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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. 

Перехід від різнорідних телекомунікаційних мереж до мереж наступного 

покоління NGN (Next Generation Network) та майбутнього FN (Future Networks) є 

реальністю. В таких мережах надаються послуги: передавання голосу (мови), 

даних і відео, в них здійснюється конвергенція мобільних та фіксованих мереж. 

Для досягнення високого рівня доступності до інформаційних ресурсів, реалізації 

вимог ринку інфокомунікаційних послуг потрібна така розвинена система, яка 

забезпечила б ефективне використання телекомунікаційних комплексів і нових 

інформаційних технологій. Змінюються не тільки технологічні принципи 

передавання і комутації, а й досить істотні зміни відбуваються на ринку 

телекомунікаційних послуг, виникають усе нові й нові задачі, пов’язані з 

управлінням інфокомунікаційними мережами. 

Набуває особливої ваги визначення та вирішення проблем і завдань 

готовності до управління інфокомунікаційними мережами в умовах надзвичайних 

ситуацій, надзвичайного стану та особливого періоду. Складність вирішення цих 

завдань полягає в раптовості виникнення надзвичайних ситуацій. Виникаючи, 

вони змінюють звичні умови функціонування інфокомунікаційної мережі. В цих 

умовах повинно здійснюватися централізоване управління ресурсами 

інфокомунікаційних мереж загального користування, а також відомчих мереж 

(незалежно від форм власності або відомчої приналежності), і використання цих 

ресурсів в інтересах управління державою, безпеки, проведення відновлювальних 

робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій тощо, а також забезпечення 

максимально можливого рівня якості надання послуг усім споживачам. 

Функціональна структура системи управління (СУ) інфокомунікаційними 

мережами щодо попередження і дій у надзвичайних ситуаціях повинна 

охоплювати повний перелік проблем, що стосуються надзвичайних ситуацій, 

включаючи етапи їх прогнозування, попередження і підготовки до 

функціонування в умовах надзвичайних ситуацій, а також ліквідації їх наслідків. 

СУ інфокомунікаційними мережами повинна бути спроможна 

функціонувати в таких чотирьох режимах: 

 режим повсякденної діяльності (стаціонарне функціонування); 

 режим підвищеної готовності (активна підготовка і здійснення 

превентивних заходів); 

 надзвичайний режим (дії в надзвичайній ситуації); 

 пост-надзвичайний режим (ліквідація довгострокових наслідків 

надзвичайних ситуацій). 
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СУ інфокомунікаційними мережами в надзвичайних ситуаціях повинна 

застосовувати методи, що виявляють можливість виникнення та розвитку 

надзвичайних ситуацій і дозволяють швидко реагувати на всі зміни на 

інфокомунікаційних мережах у надзвичайній обстановці. Для цього СУ повинна 

мати оперативну інформацію про стан інфокомунікаційної мережі, наявність 

обладнання та інших ресурсів, мати можливість превентивного планування 

тенденцій розвитку поточної ситуації, а також планування ресурсів, необхідних 

для її поліпшення, стабілізації і зниження важкості наслідків впливу 

надзвичайних ситуацій. 

Структура системи управління в умовах складного і мінливого зовнішнього 

середовища, зумовленого надзвичайною ситуацією, насамперед повинна бути 

гнучкою та адаптивною. При цьому, на відміну від функцій, завдань, способів 

управління у традиційних умовах, організаційні механізми систем управління 

інфокомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій повинні бути 

пристосовані до виявлення нових проблем на мережах і оперативному виробленні  

рішень, до контролю вже прийнятих рішень та їх негайної реалізації. У рамках 

системи управління повинна бути забезпечена можливість максимальної 

концентрації усіх ресурсів інфокомунікаційної мережі, об'єднання інформаційних, 

організаційних і технічних типів резервів для ліквідації в найкоротший термін 

екстремальної ситуації, що створилася. 

Сучасні конвергентні мережі є надскладною інфраструктурою, потребують 

нових методів дослідження. Удосконалення теорії оптимальних методів обробки 

та передачі інформації, розроблення нових принципів побудови пристроїв для 

оптимального управління, методів побудови мереж, систем, що мають здатність 

до самопристосування, самонавчання та самоорганізації. 

В останні десятиліття багато вчених займаються вирішенням цих досить 

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

дослідження побудови ефективних систем передачі, розвитку теорії оптимізації та 

теорії інформації присвячена велика кількість наукових робіт вітчизняних та 

закордонних вчених таких, як Афанасьєв В.В., Лазарєв В.Г., Гуткин Л.С., 

Бертсекас Д., Нейман В.І., Нетес В.А., Поспєлов Г.С., Зайцев Г.Ф., Стеклов В.К., 

Беркман Л.Н., Окунєв Ю.Б., Балашов В.О., Красовський А.А., Фельдбаум А.А., 

Новосьолов А.І., Фінк Л.М. та інші. 

Важливим завданням є оптимізація параметрів мережі майбутнього, а отже, 

визначення найкращих параметрів за вибраним вектором критеріїв. При 

дослідженні мережі FN доцільно використовувати методи самоорганізації, котрі, 

як відомо, надають змогу здійснювати системний аналіз та ідентифікацію 

складних об’єктів, сприяючи отриманню точних довгострокових прогнозів щодо 

розвитку тих параметрів мережі FN, які відповідають необхідному спектру 

послуг.  

Враховуючи викладене, тема дисертаційної роботи, присвячена 

дослідженню методів та моделей управління інфокомунікаційними мережами як в 

звичайному режимі, так і в умовах надзвичайних ситуацій, є актуальною. Ці 
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нагальні завдання досліджуються для найбільш ефективної їх реалізації в 

інфокомунікаційних мережах України. 

Наукове завдання полягає в розробці методів і моделей системи 

управління інфокомунікаційними мережами майбутнього, здатних забезпечувати 

самоорганізацію мережі на базі сформованих коротко- і довгострокових прогнозів 

її поведінки в умовах стаціонарного режиму та  надзвичайних ситуацій при  

здійсненні багатокритеріальної оптимізації параметрів мережі. 

Представлені дослідження, розроблені методи і моделі охоплюють новітні 

технологічні рішення, дозволяють формувати коротко- і довгострокові прогнози 

щодо поведінки мережі в умовах надзвичайних ситуацій для самоорганізації 

мережі та здійснювати багатокритеріальну оптимізацію параметрів системи 

управління. Це дозволяє на базі традиційного обладнання здійснювати більш 

ефективне та досконале управління, що є надзвичайно актуальним для 

телекомунікаційних мереж України. 

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

напрям досліджень відповідає тематиці науково-дослідних робіт Державного 

університету телекомунікацій, що проводилися протягом 2014-2019 рр., а саме: 

«Дослідження ефективності передачі інформації в системі управління 

інфокомунікаційною мережею» (Державний реєстраційний №0114U000397). Основні 

результати за темою дисертаційної роботи отримані в процесі виконання науково-

дослідної роботи: «Методика підвищення ефективності систем управління 

безпроводовими мережами на основі векторного синтезу», (Державний реєстраційний 

№0118U004553). 

Результати дисертаційної роботи знайшли практичне застосування в 

навчальному процесі Державного університету телекомунікацій. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

методів і моделей управління інфокомунікаційними мережами майбутнього в 

умовах стаціонарного режиму та надзвичайних ситуацій для підвищення 

ефективності їх функціонування. 

Для досягнення мети в межах дисертаційних досліджень сформульовано та 

розв’язано такі наукові задачі: 

- аналіз основних завдань щодо еволюційного переходу перспективної 

мережі наступного покоління до інфокомунікаційної мережі майбутнього; 

- розробка методики самоорганізовної мережі на базі математичного 

моделювання відповідних мережних процесів на базі динамічних систем, яка дає 

змогу визначити основні параметри мережі із забезпеченням потрібних значень і 

показників якості функціонування зазначених мереж; 

- синтез і дослідження моделі самоорганізовної мережі оптимальної 

складності за допомогою алгоритму об’єктивного системного аналізу (ОСА) з 

метою вирішення ідентифікації фізичної моделі, придатної для короткострокового 

прогнозу і прогнозуючих нефізичних моделей для довгострокового прогнозу; 

- розробка методики побудови моделі контрольованого об'єкту (КО) за 

допомогою декомпозиції моделі; 
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- дослідження на базі імітаційного моделювання підходів до побудови моделі 

об’єкта управління; 

- розробка методу багатокритеріальної оптимізації СУ інфокомунікаційними 

мережами з різнорідним обладнанням. 

Об’єкт дослідження – процес управління інфокомунікаційними мережами 

майбутнього. 

Предмет дослідження – методи і моделі управління інфокомунікаційними 

мережами майбутнього в стаціонарному режимі та в умовах надзвичайних 

ситуацій. 

Методи дослідження. Для досягнення поставлених у дисертаційній роботі 

задач використано: методи теорії інформації, методи теорії інваріантності, методи 

системного аналізу, елементи методів теорії ієрархічних багаторівневих систем, 

методи оптимального управління, методи імітаційного моделювання, 

багатокритеріальної оптимізації та теорії складних систем. 

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає у наступному: 

- розроблено модель та визначено функції  управління 

інфокомунікаційною мережею в стаціонарному режимі та в умовах надзвичайних  

ситуацій;  

- вперше розроблено методику самоорганізації моделі мережних 

процесів на базі динамічних систем, яка дає змогу визначити основні параметри 

мережі із забезпеченням потрібних показників якості функціонування зазначених 

мереж;   

- удосконалено метод синтезу контрольованого об’єкту за допомогою 

декомпозиції моделі що дозволило на 24% зменшити відхилення параметрів 

інфокомунікаційної мережі від норми. 

- розроблено методику багатокритеріальної оптимізації системи 

управління інфокомунікаційними мережами з різними параметрами на базі 

методу експертних оцінок, що дозволяє реалізувати оптимальне проектування 

системи управління та підвищити точність параметрів мережі на 17%. 

Практичне значення одержаних результатів. Теоретичні та практичні 

результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі 

Державного університету телекомунікацій, що підтверджується актами 

впровадження, наведеними в додатку до дисертаційної роботи. 

На базі запропонованої методики дослідження самоорганізації моделі 

оптимальної складності за допомогою алгоритму ОСА визначено параметри СУ, 

які на 17% покращують точність параметрів короткострокового та 

довгострокового прогнозу. 

За допомогою декомпозиції моделі розроблена методика синтезу 

контрольованого об’єкту яка дозволяє на 24% зменшити відхилення параметрів 

інфокомунікаційної мережі від норми.  

Результати дисертаційної роботи з багатокритеріальної оптимізації 

параметрів СУ інфокомунікаційними мережами майбутнього доцільно 

використовувати науково-дослідним організаціям і підприємствам та операторам 

телекомунікацій України при розробці систем управління інфокомунікаціями.  
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Особистий внесок здобувача. В дисертаційній роботі узагальнено 

результати досліджень, виконаних автором самостійно та у співавторстві. 

Особисто автором здійснено розробку загальної концепції дисертації та вибір 

об’єктів, визначено мету роботи, обрано та обґрунтовано методи досліджень, 

постановка задач на різних етапах виконання роботи, аналіз та інтерпретацію 

одержаних результатів. Наукові положення, що виносяться на захист, висновки і 

рекомендації дисертації належать автору. В наукових публікаціях у співавторстві 

здобувачу належить наступне: визначення оптимальної кількості показників 

якості функціонування системи управління [1]; на основі інваріантного підходу 

запропоновано модель комбінованої системи синхронізації з розімкненим 

зв’язком що має низький рівень сталих динамічних похибок [2]; визначення 

показників якості системи керування сучасними та перспективними мережами, 

запропоновано використання векторного синтезу [3]; розробка алгоритму 

кластерів на базі нейронної мережі Кохонена, застосовано метод експертних 

оцінок [4]; розробка математичної моделі мережі на основі системи  

диференційно-різницевих рівнянь з аргументами, що запізнюються [5]; 

визначення параметрів контрольованих об’єктів та показників якості в мережах 

NGN [6]; визначення точності параметру контрольованого об’єкта несучої частоти 

сигналу - радіотехнічного каналу зв’язку [7]. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

результати дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на науково-

технічних конференціях професорсько-викладацького складу і наукових 

співробітників Державного університету телекомунікацій: 

Семінар-практикум МСЕ для регіонів Європи та СНД «Інфраструктура 

інформаційно-комунікаційних технологій, як основа побудови цифрової 

економіки» Київ 2019р.;  

Науково-технічна конференція «Застосування програмного забезпечення в 

ІКТ» Київ 2020 р.; 

Науково-технічна конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку 

IoT» Київ 2020 р.; 

VІІ Науково-технічна конференція студентів та молодих вчених 

«Сучасні інфокомунікаційні технології» Київ 2020 р. 

Публікації.  За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 11 

наукових праць, в тому числі: 6 наукових статей - у фахових науково-технічних 

виданнях, рекомендованих ВАК України,  1 стаття - у науково періодичному 

виданні проіндексованому у міжнародній науко метричній базі даних Scopus та 4 

публікацій у матеріалах доповідей на науково-технічних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

4 розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 178 стор. друкованого тексту, з яких 149 сторінок основного 

тексту у тому числі містить 18 рисунків, 7 таблиць та 3 стор. документів, що 

підтверджують впровадження результатів досліджень. Список використаних 

джерел на 16 стор. включає 158 найменувань. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано задачі, мету, визначено об’єкт, предмет, методи дослідження та 

вирішення задач, перераховано основні наукові результати і їх практичне 

значення, викладена загальна характеристика роботи. Наведено дані про 

особистий внесок автора, а також публікації за темою дисертації. 

У першому розділі проаналізовано основні питання щодо еволюційного 

переходу інфокомунікаційної мережі наступного та майбутнього поколінь. 

Визначено пріоритетне використання інфокомунікаційної мережі майбутнього, яка 

за рахунок гнучкості і масштабованості дозволяє легко адаптуватися до 

інноваційних технологій. Особливістю ідеологій NGN та FN є використання 

технологій IP (Internet Protocol) для передачі даних та комутації. Ця властивість 

стимулює розробку принципів побудови інфокомунікаційних мереж, які в 

загальному вигляді можуть бути представлені трьома рівнями: транспортний, 

управління комутацією та передачі інформації, управління послугами. Визначено 

завдання кожного з цих рівнів, їхні технологічні особливості та вимоги до 

перспективних мереж зв'язку: мультисервісність, широкосмуговість, 

мультимедійність, інтелектуальність, інваріантність доступу, 

багатооператорність. Проаналізовано чинники, які впливають на створення 

мережі майбутнього. Зроблено незаперечний висновок, що процес глобалізації в 

світі продовжується з паралельним зміцненням та збільшенням потужності 

обробки даних глобальною інформаційною інфраструктурою. Якщо для 

телекомунікацій FN це напрям технічного розвитку, то для еволюції людського 

суспільства важливішою є ідея Глобального Інформаційного Суспільства (ГІС) – 

як нова мета розвитку техногенної цивілізації. 

Проаналізовано всі концепції ГІС, які об'єднує їх – це втілення через нові 

послуги, технології.  

В розділі проведено аналіз сучасного стану розвитку мереж та послуг 

інфокомунікацій, розглянуто тенденції розвитку автоматизованої системи 

управління мережами та послугами інфокомунікацій в умовах 

багатооператорської діяльності  та ринкових  відносин. 

Система управління інфокомунікаційними мережами повинна 

забезпечувати вирішення повного комплексу завдань, включаючи функції 

управління, технічного обслуговування, експлуатації мереж інфокомунікацій 

протягом усього їх життєвого циклу (планування, створення баз даних, 

встановлення обладнання, відновлення зв'язків, управління трафіком, набір 

статистики, розрахунки), а також функції розвитку (аналіз якості, прогнозування, 

формування вимог до експлуатаційних характеристик мережі та системи 

управління). 

 Проведено обґрунтування вибору концепції побудови СУ – це 

концепція мережі управління інфокомунікаціями ТМN, що є базою для реалізації 

інтегрованого управління будь-якими за структурою, складом й обсягом 

мережами інфокомунікацій і дозволяє оптимізувати систему управління; 

мінімізувати час реакції на події в мережі; забезпечити механізми захисту і 
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цілісності даних; мінімізувати час локалізації й усунення несправностей 

обладнання мережі; поліпшити обслуговування і взаємодію зі споживачами; 

розширити діапазон і підвищити якість інфокомунікаційних послуг. 

Організаційна структура системи управління (центральних органів 

управління і систем управління мережами операторів інфокомунікацій)  базується 

на функціональній ієрархічній структурі ТМN, що включає чотири рівні 

управління: управління елементами мережі (нижній рівень); управління мережею; 

управління послугами; управління діяльністю (верхній рівень). 

В розділі наведено загальну структуру системи управління мережами 

інфокомунікацій. Показано, що функції загального управління мережами 

національної системи інфокомунікацій виконує Національний центр управління, 

тобто Національний центр управління має бути центральним органом системи 

управління інфокомунікаційними мережами. 

Розроблено механізм взаємодії Національного центру управління з 

центрами управління операторів. У процесі управління Національний центр 

управління  взаємодіє з центрами управління мережами різних операторів по всіх 

питаннях, що виникають при виконанні його основних функцій. Центри 

управління мережами інфокомунікацій операторів взаємодіють між собою і з 

Національним центром управління по інтерфейсах Х або Q3.  Розроблено 

узагальнену схему процесу обробки повідомлень при взаємодії Національного 

центру управління з центрами управління. 

Ці нагальні проблеми досліджуються для найбільш ефективної їх реалізації 

в інфокомунікаційних мережах України. Вирішення зазначених питань є суттю 

подальшого проведення досліджень і практичної реалізації, що визначають мету 

та задачі дисертаційної роботи. 

Другий розділ присвячений дослідженню використання методів 

самоорганізації, які дають змогу здійснювати системний аналіз та оптимізацію 

параметрів складних об’єктів, сприяють отриманню точних довгострокових 

прогнозів щодо розвитку тих параметрів мережі FN, котрі відповідають 

необхідному спектру послуг. Особливий інтерес для розрахунку параметрів 

мережі FN і прогнозування зміни параметрів представляють самоорганізуючі 

моделі складних об’єктів. Зважаючи на те, що одні й ті ж канали в мережі FN 

використовуються як для передачі інформації для користувачів, так і для 

спеціальної, а саме: управління, сигналізації, синхронізації тощо, то доцільно 

максимально використовувати канали зв’язку побудовані як за допомогою 

традиційних технологій, так і інноваційних.  

Особливістю самоорганізуючих систем є здатність протистояти тенденціям 

випадкових змін параметрів каналів зв’язку, здатність адаптуватися до умов, що 

змінюються, перетворюючи при необхідності свою структуру. Одним із методів 

для рішення комплексу задач, пов’язаних із системами управління (СУ) 

інфокомунікаційної мережі запропоновано застосування ітераційного Методу 

Групового Урахування Аргументів (МГУА – А.І. Івахненко) в телекомунікаціях, 

на основі якого одержуємо оптимальні альтернативні моделі, що дозволяють 

здійснити вибір найкращих із них за показниками. 
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Принципова відмінність від звичайного регресивного аналізу полягає в 

тому, що метою першого є одержання мінімуму вибраного критерію вибору 

визначеної множини, а метою другого – досягнення мінімуму 

середньоквадратичної помилки (СКП) на всіх експериментальних точках при 

наперед заданому виді рівняння регресії, що часто носить суб’єктивний характер. 

Тому за МГУА пропонується розбивати дані на дві частини: перевірочну і 

навчальну послідовності. Навчальну послідовність використовують для 

оптимізації коефіцієнтів рівняння регресії, як і при звичайному регресійному 

аналізу, а перевірочну послідовність – для оцінки ступеня регулярності за 

величиною відносного значення СКП.  

Для моделей короткострокового прогнозу вибираються фізичні моделі, в 

яких (у разі відсутності процедури до визначення) деякі із змінних можуть бути 

замінені подібними з ними змінними; чинники, що швидко змінюються; повний 

інформаційний базис (вся множина чинників фізичної моделі); змінні з одним 

інтервалом усереднення (наприклад, лише середні значення). 

Для моделей довгострокового прогнозу вибираються нефізичні моделі, які 

визначаються як рівняння, що містять лише частину чинників; чинники, що 

спричинені плинними діяннями; скорочений інформаційний базис (незначне 

число чинників); змінні з двома-трьома інтервалами усереднення змінних 

(наприклад, для вибору інтервалу усереднення при синхронізації 

багатопозиційного сигналу OFDM). 

Мережа FN характерна тим, що її структура заздалегідь невідома, тому при 

синтезі мережі для визначення моделі структури мережі та її параметрів 

користуються методом структурної самоідентифікації. 

Зазвичай, коли йдеться про самоорганізацію алгебраїчної моделі 

інфокомунікаційної мережі, структура останньої вважається заданою апріорі, а 

саме: припускається, що вона має лише одну вихідну величину, причому змінна 

стану xk і є цією вихідною величиною, виду y = xk, тоді як решта спостережуваних 

величин є вхідними стосовно величини y. Потім розглядається випадок, коли 

існує таблиця даних, що містять р змінних стану х1, х2, ..., хр, в якій зазначено 

також вхідні величини uj, j =1, ..., m. Структура мережі підлягає визначенню. 

Повний поліном моделі без урахування динаміки мережі набирає вигляду: 

𝑦 = 𝐴0 + 𝐴1𝑥 + 𝐴2𝑢, (1) 

 

де А0, А1, А2 – деякі числові сталі;  1 2, ,..., ry y y y ;  1 2, ,..., px x x x ; 

 1 2, ,..., mu u u u . 

При цьому вектор y  утворюється зі складових вектора стану, тобто: 

𝑦 = 𝑆𝑥,  де 𝑆 = {𝑆𝑖𝑗}, 𝑖 = 1,2,… , 𝑟, 𝑗 = 1,2,… , 𝑝;  

0, 1.

1.

ij

j
ij

S
S
 





 

(2) 
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Система лінійних рівнянь відбиває взаємодію між змінними, тобто 

структуру досліджуваної мережі. Завдання самоорганізації полягає в одночасному 

визначенні структури моделі мережі (матриці S) та її параметрів. Згідно з цим 

синтез моделі складається з трьох етапів: визначення структури (необхідно 

вибрати оптимальну кількість алгебраїчних рівнянь щодо реалізацій вхідних 

змінних і змінних стану, які в загальному випадку зашумлені); оцінення 

параметрів (для вибраної системи рівнянь слід визначити вхідні змінні стану, які 

належать рівнянню мережі, і оцінити коефіцієнти кожного рівняння); адаптування 

параметрів (для здобутої моделі мережі значення параметрів, знайдені на етапі їх 

оцінення, уточнюються за допомогою відповідних методів адаптації). Тому для 

розв’язування такої задачі доцільно застосування самоорганізації, тобто 

перебору варіантів за вибраними критеріями. 

Сучасні інфокомунікації конче потребують нових методів дослідження. 

Вперше запропоновано методику побудови адекватної моделі самоорганізовної 

мережі на базі динамічних систем, здатної забезпечити визначення основних 

параметрів мережі з необхідною точністю. Для динамічних систем характерним є 

те, що вихідні величини, котрі становлять інтерес для дослідження, не можна 

однозначно визначити за реалізаціями вхідних величин, як це відбувається у 

статичних системах. Поточний стан динамічної системи в загальному випадку 

визначається чинниками її попереднього стану, то постає потреба включити в 

моделювання значення вхідних і вихідних величин у момент часу t та значення 

реалізацій у попередні моменти t-1, t-2, ..., t-g, зазвичай використовують шаблони 

(рис. 1). Вони являють собою геометричні фігури (у разі зосередження параметрів 

– лінії та прямі кути), де символічно зазначено, які саме реалізації, 

спостережувані в минулі моменти часу t-k, k =1, ..., g, безпосередньо впливають на 

вхідні величини в момент часу t (рис. 1, а). При цьому для обчислення однієї 

точки вихідної величини знадобиться g+1 точка або стільки ж стовпців таблиці 

спостережень, а для оцінювання параметрів тобто значення аргументів затримки: 

𝑦𝑡
𝑀 = 𝑓(𝑦𝑡−1, … , 𝑦𝑡−g, 𝑢𝑡 , 𝑢𝑡−1, … , 𝑢𝑡−g), (3) 

Зрештою утворюються моделі, що відображують співвідношення вхід-вихід 

згідно з функціональним рядом Вольтера та описують стан досліджуваної мережі 

за допомогою систем диференціальних чи різницевих рівнянь. Для графічного 

унаочнення затримки при самоорганізації лишиться T-t точок.  

 

 
 

Рис. 1. Одновимірний (а) і двовимірний (б) шаблони 
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Розглянемо лінійне диференціальне рівняння: 

𝑑2𝑦/𝑑𝑡2 + 𝑎1𝑑𝑦/𝑑𝑡 + 𝑎0𝑦 = 𝑓(𝑡). (

(4) 

Усі спостереження відбуваються в одній і тій самій точці простору та 

різняться лише за часовим параметром t. Тому такі моделі називають моделями із 

зосередженими параметрами.  

З огляду на те, що спостереження здійснюються дискретно, потрібна 

дискретна модель, яка в найпростішому випадку за допомогою різниць: 

∆𝑦 = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1  i  ∆(∆𝑦𝑡) = (𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1) − (𝑦𝑡−1 − 𝑦𝑡−2) = 𝑦𝑡 − 2𝑦𝑡−1 + 𝑦𝑡−2 (

(5) 

 

одержимо у вигляді: 

(𝑦0 − 2𝑦−1 + 𝑦−2) + 𝑎1(𝑦0 − 𝑦−1) + 𝑎0𝑦0 = 𝑓1(𝑡0) (6) 

 (для спрощення параметр опущено). 

Простий шаблон, який унаочнює вплив аргументів у–1 та у–2 на вихідну 

величину, набирає вигляду (рис. 1, а): 

𝑦0 = 𝑓1(𝑡0) + 𝑓2(𝑦−1, 𝑦−2). (7) (7)  

  

Цей шаблон відбиває принцип близької дії, тобто визначає, які значення, 

виміряні в попередні моменти часу, впливають на значення вихідних величин у 

відповідній таблиці, необхідної для складання системи нормальних рівнянь згідно 

з методом найменших квадратів. Ця таблиця має містити такі стовпці: 

𝑡0,  𝑦0, 𝑦−1, 𝑦−2.  
Для процесу з явною циклічністю доцільно так урахувати цю особливість, 

аби поряд із реалізаціями t-1, t-2, t-g модель містила реалізації t s  ,  = 1, 2, …, 

g; де s – деяке ціле число. 

Зрештою, маємо моделювання з двовимірним вектором (t,  ). Відповідні 

шаблони наведено на рис. 1, б. Зазначимо, що самоорганізація моделей 

динамічних систем принципово не відрізняється від самоорганізації статичних 

моделей. Єдина відмінність – очевидне скорочення наявних у нашому 

розпорядженні точок за рахунок кількості g відмічених точок та використання 

відповідних шаблонів.  

Проведено дослідження самоорганізовної моделі оптимальної складності за 

алгоритмом у вигляді системи рівнянь об’єктивного системного аналізу (ОСА). 

Визначено властивість поступового нарощування числа характеристичних 

(вихідних) змінних по рядах вибірки ОСА: результат кожного подальшого ряду 

(тобто збільшення числа рівнянь, які створюють спільну систему) не відміняє 

вибір попереднього ряду, а лише доповнює його новими характеристичними 

змінними. Ця властивість дозволяє значне скорочення обсягу обчислень при 

вирішенні багатьох практичних завдань (особливо в телекомунікаціях), коли є 

лише невеликі вибірки спостережень. Алгоритм ОСА дозволяє найбільш 

ефективним способом вибрати малу за об'ємом з множини характеристичних 

змінних. Результати ОСА використовуються при вирішенні двох завдань: 

ідентифікації фізичної моделі, придатної для короткострокового прогнозу і для 
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“відкриття закономірностей”; дворівневого кількісного довгострокового прогнозу, 

що базується на застосуванні прогнозуючих нефізичних моделей. 

У третьому розділі досліджено актуальні проблеми визначення об’єкта 

управління для моделі СУ TMN. Запропоновано для синтезу сучасних СУ 

телекомунікаційними мережами використовувати більш прості критерії. 

Представлено аналіз основних структурних категорій об'єкта управління: 

динамічність, нелінійність, стохастичність і нестаціонарність моделі об'єкта. 

Проведено дослідження на базі імітаційного моделювання побудови моделі 

об’єкта управління, проаналізовано механізми ситуаційного управління. 

Проаналізовано проблеми реалізації моделей КО та процесу управління. 

Представлена модель об’єкта в пам’яті керуючої обчислювальної машини 

(КОМ), яка складається з двох складових моделей: об'єкта управління (різнорідна 

телекомунікаційна мережа зв'язку) і моделі прийняття рішень про управління 

(система управління TMN) рис. 2.  

Визначено, що для багатьох систем характерно нестаціонарне 

функціонування, що унеможливлює побудову однієї статистичної моделі об'єкта і 

вимагає побудови сукупності таких моделей і формування моделі зміни моделей. 

Все це обмежує використання методів ідентифікації, заснованих на регресійному 

або дисперсійному аналізі. У будь-яких методах побудови моделей за допомогою 

теорії ідентифікації присутній елемент апріорного вгадування характеру цієї 

моделі. Тільки після вдалого вгадування і визначення параметрів моделі можна 

говорити про правильну побудову моделі об'єкта управління. 

Модель прийняття 

рішень

Об’єкт

Модель об'єкта

Блок 

корекції

КОМ

u1 

u2 
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β2(t+1) 

βm (t+1)  

α
1
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r 2 (t)  

rq (t)

 u y (t) 
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1
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h


uy

 
Рис. 2.  Модель об'єкта в пам'яті KOM 

Розроблено методику структурного синтезу моделі КО за допомогою 

декомпозиції моделі, яка полягає у спрощенні наступного синтезу моделі об'єкта 
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шляхом її «розщеплення» на взаємодіючі елементи, що відображають складну 

багатоелементну структуру об'єкта. Приклад такої декомпозиції показаний на рис. 

3, де модель із трьома входами й трьома виходами представлена п'ятьма більш 

простими елементами (1-5). Зміст декомпозиції полягає в тому, щоб 

скориставшись апріорними відомостями про структуру об'єкта, спростити задачу 

синтезу моделі. Це спрощення може йти двома напрямами. З одного боку, кожний 

елемент декомпозиційної системи простіший первинної (не декомпозиційної) 

системи, що полегшує синтез моделі цього елемента та в остаточному результаті - 

моделі всього об'єкта. З іншого боку, спростити задачу синтезу можна незалежно 

від складності елементів, зменшивши число входів - виходів кожного елемента 

порівняно з вихідним об'єктом. 

1

2

3

4

5

x1

x3

x2

y3

y1

y2

 
Рис. 3.  Приклад декомпозиції моделі 

 

Проаналізовано, що складність моделі як «чорного ящика» визначається 

чисельною мірою. В основі цієї міри покладено трудомісткість синтезу моделі, 

тобто витрати, які необхідні для створення моделі. Показник складності на стадії 

аналізу враховує лише кількість входів n і виходів m моделі 𝐿 = 𝑛𝛾𝑚,  

де 𝛾 - трудомісткість синтезу моделі: 

𝛾 = 1g𝑝/1g(𝑛 + 1/𝑛)   

(8) 

Модель контрольованого об’єкта  (КО) вважається адитивною: якщо об'єкт 

складається з декількох g підсистем, то її складність дорівнює сумі складностей 

цих підсистем: 

𝐿 =∑𝐿𝑖

g

𝑖=1

, 
 

(

9) 

де Li — складність i-ї підсистеми первинного об'єкта. Процес декомпозиції 

моделі можна розглядати як процес мінімізації її складності, тобто як рішення 

наступної мінімізаційної задачі:  
*min

{ }Д
L D

D D
 

 , 

 

(

10) 

                                            

де D — операція декомпозиції; { }D  — множина припустимих даним 

об'єктом декомпозицій; D* — оптимальна декомпозиція, мінімізуюча складність 

L декомпозуючої системи. У результаті декомпозиції об'єкта на g елементів задача 
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синтезу моделі об'єкта зводиться до g задач синтезу моделі кожного елемента, 

тобто до більш простих задач. 

 

q
Li Li q

D

LД

DD*

LД*

а) б)  
Рис. 4. Вплив рівня декомпозиції на складність елементів Li та q - (a), 

а також на складність декомпозиційного об'єкта - (б) 

 

Встановлено, що процес декомпозиції доцільно закінчувати на певній стадії, 

коли подальше дроблення об'єкта лише ускладнює задачу. На рис. 4, а  показано 

залежність числа елементів і їхньої складності від рівня декомпозиції. Зі 

збільшенням рівня декомпозиції складність кожного елемента зменшується не 

інтенсивно, що й приводить до збільшення складності декомпозиційного об'єкта 

рис. 4, б. Оптимальна декомпозиція мінімізує складність декомпозиційної 

системи. 

Визначено, що за допомогою декомпозиції первинний ( )n m  - полюсник 

(«чорний ящик») вдається звести до набору більш простих «чорних шухлядок», 

щоб на наступній стадії структурного синтезу визначити тільки їхню структуру. 

Сам по собі процес декомпозиції зводиться, таким чином, до визначення 

елементів об'єкта й установлення взаємозв'язку цих елементів в об'єкті. 

В четвертому розділі розглянуто методи багатокритеріальної оптимізації 

СУ телекомунікаційними мережами. Описано особливості систем управління як 

складної системи. Визначено основні критерії (показники) якості, що впливають 

на ефективність управління розмаїттям телекомунікаційних мереж. Розроблено 

методи об’єднання суперечливих критеріїв та отримання загального критерію.  

Синтез такого типу  векторний, тобто виконується з урахуванням значень 

сукупності (векторів) показників якості, включаючи й економічні, які заздалегідь 

враховані (спрогнозовані) у критерії переваги (критерії оптимальності системи).  

Запропоновано оптимальну систему управління за допомогою синтезу 

системи. Задача синтезу полягає в знаходженні такої СУ, яка компромісно 

оптимізує обмеження вхідних даних та спектр визначених умов.  

Рішення задачі оптимального синтезу – це процес вибору управляючих 

змінних х, що належать допустимій області D і забезпечують оптимальне 

значення характеристики СУ – Q(x). Характеристика, яка показує відносну 

"перевагу" одного варіанту порівняно з іншими, називається критерієм 

оптимальності (цільовою функцією, критерієм ефективності, функцією корисності 

тощо). 
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При проектуванні СУ доцільно зупинитися на виборі кількості показників 

якості, що враховуються при синтезі. Кількість показників, які характеризують 

якість реальної системи, може бути дуже великою. Це означає, що чим більша 

кількість показників якості враховується при синтезі системи, тим більш 

досконалою буде синтезована система. В той час, коли більше врахованих 

показників якості, тоді складніше провести синтез без введення порівняно грубих 

припущень. Тому на практиці існує оптимальна кількість показників якості, яку 

необхідно враховувати. Введення додаткових показників якості призводить не до 

покращення, а до погіршення результатів синтезу. 

При проектуванні системи управління необхідно враховувати наступні 

показники: 

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

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

При цьому визначається мінімальна кількість управляючої інформації, яка 

дозволяє СУ мати як властивість адаптивності до плинно спрогнозованих збурень, 

так і інваріантності до заздалегідь непрогнозованих факторів. 

2. Затримка управляючої інформації, при якій час передавання команд 

управління до контрольованих об’єктів не перевищує заданого. 

3. Достовірність (вірогідність помилки) при передаванні управляючої 

інформації. 

4. Вартість системи управління.  

Таким чином, суб’єктивну результуючу цільову функцію доцільно 

представити так: 
𝐾𝑝 = 𝐶1𝐾1 + 𝐶2𝐾2 + 𝐶3𝐾3 + 𝐶4𝐾4;

𝐾𝑖 = 𝐾𝑖
′/𝐾𝑖0;                                        

∑𝐶𝑖 = 1,     𝐶𝑖 > 0,

𝑚

𝑖−1

   𝑖 = 1,𝑚.̅̅ ̅̅ ̅̅      
}
 
 

 
 

 

 

(11) 

 

Кі0 – деяке опорне значення ненормованого показника якості Кі’, 

Сі – вагові коефіцієнти, котрі вибираються, виходячи з відносної важливості 

кожного з показників якості К1,…Кm, чим більш вагомішим вважається даний 

показник Кі. Іншими словами – чим більш суттєво показник Кі мінімізується у 

процесі синтезу, тим більшою обирається відповідна йому вага Сі. 

Будемо вважати оптимальною систему управління, що забезпечує 

виконання умов: 

𝐾𝑝 = min𝑆∈𝑀 𝑓𝑝(𝐾1, … , 𝐾𝑖 , … , 𝐾𝑚)  
 

𝐾𝑖 < 𝐾𝑖𝑚,    𝑖 = 1,𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  

(12) 

де Кіm – значення показника якості Кі максимально допустиме, з точки зору 

вимог замовника до системи управління; 

М – множина, до якої входять допустимі параметри системи S. 

Під   К1m, K2m, K3m та К4m   вважаємо такі показники якості СУ: 
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К1m – сумарна максимально допустима пропускна спроможність каналів СУ 

(цей показник визначається, виходячи з ресурсів обладнання, яке призначене для 

системи управління); 

К2m – це максимальна затримка управляючої інформації, при якій СУ в 

реальному масштабі часу контролює необхідні параметри мережі;  

К3m – максимально допустима імовірність помилки каналів передачі 

інформації СУ;  

K4m – максимально допустима вартість системи управління. 

Визначення кожного з 𝐾𝑖𝑚 – це окремі самостійні завдання, які вирішуються 

у наступних розділах. Нижче приведемо приклад оптимізації системи. Для 

подальшого вирішення цього завдання доцільно скористатися мінімаксним 

критерієм. При цьому необхідно також визначити мінімально можливі значення 

показників якості, при яких задовольняються основні вимоги до СУ.  

Таким чином, з множини варіантів побудови СУ необхідно вибрати 

найкращий. Якість системи характеризується такими основними показниками 

якості К1, К2, К3, і К4.  

Зазначимо, що з цих чотирьох показників якості К2 і К3, К3 і К4 суперечливі. 

Як відомо, чим менша затримка, тим більша вартість. Можна визначити, що вони 

пов’язані обернено пропорційною залежністю: К4 = f(К3), при цьому затримка 

залежить від пропускної спроможності каналів: К3 = f(К2). 

Мінімаксний критерій представимо у наступному вигляді: 

𝐾𝑝 = min
𝑆∈𝑀

𝑓𝑝 (𝐾1𝐾2𝐾3𝑅4). (13) 

Тоді цільова функція має вигляд:  

𝑓𝑝 = [𝐶1𝐾1𝐶2𝐾2𝐶3𝐾3𝐶4𝑓(𝐾3)] = min [𝐶1
𝐾1
𝐾1𝑚

; 𝐶2
𝐾2
𝐾2𝑚

;  𝐶3
𝑓(𝐾2)

𝐾3𝑚
;  𝐶4

𝑓(𝐾3)

𝐾4𝑚
] 

 

(14) 

де  𝐾4 = 𝑓(𝐾3); 𝐾3 = 𝑓(𝐾2). 
 При цьому необхідно розглянути допустимі варіанти зміни Кі від 

мінімально можливих до максимальних значень, вибрати оптимальні. 

Для вирішення цієї задачі потрібно визначити максимальні та мінімальні 

значення коефіцієнтів Кі (методи визначення значень Кі наведені у наступних 

розділах). Оберемо крок ΔКі, тобто зміни показників якості від 𝐾𝑖 𝑚𝑖𝑛 до 𝐾𝑖 𝑚𝑎𝑥 . 

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

коефіцієнти обрані за умови, коли найбільш важливою є потреба мінімізації 

затримки переданої інформації, тоді як пропускна спроможність каналів та 

вірогідність помилки мають приблизно однакові пріоритети. Вартість же 

обирається мінімально можливою, однак необхідною для виконання решти вимог 

до якості системи, тому їх вага мінімальна. 

Виходячи з вищенаведеного, узагальнений критерій оптимальності 

представимо у вигляді: 

𝑓𝑝 = min (𝐶1
𝐾𝑚𝑖𝑛 + ∆𝐾𝑗1

𝐾1𝑚
; 𝐶2

𝐾2𝑚𝑖𝑛 + ∆𝐾𝑗2
𝐾2𝑚

; 𝐶3
𝐾3𝑚𝑖𝑛 + ∆𝐾𝑗3

𝐾3𝑚
; 𝐶4

𝐾4𝑚𝑖𝑛 + ∆𝐾𝑗4
𝐾4𝑚

), 
(15) 

 

 

де  – 

 

𝐾4𝑚𝑖𝑛 + ∆𝐾𝑗4
𝐾4𝑚

= 𝑓 (
𝐾3𝑚𝑖𝑛 + ∆𝐾𝑗3

𝐾3𝑚
). 
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Тоді, у даному випадку, оптимальною буде система 𝑆𝑖, де 𝐾𝑖 будуть 

мінімальні. 

При проектуванні системи управління думка експерта є вельми корисною 

при рішенні таких питань: 

 визначення складу сукупності початкових даних – показників якості; 

 обґрунтування кількісного формулювання деяких обмежень, наприклад, 

вибір максимально допустимих показників якості; 

  вибір виду критерію переваги; 

 вибір значень параметрів критерію переваги, наприклад, значень вагових 

коефіцієнтів для результуючої цільової функції при рішенні задачі оптимізації; 

 вибір кращої системи зі скінченого числа суворо допустимих систем в 

умовах, коли  кожна система характеризується вектором (сукупністю) показників 

якості. 

За результатами, одержаними на підставі методу експертних оцінок для 

системи управління телекомунікаційними мережами, вибираються необхідні 

показники якості, визначаються вагові коефіцієнти відповідно до їхньої важливості і 

синтезується оптимальна система управління відповідно цим показникам.  

У розділі розглянуто методи обробки інформації,  одержаної від експертів, а 

також методи перевірки   погодженості і вірогідності отриманих  експертних 

оцінок. Обґрунтовано вибір кількості показників якості, за якими треба визначити 

узагальнений критерій оптимальності системи управління телекомунікаційними 

мережами. Показано, що при проектуванні СУ доцільно зупинитися на виборі 

кількості показників якості, які враховуються при синтезі. Показано, що кількість 

показників, які характеризують якість реальної системи, може бути дуже 

великою. Це означає, що чим більша кількість показників якості враховується при 

синтезі системи, тим більш досконалою буде синтезована система. В той час, коли 

більше врахованих показників якості, тоді складніше провести синтез без 

введення порівняно грубих припущень. Тому на практиці існує оптимальна 

кількість показників якості, яку необхідно враховувати. Введення додаткових 

показників якості призводить не до покращення, а до погіршення результатів 

синтезу.  Як критерії оптимізації обрано чотири вищенаведених показника якості 

функціонування системи управління і виходячи з відносної важливості 

вищевказаних показників, визначаються значення вагових коефіцієнтів  c1,…c4   

для результуючої цільової функції F: 

𝐹 = 𝐶1𝐾1 + 𝐶2𝐾2 + 𝐶3𝐾3 + 𝐶4𝐾4 (16) 

Вагові коефіцієнти 𝐶𝑖 мають задовольняти таким умовам:  

∑𝑐𝑖 = 1  і Сі > 0

𝑚

𝑖−1

   

(m – кількість показників, що характеризують систему) і визначаються як: 

𝐶𝑖 =
𝑐𝑖
′

∑ 𝑐𝑖
′𝑚

𝑖−1  ⁄ , 
(17) 

де 𝑐𝑖
′ – вагові коефіцієнти в абсолютному вираженні, а 𝑐𝑖 – відносні (нормовані) 
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вагові коефіцієнти. 

Призначення абсолютних вагів проводиться двома групами експертів. 

Першу групу складають експерти – системні фахівці в сфері телекомунікацій і 

управління, а також розробники телекомунікаційного обладнання,  другу групу – 

експерти, що мають великий досвід в експлуатації  систем управління і 

телекомунікаційного обладнання. 

Абсолютні значення вагів 𝑐𝑖
′ – призначаються за порядковою бальною 

шкалою (наприклад, стобальною), причому, чим значиміше показник, тим більша 

вага йому відповідає.  Експерти заповнюють таблицю опитування, проставляючи 

оцінки в балах кожному запропонованому рішенню. На підставі формули (6) 

розраховуються нормовані вагові коефіцієнти і проводиться підрахунок 

середнього значення оцінок.  

Надійність оцінок визначається по статистичних характеристиках, які  

описують розкид оцінок окремих експертів і груп експертів, тобто статистичних 

характеристиках, що визначають ступінь погодженості  оцінок. Розкид оцінок, що 

даються N експертами рішенню 𝑃𝑖  (системі Si, ваговому коефіцієнту ci)  

визначається величиною варіації: 

𝜈 =
√𝜎𝑖

2

𝑐�̅�
, 

             

(18) 

         

де  𝜎𝑖
2– дисперсія оцінки;    𝑐�̅�– середнє значення оцінки. 

Дисперсія оцінки визначається за формулою: 

𝜎1
2 =∑

∆𝑐𝑖
2

𝑁 − 1
⁄ ,

𝑁

𝑖−1

 

 

(19) 

де     ∆𝑐𝑖 = 𝑐𝑖 − 𝑐�̅�, а   N – загальне число експертів в усіх групах.  

Отримані результати дозволяють зробити первісні висновки про надійність 

експертної оцінки.  

Ступінь погодженості оцінок за сукупністю всіх оцінюваних рішень 

визначається коефіцієнтом конкордації W.  Ступінь погодженості рішень усіх 

груп експертів характеризується коефіцієнтом рангової кореляції . 

Коефіцієнт конкордації  визначається за формулою: 

𝑊 = 12∑∆𝑆𝑖
2

𝑚

𝑖−1

[𝑁2(𝑚3 −𝑚) − 𝑁∑𝑇𝑗

𝑁

𝑗−1

]⁄ , 

 

(20) 

 

де                                                 ∆𝑆𝑖 = 𝑆𝑖 − 𝑆�̅� 
 

(21) 

 

𝑆�̅� =∑𝑅𝑗𝑖

𝑁

𝑗−1

 

 

(22) 

 

 

𝑆�̅� = (𝑆1 +⋯𝑆𝑚)/𝑚 (23) 
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𝑇𝑗 =∑(𝑡𝑗𝑖
3 − 𝑡𝑗𝑖)

𝐿

𝑖−1

 

 

(24) 

У формулах (20) – (24)  𝑅𝑗𝑖 – ранг, привласнений i-му рішенню j-м 

експертом, 𝑆𝑖– сума  рангів, привласнених i-му рішенню всіма експертами, iS – 

середнє значення суми рангів по всіх m рішеннях, 𝐿𝑗 – число груп рішень з 

рангами, що збіглися, для j-го експерта, l – номер групи з рангами, що збіглися, 

𝑡𝑗– кількість рішень, що збіглися,  j-го експерта в групі l. 

Визначено рівень значимості , тобто імовірність того, що розрахований  

коефіцієнт конкордації не є випадковою величиною. Величина рівня значимості 

визначається по таблицях розподілу випадкової величини 𝜒2. 

𝜒2 = 12∑∆𝑆𝑖

𝑚

𝑖−1

/ [𝑁𝑚(𝑚 + 1) − 1/𝑚(𝑚 − 1)∑𝑇𝑗

𝑁

𝑖−1

] 
(25) 

                                         

Коефіцієнт рангової кореляції , що характеризує ступінь погодженості 

оцінок усіх груп експертів, визначається за формулою: 

, 
(26) 

             де 𝑅𝑖1,𝑅𝑖2 – ранги, що присвоюються 𝑖-му рішенню I і II  групою 

експертів.  

Отримані результати дозволяють зробити висновок про погодженість і не 

випадковість отриманих результатів. 

Проведено порівняльний аналіз існуючих методів об’єднання суперечливих 

критеріїв, досліджено їх переваги та недоліки. Запропоновано метод об’єднання 

суперечливих критеріїв, таких як кількість  інформації управління, достовірність  

та вартість. 

Оптимальна система управління за визначеними показниками якості 

забезпечує виконання умов: 

𝑘𝑝 = 𝑓𝑝(𝑘1𝑘2𝑘3𝑘4) = 𝑚𝑖𝑛 

𝑘𝑖 < 𝑘𝑖𝑚, 𝑖 = 1…4. 

(27) 

де 𝑘𝑖𝑚 – максимально допустиме значення показника якості kі, з точки зору 

вимог замовника до системи управління. 

Таким чином, в розглянутому випадку якість системи управління 

характеризується  вектором К=<k1, …, km>, де m=4. 

 Результуючий критерій оптимальності може бути визначений як: 

𝑘𝑝 =∑𝑐𝑖𝑓𝑖(𝑘𝑖

𝑚

𝑖−1

), 
 

(28) 

де Сі (і = 1,…,m) – вагові коефіцієнти, що були визначені вище, і 

задовольняють аналітичним умовам, таким як: 

)1()(1 22

2

1

1 
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∑𝑐𝑖

𝑚

𝑖−1

= 1,     𝑐𝑖 > 0 (𝑖 = 1,…𝑚), 
 

(29) 

                                                   

𝑓𝑖(𝑘𝑖) – деяка безрозмірна, у загальному випадку, нелінійна функція значень 

показників якості 𝑘𝑖, що вибирається, виходячи з вимог до системи управління, і 

яка має зміст втрати, пов'язаної зі зростанням (погіршенням) даного показника 

якості. 

Приймемо функцію 𝑓𝑖(𝑘𝑖) рівною: 

𝑓𝑖(𝑘𝑖) = [(𝑘𝑖 − 𝑘𝑖0)/𝑘𝑖𝑚]
2 (30) 

  Вибір функції 𝑓𝑖(𝑘𝑖), як функції квадратичного характеру, пов’язаний 

з тим, що еквівалентна вага показника 𝑘𝑖  тим більша, чим ближче 

величина (kі-kі0) до гранично допустимого значення 𝑘𝑖𝑚. 

В формулі (18) kі0  є мінімально можливе значення показника якості kі  в 

межах множини допустимих систем Mд при заданій сукупності вихідних даних 

{Y, Оs} та ігноруванні значень всіх інших (m-1) показників якості.  

З урахуванням  співвідношень (16) і (18)  отримуємо узагальнений критерій 

оптимальності: 

𝐹𝑝 = 𝑚𝑖𝑛 [∑
𝑐𝑖

𝑘𝑖𝑚
2
(𝑘𝑖 − 𝑘𝑖0)

2

𝑚

𝑖−1

] = 

=𝑚𝑖𝑛 [
𝐶1

𝑘1𝑚
2 (𝑘1 − 𝑘10)

2 +
𝐶2

𝐾2𝑚
2 (𝑘2 − 𝑘20)

2 + 𝑐
𝐶3

𝑘3𝑚
2 (𝑘3 − 𝑘30)

2 +
𝐶4

𝑘4𝑚
2 (𝑘4 − 𝑘40)

2] 

(31) 

За представленим алгоритмом розраховано вагові коефіцієнти і визначено 

оптимальний варіант системи управління за обраними показниками якості.  

 

 

ВИСНОВКИ 

 

Сукупність наукових положень, сформульованих та обґрунтованих в 

дисертаційній роботі, складає розв’язання науково-технічного завдання, яке 

полягає в розробці методів і моделей системи управління інфокомунікаційними 

мережами майбутнього, здатних забезпечувати самоорганізацію мережі на базі 

сформованих коротко- і довгострокових прогнозів її поведінки в умовах 

стаціонарного режиму та  надзвичайних ситуацій при  здійсненні 

багатокритеріальної оптимізації параметрів мережі. 

У дисертаційній роботі отримано такі теоретичні та науково-практичні 

результати:  

1.  Проведено аналіз основних завдань щодо еволюційного переходу до 

перспективних телекомунікаційних мереж майбутнього FN. Та досліджено 

тенденції створення систем управління сучасними інфокомунікаційними 

мережами, і як результат, запропоновано концепцію побудови системи управління 

як системи інтегрованого управління будь-якими за структурою, складом й 

обсягами мережами інфокомунікацій.  
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2. Досліджено використання методів самоорганізації, які дають змогу 

здійснювати системний аналіз та ідентифікацію складних об’єктів. Запропоновано 

застосування ітераційного Методу Групового Урахування Аргументів в 

телекомунікаціях, на основі якого одержано оптимальні альтернативні моделі, що 

дозволяють здійснити вибір за показниками найкращих систем управління. 

3. Розроблено методику самоорганізації моделі математичного 

моделювання мережних процесів на базі динамічних систем, яка найбільш 

адекватна і дає змогу визначити основні параметри мережі із забезпеченням 

потрібних параметрів і показників якості функціонування цих мереж. 

4. Розроблено методику структурного синтезу моделі контрольованого  

об’єкта за допомогою декомпозиції моделі: користуючись апріорними 

відомостями про структуру об'єкта, що дозволило зменшити відхилення 

параметрів від норми на 24%. 

5. Використовуючи метод багатокритеріальної оптимізації систем 

управління. Розроблено методику об’єднання суперечливих критеріїв, таких як 

кількість управляючої інформації, достовірність, затримка та вартість. 

Використання цієї методики дозволить підвищити точність параметрів 

інфокомунікаційних мереж на 17%. 

6. Розроблено методику експертних оцінок якості систем управління 

інфокомунікаціями, яка включає в себе алгоритм визначення узагальнюючого 

результуючого критерію оптимальності, для побудови системи управління 

інфокомунікаційними мережами. 

Представлені дослідження, розроблені методи та моделі охоплюють новітні 

технологічні рішення, дозволяють здійснювати точні довгострокові прогнози 

щодо розвитку мережі FN з визначеною вірогідністю. Це дозволяє здійснювати 

більш ефективне та досконале управління, що надто актуально для 

інфокомунікаційних мереж України. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Захаржевський А.Г. “Методи та моделі системи управління 

інфокомунікаційними мережами на базі об’єктно-орієнтованого підходу”. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. – Державний 

університет телекомунікацій Міністерства освіти і науки України, Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена розв’язанню комплексу науково-технічних 

питань, пов’язаних з дослідженням методів побудови системи управління 

інфокомунікаційними мережами як в звичайному режимі, так і в умовах 

надзвичайних ситуацій з використанням методів самоорганізації, що дає змогу 

здійснювати точні довгострокові прогнози щодо розвитку   мережі FN і побудови 

ефективної системи управління. 

Досліджено шляхи створення систем управління сучасними 

телекомунікаційними мережами. Запропоновано концепцію побудови системи 

управління як системи інтегрованого управління будь-якими за структурою, 

складом й обсягами мережами телекомунікацій. Цю концепцію побудови СУ 

доцільно впровадити в мережах телекомунікацій України для досягнення 

ефективнішого та економічнішого управління як традиційними, так і новітніми 

мережами. 

Досліджено та запропоновано використання методів самоорганізації, які 

дають змогу здійснювати системний аналіз та ідентифікацію складних об’єктів і 

сприяють отриманню точних довгострокових прогнозів щодо тих параметрів 

мережі, котрі відповідають необхідному спектру послуг. Запропоновано методику 

самоорганізації моделі математичного моделювання відповідних мережних 

процесів на базі динамічних систем, яка найбільш адекватна і дає змогу визначити 

основні параметри мережі із забезпеченням потрібних показників якості 

функціонування зазначених мереж. Проведено дослідження самоорганізації 

моделі за допомогою розробленого алгоритму об’єктивного системного аналізу 

(ОСА), який дозволяє найбільш оптимальним способом вибрати малу за об'ємом з 

множини характеристичних змінних, що ефективно при вирішенні багатьох 

практичних завдань, особливо в інфокомунікаціях.  

Розроблено методику структурного синтезу моделі контрольованого  

об’єкта за допомогою декомпозиції моделі: користуючись апріорними 

відомостями про структуру об'єкта, процес синтезу моделі зводиться до 

визначення елементів об'єкта й установлення взаємозв'язку цих елементів в 

об'єкті. Представлено аналіз основних структурних категорій об'єкта управління: 

динамічність, нелінійність, стохастичність і нестаціонарність моделі об'єкта. 

Доведено, що структурні категорії не визначають структури моделі, а визначають 

тип її структури, який зводиться до вибору мови опису об'єкта - моделі. 

Представлено метод багатокритеріальної оптимізації систем управління 

сучасними телекомунікаційними мережами. Описано зовнішні параметри СУ: 

кількість інформації, затримка, достовірність та вартість. Ці параметри є 
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показниками, що визначають як якість системи управління, так і кількість 

наданих послуг. Запропоновано метод об’єднання суперечливих критеріїв, таких 

як кількість управляючої інформації, достовірність, затримка та вартість. За 

результатами моделювання отримано співвідношення, які пов’язують основні 

вищенаведені критерії. Ці результати дозволяють отримати ефективне рішення на 

основі векторного синтезу, на відміну від скалярного, який використовувався 

раніше. Наведено приклади реалізації цих методів на мережах зв’язку України. 

Ключові слова: система управління, методи самоорганізації, системний 

аналіз, ідентифікація, об’єкт, довгостроковий прогноз, параметри мережі FN, 

векторний синтез. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Захаржевский А.Г. "Методы и модели системы управления 

инфокоммуникационных сетями на базе объектно-ориентированного 

подхода". – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.12.02 - телекоммуникационные системы и сети. - 

Государственный университет телекоммуникаций Министерства образования и 

науки Украины, Киев, 2020. 

Диссертация посвящена решению комплекса научно-технических вопросов, 

связанных с исследованием методов построения системы управления 

инфокоммуникационными сетями как в обычном режиме, так и в условиях 

чрезвычайных ситуаций с использованием методов самоорганизации, что 

позволяет осуществлять точные долгосрочные прогнозы по развитию сети FN и 

построения эффективной системы управления. 

Исследованы пути создания систем управления современными 

телекоммуникационными сетями. Предложена концепция построения системы 

управления как системы интегрированного управления любыми по структуре, 

составу и объемам сетями телекоммуникаций. Эту концепцию построения СУ 

целесообразно внедрить в сетях телекоммуникаций Украины для достижения 

эффективного и экономичного управления как традиционными, так и новыми 

сетями.     

Предложено использование методов самоорганизации, которые позволяют 

осуществлять системный анализ и идентификацию сложных объектов и 

способствуют получению точных долгосрочных прогнозов относительно тех 

параметров сети, которые соответствуют требуемому спектру услуг. Предложена 

методика самоорганизации модели математического моделирования 

соответствующих сетевых процессов на базе динамических систем, которая 

наиболее адекватна и позволяет определить основные параметры сети с 

обеспечением необходимых показателей качества функционирования указанных 

сетей. Проведено исследование самоорганизации модели с помощью 

разработанного алгоритма объективного системного анализа (ОСА), который 

позволяет наиболее оптимальным способом выбрать малую по объему из 
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множества характеристических переменных, что эффективно при решении 

многих практических задач, особенно в телекоммуникациях.     

Разработана методика структурного синтеза модели контролируемого 

объекта с помощью декомпозиции модели: пользуясь априорными сведениями о 

структуре объекта, процесс синтеза модели сводится к определению элементов 

объекта и установления взаимосвязи этих элементов в объекте. Представлен 

анализ основных структурных категорий объекта управления: динамичность, 

нелинейность, стохастичность і нестационарность модели объекта. Доказано, что 

структурные категории не определяют структуры модели, а определяют тип ее 

структуры, который сводится к выбору языка описания объекта - модели. 

Представлен метод многокритериальной оптимизации систем управления 

современными телекоммуникационными сетями. Описаны внешние параметры 

СУ: количество информации, задержка, достоверность и стоимость. Эти 

параметры являются показателями, определяющими как качество системы 

управления, так и количество предоставляемых услуг. Предложен метод 

объединения противоречивых критериев, таких как количество управляющей 

информации, достоверность, задержка и стоимость. По результатам 

моделирования получены соотношения, связывающие основные 

вышеприведенные критерии. Эти результаты позволяют получить эффективное 

решение на основе векторного синтеза, в отличие от скалярного, который 

использовался ранее. Приведены примеры реализации этих методов на сетях 

связи Украины. 

Ключевые слова: система управления, методы самоорганизации, 

системный анализ, идентификация, объект, долгосрочный прогноз, параметры 

сети FN, векторный синтез. 
 

 

SUMMARY 
 

Zakharzhevskyi A.G. “ Methods and models of an infocommunication 

networks management system based on an object-oriented approach. "- 

Manuscript. 

     The dissertation in support of candidature for a technical degree in the 

specialty 05.12.02 - telecommunication systems and networks. - State University of 

Telecommunications of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

  The dissertation is devoted to solving a set of scientific and technical issues 

related to the study of methods of building a control system for infocommunication 

networks both in normal mode and in emergency situations using self-organization 

methods, which allows accurate long-term predictions for the development of the FN 

network and the construction of an effective control system. 

The ways of creating control systems of modern telecommunication networks 

have been investigated. The concept of building a control system as an integrated 

management system for any telecommunication networks in structure, composition and 

scope has been proposed. It is advisable to implement this concept of building control 
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system in Ukrainian telecommunication networks in order to achieve efficient and 

economical management of both traditional and new networks. 

The use of self-organization methods has been investigated and proposed which 

allows for system analysis and identification of compound objects and helps to obtain 

accurate long-term predictions regarding those network parameters that correspond to 

the required range of services. A technique for the self-organization of a model of 

mathematic simulation of the respective network processes based on dynamic systems 

has been proposed, which is the most adequate and allows to determine the main 

network parameters with the necessary indicators of the quality of functioning of these 

networks. The self-organization of the model has been studied using the developed 

objective system analysis (OSA) algorithm, which allows the most optimal way to 

choose a small volume from a variety of characteristic variables, which is effective in 

solving many practical problems, especially in infocommunication. 

A methodology for the structural synthesis of a model of a controlled object with 

help of model decomposition has been developed: using a priori information about the 

structure of the object, the process of model synthesis is reduced to determining the 

elements of the object and establishing the connectivity of these elements in the object. 

The analysis of the main structural categories of the control object has been presented: 

dynamism, nonlinearity, stochasticity and non-stationary model of the object. It is 

proved that structural categories do not determine the structure of the model, but 

determine the type of its structure, which reduces to the choice of the language for 

describing the object - the model. 

The method of multiobjective optimization of control systems for modern 

telecommunication networks is presented. The external parameters of the control system 

are described: the amount of information, delay, reliability and cost. These parameters 

are indicators that determine both the quality of the management system and the number 

of services provided. A method for combining controversial criteria such as the amount 

of control information, reliability, delay and cost has been proposed. According to the 

simulation results, relative are obtained that link the main criteria above. These results 

allow obtaining an effective solution based on vector synthesis, in contrast to the scalar, 

which was used earlier. Examples of the implementation of these methods on 

communication networks of Ukraine are given. 

Keywords: control system, methods of self-organization, system analysis, 

identification, object, long-term prediction, FN network parameters, vector synthesis. 

 

 

 


