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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Сучасні телекомунікаційні мережі є надскладною 

інфраструктурою, які постійно розвиваються і вдосконалюються. Мережі 

майбутнього (FN) є підсумком еволюційного розвитку телекомунікаційних мереж, 

які характеризуються переходом від комутації каналів до комутації пакетів, від 

мереж однієї послуги - до мультисервісних мереж. Мережі майбутнього будуть 

вирішувати проблеми, не «закриті» мережами NGN, основними з яких є розширення 

спектру послуг, що надаються з виконанням нових функцій («розумні» мережі, 

мережі «речей» і т. д.), підвищення надійності та безпеки, оптимізація використання 

мережевих ресурсів, мінімізація енергоспоживання та впливу на навколишнє 

середовище, надання загальнодоступних послуг в умовах згубного впливу криз і ін. 

Мережі майбутнього, умовно прив'язані до 2015-2020 років, безсумнівно будуть 

удосконалюватися і на зміну їм прийдуть «мережі наступних поколінь», які, 

можливо, будуть мати і принципові відмінності від FN (наприклад, у базових 

технологіях).  

Для ефективного виконання своїх функцій як існуючі мережі, так і мережі 

майбутнього потребують ефективної системи управління (СУ), тому необхідно 

розвивати загальну теорію оптимальних СУ, розробляти нові принципи побудови 

пристроїв для оптимального управління, методи побудови систем, що мають 

здатність до самопристосування, самонавчання та самоорганізації. Ці задачі є 

особливо важливими і при проектуванні мереж майбутнього. 

Аналіз науково-технічної літератури показує, що проблемам синтезу 

різноманітних автоматизованих СУ, розвитку теорії оптимізації та теорії інформації 

присвятили багато робіт вітчизняні та закордонні вчені: Зюко О.Г., Кловський Д.Д., 

Шеннон К., Якубайтіс Е.А., Лазарев В.Г., Нейман В.І., Поспєлов Г.С., Зайцев Г.Ф., 

Стеклов В.К., Красовський А.А., Лапа В.Г., Лернер А.Я., Льюс Р.Д., Нестерук В.Ф., 

Толубко В.Б., Беркман Л.Н. та інші. 

У відомій науково-технічній літературі досліджуються різні принципи 

побудови СУ телекомунікаційними мережами. Ці методи, в основному, придатні для 

однорідних мереж, що стало суттєвим недоліком для управління сучасними 

гетерогенними мережами телекомунікацій, що характеризуються обладнанням 

широкого спектру. 

В умовах конкуренції успішною бізнес-стратегією операторів у 

телекомунікаційній галузі є розширення спектру нових послуг. Однак надання 

додаткових послуг вкрай утруднене без впровадження сучасних технологічних 

рішень і нового обладнання, що приводить до росту й ускладнення мережної 

інфраструктури. 

В міру розширення мереж та відповідної номенклатури послуг, що надаються 

ними, у операторів виникає гостра необхідність оптимізувати витрати на управління 

та адміністрування мереж. Одним з ефективних шляхів, що дозволяють значно 

зменшити експлуатаційні витрати, а також забезпечити безвідмовність обладнання, 

є застосування мережних систем управління. 

Широке впровадження новітніх інфокомунікаційних технологій та швидке 

розширення номенклатури послуг, необхідність управління не тільки мережами, а й 



  

послугами інфокомунікацій, необхідність інтеграції систем управління мережами, 

послугами, діяльністю оператора телекомунікацій у єдину систему управління свідчить 

про потребу удосконалення методів управління та синтезу системи управління 

сучасними інфокомунікаційними мережами та розробки методології побудови сиcтем 

управління мереж майбутнього. 

Отже, виникає протиріччя, з одного боку необхідно підвищити показники 

якості СУ, а з іншого зменшити витрати на побудову та підтримку СУ мережами та 

системами.  

На сьогодні дане протиріччя можливо розв’язати шляхом оптимального вибору 

способів реалізації процесів управління в мережах майбутнього, що в свою чергу 

підвищить ефективність їх функціонування.  

Виходячи з зазначеного, дисертаційна робота, яка присвячена дослідженню та 

розв’язанню задач побудови СУ мережами майбутнього, є актуальною. 

Науково-прикладною проблемою, вирішенню якої присвячена дисертаційна 

робота, є необхідність розробки методології побудови систем управління мереж 

майбутнього на базі теорії масового обслуговування, що дозволить покращити 

параметри системи управління для поліпшення показників якості. 

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

напрям досліджень відповідає тематиці науково-дослідних робіт Державного 

університету телекомунікацій. Результати дисертаційної роботи знайшли 

застосування в науково-дослідній роботі «Система динамічного управління об’ємом 

та розподілом потоків» (держ. реєстр. №0117U003604).   
Мета й задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розв’язання 

комплексу науково-технічних питань, пов’язаних з оптимізацією параметрів СУ 

мережами майбутнього на базі теорії масового обслуговування. 

Для досягнення мети розв’язуються такі наукові задачі: 

виконання аналізу основних характеристик, можливостей, варіантів реалізації, 

перспектив та підходів з управління мереж майбутнього;   

розробка структури СУ мережами майбутнього, що володіє властивостями 

самопристосування, самонавчання та самоорганізації; 

розробка методики побудови СУ на основі клієнт-серверної архітектури; 

розробка методу багатокритеріальної оптимізації СУ мереж майбутнього на базі 

теорії масового обслуговування; 

розробка методики побудови імітаційної моделі об’єкта управління, що враховує 

структуру системи, часові характеристики підсистем та порядок роботи; 

розробка рекомендацій щодо побудови підсистем контролю та діагностики СУ 

мережами майбутнього. 

Об’єкт дослідження – процес управління мережами майбутнього. 

Предмет дослідження – оптимізація параметрів системи управління на основі 

алгоритмів теорії масового обслуговування. 

Методи досліджень. У дисертацiйнiй роботі нові наукові положення, 

результати та висновки отримані на єдиній методологiчнiй основі математичного 

аналізу й синтезу складних технічних систем. Також використовувалися сучасні i 

класичні методи теорії масового обслуговування, теорії сигналів i систем, 

математичного й функціонального аналізу, теорії зв’язку, теорії ймовірності i 



  

математичної статистики, методу аналізу iєрархiй, методів моделювання на ЕОМ, 

методів перевірки результатів дослідження для підтвердження основних положень 

теоретичних досліджень. 

Наукова новизна роботи. У процесі теоретичних досліджень i моделювання у 

дисертацiйнiй роботі отримані наступні нові наукові положення та результати, а 

саме: 

удосконалено структуру СУ мережами майбутнього, яка на відміну від 

існуючих є системою з накопиченням досвіду; 

набула подальшого розвитку методика побудови СУ на основі клієнт-серверної 

архітектури, яка на відміну від існуючих дозволяє враховувати тип транзакцій в СУ; 

вперше розроблено метод багатокритеріальної оптимізації СУ мереж 

майбутнього на базі теорії масового обслуговування, за допомогою якого знаходять 

залежність затримки проходження інформації через СУ від різних параметрів, що 

визначають характеристику та структуру мережі; 

вперше розроблено методику побудови імітаційної моделі об’єкта управління з 

використанням принципу дискретної ситуаційної мережі (ДСМ), яка дозволяє при 

моделюванні системи управління змінювати структуру системи, часові 

характеристики підсистем та порядок роботи; 

удосконалено концепцію побудови підсистем контролю та діагностики СУ 

мереж майбутнього, яка на відміну від існуючих передбачає оцінку працездатності 

каналів. 

Проведені наукові дослідження дають можливість розв’язати одну із задач 

підвищення показників якості систем управління мережами майбутнього за допомогою 

оптимізації параметрів цих систем з використанням алгоритмів теорії масового 

обслуговування. 

Практична цінність отриманих результатів.  
Розроблено методику розрахунку затримки інформації в СУ, яка дозволяє 

вирішити завдання оптимального проектування як СУ мережами майбутнього, так і 

самих мереж в цілому, що дозволить, у свою чергу, здійснити ефективніше 

управління мережами майбутнього. В результаті верифікації розробленої методики 

встановлено, що значне зменшення часу затримки інформації в СУ відбувається при 

збільшенні пропускної спроможності каналу до 256000 біт/с при одному 

обслуговуючому приладі і до 128000 біт/с при двох обслуговуючих приладах. 

Подальше підвищення пропускної спроможності мережі приводить до зниження 

виграшу в часі затримки. 

Розроблено алгоритм, що дозволяє розрахувати основні параметри 5-ти 

найбільш популярних послуг (FPH, PRM, ACC, CCC, VOT). Аналіз результатів 

показує, що перше місце по величині затримки, при однакових кількостях 

користувачів займають послуги ССС і АСС, за ними йдуть послуги VOT, FHP і 

PRM. Затримка збільшується не стільки від кількості користувачів і інтенсивності 

вимог, а найбільше від кількості транзакцій. Зростання інтенсивності  транзакцій 

відповідно збільшує кількість каналів СУ та базових процесорних систем. З аналізу 

результатів, можна зробити висновок, що максимальна затримка на обслуговування 

вимог на послуги на ділянці SSP-SCP не перевищує 150 мс. При практично 



  

постійній продуктивності базової процесорної системи загальна затримка 

визначається в основному  часом перебування вимоги в черзі. 

В дисертаційній роботі пропонується виконувати дослідження та аналіз 

середнього часу затримки пакетів з використанням математичних моделей масового 

обслуговування з неоднорідним потоком заявок, що дозволяє оцінити ефект впливу 

пропускної спроможності каналу на показники якості при передачі пакетів різних 

типів. Для забезпечення мінімальної затримки передачі пакетів при пропускній 

спроможності каналу 128 кбіт/с доцільно використовувати довгі пакети, але з малою 

інтенсивністю  або короткі пакети, але з більшою інтенсивністю. При надходженні 

пакетів більшої інтенсивності і довжини створюються практично неприпустимі 

затримки, що перевищують встановлене для мовних пакетів обмеження 150 мс при 

пропускній спроможності каналу 128 кбіт/с. При збільшенні пропускної 

спроможності каналу зв'язку в 1,5 рази (з 128 до 192 кбіт/с) затримки для пакетів 

усіх типів і варіантів зменшуються більш ніж у два рази і не перевищують 

встановлені для мовних пакетів обмеження 150 мс. Аналіз отриманих результатів 

показує, що зниження вимог до пропускних спроможностей каналів дозволяє: 

зменшити допустиму затримку в декілька разів при мінімальному збільшенні 

пропускної спроможності каналу; при  збільшенні навантаження (інтенсивності) і 

оптимального вибору типу пакету збільшується ефект використання пропускної 

спроможності каналів зв'язку; зі зменшенням частки мовних пакетів у загальному 

навантаженні ефект використання пропускної спроможності каналів зв'язку 

збільшується до 49%. 

Результати дисертаційної роботи знайшли застосування в науково-дослідній 

роботі на тему: «Система динамічного управління об’ємом та розподілом потоків» 

(ДУТ, номер держреєстрації №0117U003604). 

Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи використовуються в 

навчальному процесі Державного університету телекомунікацій. 

Впровадження результатів досліджень підтверджується відповідними актами, 

наведеними в додатку до дисертаційної роботи.     
Особистий внесок здобувача. В дисертації узагальнено результати досліджень, 

виконаних автором самостійно [3-4, 8-10] та у співавторстві [1-2, 5-7, 11-21]. 

Особисто автором здійснена розробка загальної концепції дисертації та вибір 

об’єктів, визначено мету і задачі роботи, обрано та обґрунтовано методи 

досліджень. В наукових публікаціях у співавторстві автору належать: провідна роль 

у виборі та обґрунтуванні напряму досліджень, постановка задач на різних етапах 

виконання роботи, аналіз та інтерпретація одержаних результатів.  

В статтях з співавторами [7, 13, 15, 17-19] автором проведені теоретичні та 

експериментальні дослідження, обґрунтування висновків. В наступних роботах 

здобувачу належить: – визначення поняття адаптивної системи управління [1]; – 

обґрунтування неоднорідності трафіку в мережах майбутнього [2]; – розробка 

методики побудови імітаційної моделі об’єкта управління з використанням 

принципу дискретної ситуаційної мережі [5]; – розрахунок нижньої та верхньої ціни 

гри, а також середній виграш при використанні методів теорії ігор [6]; – аналіз 

використання систем з відносними пріоритетами в телекомунікаціях [8];– 

порівняння алгоритмів ідентифікації статичних об’єктів [12]; – дослідження 



  

ефективності імітаційного моделювання [14]; – розробка алгоритму розрахунку 

затримки проходження пакетів [16]; – проаналізовано та виконано порівняння 

методів оптимізації [20]; – розробка алгоритму розв’язку задачі оптимізації 

параметрів мережі NGN [21].  

Наукові положення, що виносяться на захист, та висновки і рекомендації 

дисертації належать автору. Основна частина отриманих в дисертації результатів 

доповідалась автором особисто на міжнародних науково-технічних конференціях.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні результати 

дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на науково-технічних 

конференціях та семінарах професорсько-викладацького складу і наукових 

співробітників Державного університету телекомунікацій 2009 – 2018 р.;  на V 

Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології /СOMINFO’2009/», 05-09 жовтня 2009 р. (Київ, Україна); на VІІ науковій 

конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті», 

25-26 листопада 2010 р. (Київ, Україна); на I Міжнародній науково-технічній 

конференції «Актуальні проблеми розвитку науки і техніки», 22 жовтня 2015 р. 

(Київ, Україна); на Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні 

інформаційно-телекомунікаційні технології»,  17-20 листопада 2015 р. (Київ, 

Україна); на II Міжнародній науково-технічній конференції «Актуальні проблеми 

розвитку науки і техніки»,  20 грудня 2015 р. (Київ, Україна); на V Міжнародній 

науково-технічній конференції «Проблеми інформатизації»,  грудень 2015 р. (Київ, 

Україна); на регіональному семінарі МСЕ «Тенденции развития конвергентных 

сетей: решения пост-NGN, 4G и 5G»,  17-18 листопада 2016 р. (Київ, Україна); на 

VIII міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми інформатизації»,  11-12 

квітня 2017 р. (Київ, Україна); на ІV міжнародній науково-технічній конференції 

«Актуальні проблеми забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки», 27 

жовтня 2017 р. (Київ, Україна); на ІХ Міжнародній науково-технічній конференції 

«Проблеми інформатизації», 2017 р. (Київ, Україна); на 14 Міжнародній конференції 

«Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering 

(TCSET)», 2018 р. (Львів, Україна).  

Публікації. На тему дисертаційної роботи опубліковано 33 наукові праці, з них: 

21 стаття в науково-технічних журналах, збірниках наукових праць, 11 матеріалів 

доповідей на науково-технічних конференціях та навчальний посібник. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

роботи складає 252 сторінки друкованого тексту, у тому числі містить 38 рисунків, 5 

таблиць, 7 сторінок документів, що підтверджують впровадження результатів 

досліджень. Список використаних джерел на 12 сторінках містить 144 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність та доцільність поставленої теми 

дисертаційної роботи, сформульовано задачі, мету, визначено об’єкт, предмет, 

методи дослідження та розв’язання задач, перераховано основні наукові результати 

роботи і їх практичне значення, викладена загальна характеристика роботи. 



  

Приведено дані про особистий внесок автора, а також публікації за темою 

дисертації. 

У першому розділі досліджено та проаналізовано характеристики мереж 

майбутнього, особливості побудови СУ сучасними телекомунікаційними мережами. 

Під час опису функціональної моделі мереж майбутнього з погляду функцій 

регулювання, контролю й передачі базовими принципами є такі: переважна 

реалізація режиму комутації пакетів з відокремленням одна від одної функцій 

перенесення й комутації, функцій управління викликом і функцій управління 

послугами; взаємодія з існуючими мережами зв’язку (телефонні мережі загального 

користування — ТфЗК; мережі передачі даних — МПД, мережі рухомого зв’язку — 

МРЗ) за допомогою відкритих інтерфейсів і шлюзів; забезпечення відкритого і 

вільного доступу до мереж і конкуруючих постачальників послуг; підтримка 

універсальної мобільності, яка б дозволяла окремому абонентові користуватися й 

управляти послугами незалежно від технології доступу й типу використовуваного 

термінала; інтеграція послуг фіксованого і рухомого зв’язку. 

На ринку телекомунікацій сформувалася потреба в послугах наступного 

покоління — NGS (Next Generatіon Servіces). У NGS можна виділити деякі 

характерні властивості, а саме: інтеграція послуг ТфЗК, МРЗ й Інтернету; 

можливість роумінгу послуг; необхідність модернізації мережної інфраструктури 

для впровадження нових послуг; винесення значної частини функціональності 

послуги до абонентського терміналу.  

Традиційна чотирирівнева модель NGN передбачає, що платформи для 

надання послуг підключаються до мережі зв’язку за допомогою стандартних 

інтерфейсів. Однак при впровадженні послуг NGS різні рівні функціональної моделі 

можуть зливатися (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Функціональна модель мережі NGN, адаптована для надання послуг 

NGS 

 

Операторам телекомунікацій потрібні механізми, що забезпечують 

можливість швидко й гнучко розгортати, а також змінювати послуги залежно від 

індивідуальних потреб користувачів. Такі механізми передбачені відкритою 

сервісною архітектурою OSA (Open Servіces Access) — основною концепцією 

майбутнього розвитку мереж телекомунікацій щодо впровадження й надання нових 

додаткових послуг. При створенні систем на основі OSA мають бути такі ключові 

елементи: відкрите середовище для створення послуг; відкрита платформа 

управління послугами. 



  

Рівень управління послугами відповідає за надання кінцевому користувачеві 

інформаційних послуг, і від того, наскільки ці послуги зацікавлять його, залежить 

подальший розвиток мережі. Сервери, що забезпечують надання послуг, можуть 

перебувати як усередині, так і за межами самої мережі. Важливою складовою рівня 

управління послугами також є інформаційні центри або центри управління 

послугами (data centers, servіces control poіnt) — це власні інформаційні ресурси 

мережі, на основі яких здійснюється обслуговування користувачів.  

Враховуючи розглянуті в розділі перспективи концепції мереж майбутнього, 

встановлено необхідність перегляду принципів і підходів до управління для мереж 

FN. Таким чином, СУ мережами майбутнього повинна являти собою набір рішень, 

що забезпечують управління мережами, реалізованими на базі різних технологій 

(фіксовані і мобільні телефонні мережі, мережі передачі даних, сигналізації і т.д.), 

що надають різні послуги і побудованих на устаткуванні різних виробників. 

Основними вимогами, пропонованими до СУ мереж майбутнього, є: 

підготовлене рішення на практиці повинне реалізовуватися в короткий термін; 

структури відкритих систем повинні забезпечувати гнучкість реалізації і сумісність з 

іншими рішеннями, високу надійність, і як результат – якість обслуговування; 

оператор повинен мати можливість модифікувати програмне забезпечення для 

реалізації специфічних функцій і вводити нові послуги через зміну конфігурації; 

компонентні рішення спростять можливості оператора по введенню нових 

користувачів і функцій. Гнучкість і масштабуємість дозволять легко адаптуватися до 

нових технологій і продуктів, що з’являються досить швидко, а також до  потреб 

користувачів, що змінюються. 

В розділі проаналізовано існуючі системи управління телекомунікаційними 

мережами. Визначено, що найбільш важливими моделями управління є наступні: 

модель Міжнародного союзу електрозв’язку з питань телекомунікацій (ITU), 

заснована на концепції TMN; модель Форуму управління телекомунікаціями 

(TeleManagement Forum – TM Forum), заснована на концепції  Smart TMN; модель 

IETF, заснована на стандартних базових засобах мережного управління (Network 

Management Framework) мережі INTERNET; модель мережного управління АТМ 

форуму (на основі моделі IETF з використанням елементів TMN); модель 

управління фірми IBM; моделі з застосуванням технологій управління TINA та 

CORBA. При реалізації системи управління мережами майбутнього потрібно 

враховувати можливості і переваги кожної концепції. 

Проведено порівняльний аналіз існуючих платформ управління. Визначено 

необхідність розробки нового підходу до побудови систем управління мереж 

майбутнього, оскільки мережі більше не є автономними, самодостатніми 

домініонами, вони стали частиною бізнесів-процесів. У міру того як мережа 

здобуває усе більше значення в повсякденних ділових процедурах, управління 

мережами стало складовою частиною управління системами. Споживачі мережних 

послуг зацікавлені не стільки в доступності і продуктивності підсистем, стільки в 

надійній роботі системи в цілому. Ключовими концепціями сучасного управління є 

наскрізне управління від краю до краю, управління рівнем послуг і управління 

відповідно до заданих правил. Наскрізне управління має на увазі можливість 

контролю над усіма компонентами бізнес-процесу - включаючи програмне 



  

забезпечення й операційну систему, базу даних і систему транзакцій, сервери і 

мейнфрейми, елементи локальної і глобальної мережі - як єдиного цілого. 

Вирішення зазначених питань являється суттю подальшого проведення 

досліджень і практичної реалізації, що визначають мету та задачі дисертаційної 

роботи. 

У другому розділі досліджено тенденції побудови СУ мережами майбутнього.  

Однією з основних проблем в теорії управління є підвищення показників якості 

СУ. 

На рис. 2 представлено загальну схему СУ. 

  
Рис. 2. Загальна схема системи управління 

 

Основна ідея запропонованого підходу до управління мережами майбутнього 

полягає у визначенні закону або стратегії оптимального управління, що мінімізує 

або максимізує деяку сукупність критеріїв якості. Закон управління виражає 

керуючий вплив у виді функції координат стану об'єкта, що в результаті приводить 

до системи зі зворотним зв'язком. 

Для динамічної оптимізації системи при використанні запропонованого підходу 

необхідно передавати по каналу зворотного зв'язку всю інформацію, що 

характеризує динаміку процесу. 

Дана методика спрощує проектування нестаціонарних і багатомірних систем і 

дозволяє встановити структуру оптимальної системи. 

В теоретичних дослідженнях зі створення СУ в даний час займає центральне 

місце проблема оптимального управління, яка зводиться до мінімізації або 

максимізації критерію якості.  

Фізичну систему n-го порядку в будь-який момент часу можна описати за 

допомогою кінцевої множини величин х1(t), х2(t), …, хn(t). Ці змінні величини 

називають змінними стану системи і при записі у векторній формі вони являють 

собою координати вектора х(t) стану системи. Щоб зв'язати послідовні стани 

системи в часі, зробимо просте і корисне допущення, що полягає в тому, що похідна 

вектора стану dx/dt залежить тільки від поточного стану системи і не залежить від 

передісторії станів. Це просте допущення дозволяє описати процес за допомогою 

векторно-матричного диференціального рівняння 
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з початковою умовою х(0)=х0. У рівнянні (1) - m(t) означає вектор управління, f - 

векторну функцію змінних стану, управляючих впливів, часу і, можливо, 

збурюючих впливів. 

У кожен момент часу вектор управління m повинен задовольняти умові 

 

g(m)≤0,                                                      (2) 

 

що описує обмеження, накладені на СУ. Функція g є задана векторна функція 

управляючих впливів. 

Задачу проектування оптимальної системи можна сформулювати в такий 

спосіб: задано об’єкт управління (ОУ) або процес; знайти закон управління або 

керуючу послідовність впливів, завдяки якій сукупність критеріїв якості системи 

досягає максимуму або мінімуму.  

Розглянуто критерії для синтезу СУ телекомунікаційними мережами і 

визначено, що для оптимізації параметрів сучасних СУ доцільно використовувати 

наступні основні критерії: критерій мінімуму середньоквадратичної помилки на 

виході СУ; критерії отримання екстремуму деякої функції; критерій отримання 

мінімуму часу перехідного процесу в СУ; критерій пошуку нового стійкого стану 

при змінюваних даних. 

 Основним елементом СУ (рис. 3) є управляючий комплекс. Сутність алгоритму 

управління полягає в порівнянні великої кількості можливих в даних умовах якісно 

різних рішень, визначенні оптимального або найкращого з урахуванням всіх 

обмежень рішення та формування відповідної команди.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема системи управління 

 

Управляючий комплекс, отримавши інформацію про ситуацію, виконує 

співставлення якісно різних варіантів можливих рішень на основі деяких закладених 

при побудові алгоритму критеріїв та видає команду, що відповідає найкращому 

рішенню. 

Далі команди управління надходять на лінії передачі команд і далі на засоби 

управління. 
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Критерії, на основі яких порівнюються різні варіанти рішень, зазвичай можливо 

виразити основною функцією стану операції (функція зиску) та додатковими 

умовами. 

Вибір раціональної функції зиску складає важливу частину розробки алгоритму 

СУ. 

Характерна особливість запропонованої СУ – формування команд управління 

шляхом співставлення можливих виборів та рішень. Критерій співставлення – 

функція зиску, точніше її математичне очікування в кінці даного етапу або в кінці 

всієї послідовності етапів управління. Доцільний алгоритм СУ визначається 

множинами можливих виборів сторін, прийнятою функцією зиску, наявною 

інформацією та іншими факторами. З огляду на це можливо виділити два 

принципово різних класи алгоритмів СУ. Типи СУ, що відповідають цим класам 

алгоритмів, назвемо системами з набором шаблонних рішень (рис. 4) та системами з 

автоматичним пошуком рішень (рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Функціональна схема системи з набором шаблонних рішень 

 

Дії системи з набором шаблонних рішень є шаблонними, що можна вважати 

основним недоліком даного типу СУ. 

В системі з автоматичним пошуком рішень пошук оптимального вибору на 

кожному етапі здійснюється керуючим комплексом. В роботі пропонується в якості 

оптимального алгоритму СУ використовувати системи з автоматичним пошуком 

рішень шляхом надання їм властивостей систем з накопиченням досвіду та з 

використанням способу пошуку оптимальних виборів, які мають широку 

перспективу застосування та вдосконалення.  

Якщо структура функції зиску на множині виборів відома, то можливі досить 

економні методи пошуку. Так, наприклад, якщо можливі вибори вдається 

пронумерувати так, що кожному вибору відповідає умовний номер 

 

х1; х2; …; хn. 

 

де х1; х2; …; хn – цілі додатні числа, що задовольняють нерівностям 

 

аі1х1 + аі2х2 + … + аinxn ≤ bi; 

Інформація 

про дії ІІ 

сторони 

Визначення 

номеру 

варіанту N 

Відповідність 

номерів 

варіантів дій 

N→M 

Перетворення 

номера (М) в 

послідовність 

команд  

Процес, що 

управляється 

Контроль 

виконання 

команд  



  

і=1, 2, …, m, 

 

і функція зиску є лінійна функція чисел х 

 

V = p1x1 + p2x2 + … + pnxn, 

 

то для пошуку найбільшого значення функції зиску та відповідного оптимального 

вибору потрібно використати спосіб лінійного програмування.  

 

 
 

Рис. 5. Функціональна схема системи з автоматичним пошуком рішень 

  

У третьому розділі представлено теоретичні аспекти методології побудови СУ 

з застосуванням апарату теорії масового обслуговування. 

Визначення часу затримки для основних транзакцій в системі управління є 

необхідною умовою щодо створення мережі управління з максимальною 

продуктивністю.  

Головною методологічною основою для аналізу затримки в дисертаційній 

роботі є теорія масового обслуговування. 

В мережах майбутнього використовуються технології з комутацією пакетів. 

Передавання інформації в мережі з комутацією пакетів або кадрів здійснюється за 

деяким маршрутом, вибір якого визначається проектом мережі. 

Такі параметри, як число і довжина пакетів (кадрів), що надходять до мережі 

або проходять через неї в будь-який момент часу, у загальному випадку схильні до 
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стохастичних змін. Тому, для вивчення їхнього впливу на систему й одержання 

відповідних кількісних характеристик системи, пропонується застосовувати 

імовірнісні методи. При цьому ключову роль в аналізі мереж в дисертаційній роботі 

відведено теорії масового обслуговування. 

Елементи інформаційної архітектури системи управління не є рівноправними. 

Деякі з них володіють ресурсами, інші мають можливість звертатися до цих 

ресурсів. 

Основний принцип технології "клієнт-сервер" полягає в розподіленні функцій 

прикладення на три групи: введення і відображення даних (взаємодія з 

користувачем); прикладні функції, які необхідні для процесів управління; функції 

управління ресурсами (файловою системою, базою даних тощо).  

Тому в будь-якому прикладенні виділяються такі компоненти: компонент 

представлення даних; прикладний компонент; компонент управління ресурсом.  

Зв'язок між компонентами здійснюється за певними правилами, які 

визначаються протоколом взаємодії.   

Три компоненти прикладення різним чином розподіляються між двома вузлами. 

Такі моделі є дволанковими. 

В дисертаційній роботі запропоновано використання моделі розподіленого 

прикладення. Характерною рисою таких прикладень є логічне розділення додатку на 

дві і більш частин. Виділені частини прикладення взаємодіють одна з однією, 

обмінюючись повідомленнями в наперед узгодженому форматі. В цьому випадку 

архітектура клієнт - сервер є трьох ланковою (рис. 6), а в деяких випадках, вона 

може включати і більше ланок.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.  Трьохланкова архітектура клієнт-сервер 

 

Відповідно до клієнт-серверної архітектури завдання в системі управління 

розділяються між клієнтами і серверами. У дволанковій архітектурі клієнт виконує 

функції обробки і подання даних, а сервер, як правило, є сховищем даних. У 

трьохланковій архітектурі обробка даних здійснюється сервером прикладення. 

Клієнт в цьому випадку відповідає тільки за подання даних та інтерфейс 

користувача. 

У платформах систем управління мережами майбутнього пропонується 

реалізовувати трьохланкову архітектуру "клієнт-сервер". Головна її перевага — 

масштабованість, але, крім того, вона дозволяє значно скоротити мережний трафік. 

Однією з найважливіших проблем при проектуванні мережі управління є вибір 

оптимальної швидкості передачі інформації управління між об'єктами і центром 

управління. З одного боку, завищення необхідної пропускної спроможності веде до 

непродуктивних витрат засобів. З іншого, якщо канал не зможе забезпечити 
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необхідних швидкості і якості зв'язку, то затримка інформації управління в мережі 

може бути неприпустимо великою. Таким чином, аналіз і мінімізація часу 

виконання транзакції в системі управління і вибір оптимальної швидкості роботи 

телекомунікаційної мережі є завданням, що має велике практичне значення. 

Математичний апарат теорії масового обслуговування дозволяє оптимізувати час 

виконання транзакції в системі управління. 

В розділі представлено методику розрахунку затримки транзакції з 

врахуванням структури СУ. 

Кількість управляючої інформації визначають за умови, що кожній відмові в 

СУ надходить заявка на відтворення. При цьому між елементами мережі і СУ 

виникає стохастичний потік заявок. Для обслуговування надходження заявок в СУ 

існують спеціальні пристрої, де час обслуговування може мати довільний і 

детермінований характер. Таким чином, кількість інформаційного обміну можливо 

розрахувати якщо відоме число мережних елементів і число обслуговуючих 

пристроїв. 

Якщо визначена кількість управляючої інформації, то система управління 

мережею телекомунікацій повинна своєчасно виконувати аналіз надходження заявок 

про стан мережі і видачу рішень, які адекватно вплинуть на те, щоб привести 

мережу до нормального стану роботи. Тобто середня затримка управляючої 

інформації не повинна перевищувати установлені норми та негативно впливати на 

роботу мережі належним чином. 

В теорії телетрафіку, яка є частиною теорії масового обслуговування, встановлено 

основні взаємозв’язки параметрів інформаційного обміну де виділяють декілька систем 

обслуговування, в тому числі з втратами заявок і з очікуванням, а також їх комбінації. 

Відмітимо, що для СУ характерна лише система з очікуванням, тому що система з 

втратами приводить до втрати інформації про деякий негативний процес, що відбувся в 

мережі, якою управляють. Та як слідство, неприймання заходів до його усунення. Тому 

для розрахунку і оцінки параметрів СУ будемо використовувати апарат теорії 

телетрафіка при обслуговуванні заявок з очікуванням. 

 

 

 

 

 

Рис. 7.  Структура системи масового обслуговування 

 

Розроблено методику складання мережних моделей на прикладі замкнутої 

системи масового обслуговування. Проінтерпретуємо систему управління в 

термінах транзакцій і ресурсів. Транзакції – це активні рухомі елементи системи, а 

ресурси – неактивні. Транзакціями в системі управління є, наприклад, команди 

управління, а ресурсом є канал зв'язку в системі управління. Функціонування 

системи управління можна описувати як взаємодію транзакцій і ресурсів. 
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Розглянуто СУ, для якої інтенсивність вхідного потоку інформації управління λ 

залежить від стану системи, причому джерело вимог є внутрішнім і генерує 

обмежений потік заявок. Швидкість надходження інформації управління залежить 

від числа об'єктів управління, що змінюють стан за певний період часу (наприклад, 

за добу) і розміру кадру управляючої інформації. Інформація, що поступила в 

систему в мить, коли вільний хоча б один обслуговуючий пристрій, негайно 

обробляється. Якщо всі обслуговуючі пристрої у момент надходження інформації 

зайняті обробкою іншої інформації, то вона не покидає систему, а стає в чергу і 

чекає, поки один з пристроїв не стане вільним. Таким чином, в замкнутій системі 

масового обслуговування вхідний потік вимог формується з того, що виходить. 

Інформація в системі управління може ініціюватися за запитом від одного з 

пристроїв центру управління (запит від робочої станції), а може ініціюватися будь-

яким мережним елементом у зв’язку зі зміною статусу (або стану) одного або 

декількох його параметрів. 

У першому випадку транзакції в СУ складаються з чотирьох фаз: субакції 

запиту, субакції відповіді, субакції підтвердження отримання запиту і субакції 

підтвердження отримання відповіді (рис. 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  8.  Фази транзакції в СУ (варіант 1) 

 

У другому випадку транзакції в системі управління складаються з субакції 

передачі зміни статусу і субакції підтвердження отримання інформації, тобто повна 

транзакція утворюється з двох фаз (рис. 9).  

Стан системи характеризується загальним числом вимог, що знаходяться на 

обслуговуванні і в черзі (рівним k, k=0, 1,..., n) і мають таку інтерпретацію:  

S0 –пристрій обслуговування вільний;  

S1 – пристрій обслуговування зайнятий, черги немає;  

S2 – пристрій обслуговування зайнятий, одна заявка в черзі;  

………………………………………………………………….. 

Sn – пристрій обслуговування зайнятий, n-1 заявка в черзі. 
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Рис. 9.  Фази транзакції в СУ (варіант 2) 

  

При цьому число об'єктів управління дорівнює n, а число обслуговуючих 

приладів – r. Якщо λ – інтенсивність надходження інформації управління, а µ – 

інтенсивність потоку обслуговування, то стаціонарний процес в даній системі 

описуватиметься таким чином: 
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В результаті рішення цієї системи знаходимо імовірність k-го  стану: 

 

 

Визначаємо такі імовірнісні характеристики системи управління: 
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Середню кількість вимог в системі (на обслуговуванні і в черзі) 
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Середнє число обслуговуючих пристроїв, що простоюють через відсутність 

роботи 
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Коефіцієнт простою обслуговуваного повідомлення в черзі 
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Коефіцієнт використовування повідомлень 
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Коефіцієнт простою обслуговуючого пристрою 
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Середній час затримки повідомлення в системі управління: 
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Четвертий розділ присвячено верифікації розробленої методології побудови 

СУ з застосуванням апарату теорії масового обслуговування. 

Вхідними даними для розрахунку часу затримки інформації системи управління 

є інтенсивність надходження команд управління, час обслуговування однієї 

команди, кількість приборів обслуговування та пропускна спроможність каналів. 

З розрахунку видно, що значне зменшення часу затримки інформації в системі 

управління відбувається при збільшенні пропускної спроможності каналу до 256000 

біт/с при одному обслуговуючому приладі і до 128000 біт/с при двох обслуговуючих 

приладах. Подальше підвищення пропускної спроможності мережі приводить до 

зниження виграшу в часі затримки. 

Приведена методика розрахунку затримки інформації в СУ допоможе вирішити 

завдання оптимального проектування як СУ мережами майбутнього, так і самих 

мереж в цілому, що дозволить, у свою чергу, здійснити ефективніше управління 

мережами майбутнього. 



  

В розділі представлено розроблений на основі теорії масового обслуговування 

алгоритм, що дозволяє розрахувати основні параметри 5-ти найбільш популярних 

послуг (FPH, PRM, ACC, CCC, VOT) та побудувати графічний матеріал. 

Дослідження проводились в залежності від інтенсивності надходження вимог 

на послуги та кількості користувачів в ГНН. 

На основі концепції мереж майбутнього вимоги на інфокомунікаційні послуги, 

що надходять у SSP з мережі, не відразу направляються в ланки СУ, що з'єднують 

SSP з SCP, а якийсь час зберігаються у вихідних регістрах SSP, очікуючи звільнення 

ланок і утворюючи черги вимог. 

Ланки СУ, разом з процесорними системами SCP і SSP, що обслуговують 

передачу, обробку й аналіз вимог, представляють багатоканальну СМО, з числом 

обслуговуючих приладів, рівним числу nк ланок на ділянці SSP - SCP, як це 

показано на рис. 10. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Багатоканальна система обслуговування вимог на інфокомунікаційні 

послуги 

 

Кількість ланок СУ від SSP до SCP визначається відповідно:  

 

СКС

TPTP

K
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τλ ⋅
= ,                                                       (3) 

 

де λТР - середня інтенсивність появи транзакцій; 

τТР - середній час, який необхідний для передачі однієї транзакції у одному 

напрямку; 

ρСКС - мінімальне завантаження каналу, ρСКС =0,2. 
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Значення nk округлюється до найближчого більшого цілого числа. 

Середній час обробки однієї транзакції в SCP залежить від продуктивності  

багатопроцесорної ОС і визначається кількістю еквівалентних базових систем (КБС). 
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де  αП - коефіцієнт використання процесорного часу, який характеризує частку часу, 

затраченого процесорами на обробку однієї транзакції, відносно максимально 

допустимого часу;  

τПБ - час обробки однієї транзакції процесором базової системи; 

ρД - коефіцієнт завантаження пам’яті у період виконання однієї транзакції.  

Для забезпечення необхідного запасу стійкості системи значення коефіцієнта 

αП варто вибирати в межах αП = (0.2 – 0.3). Чим менше обраний αП, тим більшу 

кількість еквівалентних базових процесорних систем потрібно встановити в SCP.  

Значення KБС округлюється до найближчого більшого цілого числа. 

Отже, повний час передачі й обробки вимоги на інфокомунікаційну послугу на 

ділянці SSP-SCP визначиться співвідношенням: 
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TРS
n

П
T ⋅= ,                                                      (5) 

 

де nTРS - середня кількість транзакцій, які необхідно виконати при реалізації однієї 

вимоги.  

Продуктивність еквівалентних базових процесорних систем і число ланок СУ, 

необхідно вибирати виходячи з того, щоб значення ТП задовольняли вимогам, що 

висуваються до мереж майбутнього.  

При реалізації вимог на інфокомунікаційні послуги необхідно передавати й 

обробляти різну кількість транзакцій, тому величина ТП  носить випадковий 

характер. Якщо припустити, що значення цієї величини розподілені по 

експоненціальному закону, то час очікування на інфокомунікаційні послуги в черзі 

визначається співвідношенням: 
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На основі теорії масового обслуговування повний час обслуговування вимог на 

інфокомунікаційні послуги складається з часу передачі і обробки  вимог, з 

урахуванням часу очікування в черзі: 
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Таблиця 1  

Результати моделювання 

 

Найменування інфокомунікаційних послуг (ІП) 
№ 

з/п 

Вихідні 

параметри 

ІП FHP PRM ACC CCC VOT 

1 

Затримка часу 

на передачу і 

обробку вимоги 

ІП на ділянці 

SSP-SCP TП, с 

TP N( )
-32.888·10

-36.151·10

0.01

0.012

0.016

0.019

0.021

0.025

=
-32.878·10

-36.062·10

-39.978·10

0.014

0.015

0.018

0.021

0.025

-38.196·10

0.018

0.029

0.035

0.042

0.049

0.057

0.064

-38.176·10

0.018

0.028

0.034

0.041

0.05

0.058

0.065

-35.481·10

0.012

0.019

0.026

0.029

0.034

0.04

0.045

2 

Затримка часу  

очікування 

вимоги ІП у 

черзі вихідних 

регістрів  SSP 

TО, с 

W N( )
-41.928·10

-32.235·10

0.021

0.014

0.022

0.031

0.025

0.043

= W N( )
-41.573·10

-31.692·10

0.012

0.013

0.013

0.017

0.025

0.039

=
-48.939·10

0.014

0.03

0.045

0.042

0.049

0.066

0.069

-48.169·10

0.012

0.025

0.036

0.034

0.063

0.074

0.071

W N( )
-43.178·10

-33.497·10

0.026

0.028

0.027

0.035

0.05

0.046

=

3 

Загальний час 

обслуговування 

вимоги ІП T, с 

T N( )
-33.081·10

-38.386·10

0.032

0.026

0.038

0.05

0.047

0.068

= T N( )
-33.035·10

-37.754·10

0.022

0.027

0.028

0.036

0.047

0.064

= T N( )
-39.09·10

0.032

0.059

0.08

0.084

0.097

0.124

0.133

=
-38.993·10

0.03

0.053

0.07

0.075

0.114

0.131

0.136

T N( )
-35.799·10

0.015

0.045

0.054

0.056

0.069

0.09

0.091

=

 

Аналіз результатів показує, що перше місце по величині затримки, при 

однакових кількостях користувачів займають послуги ССС і АСС, за ними йдуть 

послуги VOT, FHP і PRM. З цього можна зробити висновок, що затримка 

збільшується не стільки від кількості користувачів і інтенсивності вимог, а 

найбільше від кількості транзакцій. Зростання інтенсивності  транзакцій відповідно 

збільшує кількість каналів СУ та базових процесорних систем.  

З аналізу результатів, можна зробити висновок, що максимальна затримка на 

обслуговування вимог на послуги на ділянці SSP-SCP не перевищує 150 мс.  



  

При практично постійній продуктивності базової процесорної системи загальна 

затримка визначається в основному  часом перебування вимоги в черзі. 

Збільшення числа каналів СУ спочатку сприяє зменшенню загального часу 

обробки вимоги на послугу на ділянці SSP-SCP, однак при подальшому збільшенні 

кількості користувачів затримка на обробку вимоги практично не зменшується і має 

характер скачків у бік зменшення  загальної затримки, що пов'язано з підключенням 

додаткової кількості каналів СУ  та базових процесорних систем SCP. 

Характерною рисою мереж майбутнього є неоднорідність трафіку, яка полягає 

в передачі по конвергентній мережі пакетів декількох типів (відео, аудіо, мовних, 

текстових пакетів і т.д.), до яких висуваються різні вимоги. Ці вимоги 

формулюються у вигляді обмежень на час доставки пакетів різних типів. В 

основному, це середні  обмеження *
iτ , які впливають  на середній час iτ  затримки 

пакетів у конвергентній мережі за умови iτ < *
iτ  





 = ni ,1 , де n – кількість типів 

пакетів у мережі. 

В дисертаційній роботі пропонується виконувати дослідження та аналіз 

середнього часу iτ  затримки пакетів з використанням математичних моделей 

масового обслуговування з неоднорідним потоком заявок, що дозволяє оцінити 

ефект впливу пропускної спроможності каналу на показники якості при передачі 

пакетів різних типів. При цьому актуальною стає задача вибору параметрів пакетів, 

критичних до затримок у конвергентній мережі.  

Рішення цієї задачі дозволило виконати аналіз властивостей систем передачі 

даних і сформулювати рекомендації для проектування конвергентних мереж, 

зокрема, оцінити затримку і необхідну пропускну спроможність каналів. 

Для оцінки ефективності передачі трафіку в конвергентній мережі як базову 

модель каналу зв'язку доцільно використовувати систему масового обслуговування з 

неоднорідним потоком пакетів n типів, що надходять у канал зв'язку з 

інтенсивностями λ1,…,λn. 

Позначено: 

V – пропускна спроможність каналу зв'язку,  

Li – середня довжина пакета i-го типу. 
Для випадку, коли пакети одного класу мають однакову довжину, а потоки 

пакетів є найпростішими, середня затримка пакету і-го типу при використанні 

методу керування трафіком на основі відносних пріоритетів визначається виразом 

(8): 
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У табл. 2 представлено результати розрахунку часових затримок пакетів для 

восьми варіантів значень інтенсивностей і довжин пакетів при використанні каналів 

зв'язку з різними пропускними  спроможностями.  

 

Таблиця 2 

Результати розрахунку часових затримок пакетів 

 

Vк, кбіт/с 

128 192 λi, c
-1 

Li, біт 

τi, с 
j i,
2

5

10

20

2

5

10

20

 j i,
41.2·10

38·10

34·10

800

800

34·10

38·10

41.2·10

 

0.16

0.129

0.099

0.074

0.26

0.285

0.315

0.346

 

0.087

0.067

0.047

0.03

0.11

0.126

0.146

0.167

 

  

 

Рис. 11. Залежність часових затримок пакетів від зміни інтенсивностей і довжин 

пакетів при використанні каналів з різними пропускними спроможностями (τ1 при 

Vk=128 Кбіт/з, τ2 при Vk=192 Кбіт/с). 

 

Аналіз результатів, представлених у табл. 2 і графічних даних, представлених 

на рис. 11 дозволяє сформулювати наступні висновки: 
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1. Для забезпечення мінімальної затримки передачі пакетів при пропускній 

спроможності каналу 128 кбіт/с доцільно використовувати довгі пакети, але з малою 

інтенсивністю  або короткі пакети, але з більшою інтенсивністю. 

2. При надходженні пакетів  більшої інтенсивності і довжини створюються 

практично неприпустимі затримки, що перевищують встановлене для мовних 

пакетів обмеження 150 мс при пропускній спроможності каналу 128 кбіт/с. 

3. При збільшенні пропускної спроможності каналу зв'язку в 1,5 рази (з 128 до 

192 кбіт/с) затримки для пакетів усіх типів і варіантів зменшуються більш ніж у два 

рази і не перевищують встановлені для мовних пакетів обмеження 150мс. 

Однією з важливих задач на етапі проектування мереж, є визначення вимог до 

пропускних спроможностей каналів. Очевидно, що ці вимоги істотно залежать від 

навантаження, яке створюють пакети даних, які передаються і обмеження, що 

накладаються на величину затримки пакетів, до яких відносяться, наприклад, мовні. 

Розглянуто випадок, коли обмеження задані на середній час затримки мовних 

пакетів, у виді: iτ < *
iτ . Покладемо, що розміри пакетів усіх типів однакові [Li=L=64 

байт для всіх 




 = ni ,1 ], а частка мовних пакетів у загальному навантаженні складає 

)10( ≤≤ kk , тобто Λ⋅= k
1
λ . Тоді, вирішуючи нерівність iτ < *

iτ , одержимо, що 

пропускна спроможність каналу зв'язку повинна вибиратися з умови 
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Вираз в правій частині нерівності (9) являє собою нижню границю пропускної 

спроможності Vk каналу зв'язку, яку необхідно мати для передачі k мовних пакетів із 

заданим високим показником якості.  

В процесі проектування мереж майбутнього, звичайно досить складно задати k 

мовних пакетів у загальному навантаженні. У той же час ця частка протягом  доби 

може змінюватися в значних межах. У зв'язку з цим пропонується оцінювати 

необхідну пропускну спроможність для всього діапазону зміни k. Для цього 

розглянемо граничні випадки, коли 0→k та 1→k . 

Тоді з (9) одержимо нижню (10) і верхню (11) границю пропускної 

спроможності каналу зв'язку та ефект використання пропускної спроможності 

каналу (12):  
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δ= (Vmax - Vk) / Vk                         (12) 

 

У табл. 3 представлено результати розрахунку пропускної спроможності каналу 

при різних значеннях параметрів навантаження й обмежень на затримку пакетів.  

 

Таблиця 3 

Результати розрахунку пропускної спроможності каналу при різних значеннях 

параметрів навантаження й обмежень на затримку пакетів 
 

Пропускна спроможність, кбіт/с Ефект, % Затримка 

обме-

ження, 

τ1
*
,
 
мc 

Інтен-

сивніс

ть, 

с
-1 

Частка 

мовних 

пакетів, 
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Рис. 12. Залежність ефекта (%) використання пропускної спроможності каналів 

від коефіцієнта (k) при обмеженнях на затримку пакетів 150 мс (δ1) та 300 мс (δ2). 

 

Аналіз отриманих результатів показує, що зниження вимог до пропускних 

спроможностей каналів дозволяє: зменшити допустиму затримку в декілька разів 

при мінімальному збільшенні пропускної спроможності каналу; при  збільшенні 

навантаження (інтенсивності Λ) і оптимального вибору типу пакету збільшується 

ефект використання пропускної спроможності каналів зв'язку; зі зменшенням частки 

k мовних пакетів у загальному навантаженні ефект використання пропускної 

спроможності каналів зв'язку збільшується. 

Отже, пропонована модель дослідження каналів дозволяє визначити пропускну 

спроможність каналу й оцінити ефект, що досягається за рахунок оптимального 

вибору інтенсивності і типу пакету. 

В розділі представлено методику побудови імітаційної моделі об’єкта 

управління з використанням принципу ДСМ. ДСМ являє собою орієнтований граф з 

вершинами чотирьох типів: витоки, стоки, пасивні та активні вирішувачі. Витоки 

характеризуються тією властивістю, що вони являють собою вершину графа, в якій 

немає вхідних дуг та є лише одна вихідна дуга. Стоки співпадають з вершинами 

графа, в які входить декілька дуг, але не виходить жодної дуги. Решта вершин графа 

відносяться до вирішувачів. При цьому пасивним вирішувачам відповідають 

вершини, у яких є лише одна вхідна та одна вихідна дуга, а активним вирішувачам – 

вершини з довільною кількістю вхідних та вихідних дуг (єдина умова для їх 

кількості – наявність хоча б однієї вхідної дуги та однієї вихідної). Різниця між 

пасивними та активними вирішувачами полягає в їх впливі на функціонування 

ДСМ. По ДСМ можуть переміщуватися деякі об’єкти, що формально 

характеризуються деякими наборами параметрів 
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де i – власний номер даного об’єкта. ДСМ функціонує в дискретному часі з 
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витоках або вирішувачах. Об’єкти, що потрапили в деякий момент часу у вершину-

сток, зникають з ДСМ. У витоках об’єкти з’являються в моменти часу t відповідно 

до деякого детермінованого або ймовірнісного закону. В пасивних вирішувачах 

об’єкти затримуються на деякий детермінований або ймовірнісний час, що залежить 

від характеристик об’єкта. Таким чином, пасивні вирішувані виконують в ДСМ роль 

затримок. В активних вирішувачах об’єкти також можуть затримуватися на 

детермінований або ймовірнісний час; крім того, в них можуть змінюватися 

значення параметрів об’єкта та вибиратися нові напрямки переміщення об’єкта 

вздовж будь-якої дуги, що виходить з активного вирішувача. 

На рис. 13 показано невелику мережу, що складається з чотирьох вузлів 

комутації (ВК). Між ВК стрілками показано напрямки проходження інформації. 

Задача управління мережею може бути сформульована наступним чином: знайти 

такий алгоритм управління об’ємом та розподілом навантаження на мережі, який би 

забезпечив мінімізацію середнього часу очікування для пакетів інформації, що 

знаходяться в межах управління даної системи. Зона управління обмежена деякими 

перерізами, які на рис. 13 позначені літерами А, В, С, D, E, F, G. В такій постановці, 

якщо відомі ймовірнісні закони надходження інформації в зону управління, задача є 

типовою для теорії масового обслуговування. Проте якщо надходження інформації 

не описується найпростішими потоками (пуасонівськими), то для її вирішення 

доцільно застосувати інші підходи. 
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Рис. 13. Приклад деякої мережі 

  

Покажемо, як для наведеного прикладу здійснюється перехід до ДСМ. 

На рис. 14 показана ДСМ, що відповідає мережі, показаній на рис. 11. Витоки – 

це перерізи В, С, D та E, а стоки – перерізи А, В, С, F та G. Оскільки перерізи В і С 

одночасно є  і витоками і стоками, то розіб’ємо їх на дві складові, одну з яких 

будемо зіставляти з витоком, а іншу - зі стоком, що визначаються цими перерізами. 

На рис. 14 витоки показано у вигляді трикутників, а стоки – у вигляді квадратів. 

Кожен ВК в ДСМ представляється активним вирішувачем, який відмічено тим же 

номером, що і ВК. Всі зв’язки, що проходять з витоків до ВК та від одного ВК до 



  

іншого, замінюються в ДСМ пасивними вирішувачами. На рис. 14 активні 

вирішувачі показані колами, а пасивні – прямокутниками. 
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Риc. 14. Дискретна ситуаційна мережа 

 

Функціонування цієї ДСМ опишемо вважаючи, що при збиранні інформації 

проектувальнику системи управління  відомі закони FB`(t), FC`(t), FD(t) та FЕ(t) появи 

інформації у витоках. Будемо вважати, що параметрами об’єктів – пакетів 

інформації в представленій моделі є: π1 – час знаходження в зоні управління, π2 – час 

очікування в активних вирішувачах, що накопичений за час знаходження інформації 

в зоні управління, π3 – тип інформації, π4 – середня швидкість інформації, π5 – 

напрямок руху. Ситуацією в ДСМ в момент часу t будемо називати всю ту 

інформацію, що знаходиться в ДСМ в цей момент часу, набір значень параметрів 

цієї інформації та її місцезнаходження у вершинах ДСМ. Ситуацію в момент часу t, 

будемо позначати як S(t). 

На відміну від пасивних вирішувачів активні вирішувачі мають додатковий 

вхід, по якому на них надходить сигнал управління. На рис. 14 цей управляючий 

вхід показано пунктирними стрілками. 

Процес імітаційного моделювання мережі з використанням ДСМ, в СУ 

відбувається наступним чином. В початковий момент часу покладається t=0 та 

задається випадковий розподіл інформації по пасивним вирішувачам, а також 

випадковий розподіл значень параметрів інформації (на рис. 15. цим операціям 

відповідає блок «Задання початкових значень»). Після цього у витоках у 

відповідності до законів породження з’являється інформація, що є на початку зони 

управління в момент часу t=0. Далі починає діяти алгоритм переміщення інформації 

з пасивних вирішувачів в активні. Сутність цього алгоритму полягає у формуванні 

умов переміщення кожного пакету інформації з пасивного вирішувача в активний, з 

яким його з’єднує дуга, що виходить з пасивного вирішувача. Умови переміщення 

визначаються середнім значенням швидкості, яку мав пакет інформації при 



  

потраплянні в пасивний вирішувач, та часом проходження ділянки, яка імітується 

даним пасивним вирішувачем. Час проходження ділянки може однозначно 

визначатися середньою швидкістю інформації або деяким ймовірним розподілом 

часу, що є заданим для даного пасивного вирішувача. На рис. 15 цим операціям 

відповідає блок, що називається «Заповнення активних вирішувачів». Відмітимо, що 

при роботі моделі пакети інформації, що в момент часу t=0 з’явилися у витоках, 

залишаються поки що в них, а ті, які повинні переміщуватися з пасивних 

вирішувачів в активні, преміщуються. Після цього починає працювати блок, що 

називається на рис. 15 «Заповнення пасивних вирішувачів». Цей блок виконує 

декілька функцій. По-перше, вся інформація, яка б з’явилася у витоках в момент 

часу t=0, переміщується в ті пасивні вирішувачі, які пов’язані з ними дугами. По-

друге, в активних вирішувачах відбувається обробка інформації, що є поблизу 

даного ВК на основі алгоритму управління ВК, що введено в даний активний 

вирішувач. Якщо, наприклад, цей алгоритм полягає в тому, що ВК приймає 

інформацію через певні часові кванти, то відбувається перевірка умови 

проходження ВК і всі пакети інформації, що можуть проходити цей ВК починають 

переміщуватися в стоки або відповідні пасивні вирішувачі. Якщо з даного активного 

вирішувача виходить більш ніж одна дуга (більше одного напрямку), то доцільно 

використати спеціальний механізм приписування пакетам інформації, що виходять з 

активного вирішувача, напрямку подальшого руху. Крім того, для пакетів 

інформації, які повинні бути переміщені в стоки ДСМ, аналізуються часові 

характеристики, а результати аналізу запам’ятовуються. 

На цьому закінчується один цикл роботи моделі. Далі вміст лічильника часу 

моделювання збільшується на одиницю, що відповідає переходу від ситуації S(0) до 

ситуації S(1). Відбувається перевірка умови того, що моделювання закінчено. В 

системі управління наперед визначається час Т=qt, де q – деяке ціле позитивне 

число. Якщо час t` ще не дорівнює Т, то починає працювати блок «Заповнення 

витоків», який на початку зони управління породжує у витоках потоки інформації з 

заданими характеристиками. Після цього відбувається циклічне повторення 

описаного процесу. 

Після закінчення циклу моделювання відбувається підрахунок сумарних 

часових характеристик, за допомогою яких оцінюється ефективність вибраного в 

активних вирішувачах управління. Після аналізу можна змінити алгоритм 

управління і знову почати моделювання. 

П’ятий розділ присвячено розробці рекомендацій щодо побудови підсистем 

контролю та діагностики систем управління мереж майбутнього.  
Функціонування будь-якої мережі телекомунікацій відбувається в умовах 

постійної дії різного роду збурень, що приводить до виходу з ладу ВК і каналів 

зв'язку, виникненню помилок в повідомленнях, до випадкового характеру 

циркулюючих потоків інформації. У цих умовах завдання контролю і управління 

мережею полягає в забезпеченні передачі максимальної кількості інформації з 

необхідною якістю. Якість зв'язку практично повністю визначають три важливі 

властивості систем зв'язку – точність, надійність і вірність доставки інформації. Не 

дивлячись на те, що вони мають різну фізичну природу, ці властивості можуть бути 

об'єднані в рамках однієї моделі завдяки тому, що за яких би умов не проводилася 



  

доставка інформації і які б вимоги до неї не пред'являлися, кожна реалізація процесу 

доставки інформації може бути описана практично вичерпним чином тривалістю 

даного процесу і його структурою (співвідношенням між часом власне передачі 

інформації і часом непродуктивних витрат). Так під якістю повідомлень, що 

передаються за певний інтервал часу з необхідною якістю розуміється 

продуктивність мережі, а під максимально можливою продуктивністю – пропускна 

спроможність мережі. Вона залежить як від структури мережі, інтенсивності потоків 

повідомлень, вимог до якості їх обслуговування, так і в значній мірі від 

ефективності контролю і управління мережею. Оскільки пропускна спроможність 

мережі залежить від контролю і управління мережею, то слід розрізняти потенційну 

і реалізовану пропускну спроможності. 

 

 
 

Рис. 15. Блок-схема імітаційного моделювання 

 

Потенційна пропускна спроможність визначається в припущенні ідеальної 

системи контролю і управління, а реалізована – для реальної системи що вимагає 

накладних витрат. Остання не дозволяє врахувати все різноманіття чинників дії на 

мережу. 
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За відсутності контролю і зі збільшенням навантаження пропускна 

спроможність різко зменшується, особливо в умовах нестаціонарного характеру 

навантаження на мережу. Чим досконаліша система контролю і управління 

мережею, тим ближче реалізована пропускна спроможність до потенційної. 

Невідповідність заздалегідь заданим кількісним параметрам з'єднання 

(наявність порушення) викликає перехід або до процедур управління структурою 

(відновлення правильного функціонування), або до завершення даного 

функціонування (часткова відмова) з подальшими переходами до процедур 

технічного обслуговування (відновлення працездатності). 

Управління структурою полягає в переході від пошкодженої структури, що не 

забезпечує поточних вимог до якості з'єднання, до структури, що відповідає цим 

вимогам, в припущенні того, що такий перехід, по суті, є або заміною устаткування, 

що відмовило, на працездатне, або перерозподілом наявних ресурсів: зменшенням 

складу виконуваних функцій, реконфігурацією транспортної мережі та мережі 

доступу. 

Реконфігурація транспортної мережі зводиться до видалення або додавання 

нових ліній зв'язку (метод заміни ліній). Реконфігурація мережі доступу зводиться 

або до надання додаткових ресурсів (при встановленні факту такого старіння 

повідомлення, коли зміна пріоритету в обслуговуванні не забезпечує своєчасну 

доставку), або до вибору нового маршруту передачі, тобто якнайкращого в даний 

момент шляху Пij з сукупності шляхів Wij відповідно до наступних принципів: 

1) вибирати найбільш короткий маршрут по числу прийомів і фізичної 

довжини 

 
 

але не більш lдод; 

2) вибирати маршрут з максимально вільними ресурсами 

 

 
 

В розділі запропоновано методику визначення умов працездатності каналів. 

Характеристики каналу поділяються на первинні і вторинні. Відносно 

параметрів для оцінювання стану каналу вторинні характеристики мають ряд 

переваг в порівнянні з первинними. Для них доцільно застосовувати математичний 

апарат, вони швидше вимірюються, їх можна моделювати. 

Первинні ж характеристики визначають динамічні явища. На їх долю 

доводиться найбільший відсоток всіх помилок, що виникають в передаваному 

повідомленні. Якщо первинні характеристики, що представляють інтерес з точки 

зору стану каналу, є нестаціонарними, то в цьому випадку закони зміни 

характеристик відповідають певним проміжкам часу, в межах яких їх значення 

можна вважати стаціонарними або повільно змінними (квазістаціонарними). 



  

Нехай стан каналу характеризується значеннями контрольованих 

характеристик x1, x2 …, xn. Зміну працездатності каналу можна представити як зміну 

цільової функції, яка має вигляд 

 

S = f (x1, x2 …, xn). 

 

Для прогнозування стану каналу доцільно скористатися методом градієнтного 

прогнозування. В цьому випадку функція працездатності екстраполюється в 

градієнтному напрямку, тобто у напрямі вектора градієнта функції працездатності. 

Таким чином, вектор градієнта визначає напрямок найбільшої зміни функції 

працездатності. 

Характеристики каналу змінюють свої значення в часі, які можна представити у 

вигляді xi = φi(t). У моменти часу t1, t2 …, tm, де t1< t2< … < tm, значення 

працездатності S змінюватиметься і набуватиме значень x1, x2, …, xn, тобто маємо 

множину {S}, яка визначає простір D. 

 

S1=f(x11, …, x1n) 

. 

.                                                        (13) 

. 

Sm=f(xm1, …, xmn) 

Оскільки значення працездатності S залежить від аргументів x1, x2 …, xn, то S 

можна розглядати як вектор в багатовимірному просторі. Кінець багатовимірного 

вектора знаходиться в просторі, обмеженому гіпер-поверхнею. Положення 

гіперповерхні в просторі визначається максимальними значеннями вибраних 

характеристик, які задаються в ТЗ, вибираються за експериментальними даними або 

є результатом дослідження моделі. Гіперповерхня розділяє простір на дві області: 

область допустимих досліджуваних характеристик каналу, яка відповідає стійкій 

роботі каналу і його придатності для передачі дискретних повідомлень; і область 

допустимих значень, яка представляє придатність каналу із-за низької достовірності 

передачі повідомлення. 

В розділі проаналізовано методи вимірювання навантаження і показників якості 

обслуговування. 

Вимір навантаження і показників якості обслуговування може проводитися з 

метою: технічної експлуатації, прогнозування навантаження; вивчення потоків 

навантаження і якості, накопичення статистичних даних. 

Залежно від мети вибираються методи виміру, вимірювальні прилади і 

вимірювані показники (об'єм і періодичність виміру, час їх проведення і т. д.), тобто 

до системи вимірів в цілому пред'являються різні вимоги. Крім того, система 

вимірів повинна дозволяти вести контроль за такими чинниками, які в сукупності 

можуть значно збільшити навантаження, змінити характер його надходження і 

значно понизити якість обслуговування. 

Необхідно підкреслити, що вимірюється лише обслуговуване навантаження, 

наприклад, його інтенсивність у. Інтенсивності вхідного с та втраченого х 

навантажень не можуть бути виміряні, оскільки не може бути виміряна тривалість 



  

необслуговуваного виклику або об'єм непереданого повідомлення. Тому значення с і 

х визначаються розрахунком через у, якщо виміряні показники якості 

обслуговування, а саме вірогідність своєчасної доставки повідомлень Q або 

величина втрат. 

При вимірі навантаження в основному використовується безперервний метод 

виміру і метод сканування. При безперервному методі виміру за відрізок часу від 0 

до Т навантаження Н дорівнює сумі навантажень Нi по інтервалах n обслуговуючого 

пристрою, на якому проводиться вимір: 

 

. 

 

Якщо отримане таким чином навантаження Н розділити на загальний час 

вимірів в годинах, тобто віднести до одиниці часу, то шукана величина буде 

інтенсивністю навантаження yi: 

 

. 

 

Метод сканування полягає в підрахунку числа зайнятих приладів в окремі 

моменти часу. Відомо, що середнє значення навантаження за період виміру 

дорівнює середньому числу одночасно зайнятих приладів. В цьому випадку 

 

, 

 

де k – число одночасно зайнятих пристроїв при i-му скануванні; N – загальне число 

сканувань. 

Оскільки за навантаженням не ведеться безпосереднього спостереження, то 

метод сканування вносить погрішність і виявляється менш точним в порівнянні з 

безперервним методом. 

Середня помилка при визначенні навантаження Н визначається за формулою 

Пальма: 

 

, 

 

де n – число занять; α – відношення інтервалу ∆t між двома моментами сканування 

(інтервалами сканування) до середнього часу заняття Θ. 

Для визначення інтенсивності обслуговуваного навантаження необхідно 

отримане значення навантаження Н розділити на загальний інтервал часу вимірів. 

У мережах майбутнього при вимірі різних показників якості обслуговування 

(числа повідомлень, пакетів, що очікують обслуговування, часу очікування початку 

обслуговування і т. д.), доцільно використовувати методи прямого відліку числа 



  

повідомлень. Вони засновані на прийомі імпульсів для кожної події і накопичення їх 

в пакети (наприклад, в лічильниках).  

 
ВИСНОВКИ 

 
Сформульовані в дисертаційній роботі наукові положення дають змогу 

вирішити проблему підвищення ефективності СУ телекомунікаційними мережами з 

використанням методів теорії масового обслуговування. 

В дисертаційній роботі отримано такі теоретичні та науково-практичні 

результати: 

1. Проаналізовано основні підходи до вирішення задач проектування та синтезу 

СУ. Запропоновано при проектуванні СУ мереж майбутнього використовувати 

принцип, основна ідея якого полягає у визначенні закону або стратегії оптимального 

управління, що мінімізує або максимізує деяку сукупність критеріїв якості. Закон 

управління виражає керуючий вплив у виді функції координат стану об'єкта, що в 

результаті приводить до системи зі зворотним зв'язком. Дана методика спрощує 

проектування нестаціонарних і багатомірних систем і дозволяє встановити 

структуру оптимальної системи. 

2. Розглянуто критерії для синтезу СУ телекомунікаційними мережами і 

визначено, що для оптимізації параметрів сучасних СУ доцільно використовувати 

наступні основні критерії: критерій мінімуму середньоквадратичної помилки на 

виході СУ; критерії отримання екстремуму деякої функції; критерій отримання 

мінімуму часу перехідного процесу в СУ; критерій пошуку нового стійкого стану 

при змінюваних даних. 

Запропоновано застосовувати системи з комбінованим принципом управління, 

поєднуючи принципи управління за відхиленням та збуренням одночасно. 

Запропоновано в якості оптимального алгоритму систем управління мереж 

майбутнього використовувати системи з автоматичним пошуком рішень шляхом 

надання їм властивостей систем з накопиченням досвіду та з використанням 

способу пошуку оптимальних виборів. 

3. Дістала подальшого розвитку методика побудови СУ на основі клієнт-

серверної архітектури, відповідно до якої завдання в СУ розділяються між 

клієнтами і серверами. У дволанковій архітектурі клієнт виконує функції обробки і 

подання даних, а сервер, як правило, є сховищем даних. У трьохланковій архітектурі 

обробка даних здійснюється сервером прикладення. Клієнт в цьому випадку 

відповідає тільки за подання даних та інтерфейс користувача. 

У платформах систем управління мережами майбутнього пропонується 

реалізовувати трьохланкову архітектуру "клієнт-сервер". Головна її перевага — 

масштабованість, але, крім того, вона дозволяє значно скоротити мережний трафік. 

4. Розроблено метод багатокритеріальної оптимізації СУ мереж майбутнього на 

базі теорії масового обслуговування. Отримано залежності затримки одержання 

інформації від інтенсивності надходження вимог, від швидкості, а також від методу 

обслуговування. Ці дані дозволяють мінімізувати затримку при різних умовах. 

За наслідками розрахунку визначено, що затримка збільшується пропорційно 

до інтенсивності надходження команд управління. Зменшення часу затримки 



  

інформації в СУ відбувається при збільшенні пропускної спроможності каналів 

мережі управління і продуктивності вузлів до певного рівня. Подальше підвищення 

ресурсів СУ приводить до зниження виграшу в часі затримки. 

Запропоновано методику визначення параметрів мережі, яка дозволяє вирішити 

завдання оптимального проектування для різних умов реалізації систем (кількість 

абонентів, спектра наданих послуг, тощо). 

В результаті проведеної верифікації визначено, що значне зменшення часу 

затримки інформації в системі управління відбувається при збільшенні пропускної 

спроможності каналу до 256000 біт/с при одному обслуговуючому приладі і до 

128000 біт/с при двох обслуговуючих приладах. Подальше підвищення пропускної 

спроможності мережі приводить до зниження виграшу в часі затримки. 

На основі теорії масового обслуговування розроблено алгоритм, що дозволяє 

розрахувати параметри основних послуг. Дослідження проводились в залежності від 

інтенсивності надходження вимог на послуги та кількості користувачів в ГНН. 

Аналіз результатів показує, що перше місце по величині затримки, при 

однакових кількостях користувачів займають послуги ССС і АСС, за ними йдуть 

послуги VOT, FHP і PRM. Отже, затримка збільшується не стільки від кількості 

користувачів і інтенсивності вимог, а найбільше від кількості транзакцій. Зростання 

інтенсивності транзакцій відповідно збільшує кількість каналів СУ та базових 

процесорних систем.  

Максимальна затримка на обслуговування вимог на послуги на ділянці SSP-

SCP не перевищує 150 мс.  

При практично постійній продуктивності базової процесорної системи загальна 

затримка визначається в основному  часом перебування вимоги в черзі. 

Збільшення числа каналів СУ спочатку сприяє зменшенню загального часу 

обробки вимоги на послугу на ділянці SSP-SCP, однак при подальшому збільшенню 

кількості користувачів затримка на обробку вимоги практично не зменшується і має 

характер скачків у бік зменшення  загальної затримки, що пов'язано з підключенням 

додаткової кількості каналів СУ  та базових процесорних систем SCP. 

Встановлено, що зниження вимог до пропускних спроможностей каналів 

дозволяє: зменшити допустиму затримку в декілька разів при мінімальному 

збільшенні пропускної спроможності каналу; при  збільшенні навантаження 

(інтенсивності Λ) і оптимального вибору типу пакету збільшується ефект 

використання пропускної спроможності каналів; зі зменшенням частки k мовних 

пакетів у загальному навантаженні ефект використання пропускної спроможності 

каналів  збільшується. 

Отже, пропонована модель дослідження каналів дозволяє визначити пропускну 

спроможність каналу й оцінити ефект, що досягається за рахунок оптимального 

вибору інтенсивності і типу пакету. 

5. Розроблено методику побудови імітаційної моделі об’єкта управління з 

використанням принципу ДСМ, яка дозволяє при моделюванні системи управління 

змінювати структуру цієї системи, часові характеристики тих чи інших підсистем, а 

також порядок роботи.  



  

При проектуванні мережі в процесі моделювання можливо змінювати напрямок 

проходження інформації, що призведе до зміни топології ДСМ (тобто до зміни 

кількості її витоків, стоків та зв’язків між вершинами мережі). 

6. Удосконалено концепцію побудови підсистем контролю та діагностики СУ 

мереж майбутнього.  

Рекомендовано застосування статистичного методу технічного обслуговування 

в мережах майбутнього, доцільність якого визначається розвиненою системою 

контролю і діагностування і використанням в мережі досить високонадійного 

устаткування. 

Запропоновано при виборі складу контрольованих параметрів розглядати 

багатовимірне завдання оптимізації сукупності контрольованих параметрів системи. 

Як цільову функцію при оптимізації доцільно використовувати критерій 

середньозваженої достовірності контролю, що враховує показники важливості 

відмов окремих блоків і вузлів контрольованої системи, що визначаються 

експертним шляхом, характеристики надійності, а також структура самої системи. 

Обмеженнями є витрати ресурсів, необхідних для здійснення контролю. 

Для прогнозування стану каналу в мережах майбутнього запропоновано 

використовувати метод градієнтного прогнозування. В цьому випадку функція 

працездатності екстраполюється в градієнтному напрямку, тобто у напрямі вектора 

градієнта функції працездатності. Таким чином, вектор градієнта визначає напрямок 

найбільшої зміни функції працездатності. 

Встановлено, що система технічної діагностики повинна складатися з 

апаратних і програмних засобів, що забезпечують оцінку інформативних 

діагностичних ознак, по яких встановлюються умови працездатності систем. При 

цьому мають бути встановлені діагностичні моделі, що дозволяють шляхом обробки 

діагностичної інформації вибраних контрольних точок із заданою вірогідністю, 

глибиною і часом діагностування розпізнати класи технічного стану контрольованих 

систем. 

Представлені дослідження, положення та результати охоплюють новітні 

технологічні рішення, дозволяють оптимізувати параметри СУ 

телекомунікаційними мережами, здійснювати більш ефективне та досконале 

управління і доцільні до впровадження на сучасних комплексах, системах 

телекомунікацій та мережах майбутнього. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Ткаченко О.М. Методологія побудови систем управління мереж 

майбутнього на базі теорії масового обслуговування. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. – Державний 

університет телекомунікацій, Київ, 2018. 

Дисертація присвячена розв’язанню науково-технічних задач по побудові  

систем управління мережами майбутнього.  

Проаналізовано методи побудови систем управління телекомунікаційними 

мережами, методи побудови систем, що мають здатність до самопристосування, 

самонавчання та самоорганізації. Сформульовано вимоги до систем управління 

мережами наступного покоління NGN, розглянуто особливості управління 

мультисервісними мережами. Запропоновано при проектуванні СУ мереж 

майбутнього використовувати принцип, основна ідея якого полягає у визначенні 

закону або стратегії оптимального управління, що мінімізує або максимізує деяку 

сукупність критеріїв якості. Закон управління виражає керуючий вплив у виді 

функції координат стану об'єкта, що в результаті приводить до системи зі зворотним 

зв'язком. Дана методика спрощує проектування нестаціонарних і багатомірних 

систем і дозволяє встановити структуру оптимальної системи. Виконано порівняння 

алгоритмів систем управління і запропоновано в якості оптимального алгоритму 

використовувати системи з автоматичним пошуком рішень шляхом надання їм 



  

властивостей систем з накопиченням досвіду та з використанням способу пошуку 

оптимальних виборів.  

Дістала подальшого розвитку методика побудови СУ на основі клієнт-серверної 

архітектури, відповідно до якої завдання в СУ розділяються між клієнтами і 

серверами. У платформах систем управління мережами майбутнього пропонується 

реалізовувати трьохланкову архітектуру "клієнт-сервер". Головна її перевага — 

масштабованість, але, крім того, вона дозволяє значно скоротити мережний трафік.  

Розроблено метод багатокритеріальної оптимізації СУ мереж майбутнього на 

базі теорії масового обслуговування. Отримано залежності затримки одержання 

інформації від інтенсивності надходження вимог, від швидкості, а також від методу 

обслуговування. Ці дані дозволяють мінімізувати затримку при різних умовах.  

Розроблено методику побудови імітаційної моделі об’єкта управління з 

використанням принципу ДСМ, яка дозволяє при моделюванні системи управління 

змінювати структуру цієї системи, часові характеристики тих чи інших підсистем, а 

також порядок роботи.  

Удосконалено концепцію побудови підсистем контролю та діагностики СУ 

мереж майбутнього. Рекомендовано застосування статистичного методу технічного 

обслуговування в мережах майбутнього, доцільність якого визначається розвиненою 

системою контролю і діагностування і використанням в мережі досить 

високонадійного устаткування.  

Отримані результати дозволяють здійснити з визначеною вірогідністю 

оптимізацію параметрів сучасних систем управління телекомунікаційними 

мережами з використанням алгоритмів теорії масового обслуговування, котрі 

ефективно підвищують показники якості систем управління і доцільні до 

впровадження на мережах майбутнього. 

Ключові слова: система управління, ТMN, NGN, FGN, теорія масового 

обслуговування, оптимізація, потоки, затримка, навантаження. 
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Ткаченко О.Н. Методология построения систем управления сетей 

будущего на базе теории массового обслуживания. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.12.02 – телекоммуникационные системы и сети. – Государственный 

университет телекоммуникаций, Киев, 2018. 

Диссертация посвящена решению научно-технических задач по построению 

систем управления сетями будущего.  

Проанализированы методы построения систем управления 

телекоммуникационными сетями, методы построения систем, обладающих 

способностью к самоприспособлению, самообучению и самоорганизации. 

Сформулированы требования к системам управления сетями следующего поколения 

NGN, рассмотрены особенности управления мультисервисной сетью. Предложено 

при проектировании СУ сетями будущего использовать принцип, основная идея 

которого заключается в определении закона или стратегии оптимального 

управления, которая минимизирует или максимизирует некоторую совокупность 



  

критериев качества. Закон управления выражает управляющее воздействие в виде 

функции координат состояния объекта в результате приводит к системе с обратной 

связью. Данная методика упрощает проектирование нестационарных и многомерных 

систем и позволяет установить структуру оптимальной системы. Выполнено 

сравнение алгоритмов систем управления и предложено в качестве оптимального 

алгоритма использовать системы с автоматическим поиском решений путем 

предоставления им свойств систем с накоплением опыта и с использованием 

способа поиска оптимальных выборов.  

Получила дальнейшего развития методика построения СУ на основе клиент-

серверной архитектуры, согласно которой задачи в СУ разделяются между 

клиентами и серверами. В платформах систем управления сетями будущего 

предлагается реализовывать трехзвеньевую архитектуру "клиент-сервер". Главное 

ее преимущество - масштабируемость, но, кроме того, она позволяет значительно 

сократить сетевой трафик.  

Разработан метод многокритериальной оптимизации СУ сетей будущего на базе 

теории массового обслуживания. Получены зависимости задержки получения 

информации от интенсивности поступления требований, от скорости, а также от 

метода обслуживания. Эти данные позволяют минимизировать задержку при 

различных условиях.  

Разработана методика построения имитационной модели объекта управления с 

использованием принципа дискретной ситуационной сети (ДСС), которая позволяет 

при моделировании системы управления изменять структуру этой системы, 

временные характеристики тех или иных подсистем, а также порядок работы.  

Усовершенствована концепция построения подсистем контроля и диагностики 

СУ сетей будущего. Рекомендовано применение статистического метода 

технического обслуживания в сетях будущего, целесообразность которого 

определяется развитой системой контроля и диагностирования и использованием в 

сети достаточно высоконадежного оборудования. 

   Полученные результаты разрешают осуществить с заданной достоверностью 

оптимизацию параметров современных СУ телекоммуникационными сетями с 

использованием алгоритмов теории массового обслуживания, которые эффективно 

повышают показатели качества СУ и целесообразны к внедрению. 

Ключевые слова: система управления, ТMN, NGN, FGN, теория массового 

обслуживания, оптимизация, потоки, задержка, нагрузка. 
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Analyzed are the methods for constructing systems for managing telecommunications 

networks, methods for constructing systems that are capable of self-adapting, self-learning 

and self-organization. The requirements for the NGN management systems are formulated, 

and the features of the multiservice network management are considered.  

It is proposed to use the principle for designing future control systems by networks of the 

future, the main idea of which is to define a law or optimal control strategy that minimizes 

or maximizes some set of quality criteria. The control law expresses the control action as a 

function of the coordinates of the state of an object, which results in a system with 

feedback. This technique simplifies the design of non-stationary and multidimensional 

systems and allows you to set the structure of the optimal system. Comparison of control 

systems algorithms is performed and it is proposed to use systems with automatic search 

for solutions as the optimal algorithm by providing them with the properties of systems 

with accumulated experience and using the method of searching for optimal choices.  

The method of constructing a control system based on a client-server architecture, 

according to which tasks in control systems are divided between clients and servers, has 

been further developed. In the platforms of future network management systems, it is 

proposed to implement a three-client-server architecture. Its main advantage is scalability, 

but, in addition, it can significantly reduce network traffic. 

A method of multicriteria optimization of control systems for networks of the future 

on the basis of queuing theory has been developed. The dependences of the delay in 

obtaining information on the intensity of demand, on speed, as well as on the method of 

service are obtained. These data minimize latency under various conditions. 

A method has been developed for constructing a simulation model of a control object 

using the principle of a discrete situational network (DSN), which, when modeling a 

control system, changes the structure of this system, the temporal characteristics of certain 

subsystems, and the order of operation. 

The concept of building subsystems for monitoring and diagnosing network 

management systems of the future has been improved. The use of a statistical method of 

maintenance in the networks of the future is recommended, the feasibility of which is 

determined by the developed system of monitoring and diagnostics and the use of 

sufficiently reliable equipment in the network. 

The received results allow conducting with the greater probability optimization of 

parameters of modern control systems by telecommunication networks with use of 

algorithms of the queuing theory which effectively raise parameters of quality of control 

systems and expedient to introduction.  

Key words: control system, ТMN, NGN, FGN, queuing theory, optimization, 

streams, delay, loading. 

 

 

 

 

 

 

 

 


