртуальних мереж на основі MiniNet сприятиме 

гнучкій, динамічній розробці мережних додатків, дозволяючи створювати інновації 

з використанням програмного забезпечення. 

На основі виконаного аналізу та досліджень сформульовано вимоги до 

перспективних телекомунікаційних мереж зі змінною структурою. Розглянуто 

можливість та необхідність реалізації високоефективних мереж майбутнього. 

Досліджено принципи побудови програмно-конфігурованих мереж, в 

результаті чого визначено, що перспективними є програмно-конфігуровані мережі, у 
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яких рівень управління мережею відділений від пристроїв передачі даних і 

реалізується програмно, що робить мережу краще керованою, полегшує її 

автоматизацію і дозволяє зменшити витрати на її обслуговування. 

Це дослідження підтверджує, що тема дисертаційної роботи є актуальною. 

У другому розділі представлено методику визначення затримки інформації. 

Показано, що в програмно-конфігурованих мережах одним з найважливіших 

параметрів є середня затримка, необхідна для доставки інформації за призначенням. 

Головною методологічною основою для аналізу затримки є теорія масового 

обслуговування. Проте її використання найчастіше потребує методи для спрощення 

складного математичного апарату.  

Тому в деяких випадках точні кількісні розрахунки затримки виконати 

неможливо. Моделі згаданої теорії нерідко стають основою для достатньо точних 

апроксимацій затримки, а також дозволяють одержати позитивні та якісні 

результати.  

Питання математичного моделювання й аналіз варіантів визначення затримки 

в мережах SDN детально аналізовано в розділі та наведено основні моменти цього 

дослідження.  

При аналізі сучасних телекомунікаційних мереж, в розділі розглянуто 

характерний вид мереж з комутацією пакетів. У мережах із комутацією пакетів 

через мережу від джерела до одержувача інформація передається за маршрутом, 

вибір якого визначається проектом мережі. Такі параметри, як число і довжина 

пакетів, що надходять до мережі або проходять через неї в будь-який момент часу, 

число викликів, що надходять на вхід мережі за заданий час, тривалість зайняття, у 

загальному випадку схильні до статистичних змін. Тому, для вивчення їхнього 

впливу на систему та одержання відповідних кількісних характеристик системи, 

застосовано методи теорії ймовірності. Ключову роль при аналізі мереж відіграє 

теорія черг. 

У розділі представлено метод розрахунку затримки проходження інформації, 

що дозволяє знайти залежність цієї затримки від різних параметрів, які визначають 

характеристику системи і структуру програмно-конфігурованих мереж. 

Розроблено метод визначення затримки інформації на основі теорії масового 

обслуговування.  

При обслуговуванні користувачів часто виникає необхідність у наданні певним 

категоріям системи послуг за пріоритетами. Цей фактор найбільш важливий при 

проектуванні систем SDN. Класи пріоритетів вводяться для різних послуг і різних 

категорій абонентів. Необхідність вищих пріоритетів – це забезпечення команд і 

службових повідомлень, що застосовуються для управління процесами взаємодії 

елементів мережі, а також при управлінні мережею. 

Управляючі пакети, що знаходяться в черзі, часто можуть бути набагато 

довшими, ніж інформаційні пакети, і повинні чекати передачі деякий час. 

Очевидним рішенням є надання управляючим пакетам вищого пріоритету, що 

дозволяє їм обійти при надходженні інформаційні пакети більш низького пріоритету 

і бути безпосередньо першими в черзі. 
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Звичайно використовуються два типи пріоритетів: відносний і абсолютний. У 

першому випадку користувачі (пакети або виклики послуг) вищого пріоритету 

стають попереду користувачів (пакетів) нижчого пріоритету в черзі, але не 

витісняють їх. У разі абсолютного пріоритету, обслуговування користувачів з 

нижчим пріоритетом припиняється і продовжується лише після того, коли всі 

користувачі, що надійшли з вищим пріоритетом будуть обслуговані. В даному 

випадку розглядається тільки відносні пріоритети. 

Надання відносного пріоритету управляючим пакетам в середньому скорочує їх 

час очікування вдвічі до 47,5 мс, збільшуючи при цьому час очікування 

інформаційних пакетів на незначну величину. Якщо це зменшення в реальних 

випадках виявиться недостатнім, може бути використаний абсолютний пріоритет. 

Проте необхідно зазначити, що користувачі, обслуговування яких було перерване, 

повинні бути позначеними. Це викликає необхідність додаткової обробки, яка може 

привести до зменшення теоретичної ефективності очікуваного від введення 

пріоритету. 

Для більшого узагальнення передбачається, що в черзі чекають обслуговування 

2r класи користувачів. Інтенсивність потоків, що створюються ними - 1, 2, …, r, 

причому кожний з цих потоків – пуассонівський. Середній час обслуговування для  

k-того класу, k = 1,2,…, r, дорівнює 1/k . 

Будемо вважати, що вищим пріоритетом володіє клас 1, нижчим – клас r зі 

спаданням пріоритетів у послідовності зростання номера. Представимо розрахунок 

середнього часу очікування для будь-якого класу в припущенні, що пріоритети є 

відносними. Візьмемо для прикладу клас , де 1k. Нехай типовий користувач 

цього класу поступає в довільний момент часу t0. Його випадковий час очікування 

Wр, що вимірюється від моменту надходження до початку обслуговування, залежить 

від трьох параметрів. Користувач який поступив, повинен чекати протягом 

випадкового проміжку часу Т0, поки закінчиться поточний час обслуговування 

абонента. Крім того, він повинен чекати випадкове число Тк одиниць часу, поки 

закінчиться обслуговування всіх користувачів класу k, вищого або рівного класу р, 

які вже знаходилися в черзі в момент часу t0. Нарешті, він повинен чекати 

випадковий час Тк обслуговування користувачів кожного класу k, який вищий за 

клас р та надійшли протягом часу очікування Wр. 

Об'єднуючи разом ці параметри, отримаємо: 
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Скориставшись результатами теорії масового обслуговування і теоремою 

Літтла, можна обчислити середню затримку проходження інформації в мережі.   

Наприклад, середня затримка виклику в системі:  
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де  - швидкість обслуговування (даний параметр показує з якою швидкістю 

працює обслуговуючий пристрій, тобто число викликів, що обслуговуються в 

одиницю часу, коли він зайнятий); PQ - імовірність події: вимога, яка надійшла, 

визначає, що в системі всі обслуговуючі пристрої зайняті, і буде поставлена у чергу 

для очікування (визначається за формулою Ерланга); 

m – кількість обслуговуючих пристроїв. 

Застосовуючи теорему Літтла, знаходимо середнє число вимог у системі:   
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Аналогічно за допомогою відомих співвідношень у теорії масового 

обслуговування визначається середній час проходження управляючої інформації 

телекомунікаційною мережею в залежності від різних умов.   

Розрахунок затримки інформації управління у вузлах дозволяє кількісно 

оцінити якість структурної схеми, визначити оптимальну структуру системи 

управління для різної кількості абонентів та спектра послуг, які надаються. 

Як наслідок, для забезпечення її величини, яка не перевищує заданої, необхідно 

при збільшенні інтенсивності команд системи збільшити продуктивність 

комутаційних вузлів.  

На рис. 2 представлено залежність затримки інформації від продуктивності 

вузла комутації при різній інтенсивності надходження вимог. 

, вик/год10 20

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1

0.11

0.12

T, мс

12 14 16 18







0
...

...

 
 

Рис. 2 Залежність затримки інформації від продуктивності вузла комутації 

З вищенаведеного виходить, що затримка значно залежить від кількості 

транзитів. 

Також, виділяють залежність затримки від вартості (вартість визначається 

продуктивністю вузла і його функціональною спроможністю). При збільшенні 
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вартості затримка зменшується. Це відбувається тому, що вартість обладнання 

визначається не тільки продуктивністю, як зазначалося вище, але ефективною 

маршрутизацією та іншими функціональними перевагами вузла. При збільшенні 

вимог до такого параметру як затримка, необхідно вибирати обладнання з 

максимальною продуктивністю. 

За допомогою моделювання проведено розрахунки часу затримки команд 

управління в залежності від різних параметрів, які визначають характеристики 

систем. Як і передбачалось, затримка збільшується пропорційно інтенсивності. Для 

забезпечення її величини (затримки), яка не перевищує заданої, необхідно при 

збільшенні інтенсивності команд системи управління збільшити продуктивність 

комутаційних вузлів. 

Розроблено методику розрахунку затримки проходження інформації, за 

допомогою якого знаходять залежність затримки від різних параметрів, що 

визначають характеристику та структуру мережі. На основі розрахунку отримано 

залежності затримки одержання інформації від інтенсивності надходження вимог, 

від швидкості, а також від методу обслуговування. Ці дані дозволяють мінімізувати 

затримку при різних умовах. Запропоновані методи охоплюють новітні технологічні 

рішення. Це дозволяє на базі традиційного устаткування здійснювати більш 

ефективне та досконале управління. 

У третьому розділі розглянуто математичну модель маршрутизації програмно-

конфігурованої мережі та запропоновано її удосконалення. Метою маршрутизації є 

забезпечення найкращої сукупності шляхів між джерелом і адресатом при заданих 

вхідних потоках і топології програмно-конфігурованої мережі.  

Оскільки алгоритм Дійкстра значно складніше за структурою логічного 

побудови і вимагає виконання значно більшої кількості логічних операцій, в 

порівнянні з матричним алгоритмом і алгоритмом Беллмана-Форда, то виникає 

сумнів у доцільності його використання в якості базового алгоритму маршрутизації 

в програмно-конфігурованих мережах. 

Аналіз роботи алгоритмів другої групи показує, що всі вони в основному 

знайшли практичне застосування в розподілених стратегіях, тобто 

використовуються для розрахунку найкоротших маршрутів безпосередньо у вузлах 

комутації. Дані алгоритми можна також використовувати і в централізованих 

стратегіях. Для цього досить виконати вищевказані операції для кожного вузла 

комутації окремо. Але в цьому випадку необхідно буде також як і для матричного 

алгоритму здійснювати глобальний збір інформації про стан мережі. 

Крім того, дані алгоритми мають дуже серйозний недолік, який полягає в 

тому, що вони не здатні враховувати вже знайдені значення найкоротших  

маршрутів від інших вузлів-джерел, оскільки для кожного такого вузла розрахунок 

проводиться окремо. 

Останнє призводить до того, що не враховуються особливості неорієнтованих 

графів, а саме той факт, що, якщо маршрути в прямому і зворотному напрямку 

однакові, то немає необхідності їх двічі розраховувати. Досить тільки розрахувати 

маршрут в прямому напрямку, щоб автоматично отримати його і в зворотному 

напрямку. 
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Крім того, слід зазначити, що інформація, зібрана у вигляді матриць, зручна і 

корисна для інших зовсім різних процесів обробки, зберігання, сортування, ведення 

статистики і аналізу різних ситуацій. Тому, якщо є можливість збору глобальної 

інформації, то доцільно в якості алгоритму маршрутизації використовувати 

централізовану стратегію. Це, в свою чергу, не означає, що в самих вузлах комутації 

немає необхідності впровадження і використання своїх алгоритмів маршрутизації, 

заснованих на розподіленої стратегії. Така необхідність є і буде. Головне, щоб ці 

алгоритми тісно стикувалися і взаємодіяли в єдиних рамках із загальним 

алгоритмом управління мережі SDN. 

Таким чином, для створення ефективного алгоритму маршрутизації в 

програмно-конфігурованих мережах необхідні кілька етапів, які відбуватимуться 

паралельно. Очевидно, що на першому етапі необхідно використовувати в 

основному централізовану стратегію і знову розроблений алгоритм пошуку 

найкоротших маршрутів на основі матричного методу, а на другому етапі - перехід 

до більш досконалої гібридної маршрутизації. 

Для вирішення завдання пошуку найкоротших маршрутів необхідно 

обґрунтувати критерій ефективності. Він, в свою чергу, залежить від тих завдань, 

які, з точки зору споживача, необхідно вирішувати. 

В якості основних критеріїв ефективності можуть виступати: 

1. Середній час доставки всіх пакетів в мережі. 

2. Мінімальний час передачі інформації від вузлів-джерел до вузлів-адресатів. 

3. Надійність доставки пакетів. 

4. Достовірність доставки пакетів і т.д. 

При цьому кожен із зазначених критеріїв може включати додаткові 

обмеження, такі, наприклад, як обмеження на пропускну здатність каналів зв'язку, 

на мінімальне число переприймання (транзитів) в маршруті, мінімальну чергу в 

вузлах комутації і т. д. 

Крім того, найкоротший маршрут можна шукати по деякому узагальненому 

критерію. У цьому випадку в якості метрики даного критерію може виступати 

деякий інтегральний показник, одночасно враховує різні характеристики каналів 

зв'язку, вузлів комутації, вимоги до тимчасових затримок передачі інформації, 

надійності, достовірності і вартості передачі. 

Отже, вибір критерію ефективності для конкретно заданої мережі - завдання 

непросте, оскільки до різних систем пред'являються свої вимоги, що включають в 

свій склад різні показники ефективності з різною вагою, та й самі ці показники 

мають тенденцію змінюватися в часі. Деякі з них з розвитком техніки і програмного 

забезпечення зменшують свій внесок (актуальність), інші - навпаки (наприклад, 

вартість). 

Найбільш часто з зазначених критеріїв застосовується перший. Однак такий 

вибір обумовлений не стільки практичною цінністю, скільки відносною простотою 

побудови математичних моделей, а, отже, і можливістю отримання змістовних 

результатів. 

Загальним (хоча і більш складним для дослідження) є критерій максимізації 

сумарної цінності доставляються пакетів. Згідно з цим критерієм кожному пакету 

приписується деяка функція, що залежить від часу. 
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Аналіз існуючих телекомунікаційних мереж показує, що існуюча в даний час 

система зв'язку не здатна повною мірою задовольняти до неї специфічні вимоги і 

вирішувати покладені на неї завдання. У зв'язку з цим виникає необхідність в 

розробці нових перспективних телекомунікаційних мереж, що реалізують нові 

принципи інформаційного обміну і виключають недоліки старих мереж. З 

урахуванням вимог по надійності і живучості інформаційних направлень 

перспективні мережі SDN повинні мати обхідні маршрути. Наявність безлічі 

обхідних маршрутів на мережі гостро ставить питання про рішення задачі 

маршрутизації. Аналіз існуючих стратегій, методів і алгоритмів маршрутизації 

показує, що метод маршрутизації залежить від обраної стратегії і для мереж SDN 

повинен бути адаптивним. Вимога високої оперативності доставки повідомлень 

викликає необхідність використання гібридної стратегії маршрутизації, що поєднує 

в собі одночасно централізовану і розподілену стратегії. В цьому випадку є 

можливість усунути основний недолік «короткозорості», властивий розподіленої 

стратегії (коли рішення приймається на основі локальної, а не глобальної 

інформації), і в той же час істотно послабити основний недолік централізованої 

стратегії, коли інформація може застарівати. Впровадження гібридної стратегії 

маршрутизації вимагає часу і має здійснюватися поетапно. На першому етапі, коли в 

системі вже реально здійснюється глобальний збір інформації, доцільно 

впроваджувати централізовану стратегію і лише на другому етапі - розподілену 

стратегію. Для реалізації адаптивної маршрутизації необхідно здійснювати збір 

інформації про стан елементів мережі. Даний збір може здійснюватися різними 

методами. У зв'язку з цим виникає необхідність у виробленні рекомендацій щодо їх 

практичного застосування. Для цього потрібно розробити методику, що дозволяє 

здійснювати оцінку зазначених методів (алгоритмів). Аналіз існуючих методів 

маршрутизації показує, що для реалізації централізованої стратегії доцільно взяти за 

основу матричний метод. Даний метод характеризується простою логікою побудови, 

необхідністю виконання при розрахунку нескладних і однотипних операцій, а також 

зручним поданням даних для послідовно-паралельного розрахунку маршрутів для 

всіх вузлів мережі одночасно. При розробці адаптивного алгоритму маршрутизації 

для мереж SDN необхідно розробити ряд способів, що дозволяють істотно знизити 

обчислювальну складність алгоритму пошуку найкоротших маршрутів. Як критерій 

ефективності алгоритму пошуку найкоротших маршрутів доцільно взяти 

індивідуальну мінімальну затримку доставки повідомлень між різними 

користувачами, а не середню (мережеву), як це зазвичай робиться в мережах 

цивільного і комерційного призначення. 

Удосконалено математичну модель маршрутизації  на основі запропонованого 

критерію ефективності пошуку найкоротших маршрутів в мережі та вперше 

визначено вимоги до методу пошуку найкоротших маршрутів в програмно-

конфігурованих мережах. 

У четвертому розділі розглянуто методи багатокритеріальної оптимізації 

системи управління телекомунікаційними мережами та описано зовнішні параметри 

управління мереж SDN. Визначено основні критерії якості, що впливають на 

ефективність управління мережами SDN. 
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Розглянуто метод управління трафіком в мультисервісних мережах. За 

результатами аналізу отриманих результатів доведено, що введення пріоритетного 

управління трафіком дозволяє понизити вимоги до пропускної здатності каналів 

зв’язку, при цьому: 

зменшення допустимої затримки в α разів вимагає збільшення пропускної 

здатності каналу менш ніж в α разів; 

зі збільшенням навантаження (інтенсивності) збільшується ефект від введення 

пріоритетного управління трафіком; 

зі зменшенням частки k-мовних пакетів у загальному навантаженні цей ефект 

збільшується. 

Досліджено методи об’єднання суперечливих критеріїв та отримання 

загального критерію, що дозволяє здійснити глобальний синтез системи управління 

з урахуванням часткових критеріїв, необхідних для забезпечення точності 

параметрів мережі. Тому в розділі основна увага приділена оптимізації систем.  

Рішення задачі оптимального синтезу – це процес вибору управляючих 

змінних х, що належать допустимій області D і забезпечують оптимальне значення 

характеристики системи управління Q(x). Характеристика, яка показує відносну 

“перевагу” одного варіанту порівняно з іншими, називається критерієм 

оптимальності (цільовою функцією, критерієм ефективності, функцією корисності, 

тощо). 

Для системи управління визначено такі часткові критерії: 

Q1(x) – функція, яка характеризує кількість інформації, що забезпечує 

заданий спектр послуг; 

Q2(x) – функція, що характеризує затримку управління інформації при 

визначеній кількості контрольованих вузлів та швидкодії центрів комутації пакетів 

системи управління; 

Q3(x) – функція, яка характеризує надійність структури при заданих 

обмеженнях; 

Q4(x) – функція, що характеризує достовірність переданої інформації; 

Q5(x) – функція, що характеризує вартість системи управління з урахуванням 

усіх перерахованих властивостей. 

Екстремальне значення критерію оптимальності Q(x) (кількісне значення) 

отримано у залежності від конкретного завдання максимуму або мінімуму цієї 

функції. 

Таким чином, для кожного критерію Q1(x), Q2(x),..., Qs(x) знайдено вектор 

х =(х1, х2, ..., xn), що забезпечує мінімальне (максимальне) значення критерію 

оптимальності: 

Qi=Qi(х1, х2, ... , хn), mi ,1 ;                                       (1) 

при рішенні системи нерівностей: 

Qi(x1,x2,... ,xn)0, mi ,1 ;                                         (2) 
  jjj xxx , nj ,1 .                                             (3) 

Отже, розв’язання задачі оптимізації системи управління зведено до 

вирішення умови оптимізації – виразів (1) – (3), тобто до визначення оптимального 
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значення х*, що задовольняє нерівностям (2), (3) та знаходження мінімального 

(максимального) значення критерію оптимальності. 

При проектуванні мереж SDN необхідно враховувати наступні показники 

якості: 

1. Кількість управляючої інформації (а отже, і необхідну пропускну здатність 

каналів), що забезпечує задану точність параметрів об’єктів мережі. При цьому 

визначається мінімальна кількість управляючої інформації, яка дозволяє мережі 

мати як властивість адаптивності, так й інваріантності до заздалегідь 

непрогнозованих факторів (K1). 

2. Затримка управляючої інформації, при якій час передавання команд 

управління до контрольованих об’єктів не перевищує заданого (K2). 

3. Достовірність (ймовірність помилки) при передаванні інформації (K3). 

4. Вартість (K4).  

Суб’єктивну результуючу цільову функцію доцільно представити наступним 

чином: 
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Будемо вважати оптимальною телекомунікаційну мережу, що забезпечує 

виконання умов: 

, 1,i imK K i m  .                                                  (5) 

Якість системи характеризується такими основними показниками: K1, K2, K3 і 

K4. При цьому мінімізується цільова функція Кр 

1 2 3 4min ( , , , )p p
S M

K f K K K K


 .                                       (6) 

Зазначимо, що серед цих чотирьох показників якості K2 і K3, K3 і K4 

суперечливі. Тоді цільова функція має вигляд:  
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,   (7) 

де:  K4=f(K3); K3=f(K2). 

При цьому необхідно розглянути допустимі варіанти зміни Kі від мінімально 

можливих до максимальних значень та вибрати оптимальні. Для вирішення цієї 

задачі потрібно визначити максимальні та мінімальні значення коефіцієнтів Kі. 

Оберемо крок ΔKі, тобто зміни показників якості від Kі min до Kі max. Нехай вагові 

коефіцієнти Сі становлять: С1 = 0,3; C2 = 0,2; C3 = 0,4; C4 = 0,1. Ці коефіцієнти 

обрані за допомогою методу експертних оцінок, коли найбільш важливою є потреба 

мінімізації затримки переданої інформації, тоді як пропускна спроможність каналів 

та ймовірність помилки мають приблизно однакові пріоритети. Вартість обирається 

мінімально можливою, однак необхідною для виконання решти вимог до якості 

системи, тому її вага мінімальна. Виходячи з викладеного, узагальнений критерій 

оптимальності має вигляд: 



 

 

16 
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Процес пошуку оптимального рішення в задачах проектування мережі (як при 

багатокритеріальній оптимізації, так і з врахуванням випадкових факторів) 

практично зводиться до кількісного рішення задачі нелінійної оптимізації. 

Запропонований метод отримання узагальненого критерію Kр при оптимізації 

телекомунікаційної мережі дозволяє одержати ефективні значення параметрів 

мережі з урахуванням поставлених до них вимог навіть в надзвичайних ситуаціях. 

Вимоги до точності управління мережею часто поєднуються з вимогами збільшення 

швидкодії. 

У OpenFlow-комутаторах та OpenFlow-маршрутизаторах визначення 

маршруту для отриманого мережного пакету здійснюється шляхом порівняння 

параметрів даного мережного пакету з параметрами, вказаними в кожному записі 

таблиці мережних потоків (ТМП), що зберігається на мережному пристрої (рис. 2). 

У разі виявлення збігу мережний пакет прямує за маршрутом, вказаним в 

знайденому записі. Якщо жоден запис для даного пакету в ТМП не знайдений, то 

пакет передається на обробку контролера SDN, який формує новий запис для даного 

мережного пакету і для всіх однотипних з ним подальших мережних пакетів, таким 

чином визначається та вноситься новий маршрут для даного мережного потоку до 

ТМП відповідного OpenFlow-комутатора та OpenFlow-маршрутизатора. 

Даний метод є універсальним за рахунок того, що для кожної системи 

мережної взаємодії можуть бути визначені свої значення вагових коефіцієнтів wi. 

Таким чином, для завдання пріоритету запису в таблиці потоків OpenFlow-

комутатора або OpenFlow-маршрутизатора використовується значення функції 

  1F f x . 

Пріоритезація записів і, відповідно, мережних потоків, дозволяє скоротити час 

виявлення запису в таблиці мережних потоків за рахунок створення черговості 

записів за пріоритетами. 

Представлено метод багатокритеріальної оптимізації систем управління 

сучасними телекомунікаційними мережами. Описано зовнішні параметри 

управління мереж SDN: кількість інформації, затримка, достовірність та вартість. Ці 

параметри є показниками, що визначають як якість системи управління, так і 

кількість наданих послуг. 

Також, у розділі розроблено методику синтезу оптимальної системи 

передавання управляючої інформації за двома показниками якості із застосуванням 

умовного критерію переваги. Показано, що при проектуванні сегменту мережі 

доцільно визначитися з кількістю показників якості, що враховуються при синтезі. 

Доведено, що кількість показників, які характеризують якість реальної системи, 

може бути досить великою. При цьому, чим більша кількість показників якості 

враховується при синтезі системи, тим більш досконалою буде синтезована система. 

Разом з тим, синтез системи суттєво ускладнюється при значному зростанні 
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кількості показників якості. Тому на практиці існує оптимальна кількість показників 

якості, яку необхідно враховувати. 

ВИСНОВКИ 

Сукупність досягнутих наукових результатів, отриманих в ході проведення 

дисертаційного дослідження, дозволила вирішити наукове завдання по побудові 

програмно-конфігурованих мереж на базі теорії масового обслуговування. 

Основні результати роботи полягають у наступному: 

1. Досліджено принципи побудови програмно-конфігурованих мереж, в 

результаті чого визначено, що перспективними є програмно-конфігуровані мережі, у 

яких рівень управління мережею відділений від пристроїв передачі даних і 

реалізується програмно, що робить мережу краще керованою, полегшує її 

автоматизацію і дозволяє зменшити витрати на її обслуговування. 

2. Розроблено методику розрахунку затримки проходження інформації, за 

допомогою якого знаходять залежність затримки від різних параметрів, що 

визначають характеристику та структуру мережі. На основі розрахунку отримано 

залежності затримки одержання інформації від інтенсивності надходження вимог, 

від швидкості, а також від методу обслуговування. Ці дані дозволяють мінімізувати 

затримку при різних умовах на 11-14 відсотків. Запропоновані методи охоплюють 

новітні технологічні рішення. Це дозволяє на базі традиційного устаткування 

здійснювати більш ефективне та досконале управління. 

3. Удосконалено математичну модель маршрутизації  на основі 

запропонованого критерію ефективності пошуку найкоротших маршрутів в мережі 

та вперше визначено вимоги до методу пошуку найкоротших маршрутів в 

програмно-конфігурованих мережах. 

4. Проведено порівняльний аналіз існуючих методів об’єднання 

суперечливих критеріїв, досліджено їх переваги та недоліки. Запропоновано метод 

об’єднання суперечливих критеріїв, таких як кількість управляючої інформації, 

достовірність, затримка та вартість. 

5. Представлено метод багатокритеріальної оптимізації систем управління 

сучасними телекомунікаційними мережами. Описано зовнішні параметри 

управління мереж SDN: кількість інформації, затримка, достовірність та вартість. Ці 

параметри є показниками, що визначають як якість системи управління, так і 

кількість наданих послуг. 

Результати дослідження та розроблені методики охоплюють новітні 

технологічні рішення і доцільні до впровадження в програмно-конфігурованих 

мережах, що забезпечить підвищення їх швидкодії та пропускної здатності. 

Таким чином, поставлені науково-прикладні завдання вирішені в повному 

обсязі, мета наукового дослідження досягнута. 
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АНОТАЦІЯ 

Похабова І.Е. Методика побудови програмно-конфігурованих мереж на 

базі теорії масового обслуговування – На правах рукопису 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи і мережі. – Державний  

університет телекомунікацій, Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено аналізу та розробці принципів побудови програмно-

конфігурованих мереж SDN. У роботі досліджені методи підвищення показників 

якості таких мереж. 

Удосконалено метод мінімізації затримки інформації для телекомунікаційних 

мереж зі змінними структурами на базі теорії масового обслуговування. В роботі 

показано, що для ефективного зменшення затримки необхідно: при збільшенні 

інтенсивності появи вимог - збільшувати продуктивність комутаційних вузлів, а не 

кількість обслуговуючого обладнання. Структуру мережі потрібно вибрати таким 

чином, щоб при заданій інтенсивності і продуктивності було якомога менше 

транзитних вузлів. 

Розроблена методика мінімізації затримки інформації для програмно-

конфігурованих мереж дозволяє отримати значний економічний ефект, що 

надзвичайно важливо для телекомунікаційних мереж України. Дані методи 

розрахунку затримки інформації дозволяють ефективно вибрати структуру 

побудови програмно-конфігурованих мереж, враховуючи затримку при заданій 

інтенсивності команд управління і прийнятній вартості. 

Удосконалено математичну модель маршрутизації програмно-конфігуруваних 

мереж на основі запропонованого критерію ефективності пошуку найкоротших 

маршрутів в мережі. Досліджено сучасні вимоги до стратегій маршрутизації в 

програмно-конфігурованих мережах, а також існуючі та перспективні методи 

маршрутизації таких мереж. 

Розроблено методику оптимального проектування програмно-конфігурованих 

мереж на основі багатокритеріальної оптимізації із застосуванням векторного 

синтезу. 

Запропоновані методики впроваджуються в системи управління сучасними 

телекомунікаційними мережами та охоплюють новітні технологічні рішення. 

Отримані результати застосовуються в науково-дослідних роботах, 

проведених в Державному університеті телекомунікацій. 

Теоретичні і практичні положення дисертаційної роботи використовуються в 

навчальному процесі Державного університету телекомунікацій. 

Ключові слова: мережа, програмно-конфігурована мережа, SDN, система, 

маршрутизація, оптимізація, інформація, теорія масового обслуговування, 

математична модель маршрутизації, затримка передаваємої інформації. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.12.02 – телекоммуникационные системы и сети. – 

Государственный университет телекоммуникаций, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена анализу и разработке принципов построения 

программно-конфигурируемых сетей SDN. В работе исследованы методы 

повышения показателей качества таких сетей.  

Усовершенствован метод минимизации задержки информации для 

телекоммуникационных сетей с изменяющимися структурами. Для эффективного 

уменьшения задержки необходимо: при увеличении интенсивности появления 

требований – увеличивать производительность коммутационных узлов, а не 

количество обслуживающего оборудования. Структуру сети нужно выбрать таким 

образом, чтобы при заданной интенсивности и производительности было как можно 

меньше транзитных узлов.   

Разработана методика минимизации задержки информации для программно-

конфигурированых сетей с различными структурами на основании теории 

массового обслуживания. Это позволяет получить значительный экономический 

эффект, что существенно для телекоммуникационных сетей Украины. Данные 

методы расчета задержки информации позволяют эффективно выбрать структуру 

построения программно-конфигурированных сетей, учитывая задержку при 

заданной интенсивности команд управления и приемлемой стоимости. 

Усовершенствована математическая модель маршрутизации программно-

конфигурированых сетей на основе предложенного критерия эффективности поиска 

кратчайших маршрутов в сети. Исследованы современные требования к стратегиям 

маршрутизации программно-конфигурированных сетей, а также существующие и 

перспективные методы маршрутизации таких сетей. 

Предложены методы оптимального проектирования программно-

конфигурируемых сетей на основе многокритериальной оптимизации с 

применением векторного синтеза. 

Предложенные методы широко внедряются в системы построения 

современных телекоммуникационных сетей Украины и используют новейшие 

технологические решения.  

Полученные результаты применяются в научно-исследовательских работах, 

проведённых в Государственном университете телекоммуникаций. 

Теоретические и практические положения диссертационной работы 

используются в учебном процессе Государственного университета 

телекоммуникаций. 

Ключевые слова: сеть, программно-конфигурирована сеть, SDN, система, 

маршрутизация, оптимизация, информация, теория массового обслуживания, 

математическая модель маршрутизации, задержка передаваемой информации. 
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The thesis on the degree of Candidate of Engineering Sciences, specialty 05.12.02 –  

Telecommunication systems and networks. – State University of Telecommunications, 

Kyiv, 2017. 

The existing network architecture was developed without considering the needs of 

today's users and operators of communication networks, resulting in manifest such 

limitations of existing networks, as the complexity in maintenance, inconsistency of 

security policy, etc. QoSі, difficulty scaling, the dependence on hardware manufacturers. 

All this leads to the fact that network development is retarded. The mismatch capacity 

networking demands of the market led to the emergence of a fundamentally new approach 

to their building - the creation of software defined networking. SDN network will 

transform the currently existing static networks into flexible, programmable platforms 

with the intelligence to dynamic resource allocation, scalability to support large-scale data 

centers with virtualization to work in a dynamic, highly automated and secure cloud 

environment. 

One important task in the way of active formation SDN is to improve the 

construction of such networks based on Queuing theory, which necessitates the study of 

methods of multi-criteria optimization of the parameters of software defined networking 

and improvement of mathematical model routing software and configure the network. 

The thesis is devoted to research of methods of the analysis and optimization of 

parameters of a control system of Software Defined Networks. This work studies methods 

to improve quality indicators such networks. 

An improved method for minimizing delays for telecommunication networks with 

variable structures on the basis of the Queuing theory. The paper shows that to effectively 

reduce the delay you need: with increasing intensity the advent of requirements to increase 

the performance of switching nodes, not the number of maintenance equipment. The 

structure of the network should be chosen in such a way that at a given intensity and 

productivity as much as possible transit nodes. 

Have developed methods of minimizing delays for software-defined networking 

allows you to obtain a significant economic effect, which is extremely important for 

telecommunication networks of Ukraine. These methods calculate the delay information 

effectively to choose the structure of software defined networking, given delay for a given 

intensity of management teams and reasonable cost. 

Improved mathematical model of routing software confguring networks on the basis 

of the offered criterion of efficiency of search of the shortest routes in the network. 

Investigated the current requirements for routing strategies in software-defined networks, 

and existing and promising routing methods for networks. 

Developed a methodology for optimal design of software-defined networks based on 

multi-objective optimization with vector synthesis. 

The totality of scientific statements, formulated and substantiated in the thesis is the 

solution of the scientific task of building and optimizing system control network flows, 

software defined networking. 

The main results are as follows: 

1. Studied the principles of software defined networking, with the result that it is 

determined that a promising software-defined networks, where the level of network 

management is separated from the transmission devices and is implemented in software, 
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which makes the network is better managed, facilitates automation and reduces 

maintenance costs. 

2. The method of calculation of the delay of passing information through which find 

the dependence of delay on various parameters that define the characteristics and the 

structure of the network. Based on the calculation obtained according to the delay 

information of the arrival intensity of claims, the speed as well as the method of service. 

These data allow us to minimize latency under different conditions. The proposed methods 

include the latest technological solutions. This allows on the basis of the traditional 

equipment to allow more efficient and perfect management. 

3. Presents a method of multi-criteria optimization of control systems of modern 

telecommunication networks. Described external control parameters SDN: amount of 

information, delay, reliability and cost. These parameters are the indicators that determine 

how the quality management system, and the amount of services provided; 

4. A comparative analysis of existing methods of combining contradictory criteria, 

examined their advantages and disadvantages. The proposed method of combining 

conflicting criteria such as the amount of control information, reliability, latency and cost;  

5. From the simulation results, the relations that link the main the above criteria. 

These results allow to obtain an effective solution based on vector synthesis, in contrast to 

the scalar that was used previously. The examples of these methods for communication 

networks of Ukraine; 

6. First developed method of determining the resultant target function, which allows 

the synthesis software and the network configuration on the basis of the vector criterion of 

optimality. 

The proposed methods are implemented in the control system of modern 

telecommunication networks and embrace the latest technological solutions. 

The obtained results are used in scientific research works, conducted at the State 

University of telecommunications. 

Theoretical and practical significance of the dissertation are used in educational 

process of the State University of telecommunications. 

Keywords: network, Software Defined Networks, SDN, system, routing, 

optimization, information, queuing theory, mathematical model, routing, network traffic, 

control system. 
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