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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасні інфокомунікаційні мережі є надскладною 

інфраструктурою і для ефективного виконання своїх функцій потребують 

ефективної системи управління (СУ), тому необхідно розвивати загальну теорію 

оптимальних СУ, розробляти нові принципи побудови пристроїв для оптимального 

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

самонавчання та самоорганізації. 

Аналіз науково-технічної літератури показує, що проблемам синтезу 

різноманітних оптимальних та адаптивних СУ, розвитку теорії оптимізації та теорії 

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

Кловський Д.Д., Шеннон К., Якубайтіс Е.А., Лазарев В.Г., Нейман В.І.,        

Поспєлов Г.С., Зайцев Г.Ф., Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Лапа В.Г., Лернер А.Я., 

Льюс Р.Д., Нестерук В.Ф. та інші.     

Широке впровадження новітніх інфокомунікаційних технологій та швидке 

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

послугами інфокомунікацій, необхідність інтеграції СУ мережами, послугами, 

діяльністю оператора телекомунікацій у єдину СУ свідчить про потребу удосконалення 

методів управління та синтезу СУ сучасними інфокомунікаційними мережами. 

Головним призначенням СУ інфокомунікаційними мережами є виконання завдань 

управління, які забезпечують функціонування та ефективне використання ресурсів усіх 

мереж оператора і гнучке надання послуг інфокомунікацій з визначеними показниками 

якості та надійності як в звичайних умовах, так і в надзвичайних ситуаціях. 

Одним з ефективних способів підвищення використання каналів та 

з’єднувальних ліній на інфокомунікаційних мережах в умовах, що змінюються, є 

динамічний розподіл потоків інформації, що забезпечує адаптацію плану розподілу 

шляхів передачі інформації: порядок їхнього вибору при встановленні зв’язку між 

кореспондуючими вузлами комутації (ВК), до умов, що змінюються на мережі 

(локальним перевантаженням на окремих напрямках або ділянках мережі, 

ушкодженням каналів або їх пучків, виходу з ладу окремих ВК і т.п.), дозволяє 

найбільш ефективно використовувати наявні на даний момент ресурси і тим самим 

мінімізувати затримку при передачі повідомлень або пакетів. 

Сучасні системи інфокомунікацій за своїми функціями і структурою 

відносяться до класу великих систем. При цьому мають ряд особливостей, серед 

яких випадковий характер зовнішніх впливів і стійкість щодо них характеризують 

широкий клас систем проблемно-орієнтованого типу, що використовуються для 

обробки сигналів управління. Тому на практиці традиційні методи оптимального 

прийому неприйнятні. Якщо зміни умов функціонування достатньо плинні і 

прогнозовані, то вдаються до адаптивних методів в умовах непередбачених  

ситуацій – методи обробки сигналу мають бути інваріантними. Найбільш широким 

спектром інваріантних властивостей володіє процедура ранжирування вхідних 

відліків, яка перетворює їх на послідовність цілих чисел – рангів, залежних від 

відносного рівня даного відліку серед спостережуваної множини. Ранги володіють 



багатьма властивостями, а теорія рангових процедур значно ефективніша ніж 

непараметричні методи для практичного застосування.  

Таким чином, наукове завдання полягає у розробці методики підвищення 

ефективності функціонування систем управління інфокомунікаційними мережами 

на базі динамічного розподілу потоків інформації та рангової обробки інформації на 

вхідних каналах інфокомунікаційних систем, що дозволить покращити параметри 

системи управління для поліпшення показників якості.  

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

напрям досліджень відповідає тематиці науково-дослідних робіт Державного 

університету телекомунікацій. Результати дисертаційної роботи знайшли 

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

та розподілом потоків телекомунікаційної мережі» (держ. реєстр. №0117U003604). 

Впровадження результатів досліджень підтверджується відповідними актами.   

Мета й задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розв’язання 

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

мережами інфокомунікацій для підвищення ефективності її функціонування з 

використанням динамічного управління потоками інформації та рангових методів 

прийому сигналів. 

Для досягнення мети розв’язуються такі наукові задачі: 

виконання порівняльного аналізу та дослідження методів побудови СУ 

інфокомунікаційними мережами, методів побудови систем, що мають здатність до 

самопристосування, самонавчання та самоорганізації; 

розробка структури СУ діяльністю оператора телекомунікацій; 

розробка функціональної моделі СУ мережами інфокомунікацій; 

розробка методики послідовного наближення рішення до оптимального при 

розподілі потоків інформації для підвищення ефективності функціонування СУ 

інфокомунікаційними мережами; 

визначення залежності ймовірності вибору обхідного шляху від коефіцієнта 

використання каналів, а також залежність середнього часу затримки в мережі від 

використання каналів у випадку статичного (постійних маршрутів) і динамічного 

(динамічної маршрутизації) розподілів пакетів; 

дослідження ефективності застосування теорії рангових процедур на вхідних 

каналах інфокомунікаційних систем; 

розробка алгоритму оптимального прийому сигналів на фоні завад за 

допомогою рангових методів в умовах апріорної невизначеності. 

Об’єкт дослідження – процес управління мережами інфокомунікацій. 

Предмет дослідження – оптимізація параметрів СУ інфокомунікаційними 

мережами для підвищення ефективності її функціонування. 

Методи досліджень. Для досягнення поставлених в дисертаційній роботі задач 

використано методи теорії інформації, теорії оптимальних систем управління, теорії 

потенційної завадостійкості і теорії статистичних рішень, методи статистичного 

моделювання. 



Наукова новизна здобутих результатів роботи полягає у наступному: 

1. Запропоновано для сфери управління інфокомунікаціями використовувати 

концепцію TMN з врахуванням  положень Smart  TMN та композитний підхід на базі 

комбінації технологій CORBA – Java. 

2. Дістала подальшого розвитку структура СУ діяльністю оператора 

телекомунікацій, а також визначено місце системи управління мережами 

інфокомунікацій в її структурі. Розроблено функціональну модель СУ мережами 

інфокомунікацій згідно з ідеологією взаємодії відкритих систем, концепцій TMN та 

Smаrt TMN. 

3. Вперше розроблено методику послідовного наближення рішення до 

оптимального для розподілу потоків в інфокомунікаційних мережах. Доведено 

оптимальність розподілу потоків на мережі інфокомунікацій, що забезпечує 

мінімізацію затримки пакету в мережі. 

4. Розроблено алгоритм оптимального прийому сигналів на фоні завад за 

допомогою рангових методів в умовах апріорної невизначеності, що дозволяє 

побудувати адаптивні системи управління в умовах непередбачених ситуацій.  

Проведені наукові дослідження дають можливість розв’язати одну із задач 

підвищення показників якості систем управління інфокомунікаційними мережами за 

допомогою оптимізації параметрів цих систем з використанням динамічного 

управління та алгоритмів ранжування. 

Практичне значення отриманих результатів.  

Проаналізовано основні принципи побудови СУ сучасними 

інфокомунікаційними мережами та основні існуючі концепції побудови систем 

управління. Встановлено, що реалізація завдання управління мережами 

інфокомунікацій є ефективною на основі наступних технологій: модель TMN 

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

TMN Форуму управління телекомунікаціями (TeleManagement Forum – TM Forum); 

модель IETF, що заснована на стандартних базових засобах мережного управління 

(Network Management Framework) мережі INTERNET; модель з застосуванням 

технології управління CORBA. 

Визначено перспективні напрямки розвитку СУ. Система управління 

інфокомунікаційними мережами оператора має бути органічною складовою 

частиною єдиної системи управління діяльністю (СУД). СУД забезпечує 

автоматизацію процесів оперативного управління діяльністю підприємства у 

відповідності з моделлю ТОМ (Telecom Operаtіons Mаp) форуму TM Forum.  

Удосконалено методику перерозподілу потоків для великих 

інфокомунікаційних мереж, тобто застосовувати динамічне управління потоками на 

мережі в умовах, що змінюються. Розраховано середній час затримки в мережі від 

використання каналів у випадку статичного (постійних маршрутів) і динамічного 

(динамічної маршрутизації) розподілів пакетів при збільшенні коефіцієнта 

використання каналів на 20% і наявності двох і чотирьох  допустимих шляхів 

передачі пакетів. Встановлено, що динамічна маршрутизація ефективна тільки при 

середньому використанні каналів (0,3-0,6), а динамічне управління розподілом 



потоків інформації найбільш ефективно в умовах тяжінь, що змінюються, і/або 

можливих пошкоджень на мережі.  

Основні результати дисертаційної роботи знайшли застосування в науково-

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

потоків телекомунікаційної мережі» (номер держреєстрації №0117U003604). 

Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи використовуються в 

навчальному процесі Державного університету телекомунікацій. Впровадження 

результатів досліджень підтверджуються відповідними актами, наведеними в 

додатку до дисертаційної роботи.   

Особистий внесок здобувача. В дисертації узагальнено результати досліджень, 

виконаних автором самостійно [3, 6, 13, 14] та у співавторстві [1-2, 4-5, 7-12, 15]. 

Особисто автором здійснена розробка загальної концепції дисертації та вибір 

об’єкту, визначено мету і задачі роботи, обрано та обґрунтовано методи досліджень. 

В наукових публікаціях у співавторстві автору належать: провідна роль у виборі та 

обґрунтуванні напряму досліджень, постановка задач на різних етапах виконання 

роботи, аналіз та інтерпретація одержаних результатів.  

В статтях з співавторами [4, 11-13, 16, 17] автором проведені теоретичні та 

експериментальні дослідження, обґрунтування висновків. В наступних роботах 

здобувачу належить: – розрахунок параметрів системи управління з використанням 

ранжування [1]; – аналіз основних переваг інфокомунікаційних мереж [2]; – 

проаналізовано основні властивості складних систем [5]; – проаналізовано вплив 

адитивних завад на системи з постійними параметрами [7]; – дослідження 

ефективності використання багатопозиційних сигналів в мережах LTE [8]; – 

розрахунок параметрів демодуляторів сигналів у тропосферних каналах [9]; – 

порівняння алгоритмів ідентифікації статичних об’єктів [10]. Наукові положення, 

що виносяться на захист, та висновки і рекомендації дисертації належать автору. 

Основна частина отриманих в дисертації результатів доповідалась автором особисто 

на міжнародних науково-технічних конференціях.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні результати 

дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на науково-технічних 

конференціях та семінарах професорсько-викладацького складу і наукових 

співробітників Державного університету телекомунікацій; на Міжнародній науково-

технічній конференції «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології»  2015 

р., Київ; на VI Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми 

інформатизації» 2016 р., Київ; на Х Міжнародній науково-технічній конференції 

«Проблеми телекомунікацій» 2016 р., Київ; на ІV Міжнародній науково-технічній 

конференції «Актуальні проблеми забезпечення інформаційної та кібернетичної 

безпеки» 2017 р., Київ; на ІХ Міжнародній науково-технічній конференції 

«Проблеми інформатизації» 2017 р., Київ.   

Публікації. На тему дисертаційної роботи опубліковано 17 наукових праць, з 

них: 12 статей в науково-технічних журналах, збірниках наукових праць та  

5 матеріалів доповідей на науково-технічних конференціях. 



Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг роботи складає 178 сторінок друкованого тексту, у тому числі містить 28 

рисунків, 1 таблицю, 4 сторінки документів, що підтверджують впровадження 

результатів досліджень. Список використаних джерел на 13 сторінках містить 117 

найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність та доцільність поставленої теми 

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

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

роботи і їх практичне значення, викладена загальна характеристика роботи. 

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

дисертації. 

У першому розділі досліджено та проаналізовано основні принципи побудови 

СУ сучасними інфокомунікаційними мережами. В теоретичних дослідженнях зі 

створення СУ в даний час займає центральне місце проблема оптимального 

управління, яка зводиться до мінімізації або максимізації критерію якості. Задачу 

проектування оптимальної системи можна сформулювати в такий спосіб: задано 

об’єкт управління (ОУ) або процес; знайти закон управління або керуючу 

послідовність впливів, завдяки якій сукупність критеріїв якості системи досягає 

максимуму або мінімуму. 

Проаналізовано основні існуючі концепції побудови систем управління: модель 

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

Smart TMN Форуму управління телекомунікаціями (TeleManagement Forum – TM 

Forum); модель IETF, що заснована на стандартних базових засобах мережного 

управління (Network Management Framework) мережі INTERNET; модель з 

застосуванням технології управління CORBA. Встановлено, що реалізація завдання 

управління мережами інфокомунікацій можлива за допомогою кожної з цих 

технологій і практично є однаково ефективною. 

Проведено порівняльний аналіз існуючих платформ управління. Визначено 

необхідність розробки нового підходу до побудови систем управління, оскільки 

мережі більше не є автономними, самодостатніми домініонами, вони стали 

частиною бізнесів-процесів. У міру того як мережа здобуває усе більше значення в 

повсякденних ділових процедурах, управління мережами стало складовою частиною 

управління системами. Споживачі мережних послуг зацікавлені не стільки в 

доступності і продуктивності підсистем, стільки в надійній роботі системи в цілому. 

Ключовими концепціями сучасного управління є наскрізне управління від краю до 

краю, управління рівнем послуг і управління відповідно до заданих правил. 

Наскрізне управління має на увазі можливість контролю над усіма компонентами 

бізнес-процесу – включаючи програмне забезпечення й операційну систему, базу 

даних і систему транзакцій, сервери і мейнфрейми, елементи локальної і глобальної 

мережі – як єдиного цілого. 



В розділі сформульовано наукове завдання дослідження, яке полягає у 

розробці методики підвищення ефективності систем управління 

інфокомунікаційними мережами на базі динамічного розподілу потоків інофрмації 

та рангової обробки інформації на вхідних каналах інфокомунікаційних систем.   

У другому розділі визначено перспективні напрямки розвитку систем 

управління. Система управління інфокомунікаційними мережами оператора має 

бути органічною складовою частиною єдиної системи управління діяльністю. СУД 

забезпечує автоматизацію процесів оперативного управління діяльністю 

підприємства у відповідності з моделлю ТОМ (Telecom Operаtіons Mаp) форуму TM 

Forum. Згідно цієї моделі основні бізнес-процеси підприємства – постачальника 

послуг інфокомунікацій – мають бути організовані у відповідності з 4-рівневою 

ієрархією, де на верхньому рівні знаходиться споживач послуг – клієнт, а на 

нижньому – мережна інфраструктура. 

Загальна структура створюваної перспективної СУД та місце СУМ у її 

структурі мають відповідати рис. 1.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель перспективної СУД 

 

Функціональна модель СУМ (системи управління мережею та інфраструктурою 

– Network аnd Systems Mаnаgement Processes – рівень 4 моделі ТОМ TM Forum) 

базується на ідеології взаємодії відкритих систем, концепціях TMN та Smаrt TMN.  
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Для перетворення інформації в знання про 
закономірності і тенденції 
використовується технологія Data Mining 
(«витяг даних»), що забезпечує виявлення 
схованих залежностей між даними у 
великих їхніх масивах і що дозволяє 

здійснювати аналіз тенденцій 

 

(On-Line Analytical 

Processing – аналітика в 

реальному часі) – технологія 
багатомірного аналізу даних, 
що дозволяє глянути на них з 
різних сторін 

 

Стратегічне управління забезпечує 

обґрунтування, вироблення і реалізацію 

довгострокових цілей і задач виробничого, 

науково-технічного, економічного, 

організаційного і соціального характеру, 

регулює діяльність організації доти, поки 

намічені цілі і задачі не будуть досягнуті, а 

також забезпечує зв'язок підприємства з 

зовнішнім ринковим середовищем. 

Система управління 

мережами 

інфокомунікацій 

Системи управління 
взаємовідносинами з 
клієнтом (Customer 
Relationship Management 
— CRM). 
 

 

Призначення автоматизованих систем 

бюджетування – проведення аналізу в 
рамках цілком визначених бізнес-процесів: 

у них реалізується параметрична модель 
процесів, у якій ролі всіх учасників відомі, 
і залишається тільки визначити їхній 
«внесок» у формування бюджету. 

 

 

Перспективна система 
управління послугами 
оператора телекомунікацій 

згідно моделі ТОМ 



Склад, структура та взаємодія процесів управління, груп функцій та сфер даних 

СУМ відповідає моделі рис. 2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: RАS = Relіаbіlіty, Аvаіlаbіlіty аnd Survіvаbіlіty (відновлюваність, готовність, 

живучість) 

 

Рис. 2.  Робочі процеси, групи функцій та сфери даних СУМ 

 

У третьому розділі проведено дослідження принципів динамічного управління 

потоками інформації. Динамічне управління потоками забезпечується або 

організацією внутрішньо вузлового управління потоками викликів та встановленням 

з’єднань на кожному вузлі, або організацією управління потоками на мережі 

інфокомунікацій в цілому. Динамічне управління потоками на мережі в цілому 

здійснюється двома основними шляхами – управлінням об’ємом потоків, що 

передаються по мережі і управлінням розподілом на мережі потоків. Під 

динамічним управлінням об’ємом потоків розуміється як управління обмеженням 

вихідного навантаження від усіх або частини ВК, так і управління об’ємом 

вихідного навантаження, що створюється безпосередньо абонентськими пунктами. 

Для великих мереж, особливо якщо потрібно перерозподіляти потоки, тобто 

застосовувати динамічне управління потоками на мережі в умовах, що змінюються 
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пропонується використовувати методику послідовного наближення рішення до 

оптимального.  

Об’єм потоку пакетів, що надходить у ВКі  знаходиться за виразом 
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λі,j – обєм потоку пакетів, що надходять на ВКі і призначені для передачі на ВКj, 

пакетів/с. 

N – загальна кількість вузлів комутації в мережі. 

Загальний об’єм потоку, що надходить в мережу 
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Середній час затримки передачі пакету по мережі 
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де klkl TТ ,,  , 
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,   – загальний об’єм потоку, що надходить на гілку βl,k; 

μ – інтенсивність обслуговування пакету або час передачі пакету; 

Сі – пропускна спроможність каналу (гілки) βі, пакетів/с; 

уі – навантаження уі=λі/μ. 

Методику послідовного наближення можна віднести до класу ітераційних 

методів і полягає у виконанні послідовності ітерації та кроків ітерацій. Процес 

розсіювання потоків методом послідовного наближення розглянуто на моделі. 

Нехай задана орієнтовна мережа, зображена на рис. 3. В мережу надходять два 

потоки пакетів інформації: λ1,4=2 пакета/с і λ3,2=1 пакет/с. 

 Для наведеного прикладу побудовано дерева шляхів для наявних двох потоків: 

λ1,4 та λ3,2 для всіх ітерацій. На третій ітерації не отримано ні одного прийнятого 

розсіювання, процес оптимізації розподілу потоків на цьому закінчується.  



Таким чином, отримано розподіл потоків (крок 2 другої ітерації), при якому  

Тсер 2,2=1,514 с. 

 
Рис. 3. Приклад мережі до використання методу послідовного наближення 

 

Передача пакетів при динамічному управлінні потоків пакетів забезпечується 

не тільки по прямому шляху, а й по будь-якому з наявних  обхідних  шляхів в 

залежності  від ситуації на мережі. Імовірність зайнятості ресурсів цього шляху 

обумовлена імовірністю зайнятості ресурсів пам’яті на ВК, через які проходить цей 

шлях, і/або імовірністю зайнятості віртуальних каналів. На рис. 4 приведено графіки 

залежності імовірності Р вибору обхідного шляху від коефіцієнта використання 

каналів ρ при наявності двох, трьох і чотирьох допустимих напрямків (шляхів) 

передачі пакетів. 
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Рис. 4. Графіки залежності імовірності Р вибору обхідного шляху від коефіцієнта 

використання каналів ρ при наявності двох, трьох і чотирьох допустимих  

напрямків (шляхів) передачі пакетів  

Як видно з рис. 4, імовірність Р вибору одного з N-1 обхідних шляхів є 

невеликою як при малих значеннях ρ (навантаження невелике, а тому немає 

необхідності використовувати не прямий, а обхідний шлях), так і при великих 

значеннях ρ. Оскільки обхідний шлях звичайно є більш довгим шляхом, то вибір 

його для передачі приводить до підвищення загального коефіцієнта використання 

каналів. Нехай коефіцієнт використання збільшується рівномірно по мережі на α, 

тоді 

λ1,4 

λ3,2 

λ1,4 

λ3,2 

ВК3 

ВК1 ВК2 ВК4 



Р≈ρ(1+α)(1-[ρ(1+α)]
N-1

),                                                (5) 

 

причому ця залежність є доречною при ρ<1/(1+α). На рис. 5 представлені графіки 

залежності Р від ρ при використанні обхідних шляхів з врахуванням, що α=20%. 
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Рис. 5. Графіки залежності Р від ρ при використанні обхідних шляхів  

з врахуванням, що α=20% 

 

На рис. 6 зображено графіки залежності середнього часу затримки в мережі від 

використання каналів у випадку статичного (постійних маршрутів) – крива τ1 – і 

динамічного (динамічної маршрутизації) розподілів пакетів при α=20% і наявності 

двох (N=2) – крива τ2 – і чотирьох (N=4) – крива τ3 – допустимих шляхів передачі 

пакетів. Як видно з рис. 10, динамічна маршрутизація ефективна тільки при 

середньому використанні каналів.  
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Рис. 6. Графіки залежності середнього часу затримки в мережі від  

використання каналів 

 

Таким чином, динамічне управління розподілом потоків інформації найбільш 

ефективно в умовах тяжінь, що змінюються, і/або можливих пошкоджень на мережі. 
 

У четвертому розділі проведено дослідження прикладних аспектів рангової 

обробки інформації на вхідних каналах інфокомунікаційних систем. 



Рангом і-го елементу ix  масиву вибіркових значень X  вважається  

порядковий номер iR  цього елементу в варіаційному ряді, тобто: 
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Формально процедуру обчислення рангу можна представити у вигляді: 
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n – загальна кількість елементів в масиві вибіркових значень. 

Сукупність рангів  nRR ,...,1  усіх елементів вибірки 
n

xx ,...,
1

 утворює деяку 

перестановку чисел від 1 до n. Згідно гіпотези випадковості усі такі перестановки 

рівноймовірні. Отже, незалежно від конкретного закону розподілу вихідної вибірки 

 nxx ,...,1  спільний розподіл рангів  nRR ,...,1  є рівномірним: 

 

!

1
),...,( 1

n
RRP n  .                 (8) 

 

Представлений алгоритм виявлення сигналу на фоні завад (рис. 7) ілюструє 

порівняння параметричного і непараметричного методів підходу до прийому 

сигналів. 

Аналіз методів виявлення сигналу показує, що наведений перелік інваріантних 

перетворень не є, безумовно, вичерпним, але він підтверджує неоднозначність 

вибору перетворень масиву S. Критерієм вибору є не тільки дослідження заданих 

інваріантних властивостей рівня неправдоподібних тривог до виду розподілу, але і 

максимально можливе зберігання інформації про сигнал, що дає змогу його виявити. 

Ранжирування має інваріантні властивості. 

Похибка оцінювання функції розподілу за значенням п не впливає на 

інваріантні властивості рангів. З асимптотичної еквівалентності рангів випливає, що 

при великих обсягах вибірки можна наближено вважати 

 

 0/  ii xnFR  ,              (9) 

 

причому точність росте зі збільшенням п. 
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Рис. 7. Алгоритм виявлення сигналів на фоні завад 

 

 



 

Якщо вид розподілу вхідної вибірки відомий, то вираз (9) можна перетворити: 

 









  0/1

n

R
Fx i

i  ,     (10) 

 

де ν – параметр оцінки роботи визначника;  

  0/1  xF  - функція, обернена до інтегральної функції розподілу   0/ xF . 

Отже, при збільшенні п втрати інформації за рахунок ранжирування 

асимптотично зменшуються і вхідну вибірку можна відновити. 

Гнучкість процедури ранжирування забезпечує можливість вирішення 

широкого кола задач виявлення сигналів в умовах непараметричної апріорної 

невизначеності. Унікальною особливістю рангів у порівнянні з непараметричними 

перетвореннями інших типів є також можливість практично повного відновлення 

вихідної інформації. Тому можна зробити висновок: при вирішенні задачі 

мінімізації помилкових тривог за допомогою ранжирування досягається висока 

ефективність виявлення сигналу. Ранги за своєю суттю є дискретними величинами, 

що приймають до того ж цілочисельні значення. Тому для їх обчислення 

вимагаються найпростіші операції типу порівняння і підсумовування. 

 Існує деяка неоднозначність у визначенні рангів, тому вибір способу 

ранжирування в значній мірі залежить від прийнятої процедури формування 

вибіркових масивів, що містять досліджувану (“сигнальну”) Х і опорну (“завадову”) 

Y вибірки. У зв'язку з цим  синтез рангових виявників спочатку зводиться до 

організації масивів Х та Y. Вибір процедури формування досліджуваного і опорного 

масивів проводиться евристично. 

Склад досліджуваної вибірки цілком визначається структурою виявника, видом 

і параметрами прийнятого сигналу і не залежить від того, які алгоритми обробки 

надалі застосовуються. 

Однією з важливих задач, пов'язаних з ранговою обробкою інформації, є 

питання про місце переходу від вхідних даних до рангів. Аналіз показує, що 

процедуру ранжирування можна проводити практично на будь-якому етапі обробки 

і кожний з відповідних методів ранжирування має свої переваги і недоліки. Усі 

методи ранжирування можна розбити на дві групи. 

1. Ранжирування до детектора. У цьому методі перехід від вхідних даних до 

рангів проводиться в лінійній частині виявника. Особливість цього методу 

ранжирування полягає в тому, що обсяги ранжированих вибірок великі (порядку 

декількох сотень), тому повною мірою виявляються асимптотичні властивості 

рангів, зокрема, можливість наближеного відновлення вихідної інформації. Завдяки 

цій обставині рангові додетекторні виявники володіють високою завадостійкістю, 

близькою до потенційно досяжної. Проте рангові алгоритми цієї групи мають і 

недоліки: технічна реалізація процедури ранжирування у високочастотних ланцюгах 

виявників сигналів є досить складною, а в деяких випадках і нерозв'язною задачею. 

2. Ранжирування після детектора. За цим методом ранжирування здійснюється 

в низькочастотній частині виявника після детектування сигналу, внаслідок чого 

технічне здійснення цієї операції істотно спрощується. Особливістю даного методу є 



 

те, що більша частина процедур первинної обробки є такою ж, як і в традиційних 

системах. Це, з одного боку, відкриває можливість модернізації вже існуючих 

систем шляхом введення до них нескладних пристроїв рангової обробки без 

корінної перебудови їхньої структури; з іншого боку - забезпечується 

універсалізація самого пристрою рангової обробки, тому що специфіка конкретних 

сигналів і завад враховується традиційною обробкою, а самі рангові процедури 

післядетекторного виявлення досить однотипні. Недолік даного методу 

ранжирування - малі обсяги ранжированих вибірок (порядку декількох десятків), що 

знижує ефективність виявлення порівняно з потенційно досяжними результатами. 

Ці втрати завадостійкості особливо відчутні в області малих рівнів помилкових 

тривог (10
-5

 і нижче). 

Вибір місця переходу від вибіркових даних до рангів, складу досліджуваних і 

опорних вибірок цілком визначає алгоритм ранжирування. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Сформульовані в дисертаційній роботі наукові положення дають змогу 

вирішити завдання підвищення ефективності СУ інфокомунікаційними мережами з 

використанням динамічного управління та рангових методів прийому сигналів. 

В дисертаційній роботі отримано такі теоретичні та науково-практичні 

результати: 

1. Досліджено основні існуючі концепції побудови систем управління: модель 

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

Smart TMN Форуму управління телекомунікаціями (TeleManagement Forum – TM 

Forum); модель IETF, що заснована на стандартних базових засобах мережного 

управління (Network Management Framework) мережі INTERNET; модель з 

застосуванням технології управління CORBA. Встановлено, що реалізація завдання 

управління мережами інфокомунікацій можлива за допомогою кожної з цих 

технологій і практично є однаково ефективною.  

2. Проведено порівняльний аналіз існуючих платформ управління. Визначено 

необхідність розробки нового підходу до побудови систем управління, оскільки 

мережі більше не є автономними, самодостатніми домініонами, вони стали 

частиною бізнесів-процесів. У міру того як мережа здобуває усе більше значення в 

повсякденних ділових процедурах, управління мережами стало складовою частиною 

управління системами. Споживачі мережних послуг зацікавлені не стільки в 

доступності і продуктивності підсистем, стільки в надійній роботі системи в цілому. 

Ключовими концепціями сучасного управління є наскрізне управління від краю до 

краю, управління рівнем послуг і управління відповідно до заданих правил. 

Наскрізне управління має на увазі можливість контролю над усіма компонентами 

бізнес-процесу - включаючи програмне забезпечення й операційну систему, базу 

даних і систему транзакцій, сервери і мейнфрейми, елементи локальної і глобальної 

мережі - як єдиного цілого.  

3. Запропоновано для сфери управління інфокомунікаціями використовувати 

концепцію TMN з врахуванням  положень Smart  TMN та композитний підхід на 

базі комбінації технологій CORBA – Java. 



 

4. Розроблено структуру системи управління діяльністю оператора 

телекомунікацій, а також визначено місце системи управління мережами 

інфокомунікацій в її структурі. 

СУД забезпечує автоматизацію процесів оперативного управління діяльністю 

підприємства у відповідності з моделлю ТОМ (Telecom Operаtіons Mаp) форуму TM 

Forum. Згідно цієї моделі основні бізнес-процеси підприємства - постачальника 

послуг інфокомунікацій - мають бути організовані у відповідності з 4-рівневою 

ієрархією, де на верхньому рівні знаходиться споживач послуг - клієнт, а на 

нижньому - мережна інфраструктура. Система управління інфокомунікаційними 

мережами оператора має бути органічною складовою частиною єдиної системи 

управління діяльністю.  

5. Розроблено функціональну модель системи управління мережами 

інфокомунікацій згідно з ідеологією взаємодії відкритих систем, концепцій TMN та 

Smаrt TMN. СУМ має рівневу ієрархічну структуру (рівні елементів мережі, 

управління елементами мережі, управління мережею), і, при цьому є четвертим  

рівнем моделі - системи управління мережею та інфраструктурою (Network аnd 

Systems Mаnаgement Processes) моделі ТОМ TM Forum. 

6. Запропоновано систему динамічного управління потоками інформації на 

мережі інфокомунікацій представляти у виді двох основних підсистем: 

- розподіленої підсистеми динамічного управління шляхами передачі потоків; 

- централізованої (або децентралізованої) підсистеми динамічного управління 

структурою мережі та обмеженням навантаження. 

7. Пропонується систему динамічного управління потоками будувати як 

комбіновану, централізовано-розподілену систему управління, яка являє собою 

сукупність адміністративних, економіко-математичних методів, засобів 

обчислювальної техніки й автоматики, а також засобів службового зв'язку. 

8. Розроблено методику послідовного наближення рішення до оптимального 

для розподілу потоків в інфокомунікаційних мережах. Доведено оптимальність 

розподілу потоків на мережі інфокомунікацій, що забезпечує мінімізацію затримки 

пакету в мережі. 

9. Проаналізовано залежність ймовірності вибору обхідного шляху від 

коефіцієнта використання каналів, а також залежність середнього часу затримки в 

мережі від використання каналів у випадку статичного (постійних маршрутів) і 

динамічного (динамічної маршрутизації) розподілів пакетів. Доведено, що 

динамічна маршрутизація більш ефективна при середньому використанні каналів. 

10. Сформульовано основні підходи до динамічного розподілу ресурсів, що 

виконується системою динамічного управління потоками: 

- динамічне управління шляхами передачі інформації (адаптивна 

маршрутизація); 

- динамічне управління обсягом переданої по мережі інформації (обсягом 

навантаження). 

11. Досліджено принципи реалізації методів управління об’ємом потоку на 

лінії, методи реалізації управління потоком інформації між вихідним та вхідним 

вузлами комутації, а також методи управління потоком при доступі до мережі. 



 

12. Встановлено, що гнучкість процедури ранжирування забезпечує 

можливість вирішення широкого кола задач виявлення сигналів в умовах 

непараметричної апріорної невизначеності.  

13. Проаналізовано задачу мінімізації помилкових тривог за допомогою 

ранжирування. Встановлено унікальну особливість рангів порівняно з 

непараметричними перетвореннями інших типів. Критерієм вибору є не тільки 

дослідження заданих інваріантних властивостей рівня неправдоподібних тривог до 

виду розподілу, але і максимально можливе зберігання інформації про сигнал, що 

дає змогу практично повного відновлення вихідної інформації, тобто високу 

ефективність виявлення сигналу. Ще однією перевагою є те, що ранги за своєю 

суттю є дискретними величинами, що приймають цілочисельні значення, тому для 

їх обчислення вимагаються найпростіші операції типу порівняння і підсумовування. 

14. Розроблено алгоритм оптимального прийому багатопозиційних сигналів на 

фоні завад за допомогою рангових методів в умовах апріорної невизначеності.  

 Представлені дослідження та розроблені методики охоплюють новітні 

технологічні рішення, дозволяють оптимізувати параметри СУ 

інфокомунікаційними мережами, здійснювати більш ефективне та досконале 

управління і доцільні до впровадження на системах інфокомунікацій. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Дищук А.С. Методика підвищення ефективності систем управління 

інфокомунікаційними мережами. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. – Державний 

університет телекомунікацій, Київ, 2018. 

Дисертація присвячена розв’язанню науково-технічних задач по підвищенню 

ефективності  систем управління інфокомунікаційними мережами. Проаналізовано 

методи побудови систем управління інфокомунікаційними мережами, методи 

побудови систем, що мають здатність до самопристосування, самонавчання та 

самоорганізації. Запропоновано для сфери управління інфокомунікаціями 

використовувати концепцію TMN з врахуванням  положень Smart  TMN та 

композитний підхід на базі комбінації технологій CORBA – Java. Розроблено 

структуру системи управління діяльністю оператора телекомунікацій, а також 

визначено місце системи управління мережами інфокомунікацій в її структурі. 

Розроблено функціональну модель системи управління мережами інфокомунікацій 

згідно з ідеологією взаємодії відкритих систем, концепцій TMN та Smаrt TMN. 

Дістав подальшого розвитку метод послідовного наближення рішення до 

оптимального для розподілу потоків інформації. Доведено оптимальність розподілу 

потоків на мережі з комутацією пакетів, що забезпечує мінімізацію затримки пакету 

в мережі. Сформульовано основні підходи до динамічного розподілу ресурсів, що 

виконується системою динамічного управління потоками: динамічне управління 

шляхами передачі інформації (адаптивна маршрутизація); динамічне управління 

обсягом переданої по мережі інформації (обсягом навантаження). Встановлено 

унікальну особливість рангів порівняно з непараметричними перетвореннями інших 

типів. Критерієм вибору є не тільки дослідження заданих інваріантних властивостей 

рівня неправдоподібних тривог до виду розподілу, але і максимально можливе 

зберігання інформації про сигнал, що дає змогу практично повного відновлення 

вихідної інформації, тобто високу ефективність виявлення сигналу. Розроблено 

алгоритм оптимального прийому багатопозиційних сигналів на фоні завад за 

допомогою рангових методів в умовах апріорної невизначеності.  

Отримані результати дозволяють здійснити з визначеною вірогідністю 

оптимізацію параметрів сучасних систем управління інфокомунікаційними 

мережами з використанням принципів динамічного управління та рангових методів 

прийому сигналів, котрі ефективно підвищують показники якості систем управління 

і доцільні до впровадження. 

Ключові слова: інфокомунікації, мережа, система управління, ТMN, 

оптимізація, потоки, затримка, об’єм навантаження, ранг. 
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Дыщук А.С. Методика повышения эффективности систем управления 

инфокоммуникационными сетями. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.12.02 – телекоммуникационные системы и сети. – Государственный 

университет телекоммуникаций, Киев, 2018. 

Диссертационная работа посвящена решению научно-технических задач по 

повышению эффективности  систем управления (СУ) инфокоммуникационными 

сетями. Проанализированы методы построения СУ телекоммуникационными 

сетями, методы построения систем, которые имеют способность к 

самоприспособлению, самообучению и самоорганизации.  

Предложено для сферы управления инфокоммуникациями использовать концепцию 

TMN с учетом положений Smart TMN и композитный подход на базе комбинации 

технологий CORBA - Java. Разработана структура системы управления 

деятельностью оператора телекоммуникаций, а также определено место системы 

управления сетями инфокоммуникаций в ее структуре.  

Разработана функциональная модель системы управления сетями 

инфокоммуникаций согласно идеологии взаимодействия открытых систем, 

концепций TMN и Smаrt TMN. Получил дальнейшее развитие метод 

последовательного приближения решения к оптимальному для распределения 

потоков информации. Доказано оптимальность распределения потоков на сети с 

коммутацией пакетов, который обеспечивает минимизацию задержки пакета в сети. 

Определено зависимость вероятности выбора обходного пути от коэффициента 

использования каналов, а также зависимость среднего времени задержки в сети от 

использования каналов в случае статического (постоянных маршрутов) и 

динамического (динамической маршрутизации) распределений пакетов. 

Сформулировано основные подходы к динамическому распределению ресурсов, 

которое выполняется системой динамического управления потоками: динамическое 

управление путями передачи информации (адаптивная маршрутизация); 

динамическое управление объемом переданной по сети информации (объемом 

нагрузки). Установлена уникальная особенность рангов по сравнению с 

непараметрическими преобразованиями других типов. Критерием выбора является 

не только исследования заданных инвариантных свойств уровня неправдоподобных 

тревог к виду распределения, но и максимально возможное хранения информации о 

сигнале, что позволяет практически полностью восстановить исходную 

информацию, то есть высокую эффективность обнаружения сигнала. Разработан 

алгоритм оптимального приема многопозиционных сигналов на фоне помех с 

помощью ранговых методов в условиях априорной неопределенности.  

Полученные результаты разрешают осуществить с заданной достоверностью 

оптимизацию параметров современных СУ инфокоммуникационными сетями с 

использованием принципов динамического управления и ранговых методов приема 

сигналов, которые эффективно повышают показатели качества СУ и целесообразны 

к внедрению. 



 

Ключевые слова: инфокоммуникации, сеть, система управления, ТMN, 

оптимизация, потоки, задержка, объем нагрузки, ранг. 

 

SUMMARY 

 

Dyshchuk A.  Methodology for increasing the efficiency of control systems by 

infocommunication networks. – Manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of engineering 

science in specialty 05.12.02 – Telecommunication systems and networks. – State 

University of Telecommunication, Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted the decision of scientific and technical tasks on the 

increase of efficiency of control system by telecommunication networks. The methods of 

construction of control system by telecommunication networks are analyzed.  

It is proposed for the sphere of information communications management to use the 

concept of TMN taking into account the provisions of Smart TMN and the composite 

approach based on the combination of technologies CORBA - Java. The structure of the 

management system for telecommunications operator activity is developed, as well as the 

place of the system of management of networks of infocommunications in its structure.  

The functional model of the system of management of networks of infocommunications is 

developed in accordance with the ideology of interaction of open systems, concepts TMN 

and Smarrt TMN. Got further development method of progressive approximation of 

decision to optimum for distributing of streams of information. The optimumness of 

distributing of streams is proved on a network with commutation of packages, which 

provides minimization of delay of package in a network. The basic going is formulated 

near dynamic allocation of resources, which is executed the system of dynamic 

management streams: dynamic management the ways of information transfer (adaptive 

routing); dynamic management the volume of the information passed on a network (by the 

volume of loading). A unique feature of the ranks is established in comparison with non-

parametric transformations of other types. The criterion for choosing is not only the study 

of the given invariant properties of the level of unlikely alarms to the type of distribution, 

but also the maximum possible storage of information about the signal, which allows for 

virtually complete restoration of the source information, that is, high efficiency of 

detection of the signal. The algorithm of optimal reception of multiposition signals against 

the background of disturbances using the ranked methods under a priori uncertainty 

conditions is developed. 

The received results allow conducting with the greater probability optimization of 

parameters of modern control systems by infocommunication networks using the 

principles of dynamic control and ranking methods of receiving signals which effectively 

raise parameters of quality of control systems and expedient to introduction.  

Key words: infocommunication, network, control system, ТMN, optimization, 

streams, delay, volume of loading, rank. 


