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Зміст анотації 

В дисертаційній роботі вирішено наукове завдання полягає в розробці 

науково-методичного апарату оптимізації параметрів мереж майбутнього на базі 

теорії випадкових процесів. 

Тема дослідження є актуальною і має важливе наукове і практичне 

значення.  

У першому розділі проведено порівняльний аналіз у мов та факторів, які 

впливають на розвиток мереж майбутнього, принципів побудови 

телекомуніційних мереж та організації їх управління.  

Визначено стратегії створення і розвитку мереж майбутнього а також їх 

оптимізації, що дозволить забезпечити  різних категорій споживачів сучасним 

набором послуг телекомунікацій від базових до високошвидкісних послуг 

мультимедіа. 

Проведено аналіз мереж майбутнього а також  функції їх управління, зв'язок 

мереж між своїми складовими частинами. 

Досліджено побудову телекомунікаційних мереж зв'язку майбутнього FN 

(Future Networks), в котрих закладена ідея створення універсальної мережі 

зв‘язку, яка б дозволяла переносити будь-які види інформації, такі як: мова, відео, 

аудіо, графіка й т.д., а також забезпечує можливість надання необмеженого 

спектру інфокомунікаційних послуг з гнучким управлінням, персоналізацій та 

створенням нових послуг. FN припускає реалізацію універсальної транспортної 

мережі з розподіленою комутацією, винесення функцій надання послуг у кінцеві 

мережні вузли та інтеграцію з традиційними мережами телекомунікацій. 
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Представлено функціональну модель мереж FN та архітектуру телекомунікаційної 

мережі зв'язку відповідно до концепції FN. 

Визначено пріоритетне використання системи управління (СУ) FN, котра за 

рахунок гнучкості і масштабованості дозволяє легко адаптуватися до новітніх 

технологій, що надзвичайно актуально для мереж зв‘язку України. 

У другому розділі проведено порівняльний аналіз існуючих методів 

об‘єднання суперечливих критеріїв, досліджено їх переваги та недоліки. 

Запропоновано метод об‘єднання суперечливих критеріїв, таких як кількість 

керуючої інформації, достовірність, затримка та вартість. За результатами 

моделювання отримано співвідношення, які пов‘язують основні вищенаведені 

критерії. Наведено приклади ефективного застосування цих методів на 

телекомунікаційних мережах України. 

Розроблено метод визначення результуючої цільової функції, який дозволяє 

здійснити векторний синтез мереж майбутнього. Показано, що при проектуванні 

мереж майбутнього 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. 

Визначено основні показники, які необхідно враховувати при проектуванні 

системи управління. 

Представлені методи широко впроваджуються в системах управління 

сучасними телекомунікаційними мережами України та охоплюють новітні 

технологічні рішення. Це дозволяє на базі традиційного устаткування 

здійснювати більш ефективне та досконале управління мережами зв‘язку.  
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У третьому розділі представлено методику розрахунку затримки 

отримання інформації в інфокомунікаційній мережі, за допомогою якої знаходять 

залежність затримки від різних параметрів, що визначають характеристику та 

структуру мережі. 

На основі розрахунку отримано залежності затримки одержання інформації 

від інтенсивності надходження вимог, від вартості, від пріоритету, а також від 

методу обслуговування. Ці дані дозволяють мінімізувати затримку при різних 

умовах. 

Запропоновано методику визначення параметрів мережі, яка дозволяє 

вирішити задачу оптимального проектування для різних умов реалізації мережі 

(кількість абонентів, спектр послуг, які надаються тощо). 

Визначено найважливіший параметр інфокомунікаційній мережі - затримку 

отримання послуги користувачем. Для ефективного зменшення затримки 

необхідно:   при збільшенні інтенсивності надходження вимог - збільшувати 

продуктивність комутаційних вузлів, а не кількість обслуговуючих пристроїв;  

структура мережі повинна бути вибрана таким чином, щоб при заданій 

інтенсивності та продуктивності було якнайменше транзитних вузлів; якщо 

послуги поділяються за пріоритетами, то треба обирати відповідний пріоритет 

послуги; на підставі розрахунку можна отримати залежність затримки отримання 

послуг від вартості та апроксимувати її відповідною функцією. 

У четвертому розділі на основі аналізу критеріїв оптимізації ефективності 

роботи системи управління телекомунікаційної мережі майбутнього виконане 

моделювання процесу управління мережею майбутнього і запропонована 

математична модель СУ, яка дозволить провести її оптимізацію з метою 

покращення показників надійності ІКМ, що діє в умовах непрогнозованих відмов 

трактів, каналів і обладнання у період надзвичайної ситуації. 

Розроблена математична модель мережі і проведена оцінка її 

функціонування в найскладніших умовах надзвичайного стану для вибору 

вагомих і впливових показників якості управління мережею і виконання 

подальших досліджень. 



5 
 

 

Основні результати роботи полягають у наступному: 

Сукупність досягнутих наукових результатів, отриманих під час проведення 

дисертаційного дослідження, дозволили вирішити наукове завдання розробки 

науково-методичного апарату оптимізації параметрів мереж майбутнього на базі 

теорії випадкових процесів. 

Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи реалізовано в 

рамках виконання науково-дослідної роботи «Система динамічного управління 

об‘ємом та розподілом потоків телекомунікаційної мережі» (держ. реєстр. 

№0117U003604). 

Ключові слова 

Iнфокомунікаційна мережа, система управління, показники якості, 

мінімізація затримки, оптимізація, керуюча інформація. 

 

SUMMARY 

Zinenko Y.M. The method of optimization of parameters of future networks on the 

basis of the theory of random processes. Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of technical sciences in specialty 05.12.02 

"Telecommunication systems and networks" (17 - Electronics and telecommunications) - 

State University of Telecommunications, Kyiv, 2018. 

Annotation content 

In the dissertation the solved scientific task is to develop a scientific and methodical 

apparatus for optimizing the parameters of future networks on the basis of the theory of 

random processes. 

The subject of the research is relevant and of great scientific and practical importance. 

The first section provides a comparative analysis of the languages and factors that 

affect the development of future networks, the principles of building telecommunication 

networks and the organization of their management. 

The strategies of creation and development of networks of the future as well as their 

optimization are determined, which will allow to provide different categories of consumers 
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with a modern set of telecommunication services from basic to high-speed multimedia 

services. 

The analysis of networks of the future as well as the functions of their management, 

network communication between its constituent parts has been carried out. 

The future of FN (Future Networks) communications telecommunication networks is 

investigated, in which the idea of creating a universal communication network that would 

allow to carry any kinds of information such as language, video, audio, graphics, etc. , as well 

as provides an opportunity to provide an unlimited range of infocommunication services with 

flexible management, personalization and the creation of new services. FN involves the 

implementation of a universal transport network with distributed switching, end-to-end service 

delivery and integration with traditional telecommunication networks. The functional model 

of FN networks and telecommunication communication network architecture in accordance 

with the concept of FN are presented. 

The priority use of the control system (CS) FN is determined, which at the expense of 

flexibility and scalability makes it easy to adapt to the latest technologies, which is extremely 

important for Ukrainian communication networks. 

In the second section a comparative analysis of existing methods of combining 

conflicting criteria was conducted, their advantages and disadvantages were studied. The 

method of combining conflicting criteria, such as the amount of control information, 

authenticity, delay and cost, is proposed. According to the results of the simulation, relations 

were obtained which bind the main criteria mentioned above. Examples of effective use of 

these methods on telecommunication networks of Ukraine are given. 

The method of determining the resultant target function, which allows for the vector 

synthesis of future networks, is developed. It is shown that when designing the networks of the 

future it is expedient to dwell on the choice of the number of quality indicators that are taken 

into account in the synthesis. It is shown that the number of indicators that characterize the 

quality of a real system can be very large. This means that the higher the number of quality 

indicators is taken into account in the synthesis of the system, the more perfect the system will 

be synthesized. At a time when more quality indicators are taken into account, then it is more 

difficult to carry out a synthesis without introducing relatively coarse assumptions. Therefore, 
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in practice there is an optimal number of quality indicators that need to be taken into account. 

The introduction of additional quality indicators does not lead to improvement but to the 

deterioration of the synthesis results. 

The basic indicators which must be taken into account when designing the control 

system are determined. 

The presented methods are widely implemented in the control systems of modern 

telecommunication networks of Ukraine and cover the latest technological solutions. This 

allows for more efficient and efficient management of communication networks on the basis 

of traditional equipment 

The third section presents the methodology for calculating the delay in obtaining 

information in the infocommunication network, by which the dependence of the delay on the 

various parameters that determine the characteristics and structure of the network are found. 

On the basis of calculation the dependence of the delay of reception of information on 

the intensity of receipt of claims, on cost, on priority, and also on the method of service is 

received. These data allow to minimize the delay under different conditions. 

The method of determination of network parameters is proposed, which allows 

solving the problem of optimal designing for different conditions of network implementation 

(number of subscribers, range of services provided, etc.). 

The most important parameter of the infocommunication network is determined - the 

delay of receiving the service by the user. To efficiently reduce the delay it is necessary: at 

increasing the intensity of receipt of requirements - to increase the efficiency of switching 

nodes, rather than the number of servicing devices; the structure of the network must be 

selected in such a way that, at a given intensity and productivity, there are at least the transit 

nodes; if services are divided according to priorities, then it is necessary to choose the 

appropriate priority of the service; on the basis of calculation it is possible to get the 

dependence of delay of reception of services on cost and to approximate it with the 

corresponding function. 

In the fourth section, based on the analysis of the optimization criteria of the operation 

of the telecommunications network management system of the future, the simulation of the 

future network management process is performed and the mathematical model of the SO is 
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proposed, which will allow its optimization to improve the reliability of the PCM, operating in 

unpredictable failures of the paths, channels and equipment during an emergency. 

The mathematical model of the network is developed and an estimation of its 

functioning in the most difficult conditions of a state of emergency for the choice of powerful 

and influential indicators of network management quality and performance of further research 

is conducted. 

The main results of the work are as follows: The set of the achieved scientific results 

obtained during the dissertation research allowed to solve the scientific task of the 

development of scientific and methodical apparatus for optimizing the parameters of the 

networks of the future on the basis of the theory of random processes. 

Theoretical and practical results of the dissertation work are realized within the scope 

of research work "Dynamic Volume Management and Distribution of Telecommunication 

Network Streams" (State Register No. 0117U003604). 

Keywords 

Infocommunication network, management system, quality indicators, minimization of 

delay, optimization, control information. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ГII – глобальна інформаційна інфраструктура  

МСЕ - Міжнародний Союз Електрозв‘язку 

TMN (Telecommunications Management Network)  – управління  

NGN (Next Generation Network) – мережі наступного покоління 

FN (Future Networks) – мережі майбутнього 

 

ВСТУП 

Телекомунікації і, зокрема, мережі електрозв'язку, з моменту їх зародження 

і до наших днів пройшли через цілу серію революційних перетворень. До їх числа 

відноситься і трансформація традиційних мереж загального користування, що 

відбувається в наші дні, з комутацією каналів в мережі наступного покоління 

мережі FN (Future Network), що розвиваються, головним чином, на основі 

технологій пакетної передачі інформації і мережі, що є, в основному, з 

комутацією пакетів.  

На заміну вже існуючій мережі NGN вже формується концепція мереж 

майбутнього (FN - Future Networks). Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) 

прийняв Рекомендацію Y.3001- перший із серії документів, призначений FN. 

Необхідність появи нової концепції обумовлено безперервною зміною вимог до 

телекомунікаційних мереж у зв‘язку з появою принципово нових додатків, які 

дозволяють дистанційно керувати побутовою та іншою технікою («Інтернет 

речей»), створенням розумних мереж (smart grids), все більш широким 

використанням «хмарних» обчислень. 

За визначенням МСЕ мережа майбутнього FN – це глобальна інформаційна 

інфраструктура, яка об‘єднає в себе вже існуючі інформаційно-комунікаційні 

мережі з єдиним центром керування та яка здатна надати повний спектр 

телекомунікаційних послуг (у любому географічному місці, з гарантованою 

якістю, у любий час) на базі інноваційних технологій. Для цього кожна  людина 

буде мати свою унікальну адресу, завдяки якій вона зможе  авторизуватися   у 

любій точці світу і отримувати всі необхідні їй послуги. 
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В архітектурі  FN можливо виділити три слої: «хмара», «труба» та 

«термінали». Відмінною особливістю нової архітектури являється те, що на рівні 

додатків та послуг в хмарі (Cloud) широко використовуються інформаційні 

технології  - віртуалізація зберігання даних і програм, яка надає можливість їх 

використання безпосередньо з «хмар». Це дає можливість виконувати складні 

обчислення а також доступ до складних інформаційних послуг без необхідності 

закупки дорогого обладнання та програм. 

Існують чотири чинники, які впливатимуть на створення мережі 

майбутнього (Рис. 3): 

 

 

Рис. 3. Чинники, які будуть впливати на створення мережі майбутнього 

 

1. Сервісний чинник передбачає в мережі майбутнього надання 

найширшого спектра послуг для задоволення потреб споживачів. Як очікується, 
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кількість іобсяг лавиноподібно зростатимуть. Також пропонується введення 

нових послуг без суттєвих капіталовкладень та без збільшення експлуатаційних 

витрат, із гарантуванням високої надійності та безпеки мережі. 

2. Чинник даних передбачає оптимізацію архітектури мультисервісних 

телекомунікаційних мереж з огляду на гігантський обсяг оброблюваних 

даних. Також передбачається організувати споживачам доступ до інформації 

легко, швидко та з високою якістю незалежно від їх місцезнаходження. Під 

поняттям «дані» розуміється вся інформація, яка буде доступною в мережі 

майбутнього, а не тільки та, що належить до таких відомих  типів, як відео, аудіо 

та телефонія. 

3. Екологічний чинник передбачає створення такої мережі майбутнього, яка 

буде цілком безпечною для навколишнього середовища. Дизайн архітектури FN 

має сприяти мінімізації впливу функціонування цієї мережі на екосистему зі 

скороченням споживання матеріалів, енергії та викидів парникових газів. 

4. Соціально-економічний чинник передбачає перегляд витрат на 

забезпечення життєвого циклу послуги в бік їх зменшення та уніфікацію послуг із 

метою надання доступу до ресурсів FN якомога ширшому колу споживачів. 

Важливим завданням є оптимізація параметрів мережі майбутнього FN і, 

отже, визначення найкращих параметрів за вибраним вектором критеріїв. При 

дослідженні мережі FN доцільно використовувати торію випадкових процесів, 

котрі, як відомо, дають змогу моделювання системи, які поводяться випадково та 

здійснювати системний аналіз та ідентифікацію складних об‘єктів, сприяючи 

отриманню точних довгострокових прогнозів щодо розвитку тих параметрів 

мережі FN, які відповідають необхідному спектру послуг. Теорія випадкових 

процесів  направлена на раціоналізацію вибору в такій мірі, аби він став 

однозначним і реально здійсненним [3]. 

Тому тема дисертаційної роботи, яка присвячена дослідженню, які дають 

змогу здійснювати оптимізацію мережі FN та вирішенню задач з підвищення 

завадостійкості передачі інформації систем доступу на базі LTE, є надзвичайно 
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актуальною. Ці нагальні проблеми досліджуються для найбільш ефективної їх 

реалізації на мережах зв‘язку України. 

Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Результати 

дисертаційної роботи знайшли практичне застосування в навчальному процесі 

Державного університету телекомунікацій.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розв‘язання 

комплексу науково-технічних питань, пов‘язаних з дослідженням методів 

випадкових процесів, які дають змогу оптимізувати мережі FN та вирішення задач 

з підвищення завадостійкості передачі інформації. 

Об’єкт дослідження – процес оптимізації параметрів мереж майбутнього. 

Предмет дослідження – методи та моделі оптимізації мереж майбутнього 

для підвищення ефективності її функціонування на базі теорії випадкових 

процесів. 

 Для досягнення мети вирішуються такі наукові задачі:  

розробити системи показників та критеріїв якості функціонування мережі 

майбутнього для надання широкого спектру послуг в реальному масштабі часу; 

удосконалення методу багатокритеріальної оптимізації параметрів мережі 

який  з урахуванням вектору часткових критеріїв дозволяє реалізувати 

оптимальне проектування мереж на базі векторного синтезу.  

розробити методику оптимального проектування мереж майбутнього яка 

враховує випадковий характер потоків передачі інформації в умовах 

надзвичайних ситуацій.  

розробити  методику мінімізації затримки передавання інформації в мережах 

майбутнього з рівною структурою, яка базується на методі розв‘язуючих функцій.  

удосконалити математичну модель ієрархічної системи управління мережами 

майбутнього, яка враховує запропонований метод багатокритеріальної оптимізації 

параметрів мережі. 

Методи досліджень. Для досягнення поставлених у дисертаційній роботі 

задач використано наступні методи дослідження: методи системного аналізу; 
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теорії інваріантності; теорії інформації; багатокритеріальної оптимізації; теорії 

масового обслуговування; статистичного моделювання.  

Вірогідність наукових результатів, висновків та рекомендацій, викладених у 

дисертаційній роботі, обґрунтовано результатами експериментальних досліджень, 

коректним використанням математичного апарату та моделюванням на ЕОМ. 

Практичне значення одержаних результатів. Проаналізовано умови  та 

фактори які впливають на розвиток мереж майбутнього. 

В роботі на базі  запропонованої методики оптимізації мереж майбутнього 

отримані параметри  та структура мережі майбутнього, яка дозволяє надавати 

широкий спектр послуг високої якості. 

Методика визначення середньої затримки інформації мережі майбутнього 

дозволяє на 20% зменшити затримку передаваємої інформації в реальному 

масштабі часу. 

Створена модель ієрархічної системи управління з урахуванням випадкових 

чинників в задачах оптимізації дозволила на 15% зменшити кількість управляючої 

інформації.  

Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи використовуються 

в навчальному процесі Державного університету телекомунікацій, що 

підтверджуються актами впровадження, наведеними в додатку до дисертаційної 

роботи. 

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає у наступному: 

- розроблено систему показників та критеріїв якості функціонування мережі 

майбутнього для надання широкого спектру послуг в реальному масштабі часу, 

яка враховує метод експертних оцінок показників функціонування мережі в 

умовах самоподібного трафіку, та дозволяє удосконалити метод 

багатокритеріальної оптимізації параметрів мережі; 

 - удосконалено метод багатокритеріальної оптимізації параметрів мережі, 

який відрізняється  від існуючих  урахуванням вектору часткових критеріїв та 

дозволяє реалізувати оптимальне проектування мереж на базі векторного синтезу;  
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- отримала подальший розвиток методика оптимального проектування мереж 

майбутнього, яка на відміну від існуючих враховує випадковий характер потоків 

передачі інформації в умовах надзвичайних ситуацій. Дана методика дозволяє 

забезпечити функціонування мережі майбутнього із визначеними показниками 

якості; 

- розроблено методику мінімізації затримки передавання інформації в 

мережах майбутнього з рівною структурою, яка базується на методі розв‘язуючих 

функцій, що дозволяє забезпечити можливість надання широкого спектру послуг 

в реальному масштабі часу на базі обладнання останніх поколінь; 

- удосконалено математичну модель ієрархічної системи управління 

мережами майбутнього, яка на відміну від існуючих враховує запропонований 

метод багатокритеріальної оптимізації параметрів мережі, що дозволяє здійснити 

проектування мереж із визначеними показниками якості.  

Основні положення і результати дисертаційної роботи отримані автором 

самостійно та опубліковані у наукових працях. У спільних наукових працях 

здобувачеві належить таке: в [1] – запропоновано метод модифікованих робочих 

характеристик для розрахунку показників якості систем управління 

телекомунікаційними мережами; методика синтезу показників якості полягає в 

знаходженні такої системи управління, яка компромісно оптимізує показники 

якості при обмеженні вхідних даних та спектра визначених умов; в [2] – 

удосконалено метод багатокритеріальної оптимізації систем управління містить у 

собі оптимізацію як самої системи управління, так і процесу її проектування; в [3] 

– отримала подальший розвиток методика оптимального проектування мереж 

майбутнього з урахуванням випадкового характеру потоків передачі інформації. 

Представлено обґрунтування процесів їх проектування; в [4] – розглянуто 

питання розвитку інформаційної інфраструктури на теренах України. Зазначено, 

що в сучасному світі стрімке зростання обсягів трафіку і зміна його структури в 

бік передачі відео, необхідність підтримки мобільних користувачів та соціальних 

мереж, віртуалізація та швидка обробка даних призвели до зміни в існуючих 

мережах; в [5] – розроблено рекомендації щодо підвищення стійкості мереж 
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майбутнього, до дії зовнішніх дестабілізуючих факторів;  в [6] – визначено, що 

підвищення якості функціонування мережі майбутнього можливо за рахунок 

підвищення стійкості елементів мережі. Наведено методи забезпечення стійкості 

елементів мережі майбутнього, таких як споруди зв‘язку, обладнання зв‘язку та 

лінії зв‘язку до дії зовнішніх дестабілізуючих факторів;  в [7] – досліджено 

питання ентропії в замкнених, розімкнених та комбінованих системах 

управління.; в [8] – удосконалено математичну модель ієрархічної системи 

управління мережами майбутнього.  

Основні теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи 

доповідались і обговорювались на науково-технічних конференціях: 

на VI Міжнародній науково-технічній конференції «Нові технології 

втелекомунікаціях», 2013р., Вишків, Івано-франківська обл. 

на VII Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми 

інформатизації», 2016р., Київ;  

на Міжнародній науково-технічній конференції «Системи управління, 

навігації та зв'язку». Збірник наукових праць. - ПНТУ. – 2017, Полтава. 

За результатами дисертаційної роботи опубліковано 11 наукових праць, з 

них 8 наукових статей [1-8] у фахових виданнях, 3 публікації [3] у матеріалах 

доповідей науково-технічних конференцій. 
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РОЗДІЛ 1. 

АНАЛІЗ УМОВ ТА ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК 

МЕРЕЖ МАЙБУТНЬОГО 

список скорочень 

ГII – глобальна інформаційна інфраструктура;  

ІМ  - Інтелектуальна мережа; 

СУ     - система управління; 

ТМЗК– телефонна мережа загального користування 

BGP ( Border Gateway Protocol) – протокол граничного шлюзу; 

CAC/CAM (Computer-aided manufacturing) – автоматизована система 

CORBA–  (Common Object Request Broker Architecture)  — загальна архітектура 

брокера об'єктних запитів; 

GSM (Global System for Mobile) – глобальна система мобільного зв'язку;  

QoS (quality of service) – якість обслуговування; 

МСЕ - Міжнародний Союз Електрозв‘язку; 

NOD (Network Operations Domain) - області мережних операцій;  

NGN (Next Generation Network) – мережі наступного покоління; 

FN (Future Networks) – мережі майбутнього; 

IPTV( Internet Protocol Television) — цифрове інтерактивне телебачення в мережах 

передачі інформації;  

ISDN (Integrated Services Digital Network) — цифрова мережа з інтегрованими 

службами (послугами),  

IVR (Interactive voice response) – система голосових меню; 

ITU – ( International Telecommunication Union ) — міжнародна організація, що 

визначає стандарти; 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol ) — Полегшений протокол доступу 

до директорій; 

LTE ( Long Term Evolution) — довготерміновий розвиток; 

MPLS (Multiprotocol Label Switching)  — багатопротокольна комутація за мітками; 

OSPF (Open Shortest Path First) — протокол динамічної маршрутизації;   
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OSS/BSS (Operation Support System/Business Support System)  — система 

поддержки операций/система поддержки бизнеса; 

PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality) – оцінка якості речі; 

RSVP (Répondez s'il vous plaît) – запрошення; 

SLA (Service Level Agreement) - це угода про рівень надання послуги, формальний 

договір між замовником 

TMN (Telecommunications Management Network)  – управління;  

Triple Play – маркетинговий термін, що означае передачу  інтернет  талебачення та 

телефонного зв‘язку через єдину лінію широкосмугового зв‘язку;  

VoIP (voice over IP) — голос через IP. 

 

Постановка задачі 

Побудова інформаційного суспільства характеризується стрімким підвищенням 

ролі інформаційно-комунікаційних послуг у сфері діяльності людини, суспільства й 

держави. Розширення спектру нових послуг вкрай утруднене без впровадження 

сучасних технологічних рішень і нового обладнання, що приводить до росту й 

ускладнення мережної інфраструктури.  

Доступ до інформаційних ресурсів Глобальної інформаційної 

інфраструктури (ГІІ) реалізується за допомогою послуг телекомунікацій нового 

типу - інфокомунікаційних послуг. 

Метою даного розділу є визначення у мов та факторів, які впливають на 

розвиток мереж майбутнього, принципів побудови телекомуніційних мереж та 

організації їх управління.  

Визначення стратегії створення і розвитку мереж майбутнього а також їх 

оптимізації, що дозволить забезпечити  різних категорій споживачів сучасним 

набором послуг телекомунікацій від базових до високошвидкісних послуг 

мультимедіа. 

Проведення аналізу мереж майбутнього а також  функції їх управління, 

зв'язок мереж між своїми складовими частинами. 
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Дослідження побудови телекомунікаційних мереж зв'язку майбутнього FN 

(Future Networks), в котрих закладена ідея створення універсальної мережі 

зв‘язку, яка б дозволяла переносити будь-які види інформації, такі як: мова, відео, 

аудіо, графіка й т.д., а також забезпечує можливість надання необмеженого 

спектру інфокомунікаційних послуг з гнучким управлінням, персоналізацій та 

створенням нових послуг. FN припускає реалізацію універсальної транспортної 

мережі з розподіленою комутацією, винесення функцій надання послуг у кінцеві 

мережні вузли та інтеграцію з традиційними мережами телекомунікацій. 

Представлено функціональну модель мереж FN та архітектуру телекомунікаційної 

мережі зв'язку відповідно до концепції FN. 

Визначення пріоритету використання системи управління (СУ) FN, котра за 

рахунок гнучкості і масштабованості дозволяє легко адаптуватися до новітніх 

технологій, що надзвичайно актуально для мереж зв‘язку України. 

 

1.1. Глобальна інформаційна інфраструктура та шляхи її розвитку. 

Сучасний етап розвитку світової цивілізації характеризується переходом від 

індустріального до інформаційного суспільства, що передбачає нові форми 

соціальної й економічної діяльності, базовані на широкому використанні 

інформаційних і телекомунікаційних технологій. Технологічною основою такого 

суспільства є Глобальна інформаційна інфраструктура — ГІІ (Global Information 

Infrastructure, GII), яка має забезпечити можливість вільного доступу до 

інформаційних ресурсів кожного жителя планети. 

У свою чергу, матеріальною й одночасно системоутворюючою основою 

подібної інфраструктури є системи телекомунікацій. Створення 

високоефективного телекомунікаційного середовища є найважливішою 

національною проблемою. Без її розв‘язання проблематичною виявиться 

побудова інформаційного суспільства і впровадження досягнень інформаційних 

технологій у сфері виробництва, бізнесу, науки, освіти, медицини й культури. 

Функції телекомунікаційних систем (ТКС) настільки інтегровані до ГII, що в 

багатьох випадках не вдається чітко їх розділити. У зв‘язку з цим структуру й 
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завдання ТКС доцільно розглядати через структуру й функції ГII. Така 

спорідненість відображається і в термінології, яка використовується при 

визначенні ГII та ТКС. Так, наприклад, відповідно до рекомендацій 

Міжнародного союзу електрозв‘язку (International Telecommunications Union, ITU-

T) Y.100 «General overview of the Global Information Infrastructure standards 

development» та Y.101 «Global Information Infrastructure terminology: Terms and 

definitions» термін ГII визначений як «сукупність мереж, апаратури кінцевого 

користувача, інформації й людських ресурсів, що може бути використана для 

доступу до корисної інформації, для зв‘язку користувачів один з одним, роботи, 

навчання, одержання розважальної інформації з неї в будь-який час й у будь-

якому місці при прийнятній вартості за певною глобальною шкалою». 

На сьогодні ІTU-T затвердив сім основних рекомендацій щодо принципів 

побудови GII: 

Y.100 — General overview Global Information Infrastructure standards 

development (Загальний огляд стандартів розвитку GII); 

Y.101 — Global Information Infrastructure terminology: Terms and definitions 

(Термінологія GII: Терміни і визначення); 

Y.110 — Global Information Infrastructure principles and framework 

architecture (GII: Принципи й архітектура); 

Y.120 — Global Information Infrastructure scenario methodology (Методологія 

сценаріїв GII); 

Y.130 — Information communication architecture (Інформаційно-

комунікаційна архітектура); 

Y.140 — Global Information Infrastructure (GII): Reference points for 

interconnection framework (GII: Еталонні точки взаємодії); 

Y.140.1 — Guideline for attributes and requirements for interconnection between 

public telecommunication network operators and service providers involved in 

provision telecommunication services (Основні положення для атрибутів і вимог при 

взаємодії операторів телекомунікаційних мереж і при наданні телекомунікаційних 

послуг). 
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GII розглядається як майбутня інфраструктура інформаційного суспільства, 

яка обслуговує його інформаційні (науку, освіту, засоби масової інформації, 

рекламу тощо) й інші структури (рис. 1.1.1). GII має бути інфраструктурою, яка 

забезпечує розвиток, реалізацію і функціональну сумісність існуючих і майбутніх 

служб і аплікацій (від англ. application або рос. приложение) у галузі 

телекомунікацій і інформаційних технологій з можливістю вільного доступу до її 

ресурсів будь-якого жителя планети в довільному місці й у будь-який час із 

забезпеченням необхідного рівня безпеки й конфіденційності в умовах 

прийнятної вартості та якості. Вірогідними сферами аплікацій GII повинні стати 

електронна торгівля, телемедицина, міські інформаційні служби, інтелектуальні 

системи транспортування, системи позиціювання, електронні бібліотеки та музеї. 

 

Рис. 1.1.1. Загальна архітектура GII 
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Основними цілями створення Глобальної інформаційної інфраструктури є: 

забезпечення великого різноманіття послуг зв‘язку; 

підтримка великої кількості відкритих аплікацій; 

охоплення всіх форм інформації (аудіо, текст, дані, зображення, відео 

тощо), її використання і транспортування; 

підтримка прозорого й толерантного інтерфейсу; 

забезпечення сумісності і взаємодії різних телекомунікаційних мереж, 

обладнання обробки інформації, бази даних і терміналів; 

допуск конкуренції між операторами в інформаційному і 

телекомунікаційному секторах; 

забезпечення прийнятності за вартістю послуг (affordability), що надаються 

GII, а також доступності (availability), що відображає можливість використання 

сервісів або ресурсів GII; 

підтримка національних і місцевих особливостей (діалогів) в елементах 

культури (cultural elements), що дозволяє використовувати національні алфавіти і 

відповідні їм шрифти, локальні правила представлення адрес і різних кодів (дат, 

телефонних номерів, валюти, найменувань країн та ін.); 

забезпечення інтероперабельності (interoperability), тобто здатності систем 

або аплікацій обмінюватися і використовувати спільно різну інформацію; 

забезпечення керованості (manageability), заснованої на наданні 

організаціям і користувачам можливості контролю поширення і використання 

різних ресурсів; 

мінімізація (minimalism) використання необхідних ресурсів для 

функціонування GII; 

підтримка мобільності (mobility), тобто забезпечення можливості доступу 

до ресурсів при різному місцерозташуванні користувача, у тому числі при його 

переміщенні, а також здатність інфраструктури GII ідентифікувати і визначати 

місцеположення джерела запитів; 

забезпечення безперервності обслуговування в просторі і в часі (nomadicity); 
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максимізація продуктивності (реrformance) таких характеристик, як 

швидкості обробки транзакцій, швидкості регенерації зображень тощо; 

підтримка переносимості (portability) програмного забезпечення і даних з 

однієї системи на іншу; 

забезпечення необхідного рівня якості (quality), який очікує отримати 

користувач сервісу; 

забезпечення заданих показників надійності (reliability), оцінюваних через 

імовірність того, що продукт або система виконуватимуть свої функції належним 

чином протягом певного періоду часу; 

забезпечення масштабованості (scalability), що відображає властивість 

продуктів, сервісів або систем ефективно виконувати свої функції в широкому 

діапазоні параметрів, які визначають технічні і ресурсні характеристики 

нижчерозміщеної платформи і/або підтримувального середовища (прикладами 

таких характеристик можуть служити: кількість аплікацій, кількість вузлів 

мережі, максимальна кількість обслуговуваних користувачів, кількість 

оброблюваних транзакцій); 

забезпечення безпеки (security), заснованої на захисті ресурсів (апаратних, 

програмних, інформаційних) від випадкових або навмисних дій, що викликають 

несанкціонований доступ до ресурсів і порушення конфіденційності їх 

використання, модифікацію і руйнування ресурсів, а також розкриття інформації; 

простота використання (usability) продуктів, сервісів, аплікацій GII. 

Для досягнення цих властивостей у GII використовуються базові технології 

таких видів індустрії: 

комп‘ютерної; 

телекомунікаційної; 

інформаційних аплікацій або сервісів, які називаються також індустрією 

змістовних сервісів або аплікацій (content or арplication industry), яких визначають 

встановлені сценарії надання послуг (сервісу) кінцевому користувачеві, 

забезпечуючи узгодженість, цілісність, завершеність і їх комбінації; 

побутових електронних приладів (consumer electronics). 
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GII є надзвичайно складною комплексною архітектурою, яку неможливо 

представити у вигляді певної єдиної еталонної моделі, тому для визначення 

властивостей, послуг, принципів функціонування, організаційної структури й 

інших аспектів GII використовується набір різних моделей, а саме: 

модель середовища, яке еволюціонує; 

структурна модель; 

модель функціонального групування; 

модель блокового подання; 

функціональна модель. 

Найбільш загальною моделлю призначеного для користувача бачення GII 

служить її подання у вигляді еволюціонуючого середовища, яке реалізує: 

акумуляцію й інтеграцію різноманітних інформаційних, комунікаційних, 

проблемно-орієнтованих і мультимедійних послуг, наприклад, прикладних 

сервісів у вигляді електронної пошти, відеоконференції, телемаркетингу, 

телемедицини, дистанційної освіти тощо; 

гарантований персональний доступ до сервісів і ресурсів GII незалежно від 

часу і місця перебування споживача за допомогою інтелектуальних 

інформаційних засобів, таких як різні термінали, пристрої введення/виведення 

даних, комунікаційні прилади, обладнання з обробки інформації, а також їх 

комбінації; 

усі організаційно-технологічні аспекти підтримки функціонування GII. 

При цьому узагальнена модель доступу користувача до прикладних і 

комунікаційних сервісів мережної інфраструктури GII може відповідати різним 

типам сучасних мережних технологій, інтегрованих у єдине телекомунікаційне 

середовище. Мережними компонентами GII можуть бути мережі пакетної 

комутації, кабельного телебачення, сучасні локальні мережі тощо. 

Для детальнішого опису GII застосовується структурна модель, побудова 

якої заснована на методі функціональної декомпозиції (на противагу фізичному 

представленню). Така модель визначає функціональну структуру GII (Functional 

structure GII) і складається з таких функціональних рівнів: 
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рівня мережної інфраструктури (network infrastructure) — найнижчого рівня; 

рівня програмного забезпечення середнього рівня (middleware); 

рівня аплікацій (application). 

Мережна інфраструктура надає сервіс для транспортування різних видів 

інформації і використовує різноманітні типи мереж, за допомогою яких 

реалізується доступ користувачів до ресурсів GII. 

Середній рівень уміщує функції, що реалізовують універсальні сервіси 

різних аплікацій, до яких належать, наприклад, засоби забезпечення захисту 

інформації, служба довідки, служба імен, сервіси управління даними, облік 

вартості обслуговування (білінг) тощо. 

Рівень аплікацій охоплює широкий спектр мережних та інформаційних 

проблемно-орієнтованих послуг (сервісів), надання яких кінцевому користувачеві 

є основним призначенням GII і включає електронну пошту, телефонний сервіс, 

відеоконференції, телемаркетинг, телемедицину, інтерактивну передачу мовлення 

і відеоданих, оперативний пошук розподілених документів гіпермультимедіа. 

Подальша деталізація представлення структури GII включає опис 

композицій груп однорідних функцій за допомогою відповідних моделей, які 

називаються моделями функціонального групування (Functional groupings). 

Перша модель включає чотири групи функцій, призначення яких залежно 

від рівнів абстракції (знизу вгору) впорядковано таким чином: 

мережний рівень (Network Level), який включає мережі комутації, 

транспортні мережі, призначені для користувача мережі і забезпечує сервіс 

транспортування інформації між кінцевими системами і підтримку мережного 

управління; 

рівень організації роботи мережної інфраструктури (Networking Level), який 

моделює логічні мережі, включаючи відповідні засоби адміністративного 

управління роботою мереж, засоби управління з‘єднаннями і сервісами і включає 

засоби комплексування і організації спільної роботи різнотипних мережних 

технологій із забезпеченням різних функцій для управління роботою 

нижчерозміщеного мережного рівня; 



28 
 

 

рівень сервісу (Service Level), який реалізує функції обробки, зберігання і 

розподілу інформації, надає функції виклику аплікацій і управління ними, 

здійснює підтримку мультимедіа-технологій і надає розвинені телекомунікаційні 

сервіси як для бізнес-аплікацій, так і для кінцевих користувачів; 

рівень аплікацій (Application Level) містить увесь спектр ГII прикладних 

послуг, що надаються. 

Подальша деталізація моделі функціонального групування полягає у 

розбитті груп функцій на підгрупи, виділені в блоки, що відображають, 

наприклад, функції Middleware: 

розподілену обробку і зберігання інформації (Distributed Information 

Processing&Storage Services); 

засоби, що забезпечують надання сервісу (Enabling and Feature Providing 

Services), що включають зокрема функції реєстрації, автентифікації, захисту 

інформації, довідки, бюджетування і білінгу та ін. 

Друга модель функціонального групування передбачає виділення на 

верхньому рівні таких функціональних блоків: 

області мережних операцій (Network Operations Domain, NOD); 

сервісів розподіленої обробки і зберігання інформації (Distributed 

Information Processing & Storage Services, IP&SP); 

сервісів основної і функціонально розширеної комунікації для бізнес-

аплікацій. 

Функціональний блок NOD у свою чергу поданий у вигляді композиції 

таких модулів: 

платформи транспортування і управління (Transport and Control Platform, 

T&CP); 

платформи забезпечення функціонально розширеного сервісу (Enhanced 

Service Providing Platform, ESPP); 

платформи управління (Management Platform, MP); 

основних і розширених телекомунікаційних сервісів (Basic & Enhanced 

Telecommunications Services). 
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Остаточно деталізацію опису властивостей ГІІ здійснюють так звані 

функціональні моделі (Functional model), зокрема модель, що визначає склад 

функціонально-орієнтованих систем мережної інфраструктури (елементів ГІІ) і 

стекову структуру їх функціональних модулів. 

При цьому елементами ГІІ можуть служити: 

кінцеве обладнання користувачів (End User Equipment, EUE), як, наприклад, 

інформаційні прилади (Information Apptainces, IA); 

мережі доступу до ядра мережної інфраструктури ГІІ (Access Network); 

мережі ядра інфраструктури ГІІ (Core Network); 

домашні мережі (Customer Premises Network); 

сервери аплікацій (Application Server) та ін. 

Стекові структури у свою чергу залежать від типу систем, що їх реалізують, 

наприклад, для кінцевої системи такий стек складається з таких п‘яти рівнів 

модулів: 

транспортного (transport), що забезпечує базовий сервіс транспортування 

даних; 

управління транспортом (transport control), що реалізовує розширені функції 

мережного управління, наприклад, управління віртуальними мережами; 

навігації (navigation), що забезпечує функціональність, пов‘язану з пошуком 

і переміщенням інформації в мережі за запитами користувачів; 

форматування інформації з метою переформатування даних при 

використанні багатьох форматів представлення даних, а також забезпечення 

виведення інформації в термінах культурних елементів кінцевого користувача; 

власне аплікацій (Application). 

Для мережних елементів інфраструктури ГІІ стек включає тільки два модулі 

найнижчих рівнів. 

Поділ на рівні і моделі ГІІ дозволяє згрупувати за проблемами, функціями 

або структурними характеристиками окремі складові елементи ГІІ і ТКС. Лише 

вивчивши їх, можна отримати цілісне уявлення про систему в цілому [3, 25]. 
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1.2. Концепція інфокомунікаційних мереж майбутнього в історичному й 

технологічному ракурсах. 

Приступаючи до настільки важливого й нового предмета дослідження, яким є 

мережі майбутнього (FN – Future Networks),  доцільно розглянути, що ж 

розуміється під цим поняттям.  

Традиція технічних досліджень пропонує зробити спочатку відступ в область 

термінології. На думку одного із системних фахівців, поняття мереж майбутнього 

- це найменш конкретне поняття в історії мереж зв‘язку. Воно досконало не 

вказує на які-небудь технологічні принципи, а просто акцентує увагу на деякому 

―новому поколінні‖, що саме собою має на увазі фатальну неминучість таких 

мереж.  

Поняття мереж майбутнього є вкрай розмитим і із самого початку 

позбавленим технічного змісту. Кожний фахівець насичує термін мереж 

майбутнього суб‘єктивним змістом. Наприклад, фахівці в області комутації 

розуміють під мережами майбутнього нові принципи комутації, а оскільки вони 

випускають безліч стандартів і керівних матеріалів, то їхнє розуміння таких 

мереж перекочувало й на сторінки літератури.  

Фахівці в області первинних мереж розуміють під мережами майбутнього 

перехід до нових технологій транспортних мереж типу MPLS, OSPF, BGP та ін. 

Фахівці в області мереж доступу говорять про системи широкополосного доступу 

LTE, хоча їм вистачає такту не розширювати своє локальне розуміння до 

загально-технологічних масштабів.  

Фахівці в області маркетингу під мережами майбутнього розуміють нові 

послуги (VoIP, IPTV, Triple Play) і теж по-своєму праві. Мережі майбутнього - це 

технічні рішення, що з‘явилися на етапі розвитку цифрового зв‘язку, коли трафік 

даних виявився важливіше мовного трафіка, а комп‘ютери - важливіше телефонів. 

Таке визначення мереж майбутнього також не відзначається ні оригінальністю, ні 

конкретністю, але відбиває розуміння специфіки теми дослідження [3, 5, 6, 7 ]. 

Зокрема, із цього визначення випливають деякі властивості мереж 

майбутнього як певного симбіозу технологічних рішень: 
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- технології FN  з‘являються в результаті історичного розвитку, а саме на 

певній стадії інформатизації суспільства, коли трафік даних ―перемагає‖ 

традиційний мовний трафік; 

- з концепцією FN зв‘язаний якісний стрибок у розвитку всієї технології 

систем зв‘язку, обумовлений соціальним зрушенням і зміною відносної цінності 

інформації в суспільстві; 

- будучи революційною концепцією, технологія мереж майбутнього  

пронизує всі рівні сучасних систем зв‘язку, а її нові можливості спричинять 

корінні зміни відносно споживачів послуг зв‘язку. 

Як було показано вище, початковою відправною крапкою революції мереж 

майбутнього стала зміна пріоритетів світової цивілізації в її відношенні до 

трафіку мови й даних. Трафік даних ріс поступово в міру розвитку 

комп‘ютеризації й інформатизації суспільства й у якийсь момент ―переміг‖ 

мовний трафік.  

Як відомо, основним принципом роботи традиційних систем зв‘язку був 

принцип комутації каналів. Нагадаємо, що для традиційної системи 

електрозв‘язку найбільш важливим трафіком є мовний трафік. Для такого трафіка 

принцип комутації каналів представляється найефективнішим.  

Принцип комутації каналів привів до розподілу на первинну мережу як 

єдиного банку каналів і вторинну мережу, де здійснюється комутація каналів 

первинної мережі за заданими правилами. Первинна мережа становить основу 

традиційної системи електрозв‘язку, тоді як вторинні мережі можуть розглядатися 

як споживачі каналів первинної мережі.  

Установивши перший пріоритет за трафіком даних, технології мереж 

майбутнього зажадала відмовитися від принципу комутації каналів.  

Ще на ранніх стадіях інформатизації суспільства було доведено, що для 

передачі даних найзручнішим є принцип комутації пакетів (кадрів, осередків, 

фреймів і т. п., у різні роки їх називали по-різному). Виходить, у системі 

електрозв‘язку епохи FN  повинен домінувати принцип комутації пакетів.  
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Перехід від традиційних систем зв‘язку до технології мереж майбутнього 

іноді називають зміною парадигми систем зв‘язку. Під парадигмою, по Т. Куневу 

будемо розуміти не тільки сукупність технічних рішень і принципів формування 

сучасних систем зв‘язку, але й стратегію розвитку галузі зв‘язку. Зрушення 

парадигми не зачіпає основи телекомунікацій, але міняє світогляд фахівців. При 

цьому зв‘язне співтовариство неминуче розділяється на дві групи фахівців: 

традиційних фахівців і фахівців ―ери FN‖.  

У більшості випадків вони розмовляють різними мовами і тому не розуміють 

один одного. Із цим, зокрема, пов‘язаний той факт, що сучасні мережі нового 

покоління FN оператори зв‘язку проектують, розгортають і експлуатують окремо 

від традиційних мереж. Часто саме світоглядна прірва між двома групами 

зв‘язного співтовариства не дозволяє об‘єднати технічні засоби в єдині мережі 

зв‘язку. 

Первісне зрушення парадигми, пов‘язаної з мережами майбутнього - це поява 

нових технічних рішень, фахівців з новим мисленням і навіть нової філософії 

мереж майбутнього. Це зрушення парадигми вже відбулося, і його наслідки ми 

спостерігаємо у вигляді нових послуг і систем зв‘язку в багатьох містах нашої 

країни. Подальший розвиток, згідно Т. Куневу, повинен йти по шляху конкуренції 

двох парадигм у соціальному просторі, тобто в нашім випадку в середовищі 

зв‘язного співтовариства.  

FN – це «концепція побудови мереж зв‘язку, які повинні забезпечувати 

надання необмеженого набора послуг з гнучкими можливостями по їх 

управлінню, персоналізації і створенню нових послуг за рахунок уніфікації 

мережених рішень». FN – мультисервісна мережа зв‘язку, ядром якої є опорна ІР-

мережа, яка підтримує повну інтеграцію послуг передачі мови, даних і 

мультимедіа. 

Серед мотивів впровадження мережі наступного покоління можна назвати 

наступні: 

по-перше – зниження витрат: 
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– підхід, який використовує для передачі і мови і даних технології 

комутації пакетів, дозволяє скоротити як інвестиції в обладнання, так і витрати на 

експлуатацію мережі; 

– пакетна транспортна мережа дозволяє гнучко конфігурувати смугу 

пропускання, тим самим спрощуючи управління мережею; 

– технології компресії мови, а також відсутність передачі пакетів при 

мовчанні абонента скорочують об‘єм трафіка, що передається; 

– декілька потужних пристроїв управління викликами замість множини 

комутаторів в мережі дозволяє скоротити кількість модернізацій програмного 

забезпечення, знижуючи витрати на експлуатацію; 

по-друге – пропозиція надання нових послуг: 

– протягом декількох останніх років посилена конкуренція змушує 

поступово знижувати тарифи на послуги мовного зв‘язку. І хоча доходи від цих 

послуг все ще домінують, сьогодні оператори надають більше хвилин розмови по 

більш нижчій вартості, чим раніше. Таким чином, операторам необхідно шукати 

нові послуги і додатки, які дозволять їм зберегти абонентську базу і бажаний 

рівень доходів. 

Найбільш цікавими послугами є інтегровані послуги телефонії, інтернет та 

відео. Наприклад, така послуга може включати можливість ініціювати телефонну 

розмову, вибрав телефонний номер в текстовому документі на екрані ПК. По 

вимозі може бути додане відео. Можливо сумісне використання даних при 

наявності відповідного обладнання з обох сторін. Задача полягає в тому, щоб 

знайти нові додатки, які несуть в собі додаткову цінність або зручність для 

користувача, виправдовуючи великі затрати. 

З часом правильний вибір нових послуг буде визначати рівень доходу 

оператора зв‘язку. 

Першою необхідною умовою впровадження нових послуг і додатків є 

наявність транспортної мережі доступу з високою швидкістю передачі даних і 

підтримкою якості обслуговування (QoS). В даному випадку потрібно відмітити 

зв‘язок між широкосмуговими технологіями і концепцією мереж наступного 
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покоління FN. Згідно документам Міжнародного союзу електрозв‘язку (МСЕ), FN 

визначається як пакетна мережа, яка забезпечує надання телекомунікаційних 

послуг на основі багатьох широкосмугових транспортних технологій з 

підтримкою QoS, в мережі FN функції, які відносяться до надання послуг, не 

залежать від  транспортних технологій [106]. 

 

1.3. Дослідження загальних принципів побудови мереж майбутнього 

На сьогоднішній день ми можемо спостерігати соціальні зміни в галузі, які 

принесли із собою доктрини мережі FN. Зміни помітні не лише за характером 

публікацій, і за рівнем спілкування між фахівцями. Навіть поверхневий погляд 

виявить, що сучасне зв‘язкове співтовариство розділилося на дві частини: одна 

дотримується традиційних принципів, а інша вже живе в мережах майбутнього.  

Мови технічних описів традиційних мереж і мереж майбутнього настільки 

відрізняються, що фахівцеві в області традиційних мереж досить важко прочитати 

й виконати тести, що ставляться до мереж FN. Всі ці спостереження приводять 

нас до висновку, що сучасні революційні перетворення у телекомунікаційній 

галузі, викликані появою FN, носять дійсно глибокий характер і охоплюють не 

тільки технічні, але й соціальні сторони розвитку галузі телекомунікацій [3]. 

Впровадження майбутнього не можна звести до механічної заміни однієї 

технології іншою, що було в історії мереж зв‘язку неодноразово. Ми дійсно маємо 

справу зі зміною парадигми й зі справжньою революцією, що супроводжують 

зміни, хаос ідей, ламання світогляду і все те, що робить сучасний етап технічної 

історії унікальним і особливо цікавим для дослідження. 

Демократичність FN проявляється на всіх рівнях і у всіх рішеннях. 

Прикладом може служити технологія Softswitch, де ми маємо подвійність. З 

одного боку, це певний вузол у складі мережі FN, закінчений мережний елемент, з 

іншого боку - концепція побудови рівня управління в мережі FN. Така ж 

подвійність присутня в Triple Play. З одного боку, це концепція універсалізації 

послуг, що передбачає розкладання окремої послуги на три, з іншого боку - 

окрема послуга, одна серед багатьох послуг FN.  
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Така подвійність також є наслідком демократичності концепції мереж 

майбутнього. Принцип демократичності не обмежується тільки технічною 

стороною, його сліди можна знайти на всіх етапах життя мереж майбутнього. 

Розробка, будівництво, принципи організації й експлуатації мереж також 

перетерплюють зміни відповідно до принципу демократичності.  

Будь-яка технологія потенційно може знайти місце в сучасному світі мереж 

FN, що відкриває небувалий простір для розробників. Як наслідок, провідні 

спеціалісти в області проектування, розробки, науки почали творити на благо 

розвитку мереж майбутнього. У результаті кількість рішень в області FN  росте, 

збільшується їхнє різноманіття, самі рішення дуже швидко видозмінюються й 

удосконалюються.  

З іншого боку, демократичність чревата зменшенням порядку в галузі. 

Скажемо, стандартизація, сертифікація та інші засоби контролю за розробками 

втрачають зміст. Якщо функції контролю й присутні в мережах майбутнього, то 

вони повинні опиратися на принципи м‘якого регулювання або на створення 

механізмів і умов, у яких галузь буде розвиватися в певному напрямку. 

Проблема багатьох систем зв‘язку зводиться до того, що кількість 

параметрів, необхідних для опису поведінки системи зв‘язку (розмірність 

системи), виявляється дуже великою і прийняти правильне рішення в таких 

мережах досить складно, враховуючи, що інформація про стан мережі може бути 

досить суперечливою. Збільшення розмірності сучасної технології 

представляється об‘єктивною тенденцією, яку можна спостерігати в історичному 

зрізі протягом усього розвитку цифрових мереж зв‘язку.  

Особливістю систем FN є той факт, що вони мають не просто багато 

параметрів опису, а чи ледве не нескінченну множину таких параметрів. Тим 

самим технологія FN якісно відрізняється від всіх попередніх цифрових систем 

зв‘язку, і в цьому також проявляється революційність концепції мереж 

майбутнього [3-15]. 

З погляду збільшення розмірності сучасних систем зв‘язку технологія FN 

призвела до нового якісного стрибка. Від багатомірних систем, з якими мали 
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справу зв‘язківці, аж до ATM, технологія робить крок до багатовимірних та 

багаторівневих систем. Таким чином, FN  як об‘єкт вивчення виявляється дуже 

цікавою: це багатовимірна, складна й надзвичайно динамічна технологія. 

Досліджуючи поводження технологій FN у часі, крім високої динаміки 

розвитку, можна виділити фактор новизни. Мало того, що мережі майбутнього 

являють собою революційну доктрину, для мереж FN характерна найвища  

новизна в області технології. 

Стандарти функціонування мереж майбутнього постійно ―дихають‖, 

підбудовуючись до нових інноваційних ідей. У результаті дуже часто 

встаткування мереж майбутнього модернізується через зміну стандартів вже на 

місці експлуатації. Обидва фактори - динаміка й новизна - можна звести до 

єдиного принципу - перманентної новизни технології FN.  

Динаміку розвитку будь-якої технології систем зв‘язку або нового 

технологічного рішення від ідеї до впровадження можна представити схематично 

у вигляді кривої розвитку технології, розділивши час розробки на дев‘ять етапів: 

1. Формування нових стандартів устаткування. 

2. Створення моделі устаткування й аналіз його відповідності новим 

стандартам. 

3. Аналіз продуктивності нового обладнання й оцінка надійності 

отриманого рішення. 

4. Перехід до штатного виробництва устаткування, вибудовування 

виробничого процесу й контроль якості в процесі виробництва. 

5. Розгортання пілотної зони на новому обладнанні. 

6. Сертифікація отриманого рішення в польових умовах. 

7. Перехід до штатного впровадження устаткування й тиражування рішень. 

8. Масове розгортання систем зв‘язку. 

9. Впровадження отриманого рішення в експлуатацію, одержання прибутку 

від устаткування або нових послуг. 

Особливістю FN є тільки те, що термін розробки й впровадження 

встаткування постійно скорочуються. Спроба одержати ―свій шматок‖ загального 
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інтернаціонального ―пирога‖ FN приводить компанії до необхідності 

максимально швидкої генерації технічних рішень. Таким чином, найважливішим 

у розвитку сучасних інноваційних рішень виявляється фактор часу й максимально 

оперативна розробка технічних рішень. У процес включені всі гравці ринку. 

Виробники прагнуть якнайшвидше розробити й випустити нове обладнання на 

ринок. Оператори намагаються впровадити нові принципи роботи мереж, послуги 

й устаткування.  

 

1.4. Проблемні аспекти щодо впровадження телекомунікаційних мереж 

майбутнього на телекомунікаційному ринку України. 

Загальними характеристиками FN, за визначенням ITU є розділення функцій 

перенесення інформації і функцій управління перенесенням інформації через 

мережу,  так само відділення функцій послуг і додатків від функцій транспортної 

мережі передачі. Таким чином, мова йде про розподілення архітектури, в якій 

зв‘язок між компонентами здійснюється виключно через відкриті інтерфейси. 

Поява концепції FN дозволить операторам значно розширити горизонти своєї 

діяльності, спектр послуг. Проте шлях переходу до мереж, на базі яких можливе 

надання мультисервісних послуг, складний і тернистий. Тому ставиться питання, 

чи не простіше продовжувати експлуатувати існуючі мережі, поки є попит на 

перелік послуг, що вже склався, і піклуватися про їх якість.  

Однією з основних переваг мереж FN є гнучкий підхід до споживання і 

надання ресурсів. Клієнт таких мереж сам управляє своєю послугою: замовляє 

лінії, міняє канали передачі даних. Користувачі можуть самі вирішувати, трафік 

якого об‘єму і якості вони передаватимуть в різні періоди часу. Не менш 

важливим є те, що в мережах майбутнього всі послуги і протоколи легко можуть 

бути інтегровані в інформаційні системи і бізнес-додатки клієнта, забезпечуючи 

йому новий рівень інтегрованої послуги.  

Для споживача всі питання забезпечення якості і функціонування послуг 

мереж майбутнього залишаються ―за кадром‖, і це є позитивним моментом до тих 

пір, поки питання забезпечення якості дійсно залишаються ―за кадром‖.  
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Що стосується ―розплати‖ операторів за комфорт користувачів мережами 

майбутнього: основна проблема – це складність реалізації системи 

експлуатаційного управління в мережах майбутнього. За підвищення 

ефективності і гнучкості використання мережних ресурсів в результаті міграції 

існуючих мереж до FN, оператори ―розплачуються‖ неймовірним ускладненням 

механізмів, для адекватної підтримки яких потрібні найсучасніші інформаційні 

технології. Просуваючи нові технології і забезпечуючи комфорт в роботі 

користувача, зокрема за рахунок опрацьовування всіх ―нюансів‖ реалізації послуг 

в мережах майбутнього, оператор повинен бути сам більш інтелектуальним. 

Проте, на відміну від інших мереж, FN дає незрівнянно ширші можливості 

автоматичного контролю і управління сервісами, їх продуктивністю і якістю. 

Сервіси мереж майбутнього краще і щільніше інтегруються з системами 

управління і системами класу OSS/BSS. Для цього існує безліч реалізованих 

технологій, протоколів і стандартів, таких як Traffic Engineering, RSVP, PESQ, 

CAC/CAM, CORBA, LDAP.  

Стрімкий розвиток телекомунікаційної галузі ставить гостро питання про 

перспективи мереж майбутнього в Україні сьогодні і наскільки швидко 

відбувається розгортання таких мереж. У міру розвитку і стандартизації самої 

технології і появи доступного і надійного устаткування операторського класу ці 

мережі займуть своє гідне місце. Для деяких операторів FN  може стати 

винятковою технологією. Для інших, швидше за все, послужать хорошим 

доповненням до існуючих мереж, які працюють досить ефективно і продовжують 

розвиватися класичними методами. У віддаленій перспективі можливо і 

домінування мереж FN як технології, хоча, не виключено, під іншою назвою. 

Якщо тільки виробники не встигнуть вивести на ринок чергову ―наступну‖ 

технологію.  

Сьогодні темпи розгортання мереж FN в Україні стримуються невисокою 

затребуваністю послуг, які можуть по ним представляться. Відомо, що на ринку 

зв‘язку виграє не той, хто має найпротяжнішу і швидкісну мережу, а той, хто 

знаходить шлях до найбільшого числа клієнтів. Тому одним з кроків від мережі 
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FN до споживача є забезпечення мультисервісного широкосмугового 

абонентського доступу. Україна є державою з дуже небагатим населенням і в 

більшості своїй скромним по своїх доходах бізнесом. FN дозволяє бізнесу, 

заощадивши на витратах. FN економічно і технологічно ефективніше за 

традиційні технології, цей підхід гнучкіший і з нього можна будувати мережі для 

різних завдань з різним бюджетом. Кожен може скористатися FN так, як йому це 

потрібно. Це визначає його перспективність. У ніші нових сервісів для 

платоспроможної частини бізнесу і населення послуги FN (triple play, IP centrex, 

IP contact centers, IVR...) найближчим часом повинні перетворитися на один з 

важливих напрямів, і тут темпи зростання будуть вищі, оскільки його почне 

підганяти конкуренція. Проте, на мій погляд, розумно створювати сегменти 

високотехнологічного FN, а не реконструювати мережі в цілому.  

Концепція FN сформувалася як засіб досягнення політичної домовленості 

міжнародного суспільства про побудову глобальної інформаційної 

інфраструктури (GII), яка об‘єднає національні інформаційні інфраструктури. 

Спроба побудувати GII на існуючих технологіях ТМЗК, ISDN, GSM, кабельного 

телебачення, ранніх реалізацій широкосмугових мереж не увінчалася успіхом. Не 

вдалося вирішити задачу по розробці стандартів взаємодії існуючих і нових 

мереж, що і привело до створення концепції FN [25, 47].  

Практично всі оператори вважають за необхідне при переході до FN перш за 

все побудувати на своїх мережах могутній транспортний рівень, поверх якого 

розгортати нові послуги. Далі сценарії можуть бути різноманітними. Природно, 

традиційне устаткування украй обмежено в реалізації відповідних сервісів 

(надання необмеженого спектру телекомунікаційних послуг, з можливістю їх 

додавання, редагування, розподіленої тарифікації), але сумісне їх надання все ж 

таки можливо. Створення FN сприяє, зокрема, ефективнішому масштабуванню 

послуг, як з технічної, так і з комерційної точок зору. Одночасно можна 

реалізувати будь-які нові послуги, зокрема від сторонніх постачальників або 

власні сервіси клієнтів.  
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Безумовно в стрімкому розвитку мереж майбутнього можна назвати і 

―больові точки‖ експлуатації інфокомунікаційних мереж майбутнього з погляду 

оператора. Ключові моменти в експлуатації мережі – її надійність і досконалість 

системи управління. До ―больових точок‖ експлуатації мереж майбутнього можна 

віднести не стільки проблеми з технологіями, які застосовуються, скільки 

завдання забезпечення стійкої роботи мережевого устаткування, стиковка 

протоколів і інтерфейсів різних постачальників. Одне з основних завдань мережі 

майбутнього – комерційна експлуатація нових сервісів із збереженням послуг, що 

існують в традиційних мережах, без деградації їх споживчих властивостей і 

якості. Також можна виділити питання, пов‘язані з контролем, обмеженням і 

управлінням смугою пропускання на мережі для споживача послуг. Досить багато 

зусиль потрібно для забезпечення мережевої безпеки, зокрема, захисту від спам – 

атак на мережу оператора, які погіршують або роблять неможливим надання 

сервісів. Особливі вимоги пред‘являються до системи білінгу і її інтеграції з 

іншими системами [28].  

Слід також відмітити, що на даному етапі розвитку мереж майбутнього 

гостро стоїть проблема – кваліфікація персоналу. Досвіду і знань в даній області 

не вистачає всім, проте в наший країні ця особливість виражена найбільш явно. У 

реальному розумінні як технічних, так і комерційних законів  фахівці мереж 

майбутнього не володіють достатньою кваліфікацією. Звідси і фантастичні 

уявлення про можливості технології FN  і неймовірна полярність думок з цього 

питання. Другою по важливості проблемою є нездатність скористатися 

можливостями технології з комерційної точки зору. Крім того, найсучасніші 

технології реалізовані далеко не всіма виробниками, і ніхто не реалізував всього в 

повному об‘ємі. Тому мережу доводиться будувати, поєднуючи краще від різних 

виробників [46].  

Якщо говорити про традиційний для України варіант ―накладеної мережі‖, то 

такий розвиток практично неминучий. Але воно стосуватиметься в першу чергу 

питань модернізації мереж регіональних операторів. Іншою рушійною силою 

масового впровадження мереж майбутнього може стати демонополізація галузі 
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зв‘язку. Питання якості послуг у жодному випадку не залишаються ―за кадром‖, 

оскільки якість – це також продукт, вартість якого визначається угодою про якість 

послуг (SLA). Від оператора потрібні відповідні рішення, як на рівні мережі 

майбутнього, так і на рівні опорної IP-мережі.  

Якщо проаналізувати ситуацію, що складається на телекомунікаційному 

ринку України, то можна впевнено сказати, що вона сприятлива для переходу до 

мереж майбутнього. З погляду сумарних капіталовкладень, побудова мережі 

майбутнього для оператора вигідніше, ніж розгортання декількох типів мереж для 

різних послуг, отже, це приведе до зниження тарифів. При цьому підвищиться не 

тільки кількість послуг, але і швидкість їх впровадження і адаптації під потреби 

конкретних користувачів. У мережах майбутнього  це досягається за рахунок 

ширшого, ніж в традиційних мережах, використання ―програмного середовища‖, 

а також завдяки наявності спеціалізованих інтерфейсів. Простота використання 

послуг, гнучкість їх настройки і гарантія якості обслуговування для користувачів 

– все це є наслідком використання мереж майбутнього. Плавний перехід до мереж 

майбутнього можливий, як правило, тільки у разі використання певного виду 

устаткування. Найбільш відома ―больова точка‖ експлуатації нових мереж – 

взаємодія устаткування різних постачальників. Ще одна – невизначеність 

архітектури побудови мереж майбутнього. Ця проблема може бути вирішена 

розробкою відповідної нормативної документації. Сюди ж відноситься те, що 

всякий раз оператор вимушений робити непростий вибір з маси можливих рішень 

у бік певної технології, що вимагає від нього певного досвіду і рішучості. Саме по 

цих трьом основним причинам безліч операторів, які дійсно думають про 

побудову інфокомунікаційних мереж майбутнього, до цих пір не зробили свого 

вибору.  

Слід також відмітити, що створення  мереж майбутнього для споживача 

означає скорочення вартості сервісів. Кінець кінцем, клієнт платить за сервіс, і 

його право вибирати сервіс того або іншого рівня відповідно до своїх фінансових 

можливостей і існуючої пропозиції. Саме оператор зацікавлений в підвищенні 
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якості сервісу своїх послуг для підвищення рівня конкурентоспроможності, 

―утримання‖ клієнта і отримання стабільного доходу.  

Розвиток інфокомунікаційних мереж майбутнього – позитивний момент для 

ринку. Керовані послуги, які забезпечує така мережа, це можливість для 

оператора вийти на нові ринки з новими пропозиціями, що, поза сумнівом, є 

позитивним чинником, оскільки оператор збільшує прибуток, а споживачі 

дістають можливість скористатися інтелектуальними послугами, не роблячи 

істотних інвестицій у власну інфраструктуру.  

Звичайно стрімкий розвиток телекомунікацій не говорить про те, що 

необхідно все розламати і почати форсовано будувати нову мережу. Перехід до 

мереж майбутнього повинен бути зваженим і поступовим. Надання послуг 

мережею майбутнього, як і будь-яких інших споживчих послуг, здійснюється 

виходячи з норм відповідного законодавства і звичаїв ділового обороту. Тому не 

дивно, що за якість надання телекомунікаційних послуг несе відповідальність 

оператор мережі і це природний стан будь-якого цивілізованого ринку послуг. 

Безумовно, для впровадження мереж майбутнього оператор повинен здійснити 

серйозні первинні інвестиції, об‘єм яких залежить від стану інфраструктури, 

масштабів розгортання. 

До реальних переваг послуг, доступних в інфокомунікаційних мережах 

майбутнього, крім різноманітності сервісів, можна віднести:  

- мобільність – доступ користувача може здійснюватися незалежно від його 

місцеположення;  

- індивідуальність – послуги доступні у будь-який час, в необхідному об‘ємі 

і форматі представлення контенту;  

- доступність – прийнятна ціна при обумовленій якості обслуговування, 

гнучкість відносно типу призначеного для користувача устаткування (терміналу, 

інтерфейсу). 

Своєчасне розгортання мереж майбутнього в Україні може надати 

унікальний шанс для прискореного розвитку всієї телекомунікаційної галузі 

країни, зокрема, в області створення і розвитку конкурентноспроможного 
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вітчизняного виробництва устаткування мобільного зв‘язку і мультисервісної 

мережі зв‘язку загального користування з пакетною комутацією, що забезпечує 

високошвидкісний обмін інформацією по всій території країни, а також в області 

розробки високопродуктивних систем білінгу для здійснення розрахунків за 

надані абонентам послуги передачі даних [42].  

Професійне вирішення вищезазначених питань – важливий крок до 

формування конкурентоспроможного телекомунікаційного ринку в Україні. 

 

Висновки: 

1. Розвиток телекомунікаційної галузі ставить гостро питання про 

перспективи мереж майбутнього FN  в Україні сьогодні і по мірі розвитку й 

стандартизації самої технології та появи доступного і надійного устаткування 

операторського класу ці мережі займуть своє гідне місце в загальному розвитку 

держави.  

2. До реальних переваг послуг, доступних в інфокомунікаційних мережах 

майбутнього (FN), крім різноманітності сервісів, можна віднести:  

мобільність – доступ користувача може здійснюватися незалежно від його 

місцеположення у любій точці світу;  

індивідуальність – послуги доступні у будь-який час, в необхідному об‘ємі і 

форматі представлення контенту;  

доступність – помірна ціна при високій якості обслуговування, гнучкість 

відносно типу призначеного для користувача устаткування (терміналу, 

інтерфейсу). 

номадизм – можливість вільного переміщення, зберігаючи при цьому доступ 

до послуг, незалежно від доступності або недоступність цих послуг в місцевому 

середовищі, тобто безперервність доступу в просторі та часі, що дає можливість 

працювати дистанційно з дому, кафе, бібліотек, щоб виконувати завдання, які 

раніше традиційно вирішувались безпосередньо на стаціонарному робочому 

місці. 
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3. Стрімкий розвиток телекомунікацій не говорить про те, що необхідно все 

розламати і почати форсовано будувати нову мережу. Перехід до мереж 

майбутнього (FN) повинен бути зваженим і поступовим. Надання послуг мережею 

майбутнього, як і будь-яких інших споживчих послуг, здійснюється виходячи з 

норм відповідного законодавства і звичаїв ділового обороту.  

4. Своєчасне розгортання мереж нового покоління в Україні може надати 

унікальний шанс для прискореного розвитку всієї телекомунікаційної галузі 

країни, зокрема, в області створення і розвитку конкурентноспроможного 

вітчизняного виробництва устаткування мобільного зв‘язку і мультисервісної 

мережі зв‘язку загального користування з пакетною комутацією, що забезпечує 

високошвидкісний обмін інформацією по всій території країни, а також в області 

розробки високопродуктивних систем білінгу для здійснення розрахунків за 

надані абонентам послуги передачі даних.  
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РОЗДІЛ 2 

РОЗРОБКА ПІДХОДІВ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ 

СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖ МАЙБУТНЬОГО  

Постановка задачі 

Система управління (СУ) сучасними інфокомунікаційними мережами має 

такі характерні ознаки: 

• великi розміри; 

• складність; 

• розвинуті функціональні можливості; 

• конкурентноспроможність; 

• жорстку вимогливість до забезпечення захисту інформації; 

• високу чутливість до помилок. 

Згідно з прогнозами, при підвищенні якості та збільшенні обсягу наданих 

послуг кількість управляючої інформації в СУ стрімко зростає. Внаслідок цього 

СУ може поглинути основну мережу. 

СУ адекватно поняттю - "велика система". Останнє характеризується 

кількома специфічними ознаками [29, 36, 40]. Це, насамперед, багатомірність 

розмаїття структури; багатозв'язність елементів (взаємозв'язок підсистем на 

одному рівні та між різними рівнями ієрархії); різнорідність бази елементів; 

багатократність зміни складу і стану (змінність структури, зв'язків і складу 

системи); багатокритеріальність; багатоплановість. 

Оптимізація систем такого типу містить у собі оптимізацію як самої 

системи управління, так і процесу її проектування. Обидва направлення 

оптимізації взаємозалежні. Показники якості розроблюваної системи істотно 

залежать від оптимальності процесу та терміну часу розробки, засобів 

устаткування. У свою чергу, час і засоби, затрачені на процес розробки системи в 

значній мірі визначаються структурою системи та її параметрами. Проте задача 

одночасного вирішення оптимізації системи управління і процесу її розробки - 

складна. Тому в розділі основна увага буде приділена оптимізації системи 

управління. В процесі розробки будемо враховувати лише оптимальну 
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характеристику показника вартості - Ср (Ср враховує також затрати на 

проектування). 

Знаходженням оптимальної системи управління будемо називати процес 

синтезу системи. [51, 52]. Задача синтезу полягає в знаходженні такої СУ, яка 

компромісно оптимізує показники якості при обмеженні вхідних даних та спектра 

визначених умов. Зазначимо, що синтез СУ такого типу повинний бути 

векторним, тобто виконуватися з урахуванням значень сукупності (векторів) 

показників якості, включаючи й економічні, які заздалегідь враховані 

(прогнозуються) в критерії переваги (критерії оптимальності системи).  

Синтез інформаційних мереж управління може бути векторним чи 

глобальним. 

Векторним називається синтез, який виконується з урахуванням декількох 

показників якості, тобто на основі векторів К(k1, k2 ... , km). Це обумовлено 

властивістями багатокритеріальної складної системи, тобто якою і є СУ. На 

відміну від векторного, синтез проведений за одним показником якості, 

називається скалярним. 

Глобальним називається синтез, який виконується з урахуванням всіх 

суттєвих показників якості, включаючи й економічні. Отже, при проведенні 

векторного синтезу потрібно визначити такі значення управляючих змінних х D, 

які забезпечують одночасно мінімум всіх введених критеріїв оптимальності Qk(х), 

k=1, 2, ... , s. Звичайно ці критерії суперечливі, оптимізація за кожним з них 

призводить до різних значень управляючих зміних. У зв'язку з цим для 

врахування всієї сукупності часткових критеріїв необхідно проаналізувати 

векторний критерій оптимальності Q(x)=[Q1(x), ... , Qs(x)], який призводить до 

розв‘язку задачі багатокритеріальної оптимізації. 

Рішення задачі оптимального синтезу – це процес вибору управляючих 

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

характеризує одну з найбільш важливіших властивостей СУ. У залежності від 

конкретного завдання потрібно, отримати або максимум, або мінімум цієї функції 

[134]. 

Таким чином, для кожного критерію Q1(x), Q2(x),..., Qs(x) необхідно знайти 

вектор  х=(х1, х2, …, xn), що забезпечує мінімальне (максимальне) значення 

критерію оптимальності: 

 

                                   Qi=Qi(х1, х2, ... , хn), i=1, 2, ... , m;                           (2.1) 

 

при рішенні системи нерівностей 

 

                                        Qi(x1,x2,... ,xn)0, i= 1, 2, ... , m,                          (2.2) 

 

                                             
  jjj xxx , j=1,2,... ,n.                                    (2.3) 

 

Отже, розв‘язання задачі оптимізації СУ зводиться до вирішення умови 

оптимізації - виразів (2.1)-(2.3), тобто до визначення оптимального значення х*, 

що задовольняє нерівностям (2.2), (2.3) та знаходження мінімального 

(максимального) значення критерію оптимальності. 

Для СУ, наприклад, маємо такі часткові критерії: 

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

заданий спектр послуг; 

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

визначеній кількості контрольованих вузлів швидкодії центрів комутації пакетів 

СУ; 

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

обмеженнях; 

Q4(x) - функція, котра характеризує достовірність переданої інформації; 
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Q5(x) - функція, що характеризує вартість СУ з урахуванням усіх 

перерахованих властивостей. 

При однокритеріальному рішенні таких задач оптимізації мереж, перевага 

надавалася одному з вищенаведених критеріїв, а для інших визначалася область 

припустимих рішень. 

Для сучасної СУ такий підхід недостатньо ефективний, оскільки 

перераховані часткові критерії суперечать один одному. 

Наприклад, критерій Q2- "мінімум затримки" управляючої інформації 

суперечить критерію Q4 - "максимум достовірності". А виконання всіх критеріїв 

Q1- Q4, суперечать критерію Q5- "мінімум вартості". 

Рішення задачі багатокритеріальної оптимізації в загальному випадку 

неоптимальне для жодного з часткових критеріїв, але є компромісним для вектора 

Q(x) у цілому. Потрібно зазначити, що рішення задачі багатокритеріальної 

оптимізації (компромісне рішення) х* D є ефективною точкою, якщо для неї 

справедлива нерівність Q(x*)Q(x) при х D. Тобто, будь-який компонент 

Qk(x*)Qk(x),  де  k=1, 2, ... , s, але хоча б для одного з s-чисел знайдеться точка      

х D, в якій виконується жорстка нерівність Qj(x*)Q(x). З визначення ефективної 

точки випливає, що вона не єдина. Множиною всіх ефективних точок називається 

область визначення, або область рішень.[145]. Оптимальність векторного 

критерію Q(x) означає, що не можна далі зменшувати значення одного з 

часткових критеріїв, не збільшуючи значення хоча б одного з інших. 

Для визначення мінімуму векторного критерію Q(x) необхідно перейти від 

задачі векторної оптимізації до задачі нелінійної оптимізації з спеціально 

сформульованою цільовою функцією: 

 

                                     Q(x)=Ф[Q1(x),Q2(x)... , Qs (x)]                          (2.4) 

 

Процес пошуку скалярної функції (2.4), який є узагальненим критерієм для 

задачі багатокритеріальної оптимізації, називається об'єднанням (згортанням) 

векторного критерію оптимальності [92, 98, 99]. 
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У цьому розділі описані різні об'єднання часткових критеріїв і одержання 

узагальненого критерію. Це дозволяє здійснити глобальний синтез системи 

управління з урахуванням часткових критеріїв, необхідних для забезпечення 

заданої точності параметрів мережі. 

 

2.1. Методи об'єднання часткових критеріїв 

Об'єднання кількісно сумісних критеріїв. Критерії оптимальності Q(x), 

k=1,2,…,s будемо вважати кількісно сумісними, якщо вони характеризують 

важливість кожного з них у порівнянні з іншими критеріями. Параметри k 

називаються ваговими коефіцієнтами (ступенем корисності k-го критерію, вагою 

критерію і т.д.). Розмірності вагових коефіцієнтів k такі: в чисельнику - загальна 

розмірність, а в знаменнику - розмірність часткового критерію Qk(x). Це дозволяє 

одержати узагальнений скалярний критерій Q(x), який називається адитивною 

функцією корисності, шляхом суми часткових критеріїв та множенням на свої 

вагові коефіцієнти (метод зважених сум). 

 

                                          )()(
1

xQxQ k

S

k

k


  ,                                  (2.5) 

де   k0 . 

У деяких випадках припускається порівняння не критеріїв оптимальності, а 

втрат кожного з них. Втрати визначаються як різниця між Qk(х) і його 

оптимальною величиною Qk
*
. 

)(min* xQQ k
x

k


 .  

У цьому випадку адитивна функція корисності має вигляд: 
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 .                                (2.6) 
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Вираз (2.5) об'єднує часткові критерії Qk(x) різних розмірностей, а рівність 

(2.6) приводить ці критерії до загального початку відліку і до однієї розмірності. 

Недоліком методу зважених сум є те, що компромісне та оптимальне 

рішення у складі узагальненого критерію Q(х), може виявитися незадовільним за

одним з часткових рішень Qk(х). Тобто, при забезпеченні мінімального значення 

для Q(х) може виявитися, що один критерій компенсується за рахунок інших, які 

можуть виявитися дуже великими. (Наприклад, в цьому випадку затримка 

управляючої інформації чи ймовірність помилки може бути надто великими). Для 

усунення цього недоліка необхідно ввести параметр Ckl, що дозволяє визначити 

відхилення оптимального значення одного з часткових критеріїв від його 

значення, отриманого оптимальним рішенням для інших критеріїв: 

 

 
)(

)()(
*

**

kk

lkkk
kl XQ
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 .  

 

Значення параметра Ckl характеризує вплив вектора *

lX  на критерій Qk(х). 

Об'єднання критеріїв, для яких визначено співвідношення переваги за 

вагомістю. Нехай задано перевагу за вагомістю для часткових критеріїв 

оптимальності Qk(х). Причому ця перевага задана умовою, при якій критерій Q1(х) 

більш вагоміший, ніж критерій Q2(х), а Q2(х) більш вагоміший, ніж Q3(х) і т.д. 

У цьому випадку об'єднання часткових критеріїв може бути здійснено за 

допомогою введення найбільш вагомого - "основного" критерію Q(х)=Q1(х), тобто 

потрібно зменшити при заданих "граничних" значеннях 


kQ  інших часткових 

критеріїв: 

 

                                                       xQ
x

1min


                          (2.7) 

 

Одним з спобів упорядкування критеріїв за вагомістю є введення оцінок 

пріоритету  ij  часткових критеріїв. Наприклад, 
1

10  - переважна вагомість i-го 
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критерію у порівнянні з j-м критерієм, 
1

5  - значно більша вагомість, 
1

2  - велика 

вагомість і 
1

1  - приблизно рівна вагомість. 

Ця інформація про ступінь порівняння (переваги за вагомістю) критеріїв 

наводиться у вигляді матриць  1 SS , у кожний рядок якого вноситься оцінка 

пріоритетів ij, які характеризують вагомість критерію Qi(x) відносно інших 

критеріїв. 

Нехай оцінка 
1

5
23  , тобто критерій Q2(х) має ще більшу вагомість, ніж 

критерій Q3(х). Тоді на перетині другого рядка і третього стовпчика ставимо 

цифра 5, а на перетині третього рядка та другого стовпчика - 1 і т.д. У останньому 

(S+1)-м стовпчику матриці знаходяться суми оцінок за стовпчиками k, k=1,2, … 

,S. Відносна вагомість кожного часткового критерію в цьому випадку може бути 

визначена з системи рівнянь: 

 

i

k

i

k







   , i, k=1, 2, … , S , k , 

 

                                           

1
1




S

k

k .                                                  (2.8) 

 

Нехай, наприклад, відомо, що критерій Q1(х) має переважну вагомість у 

порівнянні з Q2(х), а критерій Q2(х) має ще більшу вагомість, ніж Q3(х). 

Зазначимо, наприклад, що Q1(х) - це мінімальна кількість інформації СУ, яка 

забезпечує задану точність параметрів мережі, при забезпеченні властивостей 

адаптивності та інваріантності системи управління. 

Q2(х) - це достовірність управляючої інформації; Q3(х) - затримка 

управляючої інформації. Інформація про часткові критерії дозволяє звести оцінки 

пріоритетів: 
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1
10

12   , 
1

10
13   і 

1
5

23  . 

 

У цьому випадку матриця пріоритетів має вигляд: 

 Q1 Q2 Q3 k 

Q1 0 10 10 20 

Q2 1 0 5 6 

Q3 1 1 0 2 

 

Для визначення вагових коефіцієнтів 1 , 2 і 3 маємо систему рівнянь:  

 

2
20

3

1 


   ,  
2

6
3

2 


  , 

1321   . 

 

Звідки 72,01  , 216,02   і 072,03  , тобто адитивна функція корисності 

має вигляд: 

 

Q(x)=0,72Q1(x)+0,216Q2(x)+0,072Q3(x). 

При відсутності інформації про вагомість часткових критеріїв можна 

припустити, що вони ріноцінні. Це дозволяє в якості узагальненого критерію 

використовувати суму відносних відхилень часткових критеріїв від їх 

оптимальних значень: 

                                     




S

k

kkk QQxQ
1

** /])([Q(x) .                       (2.9) 

 

Розв‘язок задачі нелінійної оптимізації з цільовою функцією, заданої 

виразом (2.9), забезпечує одержання компромісного рішення, тобто - найкращим 

"середнім". Для отримання рішення, яке забезпечує найкраще наближення до 
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критерію, "найбільш" віддаленого від свого оптимального значення, необхідно 

розглянути узагальнені критерії: 

 

                           
|/])([|maxQ(x) **

1
kkk

Sk
QQxQ 


.                             (2.10) 

 

Якщо про вагові коефіцієнти  відомо тільки те, що вони належать до 

множини: 
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тоді узагальнений критерій оптимальності можна представити як: 

                           






S

k

kk xQ
1

)(maxQ(x) 
 .                                       (2.11) 

 

Розв‘язок задачі нелінійної оптимізації з критерієм оптимальності (2.11) 

дозволяє одержати найкраще рішення х* для найгіршого розкладу вагових 

коефіцієнтів k [101]. 

 

2.2. Особливості векторного синтезу систем управління 

Як відзначалося вище, загальна постановка задачі векторного синтезу 

зводиться до системи управління. 

Кожна система характеризується вектором показників якості: К=(k1, k2, …, km). 

У m-мірному просторі Rm показників якості k1, …, km  кожній СУ відповідає 

єдине визначене значення вектора і навпаки, кожному вектору К відповідає 

єдина цілком визначена система. У просторі Rm всім строго допустимим 

значенням вектора К відповідає множина точок (множина строго допустима, 

що задовольняє цим обмеженням). Вид цієї множини визначається сукупністю 

умов і обмежень, які накладаються на синтезовану систему та її показники 

якості. 
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Задача векторного синтезу зводиться до того, щоб з множини строго 

допустимих точок вибрати таку точку (систему), яка має найкраще значення 

вектора К. При цьому передбачається, що поняття "найкращого вектора К" 

уточнюється, виходячи з умови задачі [97]. 

 

2.2.1. Зведення векторного синтезу до скалярного 

Як відзначалося вище, векторний синтез потрібно звести до скалярного. З 

математичної точки зору зведення векторного синтезу до скалярного можна 

здійснити, наприклад, одним з двох методів. За допомогою першого - створюють 

деяку результуючу цільову функцію: 

                                            Кp=fp(k1, …, km),                                      (2.12) 

і шукають таку систему S, яка зводить цю функцію до мінімуму при заданій 

сукупності умов У та обмежень OS. Другим методом – потрібно знайти таку 

систему S, що забезпечує мінімум одного з показників якості, наприклад k1, при 

всіх інших (m-1) показниках, переведених у розряд обмежень типу рівностей, 

нерівностей або змішаних обмежень, наприклад, виду: 

                                           КiК2m, 

                                                                  . . . . . . . 

                                           КiКm 

(і врахуванні сукупності вихідних даних {У, OS , C, Ok}), 

 де :   У - умова; 

OS - обмеження, які накладаються на структуру і параметри системи; 

Ok - сукупність обмежень, котрі накладаються на показники якості; 

С - символ, який означає, що мова йде не про розмір складового вектору К, 

а лише про його склад. 

В першому методі зведення векторного синтезу до скалярного 

ускладнюється (у порівнянні зі звичайним скалярним синтезом) цільовою 

функцією, а в другому - ускладнюється функцією обмежень. 

Проте, незважаючи на ці перешкоди, задача синтезу може при такій 

"скаляризації" вирішуватися відомими методами скалярного синтезу, тобто 
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синтезу за єдиним показником якості. Тому основною задачею векторного 

синтезу є з'ясування, якою мірою результати векторного синтезу залежать від 

обраного методу скаляризації (наприклад, першого або другого) та від конкретної 

реалізації цього методу [87]. 

 

      2.2.2. Особливості рішення завдань синтезу при невідомих вихідних даних 

З вищенаведеного виходить, що для проведення синтезу необхідно мати 

сукупність вихідних даних ={У, OS, C, Ok}. Проте реально не всі дані відомі 

апріорі, тобто до проведення синтезу [141]. Розглянемо деякі шляхи подолання 

зазначеного ускладнення, викликаного неповнотою апріорної інформації. Один з 

таких шляхів було розглянуто і його рішення зводиться до методу послідовних 

наближень. 

На першому етапі синтез приводитися для деякої вихідної (неповної і 

точної) сукупності 0 вихідних даних, у результаті виконання цього етапу синтезу 

можливо в деякій мірі заповнити недостатню апріорну інформацію і сформувати 

більш повні і точні вихідні дані 1. На другому етапі синтез проводитися для 

вихідних даних 1 і дозволяє одержати скориговані дані 2 і т.д. Синтез 

вважається закінченим, якщо в результаті i-го етапу не виникає необхідності 

коригування вихідних даних i-1. 

Такий метод послідовних наближень у деяких випадках є єдино можливим. 

Наприклад, при проектуванні системи управління (її структури, визначенні 

необхідної пропускної спроможності каналів для передачі керуючої інформації, 

необхідної затримки одержання команд управління, достовірності і т.д.) 

неможливо апріорі передбачити, чи будуть в цій системі шкідливі збурення 

(внутрішні завади та інші збурення, які не спрогнозовані) і які будуть кількісні 

характеристики цих збурень. Метод послідовних наближень дозволяє також 

уточнити склад показників якості та сукупність обмежень OS, що накладаються на 

проектовану систему управління. 
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Проте проведення послідовних наближень не дозволяє повністю подолати 

недостатність апріорної інформації (не кажучи про те, що в деяких випадках збіг 

послідовних наближень може бути занадто повільним або взагалі відсутнім). 

Наприклад, якщо сукупність Оk обмежень, які накладаються на показники якості 

виходячи з призначення системи, на початку синтезу сформована не повністю або 

неточно, то проведення синтезу ще не гарантує уточнення обмеження Оk. 

При відсутності вихідних даних про обмеження Оk синтез не можна довести 

до завершення, але можливо "відсіяти" (виключити з подальшого розгляду) всі 

безумовно гірші рішення,якщо вони мають чисельні значення більші від 

обмеження критерія оптимальності Q(x). Тобто виділити з множини М, 

підмножину так званих не гірших рішень. 

Можливі також випадки, в яких послідовні наближення не дозволяють 

достатньою мірою уточнити сукупність умов У роботи системи, в першу чергу 

потрібно уточнити характеристики зовнішніх впливів. 

Існують різні методи вирішення ускладнень, які  виникають в зв‘зку з 

апріорною неточністю вихідних даних та умов У. Ефективність кожного з цих 

методів значно залежить від характеру апріорної неточності, тобто від того, які є 

апріорні дані та які з них відсутні. Найбільш характерними є два методи - синтез 

самоналагоджуваних систем і синтез мінімаксних систем. У першому випадку на 

синтезовану систему накладається додаткова вимога: проводити в процесі 

функціонування системи вимір (оцінку) апріорі невідомих характеристик збурень 

і відповідне коригування параметрів системи. 

У другому - в процесі синтезу вирішується мінімаксна задача. При 

розв‘язанні цієї задачі векторний синтез спочатку зводитися до скалярного, 

наприклад, введенням результуючого показника якості k, обумовленого вимогами 

до проектованої системи. 

У процесі синтезу є сукупність {Унс, Кр} найменш сприятливих умов Унс  та 

максимального (найкращого) у цих умовах значення показника якості Кр. Тут під 

найменш сприятливими умовами Унс розуміють такі умови, при яких мінімальні 

значення Кр показника якості максимальні. Інакше кажучи, при розв‘язанні 
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мінімаксної задачі одночасно відшукуються найменш сприятливі умови Унс 

функціонування системи та оптимальні при несприятливих умовах системи S. 

Основними недоліками мінімаксного методу є: 

- забезпечення оптимальної дії системи не в реальних, а в принципово 

можливих найгірших умовах. Реально ці найгірші умови У взагалі можуть не мати 

місця, отже, система може виявитися далекою від оптимальної; 

- складність математичного розв‘язання задачі синтезу такої системи, як 

система управління мережею зв'язку, полягає в тому, що в процесі синтезу 

вважаються змінними не тільки численні параметри але й умови У роботи 

системи. 

На відміну від мінімаксного синтезу при синтезі самоналагоджувальної 

системи, можна забезпечити оптимальну роботу системи в даних конкретних 

умовах. 

Проте практично реалізувати систему управління, спроможну достатньо 

швидко, точно і повно аналізувати спрогнозовані і непрогнозовані випадкові 

збурення, які призводять до виключення контрольованих показників і 

відповідно коригувати основні параметри, у ряді випадків дуже складно, а іноді 

й неможливо. Адекватні математичні методи синтезу самоналагоджуваних 

систем також достатньо складні. 

У даний час мінімаксні методи використовуються, в основному, при синтезі 

різних складних систем. На відміну від цього синтез самоналагоджуваних систем 

застосовується в основному при проектуванні систем, які є компонентами великої 

системи. 

Відзначимо, що при проектуванні системи управління необхідно 

застосовувати як метод синтезу самоналагоджуваних систем, так і мінімаксні 

методи [88]. 

 

2.2.3. Особливості векторного синтезу порівняно зі скалярним 

При скалярному синтезі система S характеризується одиночним показником 

якості: 
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                                                     SKK  ,                                               (2.9) 

а при векторному синтезі – вектором: 

                                      К=Кi(s)=(K1,…,Ki,…,Km),                                         (2.10) 

                                                   де Ki=Ki(S); mi ..1 .                                            (2.11) 

Показник K у (2.9) і показник Ki  у (2.10), (2.11) можна вважати додатніми 

числами, такими, що чим менше K (або Ki), тим краще система S при інших рівних 

умовах. 

Залежності Ki(S) і K(S) означають, що показники якості Ki і K залежать від 

системи S (варіанту побудови системи ). У випадку оптимізації параметрів S слід 

вважати вектор X=<x1 …,xm>, що змінюється в процесі синтезу параметрів 

системи управління. З (2.9) і (2.10) виходить, що відмінність векторного синтезу 

від скалярного полягає в тому, що якість системи характеризується не одним 

числом, а впорядкованим набором (вектором) (2.10) з m чисел. Ця особливість 

зумовлює ряд додаткових якостей векторного синтезу порівняно зі скалярним. 

Перша - у випадку скалярного синтезу показник якості K завжди дозволяє 

порівнювати дві будь-які системи S   і S  , а у випадку векторного синтезу - 

порівняння систем S   і S   за вектором якості K у ряді випадків неможливе без 

наявності додаткових критеріїв переваги. Дійсно, у випадку скалярного синтезу 

для довільних систем S   і S   завжди виконується одна з наступних трьох умов: 
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Система S
"
 у випадку а) краща, б) гірша, ніж система S' (в додатку Б 

приведено мінімальні та максимальні значення цих параметрів). У випадку в) 

системи S   і S   - еквівалентні, тобто мають однакові якості. Таким чином, при 

скалярному синтезі знання залежності завжди дозволяє встановити, яка з систем 

краща, котра гірша та які системи володіють однаковими властивостями. На 

відміну від цього при векторному синтезі два значення K(S
"
) і K(S') вектори якості 

K(S) в одних випадках можна порівняти, а в інших - ні. 



59 
 

 

Розглянемо для цього положення два приклади. Нагадуємо, що під 

значеннями S   і S   ми розуміємо різні варіанти побудови системи управління, при 

цьому показник якості K1 – припустимо, це затримка передачі інформаціі, а K2 - 

вартість. 

Приклад 1. m=2 ; K(S')=<2;10>;K(S")=<2;15>. 

Приклад 2. m=2; K(S')=<2;10>; K(S")=<3;7>, 

де m – кількість показників якості (К1 та К2). 

У прикладі 1 система S", маючи таке ж значення показника якості K1 володіє 

більшим, тобто гіршим, значенням показника K2. Тому ствержджуємо, що система 

S" гірша за систему S', чи еквівалентно - система S' краша за систему S". У 

прикладі 2 система S" має більше, тобто гірше значення показника якості K1, але 

менше, тобто краще, значення показника якості K2. Тому, на основі порівняння 

значень векторів K(S") і K(S') не можна ствержджувати, що система S" краща чи 

гірша, ніж система S', чи, що системи S" і S' еквівалентні за якістю. 

Таким чином, у першому прикладі системи S" і S' порівняні за значенням 

вектора K, а в другому прикладі - ні. Для того, щоб системи S" і S' можна було 

порівняти відповідно до другого прикладу, недостатньо характеризувати їх якість 

за значенням вектора K - необхідно ввести додаткову умову надання переваги 

одному значенню вектору K чи ввести який-небудь додатковий, умовний критерій 

надання переваги (виходячи з розгляду вимог користувачів). 

Узагальнюючи вищенаведене, можна сформулювати наступні умови 

порівняння систем за вектором якості K: системи S' і S" порівняні за вектором K= 

K(S), якщо виконується одна з наступних трьох умов: 
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                                                 (2.13) 

Якщо жодна з цих умов не виконується, тоді системи S' і S" не можна 

порівняти за вектором К. 

Значення векторних нерівностей (2.13) полягає в наступному: у випадку а) 

кожний з показників якості )..1()( miSKi   в системі S" не гірше (наприклад, не 
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більше), ніж у системі S', у тому числі, щонайменше один з цих показників краще 

(менше), ніж у системи S'. Звичайно, можна ствержджувати, що система S" краща, 

ніж S'. У разі б) навпаки, усі показники якості )..1()( miSKi   в системи S" не кращі 

(менші), ніж системи S', у тому числі щонайменше один з цих показників гірший 

(більший). Тому, у випадку б) можна ствержджувати, що система S" гірша, ніж 

система S'. І нарешті, у в) має місце рівність )..1()()( miSKSK ii   і тоді системи 

S' і S" мають однакову якість, тобто, належать до одного і того ж класу систем. 

Зазначимо, що класом систем називається множина систем, які мають 

однакове значення вектора якості K(S) чи, що еквівалентно, однакову якість. 

Надалі, якщо для двох варіантів систем управління S' і S" виконується 

нерівність (2.13.а), то будемо вважати, що система S" безумовно краща системи S', 

а у випадку виконання нерівності (2.13.б) система S", безумовно гірша, ніж S'. 

Відповідно будемо називати безумовним критерієм надання переваги (БКНП) - 

крітерій, якщо виконується векторна нерівність: 

                                             K(S”) K(S’),                                               (2.14) 

тобто 

                           Ki(S”) K(S’)   для всіх   )..1( mi                                    (2.15) 

у тому числі, хоч би для одного значення нерівність (2.15) виконується 

точно, тобто виявляється, що Ki(S΄΄)<Ki(S΄), то система S΄΄ краща (безумовно 

краща), ніж S΄. 

Отже, першою особливістю векторного синтезу є те, що дві довільні 

системи S΄ і S΄΄ залежні від конкретних значень векторів K(S΄) та K(S΄΄) і векторно 

порівняні або - ні. У першому випадку (2.13.а) застосуємо безумовний критерій 

надання переваги. У другому - для порівняння систем S΄ і S΄΄ значення векторів 

K(S΄) і K(S΄΄), виходячи з призначення системи, введемо інший критерій надання 

переваги, який має назву умовного критерію надання переваги (УКНП). 

Наприклад, допускаємо, що критичними є ті значення вектора 

К=<K1,…,Ki,…,Km>, при яких зважена сума показникіів якості має менше 

значення. (С1,…,Сm - повністю визначені додатні вагові коефіцієнти). 
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                                Kp=C1K1+…+CiKi+…+CmKm  .                                 (2.16)  

Для систем управління можна пропонувати різні умовні критерії надання 

переваги. Однак, не завжди достатньо, що запропонований умовний критерій 

надання переваги дійсно вірно оцінює якість системи. На відміну від нього 

безумовний критерій надання переваги (2.14) в силу своєї безумовності, не 

потребує спеціального обгрунтування. При векторному синтезі, коли необхідно 

враховувати різні вимоги для проектування системи управління доцільно, в одних 

випадках застосовувати УКП, в інших БКП, а іноді комбінацію БКП і УКП. 

Друга особливість векторного синтезу полягає у більш складному (ніж при 

скалярному синтезі) визначенні поняття та неоднозначності рішення завдання 

синтезу. Для пояснення цієї особливості, розглянемо спочатку поняття, 

"неоднозначність рішення" стосовно скалярного синтезу. При скалярному синтезі 

оптимальною є система Sопт. , яка задовольняє умові: 

                                              К(Sопт)=min(S) 

                                                     SЄMд                                                (2.17) 

Якщо існує лише одна система Sопт, котра задовольняє цій умові, то рішення 

вважається однозначним. Якщо існує дві чи більше систем S1 опт , S2 опт  ,…, Sm onm 

які задовільняють умові (2.17), то рішення завжди буде неоднозначним. 

Якщо під системою S розуміти реальну СУ, то рішення задачі (2.16) завжди 

буде неоднозначним. Це пояснюється тим, що реальна система управління 

володіє, практично, нескінченим числом параметрів, а показник якості К, який 

вибирається при синтезі, впливає далеко не на всі ці параметри. 

Проте, проектовану систему характеризують кінцевим набором найбільш 

важливих (з точки зору вимог користувача) ознак. Кінцева сукупність ознак має 

назву - "система". За такої умови, розв‘язок може бути як неоднозначним, так і 

однозначним (в залежності від конкретних умов). Наприклад, якщо при 

проектуванні системи управління мінімізується затримка керуючої інформаціі (у 

СУ використовуються різні типи каналів, підсистеми та мережі, які мають будь-

які структури, інтерфейси та протоколи), то рішення буде однозначним за 

умовою, при якій тільки одна визначена структура забезпечить цю вимогу. Якщо 
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структури, що відрізняються одна від одної, задовольняють вимогам мінімальної 

затримки, тоді рішення буде неоднозначним. 

Таким чином, при скалярному синтезі, якщо під "системою" вважати 

сукупність найбільш суттєвих ознак, рішення може бути неоднозначним або 

однозначним (у залежности від характеру завдання). 

Розглянемо поняття неоднозначності векторного синтезу. При векторному 

синтезі неоднозначність рішення може проявлятися не тільки в тому, що одну й 

ту саму якість приймають дві чи більше систем, але й у тому, що одному й тому ж 

критерію якості задовольняють два чи більше значень вектора К. 

Наприклад, у відповідності з (2.16) , критерій оптимальності:  

                         min11 ...... pmmiiр KКСКСКСК  ,                                  (2.18) 

де  )..1(0 miCi   і значення всіх параметрів ваги )..1( miCi   задані.  

Тоді можуть існувати дві чи більше комбінацій  mKK ,...,1  показників 

якості, ,,...1 mKK  тобто два чи більше значень вектора К, що задовольняють 

критерію (2.18). 

Наприклад, одному з оптимальних значень вектора Кр порівняно з іншим 

його оптимальним значенням може відповідати як менше, так і більше значення і, 

так що зважена сума (2.18) буде мати однакові значення за рахунок інших 

складових вектора Кі+1. 

При векторному синтезі доцільно розрізняти два види неоднозначності 

вирішення завдання синтезу – неоднозначність у змісті S та неоднозначність, яка 

адекватна вектору К. Неоднзначність у змісті S полягає в тому, що обраному 

критерію оптимальності можуть задовольняти дві чи більше систем (два або 

більше класів систем). Неоднозначність, яка адекватна вектору К властива лише 

векторному синтезу і визначається тим, що самому умовному критерію переваги 

можуть задовольняти два і більше значень вектора К. 

Очевидно, неоднозначність у змісті S може мати місце у тих випадках коли 

у векторі К рішення здається однозначним. 
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Якщо рішення однозначне, то при відсутності надлишкових показників 

якості воно однозначно й у векторі К. 

Вважається, що у випадку векторного синтезу якість системи 

характеризується m-мірним вектором якості  mKKК ,...,1 . Але можливі і більш 

cкладні випадки при проектуванні системи управління. Наприклад, коли якість 

системи управління характеризується матрицею якості, тобто 

                                    lmli
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 .                                          (2.19) 

Такий випадок має місце, якщо СУ може функціонувати в різних режимах, 

у кожному режимі її якість характеризується m показниками. Тоді 
qiК  є значення 

i -того показника якості при роботі системи в q -тому режимі. 

Якщо всі елементи матриці (2.19) розгорнути в один ряд, то її можна 

розглядати як m -мірний вектор, розмірністю mlm  . Проте, якщо 1ml , то таке 

зведення матриці до ml -мірного вектора недоцільно, тому що значно уcкладнює 

рішення. 

Можливі й більш cкладні випадки векторного синтезу, наприклад, такі, в 

яких m показників системи є безперервними функціями змінних умов, тобто: 

                                   )(),....(1 zKZKR m ,                                                 (2.20) 

де   vZZZ ,....1  - вектор змінних в процесі роботи СУ умов. 

Наприклад, 1Z - нерівномірність амплітудно-частотної і нелінійність фазо-

частотної характеристик у використаних каналах для передачі керуючої 

інформації, 2Z -затримка керуючої інформації через перезапити при використанні 

зворотного зв'язку, тощо. При цьому елементами вектора К є не числа, а числові 

функції. 

В основному, під вектором якості будемо розуміти m-мірний вектор:  

                                               .,...1  mKKK  

З викладеного виходить, що методи векторного синтезу можна розбити нa 

три групи: 
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1.Методи, засновані на використанні безумовного критерію переваги (БКП). 

2.Методи, засновані на застосуванні будь-якого з умовних критеріїв 

переваги (УКП). 

3. Комбінації методів, зазначених у п.п. 1 і 2 . 

Як уже відзначалося, існує необмежена множина умовних критеріїв 

переваги. Найбільш характерні одержали практичне застосування при 

проектуванні складних систем. А саме: 

- метод, заснований на введенні результуючого показника якості; 

- мінімаксний метод; 

- переведення усіх показників якості К1,…,Кm за винятком одного, у розряд 

обмежень (типу рівностей або нерівностей); 

- методи послідовних наближень; 

- комбіновані методи, засновані на комбінації декількох УКП. 

Зазначимо, що при проектуванні складних систем таких як СУ 

телекомунікаційними мережами, доцільно розбивати синтез на два етапи: етап 

знаходження множини не гірших систем (на основі БПК) і наступний етап 

множини єдиної найкращої системи (на основі якого-небудь з УКП). Це дозволяє 

значно спростити задачу синтезу [88]. 

 

2.3. Основні методи на введення результуючого показника якості 

2.3.1. Об'єктивні методи 

Як правило, на етапі зовнішнього проектування можливо встановити на 

основі розгляду вимог до мережі майбутнього, що її якість може достатньо повно 

і правильно характеризоватися єдиним показником Кр [145, 146]. Крім цього, 

з‘являється можливість з'ясування, від яких (часткових) показників якості К1, 

…,Кm системи S та як залежить величина вектора Кр. Це означає, що вдається 

встановити залежність виду: 

                                         Кр=fр(К1, …,Кm),                                              (2.21) 

                                      де   Кi= Кi(S), mi ..1 . 
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Тут fр(К1, …,  Кm)- відома функція змінних К1, …, Кm, а Кр - величина, 

однозначно пов'язана з якістю системи S: чим менше (більше) вектор Кр, тим 

краща система. Показник Кр називається результуючим показником якості 

системи. Надалі будемо припускати, що показник Кр має стандартний вид, тобто 

величина Кр невід‘ємна і чим менше Кр, тим краще спроектована система (якщо 

показник якості Кр має нестандартний вигляд, то його можна привести до 

стандартного). При цьому найкращою (оптимальною) вважається така система S, 

для якої величина Кр мінімальна, тобто критерій оптимальності має вигляд: 

                              fр(К1, …Ki,…,  Кm)=
ДМS

min ,                                            (2.22) 

де   Кi= Кi(S), mi ..1 . 

Тут і далі символ 
ДMS

min


означає, що мінімум шляхів всіх систем SМД, тобто з 

урахуванням вихідних даних {У, ОS, Ск}. 

Нехай у результаті рішення задачі (2.22) знайдено мінімальне значення 

Кр,тоді потрібно дотримуватися виконання умови: 

                                            КрминKрм ,                                                    (2.23) 

де Крм- максимально припустиме (з погляду вимог до мережі майбутнього) 

значення результуючого показника якості Кр.  

Якщо умова (2.23) не виконується, то це означає, що вихідні дані 

суперечливі і потребують коригування - варто послабити обмеження ОS або 

погодиться з більшим (тобто гіршим) значенням Кр, або скоригувати сукупність 

умов У роботи системи. 

При рішенні задачі (2.22) врахування сукупності ОК обмежень на показники 

якості Кi( mi ..1  ) [які не задовільняють умову (2.23)] не тільки не є необхідним, 

але може виявитися навіть шкідливим. Дійсно, сукупність обмежень якості К1, …, 

Кm необхідна для того, щоб уникнути вибору значень Кi, mi ..1 , неприпустимих з 

погляду вимог до системи. Величина Кр достатньо повно і точно характеризує 

якість системи S з погляду запропонованих до них вимог. Отже, рівність (2.23) 

повинна служити критерієм визначеності або невизначеності тієї чи іншої 

комбінації значень К1, …, Кm показників якості системи. 
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На підставі викладеного зробимо припущення про те, що "величина Кр 

достатньо повно і точно (правильно) характеризує якість системи" і може бути в 

розгорнутому вигляді сформульовано таким чином: значення залежності Кp= 

Кp(S), і величина Кр достатня для правильної відповіді на такі питання: 

1. Яка система управління S (у загальному випадку - який клас системи) з 

множини МД припустимих систем є найкращою? 

2. Чи є ця найкраща система (клас систем) строго припустимою (тобто 

задовольняє вимогам, запропонованим до якості системи) або вихідні дані 

суперечливі і потребують коригування? 

Отже відповідно до критерію (2.22), оптимальним вважається таке значення 

вектора К=<К1, …, Кm> якому відповідає мінімальне (за множиною МД) значення 

заданої (відомої) функції   fр(К1, …, Кm) показників якості  К1, …,  Кm. 

Тому відповідно до вищевикладеного, показниками К1, …, Кm і Кр є 

стандартні показники якості, тоді функція  fр(К1, …, Кm) повинна бути монотонно 

зростаючою функцією кожного з цих аргументів. [Дійсно, чим менше величина Ki 

за інших рівних умов і, зокрема, при незмінних значеннях інших m-1 показників 

К1, …, Кm, тим краще повинна бути система, тобто тим менше величина Кр]. Тому, 

якщо в результаті синтезу системи управління буде отримано залежність  

Кр=fр(К1, …, Кm), що не є монотонно зростаючою за кожним з аргументів, то це 

буде свідчити про порушення коректності постановки задачі для синтезу. 

Наприклад, це означає, що якийсь з показників К1, …, Кm або результуючий 

показник Кр у дійсності не може вважатися стандартним частковим або 

результуючим показником якості системи. 

Отже, якщо можливо ввести єдиний результуючий показник якості Кр, 

достатньо повно і правильно характеризуючий якість системи, і, крім того, 

можливо знайти вид залежності (2.21) [показника від значень (часткових) 

показників якості К1, …, Кm системи], то її синтез може проводитися за 

результуючим показником якості. Тим самим забезпечується зведення векторного 

синтезу до скалярного. 
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Таким чином, при коректному (тобто монотонно зростаючому за кожним 

аргументом) вигляді результуючої цільової функції рішенням задачі (2.22) є не 

гірша система. Звідси виходить, що критерій (2.22) можна застосовувати не тільки 

до множини МД, усіх припустимих систем, але і до множини МНХ не гірших 

систем (якщо множина МНХ попередньо знайдена, наприклад, ваговим методом). 

При цьому задача (2.22) зводиться до такого вигляду: 

знайти систему S, що забезпечує: 

                              Кр=fр(К1, …Ki,…, Кm)=
ДМS

min  ,                                      (2.24) 

за умови, що 

                                     К1=fНХ(К2, …Ki,…, Кm), 

де К1=fНХ(К2,…Ki,…,Кm) - рівняння оптимальної поверхні, тобто 

геометричного місця всіх строго припустимих не гірших точок у просторі Rm 

показників якості. 

Задача (2.24) простіше [чим задача (2.22)] у значенні, що при її рішенні вже 

не потрібно враховувати сукупність {У, ОS, Ск} вихідних даних (ці вихідні дані 

враховані при визначенні рівняння оптимальної поверхні, тобто при пошуку 

множини МНХ). 

Отже застосування результуючого показника якості Кр можливо як без 

попереднього пошуку множини МНХ не гірших систем, так і після його 

здійснення. 

У першому випадку задача з самого початку має вид звичайної задачі 

скалярного синтезу і показники якості К1, …, Кm відіграють роль параметрів 

складної системи Sсл. В другому випадку синтез спочатку, тобто при пошуку МНХ, 

є векторним і його скаляризація (введенням показника Кр) здійснюється лише на 

другому етапі - після знаходження множини МНХ. Розбивка процесу синтезу на 

два таких етапи в ряді випадків здається доцільною [69]. 

 

2.3.2. Суб'єктивні методи 

Вважається, що виходячи з вимог до системи управління вдається достатньо 

повно і правильно обгрунтувати вигляд результуючої цільової функції (2.22). 
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Проте в багатьох випадках увести достатньо обгрунтований результуючий 

показник якості Кр, що є відомою функцією fр(К1, …, Кm) показників якості К1, …, 

Кm, не вдається. У таких випадках доцільно сформулювати залежності Кр=fр(К1, 

…, Кm) яким-небудь іншим суб'єктивним способом. Наприклад, найбільш повно 

висвітлений синтез вибору функції (2.21) в наступному: 

а) добуток показників якості: 

                                        Kp=K1K2…Km                                                                         (2.25) 

б) у виді зваженої суми нормованих значень показників якості: 
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де Ki0- деяке опорне значення показника якості Ki вибране за одиницю 

виміру цього показника; 

  Ci - вагові коефіцієнти, названі вагами і вибрані за значністю, 

виходячи з відносної важливості кожного з показників К1, …, Кm - чим більш 

вагомішим вважається даний показник Ki (тобто більш суттєво цей показник 

мінімізовати у процесі синтезу, тим більша вибирається відповідна йому вага Ci). 

Суб'єктивність обгрунтування виду результуючої цільової функції (і 

значень її параметрів) при цьому полягає в тому, що воно проводиться не шляхом 

кількісного аналізу впливу різних комбінацій значень показників К1, …,Кm на 

якість виконання системою її функцій, а шляхом інтуїтивних оцінок, які даються 

одним або декількома експертами, тобто кваліфікованими спеціалістами, котрі 

мають великий досвід розробки або експлуатації мережі. Обрану (обгрунтовану 

шляхом експертних оцінок) функцію (2.21) будемо називати суб'єктивною 

результуючою цільовою функцією, на відміну від об'єктивної результуючої 

цільової функції. 

Суб'єктивна результуюча цільова функція (СРЦФ) більш грубо, ніж 

об'єктивна, враховує вплив показників К1, …, Кm на якість системи. Тому при її 
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застосуванні необхідно мати гарантії того, що синтезована на основі цієї функції 

система виявиться строго припустимою і при тому не гіршою. Для того, щоб 

система була строго припустимою, задача синтезу при застосуванні СРЦФ 

повинна визначатися таким чином - оптимальною вважається система S, що 

забезпечує виконання умов: 

 

                                        Кр=
ДМS

min fр(К1, …Ki,…,  Кm),                               (2.27) 

 

                                             Кi= Кi(S), mi ..1 , 

                                            Кi Кim(S), mi ..1 , 

де Кim -значення показника якості Ki, що є максимально припустимим для 

системи. Очевидно, значення Kim( mi ..1 ) також повинні бути обгрунтовані, 

виходячи з призначення системи. 

Можна довести, що система, знайдена в результаті розв‘язку задачі (2.27), 

обов'язково буде не гіршою, якщо функція fр(К1, …, Кm) є монотонно зростаючою 

за кожним з аргументів. 

Будемо вважати, що множина МД, припустимих систем не порожня і 

замкнена. При цьому, як відомо, для кожної гіршої системи SМД у МHX множині 

припустимих не гірших систем знайдеться щонайменше одна безумовно краща 

система. 

Доведемо спочатку, що в множині МД існує деяка гірша система SX1, то у 

множині строго припустимих не гірших систем знайдеться щонайменше одна 

безумовно краща система SHX1. З вищенаведеного в множині МД припустимих 

систем обов'язково існує деяка не гірша система SHX2, безумовно краща ніж SX1. 

Але система SX1 за припущенням строго допустима. Тому система SHX2 повинна 

бути не тільки допустимою, але і строго допустимою. [Дійсно, усі показники 

якості            К1, …, Кm системи SHX2 повинні бути не більше, ніж у системи SX1 

(оскільки вона безумовно краще, ніж SX1). Але показники якості системи SX1, як 

строго допустимої, задовольняють обмеженням  Кi Кim( mi ..1  ). Тому цим 
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обмеженням будуть задовольняти і всі показники якості безумовно кращої 

системи SHX2, отже, система SHX2 також буде строго допустимою. 

Тому, якщо в (не порожній замкненій) множині МСД існує деяка гірша 

система, тоді у цій множині знайдеться щонайменше одна безумовно краща 

система. 

Доведемо тепер, що будь-яка система Sp, що є рішенням задачі (2.27) не 

гірша. Доводячи від супротивного, припустимо спочатку, що система Sp 

виявилася гіршою. Так як ця система є строго припустимою, тоді за доведеним 

вище в множині МСД існує щонайменше одна безумовно краща система SHX. Отже, 

усі показники якості К1, …, Кm системи SHX. не більші, ніж системи Sp, у тому 

числі принаймні один з цих показників менший. 

Тому що функція Кр=fр(К1, …, Кm) за припущенням монотонно зростаюча 

(за кожним з аргументів), то в системі SHX значення величини Кр буде менше, ніж 

системи Sp. Але це неможливо, тому що за вихідним припущенням система Sp є та 

з строго припустимих, у якої величина Кр мінімальна. Таким чином, припущення 

про те, що система, яка є рішенням задачі (2.27), гірша, несправедлив, отже, ця 

система – не гірша. 

При застосуванні суб'єктивної результуючої цільової функції бажано вибрати 

її з класу функцій, що монотонно зростають за кожним з аргументів, а задачу 

синтезу - формулювати у вигляді (2.27). 

При цьому гарантується, що синтезована система буде строго припустимою 

і не гіршою, тобто буде однією з множини МНХ не гірших систем. Звідси 

виходить, що така суб'єктивна результуюча цільова функція може бути 

застосована не тільки безпосередньо до вихідної множини МСД строго 

припустимих систем, але і до множини  МНХ  не гірших систем. При цьому 

задача (2.27) зводиться до задачі (2.24). Відмінність полягає лише в тому, що при 

застосуванні суб'єктивної результуючої цільової функції множину МНХ потрібно 

знаходити з урахуванням не тільки обмежень ОS, але й обмежень ОК. 

Розглянемо декілька найбільш поширених у застосуванні контрактних видів 

СРЦФ. Вище вже згадувалися два види цієї функції (2.25) і (2.26). Зазначимо, що 
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при використанні зваженої суми (2.26) у якості опорних значень Кіо показників 

якості зручно вибирати їх максимально припустимі значення Кі, оcкільки при 

цьому нормоване значення К
/
і характеризує відхилення у значенні показника 

якості Кі порівняно з його максимально припустимим значенням. При цьому 

вираз приймає такий вид: 

 

                               Кр  = С1К
/
1 +…+ Сі

 /
і +…+ Сm К 

/
m   ,                        (2.28) 

 

                               де   К
/
1=  Кі ∕ Кіm  ,і = m..1    .                                        (2.29)  

  

                                ∑ Cі = 1,  Сі > 0, і = m..1    .                                        (2.30)  

                                                 
і=1 

СРЦФ виду (2.28) має порівняно з (2.25) такі основні переваги: 

1. При використанні виразу (2.28) можна враховувати розходження у 

відносній вагомості окремих показників якості К1,…,Кm (шляхом вибору 

відповідних значень параметрів ваги C1,…,Cm). При використанні функції виду 

(2.25) можливість урахування цього розходження відсутня. 

2. У ряді випадків, якщо потрібно оптимізовати вектор параметрів                          

Х = < Х1,…, Х >  системи, а цільові функції fі(х)(і= m..1  )  і обмеження ОS 

лінійно залежать від х1,..., хn, то внаслідок лінійності функції (2.28) задача (2.27) 

зводиться до задачі лінійного програмування. Якщо ж замість (2.28) 

застосовувати СРЦФ виду (2.25), задача оптимізації не обов'язково буде задачею 

лінійного програмування. 

До недоліків СРЦФ виду (2.28) порівняно з (2.25) звичайно відносять 

необхідність обгрунтування значень параметру ваги Сі і максимально 

припустимих значень Kim показників якості. Але реально ці недоліки є 

несуттєвими з таких причин: 

1. Якщо, як і у випадку (2.25), відмовитися від урахування відносної 

вагомості показників Кі, то можна прийняти усі однаковими, тобто: 
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                                     С1 = С2 =... = Сm = 1∕ m.                                     (2.31) 

 

2. Вибір максимально припустимих значень  (і= m..1 ) потрібен і у випадку 

застосування функції виду (2.25) [для зазначеного вище: забезпечення строгого 

припущення необхідного рішення задачі (2.27)]. Крім цього, у виразі (2.28) для 

утворення нормованих значень Кі показників якості не обов'язково 

використовувати величини Кіm - можна замість них використовувати будь-які 

(позитивні) опорні значення Кі0. 

Таким чином, переваги функції (2.25) порівняно з (2.28) і (2.26) є, як 

правило, ймовірними, несуттєвими і кожний з її недоліків може бути досить 

істотним. Тому той факт, що дотепер СРЦФ виду (2.25) знаходила більш широке 

застосування, чим СРЦФ (2.28), реально це не є виправданим. 

Для багатокритеріальної оптимізації системи управління 

телекомунікаційними мережами в багатьох випадках доцільно використовувати і 

більш складні, ніж (2.28), суб'єктивні результуючі цільові функції, які дозволяють 

врахувати можливий нелінійний характер залежності результуючого показника 

якості Кр від показників К1,..., Кm. Серед них найбільш поширеною є так звана 

адитивна функція втрат: 

                                          іі

m

і

ір fV  
1

 .                                     (2.32) 

Де Vі (і = m..1 ) - вагові коефіцієнти, що мають теж значення, що і параметри 

ваги Сі  функції вигляду (2.27), і задовольняють аналітичним умовам, таким 

як: 

                                         1
1




m

і

іV ,      Vі >0 (і= m..1  )  .                            (2.33) 

fi(Кі) - деяка безрозмірна, у загальному випадку, нелінійна функція значень 

показників якості Кі, що вибирається (обгрунтовується) спеціалістами, виходячи з 

вимог до системи управління, і яка має зміст втрати, пов'язаної зі зростанням 

(погіршенням) даного показника якості. 
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Нехай Кі0 - є мінімально можливе значення показника якості Кі при заданій 

сукупності вихідних даних {Y, Оs} та ігноруванні значень всіх інших (m-1) 

показників якості. Інакше кажучи, Кі0 є те найкраще значення даного (часткового) 

показника якості Кі (наприклад, К1), що можна було б одержати при заданих 

вихідних даних {Y, Оs}, якби значеннями всіх інших показників якості 

(наприклад, К2,…, Кm) не брати до уваги, тобто припустити будь-яке їх 

погіршення. Тоді очевидно, що функцію  fі(Кі)  варто вибирати такою, щоб вона 

задовольняла умовам: 

                          fі (Кі0) = 0,   fі (Кі) > 0 ,      при     Кі > Кі0   .                              (2.34) 

При цьому передбачається, що значення Кі0  (і = m..1 ) вдається попередньо 

знайти рішенням зазначених вище спрощених задач синтезу за одним показником 

Кі при ігноруванні всіх інших (m - 1) показників. 

У деяких випадках видно і без спеціального аналізу, що ігнорування 

значень усіх показників якості, крім одного, дозволяє одержати ідеальне, тобто 

нульове, значення єдиного врахованого показника якості, тобто вважається:  

Кі = 0. 

Відзначимо, що на практиці при проектуванні системи управління, реально 

Кі > 0, це, наприклад імовірні помилки або затримка управляючої інформації, 

вартість, тощо. Тобто, Кі0>0 і відповідно буде потрібно попереднє обчислення 

значень Кі0. 

Якщо вибрати функцію  fі(Кі)  лінійною, то відповідно до викладеного вище: 

                                       fі (Кі) = (Кі - Кі0) ⁄ Кіm ,                                        (2.35) 

і функція (2.32) приймає такий вигляд: 

 

          
mm

mm
m

mm

р VVV













 0

2

202
2

1

101
1 ...  .             (2.36) 

 

Якщо в цьому виразі покласти значення величини Кі0=0 (і= m..1  ), тоді воно 

співпадає з вищенаведеним виразом (2.28). Якщо Кі0 ≠ 0, то в (2.36) також можна 

вважати  Кі0=0 без втрат для результатів синтезу. Це обумовлено тим, що у виразі 
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(2.36) величини Кі0 (і= m..1  ) входять лише у вигляді адитивних членів, що не 

змінюються в процесі синтезу (тобто при варіації структури синтезованої СУ або 

її параметрів). Звідси виходить, що при лінійній СРЦФ можна вважати:  

 

                                                 fі (Кі) = Кі  ⁄ Кm  ,                                                 (2.37) 

 

навіть якщо Кі0 ≠ 0. У випадку квадратичної функції втрат можна прийняти: 

 

                           ііf   = 
 

2

0














іm

іі
.                              (2.38) 

Якщо виконується умова: 

                                              Кіm» Кі0  ,                                                    (2.39) 

то замість (2.38) можна прийняти: 

                                                  ііf   = 

2














ім

і  .                                              (2.40) 

Якщо якість системи характеризуется не m-мірним вектором                                        

К = < К1,…, Кі,…, Кm>  показників якості,  а  mℓ -мірною матрицею, при mℓ »1, то 

адитивна функція втрат замість (2.32) приймає більш загальний вигляд: 

                                               
 




1 1q

m

і

qіііqр fVC  ,                                    (2.41) 

де, як і раніше Кqі - значення  і-того показника якості при роботі системи в q-тому 

режимі. 

Ваги Vі враховують відносну важливість показників якості з різними 

значеннями номера і задовольняють співвідношенням (2.33). 

Ваги Сq враховують відносну значимість різних режимів роботи системи і 

задовольняють аналогічним умовам,таким як: 

                                                    



1

1
і

qС , Сq > 0,    q = ,1   .                               (2.42) 

Більш точно було б у (2.41) замість значень параметрів ваги Сq, Vі ввести 

деякі ваги ηqі призначені індивідуально для кожної комбінації індексів q і і. Проте 
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в цьому випадку при q » 1 та ℓ » 1  загальне число вагових коефіцієнтів, що 

входять у вираз (2.41), потребують спеціального обгрунтування шляхом 

експертних оцінок, різко зросло б. При цьому значно знизилася б надійність 

оцінки експертами необхідних (з погляду вимог до системи управління) значень 

цих параметрів ваги. Тому більш доцільно вважати η qі= Сq Vі, де Сq не залежить 

від q, тобто вибирати СРЦФ у вигляді (2.41). 

У ряді випадків синтезу СУ вид результуючої цільової функції не можливо 

достатньо обгрунтувати не тільки об'єктивним але і суб'єктивним методами. 

[Наприклад, відсутні достатні підстави для вибору ваги у функції виду (2.28)]. У 

таких випадках можливе застосування мінімаксного критерію [96]. 

 

2.4. Мінімаксні методи 

У випадку застосування мінімаксного критерію обирається у якості 

оптимальної - система Sм, для якої виконується нерівність [141]: 

 

                                      СДмммакс SSSS  ,, ,                                (2.43) 

де 
і

макс max (К’1,…,Kі,…, Кm) - найбільший з нормованих показників якості 1 ,…,

і ,…, m , обумовлених співвідношенням (2.29). 

Мінімаксний критерій забезпечує найкраще (найменше) значення 

найгіршого (найбільшого) з нормованих показників якості. З (2.43) випливає, що 

мінімаксне рішення потрібно знайти серед множини МСД строго припустимих 

рішень (систем). Але знайдене рішення не зміниться, якщо процедуру його 

пошуку розбити на два етапи. На першому мінімаксне рішення Sм шукають серед 

множини МД припустимих систем, тобто в (2.43) замість СВMS  підставляють 

ДМS . Це означає, що на першому етапі не враховують обмеження Ок на 

значення показників якості К1,... ,Кm. На другому етапі перевіряють виконання 

умови: 

                   1 Mмакс S .                   (2.44) 

 Якщо ця умова виконується, то це означає, що виконуються й умови: 
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1






іМ

і

і ,  і = m..1 . 

Отже, знайдена мінімаксна система строго припустима, тобто яка належить 

множині МСД. 

Якщо нерівність (2.44) не виконується, то це означає, що вихідні дані 

суперечливі, тому при цьому навіть мінімізація найбільшого з нормованих 

показників якості Кі /Кm  (яка забезпечується застосуванням мінімаксного 

критерію) не дозволяє одержати припустиме значення. 

 У цьому випадку необхідна корекція вихідних даних - зниження вимог до 

обмежень ОK і ОS  або зміни У умов роботи системи. 

 Таким чином, у задачі (2.43) можна замінити МСВ на МД, якщо після 

мінімаксної системи SM  здійснити перевірку виконання нерівності (2.44). 

 З вищевикладених методів векторного синтезу можна зробити такі 

висновки: 

1. Кожний з зазначених методів призведе (безпосередньо або побічно) 

векторний синтез до скалярного. 

2. Застосування деяких методів синтезу пов'язано зі значним ступенем 

неточності вибору, тобто відсутністю достатнього обгрунтування застосованого 

критерію переваги однієї системи порівняно з іншими. 

3. Зазначена неточність вибору відсутніх, якщо застосовується безумовний 

критерій переваги, або якщо неможливо достатньо обгрунтовано ввести 

результуючий показник якості Кр чи показник ефективності системи. 

4. Безумовний критерій переваги в загальному випадку не дозволяє закінчити 

задачу синтезу. Тому в тих випадках, коли можливо достатньою мірою 

обгрунтувати залежність: 

Кр = fp(K1,…,Km), 

 

тоді вона здається не занадто складною для пошуку мінімуму величини Кр, 

доцільно застосувати саме такий критерій переваги. 
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5. При розгляді ймовірностей математичної моделі системи управління 

постановка задачі оптимального проектування потребує уточнення, тому що 

критерій оптимальності та обмеження при фіксованих значеннях керованих 

змінних Х є випадковими величинами, що залежать від вектора зовнішніх 

чинників. 

 

2.5. Оптимізація задачі проектування мереж майбутнього з 

урахуванням випадкових факторів  

Постановка оптимізаційної задачі проектування без врахування випадкових 

факторів не досить чітко описує процеси, що протікають у системі управління 

[130]. Критерій оптимальності й обмеження за фіксованими значеннями 

керованих змінних х – це випадкові величини, що залежать від вектора зовнішніх 

факторів у:  

                          ),(min yxQ
Dx

,                                                      (2.45) 

  де   D = {x/gi(x,y) 0, і = 1,2,...,m}, D – область рішень. 

      При рішенні задачі (2.45) можливі дві ситуації: 

1) оптимальне рішення х* потрібно визначити до реалізації факторів у, тобто 

незалежно від їхніх конкретних значень;  

2) оптимальне рішення х* потрібно визначити після того, як будуть відомі 

параметри фактору у. 

У першому випадку врахування випадкових значень вектора у в умовах задачі 

оптимізації (2.45) зводиться до введення нового критерію оптимальності й 

обмежень, що дозволяють позбутися невизначеності. В залежності від ступеня 

інформованості про закон розподілу випадкових величин у можна розглядати три 

випадки. 

1. Про у нічого не відомо, крім того, що вони належать деякії області Dy:      y  

Dy. 

2. Для факторів у задано функцію розподілу f(у). 

3. Для факторів у задано закон розподілу з точністю до вектора параметрів Q, 
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тобто задана функція f(у,а), для якої невідомі параметри Q, що належать області 

Da. 

Залежно від ступеня інформованості про закон розподілу випадкових факторів 

новий критерій оптимальності й обмеження приходиться вибирати, орієнтуючись 

або на гірший випадок щодо невизначеності значень вектора у, або на деякі 

середні значення критерію й обмежень. Якщо відомо тільки те, що уDy, 

критерій оптимальності призначається з умови забезпечення найкращого 

результату в найгіршому за невизначеністю у випадку 

                                          ),(max)( yxQxQ
yDy

 .                                           (2.46) 

Аналогічно для обмежень можна записати: 

                                    ),(min)( yxgxg i
Dy

i
y

 .                                            (2.47) 

Підставляючи (2.46) і (2.47) у вираз: 

                                                     Q=Q(x1,x2,…,xn),                                            (2.48) 

при виконанні системи нерівностей:  

                                               gi(x1,x2,…xn)0,   i=1,2,…,m ,                                (2.49) 

 

                                                 njxxx jjj ,...,2,1,    ,                                       (2.50) 

 

і відсутності інформації про фактори у (випадок невизначеності), приходимо до 

детермінованої задачі оптимізації: 

                                                    ),(maxmin yxQ
yDyDx 

,                                                 (2.51) 

            де        

















miyxgxD i

Dy y

,...,2,1,0),(min/  . 

Знаючи, що у – випадкові величини, можна вибрати найкращі порівняно з 

(2.47) критерії оптимальності. Справді, знання законів розподілу в критерії (2.47) 

нічого нового не дає порівняно з випадком невизначеності. Тому критерій 

оптимальності й обмеження необхідно змінити так, щоб отриманий  результат був 
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найкращим ―у середньому‖ для сукупності ситуацій, що задаються законом 

розподілу f(у). 

Якщо закони розподілу відомі, за критерій оптимальності можна взяти 

математичне очікування (середнє значення) випадкової функції Q(х,у): 

 

                                                



yDy

ydfyxQyxQMxQ )(),(),( )(  ,                            (2.52) 

 

або квадрат стандартного відхилення значень функції Q (x,y) від заданого рівня 

Q
+
: 

                                   


 
yDy

ydfQyxQQyxQMxQ )(),(),( )(
22

  ,                       (2.53) 

або ймовірність того, що випадкова величина Q(x,y) перевищить деякий заданий 

рівень Q
-
: 

                                                    Q(x)=PQ(x,y)>Q-    .                                  (2.54) 

 

Використовуючи вирази типу (2.51) – (2.53) як критерій оптимальності й 

обмежень для випадку відомих законів розподілу, приходимо до однієї з задач 

стохастичного програмування. 

Усереднену задачу стохастичного програмування сформулюємо таким 

чином: знайти вектор керованих змінних x, що забезпечує: 

                                                    
 yDy

x
ydfyxQ )(),(min  ,                                            (2.55) 

за умови: 

                                          miydfyxg
yDy

i ,...,2,1,0)(),( 


.                                       (2.56) 

Задача стохастичного програмування з імовірними обмеженнями зводиться 

до знаходження вектора керованих змінних x, що забезпечує:  

                                                  
 yDy

x
ydfyxQ )(),(min   ,                                        (2.57) 

за умови: 
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                                           Pgi(x,y)0,i=1,2,…,mP,                     (2.58) 

 

де  0P1 - деяка задана ймовірність виконання системи обмежень вихідної задачі 

(2.45). 

Імовірна задача стохастичного програмування може бути представлена в 

такому вигляді:знайти вектор керованих змінних x, що забезпечує:  

 

                                                 QyxQP
x

),(max .                      (2.59) 

При наявності інформації про закони розподілу випадкових факторів, 

заданих з точністю до вектора параметрів a , вирази (2.51) - (2.53) стають 

функціями від цих змінних. Однак про вектор a нічого не відомо, крім того, що 

він належить області Da. У цьому випадку необхідно використовувати 

комбінований критерій, що сполучає у собі вираз (2.46) і один з виразів (2.49) – 

(2.51). Це дозволить перейти від задачі (2.45) до однієї з задач стохастичного 

програмування. Наприклад, усереднена задача стохастичного програмування в 

цьому випадку формулюється так. 

Знайти вектор керованих змінних x, що забезпечує: 

                                          



y

a Dy
Dax

aydfyxQ ),(),(maxmin   ,                                           (2.60) 

за умови: 

                                miaydfyxg
y

a Dy

i
Da

,...,2,1,0),(),(min 
















.                               (2.61) 

Отже, визначення оптимального рішення x
*
, що не залежить від конкретної 

реалізації y , зводиться до рішення задачі нелінійної оптимізації, при якій рішення 

можна записати у вигляді: 

                                                         )(min xQ
Dx

.                        (2.62) 

При відомих значеннях y , розглянута задача аналогічна звичайній задачі 

оптимізації. При цьому конкретним реалізаціям випадкових факторів y 
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відповідають різні оптимальні рішення х*=х*(у), тобто при зміні умов у задачі 

оптимізації можливо ―перебудовувати‖ оптимальне рішення [92]. 

Таким чином, процес пошуку оптимального рішення в задачах 

проектування СУ (як при багатокритеріальній оптимізації, так і з врахуванням 

випадкових факторів) практично зводиться до кількісного рішення задачі 

нелінійної оптимізації. 

Запропонований метод отримання узагальненого критерію при оптимізації 

систем управління, який дозволяє одержати ефективні значення параметрів 

керованої мережі з врахуванням поставлених до них вимог. 

Розроблено способи врахування різних збурюючих факторів у випадках, 

коли відомі закони розподілу і коли апріорна інформація про них відсутня. 

  

2.6. Визначення суб’єктивної наслідкової цільової функціі (СНЦФ) при 

проектуванні телекомунікаційних мереж майбутнього. 

При проектуванні мереж майбутнього доцільно зупинитися на виборі 

кількості показників якості, що враховуються при синтезі. Як зазначалось, 

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 спочатку враховувати 

наступні показники: 

1. Кількість керуючої 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 мережі майбутнього мати як властивість адаптивності до плинно 



82 
 

 

спрогнозованих збурень, так і інваріантність до заздалегідь непрогнозованих 

факторів. 

2. Затримка керуючої інфрмації, при якій час передавання команд 

управління до контрольованих об‘єктів не перевищує заданого. 

3. Достовірність (вірогідність помилки) при передаванні управляючої 

інформаціі. 

4. Вартість системи управління.  

Таким чином, СНЦФ доцільно представити так: 
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;

,    (2.63) 

Як вище зазначено, Кі0 – деяке опорне значення показника якості Кі, 

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

кожного з показників якості К1,…Кі, 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: 

                                            Кр=fр( К1,…,Кі ,…,Кm ) = min
AMS

                                (2.64) 

Кі = Кі (S)     і = 1..m, 

Кі≤ Кіm ,  і = 1..m, 

де Кіm – значення показника якості Кі максимально допустимем, з точки 

зору вимог замовника до системи управління. 

Під   К1m,K2m,K3m та К4m   вважаємо такі показники якості мережі 

майбутнього: 

    К1m – сумарна максимально допустима пропускна спроможність каналів мережі 

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

системи управління). 
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    К2m – це максимальна затримка управляючої інфрмаціі, при якій СУ в 

реальному масштабі часу контролює необхідні параметри мережі;  

    К3m – максимально допустима вірогідність помилки каналів передачі 

інформації; 

     K4m – максимально допустима вартість системи управління. 

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

у наступних розділах. Нижче приведемо приклад оптимізації системи. Для 

подальшого вирішення цього завдання, доцільно скористатися мінімаксним 

крітерієм. При цьому необхідно також визначити мінімально можливі значення 

показників якості, при яких задовольняються основні вимоги до мережі. Ці 

значення визначаються в наступних розділах. 

Таким чином, з множини варіантів побудови мережі майбутнього необхідно 

вибрати найкращій. Якість системи характеризується чотирма основними 

показниками якості К1, К2, К3, і К4. 

К1 = С; 

К2 = Рom; 

К3 = T3; 

К4 = L ; 

де   К1 – необхідна пропускна спроможність каналів мережі; К2 – 

вірогідність помилки переданої інформації; К3 – затримка управляючої 

інформації;                     К4 – вартість мережі. 

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

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: 

                                Кр = fр (К1,К2,К3,К4) =min
CPMS

. ,                                               (2.65) 

                   де Кі = ( S )   .                       

fр = [С1К1;C2K2;C3K3;C4f( K3 )] = min [ C1 ;
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де – К4 = f(К3);  K3 = f(K2).  

 

При цьому необхідно розглянути допустимі варіанти зміни Кі від 

мінімально можливих до максимальних значень, вибрати оптимальні. 

Для вирішення цієї задачі визначемо максимальні та мінімальні значення 

коефіцієнтів Кі (методи визначення значень наведені у наступних розділах). 

Оберемо, також, крок Δ Кі, тобто, зміни показників якості від Кі min  до  Кі max . 

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

коефіцієнти обрані за умови, що найбільш важливою є потреба мінімізації 

затримки передаваної інформаціі, 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: 

 fр = min (C1 ;
1

1min
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2min2
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 C3 ;
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Тоді, у даному випадку, оптимальною буде система Sі, де Кі будуть 

мінімальні. 

У додатку А представлено програмне забезпечення, яке дозволяє отримати 

основні параметри оптимальної системи управління при різних умовах та 

обмеженнях. 

Результати розрахунку наведені у таблицях 1, 2, 3, 4 і у додатку А. 

Номери варіантів визначають можливі нормовані значення основних 

параметрів (К1, К2, К3 і К4) та відповідно загальний нормований критерій Кр.  

У залежності від обраних параметрів ваги, що визначаються пріоритетами 

основних показників якості, ми отримуємо різні варіанти, для яких загальний 
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нормований критерій буде мінімальний, а відповідно система управління – 

оптимальною (оптимальний варіант виділено в кожній таблиці). 

На базі розрахунків, які наведено у таблицях 1, 2, 3 і 4, можна обирати різні 

значення показників якості, що визначають оптимальну систему управління для 

заданих при проектуванні пріоритетів [92, 93]. 

 

Висновки 

1. Проведено порівняльний аналіз існуючих методів об‘єднання 

суперечливих критеріїв, досліджено їх переваги та недоліки. Запропоновано 

метод об‘єднання суперечливих критеріїв, таких як кількість керуючої інформації, 

достовірність, затримка та вартість. За результатами моделювання отримано 

співвідношення, які пов‘язують основні вищенаведені критерії. Наведено 

приклади ефективного застосування цих методів на телекомунікаційних мережах 

України. 

2. Розроблено метод визначення результуючої цільової функції, який 

дозволяє здійснити векторний синтез мереж майбутнього. Показано, що при 

проектуванні мереж майбутнього 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. 

3. Визначено, що при проектуванні системи управління необхідно 

враховувати наступні показники: 

- кількість керуючої інформації (отже, і необхідну пропускну спроможність 

каналів), що забезпечує задану точність параметрів об‘єктів мережі. При цьому 
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визначається мінімальна кількість управляючої інформації, яка дозволяє СУ мати 

як властивість адаптивності до плинно спрогнозованих збурень, так і 

інваріантність до заздалегідь непрогнозованих факторів; 

- затримка керуючої інформації, при якій час передавання команд 

управління до контрольованих об‘єктів не перевищує заданого; 

- достовірність (вірогідність помилки) при передаванні управляючої 

інформації; 

- вартість системи управління. 

Визначено найважливіший параметр системи управління – затримку 

управління. Для ефективного зменшення затримки необхідно: 

- при збільшенні інтенсивності надходження вимог – збільшувати 

продуктивність комутаційних вузлів, а не кількість обслуговуючих пристроїв; 

- структура мережі повинна бути вибрана таким чином, щоб при заданій 

інтенсивності та продуктивності було якнайменше транзитних вузлів;  

- на підставі розрахунку можна отримати залежність затримки управління 

від вартості та апроксимувати її відповідною функцією. 

Представлені методи широко впроваджуються в системах управління 

сучасними телекомунікаційними мережами України та охоплюють новітні 

технологічні рішення. Це дозволяє на базі традиційного устаткування 

здійснювати більш ефективне та досконале управління мережами зв‘язку. 
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                                                     РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАТРИМКИ ІНФОРМАЦІЇ В 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ МЕРЕЖІ МАЙБУТНЬОГО 

 

Постановка задачі 

В мережі з комутацією пакетів одним з  найбільш  важливих параметрів є 

середня затримка, необхідна для доставки інформації, яку запросив  абонент, до 

місця призначення. 

Головною методологічною основою для аналізу затримки є теорія масового 

обслуговування. Проте, її використання найчастіше потребує пропозицій для 

спрощення складного математичного апарату. Тому в деяких випадках точні 

кількісні розрахунки затримки виконати неможливо. Моделі згаданої теорії 

нерідко стають основою для достатньо точних апроксимацій затримки, а також 

дозволяють одержати позитивні та якісні результати. 

Питання математичного моделювання й аналіз варіантів визначення 

затримки в інформаційних мережах детально розглянуті в [90, 92]. 

Для вивчення впливу на мережу таких параметрів, як кількість та довжина 

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

часу, кількість викликів, що надходять до мережі за заданий час, тривалість 

зайняття та одержання відповідних кількісних характеристик системи, повинні 

застосовуватися ймовірностні методи. Ключову роль в аналізі мереж відіграє 

теорія черг або теорія масового обслуговування. 

У розділі представлено метод розрахунку затримки проходження інформації 

в інфокомунікаційній мережі, що дозволяє знайти залежність цієї затримки від 

різних параметрів, які визначають характеристику мережі. 

 

3.1 Модель масового обслуговування 

Як відомо, при дослідженні мереж із комутацією пакетів проблеми черг 

виникають абсолютно природно. Пакети, що надходять на вхід мережі або 

проміжного вузла на шляху до пункту призначення, накопичуються, 
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обробляються з метою вибору відповідного каналу передачі до наступного вузла, 

а потім зчитуються каналом у визначений час їх передачі. Час, затрачений на 

очікування передачі в накопичувачі, є важливим показником, що характеризує 

роботу мережі, оскільки затримка передачі, тобто час очікування, входить як 

складова до однієї з основних характеристик, що безпосередньо відчуваються 

користувачем. Час очікування звичайно залежить від часу обробки у вузлі і 

довжини пакета, а також від пропускної спроможності каналу передачі, який 

виражається кількістю пакетів, переданих за секунду, інтенсивністю надходження 

пакетів у вузол (кількість пакетів за секунду), і дисципліни обслуговування, що 

застосовується при обробці пакетів [73, 86]. 

Теорія черг виникає також при дослідженнях мереж із комутацією каналів, і 

не тільки при вивченні обробки викликів, але і з аналізу залежності між кількістю 

доступних каналів (кожний з яких одночасно може обробляти один виклик) і 

ймовірністю того, що виклик, який потребує встановлення з‘єднання буде 

заблокований або поставлений в чергу для очікування на обслуговування. 

Зазначимо, що історично,велика частина сучасної теорії черг була розроблена в 

ході дослідження телефонних повідомлень. Для процесу необхідно дослідження 

інтегральних мереж, в яких задачі комутації пакетів і комутації каналів 

об‘єднуються.  

Розглянемо найпростішу модель обслуговування, показану на рис. 3.1. 

Накопичувач
Лінія, що обслуговує

Пакети, що 

відправляються
Пакети, що

 надходят

λ

μ
 

Рисунок  3.1- Модель однолінійної системи обслуговування 

 

Для більшої конкретності будемо вважати, що черга складається з пакетів 

даних. Цими пакетами можуть бути також виклики, що чекають обслуговування в 

системі з комутацією каналів. 
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Пакети надходять випадково із середньою швидкістю   пакетів за одиницю 

часу (найчастіше буде застосовуватися пакет/с). Вони чекають обслуговування в 

накопичувачі, і обслуговуються відповідно до деякої конкретної дисципліни із 

середньою швидкістю   пакетів в одиницю часу. 

У контексті мережі передачі даних обслуговуюча лінія - це засіб передачі 

(вихідний канал або лінія), який передає дані з вказаною швидкістю з блоків 

даних за одиницю часу. Частіше замість блоків даних вказуються символи або 

знаки, а про швидкість передачі, або пропускну спроможність каналу - в біт/с або 

знаках/с. Наприклад, канал, який обробляє пакети довжиною 1000 біт і передає із 

швидкістю C =2400 біт/с, буде передавати пакети з інтенсивністю  =2,4 пакети/с. 

В більш загальному випадку, якщо середня довжина пакета в бітах дорівнює /1  

біт і визначається в одиницях біт/пакет, пропускна спроможність в пакетах 

складає C   пакетів/с. У разі викликів в мережі з комутацією каналів 

користувачем є виклик і величина   виклик/с представляє інтенсивність 

надходжень або середнє число викликів, що обробляються за секунду. Параметр 

/1  в с/виклик називається середньою тривалістю зайняття. 

Очевидно, якщо інтенсивність надходження пакетів   наближається до 

швидкості обробки пакетів  , черга починає зростати. При накопиченні 

максимальної місткості (реальний випадок), якщо   перевищить  , черга досягне 

найбільшої допустимої величини і буде продовжувати зростати. При 

переповненні накопичувача надходження всіх наступних пакетів буде 

заблоковано.  Для простоти передбачимо, що накопичувач є нескінченним (таке 

припущення ми будемо часто робити для спрощення аналізу), тоді черга при 

   стає нестабільною. 

Доведемо, що в аналізованій однолінійній системі обслуговування 

стабільність забезпечується при   . Зокрема, знайдемо параметр  / , 

який відіграє вирішальну роль в аналізі черг. Параметр   часто називають 

коефіцієнтом використання каналу або інтенсивністю навантаження. 
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Зазначимо, що він визначається як відношення навантаження системи до її 

пропускної спроможності. Для однолінійної системи обслуговування, коли   

наближається до одиниці або перевищує її, виникає область перевантаження 

(скупченість), затримка починає швидко зростати, і поступаючи пакети 

блокуються частіше [64]. 

Для кількісного обговорення часу затримки, характеристик блокування і 

пропускання пакетів (фактичної кількості пакетів, що проходять через систему за 

одиницю часу) і їх зв‘язку як з пропускною спроможністю  , так і з місткістю 

накопичувача, представленого на рис.2.1, необхідна більш детальна модель 

системи обслуговування. Конкретно, нарівні з деякими іншими будуть показані 

характеристики, які залежать від ймовірностей стану черги. Стани, в свою чергу, 

визначаються кількістю пакетів у черзі (включаючи і той, який знаходиться на 

обслуговуванні). Для розрахунку ймовірностей станів повинні бути відомі 

наступні характеристики, а саме: процес надходження пакетів (обслуговування в 

порядку надходження - ΟΠΗ, обслуговування в зворотному порядку - ОЗП; тобто 

першим обслуговується пакет, який прийшов останнім, та деякі дисципліни 

обслуговування з пріоритетами), а також кількість обслуговуючих ліній 

(обслуговуючі лінії  - канали або вихідні з‘єднувальні лінії, що одночасно 

передають пакети або, у разі систем з комутацією каналів, обробляють виклики). 

У більшості випадків прийнято моделювати процес надходження пакетів 

або викликів за допомогою пуассонівського процесу. Пуассонівський процес 

найчастіше застосовується в теорії черг — це метод опису вхідного потоку. 

Найпростіша система обслуговування, яка буде досліджена, так звана черга 

типу М/М/1, є системою з пуассонівським вхідним потоком і показниковим 

розподілом часу обслуговування. Для такої системи досить легко отримати 

ймовірності станів як у разі кінцевої, так і у разі нескінченної черги. Потім ми 

виводимо просту, але найбільш загальну залежність між середнім значенням часу 

затримки і середньою кількістю користувачів (пакетів або викликів) в черзі, 

названу формулою Літтла. Ця залежність є корисною при розрахунку 

характеристик мереж різного типу. 



91 
 

 

Доцільно розглянути чергу з розподілом обслуговування загального вигляду 

і пуассонівським вхідним потоком, так звану чергу M/G/1. Це дає можливість 

визначити, як окремий випадок, вплив фіксованої довжини пакету. У більш 

загальному випадку ми виводимо дуже корисний вираз для середнього часу 

затримки в системі при довільній статистиці часу обслуговування (довжини 

пакету або тривалості зайняття). Цей результат виявляється простою видозміною 

виразу для часу затримки в системі М/М/1 (при показниковому розподілі часу 

обслуговування). За цим доцільно обговорити черги з пріоритетами в 

однолінійній системі M/G/1. 

 

3.2 Система обслуговування М/М/1 

М/М/1 - це система з однією обслуговуючою лінією, пуассонівським 

вхідним потоком, показовим розподілом часу обслуговування і дисципліною 

ΟΠΗ. 

Позначення М/М/1 запропоноване британським статистом Д. Дж. 

Кендаллом. У загальному вигляді позначення Кендалла для системи 

обслуговування має вигляд А/В/С, де символ А означає розподіл потоку на вході, 

В - розподіл часу обслуговування, а С - кількість ліній, що обслуговуються. 

Зокрема, для позначення пуассонівського процесу або еквівалентного йому 

показникового розподілу застосовується символ Μ (марківський процес). 

Таким чином, система обслуговування типу М/М/m характеризується 

пуассонівським вхідним потоком М, показниковим розподілом часу 

обслуговування Μ і кількістю обслуговуючих ліній m. Система Μ/G/l 

характеризується пуассонівським вхідним потоком М, довільним розподілом часу 

обслуговування G (від слова general) і однією обслуговуючою лінією - 1. В 

окремому випадку, Μ/D/l означає систему з фіксованим D (детермінований) або 

постійним часом обслуговування. 

Як відомо з науково-технічної літератури [51], статистичні властивості 

системи М/М/1, наприклад, середній час зайняття, ймовірність блокування для 

кінцевої черги, середня пропускна спроможність, тощо, досить легко можуть бути 
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визначені, якщо відомі ймовірності 
n

p  станів системи. За визначенням 
n

p  - це 

ймовірність того, що в системі знаходяться n  пакетів в мережі КП або викликів в 

мережі з КК, включаючи користувача, що знаходиться на обслуговуванні. 

Передбачається, що система працює в сталому режимі, і тому вказані 

ймовірності не змінюються у часі. Можна сподіватися, що згодом ці ймовірності 

будуть наближені до сталих, стаціонарних, незмінних у часі значень, починаючи 

від деяких певних початкових значень, коли вхідний потік і розподіл часу 

обслуговування інваріантні у часі. Конкретно, вхідний потік в однолінійну 

систему обслуговування - пуассонівський з параметром   (що визначає 

інтенсивність надходження вимог на обслуговування). Нехай процес 

обслуговування (довжина пакету або тривалість з‘єднання) описується 

показниковим розподілом з параметром    (визначає швидкість обробки вимог на 

обслуговування). Тоді ймовірність )( ttp
n

  того, що в момент )( tt   в системі 

будуть знаходитися n  пакетів (викликів) легко може бути отримана у вигляді 

функції відповідних ймовірностей в момент часу t . Із діаграми зміни станів у  

часі (рис. 3.2.) очевидно, якщо система в момент )( tt   знаходиться в стані n , 

тоді в  момент t  вона знаходиться тільки в стані 1n , n  або 1n  (при 1n ). 

n+1

Зайняття 

накопичувача

n

(стан) n-1

Т t+∆t час  

Рисунок 3.2 - Діаграма зміни станів у часі для системи М/М/1 

 

Імовірність )( ttp
n

  того, що в момент часу )( tt   система знаходиться в 

стані n  і повинна бути сумою взаємно виключаючих ймовірностей станів 1n , n  

або 1n , в яких система могла бути в момент t ,  помножених відповідно на 



93 
 

 

незалежні ймовірності надходження в стан n , що відбувається за t  одиниць 

часу. Отже, ми отримаємо: 
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)](0)1()[()](0)1)(1)[(()(

1

1

ttttp

ttttpttttttpttp

n

nnn












 (3.1) 

 

Імовірності переходу з одного стану в інший, отримані внаслідок розгляду 

шляхів, за якими відбуваються ці переходи, розрахунку відповідних ймовірностей 

з використанням властивостей потоку, що надходить, і розподілом часу 

обслуговування. Наприклад, якщо система залишилася в стані n , 1n , то могло 

статися: одне відправлення і одне надходження з імовірністю tt    або 

жодного відправлення чи надходження з імовірністю )1)(1( tt   . 

Аналогічно отримуємо і інші члени рівності (2.1), оскільки )(0 t  включає члени 

порядку 
2)( t  і вищі. 

 Після спрощення і об‘єднання членів )(0 t  знайдемо: 

 

ttptttptptttp
nnnn




 )()()(])(1[)(
11

               (3.2) 

 

Рівність (2.2) може бути використана для дослідження перехідного (що 

залежить від часу) режиму роботи системи М/М/1, за умови, що ця робота 

починається в  момент 0
0
t  з деякого відомого стану або набору станів. Інакше 

шляхом розкладу )( ttp
n

  в ряд Тейлора відносно t  із збереженням лише 

перших двох членів, можна  знайти диференціальне рівняння, що описує зміну 

)(tp
n

 у часі: 

t
dt

tdp
tpttp n

nn


)(
)()( .                                       (3.3) 

 

Використовуючи (2.2) і (2.3) і провівши спрощення, легко отримуємо 

наступне рівняння: 
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                       )()()()(
)(

11
tptptp

dt

tdp
nnn

n


  .                              (3.4) 

 

Це диференціальне рівняння, розв‘язання якого дає результат - залежність 

)(tp
n

 реального часу, тобто ймовірність )(tp
n

 повинна наближатися до 

постійного стаціонарного значення )(tp
n

 із збільшенням часу. Виходячи з цього, 

в стаціонарному значенні )(tp
n

 маємо 0/)( tdtdp
n

. Тоді рівняння (2.4) для 

випадку стаціонарних, незмінних у часі ймовірностей, спрощується і приймає для 

системи М/М/1 вигляд: 

 

)()()()(
11

tptptp
nnn 

  , 1n .                            (3.5) 

 

Важливіше розв‘язувати подібні рівняння для більш загальних випадків 

систем обслуговування, що залежать від станів. 

Далі доцільно дослідити більш складні системи обслуговування, які 

виникають в інфокомунікаційних мережах як у разі використання комутації 

пакетів, так і комутації каналів. 

Розглянемо діаграму станів (рис. 3.2), на якій показано систему М/М/1. У 

зв‘язку з припущеннями про пуассонівський процес надходження і відправлення 

пакетів, переходи мають місце тільки між сусідніми станами з інтенсивністю  . З 

інтенсивністю   відбувається перехід на один стан праворуч при надходженні 

користувача в систему, а з інтенсивністю   - перехід на один стан ліворуч при 

завершенні обслуговування або при відправленні пакета. Інакше кажучи, якщо 

інтенсивність помножити на t , вийде ймовірність t  переходу на один стан 

праворуч за рахунок надходження або імовірність t  переходу на один стан 

ліворуч за рахунок завершення обслуговування. (Якщо система знаходиться в 

стані 0, тобто вільна, вона може перейти тільки праворуч в стан 1 за рахунок 

надходження пакета). 
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Рівняння (3.5) для ймовірностей станів може бути розв‘язане декількома 

способами. Потік, що надходить в область, яка охоплює всю множину точок від 0 

до n , дорівнює 
1n

p  а потік, що залишає її  - 
n

p . Прирівнюючи ці два потоки, 

отримаємо: 

1


nn
pp  .                                                     (3.6) 

 

Рівновага інтенсивності відправлення з деякого стану і переходу в цей стан 

не тільки дає можливість записати рівняння рівноваги (3.5), але і отримати його 

розв‘язок: 

0
pp n

n
 ;  / .                                            (3.7) 

Для того, щоб знайти невідому ймовірність 
0

p , тепер необхідно звернутися 

до умови для ймовірностей: 

 
n

n
p 1.  

Для випадку нескінченної черги типу М/М/1 досить просто знайдемо 

)1(
0

p , при 1 , що призводить до розв‘язку для сталого режиму у вигляді: 

n

n
p )1(  , 1/   .                                  (3.8) 

Зазначимо, що умова 1/    означає, що для існування рівноваги 

інтенсивності надходжень або навантаження системи повинні бути менші за її 

пропускну спроможність  . Цей висновок повністю співпадає за значенням із 

теоремою Шеннона для каналу із завадами. 

Імовірність того, що черга заповнена, дорівнює: 

)1()1( 1  i

N
p .                                    (3.9) 

Але ця ймовірність повинна бути такою ж, як і ймовірність блокування, 

тобто ймовірність того, що пакети або виклики не можуть бути прийняті 

системою. Запропонуємо припущення, яке доцільно використати при розрахунку 

кількісних характеристик інфокомунікаційної мережі. 

Розглянемо систему, представлену на рис. 3.3. 
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Це не обов‘язково система М/М/1 з кінцевою чергою. Вона може бути будь-

якою традиційною системою, яка блокує пакети при їх надходженні. На рис. 3.3 

показане навантаження  , що визначається як середня кількість надходжень в 

секунду. При ймовірності блокування 
В

p  чиста інтенсивність надходжень 

дорівнює )1(
В

p . Але це не що інше, як пропускна спроможність   або 

кількість пакетів, що обслуговуються за секунду стаціонарною системою. 

 

Система

обслуговування

λ навантаження

λ рв

V= продуктивність=

λ(1-рв)
 

 

Рисунок 3.3 - Співвідношення між продуктивністю і навантаженням 

 

Отже маємо: 

)1(
В

p  .                                               (3.10) 

 

У літературі [47] показано, що в кінцевій системі М/М/1 імовірність 

блокування фактично дорівнює: 

)1/()1( 1 NN

NВ
pp  .                             (3.11) 

 

Цей вираз для ймовірності блокування може бути використано в простих 

розрахунках при проектуванні. Наприклад, необхідно дізнатися, якою повинна 

бути довжина черги, щоб забезпечити задане значення ймовірності блокування. 

Відповідно до (3.11) вона залежить від  . При невеликих значеннях ймовірності 

блокування вираз (3.11) можна спростити. 

При малих 
В

p  ймовірність того, що кінцева система знаходиться в стані 

Nn  , ( N  - це граничне число пакетів, яке вміщує черга), обчислимо в режимі 

нескінченної черги. При 1N  усікання нескінченної черги в точці Nn   

помітно не впливає на статистику черги. 



97 
 

 

Наприклад, при розрахунку кількісних характеристик мережі з комутацією 

пакетів, що використовується в інфокомунікаційній мережі для забезпечення 

ймовірності блокування 
610

В
p  (в середньому одна відмова на мільйон 

користувачів), враховуючи 5,0 , число 19N . Збільшення затримки (при 

зростанні навантаження) веде до відповідного збільшення N . Наведемо простий 

приклад: концентратор в мережі з комутацією пакетів, який обробляє пакети з 

середньою довжиною 1200 біт. При наявності каналу зі швидкістю передачі 2400 

біт/с його пропускна спроможність складає в середньому  =2 пакети/с. Цю 

характеристику можна вважати прийнятною при взаємодії вузлів комутації послуг 

з вузлами керування послуг. 

Доцільно розглянути приклад при 1 . Нехай )(nE  - середня кількість  

користувачів (пакетів або викликів в черзі) в системі. На основі визначення 

середнього значення випадкової величини, отримаємо: 

 

)1/()(
0

 


n
n

npnE .                                        (3.13) 

 

Рівність (3.13) описує відоме явище, яке ми випробовуємо реально у 

повсякденному житті. 

Коли навантаження системи відносно невелике (наприклад, 5.0/   ), 

середня кількість користувачів в системі відносно мала (при 5.0  вона менше 

одиниці). Коли ж   збільшується, наближаючись до 1, то середня кількість різко 

зростає за рахунок члена )1(   в знаменнику. В реальній системі обслуговування 

з кінцевою чергою це число, очевидно, в області 1  зростає не так різко, але 

рівність (3.13) для нескінченної черги дає непогану модель. Середня довжина 

черги в системі М/М/1 (3.13) показана на рис. 2.4.  

При зростанні навантаження системи росте і її продуктивність. Однак при 

цьому блокується все більша кількість користувачів, отже, швидко росте середня 

кількість )(nE  користувачів в черзі. Збільшення )(nE  призводить до збільшення 
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часу затримки в черзі. Це типовий випадок обміну характеристик: при збільшенні 

навантаження росте продуктивність (важлива характеристика), але одночасно 

зростає блокування і час затримки. 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

2

4

6

8

10

E r( )

r  

Рисунок 3.4- Середня довжина черги в системі М/М/1 

 

В інфокомунікаційній мережі дуже важливо знайти загальний час затримки 

отримання послуги (включаючи час очікування в черзі і, крім того, час 

обслуговування або передачі). Зазначимо, що при аналізі інфокомунікаційної 

мережі проблема затримки інформації може мати більш негативний вплив на 

характеристики ефективності мережі, оскільки мова йде не тільки про затримку в 

транспортній мережі, а й про затримку в інтелектуальній надбудові, де містяться 

вузли комутації послуг, вузли управління послугами і безпосередньо бази даних. 

Для отримання наближених кількісних характеристик доцільно 

скористатися формулою Літтла, яка говорить про те, що система обслуговування 
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із середньою швидкістю надходжень   і середнім часом затримки в системі )(TE  

має середню довжину черги )(nE , тобто: 

)()( nETE  .                                                   (3.14) 

 

Зазначимо, що це співвідношення є найбільш загальним і справедливим для 

всіх систем обслуговування, включаючи і системи з пріоритетами. Параметр   

інтерпретується як інтенсивність надходжень в систему і відповідає 

продуктивності  . Це очевидно, оскільки користувачі, які не потрапляють в 

систему, не можуть збільшити загальну затримку в системі. 

Застосовуючи формулу (3.14) до системи М/М/1, отримаємо: 

 

)1(/1/)()(   nETE .                                     (3.15) 

 

Виразу для середнього часу затримки в системі М/М/1 можна дати цікаву 

інтерпретацію: при 1  точне значення середнього часу обслуговування 

дорівнює /1)( TE . 

Це випадок (3.13), коли в черзі в середньому знаходиться невелика кількість 

користувачів. Тому на очікування у черзі в середньому витрачається мало часу, і 

затримка майже завжди пояснюється лише обслуговуванням або часом передачі. 

Однак при збільшенні нормованого навантаження або інтенсивності тракту  

звичайний вплив черги починає відчуватися і )(TE  швидко зростає. 

Однолінійна система повинна дотримуватися простого співвідношення між 

середнім часом очікування )(WE  і середньою затримкою )(TE  в системі: 

 

/1)()(  WETE .                                              (3.16) 

Теорема Літтла дозволяє нам знайти в реальному вигляді співвідношення 

для середнього числа користувачів )(qE , які очікують в черзі 
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  )(/)()()( nETEWEqE .                             (3.17) 

 

Формула Літтла є загальною, і вона може бути застосована також до 

частини системи обслуговування. 

В (3.17)   представляє середню кількість користувачів, які знаходяться на 

обслуговуванні. 

 

3.3 Системи обслуговування, що залежать від станів 

Приведений вище аналіз системи обслуговування М/М/1 легко узагальнити 

на системи з однією чергою, в яких швидкості надходження і відправлення 

пакетів (обслуговування) залежать від стану системи. Такі процеси часто 

називаються процесами розмноження і знищення. До цього класу належить 

багатолінійна показова система обслуговування типу М/М/m [37]. Іншим 

прикладом може служити система блокування, в якій немає ресурсів для 

збереження черги і до якої часто звертаються при моделюванні систем комутації 

каналів. 

Узагальнення моделі М/М/1 на випадок залежності від станів при 

пуассонівських надходженнях і показниковому розподілі часу обслуговування 

проводиться для системи, що знаходиться в стані n , просто шляхом визначення 

ймовірності одного надходження за нескінченно малий інтервал часу ),( ttt   у 

вигляді )(0 tt
n

 , а ймовірність відсутності надходження   призводить до 

)(0)1( tt
n

  . Залишається в силі припущення про відсутність післядії, і, 

таким чином, надходження за проміжок часу ),( ttt   не залежить від 

надходжень за інші проміжки. Отже, це ще один приклад процесу Маркова. 

Пуассонівський процес, при  
n

 - сталій, тобто такий, що не залежить від 

стану, є окремим випадком. 

Процес надходження часто називають процесом розмноження, оскільки 

величину t
n
  можна представити як імовірність "народження" нового 

користувача, коли в системі вже знаходяться n  користувачів. Зазначимо, що в цій 
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моделі одночасно за проміжок ),( ttt   в систему може надійти найбільше один 

користувач. 

Аналогічним чином розглянутий вище пуассіновський процес відправлення 

пакетів може бути узагальнений як процес відправлення пакетів 

(обслуговування), що залежить від станів, або процес знищення, в якому 

ймовірність відправлення одного користувача протягом нескінченно малого 

проміжку часу ),( ttt   визначається як )(0 tt
n

 , коли кількість 

користувачів в системі дорівнює n . Тоді ймовірність того, що відправлення не 

відбувається - )(0)1( tt
n

  . Процес відправлення пакетів (або процес 

знищення), що залежить від стану, також є застосуванням процесу Маркова. 

Об‘єднуючи два описаних вище процеси, як це було зроблено у випадку 

системи обслуговування М/М/1 (при 0t  система знаходиться в стані 

статистичної рівноваги), прийдемо до рівняння рівноваги, яке описує об‘єднаний 

процес розмноження і знищення, або систему обслуговування, що залежить від 

стану в сталому  режимі: 

 

                            
1111

)(



nnnnnnn

ppp  .                                    (3.18) 

 

Зазначимо, що параметр 
n

  описує інтенсивність надходження 

користувачів, коли система знаходиться в стані n ; 
n

p  - стаціонарна ймовірність 

того, що система знаходиться в стані n ; 
n

  - інтенсивність звільнення 

користувачів, коли система знаходиться в стані n . Ліва частина рівняння 3.18 

інтенсивності виходів з стану n , права частина рівняння 3.18 - інтенсивності 

надходжень в стан n . 

Зазначимо, що рішення рівняння (3.18) узагальнює вище приведений аналіз 

системи М/М/1. Рівняння рівноваги має вигляд: 

 

11 


nnnn
pp   .                                                 (3.19) 
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Порівняємо (3.19) з вище приведеним рівнянням, що представляє рішення 

для системи М/М/1 з незалежними від стану пуассонівськими процесами 

обслуговування. 

Користуючись рівнянням (3.19), можна показати, що стаціонарна 

імовірність 
n

p  процесу розмноження і знищення системи обслуговування, що 

залежить від стану, має вигляд: 

 


 


1

1 1
0

//
n

i

n

i
iin

pp   .                                            (3.20) 

 

Невідома імовірність стану 
0

p  для системи обслуговування з кінцевою 

чергою, що містить не більше N  користувачів, знаходиться шляхом залучення 

нормуючої умови   



N

n
n

p
0

1. Така система обслуговування завжди буде 

стабільною. При нескінченній черзі ( N ) стабільність гарантується при 

0
0
p . 

Розглянемо випадок двох вихідних каналів, підключених до статистичного 

концентратора або до вузла комутації пакетів для зв‘язку з сусіднім вузлом 

мережі. Пакети даних надходять в один з цих каналів випадковим чином. 

Довжина пакетів передбачається розподіленою згідно показникового закону із 

середнім значенням 
C

/1 . Модель М/М/2 - це модель такої системи 

обслуговування. 

Якщо на передачу надходить тільки один пакет, то негайно обслуговується 

будь-яким з каналів з інтенсивністю  . Якщо ж надходять два або більша 

кількість пакетів, займаються обидва канали. Внаслідок припущення про 

показниковий розподіл тривалості обслуговування ймовірність завершення 

обслуговування в будь-якому конкретному каналі в проміжку часу )( tt   

дорівнює t , а імовірність одного завершення протягом того ж інтервалу часу - 

t2  (при припущенні про показниковий розподіл імовірність завершення 

передачі в загальних каналах протягом того ж нескінченно малого проміжку часу 
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дорівнює )(0 t , отже, при 0t  прямує до нуля). Але ця система подібна до 

системи з процесом розмноження і знищення з параметрами  
n

, який не 

залежить від n ,  
n

 при 1n  і  2
n

 при 2n . Отже, для системи 

обслуговування М/М/2 на основі (3.20), отримаємо: 

 

 2/,1,2)/()2/(/ 1

0
  npp nn

n
 .                       (3.21) 

 

Параметр   визначаємо через член 2 , оскільки ефективна швидкість 

обслуговування для стану 2n  дорівнює 2 . При наявності в системі хоч би 

двох пакетів вона обслуговує з подвоєною інтенсивністю у порівнянні з 

однолінійною системою і відповідно зменшує інтенсивність навантаження, а 

отже, і скупченість (що вимірюється часом затримок). 

Передбачаючи для спрощення, що черга є нескінченною, знайдемо за 

допомогою нормуючої умови: 

 2/),1/()1(
0

p ,                                     (3.22) 

 

1,
)1(

)1(2





 np n

n





 .                                          (3.23) 

Тоді середню зайнятість системи обслуговування можна знайти: 

 










0

2
2/,

)1(

2
)(

n
n

p
p

p
npn  .                                   (3.24) 

 

Значення завжди менше, ніж середня зайнятість в системі М/М/1, де 

  )1/(
1//

 
MM

n ,  / . Середній час затримки в системі обслуговування, 

включаючи час очікування плюс час обслуговування, можна отримати, 

використовуючи формулу Літтла: 

 

 2/),1(/1/)()( 2  nETE .                              (3.25) 
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Середній час затримки, звичайно, завжди менший, ніж у випадку М/М/1. 

Крім того, зазначимо: оскільки швидкість обслуговування для стану 1n  

становить 2 , система обслуговування М/М/2 може функціонувати зі швидкістю 

надходжень, що перевищує більш, ніж вдвічі,  швидкість надходжень в систему 

М/М/1 при  2 . 

Таким чином, введення обслуговуючої лінії зменшує як час затримки, так і 

покращує її продуктивність. 

З точки зору характеристик систем обслуговування завжди ефективніше 

подвоєння пропускної спроможності, чим введення другої лінії, якщо це 

виправдано показниками вартості або вимогами до надійності. Причина очевидна: 

час передачі пакета знижується наполовину, тому при низькому використанні (

1 ) за одиницю часу обслуговується більше пакетів. Якщо в системі 

знаходяться принаймні два пакети, ймовірність завершення їх обслуговування 

однакова в двох системах, що розглядаються (в системі М/М/2 з інтенсивністю 

обслуговування   і в системі М/М/1 з інтенсивністю обслуговування 2 ). Зі 

збільшенням пропускного навантаження середній час затримки в обох випадках 

(введення другої лінії або подвоєння пропускної  спроможності) наближається до 

однієї і тієї ж межі. 

 Другий і третій приклади розглянемо комплексно. У другому прикладі 

узагальнимо модель М/М/2 на випадок, коли обслуговуюча лінія доступна будь-

якому користувачу, що входить в систему. Як у разі комутації пакетів, так і у разі 

комутації каналів це означає, що кількість обслуговуючих ліній або каналів 

передачі завжди дорівнює кількості пакетів або викликів, що вимагають 

обслуговування. Отже, черги на обслуговування або ймовірності блокування не 

виникає. Якщо знову передбачається показниковий розподіл часу обслуговування, 

то модель в цьому випадку для всіх n  просто має вигляд  n
n
 . 

Передбачається, що вхідний потік - пуассонівський з інтенсивністю  . У випадку 

нескінченної черги модель має вигляд М/М/ , з (2.20) можна знайти, що: 

!/)/(/
0

npp n

n
                                              (3.26) 
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та 

 ep
0

,  / .                                           (3.27) 

Імовірність зайняття станів в цьому випадку описується розподілом 

Пуассона. 

Третій приклад називається системою обслуговування з наполегливими 

користувачами. У цьому випадку моделюється система з управлінням вхідним 

потоком. Конкретно для цієї моделі ми передбачаємо, що інтенсивність 

надходжень, яка залежить від стану 
n

 , задається у вигляді )1/(  n
n

 , де   - 

відома константа. В цьому випадку доступна тільки одна обслуговуюча лінія і, 

таким чином, для всіх n  має місце  
n

. Цей приклад може бути використаний 

для моделювання звертання викликів до централізованої бази даних, де для 

викликів ніби одна лінія обслуговування. 

Модель надходжень викликів така, що максимальна інтенсивність вхідного 

потоку дорівнює  . При збільшенні довжини черги n надходження пакетів 

обмежується контролером системи (який або блокує, або відводить деякі 

надходження), отже, при збільшенні n  фактична інтенсивність надходжень 

зменшується. При цьому ймовірність 
n

p  зайняття черги відповідає (3.26). Для 

нескінченного випадку 
0

p  задається рівністю (3.27). Розглянуті два приклади: 

система обслуговування М/М/  і система з наполегливими користувачами, 

мають одне і те ж рішення для ймовірності станів. Середнє зайняття системи в 

обох випадках описується рівнянням: 







0

/)(
n

n
npnE  .                                           (3.28) 

Ця середня кількість користувачів завжди менша, ніж )1/(   , тобто 

середня кількість користувачів в моделі М/М/1, що вказує на ефективність, яку 

можна отримати або шляхом збільшення кількості обслуговуючих ліній, або 

шляхом керування інтенсивністю вхідного потоку. 

Однак розглянуті два приклади розрізняються характеристикою «затримка-

продуктивність». Це повинно мати місце, оскільки незважаючи на однакові 
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розв‘язки для ймовірностей станів в обох випадках, вони описують різні фізичні 

ситуації. Проаналізуємо спочатку систему М/М/ . Її продуктивність дорівнює  , 

тобто навантаженню, що надходить, оскільки для всіх значень n  має місце  
n

. 

Отже, на основі формули Літтла з врахуванням (3.28), середній час затримки: 

 /1/)()(  nETE .                                           (3.29) 

 

Але це в точності очікуваний результат, оскільки завжди при рівності 

кількості ліній, що мають місце та обслуговуються в системі, кількості 

користувачів (пакетів або викликів), черга не виникає, і точний час затримки 

дорівнює середньому часу обслуговування або часу передачі /1 . 

Розглянемо тепер третій приклад, який відноситься до системи з 

наполегливими користувачами. Оскільки інтенсивність надходжень залежить від 

стану при обчисленні середньої швидкості надходжень або продуктивності 

системи, необхідне усереднення всіх станів. 

Використовуючи пуассонівський розподіл, рівність (3.26) і (3.27) і 

визначення, для цього випадку отримаємо: 

  





0

,1
и

ии
ev   / .                                    (3.30) 

Знайдемо нормований середній час затримки в системі: 

 

)1/(/)()(   evnETE ,  / .                       (3.31) 

 

При малих значеннях   ( 1 ) час затримки, як і очікували, дорівнює /1

, тобто середньому часу передачі або часу обслуговування. У цьому випадку 

продуктивність на основі (3.30) дорівнює v . Оскільки параметр  /  

зростає, продуктивність прямує до максимального значення  , тоді як 

нормований час продовжує лінійно рости із зростанням  , відображаючи той 

факт, що лінійно із зростанням   збільшується середня зайнятість системи 

)(uE . Для забезпечення стабільності в цьому випадку на   ніяких обмежень 
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накладати не потрібно, оскільки керування потоком зберігає систему стабільною, 

навіть якщо   зростає необмежено. 

Пуассонівський розподіл - це такий, що формує ймовірність )(u  і 

гарантує, що при 0)0(   для всіх   і при зростанні   система залишається 

стабільною. Зазначимо також, що при зростанні   більш ймовірний стан з 

вищими номерами, і відповідно росте середня зайнятість )(uE . 

Як четвертий приклад розглянемо випадок системи обслуговування М/М/  

з кінцевою   кількістю   обслуговуючих   ліній   і   без   місць   для   очікування.   

Нехай  n
n
 , Nn 1 ,  

n
, при Nn   всі надходження блокуються. Така 

система часто означає M/M/N/N. Це модель випадку, коли надходження 

користувачів описуються пуассонівським вхідним потоком з інтенсивністю  , і 

користувачі завжди знаходять доступну обслуговуючу лінію, поки не буде 

зайнята максимальна кількість ліній. У останньому випадку користувачі, які 

надходять, блокуються. Модель, в якій пропонується показниковий час 

обслуговування, протягом багатьох років, як відомо, використовувалася як базова 

модель для розрахунку телефонних станцій. Звернемося до техніки комутації 

каналів. Для обробки викликів доступні N  обслуговуючих ліній (каналів). Коли 

всі лінії зайняті, виклики, що надходять блокуються. Оскільки в цій системі 

очікування не передбачається (місць для очікування немає), її називають 

системою з реальними втратами. При застосуваннях в області телефонної техніки 

до числа характеристик, що представляють найбільший інтерес, відноситься 

ймовірність блокування 
B

P , і її неважко отримати. Оскільки  n
n
  і  

n
, 

використовуючи моделюючу умову: 

,1
0





N

n
n

P  

знайдемо 

                                                            





N

n

n

P

n
P

01

1 !1/

!/
,  / .                                         (3.32) 
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Зокрема, при Nn   виникає блокування і, таким чином, імовірність 

блокування знаходиться: 





N

N

B

N
P

01

1 !1/

!/




 .                                             (3.33) 

Цей вираз імовірності блокування часто називають В-розподілом Ерланга 

або розподілом Ерланга першого роду. 

 

Неважко показати, що середнє число з‘єднань в системі описується 

рівнянням: 

 

)1()(
B

nE   ,  / .                                  (3.34) 

 

При зростанні інтенсивності   0
B

P , тоді 0)( uE . Продуктивність v  у 

викликах, прийнятих системою за одиницю часу визначається: 

 

)1(
B

Pv   .                                                   (3.35) 

Усереднюючи параметр інтенсивності обслуговування на виході системи, 

що залежить від стану, і використовуючи визначення )(uuE
n
 , знайдемо: 

 

                                     



N

n
nn

иE
0

)( .                                        (3.36) 

 

Із зростанням навантаження продуктивність наближається до 

максимального значення N . 

Це відповідає випадку, коли N  / , при якому велика частина 

викликів, що надходить, блокується, і таким чином 1n . 
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Середня затримка викликів, які зайняті системою, дорівнює /1 , тобто часу 

обслуговування (в телефонії вона називається тривалістю зайняття). Для 

перевірки, скориставшись формулою Літтла, отримаємо наступну рівність: 

 

/1/)()(  vnETE .                                           (3.37) 

 

3.4 Аналіз середніх характеристик системи обслуговування M/G/1 

Ми узагальнили аналіз системи М/М/1 на випадок, коли система залежить 

від стану вхідного потоку і часу обслуговування (процес розмноження і 

знищення). 

Модель, що залежить від стану, надзвичайно корисна і часто 

застосовується. 

Однак вона відноситься тільки до марківських властивостей як процесу на 

вході, так і розподілу часу обслуговування (властивість відсутності післядії). 

Доцільно узагальнити аналіз, а саме: розподіл часу обслуговування представлено 

в загальному вигляді. Таким чином, пакети або з‘єднання можуть бути довільної 

(але відомої) тривалості або розподілу часу обслуговування. Процес надходження 

прогнозуємо за пуассонівським методом, а місткість накопичувача (кількість 

місць очікування) - необмеженою. Така система називається у визначеннях 

Кендалла системою Μ/G/l, де G - означає розподіл часу обслуговування 

загального вигляду. 

Для спрощення обмежимося поки тільки середнім зайняттям і середнім 

часом затримки. Покажемо, що середнє зайняття системи )(uE  і середній час 

затримки в системі )(TE  задаються відповідно наступним чином: 

 

,)1(
2

1
1

)( 22




















 






uE                                       (3.38) 
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Ці рівняння називаються формулами Поллячека - Хинчина. Параметр    

знову задається у вигляді )(/  E , де   - середня швидкість надходжень 

(пуассонівських), а  /1)( E  - середній час обслуговування. Параметр 
2  - це 

дисперсія розподілу часу обслуговування. 

Зазначимо, що обидва рівняння виявляються тісно пов‘язаними з 

відповідними результатами для випадку М/М/1 (в обох рівностях вони мають 

однакові члени в квадратних дужках). Це дуже цікавий результат: середня 

зайнятість системи (відповідний час затримки) для випадку пуассонівського 

вхідного потоку і довільного розподілу часу обслуговування виходить у вигляді 

результату для показового часу обслуговування з тим же часом обслуговування, 

помноженим на коефіцієнт, який виражається відношенням дисперсії 
2  

розподілу часу обслуговування до квадрата середнього значення 2/1  . 

Як відомо, дисперсія показникового розподілу 22 /1   , тобто дорівнює 

квадрату середнього значення. 

Підставляючи 22 /1    в рівність (3.38) і (3.39), прийдемо до результатів, 

які були отримані раніше для системи М/М/1. При збільшенні 
2 , при 22 /1   ,  

відповідно збільшуються середня довжина черги і час очікування. З іншого боку, 

при 22 /1    середня довжина черги і час очікування в порівнянні з 

відповідними характеристиками системи М/М/1 зменшуються. 

Розглянемо окремий випадок, коли всі користувачі (пакети або виклики) 

вимагають одного і того ж часу обслуговування /1 . Тоді при 02   

 

)
2

1(
1

)(
















uE , 02  ,                                     (3.40) 

)
2

1(
)1(

/1
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TE , 02  .                                   (3.41) 
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Система цього типу з фіксованим часом обслуговування називається 

системою M/D/1, де буквою D - позначається детермінований час обслуговування. 

Таким чином, це окремий випадок системи Μ/G/l найменшої можливої довжини 

черги із затримкою. 

Відзначимо, що для всіх систем обслуговування з нескінченною чергою, 

незалежно від закону розподілу часу обслуговування, характерна однакова 

тенденція при 1/   . При цьому, в середньому, системи з більшою 

дисперсією розподілу часу обслуговування характеризуються більшою довжиною 

черги і часом затримки. Цей випадок очікуваний, оскільки збільшення дисперсії 

означає більший спектр значень часу обслуговування і відповідно велику 

ймовірність того, чи отримають послугу користувачі з тривалим часом 

обслуговування, який приведе до більшої скупченості. 

Рівність (3.39) може бути використана для отримання спрощеного 

загального рівняння для середнього часу очікування )(WE  в системі 

обслуговування. А саме: враховуючи, що )(TE  і )(WE  взаємопов‘язані 

відношенням: 

/1)()(  TEWE .                                         (3.42) 

 

Підставимо значення )(TE  з (2.39) в (2.42) і проведемо спрощення. 

Отримаємо рівняння для середнього часу очікування )(WE  в системі M/G/1: 

)1(2

)(
)(

2








E
WE ,                                           (3.43) 

де )( 2E  - другий момент розподілу часу обслуговування, який дорівнює: 

222 /1)(  E . 

Для практичних розрахунків найбільш важливо знайти середню довжину 

черги: 

.
)1(22

)(
2








v
uE                                                (3.44) 
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Тут використана рівність )(vE . Знайдемо величину 
2  - дисперсію 

числа користувачів, що надходять протягом часу обслуговування. 

Передбачимо, що вхідний потік - пуассонівський, щільність розподілу 

ймовірності часу обслуговування (загального вигляду) задана у вигляді )(
i

f  з 

параметром   - час обслуговування. Щоб знайти 
2

v
 і )(vE , необхідно знати 

ймовірність )( kvP   того, що протягом часу обслуговування надходить k  

користувачів. Наприклад, з визначення очевидно, що: 

,)()(
0







k

kvkPvE                                             (3.45) 

                                     ).()( 2

0

2 kvPvEk
k

v






                                      (3.46) 

Визначаючи умовну ймовірність )/( kvP   як імовірність надходження к 

вимог протягом   секунд, знайдемо: 





0

)()/()(  dfkvPkvP
i

.                                  (3.47) 

 

Звернувшись тепер до випадку системи Μ/G/l для пуассонівського вхідного 

потоку, будемо мати: 

!/)()/( kekvP k                                          (3.48) 

Підставляючи (3.48) в (3.47), а потім в (3.45), після зміни порядку 

інтегрування і підсумку знайдемо: 

 

   )()( EvE ,                                           (3.49) 





0

)()( 


dfE .                                           (3.50) 

Визначення середнього числа )(vE  надходжень на протязі часу 

обслуговування або продуктивності  , підтверджується таким чином: рівність 

(3.49) показує, що при пуассонівському вхідному потоці )(vE  визначається як 
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добуток середньої швидкості надходжень користувачів   за середній час 

обслуговування )(E . 

Обчислення 
2

v
  для випадку пуассонівського вхідного потоку проводимо 

подібно до обчислення )(E : 

222  
v

,                                          (3.51) 

 

де 
2  

-
 дисперсія розподілу часу обслуговування. 

При виведенні цієї рівності враховується той факт, що дисперсія 

пуассонівського розподілу дорівнює його середньому значенню. 

 

3.5  Застосування методу розв’язуючих функцій для визначення 

середньої затримки інформації в телекомунікаційній мережі майбутнього 

Позначимо  оператор ортогонального проектування з  на . 

Покладемо  й розглянемо багатозначні відображення  

 

визначені на множинах  і , відповідно. Умову 

  (0.52) 

як і раніше, будемо називати умовою Понтрягіна. Вона виражає певний тип 

переваги визначення середньої затримки інформації в телекомунікаційній мережі 

майбутнього за ресурсами самої мережі. У випадку, коли умова (3.52) не має 

місця, тобто для деяких , , ми будемо використовувати 

модифіковану умову Понтрягіна. Суть її полягає в тому, що співвідношення між 

ресурсами мережі змінюється, а саме, у ті моменти, коли  ресурси 

керування вирівнюються, а витрачений на це ресурс згодом віднімається з 

термінальної множини. Формально процедура представляється в такий спосіб. 

Вводяться вимірна обмежена по  матрична функція параметрів мережі  й 

багатозначні відображення  


mR L

( , ) ={ ( , ) : }U v u v u U  

1

1( , ) = ( ; ) ( , ), ( ) = ( , ),
v V

W t v t E At U v W t W t v 
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де , а  є операцією 

геометричного віднімання множин за Мінковським. Під інтегралом від 

багатозначного відображення розуміється інтеграл Ауманна, тобто об'єднання 

інтегралів від усіляких вимірних селекторів даного багатозначного відображення. 

Надалі будемо говорити, що виконана модифікована умова Понтрягіна, якщо 

існує така вимірна обмежена матрична функція параметрів мережі , що  

      ,      (3.53) 

        (3.54) 

Таким чином, умову Понтрягіна (3.52) замінено на пару умов (3.53), (3.54). Легко 

бачити, що при  умова (3.4) виконано автоматично, а умова (3.53) 

збігається з умовою (3.52), оскільки в цьому випадку . Звідси 

випливає, що модифікована умова Понтрягіна (3.53), (3.54) є, взагалі кажучи, 

менш обмежувальним припущенням, ніж умова Понтрягіна (3.52). 

В силу властивостей параметрів телекомунікаційної мережі майбутнього, 

багатозначне відображення , , є неперервним у метриці 

Хаусдорфа. Таким чином, з огляду на аналітичні властивості узагальненої 

матричної функції Міттаг-Леффлера, багатозначне відображення  є 

вимірним по часу затримки інформації в телекомунікаційній мережі майбутнього 

, , і замкненозначним по , . Звідси випливає, що багатозначне 

відображення  також вимірне по  й замкненозначне. Позначимо  

сукупність всіх непорожніх замкнених підмножин простору . Тоді очевидно  
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У такому разі кажуть, що вимірні по часу затримки інформації  

багатозначні відображення   є нормальними. 

З умови (3.64) і теореми про вимірний вибір [40] випливає, що існує хоча б 

один вимірний селектор  такий, що , . Позначимо  

множину всіх таких селекторів. 

Позначимо також  розв‘язок однорідної системи (3.4) при . 

Таким чином, якщо  позначає оператор дробового диференціювання за 

Ріманом-Ліувіллем ( ), то  

 

де  

 

Для регуляризованої дробовій похідній Капуто (  ) ми одержуємо  

 

де  

 

У випадку послідовних похідних  ми маємо  

 

де  

 

І, нарешті, при , тобто коли  позначає дробову похідну у сенсі 

Хільфера, 

, 

де 

t
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Введемо функцію  

     (3.55) 

де  – деякий фіксований селектор. У силу зроблених припущень селектор 

 є сумовним. 

Розглянемо багатозначне відображення  

  (3.56) 

задане на , де  й вивчимо його опорну функцію в 

напрямку   

 

Ця функція, як і раніше, називається розв‘язуючою функцією. 

З огляду на модифіковану умову Понтрягіна (3.54), (3.55), властивості 

параметрів визначення середньої затримки інформації в телекомунікаційній 

мережі майбутнього, а також теореми про характеризацію й обернений образ, 

можна показати, що багатозначне відображення  є -вимірним по , 

, , , а розв‘язуюча функція  є -вимірною по , , в 

силу теореми про опорну функцію  при . 

Слід зазначити, що при  ми маємо  й отже 

 для всіх , . 

Позначимо  

  
(3.57)

 

Якщо для якогось  , ми будемо припускати, що функція 

 вимірна по , . Якщо це не так, тоді визначимо множину  за 

формулою  

0 (1 )( )
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Оскільки функція  є -вимірною по , , вона суперпозиційно 

вимірна [40]. Якщо , то  для  й у цьому випадку 

природно покласти значення інтеграла рівним .  

в телекомунікаційній мережі майбутнього існує обмежена вимірна матрична 

функція параметрів , які впливають на швидкість передачі інформації в 

мережі  і нехай множина  опукла. Якщо існує скінченне число , , 

таке, що багатозначне відображення  опуклозначне при всіх , 

., то визначення середньої затримки інформації може бути виведений на 

множину  з початкового положення  в момент  за допомогою 

контркерування   

Доведення. Нехай , , – довільна вимірна функція. 

Розглянемо спочатку випадок . Позначимо  й 

покладемо  

 

Оскільки  згідно з (3.67), функція , , , 

, є вимірним селектором для кожного з багатозначних відображень , 

, тобто , , . Розглянемо багатозначне 

відображення  

(3.58) 

Оскільки, у силу зроблених припущень, функція  вимірна, 

, тому що , а вектор  обмежений, отже відображення 

( )
0

= : ( , , ( )) 1 .inf

t

v

t t v d   
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 вимірне по . Крім того, ліва частина включення в (3.58) є 

-вимірною по  й безперервній по . Тому [40] відображення  є 

-вимірним. Отже, відповідно до теореми про вимірний вибір у ньому існує 

-вимірний селектор , що, у свою чергу, є суперпозиційно вимірною 

функцією. Позначимо параметри,  що впливають на середньою затримку 

інформації через , . 

У випадку . Покладемо  в (3.68) і позначимо 

 багатозначне відображення, отримане в такий спосіб з .  

Покажемо, що в кожному з розглянутих вище випадків траєкторія процесу 

буде виведена на термінальну множину в момент . 

Має місце формула  

                          (3.59) 

Розглянемо випадок . Додамо й віднімемо із правої частини (3.59) 

наступні вектори  

     (3.60) 

З огляду на параметри телекомунікаційної мережі, з (3.59) ми одержуємо 

наступне включення  
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Оскільки  – опуклий компакт, в силу , а  – невід‘ємна 

функція й , то ; отже,  

  

Звідки, з урахуванням виду множини  з означення операції геометричного 

віднімання випливає включення . 

Нехай тепер . Додавши й віднявши із правої частини рівності 

(3.69) вектори (3.70) з урахуванням параметрів, які впливають на визначення 

середньої затримки інформації в телекомунікаційній мережі майбутнього  

одержимо  

  

Звідси випливає включення . 

Проведемо моделювання застосування методу розв‘язуючих функцій для 

визначення середньої затримки інформації в телекомунікаційній мережі 

майбутнього.  

 За допомогою ON/OFF-моделі за різними законами розподілу та їх 

комбінаціями, у якості навантаження на телекомунікаційну мережу активного 

управління чергами за допомогою системи MATLAB виконане моделювання, 

результати якого наведенні на Рис.1 та Рис.2.  

 Застосування методу розв‘язуючих функцій для визначення середньої 

затримки інформації в телекомунікаційній мережі майбутнього, на відміну від 

існуючих, завдяки застосуванню більш адекватної математичної моделі та теорії 

конфліктно-керованих процесів, покращує показники якості системи управління. 
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Рис.1. Залежність від інтенсивності впливів для існуючих мереж  

 

 

Рис.2. Залежність від інтенсивності впливів для модернізованої мережі    
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Отже, застосування методу розв‘язуючих функцій для визначення середньої 

затримки інформації в телекомунікаційній мережі майбутнього є достатньо 

ефективним в порівняння з існуючими методами. 

 

3.6 Системи обслуговування з відносними пріоритетами 

При обслуговуванні користувачів часто виникає необхідність у наданні 

певним категоріям системи послуг за пріоритетами. Класи пріоритетів вводяться 

для різних послуг і різних категорій абонентів. 

Звичайно використовуються два типи пріоритетів: відносний і абсолютний. 

У першому випадку користувачі (пакети або виклики послуг) вищого пріоритету 

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

витісняють їх. У разі абсолютного пріоритету, обслуговування користувачів з 

нижчим пріоритетом припиняється і продовжується лише після того, коли всі 

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

випадку розглядається тільки відносні пріоритети. 

Передбачимо, що в черзі очікують обслуговування r2  класи користувачів. 

Інтенсивність потоків, що створюються ними – r ...,,, 21 , причому кожний з цих 

потоків - пуассонівський. Середній час обслуговування для k -того класу, 

rk ...,,2,1 , дорівнює 
k

/1 . 

Будемо вважати, що вищий пріоритет має клас 1, нижчий - клас r  із 

спаданням пріоритетів у послідовності зростання номера. Представимо 

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

пріоритети є відносними. Візьмемо для прикладу клас )1( kpp  . Нехай 

типовий виклик цього класу надходить в довільний момент часу 
0

t . Його 

випадковий час очікування 
p

W , що вимірюється від моменту надходження до 

початку обслуговування, залежить від трьох параметрів. Користувач, запит якого 

очікує на обслуговування,повинен чекати протягом випадкового проміжку часу  

0
T , поки закінчитися поточний час обслуговування користувача. Крім того, він 

повинен чекати випадкове число 
k

T  одиниць часу, поки закінчиться 
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обслуговування всіх користувачів класу k , що  вищий або дорівнює класу p , які 

вже знаходилися у черзі в момент часу 
0

t . Нарешті, він повинен чекати 

випадковий час  
k

T   обслуговування користувачів кожного класу k , вищого за 

клас p , і вимоги яких надійшли протягом часу очікування 
p

W . 

Об‘єднуючи разом ці параметри, отримаємо: 

 

 









p

k

p

k
kkp

TTTW
1

1

1
0

 .                                         (3.62) 

 

Для визначення середнього часу очікування: 

 

 







p

k

p

k
kkp

TETETEWE
1

1

1
0

)()()()( .                                (3.63) 

Для того, щоб знайти три середніх значення часу в рівності (3.63), 

зазначимо, що )(
k

TE  виникає за рахунок середнього числа )(
k

mE  користувачів 

класу k , які очікують в системі. Кожний з них потребує, в середньому, 
k

/1  

одиниць часу, тому безпосередньо отримаємо: 

kkk
mETE /)()(  .                                         (3.64) 

Але на основі формули Літтла величина )(
k

mE  пов‘язана із середнім 

очікуванням )(
k

WE , а саме 

 

)()(
kkk

WEmE  .                                          (3.65) 

 

Об‘єднуючи рівняння (3.54) і (3.55), отримаємо: 

 

)()(
kkk

WETE  ,  
kkk

 / .                               (3.66) 

Розглянемо тепер параметр )(
k

TE , який отримали за рахунок надходження, 

в середньому, )(
k

mE  користувачів класу k  протягом проміжку часу )(
p

WE . 
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Оскільки інтенсивність надходжень дорівнює 
k

  і кожний користувач 

потребує в середньому 
k

/1  одиниць часу обслуговування, безпосередньо 

отримаємо: 

)(/)()(
pkpkk

WEkWETE   .                          (3.67) 

Отже, маємо )(
0

TE  - це залишковий час обслуговування користувача, який 

знаходиться на обслуговуючій лінії. 

Для системи обслуговування з відносними пріоритетами, які зберігають 

функціонування (тобто коли обслуговуюча лінія знаходиться в режимі нормальної 

роботи, а користувач чекає обслуговування), вказаний час не залежить від 

дисципліни обслуговування. Він повинен бути одним і тим же, якщо користувачі 

всіх k  класів обслуговуються з однаковим пріоритетом за надходженням. Для 

середнього часу очікування в системі Μ/G/l, знаходимо: 





r

k

kk EETE
1

22

0 2/)(2/)()(  .                                (3.68) 

Це узагальнює описаний вище приклад з двома пріоритетними класами. 

Зазначимо особливість систем з пріоритетами, яка полягає в тому, що деякі 

класи пріоритетів (високі) покращують характеристики, інші - навпаки. Цікаво, 

що тут має місце закон збереження. Можна показати, що зважена сума часів 

очікування завжди зберігає своє значення. 

Зокрема: 

  )(
1

WEWE
r

k
kk

 


 ,                                         (3.69) 

де )(WE  - час очікування в системі Μ/G/l (яка обслуговує чергу за надходженням), 

і цей час знаходиться досить просто. При зменшенні деяких періодів очікування 

інші в порядку компенсації повинні збільшитися. Цей закон збереження є 

окремим випадком більш загального закону для систем із збереженням 

функціонування, який вперше був відкритий Клейнроком. 

Скориставшись результатами теорії масового обслуговування і теоремою 

Літтла, можна обчислити середню затримку проходження інформації в мережі. 

Наприклад, середня затримка виклику в системі: 
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m

P
T

Q1
 ,                                              (3.70) 

де   - швидкість обслуговування (даний параметр показує, з якою 

швидкістю працює обслуговуючий прилад, тобто кількість викликів, що 

обслуговуються в одиницю часу, коли він зайнятий); 

Q
P  - імовірність події: вимога, яка надійшла, визначає, що в системі всі 

обслуговуючі прилади зайняті, і буде поставлена у чергу для очікування 

(визначається за  формулою Ерланга); 

m  - кількість обслуговуючих пристроїв. 

 Застосовуючи теорему Літтла, знаходимо середнє число вимог у системі: 













m

P
TN

Q
 .                                         (3.71) 

Аналогічно за допомогою відомих співвідношень у теорії масового 

обслуговування визначається середній час проходження інформації в  мережі в 

залежності від різних умов. 

 

3.7 Розрахунок затримки інформації в інфокомунікаційній мережі 

Розрахунок затримки інформації в інфокомунікаційній мережі дозволяє 

кількісно оцінити якість структурної схеми, визначити оптимальну структуру 

мережі передачі інформації для різної кількості абонентів та спектра послуг, які 

надаються. 

Розроблене програмне забезпечення призначене для отримання даних щодо 

часу затримки інформації в різних умовах і надає можливість зробити висновки 

про оптимальність структури інфокомунікаційної мережі. 

Опис програмного забезпечення представлено в додатку 1. Залежність 

затримки від інтенсивності надходження вимог на послуги, представлена на рис. 

3.5. 

Як і передбачалося, на рисунку видно, що затримка збільшується 

пропорційно інтенсивності. Як наслідок, для забезпечення її величини, яка не 
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перевищує заданої, необхідно при збільшенні інтенсивності потреб, які надходять 

від користувачів, збільшити продуктивність комутаційних вузлів. 
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0.0999999999998
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la  

 

Рисунок 3.5- Залежність затримки від інтенсивності надходжень вимог 

 

На рис. 3.6 представлено залежність затримки інформації від 

продуктивності вузла комутації при різній інтенсивності надходження вимог. 

Можна зробити висновок, що при проектуванні інфокомунікаційної мережі 

необхідно враховувати фактор, що при підвищенні продуктивності вузла 

комутації до певного рівня затримка несуттєво залежить від інтенсивності 

надходження потреб. Тому найефективнішим способом зменшення затримки є 

підвищення продуктивності комутаційних вузлів, а не зниження навантаження на 

комутаційний вузол. 

Таблиця 3.1 представляє результат розрахунку затримки інформації від 

кількості транзитних комутаційних вузлів при заданій кількості обслуговуючих 

пристроїв. 
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Рисунок 3.6- Залежність затримки інформації від продуктивності вузла 

комутації 

 

Аналізуючи дані представлені в табл. 3.1.,  зробимо висновок, що затримка 

значно залежить від кількості транзитів. 

На рис. 3.7 приведено залежність затримки від вартості (вартість 

визначається продуктивністю вузла і його функціональною спроможністю). При 

збільшенні вартості затримка зменшується. Проте на графіку видно, що є області, 

в яких збільшення вартості призводить до незначного зменшення затримки. 

Це відбувається тому, що вартість обладнання визначається не тільки 

продуктивністю, як зазначалося вище, але ефективною маршрутизацією та 

іншими функціональними перевагами вузла. При збільшенні вимог до такого 

параметру як затримка, необхідно вибирати обладнання з максимальною 

продуктивністю і функціональними властивостями. 
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Таблиця 3.1– Залежність затримки інформації від кількості транзитних 

комутаційних вузлів при заданій кількості обслуговуючих пристроїв 

 

Кіл-сть 

транзитів 

Кіл-сть 

пристроїв 

 

Час затримки інформації в вузлах мережі (секунди) 

 

1 2 3 4 5 

1 1.2000000 2.4000000 3.6000000 4.8000000 6.0000000 

2 0.2666667 0.5333333 0.8000000 1.0666667 1.3333333 

3 0.2085561 0.4171123 0.6256684 0.8342246 1.0427807 

4 0.2010870 0.4021739 0.6032609 0.8043478 1.0054348 

5 0.2001263 0.4002526 0.6003789 0.8005052 1.0006315 

6 0.2000132 0.4000264 0.6000396 0.8000527 1.0000659 

7 0.2000012 0.4000025 0.6000037 0.8000049 1.0000062 

8 0.2000001 0.4000002 0.6000003 0.8000004 1.0000005 

9 0.2000000 0.4000000 0.6000000 0.8000000 1.0000000 

10 0.2000000 0.4000000 0.6000000 0.8000000 1.0000000 
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Рис. 3.7- Залежність затримки від вартості 



128 
 

 

 

Вибрати оптимальні умови (затримка/вартість), відповідно наведеного 

графіку, дозволяє наступний метод: 

Постановка задачі при знаходженні оптимального співвідношення 

затримка/вартість може мати наступні питання: 

1) Яка оптимальна затримка буде досягатися при допустимій вартості? 

2) Яка оптимальна вартість досягається при затримці, яку задає користувач? 

Використання даного методу наведемо для другого випадку. 

Нехай для оптимізації вартості задано деякий великий інтервал 
max

C  та 
min

C . 

На i -му кроці оптимізації отримаємо інтервал 
1i

L  (рис. 3.8).  

 

Li-1

Li Li+1

 

Рис. 3.8. 
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Рис. 3.9. 
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 ,                                          (3.72) 

R

CC
CC minmax
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 де Y  - загальна кількість інформації, яка повинна бути оброблена  при 

наданні послуги; 

i
C  - вартість обладнання, що використовується; 

i
K  - функціональний коефіцієнт, який визначається співвідношенням 

продуктивності керуючого процесора до його вартості. 

а) )()(
21

CfCf   

пCнC
minmin

  

пCнC
2max

  

пCнC
12

  

2

min2

min1
R

СпC
CнC





 

б) )()(
21

CfCf   

пCнC
1min

  

пCнC
maxmax

  

пCнC
21

  

 пCC
R

пCнC
1max212

1
1 










 

Якщо отриманий діапазон результату не задовольняє заданому T , 

знаходимо нову нC
1

 та нC
2

 . Оптимізація продовжується до тих пір, поки не буде 
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досягнуто заданого T , не виключаючи деякої похибки розрахунку. Похибка теж 

повинна мати задану точність. 

Представлено розрахунок, згідно якого була побудована графічна 

залежність   від   при різних   та пріоритетах послуг, яка наведена на рис. 

3.10. 
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Рисунок 3.10- Залежність   від   при різних   та пріоритетах послуг 

 

На рисунку 3.10 наведена залежність коефіцієнту використання системи від 

швидкості обслуговування комутаційної системи при надходженні послуг, які 

мають різний пріоритет та інтенсивність надходження. Із графіка видно, що 

послуги, які мають нижчий пріоритет, збільшують коефіцієнт використання 

системи, що в свою чергу, як наслідок, веде до збільшення середньої затримки 

повідомлень в комутаційній системі. 
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Рисунок 3.11- Залежність середньої затримки від послуг, які мають різні 

пріоритети 

 

На рисунку 3.11 показана залежність середньої затримки від послуг, які 

мають різні пріоритети. Послуги умовно поділені на два класи: перший клас має 

найвищий пріоритет, а другий - найнижчий. Із графіка видно, що послуги, які 

мають нижчий пріоритет, вносять більш суттєву затримку в системи комутації, 

ніж послуги з високим пріоритетом. 

 

Висновки 

1. В розділі представлено методику розрахунку затримки отримання 

інформації в інфокомунікаційній мережі, за допомогою якої знаходять залежність 

затримки від різних параметрів, що визначають характеристику та структуру 

мережі. 

2. На основі розрахунку отримано залежності затримки одержання 

інформації від інтенсивності надходження вимог, від вартості, від пріоритету, а 
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також від методу обслуговування. Ці дані дозволяють мінімізувати затримку при 

різних умовах. 

3. Запропоновано методику визначення параметрів мережі, яка дозволяє 

вирішити задачу оптимального проектування для різних умов реалізації мережі 

(кількість абонентів, спектр послуг, які надаються тощо). 

4. Визначено найважливіший параметр інфокомунікаційній мережі - 

затримку отримання послуги користувачем. Для ефективного зменшення 

затримки необхідно:   при збільшенні інтенсивності надходження вимог - 

збільшувати продуктивність комутаційних вузлів, а не кількість обслуговуючих 

пристроїв;  структура мережі повинна бути вибрана таким чином, щоб при заданій 

інтенсивності та продуктивності було якнайменше транзитних вузлів; якщо 

послуги поділяються за пріоритетами, то треба обирати відповідний пріоритет 

послуги; на підставі розрахунку можна отримати залежність затримки отримання 

послуг від вартості та апроксимувати її відповідною функцією. 
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РОЗДІЛ 4 

ОПТИМІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ІЄРАРХІЧНОЇ 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ 

МАЙБУТНЬОГО 

Постановка задачі 

Кожен оператор, що надає телекомунікаційні послуги, стикається з 

необхідністю управління і обслуговування своєї мережі для забезпечення її 

високої якості і надійності. З збільшенням кількості обладнання і ускладнення 

топології комунікаційної мережі завдання управління стає однією з 

найважливіших для розвитку мережі. Так які ж вимоги пред'являти до систем 

управління і які прикладні функції вони повинні виконувати? Готових рішень 

немає; навіть з урахуванням розроблених стандартів для систем управління, таких 

як загальний протокол управління інформацією (CMIP) і простий протокол 

мережного управління (SNMP), не можна дати гарантії, що конкретна система 

управління повністю відповідатиме вимогам. Саме тому в даний час на перший 

план виходять задачі оптимізації систем управління телекомунікаціями, 

вирішувати які слід, починаючи з вибору критерію оптимізації, визначення 

структури і сукупності параметрів системи управління.  

Постановка задачі на оптимізацію системи управління телекомунікаційною 

мережею та її розв‘язання включає ряд етапів: 

вибір і обґрунтування мети оптимізації; 

вибір кількості і складу критеріїв оптимізації; 

узгодження мети з наявними можливостями, тобто облік обмежень; 

реалізація способу досягнення мети (експериментального значення 

показника якості) з врахуванням обмежень. 

Вибір і обгрунтування мети оптимізації передбачають визначення 

показників якості (критеріїв ефективності роботи системи управління) і цільових 

функцій, які якнайповніші відображають цілі оптимізації. Цей етап є одним з 

основних, оскільки від правильності вибору показника якості залежить рішення 

задачі в цілому. 
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Критерії оптимізації є варійованими параметрами процесу управління, 

прямо або побічно впливаючи на показники якості.  

Третій етап розв‘язання задачі пов'язаний з визначенням обмежень, які 

повинні враховуватися в процесі оптимізації. Значення цього етапу полягає у 

тому, що якість роботи системи управління характеризується не одним, а групою 

показників якості, тому якщо система оптимізується за одним показником якості, 

то на інші показники якості і варійовані параметри накладаються обмеження. 

При реалізації четвертого етапу застосовується той або інший метод 

оптимізації, що забезпечує розв‘язання поставленої задачі - досягнення 

екстремального значення критерію якості з урахуванням обмежень. Об'єктом 

оптимізації є робота системи управління телекомунікаційними мережами або, 

інакше кажучи, процес управління. 

Об'єкт оптимізації можна класифікувати за низкою ознак. До таких ознак 

відносяться: 

число параметрів об'єкту, що оптимізуються; 

обсяг апріорної інформації про об'єкт; 

спосіб математичного опису об'єкту. 

За числом варійованих параметрів розрізняють одно- і багатопараметричні 

об'єкти. Залежно від обсягу апріорної інформації можуть бути екстремальні 

об'єкти, для яких існує математичний опис, і залежність показника якості K від 

параметрів Q, що оптимізуються, відома. Для таких об'єктів є достатній обсяг 

апріорної інформації. Існує також великий клас об'єктів, для яких немає ніякого 

математичного опису. Малий обсяг апріорної інформації про подібні об'єкти 

послужив мотивом називати їх об'єктами типу «чорний ящик». 

При загальному формулюванні задачі на оптимізацію вводиться поняття 

сукупність даних, необхідних для оптимізації об'єкту. Сукупність даних включає 

сукупності: 

умов Y=Y1,…Yk ; 

критеріїв оптимізації (параметрів, що оптимізуються) Q=Q1…Qm; 

показників якості K=K1,…Kn; 
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обмежень O=O1,…Ol. 

Сукупність параметрів, що оптимізуються, утворює вектор параметрів 

об'єкту оптимізації і характеризує вид оптимізаційної задачі. Якщо число 

параметрів, що оптимізуються, більше одиниці (m>1), то задача відноситься до 

багатопараметричних, а при m=1 вона переходить в однопараметричну. 

Сукупність показників якості утворює вектор показників якості об'єкту  

K=K1,…Kn. При необхідності характеризувати об'єкт групою показників якості 

задача класифікується як багатокритерійна або векторна, якщо для оптимізації 

вибраний лише один показник якості, то задача переходить в однокритерійну або 

скалярну. 

Сукупність обмежень виконує вельми важливу роль при постановці і 

розв‘язанні оптимізаційної задачі. Найчастіше зустрічаються обмеження виду 

рівності або нерівності. Обмеження накладаються на варійовані параметри, а 

також на показники якості. Якщо в задачі векторної оптимізації перевести 

частину показників якості в розряд обмежень, то можна її звести до скалярної 

задачі. 

Систему управління як об'єкт багатопараметричної оптимізації можна 

представити у вигляді багатовимірної системи з m керованими входами, що 

характеризують варійовані параметри (критерії оптимізації), за допомогою яких 

виробляється оптимізація процесу. Об'єкт знаходиться також під впливом 

сукупності умов (Y1,…Yk) . Вектори Q,Y,O прикладені до об'єкту. 

Інформація про роботу об'єкту знімається з його виходу. Він є скалярний 

K=K(Q1,…Qm) або векторний   K=(K1,…Kn) показник якості.  

Математично задача зводиться до відшукання якнайкращих показників 

управління. 

При проектуванні системи управління необхідно врахувати, що апріорні 

імовірності )( iYP  виникнення тієї або іншої непередбаченої ситуації в мережі 

наперед не можуть бути визначені і умови виникнення аварійних ситуацій можуть 

визначатися за максимальним значенням умовного ризику: 
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де iL  – деякий нормований коефіцієнт, що характеризує величину втрат в 

тій або іншій ситуації. Проте знаходження «якнайгіршого» розподілу представляє, 

як правило, вельми складну самостійну задачу, так що практично зводиться 

деколи до чисто евристичного вибору «якнайгіршого» розподілу. Так, наприклад, 

за відсутності яких-небудь апріорних відомостей як «найгірше» часто вибирають 

нормальний розподіл.  

При виборі числа критеріїв при розв‘язанні задачі синтезу оптимальної 

системи управління необхідно враховувати, що, з одного боку, збільшення числа 

параметрів, які представляють приватні критерії оптимальності, повинне привести 

до вибору досконалішої системи, а з другого боку, утрудняє отримання 

результуючого критерію оптимальності без введення додаткових обмежень.  

У цьому розділі описані різні методи синтезу оптимальних систем і 

наведено алгоритм і результат розрахунку оптимальної системи управління 

телекомунікаційними мережами за двома показниками якості. 

 

 4.1 Критерії ефективності роботи системи управління 

Всю множину найчастіше використовуваних критеріїв ефективності роботи 

системи управління телекомунікаційною мережею може бути розділено на дві 

групи. Одна група характеризує продуктивність роботи СУ, друга – надійність.  

Продуктивність СУ вимірюється за допомогою показників двох типів - 

часових, оцінюючих затримку, що вноситься системою управління при виконанні 

обміну даними, і показників пропускної спроможності, що відображають 

кількість інформації, переданої мережею в одиницю часу. Ці два типи показників 

є взаємно зворотними, і, знаючи один з них, можна обчислити інший.  

Як часова характеристика продуктивності системи управління 

використовується такий показник як час транзакції. Термін "час транзакції" може 
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використовуватися в дуже широкому значенні, тому у кожному конкретному 

випадку необхідно уточнити, що розуміється під цим терміном.  

У загальному випадку, час транзакції визначається як інтервал часу між 

виникненням запиту споживача до якої-небудь послуги системи управління і 

отриманням відповіді на цей запит. Очевидно, що зміст і значення цього 

показника залежать від типу послуги, від того, до якого серверу відбувається 

звертання, а також від поточного стану елементів мережі - завантаженості 

сегментів, через які проходить запит, завантаженості серверу тощо.  

Ще одним важливим критерієм ефективності системи управління є її 

пропускна спроможність.  

Основне завдання, для вирішення якого будується будь-яка мережа, у тому 

числі і мережа TMN, - швидка передача інформації між вузлами мережі. Тому 

критерії, пов'язані з пропускною спроможністю мережі або частини мережі, добре 

відображають якість виконання мережею її основної функції. 

Важливими показниками функціонування СУ є показники надійності і 

відмовостійкості, які відображають здатність правильно функціонувати протягом 

тривалого періоду часу. Ця властивість має три складових: власне надійність, 

готовність і зручність обслуговування. Підвищення надійності полягає в 

запобіганні несправностям, відмовам і збоям за рахунок застосування 

електронних схем і компонентів з високим ступенем інтеграції, зниження рівня 

перешкод, полегшених режимів роботи схем, забезпечення теплових режимів їх 

роботи, а також за рахунок вдосконалення методів збірки апаратури. Надійність 

вимірюється інтенсивністю відмов і середнім часом напрацювання на відмову. 

Надійність мереж як розподілених систем багато в чому визначається надійністю 

кабельних систем і комутаційної апаратури - роз'ємів, кросових панелей, 

комутаційних шаф тощо, що забезпечують власне електричну або оптичну 

зв'язність окремих вузлів між собою. Надійність системи управління мережею 

визначаються надійністю серверів і робочих станцій системи управління, а так 

само надійністю її мережі.  



138 
 

 

Підвищення готовності передбачає подавлення в певних межах впливу 

відмов і збоїв на роботу системи за допомогою засобів контролю і корекції 

помилок, а також засобів автоматичного відновлення циркуляції інформації в 

мережі після виявлення несправності. Підвищення готовності є боротьбою за 

зниження часу простою системи. Критерієм оцінки готовності є коефіцієнт 

готовності, який дорівнює частці часу перебування системи в працездатному стані 

і може інтерпретуватися як імовірність знаходження системи в працездатному 

стані. Коефіцієнт готовності обчислюється як відношення середнього часу 

напрацювання на відмову до суми цієї ж величини і середнього часу відновлення. 

Системи з високою готовністю називають також відмовостійкими. Основним 

способом підвищення готовності є надмірність, на основі якої реалізуються різні 

варіанти відмовостійкої архітектури. Мережі системи управління включають 

велику кількість елементів різних типів, і для забезпечення відмовостійкості 

необхідна надмірність за кожним з ключових елементів мережі. Якщо розглядати 

мережу тільки як транспортну систему, то надмірність повинна існувати для всіх 

магістральних маршрутів мережі, тобто маршрутів, що є загальними для великої 

кількості клієнтів системи управління. Такими маршрутами звичайно є маршрути 

до робочих станцій системи управління, серверів баз даних, поштових серверів 

тощо. Тому для організації відмовостійкої роботи всі елементи мережі, через які 

проходять такі маршрути, повинні бути зарезервовані: повинні бути резервні 

зв'язки, якими можна скористатися за необхідністю, всі комунікаційні пристрої на 

магістральних шляхах повинні або самі бути реалізовані за відмовостійкою 

схемою з резервуванням основних своїх компонентів, або для кожного 

комунікаційного пристрою повинен бути резервний аналогічний пристрій. 

Перехід з основного зв'язку на резервний або з основного пристрою на резервний 

може відбуватися як в автоматичному режимі, так і вручну, за участю 

адміністратора. Очевидно, що автоматичний перехід підвищує коефіцієнт 

готовності системи, оскільки час простою мережі в цьому випадку буде істотно 

менше, ніж при втручанні людини. Високий ступінь готовності мережі можна 

забезпечити у тому випадку, коли процедури тестування працездатності елементів 
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мережі і переходу на резервні елементи вбудовані в комунікаційні протоколи. 

Прикладом такого типу протоколів може служити протокол FDDI, в якому 

постійно тестуються фізичні зв'язки між вузлами і концентраторами мережі, а у 

разі їх відмови виконується автоматичне реконфігурування зв'язків за рахунок 

вторинного резервного кільця. Існують і спеціальні протоколи, що підтримують 

відмовостійкість мережі, наприклад, протокол SpanningTree, що виконує 

автоматичний перехід на резервні зв'язки в мережі, побудованій на основі мостів і 

комутаторів. Існують різні градації відмовостійкості розподілених систем, до яких 

відноситься і система управління. Можуть використовуватися такі визначення:  

висока готовність (highavailability) - характеризує системи,  що 

використовують надмірні апаратні і програмні засоби і допускаючі час 

відновлення в інтервалі від 2 до 20 хвилин;  

стійкість до відмов (faulttolerance) - характеристика таких систем, які мають 

в гарячому резерві надмірну апаратуру для всіх функціональних блоків, 

включаючи процесори, джерела живлення, підсистеми введення/виведення, 

підсистеми дискової пам'яті, причому час відновлення при відмові не перевищує 

однієї секунди;  

безперервна готовність (continuousavailability) - це властивість систем, які 

також забезпечують час відновлення в межах однієї секунди, але на відміну від 

систем стійких до відмов, системи безперервної готовності усувають не тільки 

простої, що виникли в результаті відмов, але і планові простої, пов'язані з 

модернізацією або обслуговуванням системи. Всі ці роботи проводяться в режимі 

«on-line». Додатковою вимогою до систем безперервної готовності є відсутність 

деградації, тобто система повинна підтримувати постійний рівень 

функціональних можливостей і продуктивності незалежно від виникнення відмов.  

Оскільки мережа управління обслуговує одночасно велику кількість 

запитів, то при розрахунку коефіцієнта готовності необхідно враховувати цю 

обставину. Коефіцієнт готовності мережі повинен відповідати частці часу, 

протягом якого мережа виконувала з належною якістю свої функції по всіх 
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запитах. Очевидно, що у великих мережах дуже важко забезпечити значення 

коефіцієнта готовності, близьким до одиниці.  

Між показниками продуктивності і надійності мережі існує тісний зв'язок. 

Ненадійна робота мережі дуже часто приводить до істотного зниження її 

продуктивності. Це пояснюється тим, що збої і відмови каналів зв'язку і 

комунікаційного обладнання приводять до втрати або спотворення деякої частини 

пакетів, внаслідок чого комунікаційні протоколи вимушені організовувати 

повторну передачу загублених даних. Так, наприклад, в локальних мережах 

відновленням загублених даних займаються як правило протоколи транспортного 

або прикладного рівня, працюючі з тайм-аутами в декілька десятків секунд, то 

втрати продуктивності через низьку надійність мережі можуть складати сотні 

відсотків.  

 

4.2 Математичне моделювання процесу управління  

телекомунікаційними мережами.  

 При постановці задачі оптимального проектування системи управління 

необхідно врахувати множинність технічних вимог, які пред'являються до 

основних характеристик системи управління. 

 Система управління є складною системою, до якої пред'являються 

найрізноманітніші і багатопланові вимоги. Це вимоги до функціональних 

можливостей, показників якості, надійності та ефективності системи разом з 

вимогами до економічних показників. Крім того, система управління є складною 

системою з неоднорідною структурою, для якої характерні взаємозв'язки між 

об'єктами управління як на одному рівні, так і на різних рівнях ієрархії. Вимогу 

функціональної повноти неможливо задовольнити за допомогою скалярного 

критерію, оскільки він описує яку-небудь одну властивість системи. Необхідно 

розглядати сукупність показників, кожний з яких має фізичну інтерпретацію і 

дозволяє оцінити якість оптимального розв‘язання з різних точок зору 

Процес побудови математичної моделі фізичного пристрою містить такі 

загальні елементи [86] : 
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формалізація завдання проектування; 

аналіз і виділення існуючих властивостей пристрою; 

побудова математичного опису, що відображає взаємозв'язок істотних 

властивостей пристрою між собою. 

Початковою інформацією, при цьому, є дані про призначення, умови 

застосування і режими роботи проектованого пристрою. Ці дані дозволяють 

визначити основне завдання проектування і формалізувати вимоги, які 

пред'являються до проектованої системи. 

Припустимо, що деяка проектована система управління характеризується 

деяким набором властивостей, які відповідають цілям її застосування і можуть 

бути зміряні або обчислені. Тут під властивостями розумітимемо величини, що 

відображають поведінку реальної системи і враховуються техніко-економічні 

показники і умови функціонування. При виділенні істотних властивостей 

необхідно нехтувати тими, які не впливають на розв‘язання поставленого 

завдання проектування.  

Хай n властивостей є незалежними один від одного і можуть варіювати в 

деяких межах. Позначимо їх x=(x1, x2, ..., xn) і назвемо керованими змінними (або 

параметрами). Інші m властивостей є залежними від параметрів і називаються 

характеристиками. Позначимо їх вектором φ=(φ1,  φ2, ..., φm). Параметри і 

характеристики визначають об'єкт проектування (або просто об'єкт). Окрім 

керованих змінних характеристики можуть залежати від l властивостей, які 

залишились і які є випадковими величинами. Назвемо їх зовнішніми чинниками і 

позначимо векторами у=(у1,  у2, ... уi). Зовнішні чинники утворюють середовище, 

в якому розглядаються об'єкти проектування.  

Залежно від характеру вирішуваної задачі властивості реального пристрою 

можуть бути віднесені або до властивостей середовища, тобто розділені на 

властивості об'єкту і властивості середовища або визначаються метою 

проектування. Так, при проектуванні системи управління мережами 

телекомунікацій параметрами x можуть бути імовірність помилки, пропускна 

спроможність мережі, величина часу транзакції або затримки управляючої 
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інформації, вартість системи тощо, а характеристиками можуть бути часові або 

частотні залежності каналів мережі управління.  

Керовані змінні і зовнішні чинники виконують роль незалежних змінних, а 

характеристики є залежними від цих величин. Співвідношення, що виражають ці 

залежності, називатимемо математичним описом об'єкту: 

                            φ1=φ1(x1, x2,..., xn; y1, y2, ..., yi) 

                             .................................................     (4.1) 

                           φm=φm(x1, x2,..., xn; y1, y2, ..., yi) 

 або у векторній формі  

                                   φ=φ(x, y)        (4.2) 

 

Залежність φ(x, y) в загальному випадку є відображенням між двома 

множинами властивостей проектованого пристрою φ і (x,y). Вони можуть бути 

задані різними способами: за допомогою формул, графіків, таблиць, алгоритмів 

обчислення характеристик або розв‘язання систем диференціальних і 

трансцендентних рівнянь. 

Таким чином, під математичною моделлю реального пристрою розумітимемо 

кінцеву множину змінних  y,x  разом з математичними зв'язками (4.2) між ними і 

характеристиками φ. Якщо математичний опис об'єкту не містить елементів 

випадковості (в цьому випадку зовнішні чинники відсутні), модель називається 

детермінованою в тому значенні, що характеристики φ однозначно визначаються 

параметрами x: 

                                                      φ=φ(x)                       (4.3) 

Моделі, в яких доводиться враховувати випадкові чинники у, називаються 

стохастичними [18]. У таких моделях характеристики φ є випадковими 

величинами, розподіли яких при постійних значеннях параметрів x визначаються 

чинниками у. Надалі для опису детермінованих моделей користуватимемося 

співвідношеннями (4.3), а для опису стохастичних моделей – (4.2).  

Для кожного досліджуваного об'єкту проектування можна побудувати 

декілька математичних моделей. Залежно від постановки задачі розробляється та 
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або інша модель, яка відображає локальні властивості і повністю визначається 

знаннями і досвідом розробників - фахівців в даному питанні. Проте загальна 

вимога до будь-якої моделі полягає у тому, що вона повинна бути адекватна 

реальному пристрою, тобто її математичний опис повинен із заданою точністю 

відображати істотні властивості, властиві конкретному об'єкту. Через велике 

число взаємозв'язків властивостей об'єкту як між собою, так і з середовищем 

побудова повністю адекватній моделі практично неможлива. Тому при побудові 

математичної моделі необхідно добиватися компромісу між очікуваною точністю 

результатів і складністю моделі. Точність моделі повністю визначає достовірність 

тих результатів, які виходять в результаті оптимізації.  

 

4.2.1 Формулювання обмежень, які накладаються на параметри і 

характеристики математичної моделі 

Будь-яка характеристика )(xi  об'єкту, заданого детермінованою 

математичною моделлю (4.3), повністю визначається вектором керованих змінних 

x. В процесі проектування прагнуть вибрати чисельні значення складових цього 

вектора так, щоб задовольнити вимогам, що пред'являються до проектованого 

об'єкту. Ці вимоги вельми різноманітні і визначаються багатьма чинниками, 

найважливішими з яких є: 

умови фізичної і схемної реалізації; 

умови експлуатації, гарантуючі надійну і економічну роботу об'єкту; 

технічні завдання на характеристики і параметри об'єкту і т.д. 

При математичному формулюванні задач оптимального проектування 

задоволення цих вимог зводиться до виконання системи обмежень, які 

накладаються як на керовані змінні x, так і на характеристики . Не дивлячись на 

різне фізичне значення вимог, що пред'являються до об'єктів проектування, 

обмеження на параметри і характеристики можна записати у вигляді системи 

нерівностей: 

                                          
,,...,2,1, njxxx jjj  

         (4.4) 
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mix iii ,...,2,1,)(  

                             (4.5) 

де 

jj xx ,
 - значення j- й керованої змінної, характеризуючи сферу її 

можливих змін, виходячи з умов експлуатації об'єкту, технології його 

виготовлення, фізичних і конструктивних міркувань; 
  ii ,  - граничні значення 

вимог, накладених на i-у характеристику.  

Обмеження (4.5) еквівалентні такій системі нерівностей, записаній у 

векторній формі: 

                                                    ,0)(xg                          (4.6) 

де 

                                     g(x)=(g1(x), g2(х),..., g(x)); 
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Очевидно, що до обмежень (3.6) можуть бути зведені обмеження типу 

рівності g(х)=0 шляхом заміни їх парою нерівностей: 

0)x(g,0)x(g   

Однією з особливостей проектування об'єктів є те, що в систему обмежень 

(3.6) можуть входити характеристики, які залежать від деякого параметра ν, 

заданого на інтервалі    , .  

                                              ,,0),x(gk                     (4.7) 

 

Перехід від обмежень типу (3.7) до системи нерівностей (3.6) можна 

здійснити, використовуючи або сітковий метод, або принцип гарантованого 

результату. 

Ідея сіткового методу заснована на дискретизації початкового інтервалу 

   ,  рівномірною ε сіткою і розгляді функції gk(x,ν) на дискретній сукупності 
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точок (ν1, ν2, ..., νМ). При цьому виконання обмеження (3.7) зводиться до вимоги 

виконання системи з М нерівностей: 

                                             M...,,2,1i,0),x(k i
g       (4.8) 

Згідно з ε-теоремою, для будь-якої безперервної функції завжди можна 

вибрати таке число точок М>>М0, що виконання системи нерівностей (4.8) 

забезпечуватиме виконання обмеження (4.7) з будь-якою заданою точністю ε. 

Проте на практиці питання вибору конкретної кількості  М0 залишається неясним 

і доводиться задавати число точок дискретизації М на підставі досвіду і фізичної 

суті задачі. Іншим недоліком сіткового методу є те, що замість однієї нерівності 

(4.7) доводиться розглядати систему з М нерівностей.  

У зв'язку з вищесказаним для перевірки обмеження (4.7) доцільно 

використовувати принцип гарантованого результату, основна ідея якого полягає у 

тому, що обмеження (4.8) перевіряється для найнесприятливішого (критичного в 

значенні виконання нерівності (4.9)) значення параметра    ,*
:  

                                                  
,0),( * xgk                                (4.9) 

де 

                                            ).,x(gmin),x(g kk       

Необхідно помітити, що критичне значення параметра ν залежить від 

керованих змінних х і є деякою невідомою функцією від них, тобто . )x(**   

Для відшукання критичного значення ν* можна застосовувати методи пошукової 

оптимізації,  які засновані тільки на обчисленні значень функції gk(х, ν)  у 

фіксованих точках  ν1, i=1,2, ..., N. Одержуване при цьому розташування точок νi; 

буде нерівномірним. Воно не задається наперед, а вибирається автоматично в 

процесі пошуку залежно від виду функції gk(х,ν). Для функцій, що різко 

змінюються, значення N виходить більше, ніж для плавних кривих. Причому 

точки νi  розташовуються найщільніше в тих підінтервалах, для яких нерівність 

(4.7) найбільш критична щодо параметра   ν. 
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Надалі вважатимемо, що обмеження, задані на інтервалі    , , за 

допомогою принципу гарантованого результату зведені до системи нерівностей 

(4.6). Тоді, умови (4.6) визначатимуть деяку множину зміни керованих змінних x: 

                                     
 0)x(gxDg 

.                 (4.10)  

Цей вираз означає, що множина Dg складається зі всіх тих векторів 

х=(х1,х2,....xn), для яких виконується система нерівностей 

.m....,,2,1i,0)x(gi  . 

Обмеження (4.4) утворюють множину допустимих значень вектора х, 

задовольняючих системі лінійних нерівностей 

                          
 .n...,,2,1j,xxxxD

jjjx  

    (4.11) 

Ці нерівності можуть бути виключені з подальшого розгляду за допомогою 

введення нових змінних z, пов'язаних з х, наприклад, співвідношеннями вигляду: 

                                            
,zsin)xx(xx j

2
jjjj
 

             (4.12) 

де zj, j=1, 2, ..., n, - будь-яке число 

Множину D, одержану при перетині множин Dx і D(D=Dx Dg), 

називатимемо допустимою сферою зміни керованих змінних x. Будь-який вектор 

x, що належать допустимій сфері )Dx(D  , є допустимим вектором. 

 

4.2.2  Класифікація детермінованих задач оптимізації. 

Під розв‘язанням задачі оптимального проектування розуміється процес 

вибору керованих змінних х, що належать допустимій сфері D і забезпечують 

оптимальне значення деякої характеристики об'єкту Q(х). Ця характеристика, що 

показує відносну «перевагу» одного варіанта по відношенню до інших, 

називається критерієм оптимальності (функцією мети, критерієм ефективності, 

функцією корисності тощо). Екстремальне значення критерію оптимальності Q(х) 

чисельним чином характеризує найважливішу властивість об'єкту. Залежно від 

мети проектування необхідно одержати або максимум, або мінімум цієї величини. 
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Наприклад, при проектуванні системи управління мережами телекомунікацій 

необхідно одержати максимальну швидкодію або мінімальну імовірність 

помилки, мінімальний час затримки управляючої інформації або максимальну 

пропускну спроможність тощо Хай для визначеності вимагається, щоб критерій 

оптимальності був мінімальним. 

                                                     
).x(Qmin

Dx                             (4.13) 

Вираз (4.13) є скороченим записом наступної задачі оптимізації. Необхідно 

знайти вектор х==(x1, x2, ..., xn), що забезпечує мінімальне значення критерію 

оптимальності 

                                             Q=Q(x1, x2, ..., xn)     (4.14)  

при виконанні системи нерівностей: 

                           ,...,,2,1,0)...,,,( 21 mixxxg n      (4.15) 

                                  
njxxx jj ...,,2,1,  

     (4.16) 

Таким чином, розв‘язання завдання оптимального проектування зводиться 

до розв‘язання задачі оптимізації (4.14) -(4.16), тобто до визначення оптимального 

розв‘язання х, що задовольняє нерівностям (4.15), (4.16) і забезпечує мінімальне 

значення критерію оптимальності (4.14). 

Задача оптимізації (4.14) - (4.16) називається задачею лінійного 

програмування, якщо критерії оптимальності і обмеження є лінійними функціями 

параметра х: 

                                                 




n

j
jj xc

1

min

                         (4.17) 

за умовою 

                                       

mibxa
n

f
jij ,...,,2,1,

1


      

                                                
njx j ...,,2,1,0 

    (4.18) 

Якщо критерій оптимальності Q(х) - квадратична функція, тобто 

Q(х)=xтGx+стx, а обмеження - лінійні функції, то задача (4.14) - (4.16) називається 
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задачею квадратичного програмування. Для позитивно напівпевної матриці G, як і 

для задачі лінійного програмування, розроблені методи, що забезпечують 

отримання оптимального розв‘язання за кінцеве число кроків ітераційного 

процесу, наслідки ітерації якого дає точне розв‘язання задачі лінійного або 

квадратичного програмування. У тих випадках, коли критерій оптимальності або 

обмеження є нелінійними функціями, задача (4.14) - (4.16) називається задачею 

нелінійної оптимізації. 

Залежно від числа варійованих параметрів х, виду допустимої сфері D і 

критерію оптимальності Q(х) задачі нелінійної оптимізації можна класифікувати 

таким чином. 

За відсутності нелінійних обмежень (4.15) задача оптимізації спрощується і 

зводиться до пошуку мінімуму функції Q(х), визначеної в n-мірному евклідовому 

просторі Rn: 

                                                         
).(min xQ

nRx                                         (4.19) 

Задача (4.19) називається задачею нелінійної оптимізації без обмежень (або 

задачею пошуку безумовного мінімуму). 

За наявності обмежень, що зв'язують змінні х, задача нелінійної оптимізації 

називається задачею нелінійного програмування (або задачею пошуку екстремуму 

за наявності обмежень). 

Загальним для обох типів задач оптимізації є те, що залежно від числа 

варійованих змінних вони можуть бути одновимірними (n=1), коли здійснюється 

пошук мінімуму довільної кривої Q(x), або багатопараметричними ( 2n ), 

пов'язаними з мінімізацією деякої n-мірної гіперповерхні Q(х). При цьому 

оптимальне розв‘язання х залежно від виду функції Q(х) може бути або точкою 

локального, або точкою глобального мінімуму. 

Вектор x* називається точкою локального (або відносного) мінімуму, якщо 

для всіх точок х, що належать -оточення d(x,) цієї точки, значення Q(х) не 

приймає меншого значення: 

                       
*( ) ( ) ( , )Q x Q x для всіх x d x   .     (4.20) 
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Точка х* є точкою глобального (або абсолютного) мінімуму, якщо ні в одній 

іншій точці допустимої сфері D функція Q(х) не приймає меншого значення: 

                             
*( ) ( )Q x Q x для всіх x D  .                (4.21) 

Таким чином, глобальний мінімум — це якнайменший зі всіх локальних. 

Простими з нелінійних функцій є опуклі функції. Геометрично ця 

властивість означає, що функція Q(х) розташована нижче за будь-яку пряму, що 

сполучає, дві точки на її поверхні. Функція Q(х) називається ввігнутою, якщо ця ж 

функція, узята із зворотним знаком, є опуклою. 

Загальніший клас нелінійних функцій складають унімодальні функції, тобто 

функції, що мають єдиний локальний мінімум у сфері D, який буде в цьому 

випадку глобальним. Геометрично умова унімодальності зводиться до такої 

вимоги: необхідно, щоб для будь-яких точок 
*xx  існував строго падаючий шлях 

на поверхні Q(х), ведучий від х до х*.  

Функції, що мають декілька локальних мінімумів,  називаються 

багатоекстремальними функціями. 

У задачах нелінійного програмування тип оптимального розв‘язання х (буде 

х локальним або глобальним мінімумом) залежить не тільки від виду функції 

Q(х), але і від того, чи є допустима сфера  керованих змінних D опуклою 

множиною. Для опуклої функції Q(х) і опуклої множини D локальний мінімум є 

одночасно і глобальним. Для неопуклої сфери D навіть при опуклій функції Q(х) 

задача нелінійного програмування може виявитися багатоекстремальною, тобто 

має декілька локальних мінімумів. 

Таким чином, задачі нелінійної оптимізації можна розділити на два класи: 

1) задачі пошуку безумовного мінімуму 

одновимірних унімодальних функцій; 

багатоекстремальних довільних кривих; 

багатопараметричних унімодальних функцій; 

багатоекстремальних функцій декількох змінних; 

2) задачі нелінійного програмування 
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з обмеженнями, які створюють опуклу безліч допустимих рішень (задачі 

опуклого програмування); 

з обмеженнями, які створюють неопуклу безліч допустимих рішень (задачі 

неопуклого програмування). 

 

4.2.3 Класифікація  векторних критеріїв оптимальності  

У задачах оптимального проектування часто виникає необхідність набути 

якнайкращі значення для декількох характеристик об'єкту оптимізації, тобто 

вимагається визначити такі значення керованих змінних х D , які забезпечують 

мінімум одночасно по всіх введених критеріях оптимальності Qk(x), k=1, 2, …,s. 

Звичайно ці критерії суперечливі і оптимізація за кожним з них приводить до 

різних значень керованих змінних х. У зв'язку з цим для сумісного обліку всієї 

сукупності приватних критеріїв необхідно розглядати векторний критерій 

оптимальності 

Q(х)=[Q1,(х),...,Qs,(х)], 

що приводить до задачі багатокритерійної оптимізації [44, 92], розв‘язання 

якої в загальному випадку, не будучи оптимальним ні для одного з приватних 

критеріїв (у значенні постановки задачі (4.13), виявляється компромісним для 

вектора Q(х) в цілому. 

Вважатимемо, що розв‘язання задачі багатокритерійної оптимізації 

(компромісне розв‘язання) х D  є ефективною точкою, якщо для неї справедлива 

нерівність: 

Q(х)<Q(х) для x D  

тобто будь-яка компонента Qk(х)Q(х), k=1, 2,..., s, але хоча б для одного j з 

s знайдеться точка х D , в якій виконується сувора нерівність  Qj(х)>Q(х). 

З визначення ефективної точки виходить, що вона не єдина. Безліч всіх 

ефективних точок називається сферою компромісів або сферою рішень, 

оптимальних за Парето. Оптимальність за Парето векторного критерію Q(х) 

означає, що не можна далі зменшувати значення одного з приватних критеріїв, не 

збільшуючи значення хоча б одного з інших. Для визначення мінімуму за Парето 
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необхідно перейти від задачі векторної оптимізації до задачі нелінійної 

оптимізації (4.13) із спеціально сконструйованою скалярною функцією мети: 

                          Q(х)==Ф[Q1(х), ... , Qs(х)].     (4.22) 

Процес утворення скалярної функції (4.22), що є узагальненим критерієм 

для задачі багатокритерійної оптимізації, називається об'єднанням (згортанням) 

векторного критерію оптимальності. Залежно від інформації про ступінь 

порівнянності приватних критеріїв оптимальності можна виділити такі типи 

об'єднання: об'єднання кількісне сумірних критеріїв; об'єднання критеріїв, для 

яких вказано відношення переваги по важливості: об'єднання критеріїв, 

несумірних між собою. 

Об'єднання кількісно сумірних критеріїв. Критерії оптимальності Qk(х), 

k==1,2, ..., s, вважатимемо кількісно сумірними, якщо кожному з них можна 

поставити, у відповідність деяке число s...1k,k  , яке чисельно характеризує 

його важливість в порівнянні з іншими критеріями. Параметри k  називаються 

ваговими коефіцієнтами (ступенем корисності k-го критерію, вагою критерію і т. 

д.). Розмірність вагових коефіцієнтів k  така, що в чисельнику стоїть загальна 

розмірність, а в знаменнику - розмірність відповідного критерію Qk(х). Це 

дозволяє одержати узагальнений скалярний критерій Q(х), званий адитивною 

функцією корисності, шляхом утворення суми приватних критеріїв, помножених 

на свої вагові коефіцієнти (метод зважених сум): 

                                           

,)()(
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kk xQxQ

     (4.23) 

де  
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В деяких випадках допускається порівняння між собою не критеріїв 

оптимальності, а втрат за кожним з них. Втрати вводяться як різниця між 

значенням Qk(х) і його оптимальною величиною 
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В цьому випадку адитивна функція корисності має вигляд 
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            (4.24) 

Вираз (4.23) об'єднує приватні критерії Qk(х) в одній розмірності, а вираз 

(4.24) приводить ці критерії до загального початку відліку і до однієї розмірності. 

Недоліком методу зважених сум є те, що компромісне розв‘язання, 

одержане з розв‘язання задачі (4.13) і оптимальне в значенні узагальненого 

критерію Q(х), може виявитися незадовільним за деякими з приватних критеріїв 

Qk(х), тобто при забезпеченні мінімуму для Q(х) може виявитися, що один 

критерій компенсується за рахунок інших, які можуть виявитися неприпустимо 

великими. Для виключення цього випадку необхідно при постановці задачі (4.13) 

вводити додаткові обмеження на незадовільні критерії: .
 kk QxQ )(  Тоді 

визначення ефективної точки х зводиться до розв‘язання задачі нелінійної 

оптимізації: 

                                                           
)(min xQ

Dx                                (4.25) 

де   

                         
 pkQxQxDDDD kkQQ ,...,2,1,)(;  

.    

При розв‘язанні конкретних задач багатокритерійної оптимізації для 

утворення адитивної функції корисності Q(х) необхідно задавати чисельні 

значення вагових коефіцієнтів k . Крім випадку, коли коефіцієнти k  можуть 

бути вибрані, виходячи з фізичної суті задачі, визначення їх чисельних значень 

представляє певні труднощі. 

У зв'язку з цим розглянемо один з підходів до вибору чисельних значень k , 

заснований на такий ігровій моделі [92]. Хай є s критеріїв оптимальності Q1,...,Qs, 

для яких не можна наперед встановити кількісні відносини переваги щодо 

важливості. Припустимо, що для кожного k визначено оптимальне за скалярним 
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критерієм Qk(х) значення хk*; що є ефективною точкою при значеннях вагових 

коефіцієнтів                      kisiи ik  ,...,,2,1,01  

                                       
).(min)( ** xQxQQ

Dx
kkk




      

Введемо міру Сk, яка дозволяє визначити відхилення оптимального 

значення одного з приватних критеріїв від його значення, одержаного при 

оптимальному розв‘язанні для решти критеріїв: 

                                               
  .)()()( kktkkkk xQxQxQC 

  

Значення Сk характеризує вплив вектора х*; на критерії Q(х). Одержана 

міра дозволяє побудувати квадратну матрицю з коефіцієнтами (-Сkl), рядкам якої 

відповідають оптимальні розв‘язання а стовпцям - оптимальні значення 

приватних критеріїв оптимальності: 

 Q1         Q2      .......       Qs   

x1 

x2 

...... 

xs 

0      -C12      ........     –C1s 

-C21   0         ........     –C2s 

........................................ 

-Cs1   -Cs2     ........       0 

 

В цьому випадку під компромісним розв‘язанням розуміється вектор х*, 

при якому максимальне значення Сkl по відношенню до всіх приватних критеріїв 

є мінімальним. 

Об'єднання критеріїв, для яких вказано відношення переваги за важливістю. 

Хай задана перевага за важливістю для всіх приватних критеріїв оптимальності 

Qk(x). Причому цю перевагу задачі обумовлено тим, що критерій Q1(х) більш 

важливий, ніж критерій Q2(х), Q2(х) більш важливий, ніж Q3(х) тощо. В цьому 

випадку об'єднання приватних критеріїв може бути здійснене за допомогою 

введення найважливішого («основного») критерію Q(х)==Q1(х), який прагнуть 

зменшити при заданих «порогових» значеннях Q

k  решти приватних критеріїв: 

                                                   
),(min 1~

xQ
Dx                           (4.26) 

де                  
 skQxQxDDDD kkQQ ,...,3,2,)(;  

. 
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Інший спосіб врахування інформації про важливість критеріїв - це поетапне 

розв‘язання задачі нелінійної оптимізації щодо кожного часткового критерію 

оптимальності. Після того, як для найважливішого критерію Q1(х) отримано 

розв‘язання xl, як компромісне розв‘язання х приймається вектор xs, отриманий 

при розв‘язанні послідовності задач нелінійної оптимізації: 

                                         
,...,,3,2),(min skxQk

Dx


      (4.27) 

Де                     
 .1,...,2,1,)(; 11   kjQxQxDDDD jjkkk . 

На практиці для того, щоб одержати гарне розв‘язання за менш важливими 

критеріями, доводиться робити поступки Q  за іншими найпотрібнішими 

критеріями. Цей підхід реалізується в методі послідовних поступок, який 

зводиться до розв‘язання послідовності задач нелінійної оптимізації: 

                                
,...,,3,2),(min skxQk

Dx k


       (4.28) 

де 
  );(min;1...,,2,1,)(; 1111 xQQkjQQxQxDDDD

Dx
jjkkk


 

 Qj - 

оптимальне розв‘язання задачі (4.28) для фіксованого j; jQ
 - поступка за j-м 

критерієм. 

Як компромісним розв‘язанням х приймається вектор xs Цей метод зручний 

тим, що для кожного j-го критерію видно, ціною яких поступок за (j-1)-м 

критерієм отримується той або інший виграш. 

Іншим способом впорядкування критеріїв за важливістю є введення оцінок 

пріоритетів ij
 приватних критеріїв. Наприклад, 7/1—переважна (величезна) 

важливість i-го критерію в порівнянні з j-м критерієм, 5/1 - значно велика 

важливість, 2/1-велика важливість і 1/1-приблизно рівні важливості. Ця 

інформація про ступінь порівнянності (переваги за важливістю) критеріїв 

представляється у вигляді матриці s(s+1), в кожен рядок якої вноситься оцінка 

пріоритетів  ij
|, яка характеризує важливість критерію Qi(х) по відношенню до 

решти критеріїв. 
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Відносна важливість кожного приватного критерію в цьому випадку може 

бути визначена з системи рівнянь: 

     

1;,...,,2,1,,
1




s

k
kikik kiski

  (4.29) 

 

Об'єднання критеріїв, несумірних між собою. За відсутності інформації про 

важливість приватних критеріїв можна припустити, що вони рівноцінні. Це 

дозволяє як узагальненим критерієм використовувати суму відносних відхилень 

приватних критеріїв від їх оптимальних значень: 

                                          

  .)()(
1

k

s

k
kk QQxQxQ  

               (4.30) 

При розв‘язуванні задачі нелінійної оптимізації з функцією мети, заданої 

виразом (3.30), забезпечується отримання компромісного розв‘язання, яке є 

якнайкращим «в середньому». Для отримання розв‘язання, що забезпечує 

якнайкраще наближення для критерію, найвіддаленішого від свого оптимального 

значення, необхідно розглядати узагальнений критерій: 

                                         
  k

s

k
kk QQxQxQ  

1

)()(

                             (4.31) 

Якщо відносно вагових коефіцієнтів   відомо тільки, що вони належать 

множині 

                                

,1;...,,2,1,0
1 













s

k
kk skD

    

  

то узагальнений критерій оптимальності можна ввести таким чином: 

                                 

)(maxmax)(
1

xQxQ kk
skD


      (4.32) 

 

або 
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.)(max)(
1


 

s

k
kk

D
xQxQ

                     (4.33) 

Розв‘язання задачі нелінійної оптимізації з критеріями оптимальності (4.32), 

(4.33) дозволяє набути якнайкраще гарантоване значення х для якнайгіршого 

поєднання вагових коефіцієнтів. 

На закінчення необхідно відзначити, що за допомогою розглянутих методів 

об'єднання приватних критеріїв оптимальності можна одержати тільки кількісні 

дані про задачу багатокритерійної оптимізації. На підставі цих даних необхідно з 

досвіду або суб'єктивних міркувань оцінити, чи одержано «якнайкращий 

компроміс» між приватними критеріями або треба продовжувати вирішувати 

задачу далі. При цьому може виникнути необхідність в зміні виду узагальненого 

критерію або чисельних значень вагових коефіцієнтів тощо. Для оперативного 

вирішення цих питань доцільно пошук компромісу між приватними критеріями 

вести на основі діалогової взаємодії людини з машиною. Причому ЕОМ за 

допомогою методів пошукової оптимізації вирішує певним чином сформульовану 

(залежно від методу об'єднання) задачу нелінійної оптимізації (4.13), а дослідник 

оцінює, чи набуте компромісне значення приватних критеріїв оптимальності. 

Якщо значення приватних критеріїв виявляються незадовільними по тих або 

інших міркуваннях, дослідник за допомогою діалогу з ЕОМ міняє постановку 

задачі оптимізації (4.13), тобто указує новий узагальнений критерій 

оптимальності, змінює сферу допустимих рішень Dk, задає нові чисельні значення 

вагових коефіцієнтів в старому критерії тощо. В цьому випадку етап формального 

розв‘язання задачі оптимізації чергується з етапами діалогового втручання 

людини в постановку задачі, зміни методів пошуку і оцінки одержаних 

результатів. Такий підхід до розв‘язання задач багатокритерійної оптимізації 

пов'язаний з розробкою людино-машинних процедур прийняття складних рішень 

і створенням систем автоматизації процесу прийняття оптимальних рішень на 

основі діалогової взаємодії людини з ЕОМ. 
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4.2.4. Урахування випадкових чинників в задачах оптимізації 

При розгляді імовірності математичної моделі об'єкту оптимізації (4.2) 

постановка задачі оптимального проектування потребує уточнення, оскільки 

критерії оптимальності і обмеження при фіксованих значеннях керованих змінних 

х є випадковими величинами, залежними від вектора зовнішніх чинників у: 

                                           
),,(min yxQ

Dx                                              (4.34) 

При розв‘язанні задачі (4.34) можливі дві ситуації: 

оптимальне розв‘язання х потрібно визначити до реалізації чинників у, 

тобто незалежно від їх конкретних значень; 

оптимальне розв‘язання x необхідно визначити після того, як стали відомі 

чинники у. 

У першому випадку урахування випадкових значень вектора у в умовах 

задачі оптимізації (4.34) зводиться, за суттю, до введення нового критерію 

оптимальності і обмежень, які дозволяють позбавиться випадковості або 

невизначеності. Залежно від ступеня інформованості про закон розподілу 

випадкових величин у можна розглядати три випадки: 

про факти у нічого не відомо, крім того, що вони належать деякій сфері Dy; 

Dy ; 

для чинників у задана довільна, але відома функція розподілу f(y); 

для чинників у тип закону розподілу відомий з точністю до вектора 

параметрів , тобто задана функція f(у,), для якої невідомі параметри , належні 

сфері D . 

Залежно від ступеня інформованості про закон розподілу випадкових 

чинників вибір нового критерію оптимальності і обмежень доводиться 

здійснювати або розраховувавши на якнайгірший випадок щодо значень вектора 

у, або орієнтуючись на деякі середні значення критерію і обмежень. 

У тих випадках, коли тільки відомо, що у yD
, критерій оптимальності 

призначається з умови забезпечення якнайкращого результату в найгіршому по 

невизначеності у випадку : 
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),(max)( yxQxQ
yDy



     (4.35) 

Аналогічно для обмеження можна записати 

                                         

),(max)( yxgxg i
Dy

i
y



                 (4.36) 

Підставляючи (4.35), (4.36) в (4.24), (4.25), за відсутності інформації про 

чинники у (випадок невизначеності) приходимо до детермінованої задачі 

оптимізації: 

                                            

),(minmin yxQ
yDyDx 

     (4.37) 

де  

                             

....,,1,0),(min























miyxgxD i

Dy
      

Поява інформації про те, що у - випадкові величини, дозволяє вибрати 

критерій оптимальності переважнішим, ніж (4.35). Це пов'язано з тим, що знання 

законів розподілу в критерії (4.35) нічого нового не дає в порівнянні з випадком 

невизначеності. Тому критерій оптимальності і обмеження необхідно змінити так, 

щоб одержаний по них результат був якнайкращим «в середньому» для 

сукупності ситуацій, що задаються законом розподілу f(у). В цьому випадку ми 

відходимо в бік від «обережності», властивої функціям (4.35), (4.36), і йдемо на 

деякий ризик, пов'язаний з тим, що якнайкраще при цьому розв‘язання може і не 

бути оптимальним в кожній конкретній ситуації. 

При відомих законах розподілу як критерій оптимальності можна 

використовувати математичне очікування (середнє значення) випадкової функції 

Q(х, у): 

                                  

  
 yDy

ydfyxQyxQMxQ )(),(),()(

    (4.38) 

або квадрат стандартного відхилення значення функції Q(х,у) від заданого 

рівня  Q+: 
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yDy

ydfQyxQQyxQMxQ )(),(),()(
22

  (4.39) 

або імовірність того, що випадкова величина Q(х,у) перевищить деякий 

заданий рівень  Q- : 

                                      QyxQPxQ ),()(       (4.40) 

тощо. 

Використовуючи вирази типу (4.38) - (4.40) як критерій оптимальності і 

обмежень, для випадку відомих законів розподілу приходимо до однієї з таких 

задач стохастичного програмування. 

Усереднена задача стохастичного програмування. Знайти вектор керованих 

змінних х, який забезпечує 

                                                   

)(),(min ydfyxQ

yDyx



              (4.41) 

за умови 

                                 

....,,2,1,0)(),( miydfyxg

yDy
i 


    (4.42) 

За наявності інформації про закони розподілу випадкових чинників, заданих 

з точністю до вектора параметрів , вирази (4.38) - (4.40) стають функціями від 

цих змінних. При цьому про вектор  нічого не відоме, крім того, що він 

належить сфері D. В цьому випадку необхідно використовувати комбінований 

критерій, що поєднує в собі вираз (4.35) і один з виразів (4.38) - (4.40). Це 

дозволяє перейти від задачі (4.34) до однієї із задач стохастичного програмування. 

Наприклад, усереднена задача стохастичного програмування в цьому випадку 

формулюється так. Знайти вектор керованих x, який забезпечує 

                                         

),(),(maxmin 
 

ydfyxQ

yDyDx
           (4.43) 

за умови 

                                  
  ....,,2,1,0),( pmiyxgP i 

           (4.44) 
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Таким чином визначення оптимального розв‘язання х, незалежного від 

конкретної реалізації у, зводиться до розв‘язання задачі нелінійної оптимізації 

(4.13), в якій статистична природа початкової задачі (4.34) виявляється тільки на 

етапі обчислення критерію оптимальності і обмежень. 

При визначенні оптимального розв‘язання після того, як стають відомими 

значення у, задача (4.34) аналогічна звичайній детермінованій задачі оптимізації. 

При цьому різним реалізаціям випадкових чинників у, взагалі кажучи, 

відповідають різні оптимальні розв‘язання х=х(у), тобто при зміні умов в задачі 

оптимізації ми можемо перебудовувати оптимальне розв‘язання [30, 92]. 

Таким чином, процес пошуку оптимального розв‘язання в задачах 

проектування як при багатокритерійній оптимізації, так і при обліку випадкових 

чинників практично зводиться до числового розв‘язання детермінованої задачі 

нелінійної оптимізації. 

 

4.3 Математичне моделювання процесу  відновлення функціонування 

телекомунікаційної мережі в режимі надзвичайних ситуацій  

Служба (система) відновлення функціонування телекомунікаційних мереж 

відноситься до класу складних і дорогих організаційно-технічних систем. 

Мінімізація витрат на її створення і підтримку дозволять заощадити кошти і 

направити їх на подальший розвиток стаціонарної мережі. Виходячи із задач, які 

має вирішувати служба відновлення, очевидні два напрями робіт щодо її 

оптимізації. Перше – це підвищення живучості, сталості стаціонарної мережі. 

Другий напрям – створення гнучкої, мобільної служби відновлення. Неважко 

бачити, що підвищення сталості стаціонарної мережі не може бути доведене до 

рівня практичної неруйнівності, що дозволить відмовитися від служби 

відновлення взагалі; також неможливо створити таку досконалу службу 

відновлення, яка зведе час відновлення до нуля. 

Отже, обидва напрями є досить важливими і мають стати предметом 

наукових досліджень і проектних робіт, предметом уваги ЦОВЗ, НЦУ і 

операторів телекомунікацій. Сумарні витрати по обох напрямах повинні 
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мінімізувати витрати власників мереж на підтримку функціонування мереж в 

екстремальних умовах. Оптимізація задачі підвищення сталості 

телекомунікаційної мережі безпосередньо пов'язана з можливістю прогнозування 

місць і масштабів вірогідних руйнувань мережі. Результати прогнозування 

руйнувань повинні стати початковими даними для задачі підвищення сталості 

телекомунікаційних мереж. 

При цьому задача підвищення сталості мережі полягає в захисті тих 

елементів мережі, вірогідність руйнування яких найбільш висока, а також в 

організації обхідних шляхів, паралельних ліній передачі, підготовці заздалегідь 

засобів відновлення, маючи на увазі, що неруйнованою мережу зробити 

неможливо, а задача зводитися до створення такої мережі, витрати на руйнування 

якої в багато разів перевищують витрати на її зміцнення, тобто мають бути 

застосовані такі методи і засоби посилення елементів мереж, підвищення міцності 

мережі в цілому, вартість яких була б значно менше вартості руйнування 

елементів мережі [47, 48]. 

Математично задача зводиться до пошуку максимуму між витратами на 

руйнування і зміцнення мережі: 

 

                                     =max[C(A) – d(A)]; AS;  

 

Де С(А) – втрати на руйнування безлічі елементів А мережі S, 

        d(A) – витрати для відновлення мережі S 

 

 Дана задача називається задачею атаки. У реальних умовах повинні 

бути вирішені n задач атаки місць найвірогіднішого руйнування. 

 Оскільки будь-яке зміцнення мережі не виключає її руйнування, то 

рано чи пізно така подія відбудеться, і в цьому випадку повинна бути вирішена 

задача відновлення функціонування мережі. У задачі відновлення 

телекомунікаційних мереж повинні бути визначені відновні засоби, які необхідні 

для забезпечення заданого рівня послуг телекомунікацій споживачам в умовах 
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зруйнованої мережі, вартість яких є мінімальною при різних варіантах 

відновлення. 

                                         

|

1

min ,k

k i k

C
 

  
   

де 
|

kС  - вартість k-го відновного засобу на l-му елементі мережі. 

 Як відзначалось, задачею відновлення часто є не тільки відновлення 

зруйнованої мережі, але й організація додаткової тимчасової мережі в зоні 

надзвичайних ситуацій. У цьому випадку проводиться пошук мінімуму витрат на 

організацію нової мережі на базі усіх можливих технічних варіантів. 

 

Висновки до розділу 4 

1. На основі аналізу критеріїв оптимізації ефективності роботи системи 

управління телекомунікаційної мережі майбутнього виконане моделювання 

процесу управління мережею майбутнього і запропонована математична модель 

СУ, яка дозволить провести її оптимізацію з метою покращення показників 

надійності інфокомунікаційної мережі, що діє в умовах непрогнозованих відмов 

трактів, каналів і обладнання у період надзвичайної ситуації. 

2. Розроблена математична модель мережі і проведена оцінка її 

функціонування в найскладніших умовах надзвичайного стану для вибору 

вагомих і впливових показників якості управління мережею і виконання 

подальших досліджень. 
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ВИСНОВКИ 

1. Визначено тенденції створення систем управління телекомунікаційними 

мережами майбутнього. Досліджено концепцію побудови моделі TMN 

Міжнародного союзу електрозв‘язку з питань телекомунікацій (ITU); моделі 

Smart TMN Форуму управління телекомунікаціями (TeleManagement Forum – TM 

Forum).  

2.Проведено порівняльний аналіз принципів побудови систем управління 

мереж майбутнього. Визначено необхідність розробки нового підходу до 

побудови систем управління, тому що мережі майбутнього більш не є 

автономними, самодостатніми домініонами, вони стали частиною бізнес-процесів. 

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.  

3. Розроблено методику визначення факторів, які обумовлюють 

функціональні можливості систем управління майбутнього на базі теорії 

випадкових процесів.  

4. Представлено метод розрахунку затримки проходження інформації, за 

допомогою якого знаходять залежність затримки від різних параметрів, що 

визначають характеристику та структуру мережі. На основі розрахунку отримано 

залежності затримки одержання інформації від інтенсивності надходження вимог, 

від швидкості, а також випадкових процесів. Ці дані дозволяють мінімізувати 

затримку при різних умовах. Запропоновані методи охоплюють новітні 

технологічні рішення.  

5. У загальному випадку завадостійкість залежить як від способу приймання, 

так і від вигляду переданих сигналів. Запропонований алгоритм оптимального 

прийому реалізує завадостійкість, близьку до потенційної. Обмеження пов‘язане з 
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використанням при прийнятті рішення оцінок зразків сигналів, що не позбавлені 

впливу завад.  

6. На підставі наведеного науково-методичного апарату вперше 

запропоновано методику оптимального прийому на базі теорії випадкових 

процесів, яка на відміну від існуючих, враховує фазо-різницеву модуляцію високих 

порядків та удосконалено методику побудови сигналів.  

7. На основі аналізу критеріїв ефективності роботи системи управління 

інфокомунікаційної мережі виконане моделювання процесу управління мережею і 

запропонована математична модель СУ, яка дозволить провести її оптимізацію з 

метою покращення показників надійності інфокомунікаційної мережі, що діє в 

умовах непрогнозованих відмов трактів, каналів і обладнання у період 

надзвичайної ситуації. 

Сукупність досягнутих наукових результатів, отриманих під час проведення 

дисертаційного дослідження, дозволили вирішити наукове завдання розробки 

методики побудови системи управління інфокомунікаційними мережами 

майбутнього, здатної забезпечити підвищення достовірності керуючої інформації 

та мінімізацію її затримки. 
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