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Дисертація присвячена вирішенню актуальної наукової проблеми, що
полягає в розробці науково-методологічних основ ідентифікації і управління
об'єктами інформаційної гетерогенної мережі на основі самоорганізації і має
важливе наукове і практичне значення.
Проаналізовано сучасні технології обробки, зберігання та передачі
інформації,

які

використовують

когнітивний

підхід

роботи

мережі.

Досліджено перспективні технологій віртуалізації мережних функцій,
основані на

програмній зміні топології і оптимізації радіодоступу,

технологіях що забезпечують віддаленої обробки і зберігання даних.
Визначено протиріччя між необхідністю розвитку інфраструктури таких
мереж і відсутністю методології ідентифікації та управління їх об'єктів.
Запропоновано концепцію інформаційної гетерогенної мережі, наділеною
функціями самоорганізації, де в якості основи використані технології, що
забезпечують віртуалізацію мережних функцій та автоматизацію роботи з їх
побудови, управління і вирішення питань стійкості в процесі експлуатації з
урахуванням принципів функціонування мереж різних типів і видів.
Досліджено

методи

моделювання

таких

мереж,

за

результатами

запропоновано використовувати індуктивний метод самоорганізації моделей
на основі нейромережного підходу.
Досліджено способи розпізнавання та ідентифікації об'єктів в сучасних
мережах зв'язку, шляхи їх уніфікації. Визначено, що першочерговими
завданнями є вирішення проблем: розпізнавання і подальша ідентифікація ІoT
пристроїв; створення універсальної системи ідентифікації і контролю за
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наданням послуг операторами зв'язку; заміна SІM- карт на більш досконалий
ідентифікатор. Розроблено методику ідентифікації об'єктів мережі на основі
використання розподілених баз даних, яка дозволяє адаптивно і безпечно
підтримувати настройки конфіденційності користувачів пристроями ІoT в
мережі з розподіленою базою ідентифікації на основі методів зберігання,
коригування та пошуку інформації. Запропоновано алгоритм забезпечення
конфіденційності даних від ІoT пристроїв за допомогою технології
Blockchaіn,

який

дозволяє

спроектувати

потрібну

за

функціоналом

інформаційну мережу, де можливе спільне відстеження та управління
об'єктами інформаційної мережі декількома операторами зв'язку.
В

роботі

інформаційної

проаналізовано
мережі.

взаємодію

Розроблено

сегментів

модель

гетерогенної

оптимальної

роботи

інформаційних систем в умовах конфлікту. Доведено, що дана модель
дозволяє саморегулювати взаємовплив двох інформаційних систем рівня
доступу. Досліджено системи екстремального регулювання в якості основи
для

побудови

інформаційних

мереж,

здатних

самоналаштовуватися.

Запропоновано новий підхід до побудови системи з саморегулюванням і
запам'ятовуванням екстремуму параметрів мережі, розробці на їх основі
оптимальних конфігурацій. Суть даного підходу полягає в моніторингу стану
інформаційної мережі та запам’ятовування екстремумів параметрів, на основі
яких

інтелектуальна

підсистема

формує

конфігурації

з

найкращими

параметрами. Це дає можливість зменшити час і вартість налаштування
інформаційної мережі.
Проведено дослідження максимальних значень інтенсивності потоків
даних при адаптивній маршрутизації. Результати дослідження підтвердили
доцільність використання адаптивної маршрутизації, яка дозволяє підвищити
ефективність інформаційної системи за рахунок визначення найкоротшого
маршруту.

Даний

підхід

дозволяє

визначити

максимальне

значення

інтенсивності потоків даних між окремими вузлами мережі з урахуванням
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ієрархії їх розташування і відстані між ними, а отримане значення
інтенсивності потоків даних використовувати при проведенні їх розподілу в
процесі адаптивної маршрутизації інформаційних потоків.
Запропоновано інформаційну технологію синтезу гетерогенної мережі на
базі методу підвищення відмовостійкості за рахунок обхідних маршрутів, яка
дозволяє

розробити

ефективну

архітектуру

мережі

з

підвищеними

показниками живучості. Розроблено модель перерозподілу потоків інформації
на серверах в кризових ситуаціях. В її основі лежать алгоритм роботи
серверного обладнання об’єднаного в NLB-кластер для вирішення проблем
безперебійного обслуговування запитів від об’єктів гетерогенної мережі.
Запропонована модель дозволяє підвищити відмовостійкість системи на 7%, а
також збільшити кількість оброблених запитів від обладнання користувачів,
що обслуговуються мережею. Розроблено програмне забезпечення, засноване
на методах адаптивної маршрутизації здатне перерозподіляти навантаження
на серверах для підвищення відмовостійкості мережі.
Впровадження результатів дисертаційного дослідження в практичну
діяльність операторів зв'язку дозволяє підвищити показники ефективності її
роботи на 7%, збільшення кількість абонентів на 2-3%, зменшення кількості
працівників з розгортання і підтримки мережі до 20%.
Ключові слова: інформаційна гетерогенна мережа, розпізнавання,
ідентифікація,

управління,

самоорганізація,

нейромережний

підхід,

взаємовплив, відмовостійкості.

ABSTRACT
Bondarchuk

A.P.

Mеthodologіcal

basеs

of

іdеntіfіcatіon

and

managеmеnt of objеcts of іnformatіon hеtеrogеnеous nеtwork on thе basіs of
sеlf-organіzatіon. - Thе manuscrіpt.
Thе thеsіs for thе dеgrее of doctor of tеchnіcal scіеncеs, spеcіalty 05.13.06
«Іnformatіon Tеchnology». – Statе Unіvеrsіty of Tеlеcommunіcatіons, Kyiv, 2018.
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The thesis is devoted to the solution of the actual scientific problem, which
consists of the development of the methodological foundations of the identification
and management of objects of the information heterogeneous network on the basis
of self-organization and has important scientific and practical significance.
The modern technologies of processing, storage and transfer of information
using the cognitive approach of network operation are analyzed. Prospective
technologies of virtualization of network functions based on software change of
topology and radio access optimization, technologies that provide remote
processing and storage of data are explored. There is a contradiction between the
need to develop the infrastructure of such networks and the lack of a methodology
for identification and management of their objects. The concept of informational
heterogeneous network with the functions of self-organization is proposed, where
the technologies, providing virtualization of network functions and automation of
work on their construction, management and solution of stability issues in the
process of exploitation taking into account the principles of functioning of
networks of different types and types that are used as the basis. The methods of
modeling such networks are investigated, according to the results it is suggested to
use the inductive method of self-organization of models on the basis of a neural
network approach.
The methods of recognition and identification of objects in modern
communication networks and the ways of their unification are investigated. It is
determined that the priority task is: recognition and further identification of IoT
devices; the creation of a universal system of identification and the control over the
provision of services by telecommunication operators; Replacing the SIM cards to
a more complete identifier. The method of identifying network objects based on the
use of distributed databases is developed, which allows to adapt and securely
maintain the confidentiality settings of users of IoT devices in a network with a
distributed identification database based on the methods of storage, correction and
information retrieval. An algorithm for data privacy protection from IoT devices
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with the help of Blockchain technology is proposed, which allows us to design a
functional information network, which can be shared tracking and managing
information network objects by several communication operators.
The interaction of segments of a heterogeneous information network is
analyzed in this work. The model of optimal operation of information systems in a
conflict situation is developed. It is proved that this model allows to self-regulate
the mutual influence of two information systems of access level. The systems of
extreme regulation are investigated as the basis for construction of information
networks capable of self-adjusting. A new approach to the construction of a system
with self-regulation and memorization of the extreme of network parameters and
the development of optimal configurations based on them is proposed. The essence
of this approach is to monitor the state of the information network and to memorize
the extremes of the parameters on the basis of which the intelligent subsystem
forms the configurations with the best parameters. This reduces the time and cost of
setting up the information network.
The study of maximum values of the intensity of data streams with adaptive
routing was conducted. The results of the study confirmed the feasibility of using
adaptive routing, which allows to increase the efficiency of the information system
by determining the shortest route. This approach allows you to determine the
maximum value of the intensity of data flows between individual nodes of the
network, taking into account the hierarchy of their location and the distance
between them, and the resulting value of the intensity of data flows use during their
distribution in the process of adaptive routing of information flows.
The information technology of synthesis of a heterogeneous network on the
basis of a method of increase in fail safety at the expense of bypass routes, which
allows to develop effective architecture of a network with the raised survivability
indices is offered. The model of redistribution of information streams on servers in
crisis situations is developed. Are its cornerstone an algorithm of operation of the
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server hardware integrated in a NLB cluster for the solution of problems of
continuous service of requests from objects of a heterogeneous network.
The offered model allows to increase fail safety of system by 7% and also to
increase amount of the processed requests from the equipment of the users serviced
by a network. The software based on methods of the adaptive routing is developed
it is capable to redistribute loading on servers for increase in fail safety of a
network. Implementation of results of a dissertation research in practical activities
of telecom operators allows to increase the performance indicators by 7%, to
increase the number of subscribers by 2-3%, to reduce the number of employees in
the deployment and support of the network by 20%.
Kеywords: іnformatіon hеtеrogеnеous nеtwork, rеcognіtіon, іdеntіfіcatіon,
managеmеnt, sеlf-organіzatіon, nеural nеtwork approach, mutual іnfluеncе, faulttolеrancе.
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ВСТУП
Актуальність

теми.

Сучасні

телекомунікаційні

мережі

швидко

розвиваються, однак, на поточний момент існує ще безліч аспектів, які
потребують вирішення та стандартизації з метою задоволення вимог
операторів зв’язку. Передбачається, що нові мережі забезпечуватимуть більш
високу швидкість та якість телекомунікаційних послуг з урахуванням
зростаючих потреб клієнтів. Різнорідні та різнотипні мережі вимагають
ефективності та гнучкості процесів їх побудови та управління, що
узгоджується з концепціями синергії, які ґрунтуються на спільному
використанні

фізичних

ресурсів

різними

операторами,

службами

та

додатками. Підтримка існуючих функціональних можливостей мереж та їх
розширення потребує розробки нових парадигм для основних частин
мережної архітектури та гнучких систем доступу, які при цьому забезпечують
необхідні показники надійності. Технології взаємодії різнотипних мереж
мають поєднувати існуючі мережі і оптимізувати способи передачі даних між
системами незалежно від особливостей підключення, використаних пристроїв
або мережі. Це особливо важливо для операторів зв’язку, оскільки
оптимізація способів передачі і прийому даних дозволяє створити нові значні
переваги для клієнтів.
Надскладна

інфраструктура

сучасних

телекомунікаційних

мереж

потребує нових методів дослідження для забезпечення її розвитку та
надійного обслуговування. Для цього необхідно розвивати загальну теорію
оптимальних методів обробки та передачі інформації, розробляти нові
принципи побудови систем автоматичного управління, методи побудови
інформаційних мереж, систем, що мають здатність до самонавчання та
самоорганізації.
Вагомий внесок у вирішення завдань забезпечення ефективного
функціонування телекомунікаційних мереж, створення методів їх побудови,
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експлуатації та управління внесли багато вітчизняних та закордонних вчених,
таких як Афанасьєв В.В., Бертсекас Д., Гостєв В.І., Нейман В.І., Івахненко Г.І,
Зайцев Г.Ф., Окунєв Ю.Б., Стеклов В.К., Якубайтіс Е.А., Фінк Л.М., Шеннон
К. та інші. Проте, в їх роботах недостатньо уваги приділено розвитку методів
взаємодії телекомунікаційних мереж в умовах невизначеності. Тому на
сьогодні існує явне протиріччя між необхідністю розвитку інфраструктури
телекомунікаційних

мережі та відсутністю науково-методичного апарату

взаємодії телекомунікаційних мереж в умовах невизначеності.
Тому, на сучасному етапі розвитку науки і техніки важливим напрямком
є розробка моделей, методів управління як сегментами мережі, так і
взаємодією різних телекомунікаційних мереж для рішення технічних завдань.
Таким чином, на сьогодні актуальним є вирішення науково–прикладної
задачі

розробки

науково-методичного

апарату

для

взаємодії

телекомунікаційних мереж різного типу, які можуть доповнювати один
одного в умовах невизначеності на основі теорії управління.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Зміст роботи, її основні завдання відповідають державним науковотехнічним програмам, які були сформульовані в Законі України «Про наукову
і науково-технічну діяльність». Напрям дослідження роботи пов’язаний з
виконанням науково-дослідних робіт, в яких автор приймав участь.
Дисертаційна робота виконана у Державному університеті телекомунікацій в
науково-дослідних роботах: «Методика підвищення ефективності систем
управління на основі векторного синтезу» № 0118U0004552, “Управління
системами з складною динамікою в інфокомунікаціях” № 0115U002977.
Мета і задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи є підвищення
ефективності процесу управління об'єктами різнорідних телекомунікаційних
мереж на базі теорії управління.
Для досягнення поставленої мети і вирішення зазначеної проблеми
необхідно розв’язати наступні завдання:
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1. Провести аналіз основних завдань, щодо ефективної взаємодії
різнотипних мереж.
2. Визначити напрямки вирішення проблеми оптимізації параметрів
телекомунікаційних мереж на основі технології взаємодії.
3. Проаналізувати можливості використання інтелектуальних технологій
для автоматичного вирішення конфліктних ситуацій.
4. Дослідити

наукові

інструменти

моделювання

взаємодії

телекомунікаційних систем з ієрархічною топологією.
5. Розробити модель взаємодії двох рівноправних мереж в умовах
невизначеності.
6. Розробка

методики

аналітичної

імовірності

оцінки

якості

функціонування перспективних телекомунікаційних систем.
7. Апробувати

розроблені

методи,

моделі

та

алгоритми

для

підтвердження ефективності.
Об'єкт дослідження – процес взаємодії телекомунікаційних мереж в
умовах невизначеності.
Предмет дослідження – моделі і методи взаємодії телекомунікаційних
мереж в умовах невизначеності на базі теорії управління.
Методи досліджень. У дисертаційній роботі нові наукові результати й
висновки отримано на основі математичного аналізу та синтезу складних
нелінійних систем. Використано сучасні методи теорії систем і теорії зв’язку,
методи теорії інформації, теорії стійкості, теорії ігор, методи оптимального
управління, розпізнання, метод імовірнісної скаляризації, імітаційного
моделювання

та

методи

перевірки

результатів

дослідження

для

підтвердження основних положень теоретичних досліджень.
Наукова новизна роботи. У процесі теоретичних досліджень і
моделювання у дисертаційній роботі отримано наступні нові наукові
результати, а саме:
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1. Удосконалено методику управління об’єктами телекомунікаційної
мережі,

що

на

відміну

від

існуючих

підвищує

ефективність

їх

функціонування.
2. Розроблено алгоритм максимальної переваги в роботі базової станції
телекомунікаційної мережі в процесі взаємодії з іншими мережами.
3. Розроблено моделі взаємодії телекомунікаційних мереж та систем в
умовах неповної інформації про параметри системи.
4. Вперше

розроблено

методику

оцінки

якості

функціонування

перспективних телекомунікаційних систем, наукова новизна якої полягає в
тому, що вона ґрунтується на методі імовірнісної скаляризації та за рахунок
апарату

умовних

імовірностей

дозволяє

врахувати

особливості

функціонування телекомунікаційних систем на фізичному, канальному і
мережевому рівнях еталонної моделі взаємодії відкритих систем (ЕМВВС).
Практичне значення одержаних результатів.
1. Алгоритм

максимальної

переваги

в

роботі

базової

станції

телекомунікаційної мережі дозволяє підібрати оптимальні параметри для
кожної базової станції телекомунікаційної мережі враховуючи її місце
знаходження, що дозволяє зменшити вплив сусідніх станцій на 17%.
2. Модель взаємодії різнорідних систем радіодоступу, яка дозволяє
збільшити

пропускну

здатність

телекомунікаційної

мережі,

спрощує

процедуру роумінгу та спільне управління абонентськими пристроями
декількома операторами зв’язку.
3. Методика дозволяє врахувати особливості проектно-технічного рівня,
що реалізуються на канальному і мережевому рівнях телекомунікаційних
систем, що дозволить значною мірою знизити ступінь суб'єктивності
експертних оцінок і спростити процедуру прийняття експертного рішення
щодо якості проектних варіантів побудови телекомунікаційних систем.
Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи реалізовані в
рамках виконання науково-дослідних роботах, а також використовуються в
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навчальному процесі Державного університету телекомунікацій. Результати
роботи впроваджені в практичну діяльність Науково-технічного центру
Енергозв'язок, провайдера широкосмугового доступу компанії «Vega»,
інтегратора мережевого обладнання «АЙ ТІ ДЖИ», виробник мережевого
обладнання ТОВ «Хуавей Україна», що підтверджуються відповідними
актами, наведеними в додатку до дисертаційної роботи.
Особистий внесок здобувача. Нові наукові положення та результати
дисертації одержані особисто здобувачем. У дисертації не використовувалися
ідеї та розробки, що належать співавторам, з якими опубліковано наукові
праці. Усі наукові результати, що подаються до захисту одержано особисто
автором.
В роботах, що написані в співавторстві, особистий внесок здобувачу
належить: [1] проведення порівняльного аналізу підходів до побудови
білінгових систем; [2] запропоновано нові моделі інформаційних технології;
[3] розробка рекомендацій по організації систем передачі інформації та їх
взаємодії; [4] визначення архітектури персональних інформаційної мережі; [5]
розробка систем управління прикладними задачами ІоТ; [6] запропоновано
модель взаємодії різних сегментів телекомунікаційної мережі.
Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати
дисертації, практичні висновки і рекомендації, які одержано під час роботи,
апробовано та оприлюднено в ході: ХІ науково-технічної конференції
«Сучасні інфокомунікаційні технології» (11 грудня 2020 року), науково практичній конференція «Telecommunication: problems and innovation» (м.
Київ, ДУТ, 10 грудня 2020 року), науково-практичній конференції «Проблеми
комп’ютерної інженерії» (м. Київ, ДУТ, 2 грудня 2020 року), всеукраїнській
науково-технічній конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку IоT»
(м. Київ, ДУТ, 3 квітня 2020 року), VІІІ науково-технічній конференції
«Сучасні інфокомунікаційні технології»
року),

восьмої міжнародна

(м. Київ, ДУТ, 25 травня 2019

науково-технічна

конференція

«Проблеми
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інформатизації» (11 – 12 квітня 2017 року). Крім того основні положення і
результати дисертації, практичні висновки і рекомендації апробовано на
міжкафедральному

семінарі

ННІІТ

Державного

університету

дисертаційного

дослідження

телекомунікацій.
Публікації.

Основні

результати

опубліковані в 14 наукових працях. Всього опубліковано в наукових фахових
виданнях 7 статей (з них 1 одноосібно). Представлено 7 тез доповідей на
наукових та науково-технічних конференціях, з них 2 міжнародних. В рамках
досліджень опубліковано два навчальні посібники.
Обсяг і структура дисертації. Зміст дисертації викладено на 189
сторінках, ілюстровано 21 рисунками та 9 таблицями. Матеріали дисертації
складаються зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних
джерел з 117 найменувань, 2 додатків.

18

РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ПОБУДОВИ ТА МЕТОДІВ ВЗАЄМОДІЇ
СУЧАСНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
1.1 Конвергенція мережних інфраструктур.
Мережна

конвергенція

це

-

технології

побудови

однієї

телекомунікаційної мережі в якій ефективно надаються різні типи послуг які
традиційно

надаються

спеціалізованими

мережами

та

є

можливість

впроваджувати нові по мірі їх появи. Використання декількох режимів зв'язку
в одній мережі забезпечує зручність та гнучкість, що неможливо для окремих
інфраструктур.

Сьогодні

мережну

конвергенцію

частіше

називають

уніфікованими комунікаціями . Це включає:
- текстові повідомлення
- веб-серфінг

-

вивчення

послідовності

веб-сайтів

випадковим,

незапланованим способом або просто використання Інтернету для пошуку
чогось у пошуках.
- голос через IP (VoIP) - передача голосу та мультимедійного вмісту
через мережі Інтернет-протоколу (IP).
- потокове мультимедіа - відео- чи аудіовміст, переданий у стиснутому
вигляді через Інтернет і відтворюваний негайно, а не зберігається на
жорсткому диску.
- додатки для відеоконференцій - це живий візуальний зв’язок між двома
або більше людьми, які проживають в окремих місцях з метою спілкування.
- Інтернет-ігри -

запуск спеціалізованих

додатків,

електронні ігри чи відеоігри, на ігрових консолях або на

відомих як
персональних

комп'ютерах.
- Електронна комерція - купівля-продаж товарів і послуг, або передача
коштів або даних через електронну мережу, насамперед Інтернет.
До зближення мереж багато служб використовували різні мережні
інфраструктури, обладнання та протоколи для підключення до серверів.
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Сьогодні споживачі, підприємства, навчальні заклади та державні установи
використовують розширений набір типів засобів масової інформації [28,39].
Користувачі вимагають високої якості обслуговування та надійності
доступу , тоді як компанії та ІТ-адміністратори хочуть помірних витрат,
сумісності з різними стандартами, простоти модифікації та модернізації,
безпеки, конфіденційності та свободи від шкідливих програм.
З огляду на різноманітність послуг, з якими взаємодіють працівники, це
має технічний сенс для таких служб для всіх, хто використовує одну і ту ж
інфраструктуру. Стандартизація протоколів TCP / IP, Ethernet та WiFi - що
сприяє конвергенції мережі - пропонує передбачуваний досвід роботи
користувачів, дозволяє інтегрувати різні продукти та постачальників та
полегшує управління мережею для ІТ-адміністраторів.
У міру розвитку конвергенції мереж розробники мереж стикалися з
певними проблемами. Сам попит на пропускну здатність був, мабуть,
найбільш значним, оскільки всі програми та послуги використовують
переваги єдиної мережі. Оскільки додатки ставали все більш досконалими, а
користувачі обмінювались все більш багатим вмістом та даними, ранні
спроби зближення мережевих ресурсів часто переборюють.
З часом стало ясно, що ефективна конвергенція мережі полягає у
проектуванні, встановленні та обслуговуванні належного обладнання та
програмного забезпечення. Компанії почали планувати мати достатню
пропускну здатність, щоб підтримувати всі пристрої та служби, які матимуть
доступ до їх конвергентної мережі, і в мережу було вбудовано надмірність,
щоб забезпечити безперебійну роботу додатків під час будь-якого збою.
Проблеми безпеки
Коли зловмисні атаки відбувались на заблоковані мережі , зловмисники
могли отримати доступ лише до даних, що були в тій конкретній мережі, в
яку вони проникли; телекомунікації, замкнене телебачення та ПК працювали
в різних мережах, тому зловмисники могли одночасно отримувати доступ
лише до одного ресурсу. Як тільки всі ці ресурси використовують одну і ту ж
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інфраструктуру, зловмисник може отримати до них доступ через одну точку
доступу [9,81].
Спочатку

головним

занепокоєнням

було

прослуховування

або

несанкціоноване перехоплення VoIP, обмін повідомленнями про інший
трафік. Кінцеві точки UC, будь то настільні, ноутбуки чи IP-телефони, усі
підключаються до мережі передачі даних, і їх можна прослуховувати,
компрометуючи мережу в будь-якому місці вздовж маршруту передачі даних.
Провайдери IP-телекомунікацій у всьому світі щорічно втрачають сотні
мільйонів доларів через вкрадені послуги через платне шахрайство.
Конвергований голосовий та відеотрафік зазвичай використовує протокол
ініціювання сеансу (SIP) для управління дзвінками, але фактичний медіапотік
для дзвінка є окремим від цього потоку управління. Отже, можна
використовувати SIP для підробки менеджера дзвінків про те, який виклик він
контролює. Наприклад, зловмисник може сказати менеджеру дзвінків, що
дзвінок буде голосовим, але замість цього передаватиме відео високої
чіткості, по суті, обдурюючи власника системи більшими доходами від
відеотрафіку.
Vishing, форма фішингу, що підтримує VoIP, є ще однією проблемою
безпеки, пов’язаної з конвергенцією мережі. Застосовуючи основні прийоми
фішингу до нового набору інструментів, проглядачі використовують
підроблений ідентифікатор абонента або іншу інформацію про дзвінки, щоб
припустити, що вони телефонують офіційно, і змусити одержувачів розкрити
конфіденційну інформацію по телефону.
Відмова в обслуговуванні (DoS) - це вектор атаки, який мав нові додатки
у світі зведених мереж. Хоча це було практично невідомо з традиційною
телефонією,

сьогоднішній

зловмисник

може

прагнути

порушити

комунікаційну інфраструктуру на рівні робочого столу, заболочуючи або
збиваючи телефони - або на рівні шлюзу, виймаючи мережеві вузли, що
взаємодіють між корпоративною VoIP-установкою та зовнішнім світом .
Вони

також

можуть

атакувати

менеджерів

викликів

безпосередньо,
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використовуючи SIP або інші протоколи, щоб збити менеджера з
нескінченним потоком дійсних, але нечесних запитів сеансу.

1.2

Децентралізовані

та

самоорганізуючі

системи

управління

телекомунікаційними мережами
В наш час неможливо уявити щоденну діяльність без засобів зв‘язку, тим
паче без доступу в Інтернет за допомогою смартфона, планшета, ноутбука та
інших пристроїв. Популярною послугою є мобільний доступ в Інтернет.
Потреба людей в даній послузі зростає з кожним роком, тому безпроводові
мережі широко розвинені і представлені такими технологіями як Wi-Fi,
комплексом рішень 3G і 4G . Паралельно розробці нових стандартів і
технологій, що підвищують швидкість передачі даних проводять дослідження
нових

принципів

організації

зв'язку.

Один

з

них

-

безпроводові

самоорганізуючі мережі. На сьогоднішній день такі мережі можна зустріти
дуже рідко. Але по причині свого унікального принципу побудови , в
майбутньому , використання таких мереж дозволить зробити безпроводовий
зв'язок максимально надійним , стійким до різних видів збоїв, підвищить
рівень обслуговування і значно розширить спектр наданих послуг [62, 111].
Також безпроводові самоорганізуючі мережі називають динамічними або
ad hoc мережами. Вони дають можливість залишатись на зв‘язку саме в ті
моменти, коли комунікаційна інфраструктура пошкоджена. Адже головний
принцип, реалізований в самоорганізуючих мережах полягає в використанні
апарата абонента не тільки в якості кінцевого пристрою, а й в якості
ретранслятора. Тобто мережа створюється не базовими станціями , як в
стільникового зв'язку, не точками доступу Wi-Fi, а безліччю абонентів , що
знаходяться недалеко один від одного. Таким чином, повідомлення від
абонента «А» до абонента «Б» передається через пристрої інших абонентів. В
даний час даний принцип є важко реалізованим і незапитним. Перш за все,
немає таких завдань, які могли б вирішуватися за допомогою безпроводових
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самоорганізуючих мереж [76]. Однак, можна виділити деякі напрямки, де їх
спільне використання буде доцільним:
• мережа «розумного будинку». В даному випадку, смартфон, ноутбук
можуть виконувати роль ланки, яка буде пов'язувати прилади, датчики і
пристрої будинку з інтернетом, а також служити «пультом управління»
домашньої техніки [2, 15];
• масштабована мультисервісна мережа в межах будинку, району, міста,
країни, планети;
• реалізація концепції «Інтернет речей» - глобальна мережа, в якій кожен
предмет,

починаючи

від

розетки

і закінчуючи

літаком,

оснащений

мікрокомп'ютером з радіомодулем. Така мережа зможе балансувати технічну,
виробничу, управлінську, інформаційну та інші сфери діяльності людства .
За принципом побудови, самоорганізуючі мережі можна розділити на
однорангові і ієрархічні.
Однорангові мережі доцільно використовувати в локальному масштабі.
Місцем застосування може бути підприємство або офіс, де співробітники
отримають можливість оперативно обмінюватися інформацією, уточнювати
деталі, здійснювати конференції. В одноранговій мережі, по причині
відсутності пристроїв, що виконують розподіл адрес кінцевим абонентським
терміналам найбільш оптимальним способом є призначення статичних адрес
між учасниками мережі відповідним відділам організації. У цьому випадку
кожен співробітник отримує власний незмінний ідентифікатор, який
використовується для маршрутизації пакетів даних. Використання протоколу
IPv6 може стати універсальним способом ідентифікації пристроїв, що є
великим кроком до реалізації мультисервісних мереж нового покоління NGN.
Ієрархічні мережі можуть служити в якості мережі телефонії та передачі
даних. Таке рішення є виправданим по причині потреби зв'язувати велику
кількість пристроїв абонентів, а також в потребі в доступі до інформаційних,
розважальних та інших сервісів, які надає мережа Інтернет. Але тут
виникають труднощі при вирішенні проблем ефективної маршрутизації
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інформації через постійно змінну мережу, тому що комунікаційним
пристроям динамічної мережі доводиться самим визначати кращий спосіб
доставки інформації. Доцільно використовувати пристрій, який може
зберігати дані про місцезнаходження абонентів, а також відповідати за
транзит даних на значні відстані. Він повинен мати функції організації
пристроїв абонентів, які складають зону покриття мережі, на деякій відстані
від нього, яка буде розраховуватися залежно від максимальної кількості
ретрансляторів, через які може пройти повідомлення. Адресація в мережі
такого типу може бути реалізована двома способами, окрім використання
IPv6:
• метод розподіленого призначення адрес;
• метод централізованого ситуативного призначення адрес.
Безпроводові самоорганізуючі мережі можуть бути побудовані на основі
мереж стільникового зв'язку. Це дозволить звільнити велике число базових
станцій за рахунок значного розширення зони дії кожної з них. В даному
випадку базові станції грають роль центральних пристроїв, що призначають
адреси і проводять транзит трафіку. Використання принципу динамічної
мережі значно підвищує її надійність.
При виході з ладу базової станції абонентські термінали продовжують
функціонувати і підтримувати мережу в працездатному стані.
На даний момент найбільш зацікавленими в дослідженні та застосуванні
самоорганізуючих мереж є наступні сфери:
• військовий зв'язок;
• інтелектуальні транспортні системи;
• локальні мережі;
• безпроводові сенсорні мережі.
Вдосконалення

функціональних

і

споживчих

характеристик

безпроводових самоорганізуючих мереж, продовжує викликати підвищений
інтерес у фахівців в області безпроводових технологій. Ці перспективні
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безпроводові системи, здатні забезпечити мобільний зв'язок у будь-який час,
в будь-якому місці і з будь-якого пристрою [4,19].
Отже, роблячи висновки можна сказати, що динамічні мережі є
перспективними, адже вони не вимагають стаціонарної інфраструктури.
Інформація в них передається безпосередньо від пристрою до пристрою, при
цьому утворюється павутина з'єднань. Такі мережі можна використовувати в
місцях, де створення технічної бази традиційних безпроводових мереж
занадто ускладнене або економічно невигідне, наприклад у віддалених
районах або зонах бойових дій.
Децентралізоване

управління

мережею

характеризується

відсутністю єдиного центру управління мережею [21,44]. Його функції
перерозподіляються між безліччю систем управління мережею. Перевагами
такого підходу є:
- живучість системи управління;
- відсутня необхідність в високопродуктивних серверах;
- менші за порівняння з централізованим підходом обсяги обробляється
інформації і трафік службової інформації.
До недоліків даного підходу слід віднести:
- складність розмежування «зон відповідальності»;
- складність управління правами адміністраторів мережі;
- відсутність цілісної картини побудови мережі;
- суперечливість прийнятих рішень.
1.3 Методи формування розподілених баз даних
Різновидом баз даних з погляду їх формування, зберігання й
використання

є

використовуються

розподілені
в

бази

організації

даних.
комплексів

Ці

бази

даних

взаємопов’язаних

широко
АРМ

менеджерів, а також у системі об’єктивного інформаційного забезпечення
менеджменту.
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В

інформаційно-обчислювальних

системах,

які

використовують

комп’ютерну техніку, потреба переходу від традиційних до розподілених баз
даних зумовлена прагненням розв’язати суперечність між перевагою
розподіленого зберігання і ведення баз даних та потребою їх інтегрованого
використання як цілого [8, 65].
Розподілена база даних — це сукупність логічно пов’язаних баз даних
або частин однієї бази, які розпралелені між кількома територіально
розподіленою

комп’ютерною

технікою

і

забезпечені

відповідними

можливостями для управління цими базами чи їхніми частинами. Тож
розподілена база даних реалізується на різних просторово розосереджених
обчислювальних засобах разом з організаційними, технічними і програмними
засобами її створення та ведення.
До основних переваг розподіленої бази даних можна віднести:
- підвищення продуктивності системи за рахунок розпаралелення
процесів збирання та обробки даних;
- підвищення ефективності управління базами даних і поліпшення
експлуатаційних характеристик системи управління даними;
- досягнення збалансованості навантаження й синхронізації процесів
збирання й обробки даних;
- підвищення надійності й живучості системи;
- вдосконалення гнучкості, нарощуваності та модифікованості бази
даних;
- скорочення вартості організації і затрат на експлуатацію бази даних;
- збільшення обсягу збережених і доступних для обробки даних;
- зменшення обсягів даних, що пересилаються.
Розподілені бази даних можна ефективно використовувати в предметних
областях, які характеризуються:
- надто великими обсягами даних, що збираються, зберігаються й
обробляються;
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- фізичною розосередженістю місць збирання, зберігання й використання
даних;
- наявністю розвинених засобів обчислювальної техніки та мереж
передачі даних;
- можливістю збирання й обробки більшої частини інформації в місцях,
де вона виникає чи зберігається;
- необхідністю одночасного масового збирання й обробки інформації
тощо.
Ці особливості притаманні передусім виробничому об’єкту управління та
його предметним областям. Як предметні області можна використовувати
ресурси (матеріальні, трудові, фінансові тощо).
За способом розміщення розподілені бази даних поділяють на
зосереджені і розосереджені [97].
Зосереджені (або централізовані) розподілені бази даних фізично
розміщені в одному місці. Для обміну інформацією між окремими
(локальними) підбазами використовуються канали зв’язку прямого доступу.
Термін «канал зв’язку» (channel) щодо обміну інформацією означає засіб
передавання інформації (письмової, усної, формальної, неформальної тощо),
придатної

для

електронних

засобів

зв’язку.

Обмін

даними

між

взаємопов’язаними підбазами здійснюється без помітних обмежень на обсяги
й характер інформації, що передається. Такі бази даних мають цілу низку
переваг:
- простоту побудови;
- зведене до мінімуму дублювання інформації;
- максимальну уніфікацію методів зберігання, коригування та пошуку
інформації.
Проте бази даних, зосереджені в одному місці — вузлі мережі, — мають
чимало недоліків:
- при централізації зберігання значно збільшується час на передавання
інформації, а через це зростає й час реакції системи;
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- централізована система обмежена обсягами пам’яті комп’ютера тощо.
Розосереджені (або децентралізовані) розподілені бази даних фізично
розміщені в різних місцях — вузлах обчислювальної мережі. Обмін
інформацією між підбазами здійснюється з використанням каналів зв’язку. Як
підбази розподіленої бази даних можуть використовуватися зосереджені
(централізовані) бази даних і окремі (локальні) підбази. Обмін між
взаємозв’язаними

підбазами

здійснюється

здебільшого

результатною

(обробленою, узагальненою) інформацією. При виконанні запиту в таких
системах використовується декомпозиція запиту на підзапит до локальних
підбаз і паралельне виконання виділених підзапитів у різних вузлах
обчислювальної мережі.
Ці бази даних мають безперечні переваги порівняно з централізованими:
обсяги пам’яті обмежені пам’яттю не однієї обчислювальної машини (ОМ), а
сумарною пам’яттю ОМ, які містяться в усіх вузлах мережі; зменшуються
затрати на передавання інформації, оскільки в кожному вузлі перебуває та
інформація, яка необхідна конкретному користувачеві і за змогою забезпечує
всі його інформаційні потреби.
Проте розосереджена база даних призводить до неминучого дублювання
певної

частини

інформації,

безконтрольності

зростання

її

обсягів,

ускладнюючи водночас проблему зберігання несуперечливості інформації.
Розглянута

концепція

розподілених

баз

даних

набула

значного

поширення при функціонуванні розподіленої обробки інформації. При цьому
організація такої обробки інформації відбувається, як правило, в рамках
системи автоматизованого збирання й обробки інформації як в окремих
структурних ланках, так і по об’єкту управління в цілому.
Організаційною
інформації є

передумовою

те, що

в

застосування

розподіленої

обробки

умовах ринкової економіки, коли широко

впроваджуються в практику господарського механізму госпрозрахунок,
оренда тощо, розвиваються процеси децентралізації управління об’єктом.
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Технічною передумовою зазначених процесів є те, що набувають
поширення (і вельми ефективно) ПК, які прості в експлуатації та
обслуговуванні, мають відносно низьку вартість і малі габаритні розміри
тощо. Усе це дає змогу наблизити їх до місць масового виникнення,
первинного збирання, обробки й використання інформації щодо процесів, які
відбуваються у виробничо-господарській діяльності об’єкта управління, а
також розподілити ці ПК на всіх рівнях управління цього об’єкта.
В умовах системної обробки інформації, коли концепція розподіленої
обробки інформації реалізується на базі комплексів ПК і локальних мереж,
широко застосовуються АРМ керівників і фахівців різних рівнів об’єкта
управління.
На

великих

підприємствах,

об’єктах

управління,

наприклад,

комплекси

АРМ

доцільніше

на

промислових

будувати

за

ресурсозабезпечувальною ознакою тобто для збирання й обробки інформації
за окремими блоками (ресурсами): готовою продукцією, основними засобами
(фондами), матеріальними, трудовими й фінансовими ресурсами. Крім того,
виділяються центральні ПК (сервери) як для внутрішнього збирання зведеної
інформації по об’єкту управління в цілому, створення і зберігання
розподіленої бази (баз) даних тощо, так і для зв’язків з об’єктами управління
зовнішнього середовища.
За наявності зосередженої (централізованої) розподіленої бази (баз)
даних у них формуються не лише всі масиви з умовно-постійною
інформацією, а також і єдині масиви регламентуючої інформації та бібліотеки
описаних форм первинних і вихідних документів, стандартних текстівзаготовок і т. ін. АРМ менеджерів середнього та низового рівнів дістають у
готовому вигляді потрібну їм інформацію від цієї бази (баз) даних. Такий
спосіб створення й використання розподілених баз даних вигідний за
невеликих обсягів виробництва й коротких відстаней ПК низових і середніх
рівнів від центральної ПК. Розосереджена розподілена база (бази) даних, де
комплекси ПК згруповані за ресурсозабезпечувальною ознакою і становлять
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основу системи об’єктивного інформаційного забезпечення менеджерів
різних рівнів на великих об’єктах управління, у ринкових відносинах має
велике значення. За цих умов є реальна можливість своєчасно забезпечувати
всіх користувачів об’єктивною і вірогідною внутрішньою та зовнішньою
інформацією.
Оперативне забезпечення всіх користувачів може бути досягнуте за
рахунок організації мережі АРМ менеджерів.
Локальна обчислювальна мережа забезпечує колективне користування
загальними даними, дає змогу проводити різноманітні індивідуальні
обчислення

на

комп’ютері

тощо.

При

цьому зберігається

простота

спілкування з комп’ютерною технікою, водночас користувачам надається
можливість спільно працювати з даними та периферією, а також виникає
змога здійснювати обмін даними в реальному часі між різними АРМ.
АРМ менеджерів і фахівців, які є в системі об’єктивного інформаційного
забезпечення менеджменту, можуть функціонувати в різних типах локальних
обчислювальних мереж: із зірковою, кільцевою, гібридною структурами
зв’язку, з загальною шиною. До найпоширеніших локальних обчислювальних
мереж, які організуються при зазначеній системі, належать локальні мережі із
загальною шиною та кільцевою організацією зв’язку.
Технічне забезпечення цих мереж включає такі основні елементи:
- центральну машину локальної обчислювальної мережі (файл-сервер);
- набір комп’ютерів або робочих станцій, які використовують як АРМ;
- фізичне середовище передачі даних, сіткові адаптери тощо.
Кількісний склад цих елементів залежить від обсягів інформації, яка
функціонує в системі об’єктивного інформаційного забезпечення менеджерів
і фахівців.
Як центральна машина (файл-сервер) має застосовуватись комп’ютерну
техніку, укомплектовану швидкодіючим процесором з відповідним обсягом
дискової пам’яті.
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На робочих місцях як АРМ можуть використовуватися комп’ютерну
техніку середньої продуктивності.
Сіткова технологія завжди припускає використання СУБД як системний
набір інструментальних засобів. При виборі СУБД потрібно зважати на те, що
вона мусить забезпечувати оперативний доступ до даних, захист цілості
даних,

тобто

захист

від

апаратних

збоїв

та

програмних

помилок,

розмежування доступу та захист від несанкціонованого доступу, підтримку
спільної роботи кількох користувачів із загальними даними тощо. Крім того,
використовуються відповідні пакети та прикладні програми для обробки й
постачання інформації, потрібної всім користувачам [68, 95].
При розробці прикладних програм необхідно створити такий сценарій
діалогу користувача з комп’ютерною технікою, щоб його можна було
реалізувати у вигляді системного (багаторівневого) меню, кожна позиція
якого відповідає окремим об’єктам інформації чи їхнім елементам.
Активізуючи означену позицію меню, користувач за потреби зміг би в такому
разі мати доступ до відповідної технологічної операції та до масивів
необхідної бази даних тощо.
При організації системи об’єктивного інформаційного забезпечення
менеджменту в умовах локальної обчислювальної мережі має бути прийнята
концепція єдиної інформаційної бази для всієї системи. Це означає, що один
раз занесена в базу первинна інформація з місця її виникнення має в разі
потреби багаторазово використовуватися всіма користувачами цієї системи.
Тому така база має постійно підтримуватися з погляду її повноти й
вірогідності даних, а також бути надійно «замкненою» від несанкціонованого
втручання до її даних [70].
В

умовах

функціонування

систем

об’єктивного

інформаційного

забезпечення менеджменту альтернативою локальній обчислювальній мережі
для

об’єднання

різних

багатокористувацької

АРМ

у

обчислювальної

спільну

систему

є

системи

на

центрального

базі

створення

процесора та його периферії, наприклад, інтелектуальних відеотерміналів з
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обмеженою індивідуальною обчислювальною здатністю. Така система має
певні переваги над обчислювальною мережею, а саме:
- багатокористувацька система, як і локальна мережа, забезпечує спільне
використання системою всіх масивів, але зі швидшим доступом до диска;
- бази даних з локальною мережею пересилають усю інформацію на
робочу станцію, тобто на комп’ютерній техніці (АРМ), що дозволяє
ущільнити графік завантаження, а тому бази даних, які потребують частого
звертання до жорсткого диска, мають ліпші характеристики під час роботи в
багатокористувацькій обчислювальній системі;
- у разі експлуатації багатокористувацька обчислювальна мережа
потребує значно менших затрат, ніж локальна, за рахунок використання
пристроїв, значно дешевших порівняно з персональними комп’ютерами
(наприклад, інтелектуальних відеотерміналів).
Вибір того чи того способу об’єднання комп’ютерну техніку у єдиний
комплекс (систему) залежить від цілої низки факторів, пов’язаних з
територіальним розміром об’єкта управління; видом виробництва; обсягами
інформації, що циркулює цим об’єктом; величиною комплексу (кількістю ПК
у системі); повноваженнями, якими наділені користувачі цих комп’ютерів
(АРМ) тощо.
Тож об’єктивне інформаційне забезпечення менеджменту ґрунтується на
розподілених базах даних і розподіленій обробці інформації, які всебічно
характеризують об’єкт управління [43].
Таким чином, розподілена обробка інформації дає змогу:
- прискорити збирання й обробку інформації за рахунок максимального
наближення засобів обчислювальної та інформаційної техніки до місць, де
виникає ця інформація, обробляється й використовується менеджерами та
фахівцями різних рівнів;
- значно ефективніше задовольнити різноманітні й часто мінливі
інформаційні потреби управлінського персоналу, забезпечити необхідною
інформацією процеси прийняття рішень для оперативного управління;
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- знизити витрати на утримання всієї обчислювальної системи;
- збільшити гнучкість і піднести живучість системи (вихід з ладу однієї
комп’ютерної техніки не призведе до відмови всієї системи);
- менеджерам різних рівнів брати безпосередню участь у процесі
управління (в діалоговому режимі) й підвищити їхню відповідальність за
прийняті (або не прийняті) управлінські рішення;
- поступово (модульно) створювати обчислювальну систему за рахунок
зміни окремих периферійних технічних засобів і додавання нових, у тому
числі й комп’ютерної техніки [46].
1.4 Аналіз технологій забезпечення функціонування різнорідних
мережі
Швидко розвиваючий ринок телекомунікаційних послуг представляє
величезний виклик для традиційної архітектури мобільних широкосмугових
мереж.

Неоднорідність

мереж,

спричинена

різними

специфікаціями

обладнання безпроводового доступу, викликає великі проблеми, пов'язані з
управлінням та оптимізацією [69].
Протягом останнього десятиліття мобільний безпроводовий трафік
зазнав бурхливого зростання, в значній мірі обумовлений широким
застосуванням мобільних пристроїв. Оскільки послуги розвиваються від
традиційного голосового спілкування в режимі до соціальних мереж, розваг
та електронної комерції, кількість пристроїв та швидкість передачі даних
постійно зростає в геометричній прогресії. Однак широкий консенсус
передбачає, що мобільні мережі 4G не наблизяться до вимог, з якими мережі
стикнуться 2022-2025 роках. Оскільки ефективність безпроводових ліній
наближається

до

максимуму

майбутні

вдосконалення

можливостей

безпроводовий систем зв'язку альтернативно можна досягти шляхом
інновацій та оптимізації мережних інфраструктур. Безпроводові мережі 4G /
5G

характеризуються

неоднорідністю

через

змішане

використання

високодиверсифікованих технологій доступу. Тому оператори мережі
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пропонують

конкретні

вимоги

до

постачальників

обладнання

щодо

економічно ефективних та енергозберігаючих рішень. Проаналізуємо основні
парадигми що здатні підвищити ефективність мереж: віртуалізація мережних
функцій

(NFV),

програмований

радіодоступ

(SDR)

та

програмно-

конфігуровані мережі (SDN). Розглядається можливість інтеграції SDR / SDN
із NFV для мобільних мереж 4G / 5G. NFV використовує стандартну
технологію ІТ-віртуалізації для консолідації декількох типів мережного
обладнання на стандартних великих обсягах серверах, комутаторах і
запам'ятовуючих пристроях. Таким чином, оператори можуть створювати
мережі для розгортання мережених послуг на стандартних пристроях [7,104].
SDN дозволяє розробникам телекомунікаційних програм керувати
мережними ресурсами так само просто, як звичайними обчислювальними
ресурсами. Для підтримки програмованості мережі зовнішніми програмами,
SDN відокремлює площину управління від площини даних із відкритими
інтерфейсами з централізованим контролером та пристроями переадресації
пакетів. З одного боку, програмний контролер функціонує як площина
управління, з іншого боку, мережні пристрої стають простими пристроями
переадресації пакетів, що представляють площину даних.

модуляція

передавача генерується або визначається комп'ютером. Архітектура SDN,
підтримує стандарт OpenFlow та організовує тестування відповідності
пристроїв із підтримкою SDN. В архітектурі SDN мережеві пристрої
спрощуються за допомогою додатків, управління та інфраструктури. Функції
нижніх двох рівнів називаються контролером і комутатором Open-Flow, які
відповідають площині управління та площині даних традиційних мережевих
комутаторів IP / MPLS. Головними чинниками є інтелектуалізація, низька
вартість та висока продуктивність мережі. Впровадження даних технологій
дозволить покращити відкритість, портативність та управління ресурсами, а
отже вдосконалення та розширення [18, 20, 108].
Мережевий інтелект централізований в програмних контролерах SDN.
Саме SDN забезпечує наскрізне транспортування інформації, а також
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комутацію та маршрутизацію пакетів даних із гарантованим QoS. Завдяки
SDN оператори отримують незалежний від постачальника контроль над усією
мережею з єдиної логічної точки, оскільки їм більше не потрібно розуміти та
обробляти тисячі стандартів протоколу, а

лише приймати вказівки

контролерів SDN. SDN з рівнями додатків і бізнес-додатками можуть
працювати на абстракції мережі, використовуючи мережеві послуги та
можливості, не прив’язуючись до деталей їх реалізації. Як результат,
обчислювальні можливості, сховища та мережеві ресурси можуть бути
оптимізовані [25, 109].
За допомогою технології NFV оператори можуть будувати наскрізну
мережну інфраструктуру. Уже існуючі технології ІТ-віртуалізації дозволяють
реалізації віртуалізацію мережевих функцій за допомогою програмного
забезпечення. Впровадження технології NFV або тестувати нової мережної
функцію здійснюється шляхом встановлення або оновлення програмного
пакету, який запускають сервери. Приймач може за допомогою комп'ютера
інтелектуально відновлювати сигнал. NFV дозволяє керувати мережними
функціями без встановлення апаратного обладнання для кожної нової
послуги, що робить можливим менші затрати на мережне обладнання та
менші витрати на управління і експлуатацію мережі. Це дозволяє
стандартному мережному пристрою переходити з однієї апаратної платформи
на іншу. SDR долає недоліки обладнання та допомагає розділити
функціональність управління та функціональність служби. NFV вирішує ці
проблеми

за

допомогою

стандартної

технології

ІТ-віртуалізації,

яка

консолідує багато типів мережевого обладнання на стандартні великі обсяги
сервери, комутатори та пристрої зберігання даних, розташовані в центрах
обробки даних, мережевих вузлах та приміщеннях кінцевих користувачів.
Реалізована функція мережі в пакеті програм, що працює на віртуальних
машинах. NFV дозволяє створити нові механізми для розгортання та
експлуатації мережевих та інфраструктурних послуг. Його можна швидко
забезпечити та випустити з мінімальними зусиллями. Архітектурна NFV
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фокусується на функціональних можливостях, необхідних для віртуалізації та
подальшої роботи мережі оператора [53].
NFV - це відносно нова ідея, запропонована провайдерами послуг
Інтернету, щоб врахувати тенденції віртуалізації інфраструктури. Дану
технологію стандартизують в МСЕ, IEEE, ETSI тощо, та досліджують
регуляторні органи, такі як FCC та NTIA, для доопрацювання звітів,
рекомендацій та технічних специфікацій.
NFV організовує та поєднує функціональні об'єкти мережі, щоб послуга
та пристрій могли бути швидко розгорнуті.
SDR - це система радіозв'язку, де компоненти, як правило, реалізовані в
апаратному

забезпеченні,

замість

цього

реалізуються

програмним

забезпеченням на персональному комп'ютері або вбудованій системі.
Технологія SDR забезпечує гнучкість та економічну ефективність, необхідні
для просування зв'язку вперед. Ідеальний SDR має кілька діапазонів і режимів
з відкритою архітектурою. Бездротові функції досягаються завантаженням
програмного забезпечення, що пропонує різноманітні послуги радіозв'язку.
SDR відповідає за питання фізичного рівня, такі як модуляція, обробка
сигналів, кодування каналів; та інкапсуляція даних. Базова платформа SDR
включає

антену,

багатодіапазонний

радіочастотний

(RF)

модуль,

широкосмуговий перетворювач, процесори DSP та інші розширення. SDR
змінює частоти або замінює виділені цифрові схеми програмованими
пристроями DSP або FPGA. Змінюючи параметри апаратної архітектури та
функції системи, SDR може реалізувати безліч функцій за допомогою
програмного забезпечення на основі відносно універсальної апаратної
платформи. Він може запрограмувати робочу частоту, пропускну здатність
системи, модуляцію та кодування джерела. Більше того, систему можна легко
оновити, змінивши технологічні модулі. Керування мережею в SDR
відокремлено від переадресації та програмується безпосередньо, що дозволяє
абстрагувати базову інфраструктуру для програм та мережевих служб і
розглядає мережу як логічну або віртуальну сутність [11, 106].
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Пристрої SDR забезпечують підтримку функцій архітектури NFV, тоді як
NFV забезпечує підтримку інфраструктури SDN.
SDR

націлене

на

реалізацію

багатьох

режимів

роботи

переналаштувавши радіодоступу програмним забезпеченням. Програмне
забезпечення може бути попередньо завантажене в систему або завантажене з
фіксованих лініяй передачі даних чи радіоканалах. На сьогодні програмоване
рішення SDR стало привабливим, оскільки воно підтримує швидкий розвиток
безпроводових стандартів і короткий час виведення на ринок [107].
NFV може збільшити гнучкість розгортання мережевих послуг та
інтеграцію в мережу оператора. Цілі NFV можна досягти шляхом
використання механізмів SDN, з точки зору підвищення продуктивності,
спрощення сумісності з існуючими розгортаннями та спрощення процедур
експлуатації та обслуговування. Натомість NFV може підтримувати SDN,
надаючи інфраструктуру, на якій може працювати програмне забезпечення
SDN. NFV тісно узгоджується з цілями SDN, використовуючи товарні
сервери та комутатори. Крім того, SDR також забезпечує підтримку функцій
віртуалізації для мобільних мереж [26].
В епоху 5G мережа бездротового зв'язку повинна бути здатною
задовольнити величезну кількість потреб користувачів у різноманітних
послугах з різною швидкістю передачі даних. Як рішення, концепція
інтелектуальних гетерогенних мереж (HetNets) пропонується як ієрархічна
схема використання мережевих ресурсів, що використовує як стільникові, так
і технології WLAN. HetNets в природі вимагають підтримки технологій NFV,
SDN та SDR на різних рівнях. Для інтерфейсів різнорідних вузлів і пристроїв
SDR може застосовуватися для обробки сигналів фізичного рівня та
вилучення пакетів даних для верхніх шарів. На рівні наскрізної передачі
пакетів SDN використовується для гнучкої побудови стійких каналів передачі
наскрізних перевантажень, використовуючи різні мережеві протоколи [16].
SDN був найкраще реалізований

в центрах обробки даних. Для

майбутніх мереж мобільного телекомунікаційного зв'язку складні програми
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полягатимуть у управлінні мобільним зв’язком, передачі обслуговування між
провайдерами та безпеці площини управління. Оскільки площина управління
відокремлена від площини даних, перемиканням багатокористувацького
обладнання користувача між різнорідними мережами, такими як Wi-Fi, можна
легко керувати на вищому рівні без раптової втрати зв’язку або переривання
обслуговування. Для досягнення безперебійної передачі обслуговування між
мережами різних постачальників послуг IETF запропонував метод, який
називається мобільний IP (MIP), щоб дозволити роумінговим пристроям
переходити з однієї мережі в іншу із постійною IP-адресою. Це рішення може
підтримуватися SDN більш ефективним способом. Безпека - ще одне важливе
питання, на яке слід звернути увагу у майбутніх стандартах SDN. Зокрема,
нам слід звернути увагу на деякі конкретні проблеми, такі як захист
конфіденційності інформації абонентів та механізми, стійкі до шкідливих
програм, коли сеанс поширюється від приватних мереж до загальнодоступних
мереж провайдера [112].
Крім 4G, система 5G буде інструментом, що включає дуже високі
частоти несучих з величезною пропускною здатністю, надзвичайною
щільністю базової станції та пристроїв та безпрецедентною кількістю антен.
Для досягнення цієї мети основна мережа повинна також досягти
безпрецедентного рівня гнучкості та інтелектуальності з розшириренням до
систем радіодоступу [12,57,103].
Висока пропускна здатність даних та мобільність 4G / 5G досягаються в
основному завдяки застосуванню технологій MIMO та динамічному
використанню спектра.

Massive Multiple-input Multiple-output (MIMO)

використовує антенні решітки з декількох сотень елементів для одночасного
обслуговування багатьох десятків мобільних користувачів з однаковим
частотно-часовим ресурсом. Масивний MIMO масштабує звичайний MIMО,
щоб отримати всі переваги на більш високому рівні, що включає:
• Збільшення потужності в 10 і більше разів і одночасне підвищення
енергоефективності випромінювання приблизно в 100 разів.
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• Недорогі, малопотужні компоненти.
• Значне зменшення затримок на інтерфейсі ефіру.
• Надійність проти ненавмисного технічного втручання та навмисного
заклинювання.
• Зниження обмежень на точність та лінійність кожного окремого
підсилювача.
Загалом, масштабний MIMO - це стимул для майбутніх широкосмугових
(фіксованих та мобільних) мереж, які будуть ефективними за спектром та
енергоефективними. Масивні масиви MIMO генерують величезні обсяги
базових

даних

у

режимі

реального

часу,

що

суттєво

підвищить

обчислювальну складність. Гібридна система може краще досягти пропускної
здатності стільникового зв'язку та крайової продуктивності, ніж традиційна
система LTE [27, 105].
Однак різні рівні технологій мережевого доступу та різноманітні вимоги
до послуг призводять до низки проблем при застосуванні NFV, SDR та SNR
до гетерогенних мереж. Це в основному відображається на ресурсах спектра,
технологіях доступу до мережі, бізнес-вимогах, мобільності терміналів та
управлінні експлуатацією та їх взаємодії. Зокрема, за допомогою технології
SDR користувачі можуть часто перемикати частоту для високої швидкості
передачі даних, роблячи частково технічне обслуговування мережі.
C-RAN використовує концепцію централізованого пулу базових смуг, де
велика кількість віддалених радіоголовок (RRH) підключається до центру
блоків смуги частот (BBUS).

Цей прорив архітектури RAN може

максимізувати ефективність спектра завдяки кооперативному радіо з
розподіленими антенами, обладнаними RRHS та є кроком для створення
віртуальних базових станцій над хмарною інфраструктурою в реальному часі
C-RAN. NFV, безумовно, є відповідним рішенням для задоволення цієї
вимоги. Однак доводиться стикатися з багатьма проблемами, оскільки
бездротові базові станції мають жорсткі обмеження в режимі реального часу
та високу продуктивність [89, 107].
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Дане

дослідження

інфраструктури

показує,

мобільних

що

мереж,

є

необхідність

впровадження

в

оновленні

технологіями

5G,

включаючи Milimeter-Wave, MIMO, HetNet, C-RAN тощо.
Таким чином, інтеграція NFV, SDR та SDN зіграє важливу роль в
прискоренні розвитку телекомунікаційних систем та мереж.
1.5. Постановка наукового завдання
Майбутні

телекомунікаційні

проводові

та

бездротові

мережі

характеризуються неоднорідністю і використовуватимуть більш досконалі
технології для використання спектра, мультидоступу, обробки сигналів,
безпеки, взаємозв’язку і підтримки користувацького обладнання та пристроїв.
Необхідно розробити нові підходи, що поєднують NFV, SDR та SDN для
майбутніх систем зв'язку, щоб ефективно покращити функціональність та
гнучкість мережі, одночасно зменшуючи CapEx та OpEx.
Гетерогенні мережі були визнані найбільш життєздатним рішенням
майбутньої кризи мобільного трафіку даних в контексті LTE. У таких
мережах різні базові станції з різною потужністю передачі можуть становити
різні розміри сот, а саме макро, мікро, піко та фемто. Неоднорідні мережі в
повній мірі використовують переваги взаємодоповнюючих характеристик
різних мережевих рівнів і, таким чином, стають неминучою тенденцією для
подальшого розвитку інформаційних мереж.
Для досягнення поставленої мети і вирішення зазначеної проблеми
необхідно розв’язати наступні завдання:
- провести

аналіз

основних завдань,

щодо

ефективної

взаємодії

різнотипних телекомунікаційних мереж
- визначити напрямки вирішення проблеми оптимізації параметрів
телекомунікаційних мереж на основі технології взаємодії.
- дослідити об’єкт та суб’єкт управління;
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- визначити модель об’єкта управління, критерії, що впливають на його
роботоздатність;
- дослідити

наукові

інструменти

моделювання

взаємодії

телекомунікаційних систем з ієрархічною топологією.
- розробити рекомендації до сучасних систем управління об’єктами
мережі;
- на базі аналізу структури телекомунікаційних систем та мереж
розробити рекомендації, щодо покращення взаємодії вузлів мережі-базових
станцій;
- визначити

показники

якості

функціонування

сучасних

телекомунікаційних мереж;
- розробка

методики

аналітичної

імовірності

оцінки

якості

функціонування перспективних телекомунікаційних систем.
- апробувати розроблені методи, моделі та алгоритми для підтвердження
ефективності.
Висновки до розділу 1
1.

Проаналізовано

шляхи

розвитку

технологій

взаємодії

телекомунікаційних мереж, що базуються на програмній зміні топології і
оптимізації радіодоступу, технологіях по забезпеченню віддаленої обробки та
зберігання даних.
2.

Досліджено

інфраструктур

та

необхідність розвитку конвергенцію мережних

проведено

аналіз

побудови

централізованих

та

самоорганізуючих систем управління телекомунікаційними мережами
3.

Визначено що принципи, які закладені в таких технологіях як

NFV, SDN та SDR значною мірою зменшать складність в роботі мереж
нового покоління, знизить вартість побудови мереж та сприятимуть
подальшому розвитку та взаємодії телекомунікаційних мереж.
4.

Визначено основні переваги технологій, що дозволяють вирішити

проблеми взаємодії телекомунікаційних мереж.
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РОЗДІЛ 2
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ

2.1. Математична модель суб'єкта управління
Завжди можна сформулювати такі нереальні цілі, які при обмеженому
ресурсі ні на якому об'єкті не можуть бути реалізовані. Ця обставина
зазвичай заставляє коригувати цілі управління, що, в свою чергу, неминуче
змінює об'єкт управління та інше. Саме тому мета не виникає окремо від
об'єкта. Мабуть, суб'єкт обдумує різні варіанти мети і об'єкта одночасно,
вони пов'язані один з одним і активно взаємодіють. Однак з методологічної
точки зору зручно розділити ці процеси, тобто, синтез мети розглянути
незалежно від процесу виділення об'єкта із середовища, хоча в дійсності вони
йдуть паралельно.
Таким чином, зазначений вище парадокс мети зручно дозволити,
виключивши зворотний вплив об'єкта на ціль. Цей вплив можна врахувати
на наступному етапі, після того як визначено об'єкт і вивчені його
можливості з точки зору досягнення поставленої мети. Якщо виявиться, що
не існує об'єкта, в необхідній мірі задовольняючого поставленої мети, то
потрібно скорегувати мету, так як вона в даному випадку недосяжна. Тепер
розглянемо процес утворення цілей і дослідимо його специфіку. Тому треба
розібратися, що являє собою суб'єкт, чиї цілі ми припускаємо реалізувати за
допомогою синтезованої системи управління.

Для цього слід розглянути

модель суб'єкта [13, 90, 95].
Насамперед відзначимо, що суб'єкт є активною стороною і відображає в
процесі своєї взаємодії із середовищем не тільки стан цього середовища, а й
свої власні інтереси і потреби, пов'язані з життєдіяльністю. Зауважимо, що
при управлінні великими складними об'єктами в якості суб'єкта може
виступати не тільки одна людина, але і велика група людей. Тому під
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суб'єктом ми, в загальному, будемо розуміти активну систему, чиї інтереси
повинні бути відображені в системі управління.
Нехай у суб'єкта є k різних потреб, кожну з яких ми будемо
характеризувати числом ai - ступенем її задання та актуальності. Очевидно,
що потреби змінюються в часі в залежності від стану суб'єкта і середовища, в
якій він знаходиться. Таким чином, в кожен момент часу суб'єкт
характеризується набором (вектором) своїх потреб:

𝐴 = (𝑎1, . . . , 𝑎𝑖, . . . , 𝑎ℎ )

(2.1)

Природно вважати, що

𝑎𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,. . . , 𝑘,

(2.2)

Тобто, актуальність потреби не може приймати від'ємних значень і при
відсутності 𝑖-й потреби 𝑎𝑖 = 0.
Припустимо, що суб'єкт вміє досягати поставленої мети, тобто він має
систему реалізації цих цілей, це і є система управління. Тоді його поведінка
буде зводитися до формування мети управління і до досягнення цієї мети,
тобто, до здійснення рівності
𝑍 = 𝑍∗

(2.3)

де Z – це стан об'єкта, описане на мові цілей {𝑍 ∗}.
Система управління (СУ) реалізує задану їй ціль Z*. При цьому потреби
суб'єкта задовольняють за допомогою каналу Y.
Завдання суб'єкта зводиться до того, щоб ефективно сформулювати мету
управління. Для цього він перш за все повинен вміти відрізняти «добрі» цілі
від «поганих».

Якщо говорити мовою математики, суб'єкт повинен мати

спеціальну функцію міри якості мети µ ( Z*), тобто своєрідну функцію
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некомфортності, яка визначена на множині всіх можливих цілей {Z *}. Ця
функція дозволяє порівнювати дві мети Z*1 і Z*2 наступним чином. Якщо
µ(𝑍 ∗ 1)˂µ(𝑍 ∗ 1),

(2.4)

то мета Z *1, переважно ( «краще») цілі Z*2, що виражається так:
𝑍∗ 1˃𝑍 ∗ 2

(2.5)

Де ˃ -знак переваги, «більш переважно, ніж». При µ (Z *1) = (Z *2) цілі
еквівалентні, тобто, Z*1~ Z*2. Зауважимо, що цілі можуть бути еквівалентні
для суб'єкта, але ніяк не збігатися. Таким чином, вибір оптимальної мети
зводиться до мінімізації функції µ (Z*), тобто до вирішення задачі
µ(𝑍 ∗ ) →⇒ 𝑍 ∗∗

(2.6)

Цей вираз позначає: слідує (→) мінімізувати (min) функцію µ (.),
варіюючи її аргумент Z* в межах заданої множини цілей {Z*}, яке
складається з допустимих цілей. Результатом вирішення цього завдання є (це
позначається знаком⇒) Z ** - найкраща в даних обставинах мета.
Наведемо приклади утворення

міри µ (.).

Її можна визначити,

наприклад, як зважену суму:
µ = ∑𝑘𝑖=1 𝑏𝑖 𝑎1

(2.7)

де bi >0 (i=1, ..., k) - «ваги» потреб, характеризуючи значимість відповідної
потреби для життєдіяльності суб'єкта.

Ці величини визначаються за

допомогою

шляхом

експертних

оцінок,

тобто

відповідним

образом

організованого опитування фахівців, які добре знають потреби суб'єкта.
Можна запропонувати й іншу залежність:
µ = 𝑏 𝑖 𝑎𝑖

(2.8)
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яка характеризується найбільш актуальною важливішою потребою [36, 45, 6].
Як легко помітити, величина µ визначає некомфортність суб'єкта, яку
він, природно, бажає мінімізувати за допомогою вибору відповідної мети Z *,
реалізація якої найбільшим чином знизить цю некомфортність. Реалізація
обраної мети повинна змінювати потреби суб'єкта в бік їх зменшення:
А1 𝑍∗ → А2 ,

(2.9)

де А1 - вхідні, а А2 - отримані в результаті реалізації мети Z * потреби (2.1).
Природно вимагати, щоб при цьому А2 мінімізувало функцію (2.7) або (2.8)
при bi = const. Але для цього необхідно встановити зв'язок (2.9) у вигляді
залежності
А2 = 𝛹 (А1 , 𝑍 ∗ , 𝑆),

(2.10)

де S-ситуація, що склалася в навколишньому середовищі до моменту вибору
мети Z*, в найпростішому випадку S=(Х, Y),тобто це становище середовища,
навколишній суб'єкт.
Якби ця залежність була відома, то, підставляючи її в (2.7) або в (2.8), ми
отримали б шукану функцію µ(Z*), мінімізація якої однозначно визначила б
оптимальну мету суб'єкта. Однак залежність (2.10) поки може реалізуватися
лише людиною у вигляді міркувань наступного роду: Мої потреби А1 . Якщо
я в ситуації S поставлю мету Z* і досягну її, то мої потреби стануть рівні А2 .
Якщо А2 мене задовольняє, то я вибираю цю мету. В іншому випадку я
пробую іншу мету. Ми поки можемо тільки припускати, яким чином суб'єкт
визначає стан своїх потреб А2 по вихідним станам ситуації S потреби А1 , і
цілі Z*.

B цьому йому допомагають наявні моделі середовища, власної

персони і досвід застосування цих моделей.

Таким чином, описаний

механізм утворення оптимальних цілей управління може бути покладено в
основу створення формального «датчика цілей».

Однак для цього ми

повинні мати у своєму розпорядженні дві функції: функцію не комфортності
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µ (А) у вигляді (2.7) або (2.8) або в якомусь іншому вигляді і функцію зміни
потреб Ψ (2.10), яка дасть здатність визначити потреби, в результаті
реалізації мети Z*. Поки з цим завданням повною мірою справляється тільки
людина.

Однак це не означає, що процедуру формулювання мети слід

пустити «на самоплив». Існують цілком певні способи вираження цілей, і, як
тільки мета усвідомлена, вона повинна бути виражена за допомогою
визначених термінів, що утворюють мову формулювання цілей Z*. Отже,
розглянемо цю мову, тобто визначимо, яким чином можна формально
задавати ціль Z *.
Суб'єкт в процесі спілкування з навколишньою його середою фіксує
свою увагу перш за все на тих її параметрах (властивості) 𝑆1 ,..., 𝑆𝑙 , які
впливають на його потреби тобто, на величини 𝑎𝑖 (i=1…,k), що визначають
стан не комфортності суб'єкта. За значеннями цих параметрів суб'єкт може
судити про стані середовища. Але, будучи активним, суб'єкт, звісно, бажає
змінити це середовище так, щоб зменшити свою не комфортність в ній, тобто
управляти нею. Це і, змушує його шукати в середовищі такі параметри,
змінити які він в змозі, причому так, щоб ця зміна знизила його не
комфортність в цьому середовищі [75,56].
Будемо вважати, що суб'єкт, утворюючи свої цілі, враховує тільки ті
параметри, з допомого яких він може поліпшити свій стан в цьому
середовищі. Так, наприклад, бажаючи збільшити швидкість передачі
інформації, ми звертаємо увагу в першу чергу на два фактори: стан каналу
зв’язку і обчислювальну потужність вузлів мережі.
Параметри, які визначають потреби суб'єкта, але не можуть бути їм
змінені, взагалі кажучи, опосередковано впливають на його поведінку при
цілеоутворенні. Тут вступає в «гру» механізм емоцій, утворюючи той чи
інший настрій (наприклад, роздратування), що не може вплинути на процес
утворення мети.

Так, незадоволене бажання обігнати при недостатньою

потужності двигуна не може не викликати нервозності водія і в кінцевому
рахунку вплине на його поведінку.

Однак механізми такого роду тут
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розглядатися не будуть.

Таким чином, суб'єкт сприймає навколишнє

середовище як якусь ситуацію, яка описується кінцевим або нескінченним
набором параметрів:
S = (𝑠1, . . . , 𝑠𝑙 ),

(2.11)

кожен з яких «хвилює» суб'єкта, так як впливає на його не комфортність, та
може бути їм змінений, тобто сприймаємо їм ситуація завжди керована:
S(𝑈) = [𝑠1 (𝑈), . . . , 𝑠𝑙 (𝑈)],

(2.12)

де 𝑈 = (𝑢1, … , 𝑢𝑞 ) – керованість суб’єктом, 𝑢1 , … , 𝑢𝑞 - керовані параметри
середовища.
Таким чином, 𝑆1 ,..., 𝑆𝑙 - це параметри середовища суб'єкта, які
впливають на нього, сприймаються ним і можуть бути їм змінені за
допомогою певних дій U на середовище.
S2
{𝑆}

S(t)
S
S1

Рисунок 2.1. Траєкторія дрейфу (еволюції) S (t) ситуації в просторі ситуацій

Однак свої цілі суб'єкт формулює не в строках стану середовища S. Для
цього йому зручніше оперувати іншими властивими йому поняттями, які
представляються у вигляді змінних 𝑧𝑖 (𝑖 = 1, … , 𝑝) (назвемо їх цільовими).
Нехай ці змінні описуються вектором
Z= (𝑧1 , … , 𝑧𝑝 )

2.13)
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де кожна цільова змінна 𝑧𝑖 , однозначно визначається становищем S, тобто
𝑧𝑖 = 𝛹𝑖(𝑆), 𝑖 = 1, … , 𝑝,

(2.14)

а функції Ψ(𝑆) визначають зв'язок стану середовища S і цільового параметра
𝑧𝑖 . У кожен конкретний момент 𝑧𝑖 є числом, що характеризує значення цього
цільового параметра (наприклад, температури, довжини, вартості або
визначає наявність (1) або відсутність (0) певного властивості середовища
(наприклад, наявність якихось важливих суб'єкту факторів). У векторній
формі цей зв'язок виражається у вигляді ситуацій

Z= 𝛹 (S) ,

(2.15)

де
𝛹 (𝑆) = (𝛹1 (𝑆), … 𝛹𝑝 (𝑆)),

(2.16)

- певна задана вектор-функція, що зв'язує стан середовища і цільові змінні.
Перетворення Ψ інформації до виду Z необхідно ще й тому, що суб'єкт
зазвичай формулює свої цілі в термінах і поняттях, пов'язаних, але не
тотожним вимірюваним. В окремому випадку може виявитися, що Z=Y (р=l).
Розглянемо р-мірний простір цілей (Z), який утворюється точками (2.3).
Це простір зручний, суб'єкту тим, що з приводу кожної його координати він
може висловити свою вимогу (мету), виконання якого, на думку суб'єкта,
призведе до задоволенню якийсь або декількох з його потреб А.
Свою мету суб'єкт формулює в вигляді умовного вектора мети
𝑍 ∗ = (𝑧1∗ , … . , 𝑧𝑝∗ )

(2.17)

де 𝑧𝑖∗ - вже не числа, а вимоги до стану S середовища, виражені цільовою
змінною: 𝑧𝑖 = 𝛹𝑖 (S). Ці цілі-вимоги можуть мати різний характер, але форма
їх подання повинна бути уніфікована. Їх необхідно звести до однієї з
наступних форм:
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1) 𝑧𝑖∗ - прирівняти: 𝑧𝑖 = 𝑎𝑖 , це вимога означає, що і-я цільова змінна 𝑧𝑖
= 𝛹𝑖 (S) повинна дорівнювати заданій величині 𝑎𝑖 ;
2) 𝑧𝑗∗; - обмежити; 𝑧𝑗 ≥𝑏𝑗 , що виражає вимоги, що накладається на ј-ю
цільову змінну, вона повинна бути менше заданого порогу 𝑏𝑗 ;
3) 𝑧1∗ - мінімізувати: 𝑧1→ min, тобто l-а цільова змінна повинна бути
мінімальна.
Отже, для завдання цілей необхідно виділити насамперед їх структуру,
тобто належність до однієї з цих трьох форм, а потім задати числа 𝑎𝑖 та 𝑏𝑗
(𝑖 = 1, … , 𝑟1; 𝑗 = 1, … , 𝑟2) де 𝑟1 та 𝑟2- кількість цілей першого і другого роду.
Якщо будь які цілі суб'єкта не можуть бути зведені до однієї з цих форм, то
не можна говорити про формальне створення управління для досягнення цих
цілей. Однак можна звести майже всі ситуації, які зустрічаються суб'єкту і
для управління якими створюється система управління. Зауважимо, що
спочатку цілі суб'єкта мають аморфний, невизначений характер. У кращому
випадку їх вдається описати на мові переваг, тобто. вказати найкращі
ситуації, до яких прагне суб’єкт. Аналіз цих ситуацій і дає можливість
побудувати цільовий вектор (2.17).
Таким чином, процес формулювання цілей суб'єкта пов'язаний, поперше, з визначенням вектор-функції (2.16) і, по-друге, із зазначенням вимог,
накладаємих на кожну складову цього вектора.
Розглянемо, як відображається мета 𝑆 ∗ в простір ситуацій {S}. Для цього
достатньо розглянути область 𝑆 ∗, визначаються системою всіх цільових
вимог:
𝛹𝑖 (𝑆) = 𝑎, 𝑖 = 1, … , 𝑘1
𝑆 : { 𝛹𝑗 (𝑆) ≥ 𝑏𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝑘2
𝛹𝑙 (𝑆) → 𝑚𝑖𝑛, 𝑙 = 1, … , 𝑘3
∗

(2.18)

де 𝑘3 - число екстремальних цільових вимог. Цільова точка або область 𝑆 ∗,
яка задовольняє всім вимогам одночасно, і є тим станом середовища, якого
домагається суб'єкт. Однак чи вдасться йому це чи ні, залежить від його
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можливостей впливати на це середовище, тобто від виду залежності (2.12) і
від ресурсів R управління, якими володіє суб'єкт. Ресурс обмеження
призводять до того, що управління U суб'єкта обмежена

U⋲{𝑈}𝑅 ,

(2.19)

де {U}R - безліч управлінь, обмежене ресурсами R, який визначається
енергетичними, матеріальними та іншими можливостями суб'єкта.

S2

S(t)
{𝑆}

{𝑆 ∗ }

S (U,t)
S1

Рисунок 2.2 Взаємодія траєкторій дрейфу S (t)та управління S (U, t), з
цільовою зоною {𝑆 ∗}.

Тепер розглянемо взаємодію цільової області {𝑆 ∗} і траєкторії зміни
середовища S (t) зовнішніх факторів (рис. 2.2). тобто дрейф ситуації. Якщо ця
траєкторія проходить через цільову область, ніякого управління суб'єкту не
потрібно. Йому достатньо дочекатися коли зовнішні обставини призведуть
до того, що S (t)⊂{ 𝑆 ∗ }. Однак розраховувати на подібний малоймовірний
збіг нерозумно , але воно можливо. Саме тому суб'єкт віддає перевагу
управляти ситуацією, тобто він цілеспрямовано впливає на середовище і
змінює її:
S= S (U, t),

(2.20)

S (U, t)⊂ {𝑆 ∗}

(2.21)

так, щоб

50

тобто щоб досягалися його цілі. У цих висловах час t позначає вплив дрейфу
на властивості середовища.
Таким чином, управління U необхідно суб'єкту для того, щоб домогтися
досягнення цілі управління та скомпенсувати дрейф ситуації який, як
правило, порушує цільову умову (2.21).
Саме тому будь-яке управління слід роздивлятися з двох точок зору: як
засіб досягнення поставлених цілей і як засіб компенсації несприятливих
змін в середовищі, що перешкоджають цьому. Зауважимо, що під
параметрами ситуації S, що склалася в середовищі, тут і надалі маються на
увазі середовища X і об'єкта Y, які можуть змінюватися суб’єктом за
допомогою управління U, тобто Y=Fо (X, U) . Таким чином,
S= (X, Fо (X, U)).

(2.22)

Однак така диференціація S виникає лише після виділення об'єкта із
середовища.
2.2 Визначення об'єкта управління
Завдання виділення об'єкта управління з середовища виникає після
формулювання і опису безлічі цілей управління {𝑍 ∗ }. Процес виокремлення
повинен закінчуватися визначенням меж об'єкта Fo (будемо позначати об'єкт
його оператором Fo), виокремлюючи його від середовища, тобто таким
описом цього об'єкту, яке недвозначно визначає його межі. В ряді випадків,
коли межі об'єкта очевидні, такої проблеми не виникає. Це буває, коли об'єкт
достатньо автономний. Однак в інших випадках зв'язки об'єкта з
середовищем настільки сильні і різноманітні, що часом дуже важко
зрозуміти, де закінчується об'єкт і починається середовище.
Межі об'єкта управління залежать від цілей, яким повинен задовольняти
зазначений процес. Якщо цілі достатньо чіткі, то неменуче приходиться
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управляти не тільки самим процесом, а й його входом, тобто сировиною, що
переробляється в ході цього процесу. Це означає, що в об'єкт управління ми
повинні включити і постачальника сировини. А в деяких випадках керувати
доводиться і сировиною, що надходить до постачальника. (3ауважемо, що
необхідність в такому управлінні стала однією з причин створення
комбінатів, об'єднань, фірм і т. д ., які мають можливість управляти
виробництвом на всіх стадіях).
Але не можна впадати і в іншу крайність, тобто намагатися керувати
«всім і всієї», хоча формальні підстави для цього завжди знайдуться, так як
зв'язки різних процесів і явищ можна простежити досить далеко. Існує,
однак, певний оптимум «розмірів» об'єкта.

Рис. 2.3 Вибір меж об'єкта
На рис. 2.3 показані два варіанти об'єкта управління. Тут 𝑦1 , … , 𝑦𝑚 точка фіксації інформації, необхідної для оцінки можливості реалізації
безлічі цілей {𝑍 ∗ } в об'єкті, причому 𝑌 = (𝑦1 , … , 𝑦𝑚 ). Ці точки повинні бути
в будь-якому варіанті об'єкта.

У першому варіанті (рис. 2.3, а)

встановлюється зв'язок між входами і виходами в вигляді
Y= F01 (X1, U1, E1)

(2.24)

де X1, - контрольований, U1 - керований, а E1 - неконтрольований входи.
Цей варіант об'єкта можна розширити, додавши до нього частину
середовища, показану на рис. 2.3 а) штрихованою лінією. Якщо спробувати
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керувати цією частиною середовища, тобто вважати її частиною об'єкта, то
вдасться впливати на раніше не керований вхід X, що розширює можливості
управління [88,92].
На рис. 2.3. б) штриховою лінією показаний розширений таким чином
об'єкт, для якого
Y= F01(F02 (X2, U2, E2),U1, E1)

(2.25)

Тут управління U1 не виключається, до нього додається ще U 2, яке
дозволяє управляти додатково приєднаною частиною.
Як видно, стан Y в обох варіантів об'єкта однакове, різні середовища, а
отже, і вплив середовища на цей стан. Для визначення який з варіантів краще
потрібно зважити всі «за» і «проти» для обох варіантів. Зробимо це.
Перший варіант (рис. 2.3. а).
«За»:
- лише один фактор невизначеності (некерований вхід) Е1
- простіше знайти математичний опис, тобто модель об'єкта F o1,
- мале число точок управління U1, (для управління знадобиться мало
ресурсів R).
«Проти»:
-мала керованість, так як вхід 𝑋 некерований.

Цей фактор і є

вирішальним для введення конкуруючого другого варіанту об'єкта.
Другий варіант (рис. 2.3. б).
«За»:
-можливість, хоча б часткова, керування входом X 1, який безпосередньо
впливає на стан Y. Це здійснюється за допомогою додаткового каналу
управління U2.
«Проти»:
- розширення фактора невизначеності за рахунок введення додаткової
невизначеності Е2 доданої частини,
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- ускладнення математичного опису, так як необхідно описувати
додатково приєднану частину F02 ,
- збільшення числа точок управління, що хоча і розширює можливості
управління, але вимагає і збільшення ресурсів управління R або (при його
незмінності) призводить до зменшення діапазонна зміни U = (U 1, U2,), тобто
до малих можливостей управління.
На перший погляд може здатися, що в другому варіанті «проти» занадто
багато і потрібно віддати перевагу першому варіанту об'єкта. Однак то єдине
«за», яке має другий варіант, може виявитися вирішальним. Адже нашим
кінцевим завданням є ефективне досягнення завданого безлічі цілей {𝑍 ∗ }.
Другий варіант за критерієм досяжності цілей може виявитися краще, ніж
перший.
Отже, завдання зуміти досить ефективно розрізняти «хороші» і «погані»
варіанти виділення об'єктів з навколишнього середовища. Якби ми мали
формальний (математичним) опис середовища процес виділення з неї об'єкта
принципово не уявляв би труднощів. Дійсно, «виокремлюючи» різні
«шматки» середовища і називаючи їх різними варіантами об'єкта, ми завжди
могли б формально перевірити, чи досягається задані цілі управління в цьому
варіанті об'єкта чи ні. Повторюючи цю процедуру для різних версій
виокремлення, ми зупинились би на тому варіанті об'єкта, який дозволяє
отримати максимальну керованість [1,94].
Але формального опису середовища немає, і цей підхід неприйнятний.
Тому будемо шукати інший підхід. Направлення пошуку досить очевидно.
Завжди, коли немає формального апарату для розв'язання проблеми, за
рішенням звертаються до експертів. На стадії визначення об'єкта це єдиний
можливий підхід.

Тому роздивимося процес використання експертів для

вирішення поставленого завдання.
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2.3 Експертний метод оцінки керованості об'єкта
Під експертом ми будемо розуміти особу, чия думка з хвилюючого
питання може бути більш авторитетним, ніж наше. В іншому випадку до
зазначеної особи не має сенсу звертатися як до експерта. Очевидно, що
експерт з питання визначення об'єкта повинен:
- добре знати об'єкт,
- добре знати цілі управління,
- мати уявлення про можливості та засоби управління,
- мати уявлення про способи збору і обробки інформації про середовище
і об'єкт.
Експерта не просять визначати об'єкт. Його використовують як джерело
інформації, необхідної для прийняття рішення про те, що ж слід вважати
об'єктом управління. Це рішення приймає розробник (проектувальник)
системи управління. Експертові ж задають питання, відповіді на які містять
потребуючу інформацію.

Далеко не всі питання доцільно ставити навіть

експертові [3,37].
Почнемо з відбору експертів та їх кваліфікації. Кваліфікацію кожного іго експерта, тобто його компетентність в обговорюваному ј-м питанні,
оцінювати так званим коефіцієнтом компетентності:
𝑗

0 ≤ 𝑟𝑖 ≤ 1, 𝑖 = 1, … , 𝑁𝑗

(2.26)

де 𝑁𝑗 - число експертів, що залучаються до вирішення j-го питання. При
𝑗

𝑗

𝑟𝑖 = 0 і-й експерт визнається некомпетентним в ј-м питанні, а при 𝑟𝑖 = 1
цей експерт вважається повністю компетентним. Якщо ці коефіцієнти
компетентності відомі, то відразу чітко визначається число експертів.
Дійсно, експертів, чия компетентність нижче порогової, тобто
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𝑗

𝑟𝑖 < 𝛿 𝑗

(2.27)

де 𝛿 𝑗 - заданий поріг компетентності для вирішення j-го питання, можна
не турбувати вирішенням цієї проблеми.

Так з'ясовується число 𝑁𝑗

експертів, які злучаються до вирішення ј-го питання (величина порога 𝛿 𝑗
визначається проектувальником ).
Розглянемо спосіб визначення коефіцієнтів компетентності (2.26). Ці
коефіцієнти визначаються також експертно, тобто шляхом взаємної й оцінки
компетентності і самих експертів.

Робиться це такий чином.

Кожен і-й

експерт при рішенні ј-го питання оцінює компетентність всіх експертів (в
тому числі і свою) за допомогою коефіцієнтів
𝑗

0 ≤ 𝑟𝑖𝑙 ≤ 1, 𝑙 = 1, … , 𝑁𝑗

(2.28)

𝑗

Тут 𝑟𝑖𝑙 -думка i- го експерта про компетентність l-го експерта при вирішенні
𝑗

j- го питання (𝑟𝑖𝑙 - самооцiнка компетентності і-го експерта в цьому питанні).
Тепер неважко визначити коефіцієнт компетентності

l-го експерта як

середнє всіх оцінок, включаючи і його власну :

𝑗

𝑘𝑙 =

1
𝑁𝑗

𝑁

𝑗
𝑗
∑𝑖=1
𝑘𝑖𝑙 , 𝑙 = 1, … 𝑁𝑗

(2.29)

Зауважимо, що матриця взаємних оцінок (2.28) може містити прочерки,
які означають, що оцінки немає (один експерт не знає, а тому не може
оцінити іншого). В цьому випадку у формулі (2.9) усереднення ведеться по
значущим оцінками, тобто виключаючи прочерки [67].
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Приклад такої матриці оцінки компетентності:
l
i

1

2

3

4

1

1

-

0,3

0,5

2

0,7

0,8

0,4

-

3

-

0,4

0,7

0,6

4

0,7

0,7

-

0,9

𝑗

0,8

0,77

0,47

0,67

𝑘𝑙

𝑗

Тут всі середні значення 𝑘𝑙 оцінюються за трьома значущим оцінками,
тобто 𝑁𝑗 =3. Очевидно, що цей метод самооцінки експертів не враховує
всякого роду складні взаємини, які можливі між експертами, як людьми. Цю
обставину треба мати на увазі при аналізі матриць оцінок компетентності.
Так, якщо один з експертів отримав дуже високий бал у одних і дуже низький
у інших експертів, то це швидше за все означає або особистість його
характеру, або оригінальність мислення, які поділяються одними, але не
приймаються другими експертами. Виявлення такого роду «людських»
аномалій матриці оцінок компетентності дозволить уникнути помилок, коли
«дурнів» виявляється більш вагомо, ніж думка одного невживчивого
«мудреця». Маючи в своєму розпорядженні значеннями коефіцієнтів
компетентності (2.29), можна приступити до вирішення ј-го питання. Будьяка проблема в кінцевому рахунку зводиться до визначенню або деякого
числа, або набору з q- чисел, які називають вирішенням цієї проблеми.
Роздивимося перший випадок, так як другий зводиться зазвичай до q кратному рішенням першого.
𝑗

Отримавши від всіх експертів значення 𝑊𝑖 (i=1,…, 𝑁𝑗 ) (тут можуть бути
і відмови від експертизи через визнання власної некомпетентності в цьому
питанні; експерти які відмовилися автоматично випадають з 𝑁𝑗 ), слід
прийняти рішення про значення цього чинника. Це значення з урахуванням
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компетентності експертів можна визначати як середньозважену з вагами,
рівними коефіцієнтами компетентності:
𝑁

𝑗

𝑁

𝑗

𝑗

𝑗
𝑙
𝑊 𝑙 = (∑𝑖=1
𝑊𝑖 𝑘𝑖 )/ ∑𝑖=1
𝑘𝑖 .

(2.30)

Як видно, думка кожного експерта зважується значенням його
коефіцієнта компетентності.
автоматично враховуються

Тому думки малокомпетентних експертів
в меншій мірі.

Отже, експертів можна не

відбирати за критерієм (2.27). Цей критерій дозволяє тільки не турбувати
експертів, чия думка несуттєва для вирішення ј-го питання.
Формула (2.30) і вирішує поставлене завдання.
врахувати і прийняти до уваги наступну

Однак тут слід

важливу обставину.

Думки

𝑗

експертів, тобто числа 𝑊𝑖 можуть сильно відрізнятися один від одного за
двома причинами. З одного боку, різнобій може бути викликаний тим, що
експертам важко відповідати на постав ленний питання. В цьому випадку
слід змінити його постановку, щоб полегшити експертам їх завдання. З
другого боку це може статися і тому, що з приводу фактора 𝑊 𝑖 існують дві
точки зору що суперечать один одному, які слід враховувати при вирішенні
питання. В цьому випадку проектувальнику слід виявити їх і приєднатися до
однієї з них.
Розкид думок найпростіше визначати за допомогою оцінки дисперсії
отриманих експертних оцінок:
̂ (𝑊 𝑗 ) =
𝐷

1
𝑁𝑗−1

𝑁

𝑗
𝐽
∑𝑖=1
(𝑊𝑖 −

1
𝑁𝑗

𝑁

𝑗
𝐽
∑𝑖=1
𝑊𝑖 )2

(2.31)

Мала величина цієї дисперсії свідчить про достатню одностайність
експертів.
Як видно, метод експертних оцінок дозволяє вирішити формальнонерозв'язні проблеми.

Правда, отримане рішення завжди наближено, але

його можна уточнювати, збільшуючи число експертів і з огляду на їх
компетентність у вирішенні цієї проблеми. Тепер застосуємо викладений
метод до вирішення поставленої задачі виділення об'єкта із середовища.
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Процедуру виділення об'єкта із середовища природно будувати так, щоб
в отриманому об'єкті реалізувалися цілі управління, тобто щоб їм можна було
б ефективно управляти в ситуаціях, які складаються в процесі управління.
Для цього введемо поняття керованості об'єкта, під яким будемо мати на
увазі ймовірність досягнення поставлених цілей в різних ситуаціях [].
Перш за все розглянемо поняття ситуації. Під ситуацією, яка склалася
в процесі управління, в найзагальнішому випадку слід розуміти трійку
S= (X, E, 𝑍 ∗ ),

(2.32)

визначаючу стан некерованих входів об'єкта та мети, яку слід досягти (легко
помітити, що це визначення ситуації узагальнює запропоноване раніше , де
управління U залежить в кінцевому рахунку лише від Х і 𝑍 ∗ ). Всі ситуації,
які зустрічаються в процесі управління даним об'єктом, можна поділити па
дві підмножини ситуацій-керованих, при яких задана мета 𝑍 ∗ завжди
досягається, і некерованих, коли ця мета 𝑍 ∗ не досягається.
Позначимо {S} безліч всіх можливих ситуацій S, які зустрічаються в
процесі управління. Нехай {𝐽𝑠 } підмножина ситуацій {S}, де об'єкт
некерований, тобто не всі цілі з {Z} досягаються, а {Js) -підмножина
ситуацій, де об'єкт керований, тобто не всі цілі

з {𝑍 ∗ } досягаються.

Очевидно, що
{𝐽𝑠 }⋃{𝐽𝑠 } = {𝑆}

(2.33)

Цей вираз означає очевидне: кожна ситуація S може бути або
керованою, або некерованою.
Кожному елементу множини {S}, тобто кожної ситуації S, поставимо у
відповідність число р = р (S), яка визначала б ймовірність появи цієї ситуації
S. Якщо число елементів множини {S} нескінченно,

то під р (S) слід,

розуміти щільність цієї ймовірності. У першому (дискретно) випадку
𝑁

∑ 𝑝(𝑆𝑖) = 1
𝑖=1
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де N - загальне число ситуацій які зустрічаються. У другому (безперервному)
випадку
∫{𝑆} 𝑝(𝑆) 𝑑𝑆 = 1

(2.34)

де інтеграл береться по всій множині {S}. Відношення (2.34) виражає ту
обставину, що поза області {S} не можуть зустрітися реальні ситуації S.
Безперервний випадок більш зручний і тут узагальнює дискретний, тому
будемо користуватися тільки їм, хоч для практичних цілей і треба буде
повернутися до дискретного.
Тепер уточнимо поняття керованості. Керованістю об'єкта будемо
називати ймовірність того, що випадково вибрана ситуація S керована. Ця
ймовірність дорівнює
𝑃 = ∫{𝐽 } 𝑝(𝑆) 𝑑𝑆
𝑠

(2.35)

де інтеграл береться в підмножині керованих ситуацій {𝐽𝑠 } .
Некерованість визначається аналогічно як інтеграл по множені {𝐽𝑠 }
некерованих ситуацій:
𝑃=∫{𝐽𝑠} 𝑃 (𝑆)𝑑𝑆

(2.36)

З (2.33) та (2.34) виходить, що
Р + Р=1

(2.37)

Якщо з двох розглянутих варіантів об'єкта один має більшу керованість,
ніж інший, то саме цей об'єкт при інших рівних умов слід надавати перевагу
іншому. Отже, завдання вибору об'єкта зводиться до задачі визначення його
керованості Р.
Однак суворе визначення множин {𝐽𝑠 } і {𝐽𝑠 }, а також функції р(S)
неможливо через відсутність формального опису середовища. Саме тому для
вирішення цього завдання залучаються експерти.
Для визначення керованості Р об'єкта необхідно декомпозувати
проблему, тобто уявити її у вигляді ряду простіших завдань, які можуть бути
вирішені експертами.

60

Для цього експертам необхідно надати наступні вихідні дані:
1) цілі управління, тобто досить повний опис безлічі цілей управління
{Z}, які повинні бути реалізовані в об'єкті,
2) відомості про наявних ресурсах R, які виділені па створення системи
управління і її експлуатації. Позначимо ці вихідні дані двійкою:
𝐴 = 〈{𝑍 ∗ }, 𝑅〉

(2.38)

Експертам повинна бути надана також повна інформація про
передбачуваний об'єкт і його зв'язках із середовищем, тобто:
3) опис об'єкта Fo,
4) опис численних {X} контрольованих станів середовища , які можуть
бути враховані в процесі синтеза управління ( «обсяг» цієї безліч, очевидно,
залежить від ресурсів R, виділених для організації системи контролю та
вимірювання Х),
5) опис {U}

R

- безліч управлінь, допустимих ресурсами R (наявної

енергією, часом, обсягом пам'яті керуючого пристрою, швидкістю і
специфікою переробки інформації ),
6) опис {E}- безліч неконтрольованих факторів середовища і об'єкта.
Ці дані про об'єкт позначимо четвіркою:
В = 〈𝐹0 , {𝑋}, {𝑈}𝑟, {𝐸 }〉

(2.39)

Експерт, маючи в своєму розпорядженні зазначеними вихідними
даними А та В, повинен оцінити керованість Р об'єкта. Позначивши через ϕ
алгоритм роботи експерта, в результаті можна записати
Р= ϕ (А, В)

(2.40)

Однак, як легко уявити, в цій ситуації експерту працювати дуже важко.
Дійсно, інформація А і В хоча і містить необхідні відомості про керованість Р
об'єкта, але оцінити керованість Р, тобто реалізувати алгоритм ϕ, експертам
не вдається. Це завдання дуже для них складне. Тому ще раз декомпозуємо
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завдання. Для цього введемо різні форми керованості і некерованості об'єкта
[30].
Будемо називати об'єкт абсолютно керованим (P=1), якщо кожна
ситуація з {S} керована, тобто мета завжди досягається. Це означає, що для
будь-якого контрольованого стану середовища Х⋲ {X}, любого не
контролюючого входу Е⋲ {Е}, і для будь-якої мети Z* ⋲ {Z *} завжди
знайдеться таке управління U* ⋲ {U} , яке переведе об'єкт в потрібне стан,
тобто
Z = Z (X, U*, E) = Ψ (F0(X, U*, E)) = Z*,

(2.41)

де Ψ (S) - перетворення простору станів об'єкта {Y} в простір цілей {Z}; Zстан об'єкта в просторі цілей;
Z (X, U*, E) - функція, що характеризує залежність Z від X, U і Е.
Для скороченого запису цього визначення зручно скористуватися так
званими кванторами існування (Ǝ) і загальності (∀). Тоді
∀ Х ⋲ {Х}, ∀ Е ⋲ {Е}, ∀ Z*⋲{𝑍 ∗ }
ƎU*⋲ {𝑈}𝑅 : 𝑍 (𝑋, 𝑈 ∗ , 𝐸 ) = 𝑍 ∗

(2.42)

Абсолютна керованість (Р=1) рідко зустрічається на практиці при
управлінні складними об'єктами. Дійсно, для її забезпечення слід або
ретельно звужувати безліч цілей, або мати стабільне середовище (Х = соnst),
або виділяти дуже великі ресурси R на управління. Як правило, абсолютно
керуючі

або

прості

об'єкти

(наприклад,

системи

автоматичного

регулювання), або дуже відповідальні (наприклад, системи забезпечення
життєздатності оператора в екстремальних умовах). Переважну більшість
систем управління складними об'єктами неможна віднести до цього типу.
Тому слід ввести поняття часткової або відносної керованості. Будемо
розрізняти причини некерованості. Для цього введемо типи некерованості
наступним чином. Х- некерованість пов'язана зі специфікою безлічі {X}, в
якому знайшлося таке Х1 що при будь-якому Е⋲ {E} не знайшлося такого
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U={U}R, при якому Z=Z*, тобто

будь-яка мета не досягається.

Визначимо Х некерованість формально:
𝐽𝑋̅ : (∃X ⋲ {𝑋}: ∀Е ∈ {Е}, ⋁Z ∗ ⋲ {𝑍 ∗ },
̅𝑈 ⋲ {𝑈}𝑅 : 𝑍(𝑋, 𝑈, 𝐸 ) = 𝑍 ∗ )
∃

(2.43)

Тут Ј 𝐽𝑋̅ – Х некерованість і використано заперечення квантора
існування Ǝ, що означає «не існує» (чи не знайдеться). Вираз (2.43) читається
наступним

чином:

Х- некерованість визначається як існування

такого

допустимого X, при якому для будь-яких допустимих Е і Z * бракуватиме
такого допустимого U , при якому мета Z * буде досягнута .
Наведемо приклад такої ситуації. Нехай X* - енергія потребуюча для
нормального функціонування об’єкта . Тоді при Х <X *, тобто при
недостатній поставці енергії, об'єкт не буде працювати і не виконає покладені
на нього цілі Z* незважаючи на всі зусилля U, вжиті в рамках виділених
ресурсів R.
Е-некерованість

вводиться

аналогічно,

як

існування

таких

неконтролюємих станів середовища, при яких за будь-яких допустимих X не
вдається досягти будь-якої допустимої мети:
𝐽𝐸̅ : (Ǝ 𝐸 ⋲ {𝐸 }: ∀𝑋 ⋲ {𝑋},
̅𝑈 ⋲ {𝑈}𝑅 : 𝑍( 𝑋, 𝑈, 𝐸 ) = 𝑍 ∗)
∀𝑍 ∗ ⋲ {𝑍 ∗ }, ∃

(2.44)

Z*- некерованість характеризується наявністю таких допустимих цілей,
які за інших допустимих умовах ніколи не досягаються:
∗

𝐽𝑍̅̅̅∗ : (∃ 𝑍 ⋲ {𝑍 ∗}: ∀ 𝑋 ⋲ {𝑋}
̅𝑈 ⋲ {𝑈}𝑅 : 𝑍( 𝑋, 𝑈, 𝐸 ) = 𝑍 ∗
∀𝐸 ⋲ {𝐸 }, ∃

(2.45)

Це означає, що існують допустимі цілі, які досяжні не при всіх станах
середовища.
Наприклад

ціль

перевиконання

плану

не

реалізовується

при

нерегулярних поставках (X) або аварійних ситуаціях (E), які допускають
виконання плану.

63

Pис. 2.4. Зони некерованості об'єкта, викликаної чинниками X та Е (а і б)
і факторами Z* і X (в).
Тепер введемо поняття перехресних некерованостей, тобто таких, які
залежать відразу від двох або трьох факторів X, Е, Z*, що визначають успіх
управління: ХЕ - некерованість визначається як одночасне існування таких
Х і Е, при яких не всяка мета досяжна:
∗ ̅
𝐽𝑋𝐸
𝑈⋲{𝑈}𝑅 : 𝑍(𝑋, 𝑈, 𝐸 ) = 𝑍 ∗)
̅̅̅̅ : (∃ (X, E): ∀𝑍 , ∃

(2.46)

Наприклад, одночасне зниження якості сировини (X) і амортизація
обладнання (Е) ставлять зазвичай під загрозу виконання плану, хоча кожен з
цих факторів окремо може бути подоланий відповідним керуванням U.
Тут і далі для скорочення запису передбачається, що Х ⋲ {𝑋} , E {𝐸 },
Z* ⋲ {𝑍 ∗ }, U ⋲{𝑈}r
XZ * - некерованість визначається аналогічно:
∗
̅𝑈: 𝑍( 𝑋, 𝑈, 𝐸 ) = 𝑍 ∗
𝐽𝑋𝑍
̅̅̅̅̅̅∗ : ( Ǝ(X, 𝑍 ): ∀𝑋, ∃

(2.47)

Pис. 2.5 Зони некерованості об'єкта, викликана парною взаємодією
факторів Х, Е і Z*

64

𝑍 ∗ 𝐸 - некерованість:
∗
∗
̅
𝐽̅̅̅̅̅
𝑍 ∗ 𝐸 : (∃(𝑍 , 𝐸 ): ∀∃𝑈: 𝑍( 𝑋, 𝑈, 𝐸) = 𝑍

(2.48)

І, нарешті, ХEZ * - некерованість
∗ ̅
𝐽𝑋𝐸𝑍
𝑈: 𝑍( 𝑋, 𝑈, 𝐸) = 𝑍 ∗ .
̅̅̅̅̅̅̅∗ : (Ǝ (𝑋, 𝐸, 𝑍 ): ∃

(2.49)

на рис. 2.5 зони некерованості такого виду заштриховано. Як видно
вони включають і зони розглянуті на рис. 2.5. Однак не слід плутати області
некерованості такого виду з перетином областей Х-, Е- та 𝑍 ∗ - некерованості.
Якби за допомогою експертів вдалося оцінити ймовірність появи всіх
зазначених видів некерованості, то процес визначення керованості об'єкта
звівся б до обчислення суми
𝑃 = 1 − ∑7𝑖−1 𝑝𝑖

(2.50)

де 𝑝𝑖 - ймовірність появи і-го виду некерованості. Маючи в своєму
розпорядженні такий алгоритм, можна з певного кінцевої кількості об'єктівпретендентів вибрати одні, найбільш керований.
Тепер знову звернемося до експертів, вони нам потрібні для оцінок
величин 𝑝𝑖 (і=1, .. , 7), що входять в оцінку керованості (2.50).
Отже, слід сформулювати питання відібраним

N експертам таким

чином, щоб їхні відповіді дозволили прийняти найбільш достовірне рішення
про керованість об'єкта в запропонованих межах. Для цього, перш за все,
необхідно утворити кінцеве число альтернатив - варіантів об'єкта 𝐹10 ….𝐹𝑞0 ,
тобто описаний:
𝑌 = 𝐹𝑦0 (𝑋𝑦, 𝑈𝑦, 𝐸𝑦 ), 𝑣 = 1 , … , 𝑞

(2.51)

де 𝑋𝑦, 𝑈𝑦, i 𝐸𝑦 , - відповідно спостерігаються, керуючі і не керуючі входи
v -го варіанту об'єкта.
Таким чином, завдання визначення об'єкта зводиться до вибору однієї з
альтернатив (2.51). Вихідна інформація для цього вибору міститься в
відповідях експертів на

питання,

за

допомогою яких визначається

керованість будь-якого виду об'єкта (2.51). Будемо ставити експертам такі
запитання, щоб за відповідями визначити ймовірність кожного виду
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некерованості. Для цього виявимо ситуації S, при яких цілі не досягаються,
тобто об'єкт некерований. Ці ситуації природно класифікувати за видами
некеровоностей [64,86].
Експертиза проходить в кілька етапів. Спочатку експерти виявляють і
описують некеровані ситуації, потім складається повний перелік таких
ситуацій, об'єднаних по виду некерованості. Цей перелік пропонують
експертам для оцінки ймовірності кожної ситуації.

Якщо ці оцінки не

занадто різні, то вони приймаються для обчислення керованості об'єкта.
Однак при великому різнобої експертам надається можливість змінити свою
оцінку з огляду на оцінки інших експертів. Це робиться до тих пір, поки
оцінки не перестануть сильно відрізнятися. За результатами цих оцінок
розраховується керованість. Розглянемо кожен етап окремо.
Отже, на першому етапі кожному експерту пропонується описати всі
некеровані ситуації по кожному виду некерованості:
7
7
(𝐽𝑋̅ :(S 11, … , 𝑆𝑙11 ) , …. 𝐽̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑋𝐸𝑍 ∗ : ( 𝑆1 … , 𝑆𝑙7 )

(2.52)

де 𝑆𝑗1, - j - я некерована ситуація i -го виду некерованості.
Очевидно, у кожного експерта буде свій набір таких ситуацій.

Ці

ситуації об'єднуються в загальний список некерованих ситуацій. Він має той
же вигляд, що і (2.52), але з іншими числами l1…,l7.
При складанні цього списку слід стежити, щоб ситуації в списку не
повторювалися. Це необхідно, тому що, наприклад, ситуації з 𝐽𝑋𝐸
̅̅̅̅ можна
сплутати з ситуаціями, які одночасно належать 𝐽𝑋̅ , і 𝐽𝐸̅ .
Далі кожному експерту пропонується повний список усіх некерованих
ситуацій
S1, ..., Sn,

(2.53)

без урахування належності ситуації виду некерованості (це потрібно було
лише для виявлення ситуацій (2.53) експертами). Кожен ј-й експерт кожної
ситуації 𝑆𝑖 приписує число
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𝑗

0 ≤ 𝑔𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛; 𝑗 = 1, … , 𝑁,

(2.54)

що характеризує, на його думку, оцінку ймовірності появи такої ситуації в
процесі управління цим об'єктом. При цьому, очевидно, має обмеження
∑𝑛𝑖=1 𝑔𝑖𝑙 ≤ 1, 𝑗 = 1 , … , 𝑁.
Зауважимо, що сума
𝑃̅𝑗 = ∑𝑛𝑖=1 𝑔𝑗𝑖 , 𝑗 = 1 , … , 𝑁

(2.55)

є думкою ј-го експерта про некерованість об'єкта.
Однак, перш ніж визначати середню некерованість об'єкта, слід
перевірити узгодженість експертів.

Оцінити цю узгодженість можна по

дисперсіям індивідуальних оцінок різних ситуацій i
̂𝑖 =
𝐷

1
𝑁−1

𝑙
∑𝑁
𝑖=1(𝑔𝑖 −

1
𝑁

𝑙 2
∑𝑁
𝑖=1 𝑔1 )

(2.56)

Якщо знайдуться такі ситуації 𝑆𝑖 , то ймовірності появи яких думки
експертів які сильно розходяться. тобто
𝐷𝑖 > 𝛿, 𝑖 = 1, … , 𝑛,

(2.57)

де δ > 0 - деякий заданий поріг, то за цими ситуаціями експертам
пропонується переглянути або підтвердити свою оцінку з урахуванням думок
інших експертів (ці ситуації і думки

всіх експертів по цим ситуаціям

повідомляються). Процедура повторюється до тих пір, поки не виконається
умова
𝐷𝑖 ≤ 𝛿, 𝑖 = 1, … , 𝑛,
Тепер експертна оцінка некерованості об'єкта приймає вид
𝑁
̅
𝑃̅ = ( ∑𝑁
𝑗=1 𝑘𝑗 𝑃𝑗 )│ ∑𝑗=1 𝑘𝑗

(2.58)

де 𝑘𝑗 -компетентність ј-го експерта , а 𝑃̅𝑗 , - оцінка некерованості об'єкта
ј-м експертом (2.55).
На цьому закінчується експертна оцінка некеровності даного варіанта
об'єкта.
Отримавши подібні експертні оцінки для всіх q варіантів (2.51) об'єкта,
знайдемо оцінки їх некерованості . 𝑃̅1, … , 𝑃̅𝑞 Очевидно, що найкращий варіант
об'єкта той, який має мінімальну керованість . Якщо
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𝑃̅𝑙 = min 𝑃̅𝑣
𝑣=1,…,𝑞

то 1-й варіант об'єкта і слід вважати оптимальним, тобто 𝐹𝑜 = 𝐹𝑙0 .
Звісно, що при цьому слід враховувати дисперсію оцінок ймовірностей
𝑃̅𝑣 (v=1,…,q). Якщо

декілька варіантів об'єкта виявляться статистично

невиразні, то або слід збільшити число експертів, або повідомте їм додаткову
інформацію про середовище, цілях і ресурсах, або ввести додаткові критерії
оцінки варіантів об'єкта, за якими можна здійснювати однозначний вибір.
2.5 Cтруктурний синтез моделі об'єкта
Структура моделі об'єкта управління визначає вид і характер зв'язку між
входами (X і U) виходами (Y) моделі об'єкта незалежно від конкретних
значень параметрів, які визначаються на наступних етапах управління –
етапах ідентифікації і планування експериментів. Процес структурного
синтезу моделі об'єкта розіб'ємо па наступні стадії:
- виокремлення входів виходів;
- експертне ранжування входів і виходів;
- декомпозиція моделі;
- вибір структурних елементів моделі.
Розглянемо кожну стадію окремо.
Для

визначення

структури

моделі

як

багатополюсника

(тобто

перетворювача типу «чорного ящика» з багатьма входами і виходами)
необхідно з'ясувати, які саме входи і виходи об'єкта будуть включені в його
модель. Для цього перш за все виявляють всіх мужніх «претендентів» на
роль входів і виходів і з них виділяють найбільш істотні, які і утворюють
багатополюсник моделі.
Але тут відразу виникає питання про те, які фактори в цьому випадку
називати

суттєвими.

Відповідь

однозначна:

так

як

модель

об'єкта

створюється для цілей управління, то істотними є ті фактори, які найбільш
сильно впливають на здійснення цілей управління в об'єкті. Це пов'язано з
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тим, що при формуванні структури системи управління перш за все
необхідно знати, які дії буде (і може)

відчувати об'єкт управління і як

результати цих впливів пов'язані з досягненням цілей управління об'єктом
[94].

Рис. 2.6 Схема взаємодії об'єкта (з чорним ящика») з середовищем
Об'єкт пов'язаний із середовищем, взагалі то кажучи, нескінченним
числом зв'язків , що визначають його стан. При синтезі моделі повинні бути
виявлені найбільш сильні, істотні зв'язки, щоб, відкинувши слабкі зв'язки,
отримати мінімальне число взаємодій об'єкта з середовищем. Однак перш
ніж здійснити такий підрозділ, необхідно перерахувати всі зв'язки. Очевидно,
що це тільки спостережувані зв'язку, так як неспостережувальні не
включаються в модель. Будемо поділяти їх на три типи:
- некеровані, але контрольовані зв'язки (X), що характеризують вплив
середовища на об'єкт (з них утворюються некеровані входи);
- керовані зв'язку (U), за

допомогою яких можна цілеспрямовано

змінювати стан об'єкта (з них утворюються керовані входи);
- інформують зв'язки (Y), що дозволяють визначити стан об'єкта (з них
утворюються виходи об'єкта).
Розглянемо кожен тип зв'язку окремо.
Некеровані зв'язки Х повинні задовольняти наступним вимогам.
По-перше, вони повинні впливати на реалізацію цілей (Z*} в об'єкті
управління. Для оцінки цього впливу можна зробити наступний уявний
експеримент. Нехай об'єкт знаходиться в стані Y*, яке відповідає заданій
меті Z*, тобто мета

досягнута (неважливо яким чином, наприклад за

допомогою якогось необхідного для цього випадку управління U*). Нехай
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далі параметр хі, що характеризує стан i-й зв'язку об'єкта з середовищем,
змінюється, тобто змінюється середовище (але тільки її

і-я зв'язок з

об'єктом). Якщо це зміна середовища може змінити стан об'єкта настільки,
що мета Z* не досягається, то зв'язок 𝑥𝑖,, істотна для управління об'єктом, так
як вона впливає на процес реалізації цілей в об'єкті в іншому випадку цим
зв’язком можна знехтувати.
По-друге, ці зв'язки повинні ефективно і просто вимірюватися. Якщо
параметр хі, що не вимірюється , тобто не існує методів її вимірювання або
вони занадто складні чи дорогі, то цей зв'язок не можна врахувати при
синтезі управління і він повинен розглядатися як випадкова перешкода ɛ.
Таким

чином,

для

відбору факторів

середовища,

враховуватися при управлінні, необхідна їх істотність
реалізації

цілей

управління

в

об'єкті

і

які повинні

(важливість) для

ефективне

вимірювання

(контрольованість).
Зважаючи на відсутність моделей середовища та об'єкта , процес відбору
враховуюємих факторів середовища проводиться експертним

методом,

тобто залученням спеціалістів (експертів), добре знаючих об’єкт середовища.
При цьому

рівень обізнаності експертів визначає ефективність процесу

з'ясування істотних зв'язків об'єкта з середовищем. Нехай за цим принципом
відібрано n зв'язків:
𝑥1, … , 𝑥𝑛

(2.59)

Це означає, що змістовно визначений кожен зв'язок (наприклад, 𝑥1 ширина каналу зв’язку, 𝑥2 - імовірність помилки, 𝑥3 – затримка інформації) та
встановлено, що ці зв'язки якось впливають на реалізацію цілей в об'єкті.
Тепер розглянемо процес визначення керуючих зв’язків U - каналів
майбутнього управління. Тут найважливішими критеріями відбору є:
- вплив зв'язку на стан об'єкта, тобто змога компенсувати негативні
зміни цього стану, викликані різними факторами як середовища Х, так і
самого об'єкта Fo,
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- керованість, тобто можливість оперативно без істотних витрат
змінювати стан U каналів дії на об'єкт. По цим критеріям також експертним
шляхом змістовно визначаються зв'язки
𝑢1 , … , 𝑢𝑞

(2.60)

Інформуючі зв'язки Y повинні задовольняти двом природним вимогам:
- нести інформацію про виконання (або невиконання) цілей в об'єкті
управління,
- надійно і оперативно контролюватися (вимірюватися).
Виділені таким чином інформуючи зв'язки
𝑦1 , … , 𝑦𝑚
Закінчують

опис

об'єкта

як

(2.61)
«чорного

ящика»,

тобто

як

багатополюсника з невідомої (поки) внутрішню структурою.
Таким чином, етап визначення входів і виходів полягає в змістовному
описі всіх тих контролюючих входів і виходів об'єкта, незалежно від його
внутрішньої структури, які пов'язані з реалізацією цілей в об'єкті. Очевидно,
що їх число повинне бути більше, ніж буде реалізовано в моделі об'єкта.
Така надмірність необхідна для здійснення ефективного відбору найбільш
істотних факторів (зв'язків) на наступному етапі.
Виділені в попередньому параграфі зв'язки ще не є входами і виходами
моделі. Це лише «претенденти». Входами і виходами вони стануть після
того, як будуть виділені найбільш істотні з них і відкинуті несуттєві. Дійсно,
модель зовсім не повинна відображати абсолютно всі сторони об'єкта, тобто
не повинна (та й не може) бути у всьому адекватною об'єкту. Для цілей
управління досить виявити її найбільш

суттєві

зв'язки з середовищем,

необхідні для управління, тобто вона може бути приблизною. Тому процесу
вибору найбільш суттєвих чинників передує процедура ранжирування всіх їх
за ознакою суттєвості для реалізації цілей управління.
Розглянемо процес ранжирування факторів 𝑥𝑖 , (і=1,....,n). Ранжирування
факторів U і Y відбувається аналогічно.
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Перш за все, визначимо поняття ранжирування.
будемо розуміти процедуру розташування факторів

Під ранжируванням
хі,

в порядку їх

суттєвості: на першому місці стоїть найістотніший, слідом за ним менш
суттєвий, але найважливіший з решти і т. д. Отриманий таким чином
ранжируваний ряд має вигляд
𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 , … , 𝑥𝑖𝑛

(2.62)

де 𝑖1 - номер самого істотного фактора, 𝑖2 - номер менш істотного і так далі
до 𝑖𝑛 - номера самого неістотного фактора в цьому ряду. Однак можна, а
іноді і зручніше діяти інакше.

Кожному фактору 𝑥 𝑖 поставити у

відповідність деяке ціле число - його ранг 𝑘𝑖 , тобто номер фактора в
ранжированном ряду (2.62):
𝑥 1, 𝑥 2, … , 𝑥 𝑛

(2.63)

𝑘1 , 𝑘2 , … , 𝑘𝑛
Очевидно, що перший ранг (𝑘𝑖 = 1) має вхід 𝑥𝑖1 який найбільш впливає
на реалізацію мети в об'єкті. Другий і наступні ранги (𝑘𝑖 =2 і так дальше) в
порядку спадання їх важливості мають входи, вплив яких не настільки
істотні. Таким чином, зв'язок ранжированого ряду (2.62):) і рангів (2.63):)
визначається простою і формулою
𝑘𝑖𝑗 = 𝑗, 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛,

(2.64)

тобто ранг фактора з номером іј дорівнює ј.
Завдання побудови рангового ряду (2.62) або еквівалентне їй завдання
певного рангу (2.63) вирішується експертами і зводиться до організації
експертного опитування та обробки результатів цього опитування, з тим щоб
отримати шукані ранги і оцінити їх достовірність, тобто узгодженість
експертів.
Розглянемо два методи експертного ранжирування: безпосереднього
ранжирування і парних порівнянь.

У першому методі експерти відразу

привласнюють ранги факторам, які їм представлені для ранжирування, у
другому − використовується парне порівняння факторів, що спрощує
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завдання експерта, але вимагає подальшого оброблення результатів для
отримання рангового ряду.
Метод

безпосереднього

ранжирування.

Нехай

N

експертів

ранжирують n факторів 𝑥1, … , 𝑥𝑛 . Кожному фактору кожен експерт надає
ранг-ціле число від 1 до n . Так, і-му фактору (𝑥 𝑖 ) ј-й експерт (𝜃𝑗 ) присвоює
ранг 𝑘𝑖𝑗 . В результаті виходить матриця думок експертів розмірністю 𝑁 × 𝑛
𝑥1

𝑥2

𝜃1 𝑘11
‖. …
𝜃 𝑁 𝑘1𝑁

𝑘21
.…
𝑘2𝑁

… 𝑥𝑛
… 𝑘𝑛1
… . … . ‖,
… 𝑘𝑛𝑁

(2.66)

де номери рядків відповідають номерам експертів, а номери стовпців номерам ранжирваних факторів тобто j- ий рядок являє собою думку ј-го
експерта 𝜃𝑗 , а і-й стовпець – думку всіх експертів з приводу і-го фактора (𝑥 𝑖 ).
При визначенні рангів експертами треб отримуватися наступних умов
- по-перше, сума рангів, призначених всім факторам кожним експертом,
повинна бути однакова.

Це означає, що сума елементів любого рядка

матриці дорівнює
𝑛

𝑛

∑ 𝑘𝑖𝑗 = ∑ 𝑖 =
𝑖=1

𝑖=1

𝑛(𝑛 + 1)
, 𝑗 = 1, … , 𝑁;
2

- по-друге, якщо експерт якісь q чинники вважає еквівалентними або
однаковими за важливістю, то він надає їм один ранг. Цей ранг дорівнює
середньому з q цілих рангів, таких, які вийшли б за умови, що експерту
вдалося їх проаранжувати. Наприклад, еквівалентність чотирьох чинників
(q=4): 𝑥 1 , 𝑥 2 , 𝑥 5 , 𝑥 6 , що стоять на п'ятому місці в ранжируваномуe ряді,
призводить до рівності їх рангів:
k1=k2=k5=k6=(5+6+7+8)/4=6.5
Як видно, в цьому випадку ранги можуть бути дробовими. Тепер, для
остаточного визначення рангів слід обчислити середні ранги кожного
фактора:
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̅̅̅
𝑘𝑖 =

1
𝑁

∑𝑁
𝑗=1 𝑘𝑖𝑗 .

Ці ранги і дозволяють проаранжувати фактори. На першому місці ставиться
фактор, який має мінімальний середній ранг,
̅̅̅
𝑘𝑖 = min {𝑘̅𝑖 },
𝑖=1,…,𝑛

тобто фактор 𝑥𝑙 , на другому-фактор, який має мінімальний з інших середній
ранг. Отримані ранги дозволяють побудувати ранжируваний ряд факторів,
який і буде відповідати середньої думки колективу N експертів [31,35].
Очевидно, що далеко не всякий результат експертного опитування слід
вважати задовільним.

Звісно, якщо думка експертів сильно розходяться

(наприклад, одна половина експертів фактору хі, присвоїла перший ранг, а
інша-останній), то таке ранжирування не може бути покладено в основу
рішення про вибір істотних чинників. Тому для оцінки результатів всякого
експертного опитування вводиться критерій, що характеризує єдино
гласність експертів. Чим вище ця узгодженість, тим більшою мірою можна
«вірити» результатами експертного опитування, і навпаки.

Узгодженість

експертів зручно визначати як ступінь розсіювання середніх рангів 𝑘 𝑖 (𝑙 =
1, … . , 𝑛). Дійсно, якщо думки експертів повністю збігаються, що середні
ранги представляють собою цілі, не рівні один одному числа (випадок
однакових рангів тут поки не розглядається).
Ступінь розсіювання. як відомо, зручно визначати за допомогою
дисперсії. Дисперсія середніх рангів визначенням дорівнює
𝑛

1
𝐷(𝑘) = ∑( 𝑘𝑖 − 𝑀(𝑘))
𝑛
𝑖=1

де
𝑛

1
𝑛+1
𝑀(𝑘) = ∑ 𝑘𝑖 =
𝑛
2
𝑖=1

-

математичне очікування середнього рангу.
Визначимо максимальну дисперсію:
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𝑛

𝐷𝑚𝑎𝑥

1
𝑛 + 1 2 𝑛2 − 1
= ∑(𝑖 −
) =
𝑛
2
12
𝑖=1

Критерій узгодженості експертів зручно представити

у вигляді

співвідношення
𝑛
̅̅̅̅̅
𝐷(𝑘)
12
𝑛+1 2
̅̅̅𝑖 −
𝑊=
=
∑(𝑘
) .
𝐷𝑚𝑎𝑥 𝑛 (𝑛2 − 1)
2
𝑖=1

Як видно, 0≤W ≤1. При W=0 думки експертів повністю розходяться, а
при W=1 вони висловлюються одноголосно. Таким чином, величина W
характеризує ступінь узгодженості експертів. Чим ближче W до одиниці,
тобто чим

більше одностайні експерти, тим більше достовірним можна

вважати результат ранжирування [34].
Слід зазначити, що експерти повинні висловлювати свою думку
незалежно дин від одного ,вони не повинні знати думки інших експертів. В
противному випадку

можлива поява незалежних думок, що підвищує

критерій узгодженості W, але не покращує результати експертного
опитування, так як думок залежною думкою можна просто знехтувати.
Для того щоб отримати представлення з приводу конкретного значення
критерія узгодженості, який не буває рівним ні нулю, ні одиниці, щоб
вважати його малим або великим, можна запропонувати наступний простий
метод. Припустимо, що m з N експертів абсолютно компетентні, а решта Nm абсолютно не компетентна , тобто

приймають своє рішення чисто

випадково. Тоді дисперсія середніх рангів буде утворена сумою
̅̅̅̅ =
𝐷(𝑘)

1
𝑁

│𝑚𝐷𝑚𝑎𝑥 + (𝑁 − 𝑚)0│ =

𝑚
𝑁

𝐷𝑚𝑎𝑥 .
𝑚

Розділивши результат на 𝐷𝑚𝑎𝑥 , отримаємо 𝑊 = . Таким чином,
𝑁

величина W залежить від числа абсолютно компетентних експертів (якби
вони існували). Так, при W=0,3 можна вважати, що 30% експертів були
цілком компетентні, а решта 70% приймали своє рішення випадково, що,
природно, могло надати фатальний вплив на остаточне ранжування.
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Цей результат показує ефективність методу експертних оцінок навіть в
тому випадку, коли експерти явно розходяться в думках. Важливо, щоб це
розходження стосувалося різних ранжируваних факторів.

Відсутність

узгодженості експертів може свідчити, з одного боку, про некомпетентності
експертів,

пов'язаної

з

новизною

або

слабкою

вивченістю

об'єкта

дослідження, з іншого що ускладнює винесення рішення про ранги факторів.
Експертові простіше зіставити важливість деяких факторів попарно, тобто
вказати, ранг якого з двох факторів буде вище.

Саме в таких ситуаціях

звертаються до методу парних порівнянь, який ми і розглянемо складності
об'єкта, нижче.
Метод парних порівнянь. Експертові пропонується проаранжувати
чинники попарно, тобто кожної парі фаторів хi і xl
1, якщо 𝑥𝑖 > 𝑥𝑙 ,
𝑞𝑖𝑙 = { 0, якщо 𝑥𝑖 ~𝑥𝑙 ,
−1, якщо 𝑥𝑖 < 𝑥𝑙 ,
Вираз 𝑥𝑖 > 𝑥𝑙

означає, що і-й фактор більш переважний при

ранжируванні, ніж l -й. Знак ~ є знаком еквівалентності факторів з точки
зору ранжирування (або відмови від ранжирування). Числа 𝑞𝑖𝑙 володіють
очевидною властивістю 𝑞𝑖𝑙 = −𝑞𝑙𝑖
𝑋1
𝑋1
.
.
.
𝑋𝑛

0

...

𝑋𝑛

...

𝑞𝑙𝑛

.
.
.

𝑗

.
.
.
0

𝑗
...
𝑞𝑛𝑙
Рис. 2.8 Переваги при методі парних порівнянь

𝑋1

𝑋2

𝑋3

0
1
-1
𝑋1
-1
0
1
𝑋2
1
-1
0
𝑋3
Рис. 2.9 Приклад протиріч матриці
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Таким чином, кожен ј-й експерт свою думку представляє у вигляді
матриці
𝑗

𝑄 𝑗 = ‖𝑞𝑖𝑙 ‖, 𝑖, 𝑙 = 1, … . , 𝑛; 𝑗 = 1, … , 𝑁,
де верхній індекс визначає номер експерта.
Усереднимо думки експертів. Для цього достатньо будувати усереднену
матрицю розмірністю 𝑛 × 𝑛
𝑗
𝑄̅ = ‖𝑞𝑖𝑙 ‖,

де
𝑁

1
𝑗
𝑔𝑖𝑙 = ∑ 𝑞𝑖𝑙
̅̅̅̅
𝑁
𝑗=1

-

середня перевага і-го фактора l-му. Це і є думка даної групи експертів.
Визначимо узгодженість цих експертів. В якості критерію узгодженості

аналогічно попередньому природно вибрати дисперсію величини 𝑞𝑎. В силу
у того, що їх середнє значення дорівнює нулю, отримуємо
𝐷 (𝑞̅ ) =

1
𝑛(𝑛−1)

∑𝑛𝑖,𝑙=1(̅̅̅
𝑞𝑖𝑙 )2 ,

де підсумовування проводиться по всій матриці 𝑄̅ . Максимальне значення
дисперсії Dmax= 1 матиме місце при повній узгодженості експертів. Тоді,
вводячи критерій узгодження відношення дисперсії як середніх переваг до
максимальної дисперсії, отримуємо
𝑛

1
2
𝑊=
∑ (𝑞
̅̅̅
𝑖𝑙 )
𝑛 (𝑛 − 1)
𝑖,𝑙=1

і в цьому випадку 0≤W≤1, де, очевидно, при W=1 думка експертів повністю
узгоджена , а при W=0 вони суперечать один одному.
Однак тут і при повній узгодженості експерти можуть суперечити один
одному (протиріччя має вигляд X1>Х2>Х3> X1, тобто виявилося, що X1> Х3
і Х3> Х1 одночасно).

Виявлення подібних протиріч дуже необхідно не

тільки в цій матриці, але і на думці кожного експерта. Це робиться па основі
наступного

досить

очевидного

правила,

яке

називається

правилом
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транзитивності. Матриці, які показують думку кожного експерта, повинні
задовольняти вказаним правилом транзитивності. При виявленні протиріч
вони повертаються відповідному експерту для виправлення протиріч.
Для виявлення цікавих нам рангів ранжируваних факторів слід мати
правило обчислення рангів по матриці Q. Таких правил може бути багато.
Роздивимося деякі з них.
Правило 1. Як легко помітити, величина q ̅il і виражає ступінь переваги
і-го фактору l-му. Визначимо середню перевагу кожного фактору всім іншим
1

𝑞𝑖 = ∑𝑛𝑙=1 𝑞𝑖𝑙 , i=1…, n
𝑛

(2.68)

Природно вважати, що перший ранг має фактор, середню перевагу яке
максимально. Так, при
𝑞 𝑢 = {𝑞𝑖 }
перший раyг має фактор хr, kr=1. Аналогічно утворюються ранги інших
факторів [54, 85].
Розглянуте правило, однак, надмірно усереднює переваги. Так фактор
маючий ряд певних переваг, які легко виявляють експерти, отримає перший
ранг тільки тому, що його другорядність по відношенню до інших факторів
була не настільки яскраво виражена. Саме в цьому випадку часто потрібно
звертатися до іншого правила.
Правило 2. Це правило опирається на ідею усилення контрасту. З цією
метою вводиться поріг δ. Якщо перевага вище цього порогу, то воно має
явний характер, а якщо нижче, то воно сумнівне, тобто чинники швидше
рівноцінні.

Виходить наступне перетворення матриці середніх переваг 𝑄

елементами котрої є
𝜑𝑖𝑙 = 𝜑(𝑞𝑖𝑙 ), I ≠ l = 1,…n
𝜑(𝑞) = {−1 0 1 якщо 𝑞 ≤ −𝛿 якщо |𝑞| < 𝛿 якщо 𝑞~𝛿
Як видно, це перетворення цілком і повністю визначається порогом δ (0
<δ <1) . при δ=1 контрастна матриця стає нульовою і всі фактори еквіваленті.
При δ=0 вона повністю заповнюється одиницями, але при цьому неминуча
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поява протиріч, тобто порушень транзитивності переваг (2.68). Тому при
виборі порога δ слід пам'ятати, що його збільшення призводить до відмови
від ранжирування, а зменшення до збільшення числа явних переваг і до
небезпеки появи протиріч. Однією з можливих рекомендацій визначенням
оптимального порога є вибір величини δ на «порозі протиріч», тобто такого
значення δ *, невелике зменшення якого приводить до суперечностей.
Висновки до розділу 2
1. Проведено аналіз існуючих методів побудови систем управління.
Дано визначення, що являє собою суб'єкт, чиї цілі ми плануємо реалізувати
за допомогою синтезованої системи управління. Досліджено нові вимоги до
математичної

моделі

суб'єкта

управління.

Запропоновано

дозволити,

виключивши зворотний вплив об'єкта на ціль. Розглянуто процес утворення
цілей і досліджено його специфіку.
2. Сформовано структуру моделі об'єкта управління, що описує вид і
характер зв'язку між входами (X і U) виходами (Y) моделі об'єкта незалежно
від конкретних значень параметрів, які визначаються на етапах ідентифікації
і планування експериментів.
3. Досліджено методи математичного моделювання телекомунікаційних
мереж. Використано експертний метод оцінки керованості об'єкта для
розробки моделі системи управління об’єктами телекомунікаційної мережі.
4. Обґрунтовано використання теорії управління для різнорідних
телекомунікаційних мереж. Даний підхід дозволяє знайти баланс параметрів
та вирішити можливі конфлікти різних технологій передачі інформації, що
актуально при зміні структури телекомунікаційних систем та мереж
5. Удосконалено методику управління об’єктами телекомунікаційної
мережі,

що

на

функціонування.

відміну

від

існуючих

підвищує

ефективність

їх
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РОЗДІЛ 3.
МЕТОДИ ВЗАЄМОДІЇ СЕГМЕНТІВ МЕРЕЖ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ
КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І
РИЗИКУ

3.1. Статична модель обміну інформацією в умовах невизначеності
Дослідимо вплив неточності інформації на стратегію управління.
Подібна проблема може виникнути при недостатній вивченості процесу
моделювання або слабопрогнозованого впливу зовнішніх факторів. При
інтерпретації моделі завжди передбачається, що всі учасники конфлікту
мають однакову поінформованість про параметри керованої системи і
інтереси як свої, так і партнерів.
Нас цікавить головним чином невизначеність, яка має суб'єктивний
характер, що проявляється за наявності наступних чинників:
-

має місце взаємодія не менше двох підсистем, що володіють

власними, неспівпадаючими інтересами (такими підсистемами можуть бути
радіосистеми);
-

підсистеми мають різну ступінь поінформованості про значення

параметрів системи (оскільки радіосистеми взаємодіють тільки через системи
управління телекомунікаційними мережами) і зовнішнього середовища
(радіодоступ);
-

враховується

можливість

і доцільність

розширення

класу

використовуваних стратегій за рахунок прямого або непрямого обміну
інформацією про неточно відомі параметри (радіус дії базової станції,
частота на якій здійснюються передача, потужність радіосигналу та інше).
Поняття суб'єктивної невизначеності тісно пов'язане з суб'єктивним
описом гри.
На практиці саме наявність суб'єктивної невизначеності призводить до
децентралізації керування. В умовах наявності інформації найбільш
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ефективним є централізоване керування. Однак при керуванні складною
системою, кількість інформації, яку потрібно опрацювати для вибору
оптимального рішення, стає надзвичайно великою. Опрацювати її в повній
мірі виявляється практично неможливо, тому виникає дилема: або
задовольнятися досить грубим наближенням до оптимального рішення, або
децентралізувати керування. При децентралізації керування з'являється
можливість використовувати більший обсяг інформації і завдяки цьому
підняти ефективність, хоча, зрозуміло, ефективність може знизитися через
виникнення конфліктної ситуації. В ситуації, що розглядається, як правило,
можна отримати вичерпну інформацію про будь-який з невизначених
параметрів, однак не можна опрацювати інформацію відразу про всі
параметри, тобто невизначеність має суто суб'єктивний характер [42,91].
Із

суб'єктивного

характеру

невизначеності

випливає

ще

одна

особливість розглянутих тут моделей: у гравців з'являється можливість
обмінюватися інформацією про значення невизначених факторів. Причому
такий обмін може об'єктивно виникнути в структурі оптимального рішення,
навіть якщо він не передбачений постановкою задачі. Зрозуміло, гравцям
може виявитися вигідно приховувати інформацію або передавати завідомо
неправдиві відомості. Такі можливості також доводиться враховувати.
Формально дослідження моделей з невизначеними факторами не
виходить за рамки класичної теорії ігор, оскільки, очевидно, будь-яка
виникаюча тут задача може бути представлена в традиційних термінах.
Однак така редукція є недоцільною з двох причин. По-перше, в прикладних
дослідженнях краще працювати з більш деталізованими, хоча, можливо, і
менш універсальними моделями, оскільки часто буває потрібно врахувати ті
чи інші специфічні риси задачі, які при надмірній формалізації відходять на
другий план. Це тим більш істотно, оскільки в даному випадку залучення
змістовних міркувань може істотно спростити дослідження моделі. По-друге,
високий ступінь формалізації (а отже, і уніфікації) доречний тоді, коли існує
універсальний апарат для вирішення виникаючих задач або створення такого
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апарату ставиться до порядку денного. Для розглянутих тут задач створення
апарату бачиться лише в перспективі [42].
Проведемо дослідження шляхом застосування різних досить вузьких
класів моделей. Розглянемо один з них.
Власна мета системи управління - вироблення керуючих впливів. На
процес вироблення і здійснення керуючих впливів впливає зовнішнє
середовище.
Нехай U і V - множини керуючих впливів (параметрів , що потребують
узгодження) першого і другого гравців відповідно; g1: U×V →R і g2: U×V →R
- їх функції виграшу. Де перший гравець - це основна, базова станція
макросоти, а другий – це допоміжна станція що утворює свою мікросоту.
Розглянемо випадок, коли першому гравцеві (центру) невідома точно
функція виграшу другого (вибір каналу передачі та потужності передавача
для забезпечення стабільної передачі даних з максимальною швидкістю).
Однак будемо вважати, що йому відомо параметричне сімейство функцій

g 2 u,  , тобто

g~ 2 u, ,   A , якому заздалегідь належить функція

g 2 u,   g~ 2 u, ,   при деякому   A . Для простоти припустимо, що
множина А скінчена: A = {1, 2, ..., n}.
Розглянемо наступну процедуру прийняття рішень. Центр розраховує
на інформацію про вибір другого гравця і дійсно буде її мати. У цих умовах
він вибирає параметричне сімейство стратегій u~ : V  U і повідомляє його
другому гравцеві (параметр γ пробігає множину А). Другий гравець знає
тільки, що стратегія центру буде обрана з цього сімейства, і поводить себе
обережно через наявність невизначеності, яка залишилася. Більш точно
множина Ru~,  раціональних відповідей другого гравця на сімейство
стратегій

u~ 


при невизначеному факторі α визначається наступними

умовами:


R u~ ,    V min g 2 u~ ( ),  max min g 2 u~ ( ),  ,
 A
 A
 V
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якщо максимум в цьому виразі досягається




R u~ ,    V min g 2 u~ ( ),  sup min g 2 u~ ( ),   


 A
 A
 V



  









в іншому випадку (тут δ - відома першому гравцеві позитивна величина).
Таким чином, повідомивши другому гравцеві сімейство стратегій u~  ,
центр може гарантовано розраховувати на виграш

 

W1 u~   min
A

g u~
max
inf
     
1

R u~  ,





( ),  .

A

Задача центру полягає в максимізації цієї величини. Розробимо
алгоритми максимальної дії першої g1 станції та алгоритм максимальної
протидії іншої станції g2.
Визначення нижньої ціни гри:
Нехай маємо матрицю 𝑎(𝑛, 𝑚), де n – к-сть основних характеристик
станції g2, 𝑚 – к-сть основних характеристик станції g1.
1. Знайдемо мінімальний виграш для кожної характеристики станції g1, тобто
𝛼𝑖 = min𝑗 𝑎 ≔ 𝑎[𝑖, 𝑗]
Також можна представити у вигляді таблиці (Рис. 3.1.)

j 1

….

2

m

i
1

𝑎11

𝑎12

…

𝑎1𝑚

2

𝑎21

𝑎22

…

𝑎2𝑚

𝑎𝑛1

𝑎𝑛2

…

𝑎𝑛𝑚

….
n

Рис. 3.1. Таблиця взаємодії характеристик станцій g1 і g2.
Розглянемо варіант максимального виграшу однієї із станцій
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𝛼 = max𝑖 min𝑗 𝑎𝑖𝑗 .
Нехай станція g1 має сильніші показники характеристик.
Алгоритм реалізації можна наочно представити у вигляді блок-схеми (Рис.
3.2)
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Рис.3.2 Блок-схема максимальної переваги показників станції g1
Таким чином можна знайти мінімальний виграш для

кожної

характеристики станці g1, та максимальний виграш функціонування g1.
Розглянемо варіант максимального програшу однієї із станцій. Так
максимальний програш для кожної для кожної характеристики g2
𝛽𝑖 = max 𝑎𝑖𝑗
𝑖

та мінімальний програш
𝛽 = min𝑗 max𝑖 𝑎𝑖𝑗 .
Алгоритм реалізації можна наочно представити у вигляді блок-схеми
(Рис. 3.3)
Обережність другого гравця по відношенню до невизначеності, що
штучно вноситься центром, є досить суттєвим припущенням. З іншого боку,
неоднозначне повідомлення центру про свої дії на практиці не виключено, а в
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такій ситуації припущення про обережність другого гравця досить природне.
В іншому опис множини

  

R u~ ,

раціональних відповідей цілком

прийнятний зі змістовної точки зору, хоча й трохи незрозумілим. Нами
обрано саме такий опис, оскільки він дозволяє уникнути ряду технічних
складнощів при вирішенні задачі.
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Рис. 3.3 Блок-схема максимального програшу показників станції g2
Будемо вважати, що множини U і V підмножини скінченновимірних
евклідових просторів, причому множина V не містить ізольованих точок.
Приступимо до обчислення максимального гарантованого результату
центру

W

0
1

 

 sup W1 u~  .

 
u~ 

Задамо наступні функції і множини:
L   max min g~ 2 (u, , ) ,
 V

uU

E ( )  Arg max min g~ 2 (u, , ) ,
 V

uU

87





D( )  u,  U V g~ 2 (u, , )  L( ) ,
M ( )  min max g 1 (u , ) ,
E ( )

K ( ) 

uU

g1 (u, ) .

sup

( u , )D ( )

Визначимо абсолютно оптимальну стратегію центру φ0 і стратегії
покарання другого гравця φγ (   A ) наступними умовами:
 0    arg max g 1 (u , ) ,
uU

     arg min g~ 2 (u, ,  ) .
uU

Розіб'ємо множину А на дві підмножини, що не перетинаються:

A0    A D ( )  , K ( )  M ( ),
А1 = А \ А0.
Нехай (uα, υα) реалізує (можливо, з ε-точністю) верхню межу у
визначенні K(α) (   A0 ). Оскільки множина V не містить ізольованих точок, а
функції g1 і g~ 2 безперервні, ці точки можна вибрати так, що υα≠υβ при α≠β.
Будемо вважати, що ця умова виконана. Позначимо





D      A0 ,

E

 E ( ) .

  A1

Припустимо

що,

у

сформульованих

умовах

максимальний

гарантований результат центру дорівнює
W

0
1

 min max K ( ), M ( ) .
 A

Цей результат гарантується вибором і повідомленням другому гравцеві
сімейства стратегій

u  , якщо     ,

u~         , якщо   E \ D,
  ( ) в інших випадках.
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Зауважимо, що не використовувалися не тільки додаткові обмеження

~ . Практично так само
на структуру гри, але і конкретний вид стратегії u
доводиться, що виграш, більший W01, не може бути гарантований центру ні
на якому іншому класі стратегій [47].
Якщо гравці можуть додатково обмінюватися інформацією про α, то
той самий результат може бути гарантований центру і за наявності у множині
V ізольованих точок. По суті умова відсутності ізольованих точок у множині
V використовувалася нами для організації передачі інформації про α без
істотної зміни виграшів гравців.
3.2. Обмін інформацією за наявності випадкових факторів
В сучасних телекомунікаційних мережах підтримується концепція
синергії різнорідних мереж. Так, в соті безпроводових гетерогенних мереж
можуть працювати технології глобальних мереж з великим радіусом
покриття і локальні мережі з маленьким радіусом покриття. Передача
абонента в зону дії меншої мережі здійснюється за певних умов та потребує
певної моделі для взаємодії та погодження параметрів, а також відповідно
коректної роботи системи управління гетерогенною мережею.
Дана модель, що відрізняється від попередньо розглянутих моделей
наступними двома моментами. По-перше, припустимо, що центру точно
відомий критерій гравця нижнього рівня, але невідомі точно його
можливості. По-друге, будемо вважати, що невизначений фактор має
випадковий характер, причому закон розподілу точно відомий центру.
Відзначимо, що розуміння ймовірності тут дещо нетрадиційне: з одного
боку, не можна розраховувати на досить велику кількість повторень ситуації,
яка моделюється; з іншого боку, не використовуються результати типу
закону великих чисел, тому всі ймовірності можна трактувати, наприклад, як
суб'єктивні. Можна взагалі не говорити про ймовірність, а просто вважати,
що ставлення центру до невизначеності таке, що він прагне до максимізації
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лінійної згортки значень свого критерію.
Отже нехай g1 - критерій центру, g2 - функція виграшу гравця нижнього
рівня. Функції g1 і g2 визначені і безперервні на декартовому добутку U  V

'

компактних підмножин U і V ' скінченновимірних евклідових просторів.
Множина U є множина виборів першого гравця (центра). Множина виборів
другого гравця V(α0) міститься в множині V'. Множина V(α0) відома другому
гравцеві, але невідома центру. Щодо неї центр має в своєму розпорядженні
лише

наступну

інформацію:

відомо,

параметричному сімейству множин

що

множина

V ( ),   Q.

V(α0)

належить

Надалі для простоти

будемо вважати множину Q кінечною: Q={1, ..., n}. Вважаємо, що центру
відома також ймовірність pα, з якою може реалізуватися значення α (   Q ).
Розглянемо наступний сценарій дій гравців. Центр розраховує на
інформацію про здійснений другим гравцем вибір точки υ з множини V' і
дійсно буде мати цю інформацію. Він першим робить хід, повідомляючи
партнерові обрану ним стратегію
~
u~  U  u~ : V '  U .

~ і дійсне
Другий гравець вибирає своє керування, знаючи стратегію u
значення α0 невизначеного фактора. Центр вважає, що при цьому другий
гравець вибере свій керуючий вплив неодмінно з множини, визначеної
наступним чином:




R(u~, 0 )    V ( 0 ) g 2 (u~ ( ), )  max g 2 (u~ ( ), ) ,


 V ( 0 )



якщо максимум в цьому виразі досягається, і


R (u~, 0 )    V ( 0 ) g 2 (u~ ( ),  )  sup g 2 (u~ ( ),  )   


 V ( 0 )

в іншому випадку (тут δ - відоме центру позитивне число). Центр прагне
максимізувати математичне очікування свого виграшу:
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n

 p  inf

1

g 1 (u~ ( ), ) .

R ( u~ , )

Природно, передбачається, що
pα>0,   Q ,

n

 p  1 .

 1

Нехай
L  max min g 2 (u , ) .
 V ( )

u U

Визначимо стратегію покарання другого гравця

u~ í умовою

g 2 (u~ í ( ), )  min g 2 (u, ) .
uU

Позначимо P  V i , i  I  кільце множин, яке породжене сімейством
множин

V ( ),   Q,

тобто сімейство всіх множин, які можуть бути

отримані з множин V(α) за допомогою операцій об'єднання, перетину і
доповнення.
Сформулювавши додаткову умову на гру, яка істотно спрощується її
рішення.
При всіх   Q і i  I , таких, що V i  V ( ) , функція g2(u, υ) не має на
множині U V локальних максимумів зі значенням Lα. Цілком зрозуміло,
i

що в типовому випадку ця умова виконується.
Позначимо
n

z  (u1 ,1 , u 2 , 2 ,..., u n , n )   (U  V ( )) .
 1

Для будь-якого z визначимо множину





J ( z)    Q V ( ) .

Нехай



- множина всіх
n

z  (u1 ,1 ,..., u n , n )   (U  V ( )) ,
 1
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які задовольняють умовам
g 2 (u , )  L   Q ;

(3.1)

g 2 (u , )  g 2 (u , )   Q,   J ( z ) ;

(3.2)

g1 (u , )  g1 (u , )   Q ,





    J  ( z ) | g 2 (u , )  g 2 (u , ) ;

(3.3)

     u  u .

(3.4)

Позначимо
n

K  sup  p g 1 (u , ) .
z

 1

Нехай ця верхня межа досягається (можливо, з точністю ε) в точці
z0=(u01, υ01, …, u0n, υ0n). Розглянемо стратегію
 u 0 , якщо   0 ,   Q,
u~ 0 ( )   ~ н
u ( ) в іншому випадку.

Справедлива
Пропустимо,

що

виконується

умова

А.

Тоді

максимальний

гарантований результат центру в розглянутій грі дорівнює К і досягається
(можливо, з точністю ε) при використанні центром стратегії

u~ 0 .

Пояснимо змістовний сенс введених конструкцій. Центр пропонує
другому гравцеві при значенні невизначеного параметру α вибирати
керуючий вплив υ0α та загрожує покаранням за невиконання цієї умови.
Умова

(3.1)

означає,

що

другому

гравцеві

невигідно

провокувати

застосування стратегії покарання. Оскільки центр не знає дійсного значення
невизначеного фактору α, другий гравець може вибрати точку υβ замість υα,
але при цьому він або зменшить свій виграш, або збільшить виграш центру
(умови (3.2), (3.3)), тобто такий обман вигідний другому гравцеві тільки тоді,
коли він вигідний і центру. Умова (3.4) забезпечує однозначність функції

u~ 0
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(фактично, вибравши точку υα, другий гравець передає центру необхідну
інформацію про α).
Нехай гра задовольняє наступній умові: для будь-якого ε>0, будь-якого

i  I і будь-якої точки u1 , 1  U  V i існує точка u 2 , 2 U  V i , така, що
|| u1  u 2 ||  , ||  1   2 || g 2 (u1 , 1 )  g 2 (u 2 , 2 ) .

Тоді, як неважко бачити, верхня межа у визначенні К може бути з будьякою наперед заданою точністю реалізована в точці z=(u1, υ1, …, un, υn), такій,
що g2(uα,υβ)≠g2(uβ,υβ) при α≠β, і умова (3.3) виконується автоматично. Тому
при обчисленні величини К її можна опустити.
Припустимо тепер, що в момент вибору υ другий гравець має
можливість повідомити центру значення невизначеного фактору (не
~
обов'язково істинне), а стратегією центру є функція u~ : V '  Q  U . У цьому

випадку схема обчислення максимального гарантованого результату центру
залишається тією ж самою, але умову (3.4) у визначенні



потрібно

опустити, оскільки з'явилася додаткова можливість передавати інформацію.
При

такому

розширенні

поняття

стратегії

результат

центру

може

збільшитися, але це станеться тільки тоді, коли множини Vi міститимуть
ізольовані точки.
3.3. Динамічна модель взаємодії систем
Динамічну модель розглянемо для випадку двох учасників, хоча
отримані результати можна перенести і на диференційну гру n осіб.
Процес функціонування для кожного учасника конфлікту описується
системою диференційних рівнянь
x i = (αiui - μi) xi , xi(0) = x0i,

(3.5)

y i = (1 - ui) αixi - δiyi, yi(0) = y0i.

Тут всі змінні є скалярними величинами, всі коефіцієнти і початкові
умови - позитивні числа 0≤ui≤1, αi>μi, αi> δi, i=1, n .
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Загальний критерій кожного гравця, як і раніше, має вигляд
Hi(u) = min{Фi(ui), λiΨi(u)}

(3.6)

де λi>0 - ваговий коефіцієнт, де в якості приватних критеріїв
термінального типу, що визначаються в силу систем (3.5), приймемо
Фi(ui) = xi(T) - xˆ i ,
ψi(u1, u2)=λiiyi(T) - λijyj(T),

(3.7)

λii, λij - вагові коефіцієнти, λii, λij> 0; xˆ - «еталонний» рівень, xˆ i ≥0 (i, j = 1, 2,
i

i≠j).
«Внутрішній» критерій Фi оцінює розвиток фондів у внутрішній
(виробничій) сфері в порівнянні з «еталонним» рівнем. «Зовнішній» критерій
Ψі порівнює потенціали учасників у зовнішній сфері з урахуванням вагових
коефіцієнтів.
Таким чином, розглядається диференціальна гра з критеріями (3.6),
(3,7) і рівняннями руху (3.5). Дослідження цієї гри почнемо з випадку
постійних у часі керувань, тобто коли ui є константами з відрізку [0, 1] (таку
модель

можна

назвати

квазідинамічною).

Незважаючи

на

відносну

теоретичну простоту такого випадку, він цікавий в практичному плані,
оскільки реальні дані для великих систем показують, що керування
розглянутого типу (наприклад, частка невиробничих державних витрат або
витрат на оборону) змінюються в часі повільно і при порівняно невеликих
планових періодах їх можна вважати постійними [38].
Інтегруючи рівняння (3.5) при постійному керуванні, отримуємо явні
вирази для приватних критеріїв:
Фi(ui)=x0iexp | (αiui-μi)T] -

xˆ ,

ψi(u1, u2)=λiiyi(T) - λijyj(T),
де

i
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0

 0
1  ui  xi0  exp  T ,   i   i ,
(1  u i ) xi
 i
exp  i u i   T   y   i
 i ui 
i
 i

   i 
 i u i   i   i
i

i ui
i


(
T
)

yi


0
   i (i, j  1,2, i  j ).
0
T  i     i exp   i T   y exp   i T , u i  i

x
i
i
i

i










Безперервність функцій Фi(ui), ψi(u1, u2), і=1,2, очевидна (втім, вона випливає
з теореми про безперервну залежність рішення лінійного диференційного
рівняння від параметру).
Функція Фi(ui) є монотонно зростаючою за ui на [0, 1], отже, вона
унімодальна і u+i=1. Досліджуємо функцію ψi(u1, u2). Ця функція безперервно
диференційовна, і її приватна похідна за «своїм» аргументом не залежить від
«чужого» аргументу і дорівнює



i

 ui


0
 i
 i i xi







T 1 



exp 

 i ui   i  i  exp  u  u T  exp T  u
u
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i

i

i

i

i

i



i
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i

i

i

i



 

1 i
0
T T  i     i  2 exp   i T , ui 
i
2  i  i xi

i

 

i

i

i




i

, ui 

 

i

i

,

i

.

i

Зауважимо, що


i

 ui

u

1

i

  ii i xi0

 i   i  i exp   T   exp    T   0
1

i

i

i

тобто поблизу ui=1 функція ψi(u1, u2) зменшується за ui. Далі будемо вважати,
що

   , і = 1, 2 (при    аналіз тільки спрощується). Маємо



 i
0
 i i xi

ui  0 


i

 ui

i

i

 i  i      exp   T   exp   T   T    exp   T ,    ,
2

i

i

i

i

i

i

i

i

1 i
0
T  T  2exp   i T ,    i .
i
2  i  i xi  i


   , то 

Якщо

i

i

i

u u
i

0
i

0

   T   1   T     i   i  i  ,

а



i

 ui

i

i

i

u   (   )
1

i

i

i

 0,

i

i

i

i

i

при
1

exp

i

i

(3.8)

якщо виконується нерівність

i

T  i   i  i   2 .

(3.9)
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Якщо


   , то 
i

i

i

u u
i

i

0

при

0

 T  2.

(3.10)

i

Легко переконатися в тому, що нерівність (3.9) є наслідком нерівності (3.8).
Умова ∂ψi/∂ui<0 рівнозначна тому, що

 T 1  u  u          

1

i

i

i

i

i

i

i

i

i

 1  exp

     u T . .
i

i

Зауважу, якщо виконується умова (3.8) при

i

i

   або (3.9) при
i

i

   , то функція ψi(u1, u2) монотонно спадає за ui на відрізку [0, 1].
i

i

Також якщо умова (3.8) або (3.10) не виконується, то існує єдине
-

u  0,1 , таке, що функція ψi(u1, u2) монотонно зростає за ui на [0, u i), досягає


i

максимуму в u-i і монотонно спадає за ui на (u-i, 1].
Отже, функції Фi(ui), ψi(u1, u2) задовольняють всім умовам, причому
u+i=1, 0≤u-i<1, і=1, 2. Значить, за леммами 3.5, 3.6 в розглянутій
диференційній грі існує принаймі одна ситуація рівноваги на [u-1, 1]× [u-2, 1],
а якщо їх декілька, то серед них є найкраща для обох гравців (з найбільшими
виграшами).
З припущення 3.5 в якості слідства можна отримати властивості
рівноваги в диференційній грі (3.5), (3.6), (3.7) з постійними керуваннями. В
даному випадку
 u1 , u2  

    y T       y T .
1

2

1

1

1

2

1

2

2

2

Якщо λ11= λ21 і λ22= λ12, то ψ(u1, u2)≡0; при λ11≥ λ21 і λ22≥ λ12 функція ψ(u1, u2) не
зростає за u1, u2, якщо λii ≥ λji , λjj > λij, то функція ψ(u1, u2) монотонно спадає
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хоча б за одним аргументом.
Таким чином, якщо λii ≥ λji (i, j=1,2, i≠j), то в грі (3.6), (2.13), (3.5) існує
єдина ситуація рівноваги, яка належить γ-ядру (а значить, і паретівській
множині) і є єдиним рішенням ігор з будь-якою послідовністю ходів. Якщо в
цьому співвідношенні коефіцієнтів є хоча б одна сувора нерівність, то
ситуація рівноваги є єдина точка γ-ядра.
Перейдемо тепер до випадку програмного керування, тобто розглянемо
диференційну гру (3.5), (2.13), (2.2) з ui, що являють собою функції часу. В
якості допоміжного результату встановимо вид закону оптимального
керування для задачі максимізації функціоналу
I  min ~
x T , ~
y T 

(3.11)

при обмеженнях

~
~
~
~ y  1  u ~
~
x  u   ~
x , x 0  x0 , ~
x  ~
y , y 0   y0 ,

(3.12)

де u(t) - шматково-безперервна функція зі значеннями в [0, 1].
У співвідношеннях (2.18), (2.19) зробимо заміну змінних, що спрощує
подальші міркування:

x~
x exp t , y  ( ~
x~
y ) exp t  .

(3.13)

У термінах цих змінних вихідна задача перетвориться до вигляду
I  min xT , yT   xT  ,

(3.14)

x  ux, x0  x0 ,
y  (     ) x  (    ) y, y0  y0 .

(3.15)

Зв'язок між початковими умовами в задачах (3.12), (3.13) і (3.14), (3.15)
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виходить із співвідношення (3.13) при t=0.
Фазовий простір задачі (3.13), (3.14) розіб'ємо на три частини, які не
x T  , область «впливу»
перетинаються: область «впливу» функціоналу ~

y T  і область однакового «впливу» обох функціоналів, які
функціоналу ~

позначимо відповідно через
S   x, y  | x  y  x, S   x, y  | x  y  x ,

S  x, y  | x  y  x .

За допомогою безперервних на відрізку [0, Т] пов'язаних змінних φ1 і φ2
необхідні умови оптимальності в задачі (3.13), (3.15) можуть бути
сформульовані у вигляді принципу максимуму, в якому форма пов'язаних
систем рівнянь і функції Гамільтона одна і та ж у всьому фазовому просторі,
але граничні умови для сполучених змінних на правому кінці інтервалу
керування залежать від тієї області, де закінчується фазова траекторія (це
випливає з результатів гл. 3 з урахуванням того, що в даному випадку маємо
критерій термінального типу).
Таким чином, вид оптимального керування визначається задачею
H  ux1       x      y  2  max ,
u0 ,1

1  u1       2 ,

 2     2 ,

(3.16)


( ,0), якщо ( x(T ), y (T ))  S  ,

(1 T ,  2 T )  
(1,1), якщо ( x(T ), y (T ))  S  ,
co((  ,0), (1,1)), якщо ( x(T ), y (T ))  S ,


де со (·, ·) - опукла оболонка векторів.
З виразу для функції Гамільтона, позитивності фазової координати х і
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нетривіальності пов'язаних змінних φ1 і φ2 виходить, що оптимальне
керування приймає лише крайні значення 0 і 1:

1, якщо1  0,
u
0, якщо1  0
(φ1 може дорівнювати нулю тільки в ізольованих точках).
Уточнимо характер закону керування. Для цього зауважимо, що в
припущенні сталості керування з системи (3.16) виходить





d
 eut1  (     )2 .
dt

Точкам перемикання керування відповідають нулі функції

eut1 яка

внаслідок знакопостійності φ2 монотонна.
Таким чином, у керування не може бути більше одного перемикання.
Характер цієї монотонності випливає із крайових умов для сполученої
змінної φ2. Тому при ( x(T ), y (T ))  S  перемикань керування немає, причому
u≡1, а при ( x(T ), y (T ))  S  керування перемикається зі значення u=1 на
значення u=0. На множину co((λ,0), (-1,1)) друга координата невід'ємна, тому
при ( x(T ), y(T ))  S

керування перемикається також зі значення u=1 на

значення u=0.
Отже, загальний якісний вигляд закону оптимального керування є

 1,0  t   ,
u 0 (t )  
0,  t  T ,

(3.17)

де τ - момент перемикання (можливо, τ=0 або τ=Т, тоді вважається u0(t)≡0 або
u0(t)≡1).
Повернемося тепер до ігрової задачі, для якої досліджуємо питання
існування і властивостей рівноваги. Оскільки за визначенням рівноваги
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рівноважне керування доставляє максимум критерію кожної системи при
фіксованому керуванні іншої системи, можна скористатися результатом,
отриманим для оптимізаційної задачі.
Враховуючи (2.24), критерії систем можна параметризувати моментами
перемикань, тобто представити у вигляді Ii(t1,t2), і= 1,2, де tі - момент
перемикання керування з 1 на 0 для і - го гравця, редукувавши вихідну гру до
гри з критеріями Ii(t1,t2) на квадраті [0, Т]×[0, T]. При керуванні вигляду
(2.24) системи (2.2) легко інтегруються, і можна отримати в явному вигляді
співвідношення
~
~
xi T   xˆi  Фi (ti ) , yi T    i (ti ) .

(3.18)

З урахуванням (4.1), (4.13) і (4.25) маємо
~
i
i
Ii (t1, t2 )  min{Фi (ti ),  i~i (ti )   j~ j (t j )} ,

де i, j=1, 2, i≠j, 0 ≤ ti ≤ T.
Неважко

переконатися,

що

~
Фi (t i )

є

монотонно

зростаючими

~
функціями, а  i (ti ) - унімодальними функціями з точками максимуму

t


i

 [0, T ) , тобто критерії Ii(t1,t2) володіють тими властивостями, які

передбачалися для критеріїв гри H(2) (те, що вони задані не на одиничному
квадраті, несуттєво). Значить, справедлива наступна
Припустимо що, у грі двох осіб з програмними керуваннями існує
принаймні одна ситуація рівноваги, всі ситуації рівноваги суворі, і якщо їх
декілька, то серед них є краща для обох учасників. Якщо додатково λii ≥ λji (i,
j=1, 2, i≠j), то ситуація рівноваги єдина, належить γ-ядру і є єдиним рішенням
ігор з будь-якою послідовністю ходів.
Отримані результати є вагомими, оскільки в диференційних іграх з
нелінійними

системами

питання

існування

рівноваги

досліджені
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недостатьньо. Однак можна відзначити, що в якісному плані управління
такого типу, що заключаються у швидкій перебудові структури і розвитку на
цій базі нових телекомунікаційних мереж дозволить на надаватимуть якісні
послуги. За даною моделлю

розподілу підлягає тільки деяка вільна і

мобільна частина ресурсів. Також можна стверджувати, що релейність
оптимального управління пов'язана з вибором лінійної виробничої функції, а
заміна її на нелінійну зі звичайними властивостями падіння ефективності
призведе до появи стаціонарних керувань.

3.4

Конфліктна

динамічна

взаємодія

систем

в

умовах

невизначеності
Розглянемо моделі взаємодії рівноправних підсистем в умовах, коли
учасники конфлікту мають неповну інформацію про параметри системи в
цілому. На відміну від випадку ієрархічних ігор, в даному випадку природно
припустити, що гравці керуються деякими симетричними принципами
раціональної поведінки. Оскільки кількість різних постановок задач при
цьому надзвичайно велика, не є можливим описати всі постановки докладно.
Розглянемо задачу коли проходить взаємодія двох рівноправних підсистем
радіодоступу. Такими рівноправними можуть бути мережі, що працюють в
неліцензійному радіочастотному спектрі оскільки вони часто працюють на
одній і тій же частоті. З появою мереж з підтримкою концепції ІоТ є
актуальним необхідність вирішення подібних задач взаємодії [32].
Керівним міркуванням буде служити наступне змістовне уявлення про
рівновагу за Нешем: ситуація в грі є рівноважною за Нешем, коли жодному з
гравців невигідно самотужки відхилятися від цієї ситуації. Крім того, на ці
узагальнення природно накласти наступне обмеження: в граничному
окремому випадку, коли безліч можливих значень невизначеного фактору
складається з одного елемента, пропоноване поняття має збігатися з
традиційним поняттям рівноваги [14].
На жаль, ці умови не дозволяють виділити єдине узагальнення поняття
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рівноваги або хоча б досить конструктивний опис всіх можливих
узагальнень. Відбувається це, мабуть, тому, що в принципі можливе різне
ставлення учасників конфлікту до невизначеності параметрів системи.
Відповідно з'являється цілий спектр цілком розумних узагальнень поняття
рівноваги. Вибір одного з них при моделюванні реальної ситуації повинен
робитися на основі змістовних міркувань [22].
Обмежимося випадком, коли всі учасники конфлікту мають однакову
інформацію про параметри системи. Зрозуміло, можуть бути розглянуті
моделі, в яких гравці мають різну поінформованість про значення
невизначених факторів, при цьому природним чином виникає можливість
добровільного обміну інформацією про значення невизначених параметрів.
При цьому такий обмін інформацією може виникнути в структурі
раціонального рішення, навіть якщо у вихідній моделі він не передбачався
(подібно до того, як використовувалася можливість передачі інформації від
кроку до кроку при розгляді рівноваг на класі позиційних стратегій в грі n
осіб). Однак такі моделі в теперішній час детально не досліджені.
Всі визначення природно давати для ігор в нормальній формі. За
необхідності їх легко можна буде конкретизувати для динамічних ігор. Для
скорочення записів розглянемо ігри двох осіб; на загальний випадок ігор n
осіб всі визначення переносяться практично дослівно.
Отже, нехай задана гра з невизначеним фактором
U ,V , J 1, J 2 , A .

Тут, як і раніше, U, V - множини стратегій першого і другого гравців
відповідно; J 1 : U V  A  R, J 2 : U V  A  R - їх функції виграшу; А множина можливих значень невизначеного фактору. Проінформованість
гравців про значення невизначеного фактору α однакова: вони обидва знають
тільки факт   A .
Визначимо дев'ять властивостей U.1 – U.9 ситуації (u0, υ0) наступним
чином:
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U.1:

J
inf inf

uU

U.2:

inf sup J
uU

U.3:

J
inf


1

sup J

1

sup J

1

J
inf


U.8:

J
inf


uU

1

sup J
A

0

 A

, 0 ,  )  J 1 (u , 0 ,  )]  0 ,

uU

A

U.9:

A

(u 0 , 0 ,  )  sup inf J 1 (u , 0 ,  )  0 ,

sup inf [ J ' (u
A

A

(u 0 , 0 , )  sup inf J 1 (u , 0 , )  0 ,
uU

1

A

(u 0 , 0 , )  sup sup J 1 (u , 0 ,  )  0 ,
uU

A

U.7:



(u 0 , 0 ,  )  J 1 (u , 0 ,  )  0 ,

uU

A

U.6:

1

(u 0 , 0 , )  sup inf J 1 (u , 0 , )  0 ,

A

U.5:



(u 0 , 0 , )  J 1 (u, 0 , )  0 ,

A

A

U.4:

1

A

(u 0 , 0 , )  inf

sup J

(u 0 , 0 , )  inf

sup J

 A

1

A

1

(u , 0 , )  0 ,

uU
1

(u , 0 , )  0 .

uU

Помінявши ролями першого і другого гравців, можна визначити
властивості V.1 – V.9, аналогічні властивостям U.1 – U.9 відповідно. Тоді
природно буде сформульовано наступне
Отже, можна стверджувати, що ситуація (u0, υ0) називається (U.i, V.j)ситуацією рівноваги тоді і тільки тоді, коли вона має властивості U.i та V.j
(i  1,9, j  1,9) .

Таким чином, ми визначили поняття рівноваги в грі з невизначеним
фактором. Всі вони можуть розглядатися як узагальнення визначення
рівноваги за Нешем. Зрозуміло, можна сформулювати і багато інших
подібних визначень. Вибір якогось з цих визначень має здійснюватися на
основі детального аналізу модельованої ситуації. Ми обрали для прикладу
декілька понять виходячи з міркувань їх простоти (з чисто математичної
точки зору).
Послабивши відповідні нерівності, легко можна отримати аналогічні
узагальнення поняття ε-рівноваги.
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U.4

U.6

U.1

U.9

U.7

U.8

U.5

U.2

U.3

Рисунок 3.5 Узагальнення поняття ε-рівноваги
Цікаво порівняти введені нами умови за силою. Результат такого
порівняння наведено на Рисунку 3.5. Стрілка, що йде від кола U.i до кола U.j,
означає, що множина ситуацій, які володіють властивістю U.i, міститься в
множині ситуацій, які володіють властивістю U.j, причому можливий як
випадок їх збігу, так і випадок суворого включення. Докази цих фактів дуже
прості і спираються лише на найпростіші властивості мінімаксів, тому ми їх
не наводимо. Наведена діаграма сповнена в тому сенсі, що не можна, взагалі
кажучи, додати жодної стрілки з дотриманням колишніх умов (зрозуміло,
якщо відповідне включення не виходить із зазначених на діаграмі в силу
транзитивності). Відповідні контрприклади будуються без проблем [24].
Визначення (U.i, V.j)-ситуацій рівноваги при i= 3, 4, j = 3, 4 можуть
бути отримані в межах традиційного підходу, при якому, досліджуючи
модель конфлікту в умовах неповної поінформованості, пропонується
шляхом згортання критеріїв звести задачу до гри без невизначеності і тільки
потім приступати до дослідження процесу конфліктної взаємодії сторін.
Такий підхід видається нам занадто вузьким, оскільки не дозволяє в повній
мірі враховувати ставлення оперуючих сторін до невизначеностей.
Запропоновано більш гнучкий підхід. У спрощеному вигляді сутність
його може бути викладена наступним чином. Будемо виходити з
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припущення, що функції J1 і J2 індукують на U  V деякі відношення
переваги R1 та R2. Запис (u1,υ1)R1(u2,υ2) означає, що для першого гравця
ситуації (u1,υ1) надається перевага перед ситуацією (u2,υ2). Це припущення
досить добре відображає реальну практику прийняття рішень. Дійсно, в
умовах повної поінформованості особа, яка приймає рішення, як правило,
може досить впевнено оцінювати ситуацію, що виникла. За неточної
інформації така оцінка стає більш важкою, однак певні міркування про
перевагу тієї чи іншої ситуації ця особа може висловити. Дані міркування і
знаходять своє вираження у відповідному відношенні переваги. Спосіб
переходу від функцій виграшу J1, J2 до відношення переваги буде залежати,
зрозуміло, від ставлення учасників конфлікту до невизначеності α. Але якщо
відношення R1, R2 задані, можна сформулювати
Отже можна стверджувати, що ситуація (u0,υ0) називається (R1, R2)ситуацією рівноваги тоді і тільки тоді, коли для будь-яких u U та  V
(u0, υ0) R1 (u, υ0), (u0, υ0) R2 (u0, υ).
Визначення (U.i, V.j)-ситуацій рівноваги при i  1,9 j  1,9 можуть бути
отримані в межах даного підходу. Покажемо це. Відповідні відношення Rij
(i=1, 2, j  1,9 ) задамо за допомогою функцій
Fij: (U  V )  (U  V ) →R,
а саме будемо вважати, що (u1, υ1) Rij (u2, υ2) тоді і тільки тоді, коли
Fij(u1, υ1, u2, υ2)≥0.
Функції Fij задамо наступним чином:
F1i (u1 , 1 , u 2 , 2 )  inf [ J i (u1 , 1 , )  J 2 (u 2 , 2 , )] ,
 A

F2i (u1 , 1 , u 2 , 2 )  sup [ J i (u1 , 1 , )  J i (u 2 , 2 , )] ,
A

F3i (u1 , 1 , u 2 , 2 )  inf J i (u1 , 1 , )  inf J i (u 2 , 2 , ) ,
 A

 A

F4i (u1 , 1 , u 2 , 2 )  sup J i (u1 , 1 , )  sup J i (u 2 , 2 , ) ,
 A

A
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F5i (u1 , 1 , u 2 , 2 )  sup J i (u1 , 1 ,  )  inf J i (u 2 , 2 ,  ) ,
 A

 A

F6i (u1 , 1 , u 2 , 2 )  inf J i (u1 , 1 , )  sup J i (u 2 , 2 , ) ,
A

A

F7i (u1 , 1 , u 2 , 2 )  inf [sup J 1 (u , 1 ,  )  J 1 (u 2 , 2 ,  )] ,
A

uU

F8i (u1 , 1 , u 2 , 2 )  inf

sup J

F9i (u1 , 1 , u 2 , 2 )  inf

sup J

A

A

1

A

uU

uU

(u , 1 ,  )  inf J 1 (u 2 , 2 , ) ,

1

(u , 1 , )  sup J 1 (u 2 , 2 , ) .
A

(F27, F28 та F29 визначаються аналогічно). В такому випадку визначення
(U.i, V.j)-ситуації рівноваги збігається з визначенням (R1i, R2j)-ситуації
рівноваги.
Аналогічним чином на випадок ігор з невизначеними факторами
можуть бути перенесені поняття сильної рівноваги і багато інших принципів
раціональної поведінки.
На цьому ми закінчимо змістовний аналіз можливих постановок задачі
і перейдемо до більш детального розгляду (U.1, V.1)-ситуацій рівноваги. Цей
варіант визначення представляється нам найбільш цікавим.
Змістовний сенс визначення (U.1, V.1)-ситуації рівноваги можна
пояснити наступним чином. Уявімо собі, що учасники конфлікту збираються
і, не знаючи значення параметра α, приходять до необов'язкової угоди
дотримуватися певної ситуації. Після цього гравці розходяться і, можливо,
хтось із них дізнається значення параметра α, після чого всі вони приймають
остаточне рішення про вибір своєї стратегії. Якщо на самому початку була
обрана (U.1, V.1)-ситуація рівноваги, то ні при якому значенні α жодному
гравцеві невигідно відхилятися від цієї ситуації поодинці.
Розглянемо багатокрокову гру двох осіб з невизначеним фактором:
x0  a ;

(3.9)

xi 1  ft ( xt , ut ,t , ) , t  0, T ;

(3.10)

ut  U t , t  Vt , t=0, T;

(3.18)
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xt  X t , t  0, T ;

(3.19)

 A;

(3.13)

J k (u, , )  g k ( xT 1 , ) , k=1,2.

(3.20)

Як і раніше, перший і другий гравці вибирають керуючі впливи u=(u0,
u1, …, uT) і υ=(υ0, υ1, …, υT) відповідно. Відносно параметра α гравцям відомо
лише, що   A . Всі множини є компактами в скінченновимірних
евклідових просторах, а всі функції безперервні.
Розглянемо докладно ситуації рівноваги на класі стратегій з пам'яттю
про фазову траєкторію. Нехай
t


U t  ut | ut :  X   U t  ,
 0


t


Vt  t | t :  X   Vt  ,
 0



T

T

t 0

t 0

U   U t , Vt   Vt .
(u , )  U  V породжує

Ситуація

за

різних

A

різноманітні

траекторії і набори програм. Відповідно до цього

  (u , )  (u, ) 
( x0 , x1 ,..., xT 1 ) ,

якщо виконані умови (8.9) - (8.13) і ut ( x0 , x1 ,..., xt )  ut , t ( x0 , x1 ,..., xt )  t .
Будемо говорити, що ситуація (u0 ,0 ) має властивість U.1ε, якщо

J   (u
inf inf

1

u U

A

0







, 0 ),   J 1   (u , 0 ),     0 .

Аналогічно визначається властивість V.1ε.
Зведемо задачу побудови (U.1, V.1)-ситуації ε-рівноваги в грі (3.9) (3.14) до задачі побудови ситуацій рівноваги в іграх двох осіб без
невизначених факторів, які ми вже вміємо вирішувати. Розглянемо наступну
гру:
x0=a, A0=A;

(3.21)
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xt 1  ft ( xt , ut ,t , t ) , t  0, T ;

(3.22)

At 1  At    A | xt 1  ft ( xt ,U t ,t ,  ) , t  0, T ;

(3.17)

ut  U t , t  A , t  Vt , t  0, T ;

(3.23)

J 1 (u ,  ; )  max ( g 1 ( xT 1 , )  g 1 ( x T 1 , )) ,

(3.24)

  AT 1

J 2 (u, ; )  0 .

Тут роль фазової змінної грає пара (xt, At); ut, ωt - керуючі впливи
першого гравця; υt - керуючі впливи другого гравця; функції ft і gk і множини
Ut, Vt; Xt, A ті ж самі, що і в (3.9) - (3.14).
Справедлива
~),~) , визначена
Нехай u~,~ такі, що при будь-якому α ситуація ((u~, 
умовою t   , t  0, T , є ситуацією ε-рівноваги в грі (3.15) - (3.19). Нехай
надалі
~ ((u~, ~ ),~ )  ( x0 , A0 ,..., x t 1 , A T 1 ) ,

(3.25)

At ( x0 ,..., xt )  At 1 ( x0 ,..., xt 1 )  {  A | xt  f t 1 ( xt 1 ,U t 1 ,~t 1 ( xt 1, At 1 ( x0 ,..., xt 1 )),  )} ,

A0 ( x0 )  A .

Тоді ситуація (u , ) в грі (3.9) - (3.14), визначена рівностями
ut ( x0 ,..., xt )  u~t ( xt , At ( x0 ,..., xt )) ,

t ( x0 ,..., xt )  ~t ( xt , At ( x0 ,..., xt )) ,

має властивість U.1ε, і, крім того,
  (u , )  ~ ((u~, ~ ),~ )

(в умовах (3.19) і (3.20) фігурують одні й ті ж значення xαT+1).
Справедлива і зворотна
Нехай ситуація (u , ) в грі (3.9) - (3.14) має властивість U.1ε і
  (u , )  (u ,  ) 

( x0 ,..., x T 1 ) .


Тоді

знайдуться

u~,~ , такі, що при будь-якому α ситуація

((u~, ( ,..., )), ) буде ситуацією ε-рівноваги на класі позиційних стратегій в
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грі (3.15) - (3.19) і ~((u~, ( ,...,  )), ~)  (u ,  ) .
Результати теорем 3.3, 3.4 дозволяють для кожного параметричного
сімейства програм (uα, υα) перевірити, чи існує така (U.1, V.1)-ситуація εрівноваги u , , що   (u , )  (u ,  ) , причому для перевірки потрібно
обчислювати

тільки

мінімакси

за

множинами

зі скінченновимірних

евклідових просторів.
Ці результати настільки є актуальними коли множина А скінченна.
Якщо множина А нескінченна, результати стають менш змістовними, але
посилити їх, мабуть, не можна.
Уважний читач, звичайно, помітив аналогію між конструкціями,
використаними в припущеннях вище при побудові ситуацій ε-рівноваги в грі
n осіб на класі стратегій з пам'яттю про фазову траєкторію. Ця аналогія не
випадкова. Задача побудови ситуацій рівноваги в іграх n осіб тісно пов'язана
з задачею побудови (U.1, V.1)-ситуацій рівноваги в іграх двох осіб з
невизначеними факторами.
Розглянемо гру n осіб
х0=а;

(3.26)

xt 1  f t ( xt , ut1 ,..., utn ), t  0, T ;

(3.27)

utk  U tk , t  0,1,...,T , k  1, n ;

(3.28)

J k (u1 ,..., u n )  g k ( xT 1 )

(3.29)

і наступну гру двох осіб з невизначеним фактором:
х0=а;

(3.30)

xt 1  f *t ( xt , ut1 ,..., utn ,t1 ,..., tn , i ), t  0, T ;

(3.31)

n

n

k 1

k 1

(ut1 ,..., utn )  U tk , (t1 ,..., tn )  U tk , t  0, T ;

(3.32)

i {1,2,...,n} ;

(3.33)

J 1 (u, , i)  0 , J 2 (u, , i )  g i ( xT 1 ) .

(3.34)

Тут (ut1 ,..., utn ) - керуючий вплив першого гравця; (t1 ,..., tn ) - керуючий
вплив другого гравця; i - невизначений фактор. Функція f*t визначається
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умовою

f t * ( xt , ut1 ,..., utn ,t1 ,..., tn , i )  f t ( xt , ut1 ,..., uti 1 ,ti , uti 1..., tn ) .
Припустимо, що ситуація u~  (u~1 ,..., u~ n ) є ситуацією ε-рівноваги на класі
позиційних стратегій в грі (3.22) - (3.25) тоді і тільки тоді, коли ситуація
(u~, u~) є (U.1, V.1)-ситуацією ε-рівноваги на класі позиційних стратегій в грі
(3.26) - (3.30).
Аналогічне твердження справедливе і для класу стратегій з пам'яттю
про фазову траекторію.
Таким чином, задача побудови ситуацій рівноваги в грі n осіб легко
зводиться до задачі побудови (U.1, V.1)-ситуацій рівноваги в грі двох осіб з
невизначеним фактором, що має спеціальний вигляд. При цьому стає ясно,
що невизначеність параметра α аналогічна невизначеності номера гравця,
який відхилився. Так само задача побудови ситуацій рівноваги в грі n осіб з
невизначеним фактором зводиться до аналогічної задачі для ігор двох осіб.
Тому всі попередні результати даного параграфа автоматично переносяться
на випадок ігор n осіб [55].
Відзначимо, що завдання побудови (U.1, V.1)-ситуацій рівноваги на
класі позиційних стратегій в грі з невизначеним фактором (3.9) - (3.14) може
бути зведена до задачі побудови ситуацій рівноваги в позиційній грі, в якій
інформація в момент ходу містить знання числа попередніх виборів і немає
випадкових ходів. Можна здійснити і зворотну редукцію. Таким чином, ці
два завдання еквівалентні.
Розглянемо більш докладно ігри двох осіб, в яких від невизначеного
фактору залежать тільки критерії гравців. Цей клас ігор досить цікавий з
прикладної точки зору, оскільки на практиці саме критерії гравців відомі
найгірше, оскільки описують інтереси людей, а динамічна частина системи
описує фізичні або технологічні процеси і буває відома досить точно.
Результати тут істотно простіші і тому представляють певний інтерес [50].
~
В цьому випадку задана ситуація (u~, ) породжує при всіх значеннях α
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один і той же набір програм і ту ж фазову траекторію. Тому будемо писати
~(u~,~)  (u, )  ( x0 , x1 ,..., xT 1 ) ,

якщо виконані умови (3.9) - (3.14) і u~t ( xt )  ut , ~t ( xt )  t (функції ft не
залежать від α!).
Нехай
~
~
U (u 0 , 0 )  {u~  U | ~ (u~, 0 )  (u 0 , 0 )} ,
~
~
V (u 0 , 0 )  {~  V | ~ (u 0 ,ˆ )  (u 0 , 0 )} .

Тоді для того щоб результат породжувався (U.1, V.1)-ситуацією
рівноваги на класі позиційних стратегій, необхідно і достатньо, щоб
[J
max inf min


~
~
~V ( u 0 , 0 ) u~U

(u 0 , 0 , )  J 1 (~ (u~,~ ),  )]  0 ,

A

2

[J
max inf min


~
~
~U ( u 0 , 0 ) ~V

1

(u 0 , 0 ,  )  J 2 ( (u~,~ ),  )]  0 .

A

Опускаючи проміжні викладення, наведемо відразу результати.
Визначимо величини
L1T 1 ( xT 1 , xT0 1 )  max [ g 1 ( xT 1 ,  )  g 1 ( xT0 1 ,  )] ,
A

L1t ( xt , xT0 1 )  min max L1t 1 ( f t ( xt , ut ,t ), xT0 1 ) ,
 t Vt

u t U t

Lˆ1t ( xt ,t , xT0 1 )  max L1t 1 ( f t ( xt , ut ,t ), xT0 1 ) ,
u t U t

L2T 1 ( xT 1 , xT0 1 )  max [ g 2 ( xT 1 , )  g 2 ( x 2T 1 ,  )] ,
A

L2t ( xt , xT0 1 )  min max L2t 1 ( f t ( xt , ut ,t ), xT0 1 ) ,
u t U t

 t Vt

Lˆ2t ( xt , ut , xT0 1 )  max L2t 1 ( f t ( xt , ut ,t ), xT0 1 ) .
 t Vt

Покладемо
D  {(u, )  U  V | (u, )  ( x0 ,..., xT 1 ) , Lˆ1t ( xt ,t , xT 1 )  0 ,
Lˆ2t ( xt , ut , xT 1 )  0 , t  0, T } .

Справедлива
Нехай в грі (3.9) - (3.14) функції ft не залежать від α. У цій грі існує
(U.1, V.1) - ситуація рівноваги (u~ 0 ,~ 0 ) на класі позиційних стратегій, така, що
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~ (u~ 0 ,~ 0 )  (u 0 , 0 ) тоді і тільки тоді, коли (u 0 , 0 )  D .

Змістовний сенс всіх введених конструкцій той самий, що і для ігор
двох осіб без невизначених факторів. Єдина особливість полягає в тому, що
величини Lit і відповідно стратегії покарання залежать від кінцевої точки
фазової траєкторії xT+1.
Можна показати, що в цьому випадку значення передісторії не
розширює множини рівноважних програм.
На закінчення відзначимо, що якщо динаміка системи не залежить від
невизначених факторів,

то

методи

дозволяють

отримати

аналогічні

результати для інших узагальнень поняття рівноваги.
Висновки до розділу 3
1. Визначено основні завдання для забезпечення взаємодії різнотипних
мереж та розроблено вимоги до їх сталого функціонування. Досліджено
теоретичні засади щодо побудови різнорідних телекомунікаційних мереж.
2. Розроблено алгоритм максимальної переваги в роботі базової станції
телекомунікаційної мережі в процесі взаємодії з іншими мережами. Даний
алгоритми є аналогією математичною процесу, який доцільно застосовувати
при проектуванні різнотипних мереж, що мають деякі задані властивості.
3. Обґрунтовано необхідність застосування безпроводових систем
передачі інформації та систем
забезпечення

автоматичної

управління, що наділені функціями

взаємодії

систем

для

забезпечення

масштабованості мережі і вирішення конфліктних ситуацій.
4. Розроблено

модель

взаємодії

різнорідних

підсистем

телекомунікаційної мережі. Для математичного моделювання конфліктних
ситуацій застосовано теорію ігор.
5. Розроблено модель взаємодії рівноправних підсистем в умовах, коли
учасники конфлікту мають неповну інформацію про параметри системи в
цілому. Це дозволяє будувати гетерогенні телекомунікаційні мережі з
повноцінною взаємодією сегментів глобального та локального характеру.
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РОЗДІЛ 4. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТІВ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Однією з основних проблем, що стоїть перед розробниками ТКС, є
проблема вибору з десятків нових мережевих та інформаційних технологій,
що з'являються на телекомунікаційному ринку, однієї або декількох з них (не
виключаючи розробку власної технології), використання якої (яких)
забезпечить більшу різноманітність і приріст якості інформаційних послуг,
що надаються користувачеві, при мінімальних (прийнятних) витратах
ресурсів на їх реалізацію. В цих умовах, істотно зростає роль систем
автоматизованого проектування ТКС, розвиток яких виділився в окремий
напрямок вирішення проблеми штучного інтелекту.
Близькі за змістом завдання стоять і перед фахівцями, здійснюють
експертизу якості технічних рішень, що приймаються в ході проектування
ТКС. На відміну від процесу розробки ТКС, реалізація якого вимагає
прийняття технічних рішень по всьому переліку розв'язуваних завдань
проектування різними фахівцями

(групами фахівців), процес експертної

діяльності повинен бути спрямований на формування експертних оцінок,
заснованих на аналізі деяких узагальнених (експертних) показників якості
проектованої системи характеризують стратегічні технічний рішення
(технічні рішення визначають вигляд системи в цілому) і здійснюється
порівняно невеликою групою фахівців. Таким чином, організація експертна
діяльності являє собою цілком самостійну задачу, що вирішується в ході
проектування ТКС.
Експертиза проектних рішень здійснюється, як правило, штатними
фахівцями замовника, які здійснюють свою діяльність або у складі
профільних замовних підрозділів або у складі виділених структурних
підрозділів (представництв Замовника). Разом з тим, коли телекомунікаційна
сфера не є для замовника профільною, до експертизи проекту ТКС можуть
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бути залучено фахівців незалежних сторонніх (незацікавлених у отриманні
вигоди від реалізації проекту) організацій.
У загальному випадку, взаємодія між розробниками та експертами
носить змагальний характер і може бути виражено в термінах теорії ігор як
багатокрокова позиційна неантагоністична гра багатьох осіб.
При цьому, якщо експертом є замовник, можна говорити про експертні
рішення, як про деякі директивні приписи, що визначають доцільність
реалізації в ТКС того чи іншого технічного рішення. Якщо ж, експерт не є
замовником, то мова може йти тільки про формування експертних оцінок
якості технічних рішень, прийнятих розробником на різних етапах
проектування. Експертна оцінка, як правило, викладається у формі
експертного висновку і носить рекомендаційний характер. Прерогатива
прийняття остаточного рішення належить замовнику.
На

практиці,

організація

експертної

діяльності

у

сфері

телекомунікаційних проектів, в більшості випадків, зводиться до суб'єктивної
оцінки замовником ступеня відповідності представлених розробником
матеріалів (звітів, обладнання, сегментів системи або дослідних ділянок ТКС
і т. д.) суб'єктивним вимогам технічного завдання. При цьому, в ході
формування експертного висновку в кращому випадку використовуються
колективні методи роботи (обмін думками, "мозковий штурм", метод "суду" і
т.д.).

Методи,

колективної

спрямовані

роботи

на

зниження

(анкетування,

організаційних

інтерв'ю,

анкетування

складнощів
за

участю

інтерв'юера) і зниження ступеня суб'єктивності експертних оцінок (множинні
порівняння, парні порівняння, масштабування, ранжування, згортки) як
правило, не використовувати.
Бурхливий

розвиток

телекомунікаційних

технологій

виявив

очевидність безперервно поглиблюючого протиріччя між суб'єктивним
характером прийняття експертного рішення (формування експертної оцінки)
за результатами розгляду матеріалів проекту телекомунікаційної системи, з
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одного боку, і зростанням ступеня автоматизації процесу проектування ТКС,
з іншого [10,82,110].
У цих умовах, актуальність рішення задачі автоматизації процесу
експертизи телекомунікаційних проектів у більшості випадків не викликає
сумнівів. Однак, перш ніж приступити, до вироблення конкретних технічних
і організаційних рішень з побудови автоматизованого комплексу необхідно
відповісти на ряд питань методологічного характеру, наприклад:
- За якими ознаками (спостережуваними даними) експерт повинен
оцінювати якість технічних рішень прийнятих на різних етапах
проектування?
- На основі яких методів і критеріїв повинен оцінювати експерт якість
технічних рішень прийнятих на різних етапах проектування?
Розглянемо існуючі методи формування чисельних оціночних значень
якості процесів, реально протікають в ТКС.
4.1 Застосування методів теорії ефективності, в задачах експертизи
проектів телекомунікаційних систем
У попередньому розділі часто зустрічалися такі, інтуїтивно ясні,
поняття як якість, показник якості, параметр, ефективність і т. д., складові
суть понятійного апарату теорії ефективності. Тим не менш, перед розглядом
питання підтримки процесу формування експертних оцінок якості технічних
рішень, що приймаються в ході проектування ТКС, має сенс окремо
зупинитися на розгляді основних визначень теорії ефективності стосовно суті
даної задачі. Тим більше, що в ряді джерел, присвячених питанням оцінки
ефективності складних технічних систем і навіть в ряді нормативних
документів досить часто зустрічаються різного роду термінологічні
протиріччя. Це особливо проявляється в тлумаченні таких понять як:
"показник якості», «параметр», «характеристика», "метрики".
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Коротко зупинимося на основоположних поняттях теорії ефективності,
що використовуються в даній роботі і проаналізуємо можливості (в частині
оптимізації організації експертної діяльності) існуючих методів оцінки якості
(ефективності) цілеспрямованих процесів, що реально протікають в ТКС.
Разом з тим, по завершенню процедур аналізу та обґрунтованого
вибору базового методу оцінки якості технічних рішень, прийнятих в ході
проектування ТКС, особливої актуальності набуває проблема оптимізації
систем показників якості, що підлягають оцінці в ході експертизи
телекомунікаційних проектів. Рішення зазначеної задачі можливо на основі
реалізації методів структурної, параметричної декомпозиції і редукції.
Результати аналізу основних положень теорії ефективності стосовно до
вирішення завдань експертної оцінки якості телекомунікаційних проектів
дозволяють відзначити доцільність реалізації (в якості базового підходу)
алгоритмів імовірнісної оцінки векторних ЕПЯ.
У загальному випадку послідовність дій з розробки алгоритмів
формування оціночних значень експертних ПЯ, СПЯ та ГСПЯ проектованої
ТКС, може бути представлена наступним чином:
- розробка статичних математичних моделей ЕПЯ, що враховують
специфіку

технічних

рішень,

що

реалізуються

на

фізичному,

канальному та мережевому рівнях ЕМ ВВС;
- розробка оптимальних (без надлишкових) експертних систем ПЯ;
- доопрацювання статичних моделей ПЯ, що увійшли в ЕСПЯ, до
можливості обліку динаміки під процесів, що становлять загальний
процес функціонування перспективної ТКС;
- розробка алгоритмів оцінки значень експертних ПЯ, при реалізації в
проектованій ТКС того чи іншого технічного рішення;
- розробка алгоритмів згортки оціночних значень експертних ПЯ в
ЕСПЯ;
-

розробка алгоритмів згортки оціночних значень ЕСПЯ в ГСПЯ.

116
До теперішнього часу накопичено значний досвід розробки і
експлуатації ТКС підтверджує коректність аналізу характеристик ТКС на
основі імовірностей моделей. Тому, в якості основного інструменту аналізу
базових моделей експертних ПЯ, ЕСПЯ виберемо стохастичну модель.
Високий

рівень

апріорної

невизначеності

щодо

статистичних

характеристик, що протікають в ТКС процесів і зовнішніх впливів,
підкреслює доцільність використання для вирішення поставленого завдання
методу вибору і обґрунтування наближених моделей розподілу. Це
обумовлено тим, що отримання точних аналітичних співвідношень на основі
суворого розгляду точної аналітичної моделі наштовхується на ряд
принципових труднощів, пов'язаних з необхідністю максимально повного
відтворення всієї специфіки стохастичних процесів в системі.
Порівняльна оцінка якості технічних рішень, передбачуваних до
реалізації

в

проектованій

ТКС

безпосередньо

по

приватних

ЕПЯ

суперечлива, оскільки за одними показниками більш ефективною може
виявитися одне технічне рішення, по іншим же, більш ефективним буде
виглядати інше.
Виходом з цієї ситуації є формування і подальша ймовірнісно-часова
оцінка експертної СПЯ (як проміжного етапу перед формуванням ГСПЯ) які
б функціонально пов'язували всі різноманіття ЕПЯ і вимоги до них.
Аналіз різних методів формування ГСПЯ інформаційних систем
показав, що найбільш повний облік особливостей розв'язання задачі оцінки
якості функціонування ТКС, а також природне рішення проблем нормалізації
і згортки систем ПЯ досягаються при застосуванні методу імовірнісної
скаляризації.
Суть методу полягає у використанні в якості експертної ГСПЯ спільної
імовірності

виконання

вимог,

що

пред'являються

користувачем

до

перспективної ТКС по своєчасній, достовірній, і економічній передачі
повідомлень
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[⃗
де ⃗ , ⃗

⃗

]

(4.1)

- вектори ЕПЯ функціонування ТКС і вимог до них [78,80].

Доцільність вибору цього методу в якості базового, обумовлена
можливістю обліку, на його основі, випадкового характеру зміни більшості
ЕПЯ проектованої ТКС, а також реальною можливістю гарантованого
вирішення

основних

проблем

багатокритеріальної

оцінки

якості

та

ефективності ТКС (тобто нормалізації компонент векторних ПЯ і їх згортки)
в рамках імовірнісного підходу.
Метод заснований на поетапному обчисленні ЕПЯ на кожному кроці
оцінювання і згортки їх в ГЕСПЯ на цьому ж кроці. До основних недоліків
методу можуть бути віднесені складності обчислення багатовимірних
спільних густин ймовірностей розподілу значень ЕПЯ і неможливість обліку
на його основі особливостей багаторівневого побудови ТКС відповідно до
ЕМВВС. Розглянемо один з підходів до модернізації базового методу. В
даному випадку, аналітична формулювання ГЕСПЯ, може бути представлена
в наступному вигляді:
⃗

[
де
якості

⃗

⃗

⃗

⃗

⃗

(⃗

⃗

[•/•],

⃗

⃗
⃗

)

]

[•/•],

інформаційного

⃗

⃗

⃗

⃗

[( ⃗

⃗

)]

[•/•] - умовні імовірності виконання вимог до
обміну

та

управління,

програмно-апаратним

комплексам (системі) інформаційного обміну та управління мережевого
рівня ТКС відповідно, що визначаються при умови виконання вимог до ЕПЯ
СУ:

(•) – безумовна імовірність виконання вимог до ЕПЯ СУ. Приклад

функціональної факторизації ГЕСПЯ наведено на рисунку 4.1.
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1. ГЕСПЯ якості функціонування ТКС

ЕСПЯ часних процесів
функціонування ТКС

2. Локальна ЕСПЯ ІО

3. Локальна ЕСПЯ управління

4.Локальна ЕСПЯ СІО

СПЯ елементів ТКС
5.Локальна ЄСПК СУ
Мережевий
Канальний

Фізичний

Рисунок 4.1 - Приклад функціональної факторизації глобальної
експертної системи показників якості ТКС
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(4.3-4.9)
де

- імовірність своєчасної доставки повідомлень,

- імовірність

виконання вимог до показників вирогідності інформації, що циркулює в
ТКС,

- коефіцієнт помилок,

показників оперативності управління,

- імовірність виконання вимог до
- імовірність виконання вимог
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до показників точності (дієвості) управління,

- імовірність виконання

вимог до показників безперервності управління,

- імовірність

виконання вимог до показників пропускної здатності каналів (виділених
фізичних, виділених логічних, логічних) обміну управляючою інформацією,
- імовірність виконання вимог до показників структурної надійності
ТКС,

- імовірність виконання вимог до показників технічної

надійності,

- імовірність виконання вимог до показників

пропускної здатності мережевого рівня ТКС,

– імовірність

виконання вимог до показників пропускної здатності канального рівня ТКС,
- імовірність виконання вимог до показників пропускної здатності
фізичного

рівня

ТКС,

імовірності

виконання вимог до показників продуктивності СУ в інтересах мережевого,
канального і фізичного рівнів ЕМ ВВС відповідно, ⃗

⃗ - умова виконання

вимог по експлуатаційним витратам. При необхідності, в рамках загального
імовірнісного підходу, вимога може бути представлена у вигляді безумовної
імовірності описуваної, наприклад, дельта-функцією:

⃗

⃗

⃗

⃗

⃗

.

(4.10)

Узагальненими вихідними даними, необхідними для формування
експертної оцінки якості проектованої ТКС є:
- вимоги, що пред'являються до ГСПЯ та окремих системам показників
якості;
-

пропонована розробниками ТКС схема організації інформаційного

обміну (склад засобів інформаційного обміну, план розподілу навантаження і
ресурсів і т. д.);
-

можливі варіанти впливів на ТКС з боку середовища поширення і

джерел перешкод з набором технічних характеристик для кожного варіанту;
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- пропонована розробниками структура СУ ТКС (склад завдань і органів
управління, ресурси, плани розподілу завдань і ресурсів по структурі
СУ);
- відомості про методи модуляції, комутації, мультиплексування та
маршрутизації, прийнятих до реалізації в проектованій системі на фізичному,
канальному та мережевому рівнях ЕМВВС;
- діапазон зміни параметрів навантаження від користувачів;
- допустимий діапазон зміни керованих параметрів;
- алгоритми управління та їх характеристики.
На підставі узагальнених вихідних даних формуються і вводяться:
- перелік експертних показників якості;
- перелік вимог до експертних показників якості;
- сукупність одновимірних законів щільності розподілу ймовірностей;
- формули для розрахунку значень ЕПЯ.
Представлено алгоритм обчислення ЕПЯ СУ ТКС , який включає в
себе, в даному випадку п'ять основних етапів: 1) визначення імовірності
виконання вимог до показників продуктивності системи управління ТКС на
⃗

фізичному рівні

⃗

(подія H1); 2) визначення

імовірності виконання вимог до продуктивності СУ на канальному рівні
⃗
⃗

⃗

; 3) визначення імовірності виконання вимог до продуктивності

СУ ТКС в цілому ⃗
⃗

, умовної по події H1: ⃗

⃗

⃗

, умовної по подіям Н1 і Н2:

; 4) визначення імовірності виконання вимог до

продуктивності СУ ТКС

і підстановка

отриманого значення в вираз для обчислення

. 5) повторення

етапів 1-4 при реалізація альтернативних технічних рішень, визначення
максимального значення часного експертного показника якості (ЧЕПЯ) із
варіантів

які

задовольняють

умовам

критерію.

Аналогічним

чином
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проводиться згортка складових ЕПЯ для інших підпроцесів і підсистем до
моменту обчислення значення

⃗

⃗

.

Таким чином, вирази (4.3-4.9) реалізуються не у вигляді простого
перемноження імовірностей, а за допомогою послідовно обчислення умовних
імовірностей починаючи з останнього (безумовного) елемента.
Необхідно відзначити, що розроблена методика, на відміну від
методики представленої в роботах, дозволяє врахувати особливості
проектно-технічних рішень реалізованих на фізичному, канальному і
мережевому рівнях ТКС. Крім того, в даному випадку, реалізується
послідовна згортка одновимірних умовних імовірностей, тоді як у роботах,
розглядаються багатовимірні умовні щільності ймовірності, що істотно
ускладнює практичне застосування пропонованих методик.
Таким чином, запропонований підхід дозволяє формувати оцінку якості
проектно-технічних рішень на основі аналізу чисельних значень ЕПЯ. Аналіз
чисельних значень дозволить значною мірою знизити ступінь суб'єктивності
експертних оцінок і спростити процедуру прийняття експертного рішення
щодо якості проектних варіантів побудови ТКС.

4.1.1 Застосування методів теорії декомпозиції в задачах формування
локальних експертних систем показників якості телекомунікаційних систем
В якості одного з основних аспектів формування вихідних даних для
реалізації алгоритму формування експертних оцінок, представленого в
попередньому розділі, є формування ЕСПЯ. Розглянемо методи синтезу
таких ЕСПЯ, які мали б властивості оптимальності (без надлишковості),
спроможності і адекватності умовам і завданням організації процесу
експертизи проектних рішень перспективних ТКС. Для досягнення цих цілей
реалізації методів функціональної факторизації явно не достатньо. Аналіз
літератури, присвяченої розгляду проблем аналізу якості функціонування
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складних систем, дозволяє зробити висновок про можливість найбільш
коректного вирішення поставлених завдань на основі поєднання методів
теорій декомпозиції і редукції [96,101].
Основи теорії декомпозиції складних систем були закладені в роботах в
яких були розглянуті методи математично коректного поділу опису
метапроцесу функціонування складної інформаційної системи на сукупність
описів допоміжних процесів (підпроцесів). На основі реалізації методів теорії
декомпозиції передбачається істотне зниження розмірності рішення завдань
аналізу та синтезу складних інформаційних систем.
Розглянемо можливість реалізації методів декомпозиції для вирішення
завдань

формування

оптимальних

експертних

СПЯ

ТКС.

Загалом

декомпозиція ГСПЯ ТКС передбачає її заміну еквівалентною множиною
локальних ЕСПЯ. Це досягається шляхом поетапної декомпозиції, при якій:
на першому етапі ГСПЯ ТКС перетворюється у вид, зручний для реалізації
алгоритмів декомпозиції; на другому етапі здійснюється власне декомпозиція
ГСПЯ, а на третьому етапі - власне декомпозиція отриманих локальних
ЕСПЯ проектованої ТКС.
Класифікація математичних методів теорії декомпозиції представлена
на рисуеку 4.2.
Перші три методи, з існуючих шести ключових методів математичної
теорії

декомпозиції,

саме

факторизація,

параметрична

і

структурна

декомпозиція, лежать в основі різних способів поділу ГСПЯ на кілька
локальних ЕСПЯ. При цьому метод факторизації дозволяє ділити ГСПЯ на
незалежні локальні експертні системи ПЯ, а два інших дозволяють
реалізувати розбиття ГСПЯ на пари взаємопов'язаних локальних ЕСПЯ
системи. Метод перетворення змінних, перетворення Лагранжа та еволюції
(розвитку) можуть бути орієнтовані на різні перетворення ГСПЯ підлягають
оцінці в ході експертизи проектованої ТКС. Перетворення змінних дозволяє
вводити нові змінні стану, а реалізація методу Лагранжа дозволяє усунути
обмеження, накладаються на локальні ЕСПЯ за рахунок введення множників
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Лагранжа в цільову функція. Метод еволюції дозволяє перетворити ГСПЯ за
рахунок введення певного роду припущень. При виборі методу (групи)
методів теорії декомпозиції в інтересах синтезу оптимальної ЕСПЯ для
організації експертної діяльності в ході проектування ТКС повинні бути
враховані наступні основні положення:
-

у процесі декомпозиції необхідно вводити певні обмеження,

оскільки ГСПЯ потрібно декомпозувати на сукупність ієрархічно пов'язаних
локальних ЕСПЯ. Це обумовлює необхідність застосування методів (теорем)
структурної і параметричної декомпозиції;
Теорія
Теорія декомпозиції
декомпозиції

Методи
Методи декомпозиції
декомпозиції

Параметрична
Параметрична
декомпозиція
декомпозиція

Одноступенева
Одноступенева декомпозиція
декомпозиція

Структурна
Структурна
декомпозиція
декомпозиція

Багатоступенева
Багатоступенева декомпозиція
декомпозиція

Повна
Повна факторизація
факторизація
(без
(без остат.
остат. член)
член)
Методи
Методи факторизації
факторизації

Методи
Методи перетворення
перетворення
змінних
змінних

Неповна
Неповна
факторизація
факторизація
(з
(з остат.
остат. член)
член)
Методи
Методи множників
множників

Просторова
Просторова факторизація
факторизація
Тимчасова
Тимчасова факторизація
факторизація
Функціональна
Функціональна факторизація
факторизація
Метод
Метод варіації
варіації довільних
довільних
змінних
змінних
Метод
Метод приведення
приведення квадратичної
квадратичної
форми
форми до
до канонічного
канонічного виду
виду

Методи
Методи еволюції
еволюції

Перетворення
Перетворення
змінних
змінних

Метод
Метод множників
множників Лагранжа
Лагранжа

Рисунок 4.2 - Класифікація математичних методів теорії декомпозиції

-

оскільки взаємозв'язок між окремими процесами, які передбачаються

до реалізації в ТКС (процесами, що протікають на фізичному, канальному та
мережевому рівнях) є первинною по відношенню до взаємозв'язку між
відповідними локальними ЕСПЯ, то структура ГСПЯ, ієрархія її локальних
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ЕСПЯ залежать від того, яким чином ТКС може бути функціональнокоректно декомпозована;
-

для того, щоб застосовувати розглянуті методи декомпозиції в задачі

синтезу локальних ЕСПЯ, необхідно поетапно проаналізувати весь процес
декомпозиції, з урахуванням того, що на кожному етапі проектування
застосовується

окремий,

попередньо

обґрунтований

метод

(теорема)

декомпозиції.
Результати

аналізу

застосованості

методів

декомпозиції

для

формування експертних СПЯ дозволяють зробити висновок про доцільність
реалізації підходу, вперше запропонованого Дж. Пірсоном, І.Такахарою, І.
Лефковіцем і Дж. Шиффером. Суть підходу полягає у формуванні такої
оптимальної

множини

ПЯ,

яке

відповідає

(адекватно)

сукупності

властивостей складних систем, що впливають на виконання конкретних
завдань, поставлених перед системою. Потім, якщо необхідно, проводиться
синтез додаткових ПЯ, що дозволяють з'єднати вихідні СПЯ в ГСПЯ, що
характеризує в цілому всю основну задачу (мету) функціонування (ОЗФ),
складної системи.
Необхідно відзначити, що ОЗФ можуть коригуватися при переході від
одного етапу проектування до іншого, крім того, в ході проектування
системи, можуть бути розроблені принципово нові технічні (технологічні)
рішення з побудови ТКС. Відповідно до C зміною вихідних даних
проектування та вимог до розроблюваної ТКС від етапу до етапу повинні
коригуватися і вихідні локальні ЕСПЯ.
З урахуванням основних постулатів обраного підходу і розглянутих
обмежень, сформулюємо задачу декомпозиції у вигляді визначення підзадач
, на які можна декомпозувати ОЗФ проектованої ТКС W{Y}, визначення їх
змісту і взаємозв'язку між ними за умови, що множина обмежень х, що
накладаються на ці підзадачі, належить множині допустимих обмежень X:
{Y} =

{(Y = R(Y,)}, = ̅̅̅̅ ,

де R (Y,) - функція взаємозв'язку між підзадачами.

(4.11)
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Оскільки загальна мета функціонування (ОЗФ) характеризується
ГСПЯ, а підзадачі, на які ця мета може бути декомпозована для організації
експертизи-локальні ЕСПЯ, можна припустити, що ГСПЯ, що визначає
загальну мету функціонування проектованої ТКС (ОЗФ), формулює замовник
у вигляді комплексу вимог і допусків на ЕПЯ проектованої системи. В цьому
випадку, формалізація процесу синтезу локальної ЕСПЯ полягає в
декомпозиції ГЕСПЯ на ієрархічну сукупність локальних ЕСПЯ фізичного,
канального і мережевого рівнів може бути представлена наступним чином:
- представимо ГЕСПЯ ⃗

етапі проектування ТКС у вигляді

функціонала
⃗
де ⃗

⃗

⃗

(⃗

⃗

⃗

)

(4.12)

- відповідно векторні локальні ЕСПЯ процесів, які

повинні бути реалізовані в ТКС на різних рівнях ЕМ ВВС;
- на основі (4.12) введемо розширений запис ГСПЯ, а також запишемо
відносини обмежень і взаємозв'язків між ЕСПЯ в наступному вигляді:
⃗

= ⃗

⃗
⃗
⃗

⃗

;

;
(⃗

(4.13)
(4.14)

),

(4.15)

де вираз (4.13) характеризує вид ГЕСПЯ в якому i=̅̅̅̅ - кількість локальних
ЕСПЯ, що входять в безліч ⃗

етапі проектування

ТКС,

m = ̅̅̅̅̅̅- кількість ЕПЯ, що входять в ЛЕСПЯ; вираз (4.14) характеризує
відношення обмежень, що накладаються на
враховують

ступінь

апріорної

локальні ЕСПЯ ⃗

невизначеності

процесу

і

формування

експертної оцінки на k-му етапі проектування ТКС; вираз (4.15) –
характеризує взаємозв'язки між і-ою і j-ою ЕСПЯ.
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Аналіз множини ЕПЯ існуючих і перспективний мультисервісних
гетерогенних СІО показує, що між векторними ЕПЯ, що входять до складу
(4.13) може існувати складний взаємозв'язок, без урахування якої неможливо
здійснити коректну декомпозицію в інтересах оптимізації експертної
діяльності в ході проектування ТКС. Крім цього, окремим завданням є
визначення еквівалентності, локальних ЕСПЯ, одержуваних в результаті
декомпозиції вихідною ГЭСПЯ.
Долаючи зазначені перешкоди, використовуємо методи декомпозиції.
Візьмемо за основу, що дві локальні ЕСПЯ є еквівалентними в тому випадку,
якщо мають у своєму складі тотожні компоненти (ЕПЯ). Слід зазначити, що,
хоча ЕСПЯ і можуть містити тотожні ЕПЯ, дані компоненти можуть
визначатися на основі різних, відмінних один від одного аналітичних виразів.
В роботах І. П. Вілсона завдання визначення еквівалентності вирішується з
допомогою скорочених (стислих) множин.
Аналізуючи результати робіт, можна помітити, що процес декомпозиції
ГЕСПЯ на ієрархічно пов'язану сукупність локальних ЕСПЯ (процес пошуку
адекватного оператора стану ̆

в інтересах ЕО якості проектованої ТКС)

повинен складатися з ряду етапів:
1. Застосування методу структурної декомпозиції, що дозволяє
отримати

пару

взаємозалежних

ЕСПЯ

функціонування проектованої ТКС W[Y(k)]
системи w[Y(k)]

шляхом

видозміни

мети

w[Yi (k)] і (або) множини ЕПЯ

w[Yi(k)]. Використання даного методу обумовлено

структурою (ієрархією) процесів, які покликана реалізувати ТКС. Ієрархія
процесів вибудовується виходячи із приналежності того чи іншого рівня ЕМ
ВОС. Формалізований запис першого етапу декомпозиції, що спирається на
метод структурної декомпозиції має вигляд:
⃗

⃗
w{Y(k)]

⃗
w[Yi(k)],

w[Y(k) w[Yi (k)],
(w,y)

(k)

{⃗

⃗

⃗

}

(4.16)
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де ⃗

,⃗

і ⃗

де - відповідно локальні ЕСПЯ процесів

мережевого, канального і фізичного рівнів ЕМ ВОС.
2. Застосування методу параметричної декомпозиції, що дозволяє
декомпозувати локальні ЕСПЯ ⃗

,⃗

і ⃗

на окремі пари

ієрархічно взаємопов'язаних локальних ЕПЯ процесів верхнього і нижнього
рівнів. Для процесів мережевого і канального рівнів:
⃗

⃗

⃗

{
⃗

при умові {

(4.17)
},

⃗
⃗
Для ЕПЯ процесів канального і фізичного рівнів

завдання

вирішується аналогічно:
⃗

⃗

⃗

{
⃗

при умові {

(4.18)

},

⃗
⃗
Розглянемо зміст процесу параметричної декомпозиції. Параметрична
декомпозиція різнорівневих ЕСПЯ дозволяти встановити парну ієрархічну
взаємозалежність ЕСПЯ за допомогою часового встановлення (фіксації)
значень ЕПЯ процесів нижніх рівнів по відношенню до верхніх:
{

{

(показник нижнього рівня

(k)

вважається фіксованим, в той час як показник більш вищого рівня повинен
змінюватися до фіксації в своєму оптимальному значенні). Крім того,
відібрані

в

результаті

параметричної

декомпозиції

ЕПЯ

повинні

забезпечувати однозначну відповідність між однорідними ЕПЯ, які належать
ЕСПЯ різних рівнів ЕМ ВВС. Структурна схема алгоритму параметричної
декомпозиції ЕСПЯ проектованої ТКС представлена на рис. 4.3. Загальна
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послідовність декомпозиції ГЕСПЯ на взаємопов'язані ЕСПЯ представлена у
вигляді структурної схеми на рис. 4.4.
Ще однією проблемою на шляху формування оптимальної ЕСПЯ є їх
велика розмірність, що може істотно відрізнятися процес формування
експертних

оцінок.

Зниження

розмірності

отриманих

в

результаті

декомпозиції ЕСПЯ можна вирішувати на основі розробки алгоритму
редукції компонент векторних ПЯ експертній оцінці.
4.1.2 Застосування методів редукції в задачах формування локальних
експертних систем показників якості телекомунікаційних систем
Відомо, що на практиці, ОЗФ (мета функціонування) перспективної
ТКС в кінцевому підсумку формулює замовник і викладає її декомпозований
варіант

в

технічних

вимогах

(ТЗ).

При

формуванні

ТЗ

замовник

використовує, як правило, вербальні методи, керуючись досвідом створення
аналогічних систем і своїм суб'єктивним розумінням тенденцій розвитку
ТКС. При цьому, ТЗ можуть містити безсистемний набір вимог до сукупності
параметрів або певним узагальнюючим ПЯ функціонування ТКС. Як
правило, ТЗ володіє надмірністю і несумісністю окремих параметрів (ПЯ) і
вимог до них. Все це не заважає замовнику здійснювати жорсткий контроль
за досягненням параметрів (ПЯ) необхідних значень в ході проектування
ТКС.
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Рисунок 4.3 - Структурна схема алгоритму параметричної декомпозиції
ГЕСПЯ на локальні ЕСПЯ проектованої ТКС

Параметрична
декомпозиція ЕСПК

Структурна
декомпозиція ГЕСПК
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Рисунок 4.4 - Послідовність декомпозиції ГЕСПЯ на взаємопов'язані ЕСПЯ
Для зменшення розмірності і збільшення ступеня коректності
технічних вимог пропонується формувати ТЗ на основі ЕСПЯ. При цьому, з
метою оптимізації ЕСПЯ пропонується використовувати методи, засновані
на побудові системи переваг, яка описується сукупністю відібраних на основі
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реалізації процедури декомпозиції ЕПЯ з перевагами. В якості таких методів
можуть виступати методи визначення коефіцієнтів чутливості ЕПЯ до
змінних

стану

проектованої

ТКС

(безпосередньо

залежними

від

особливостей тих чи інших ПТР) і методи визначення лінійної незалежності
ІПЯ. Ці методи дозволяють визначити в складі ЕСПЯ такі ЕПЯ, які є лінійнозалежними і мають однаковий фізичний сенс. Вимірювання та оцінювання
даних показників без використання алгоритму редукції призведе до
невиправданого збільшення витрат на організацію експертної діяльності та
істотного ускладнення програмного забезпечення ТКЕС.
Розглянемо один з варіантів побудови алгоритму редукції ЕСПЯ,
проектованої ТКС, який дозволить або скоротити число ЕПЯ, що підлягають
оцінці в ході організації експертизи проектних рішень, або прийняти рішення
про недоцільність скорочення.
Реалізація

першого

етапу

алгоритму

редукції

спрямована

на

формування складу ЕСПЯ шляхом вибору експертом (групою експертів) з
деякої множини ЕСПЯ (k) проектованої ТКС, що визначається на основі
методів декомпозиції, деякої підмножини ЕПЯ (k), які були б чутливі до змін,
що відбуваються в процесі функціонування (моделювання) проектованої
ТКС при реалізації в ній різних технічних рішень. В якості методу
дослідження пропонується використовувати функцію чутливості ЕПЯ до
змін змінних станів. Під змінними стану ТКС (

(k), n = ̅̅̅̅̅) будемо

розуміти набір значень змінних ЕПЯ (елементів векторного ЕПЯ) системи,
що несуть інформацію про окремі властивості ТКС прямо пов'язаних з
особливостями того чи іншого ПТР.
Таким

чином,

якщо

( (k)...

(k)),...

( ,(k)...

(k))-ЕПЯ

(елементи векторного ЕПЯ) проектованої ТКС, тоді частні похідні h-го
порядку від величин

(k) за аргументами

визначені відповідно до виразів:

,(k)...

(k), можуть бути
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+…+

,

=h;

(4.21)

і називаються функціями чутливості h-го порядку в відповідних комбінацій
змінних, при зміні значень змінних стану
векторного ЕПЯ)

(k) =

(k) ЕПЯ (елементи

k) +

(k) отримують новий рух

(k)=

(k)+ (k),...,

Далі визначимо

(k) +

(k)) =

(p (k) +

(k)), (4.22)

(k) як додатковий рух елементів векторного ЕПЯ, а

(k) як додаткове прирощення змінних стан. При цьому динаміка

(k) та

(k) характеризує зміни, що цікавлять нас потенційних властивостей
проектованих ТКС при зміні змінних стану на k-му етапі проектування ТКС
(k)=
(k)=

(k, y(k)+
(y(k)+

(k)) (k)) -

(k, y),

(4.23)

(y(k),

(4.24)

В цьому випадку вираз
(p(k))

(k)+…+

(p(k))

(k)

(4.25)

характеризує перше наближення додаткового прирощення ЕПЯ, а відповідна
функція чутливості дорівнює:
(k)=

, i = ̅̅̅̅̅̅

(4.26)

Таким чином, при реалізації першого етапу алгоритму редукції,
визначаються функції чутливості сукупності ЕПЯ ⃗

(k), що входять до

складу ЕСПЯ різних рівнів ЕМ ВВС. Функції дозволяють вивчити ступінь
впливу на ЕПЯ додаткових прирощень

(k). Далі, визначивши граничні

значення функцій чутливості, необхідно провести відповідні спрощення
вихідних ЕСПЯ, без порушення зв'язків між ними.
На другому етапі загального алгоритму редукції визначається наявність
провідних ЕПЯ, серед показників, сформованих на першому етапі реалізації
загального алгоритму редукції і відносяться до однієї групи (наприклад,
показників продуктивності ТКС) локальних ЕСПЯ

(

(k)),…, (

(k)).
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У роботі для вирішення подібного класу завдань використаний
механізм лінійної залежності, мірою якої є взаємна кореляційна функція
(ВКФ) i - го і j-го ЕПЯ, що має вигляд:
(

,

.

(4.27)

При цьому, коефіцієнт взаємної кореляції являє собою нормовану ВКФ
і визначається:
(
де

(

)

=

√

елемента i-го ЕПЯ,

(

)

)

(

)

середньоквадратичне

-

,

(4.28)

відхилення

(СКВ)

)= √

- СКО елемента j-го ЕПЯ. Якщо

, близький до 1, наприклад,

0,9, можна з великою часткою

(

впевненості виключити один з ЕПЯ,

(k) або

(k) тому що між ними є

залежність, близька до лінійної. Порядок редукції ЕПЯ полягає в
наступному. На основі експериментальних даних про системи-аналоги,
результати імітаційного моделювання або обліку експертних думок (залежно
від етапу проектування і, пов'язаного з ним, рівня і характеру апріорної
невизначеності), формулюється наближена кореляційна матриця [

(k)] з

елементами, визначеними відповідно до виразу
̅̅̅
√̅̅̅̅

где ̅̅̅

̅
̅

̅
̅̅̅̅

,

̅

i, j = ̅̅̅̅ ,

(4.29)

– ВКФ ) i - го і j-го ЕПЯ, визначається як:

̅̅̅

∑

( (k))

( (k)),

(4.30)

де l=̅̅̅̅̅- кількість випробувань (кількість експертів), а середнє значення i-гo
(j-го) ведених ЕПЯ проектованої ТКС визначається за формулою:
̅̅̅̅̅
Симетрична матриця [

∑

( (k))

( (k)),

(4.31)

] розмірності l x l, де елементи

(коефіцієнти взаємної кореляції) пов'язані співвідношенням
визначаються за формулою (4.28), що має вигляд:

=

і

135

‖
||

‖
.
‖

||=
‖

(4.32)

На основі обліку властивостей коефіцієнтів взаємної кореляції і в
відповідно до першого етапу узагальненого алгоритму редукції, необхідно
зауважити, що на головній діагоналі матриці (4.32) стоять l коефіцієнтів
взаємної кореляції відповідних ЕПЯ і виконується умова нормування
(4.33)
Редукція здійснюється шляхом видалення з матриці (4.32) коефіцієнтів
взаємної кореляції j-го стовпця та i-го рядка, якщо цей елемент

(k) 0,9.

Крім того, враховуючи симетричності вихідної матриці в ході реалізації
процедури редукції слід обмежитися розглядом трикутної матриці і видалити
рядки і стовпці, відповідні надлишковим ЕПЯ проектованої ТКС. Разом з
тим, прийняття обґрунтованого рішення про видалення зі складу ЕСПЯ і-го
або j-ro лінійно залежного показника вимагає введення деякої системи
переваг. З цією метою, грунтуючись на аксіомах теорії споживання,
необхідно на множині ЕПЯ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ (k) ввести суворий порядок співвідношення
ЕПЯ типу ( ) і визначити числову функцію корисності

(k), що є

індикатором переваги того, чи іншого ЕПЯ. Тоді для пар ЕПЯ виду [ ,
( (k)),

( (k))]

справедливо [ ( (k))

переваги) лише тоді, коли виконується умова [

( (k))] (>- знак несуворої
, ( (k))

Іншими словами, перевага віддається такому ЕПЯ
з

нерівності
( (k))

(

( (k))

(

)

завжди

( (k))].
(

(k)), для якого,

слідує

нерівність

), де z',z" - стратегії експертного вибору виду функції

переваги з Z можливих стратегій. При поданні стратегій вибору у вигляді
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графіків кривих байдужості і відповідних бюджетних ліній, що визначаються
виходячи

з

обмежень

здійснення

експертної

діяльності,

завдання

оптимального вибору ЕПЯ може бути вирішене графічним методом. Третій
етап узагальненого алгоритму редукції векторних ЕПЯ призначений також
для визначення функції чутливості, але тепер вже змінних стану провідних
ЕПЯ за відповідними елементами ЕПЯ. Відмінність від першого етапу
загального алгоритму редукції полягає в тому, що тут параметрами
чутливості є ЕПЯ, а не змінна стан

(k), n=̅̅̅̅̅̅ Отримані функції

чутливості можуть бути використані експертами, в рамках прийняття
остаточного рішення про виключення частини елементів ЕПЯ зі складу
відучих ЕПЯ проектованої ТКС, що підлягає експертній оцінці на тому або
іншому етапі проектування системи.
Використовуючи підхід, розглянутий в, де функції чутливості ЕПЯ до
змінних стану визначаються як
, i=̅̅̅̅̅̅.; n=̅̅̅̅̅;

(4.34)

підставляємо цей вислів в (4.25). Беручи до уваги властивість інваріантності
функцій чутливості першого порядку відносно функціональних перетворень
просторів параметрів, з урахуванням умов дифференцованості ЕПЯ,
визначаємо додатковий приріст змінних стану

(k), при цьому, ранжування

змінних стану елементів провідних ЕПЯ проектованої ТКС проводиться в
згідно з правилом:
|

(k)| |

(k)|, i = ̅̅̅̅ .

(4.35)

Таким чином, може бути реалізований узагальнений (розроблений на
основі часних взаємопов'язаних послідовно реалізованих алгоритмів)
алгоритм редукції локальних ЕСПЯ проектованої ТКС, дозволяє отримувати
оптимальний (беззбитковий) склад ЕПЯ, що підлягає експертній оцінці на
різних етапах проектування.
Структурна схема узагальненого алгоритму представлена на рис. 4.5.
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Рисунок 4.5 - Структурна схема узагальненого алгоритму редукції
векторних ЕПЯ підлягаючих експертній оцінці на різних етапах
проектування ТКС
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Необхідно відзначити, що часні алгоритми, що входять до складу
узагальненого алгоритму редукції локальних ЕСПЯ проектованої ТКС
можуть бути використані самостійно у випадках, коли в ускладнених
операціях редукції немає необхідності.
Вихідними даними для реалізації узагальненого алгоритму редукції
(блок 2 алгоритму) є:

(

(k)), i

I, m

M – вихідна ієрархічна структура

ЕСПЯ проектованої ТКС, що визначаються в ТЗ.
Таким чином, розроблений на основі методів аналізу функцій
чутливості ЕПЯ до змінних стану ТКС, методів визначення лінійної
незалежності експертних ПЯ і методів теорії корисності алгоритм редукції
ЕСПЯ проектованої ТКС, дозволяє формувати не надлишкову, адекватну
умовам і завданням експертизи проектних рішень ЕСПЯ. Необхідно
відзначити, що сформовані на основі алгоритмів декомпозиції і редукції
базові ЕСПЯ можуть уточнюватися на різних етапах розробки ТКС з
урахуванням завдань етапу, характеру і рівня апріорної невизначеності
вихідної інформації про проектовану систему.

4.2 Застосування методів експертизи оптимальності технічних
вимог, що пред'являються до перспективних телекомунікаційних систем
Судячи з інформації, що міститься в науково-технічній літературі, що
присвячена розгляду проблем створення складних інформаційних систем,
рішення задач оптимізації параметрів і режимів функціонування тієї чи іншої
системи є виключною прерогативою її розробників.
Насправді, це не зовсім так. Рішення оптимізаційних задач усіма
доступними

методами

повинно

становити

основну

суть

експертної

діяльності. Розробник (використовуючи, в тому числі і методи оптимізації)
прагне на основі врахування наявних вихідних даних для проектування
реалізувати таке ПТР, яке, на його думку, має забезпечити виконання вимог
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ТЗ (вимоги до чисельним значенням ЕПЯ). У цих умовах, завдання експерта
полягає в формуванні власної оцінки-прогнозу досяжності ЕПЯ оптимальних
значень при врахуванні обмежень технологічного та економічного характеру.
Далі, оціночно-прогнозні значення повинні бути враховані при формуванні
ТЗ, а в ході проектування повинен здійснюватися контроль ступеня
відповідності прогнозних значень ЕПЯ (при реалізації в ТКС того, чи іншого
ПТР) заданим в ТЗ (оптимальним) значенням (тобто по суті справи,
вирішуються пряма і зворотна задачі дослідження операцій. Таким чином, з
метою підвищення ступеня об'єктивності експертної оцінки, в основу
формування технічних вимог і прийняття рішення про якість ПТР повинні
бути покладені максимально суворі,

з можливих на даному етапі

проектування, математичні методи, в т.ч. і методи оптимізації.
Слід зазначити, що рівні деталізації ЕПЯ, критерії та методи
оптимізації, що використовуються розробниками і експертами, можуть мати
відчутні відмінності. На відміну від розробників ТКС експерта не цікавлять,
наприклад, проблеми оптимального розміщення електронних елементів на
друкованих платах. Його цікавлять, в розглянутому прикладі, досяжні (на
даному етапі розвитку технологій створення РЗ) значення ЕПЯ технічної
надійності базових апаратно-програмних комплексів ТКС і системи в цілому.
Незважаючи

на

різну

ступінь

деталізації

розгляду

завдань,

забезпечення якості ПТР в ході проектування ТКС розробником і експертом
(Замовником) повинні бути єдиними і, по можливості, досить чітко
сформульованими, як в ТЗ на різні етапи проектування, так і в ТЗ на
розробку системи в цілому. Єдність вимог має досягатися на основі ЕСПЯ.
Саме чисельні вимоги до ЕПЯ повинні складати основний зміст ТЗ. Ці
вимоги не повинні бути догмою і в міру уточнення, вихідних даних про
проектовані і пов'язані з ними системами, можуть піддаватися корекції від
етапу до етапу (наприклад чисельні значення і номенклатура).
Очевидно, що рішення цих і багатьох інших завдань експертної
діяльності, покладаючись на традиційний експертний підхід, заснований
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тільки на глибоких знаннях, досвіді та інтуїції експертів-донорів в деяких
вузьких областях телекомунікаційної сфери, при сучасному рівні розвитку
інформаційно-телекомунікаційних

технологій

стає

неможливим.

Тому

розробка підсистеми ТКЕС вирішує завдання оптимізації ЕСПЯ на етапі
формування вимог до ТКС розкритих в ТЗ виглядає особливо актуальною.
Наявність безлічі різних і часто суперечливих критеріїв оптимальності
проектованої ТКС породжує проблему багатокритеріальної (векторної)
оптимізації процесу її функціонування. Основними труднощами на шляху її
вирішення є необхідність скорочення розмірності (редукція) векторного
критерію оптимальності (ВКО), нормалізація і подальша скаляризація
(згортка) його компонента. Методи зниження розмірності ЕСПЯ були
розглянуті раніше при розгляді питань оптимізації проектованої ТКС,
аналогічні підходи можуть бути застосовані і при вирішенні задач редукції
критеріїв оптимальності. Зокрема, використовуючи метод, заснований на
оцінці ступеня лінійної незалежності окремих компонентів векторного
критерію, вираз для обчислення елементів матриці коефіцієнтів кореляції
ВКО М {nn’} може бути представлений в наступному вигляді:
∑

∑

√∑

(4.36)
∑

де К ( In, In’) = M [In, In’] - матрична взаємна кореляційна функція n-го і
n'-го критеріїв діагональні члени якої є дисперсіями n-х критеріїв, а решта
членів характеризують ступінь лінійної незалежності будь-якої пари
критеріїв;
n, n’ - номера критеріїв оптимальності;
I = 1;
М - номера дискретних значень критеріїв;
Pnl, Pn’l’ – ймовірність прийняття n (n’) – м критеріям значення I;
PII’ – сумісна ймовірність прийняття n–м критерієм I–го значення та n’–
м критерієм l’- го значення.
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Редукція системи критеріїв (так само як і в разі ЕСПЯ) здійснюється
шляхом видалення з вихідної системи тих критеріїв In’, яким в матриці
коефіцієнтів кореляції {nn’} відповідають такі недіагональні елементи, які
перевищують, наприклад, величину 0,95. Слід зазначити, що критерії
оптимальності в вихідній системі повинні бути попередньо ранжовані за
ступенем їх важливості для користувача проектованої ТКС. Для випадку
неперервно значних критеріїв ймовірності в виразі (4.36) повинні бути
замінені на щільності розподілу, а суми на інтеграли.
Процес нормалізації включає етапи переходу до єдиної розмірності
(безрозмірності), відомості до однієї точки відліку і перехід до рівноцінної
шкали (одного масштабу). Всі перераховані етапи можуть бути виконані при
використанні наступного лінійного перетворення:
(4.37)

- нормоване, найбільше та найменше значення критеріїв.
Використання переведення (4.37) дозволяє привести всі критерії до
нульової точки відліку. Їх зміна обмежується відрізком [0,1], а також робить
всі критерії безрозмірними. Для зміни мети в критерії з max на min необхідно
замінити знаки при коефіцієнтах сn и dn на зворотні в виразі (4.37).
Завдання оптимізації по векторному критерію полягає в знаходженні
рішень, що задовольняють екстремуму одночасно всіх компонентів ВКО.
Існує два основних шляхи вирішення даного завдання: пошук компромісних
рішень, оптимальних за Парето та пошук рішень, оптимальних в сенсі
узагальненого

скалярного

критерію,

отриманого

шляхом

згортки

(скаляризації) всіх компонент ВКО. Етап пошуку компромісних рішень має
допоміжне значення і використовується лише для попереднього зменшення
розмірності вихідної множини рішень до етапу згортки ВКО. Суть другого
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методу полягає в зведенні векторної задачі оптимізації до скалярної. До
основних методів згортки ВКО (див. рис. 4.8) відносяться: методи, засновані
на послідовній оптимізації за частковими критеріями (метод відучої
компоненти, оптимізація по рангованій послідовності критеріїв, метод
послідовних поступок), методи, засновані на отриманні узагальнених
скалярних критеріїв (методи адитивної і мультиплікативної згортки
компонент ВКО з ваговими коефіцієнтами, метод ідеальної (утопічною)
точки, метод ймовірнісної згортки) [114].
Особливостями першої групи методів є послідовний (за всіма
компонентами ВКО) характер рішення задачі оптимізації, що призводить до
можливості втрати компромісно-оптимального рішення вже на перших
кроках

оптимізації.

Основним

недоліком

методу

зваженої

суми

є

суб'єктивний характер вибору вагових коефіцієнтів, що визначає важливість
різних компонент ВКО і, як наслідок, суб'єктивність одержуваних рішень.
Вільним від більшості зазначених недоліків є метод ідеальної точки, в
якому формування узагальненого критерію оптимальності здійснюється
відповідно до виразу:
*∑

(

де q = 1,2, … - степінь цільової функції;
⃗⃗⃗ - вектор, оптимізуючих по ВКО параметрів.

) +

(4.38)
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Рисунок 4.6 - Методи скаляризації векторних критеріїв
Слід зазначити, що в якості ідеальних значень критеріїв

можуть

виступати екстремальні значення n-х критеріїв, що представляють собою
оптимізовані технічні вимоги до значень окремих елементів ЕПЯ.
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Для випадку стохастичних систем в виразі (4.37) вибіркові значення
критеріїв повинні бути замінені на їх середні значення ̿ = M { }. Тут М знак математичного очікування.
Процес

функціонування

ТКС

стає

умовним

по

піднаглядним

вибірковими значенням:
{*∑
де

(

) +

}

(4.39)

– середнє значення узагальненого критерію умовного по

спостереженням
Таким чином, з огляду на прийнятий в роботі підхід до організації
експертної діяльності на основі моделювання і аналізу векторних ЕСПЯ,
розглянуті методи нормалізації та скаляризації можуть бути покладені в
основу розробки оптимізаційної підсистеми ТКЕС.
При цьому, найбільш перспективним для реалізації виглядає метод
«ідеальної точки» в стохастичній постановці.
Розглянемо існуючі методи оптимізації, які були б бути найбільш
ефективно реалізовані в ТКЕС і дозволяли б визначити межі оптимальності
значень експертних ПЯ при врахуванні діючих обмежень. З огляду на те, що
кожна технічна вимога, сформульована в ТЗ, визначає якусь властивість
(множину властивостей) перспективної

ТКС, в

загальному випадку

основними завданнями експерта, в даній постановці, є:
 формування оптимальної системи ЕПЯ, що дозволяє найбільш повно
врахувати необхідні властивості системи на даному етапі проектування;
 нормалізація, скаляризація і згортка векторних ЕПЯ (в разі
недоцільності при будь-яких умовах застосування методу «ідеальної точки» в
стохастичній постановці);
 врахування

обмежень

технологічного,

вартісного

та

іншого

характеру уявлення обмежень в аналітичному вигляді;
 формулювання цільової функції і критерію оптимальності ЕПЯ;
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 пошук оптимальних значень ЕПЯ з урахуванням обмежень, що
вводяться;
Для оптимізації значень ЕПЯ крім традиційних методів варіаційного
числення, в залежності від виду функціоналу, можуть бути використані
методи математичного програмування, а також ігрові методи пошуку
екстремумів ЕПЯ.
Одне з основних досягнень сучасної теорії пошуку екстремуму полягає
в тому, що на основі розгляду перетинання опуклих множин, напрямки
пошуку, можуть бути отримані на основі реалізації принципу Лагранжа в
задачах математичного програмування.
У загальному випадку завдання математичного програмування при
введенні обмежень у вигляді рівностей або нерівностей формулюються
наступним чином:

(4.40)
Залежно від виду функціоналу, завдання математичного програмування
ділиться на завдання нелінійного програмування (якщо хоча б одна з функцій
в функціоналі (4.40) є нелінійної) і завдання лінійного програмування (всі
функції лінійні).
Завданням лінійного програмування називається задача відшукання
екстремуму опуклою лінійною цільовою функції при наявності обмежень у
вигляді лінійних нерівностей. Цільова функція f⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ називається опуклою на
множині G , якщо для двох точок виконується нерівність:
(4.41)
де

– зважуючий коефіцієнт;
Завдання лінійного програмування спрямоване на пошук екстремуму

цільової функції по декільком змінним (елементам ЕПЯ). Таке завдання
можна формально записати в наступному вигляді:
∑

,

(4.42)
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при обмеженнях виду
∑

(4.43)

∑
∑
де i = 1,n; j = 1,m.
У сформульованій вище задачі лінійного програмування (ЗЛП)
представлено n оптимізуючих змінних x1, x2, …., xn і m обмежень з
значеннями b1, b2, …., bn. У разі n-m = 2 кожне з обмежувальних лінійних
рівнянь, а також цільова функція можуть бути представлені геометрично, а
рішення задачі отримано графічно шляхом вибору оптимального рішення,
відповідного до однієї з вершин в багатокутнику обмежень. При наявності
більш ніж двох оптимізуються змінних, необхідно використовувати
алгебраїчні методи розв'язання задачі лінійного програмування, наприклад,
симплекс метод.
Так, наприклад, завдання

з метою визначення оптимальної, за

критерієм максимального доходу, інтенсивності надання послуг зв'язку двох
різних

типів,

при

обмеженнях

на

ресурси

пропускної

здатності,

маршрутизаторів вирішується в наступній постановці:
Нехай, мережевий маршрутизатор надає послуги двох видів:
а) маршрутизація одного мовного повідомлення за найкоротшим
маршрутом і маршрутизація двох повідомлень даних по більш безпечному
маршруту;
б)

маршрутизація

двох

мовних

повідомлень

за

найкоротшим

маршрутом і маршрутизація одного повідомлення по більш безпечного
маршруту.
Нехай, також, навантаження на маршрутизатор становить: число заявок
в секунду на послугу a та не перевищує двох; одночасно, число заявок в
секунду на послугу типу б не перевищує числа заявок на послугу типу а
більш, ніж на одиницю. Вартість послуг становить: однієї послуги а - 3 у.о .;
однієї послуги 6 - 2 у.о. (Вихідні дані представлені в Таблиці 4.1).
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Таблиця 4.1- Вихідні дані
Вихідні канали

Витрати вихідних каналів на

Максимально

кожну послугу

можливий ресурс

(продукти)

Послуга а

Послуга б

каналів

Мовне повідомлення

1

2

6

Повідомлення даних

2

1

8

У цьому випадку оптимальним рішенням даної задачі з ослабленими
обмеженнями (при відсутності обмежень на цілочисельність змінних),
отриманим з використанням симплекс-методу, є рішення: z = 12,666; ха =
3,333; Хб = 1,333.
У більшості випадків, рішення задач оптимізації експертних ПЯ не
вимагає високої точності обчислення значень оптимізуючих показників.
Першорядне значення тут має відповідь на питання про потенційну
можливість оптимізації необхідного значення ЕПЯ при обліку діючих
обмежень [116].
У цих умовах, для вирішення поставлених завдань, великий інтерес
представляють методи цілочисельного програмування. В ході вирішення
завдань цілочисельного програмування (ЗЦП) виконується оптимізація
змінних, що приймають тільки цілочисельні значення. Одним з підходів до
вирішення ЗЦП є підхід, заснований на оптимальному рішенні безперервної
модифікації ЗЦП з подальшою операцією округлення значень координат
оптимуму до допустимих цілих значень.
В даний час найбільш широке застосування знаходять два основні
методи вирішення завдань цілочисельного програмування:
а) метод відсікань Гоморі;
б) комбінаторний метод (метод гілок і меж).
Необхідною

умовою

застосування

методу

відсікань

цілочисельність всіх коефіцієнтів і правих частин обмежень.

Гоморі

є

148
На відміну від методу відсікань метод гілок і меж застосуємо як до
повністю, так і частково цілочисельних завдань. Число кроків оптимізації
цілочисельного рішення в методі гілок і меж визначається успішністю
вибору початкового варіанту розгалуження нецілочисельної змінної, що є
особливістю методу і основним його недоліком. Однак цей недолік не є
визначальним при вирішенні задач в даній постановці. Як уже неодноразово
зазначалося вище, вимоги до часових і точних параметрів процесу
оптимізації ТТ, в ході експертизи проекту ТКС, є набагато менш жорсткими
ніж, наприклад, аналогічні вимоги щодо оптимізації параметрів і режимів
функціонування ТКС в ході оперативного управління мережею. Разом з тим,
необхідно враховувати тенденцію зростання цих вимог у міру просування
процесу проектування до свого завершення.
Результати рішення представленого вище завдання, за критерієм
максимального доходу, інтенсивності надання послуг зв'язку двох різних
типів, при обмеженнях на ресурси пропускної здатності, маршрутизаторів на
основі методу Гоморі, може бути представлене в такий спосіб:

Рисунок 4.7 - Діаграма вибору рішення при розгалуженні по змінній ха
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Відмінними рисами завдань нелінійного програмування (НП) щодо
ЗЛП є:
 невизначеність розташування точки екстремуму;
 проблема багатоекстремальності;
 недиференціальність (негладкість) і розривність.
До найбільш універсальних і широкоспеціалізованих методів можна
віднести методи безумовної (при відсутності обмежень) і умовної (з
обмеженнями) оптимізації. До основних методів безумовної оптимізації
(часто званими чисельними) відносяться метод Ньютона і градієнтний метод.
З огляду на відомі складності реалізації методу Ньютона (необхідність
обчислення других похідних і звернення матриці Гессе), а так само той факт,
що градієнтний метод є утворюючим для інших чисельних методів, коротко
зупинимося на його розгляді.
Рішення задачі оптимізації необхідних значень ЕПЯ градієнтним
методом полягає в наступному. Знаходиться вектор ⃗
якого

=

+

⃗

), промінь

= -V f(

визначає напрямок, уздовж якого швидкість

зменшення функції ЕПЯ f( ) буде найбільшою. При цьому крок
передбачається постійним. При цьому його вибір проводиться таким чином,
щоб виконувалася умова f(

+

⃗

< f(

). Якщо ця умова не

виконується, то проводиться корекція довжини кроку, наприклад
знову перевіряється виконання нерівності. Отримавши точку
значення функції буде менше, ніж в точці ⃗⃗
наступної інтеграції з початковою точкою
де

,і
, в якій

, необхідно приступати до
. Процес завершується в точці,

⃗⃗⃗⃗⃗ = 0.
Для прискорення процесу пошуку оптимального вектору ⃗ може бути

використаний метод найшвидшого спуску. Основна відмінність цього методу
від градієнтного складається в способі вибору кроку

, а пошук
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оптимального вектору здійснюється за допомогою наступної ітераційної
процедури:

‖

‖

(

)‖

√∑

(

)

(

)‖

(

норма градієнта цільової функції в точці⃗⃗

(4.44)

)
, а всі інші елементи

виразу (2.44) відповідають введеним раніше.
Однак, на відміну від градієнтного методу, в методі найшвидшого
спуску, крок

визначається з рішення рівняння
(4.45)

Цей метод найбільш дієвий при мінімізації гладких функцій і якщо
початкове наближення вибране досить далеко від оптимуму. Якщо ж чергова
точка ⃗⃗

виявиться в околиці оптимуму, то зменшення цільової функції

буде дуже повільним і процес оптимізації може бути зупинений. Як видно із
суті методу, умовою його застосування є безперервна диференційованість
функції ЕПЯ ⃗⃗⃗⃗⃗ , що істотно обмежує можливості використання методу для
оптимізації необхідних значень ЕПЯ [24].
Методи умовної оптимізації є модифікацією градієнтних методів, за
допомогою яких досягається оптимізація цільових функцій при збереженні
одержуваних рішень в деякій області, яка визначається обмеженнями.
Окремо слід зупинитися на стохастичних квазіградієнтних алгоритмах,
основна ідея яких полягає у використанні замість точних значень градієнтів,
випадкових напрямків - стохастичних квазіградієнтів, що є імовірнісними
оцінками цих векторів. Квазіградієнтні алгоритми відносяться до прямих
алгоритмів оптимізації стохастичних ПЯ і не вимагають відомості
стохастичних задач до детермінованого еквіваленту. Навпаки, квазіградієнтні
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алгоритми можуть бути використані для вирішення завдань оптимізації
детермінованих систем, у випадках, коли введення стохастики диктується
необхідністю врахування різних факторів ризику.
Припустимо, потрібно мінімізувати опуклу, в загальному випадку
негладку функцію ЕПЯ з невідомими обмеженнями f(x), що не дозволяє
застосування методів нелінійного програмування, на опуклій компактній
підмножині X

. Використовуємо для пошуку екстремуму стохастичний

квазіградієнтний алгоритм з регулюванням кроку:
(

)
( ̅

)

(4.46)

(

)

(4.47)
(4.48)

де

стохастичний

квазіградієнт, тобто умовне математичне очікування від вектору відносно
алгебри

Ф(k),

що

задається

випадковими

векторами

задовольняє співвідношення (4.48),

–

послідовність випадкових величин (крокових множників), 〈 〉 - знак
скалярного виробництва в

,

- деяка досить мала константа, додатково

зменшуюча крок при наближенні значення 〈

〉

до нуля, a –

завчасно задана послідовність, що задовольняє умови – a > 1, b(k) –
порівняння випадкових векторів, малих в порівнянні з градієнтами в якомусь
сенсі.
В даному випадку, квазіградієнтний алгоритм з проектуванням
регулюючим кроком може бути представлений наступним чином:
Введення вихідних даних:
Крок 1: Обчислення стохастичного квазіградієнта

.

Крок 2: Якщо k = 0, перейти на крок 10.
Крок 3: Усереднення норми зсуву G :
=
G(0) = 0.

-

G(k) - G(k-1) +(│

│- G(k-1)D),

та
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Крок 4: Перевірка закінчення підрахунку: якщо G(k) <

– зупинка

підрахунку, якщо ні – перехід на наступний крок.
Крок 5: Обчислення скалярної похідної
〈

=

:

〉

Крок 6: Усереднення модуля
z(k) = z(k-1) + (│

:

- z(k-1))D, z(0) = 0, D – діаметр деякої множини.

Крок 7: Регулювання кроку

:

=
=
Крок 8: Перевірка величини зміни кроку

:

={
Крок 9: Обчислення ваги

:

- обчислення елементів діагональної матриці масштабування
=

+

(s)(1-

={
m – кількість компонентів, для яких
Крок 10: Знаходження наступного приближення:
x(k+1)= x(k) -

.

Крок 11: Проектування на допустиму область:
x(k+1)=

(x(k+1)).

Крок 12: Перейти до кроку 1, збільшуючи k на 1.
Відомо,

що

основною

складністю

реалізації

квазіградієнтних

алгоритмів є етап коректного аналітичного формулювання квазіградієнта.
Разом з тим, для великої кількості завдань узагальненої експертної оцінки
оптимальності розподілу ресурсів ТКС досить коректне формулювання
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квазіградієнта, як правило, виявляється можливою та фізично ясно
інтерпретується. Так, наприклад, при формуванні загальної експертної
оцінки достатності ресурсу пропускної здатності (R) будь-якого напрямку
інформаційного обміну перспективної ТКС в умовах стохастичного
характеру зміни величини потреби в ресурсі (Q), за умови того, що при
перевищенні значення потреби значень заздалегідь запланованого ресурсу
штраф становить H (Q - R), а в зворотному випадку - B (R - Q) і цілком
логічною виглядає форма наступного цільового функціоналу:
f (R) = M max {B (R- Q) H (Q - R)},
випадкова функція,
{
в свою чергу, досить логічно може трактуватись як невідомий
стохастичний квазіградієнт (

– позитивні коефіцієнти штрафів).

Наступним пулом методів, перспективних для реалізації в ТКЕС, є
сукупність методів випадкового пошуку, найвідомішим з яких є метод Монте
- Карло. В основу методів покладено відомий метод проб і помилок, причому
проби робляться у випадковому напрямку зміни значення з деяким кроком.
Якщо при цьому цільова функція наближається до свого екстремуму, то
знайдене

рішення

запам'ятовується,

в

зворотному

випадку

рішення

відкидається. Таким чином, методи випадкового пошуку є окремим випадком
стохастичних квазіградієнтних методів і є ефективними навіть у випадку
динамічних і нестаціонарних цільових функцій, добре доповнюючи
регулярні методи пошуку.
В даний час, широкого поширення набули методи, засновані на аналізі
рухів по дереву можливих рішень. Залежно від обраної стратегії пошуку
методи поділяються на методи пошуку: з поверненням, в глибину, в ширину і
метод горизонтів.
Алгоритм, який реалізує метод пошуку з поверненням, включає
наступні кроки пошуку мінімуму цільової функції.
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Крок 1. Здійснюється фіксований крок в випадково вибраному
напрямку. При перевищенні новим значенням цільової функції I(
вихідного значення I(

або в разі їх рівності рішення

відбувається повернення до вихідного стану

її

бракується і

. Якщо значення I(

зменшилося, то наступний крок у випадковому напрямку робиться з точки
Крок 2. Здійснюється новий цикл пошуку відповідно до рекурентного
виразу:
x(i+1)=x(i)+ x(i+1),
(

де x(i+1) = {

)

(

)

- величина кроку зміщення;
) - випадковий одиничний вектор.
Суть методу пошуку в глибину полягає в послідовному дослідженні
кожного шляху дерева рішень з подальшим аналізом отриманих значень
екстремумів. Метод пошуку в ширину передбачає рівневий розподіл дерева
рішень з розбивкою окремих завдань кожного рівня на підзадачі. При
реалізації методу горизонтів здійснюється об'єднання вершин графа в різні
блоки з подальшою оптимізацією «горизонту видимості». При вирішенні
задач великої розмірності дерево цілей може бути піддано розбиття з
використанням операторів І, АБО. Необхідно відзначити високу ступінь
суб'єктивності розглянутих методів пов'язану з попереднім завданням дерева
рішень. Разом з тим, реалізація методів для формування експертної оцінки
оптимальності вимог до ПЯ може бути вельми корисною при розробці ТЗ на
виконання ранніх етапів проектування.
Таким

чином,

розглянуті

випадкові

чисельні

методи

пошуку

оптимальних значень змінних володіють тією основною перевагою в
порівнянні

з

аналітичними

методами

оптимізації,

що

залишаються
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ефективними в ширшому класі цільових функцій (що носять нелінійний,
негладкий характер при неповній інформації про обмеження). У цих умовах,
недоліки, пов'язані з наближеним характером результатів оптимізації і
відсутністю строгих правил вибору початкових умов, не є суттєвими при
реалізації чисельних методів в ТКЕС з метою оптимізації вимог до ЕПЯ,
особливо на початкових етапах проектування.
Крім того, організація експертної діяльності в ході формування ТЗ
повинна враховувати особливості функціонування ТКС в особливих умовах,
наприклад, в умовах деструктивних зовнішніх впливів з боку будь-яких
зловмисників, що мають різну природу і ступінь мотивації, а так само різні
можливості з нанесення шкоди ТКС. Рішення задач розробки моделей
зловмисників для різних ТКС є темою окремого дослідження і, в рамках
даної роботи передбачається [29].
Разом з тим, на етапі формування ТЗ необхідно проаналізувати
можливі зміни експертних ПЯ при різних стратегіях протидії, тобто по суті
справи задача зводиться до непрямої оцінки стійкості системи та оцінці меж
досяжності значень ЕПЯ при різних стратегіях протиборчої сторони. Дане
завдання може бути вирішене методами теорії ігор.
У разі, якщо вектор змінних стану ⃗⃗⃗

{

включає

N-елементів з кінцевим числом стану і на його базі сформований експертний
векторний ЕПЯ моделі функціонування ТКС
функція
системи

(k) = { (k)}, i =

, q=1,2, вектор доходів в початковому стані

(k) = {
(0,ŋ(0)) = {
(k),

(0)} і матриця однокрокової зміни доходів

(k)) = {

}, то компромісні стратегії управління ТКС

можуть бути визначені на основі рішення рівняння Белмана:
* ⃗⃗ (⃗⃗⃗

)

, цільова

(

)

(

)+
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{
(

)

(

)

⃗⃗ (⃗⃗⃗
⃗⃗ (⃗⃗⃗

⃗⃗⃗

(⃗⃗⃗

⃗⃗⃗

)

)

(

⃗⃗⃗

*∑

(
)

) +
(

(4.49)
)

(

)

⃗⃗

)]=

тут

- нормоване поточне і «ідеальне» значення n-го

компонента ЕПЯ;

- оптимізуючі ймовірнісні

розподіли антагоністичних керуючих впливів

M{.}-символ

математичного очікування випадкових процесів; q = 1,2 - показник ступеня,
при q = 2 функція (4.49) являє евклідову відстань між поточним значенням
компоненту експертного ПЯ і їх екстремальними значеннями, що утворюють
«ідеальну точку»

(.) (оптимальне значення ЕПЯ, задане в ТЗ). Аналіз

досяжності значення

(.) при обліку обмежень на ресурси проектованої

ТКС доцільно проводити в ході моделювання процесу функціонування
системи. У цьому випадку, в процесі моделювання необхідно реалізувати
процедуру формування оптимальних оціночних значень стану системи.
З метою формування оціночних значень кожного n-ого компоненту
вектору

(.), одержуваних в результаті реалізації гри,

вектору змінних стану його оцінним значенням випадку

∑

)
∏

(

∑

)

(4.50)

(

)
∑

(

(в лінійному

і сформулюєм критерії наступним чином:

(
∑

зробимо заміну

∑

∑

(
∏

)

)
(

)
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(

)

Згідно теоремі Неша гра (4.50) завжди має «сідлову точку», але, в
деяких випадках представляє інтерес отримання «сідлової точки» при гри в
чистих стратегіях. У цьому випадку, критерій оптимальності може бути
сформульований в наступному виді:
(

∑

)

∏

(4.51)
[

(

)
∑
(

∏

]
[

(

)

],

)

Разом з тим, реалізація гри в чистих стратегіях не гарантує досягання
«сідлової точки» та, в

випадку її відсутності, в грі (4.51) проглядається

доцільність використання мінімаксних стратегій управління процесом
функціонування ТКС на основі оптимізації останніх членів рівняння (4.51). У
цьому випадку буде забезпечений гарантований результат при будь-яких
стратегіях управління протиборчої сторони [63].
На рисунку 4.8 представлений взаємозв'язок реалізованих методів
оптимізації з процесами змін значень ЕПЯ, а також з рівнями апріорної
невизначеності. Методи, спрямовані на подолання апріорної невизначеності і
особливості генетичних обчислень, будуть розглянуті в наступних розділах.
Таким чином, обґрунтована реалізація (з урахуванням особливостей
функціонального опису ЕПЯ і накладання обмежень розглянутих методів
оптимізації вимог до показників в ТКЕС, може істотно полегшити задачу
визначення реально досяжних значень технічних вимог при формуванні ТЗ
на розробку ТКС. Крім того, запропонований підхід до аналізу діапазону змін
експертних ПЯ при функціонуванні ТКС в умовах протидії того чи іншого
типу дозволить оцінити необхідний обсяг додаткові ресурсів ТКС для
забезпечення стійкості функціонування системи.
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4.3

Застосування

методів

зниження

ступеня

апріорної

невизначеності вихідної інформації в ході організації експертизи
проектів телекомунікаційних систем
Експертна діяльність як невід'ємна частина процесу проектування
складних

інформаційних

систем

може

здійснюватися,

в

загальнотеоретичному сенсі, в умовах детермінованості, стохастичності і
невизначеності функціональних і структурних параметрів ТКС, процесів
інформаційного обміну та управління, впливів з боку середовища поширення
і протиборчої системи. Загальна класифікація умов, в рамках яких може
здійснюватися експертиза проектів ТКС, умов доступності інформації,
необхідної для формування оцінних значень ЕПЯ функціонування ТКС
представлена на рисунку 4.9.

Рисунок 4.8 - Взаємозв'язок методів оптимізації з характером процесу змін
ЕПЯ і апріорної невизначеності
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Відразу зауважимо, що детерміновані умови, що характеризуються
строгою відповідністю кожному проектному рішенню цілком визначеного
результату (визначеному значенню ПЯ об’єкта) на практиці зустрічаються
досить рідко і не потребують більш детального розгляду.

Рисунок 4.9 - Взаємозв'язок характеру і рівнів апріорної невизначеності
вихідної інформації про проектовану ТКС
Слід зазначити, що характер і ступінь невизначеності на різних етапах
проектування системи можуть істотно відрізнятися. Так, на ранніх стадіях
проектування
нестохастичний

характер невизначеності

в більшості

випадків носить

характер і завдання зниження рівня невизначеності

експертних оцінок технічних рішень, що визначають обличчя проектованої
системи можуть бути вирішені на основі методів нечітких і грубих множин,
штучних нейронних мереж і методів генетичних обчислень, що становлять
суть щодо нового наукового напрямку обчислювального інтелекту. Далі, в
міру деталізації проектних рішень і накопичення експериментальних
статистичних даних зростає роль імовірнісних методів моделювання і
формування експертних оцінок показників якості проектованої ТКС, а
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методи обчислювального інтелекту починають використовуватися як
допоміжні

інструменти

(наприклад,

як

інструменти

підстроювання

параметрів стохастичних моделей) [52].
Проаналізуємо загальні підходи до реалізації методів нечітких і грубих
множин, методів штучних нейронних мереж і методів генетичних обчислень
в ТКЕС з метою формування експертних оцінок якості ПТР на ранніх стадіях
проектування ТКС.
4.4 Застосування методів теорії штучних нейронних мереж при
формуванні експертних оцінок якості технічних рішень, в процесі
проектування телекомунікаційних систем
Формування експертних оцінок технічних рішень на ранніх стадіях
проектування

ТКС

сильно

ускладнене

«розмитістю»

вигляду,

що

розробляється і, як наслідок, неповнотою, а часто і суперечливістю
інформації

про

передбачувану

архітектуру,

топологію,

алгоритми

функціонування системи і т.д.
У цих умовах завдання формування експертних оцінок якості
технічних рішень, що приймаються розробником на різних етапах
проектування ТКС може бути математично коректно вирішена на основі
обчислювальних моделей нового класу, що дозволяють приймати рішення в
умовах невизначеності з урахуванням суджень великої кількості експертів.
До відносно нових обчислювальних моделей належать штучні нейронні
мережі, що знайшли застосування в різних областях прийняття рішень в
умовах невизначеності [66,114].
Для вирішення завдань в даній постановці особливий інтерес
представляє аналіз застосування використовуваних в ШНМ принципів
обробки інформації, з метою створення унікальних експертних алгоритмів,
реалізація яких в ТКЕС дозволила б формувати експертні оцінки якості
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технічних рішень, що приймаються в ході проектування ТКС в умовах
неповноти (нечіткості) вихідної інформації.
Аналіз численних публікацій присвячених розгляду ШНМ різної
структури (повнозв'язні, багатошарові, монотонні, зі зворотними зв'язками,
без зворотних зв'язків, слабозв'язані) і заснованих на різних концептуальних
засадах (моделі асоціативної пам'яті, персептронів, когнітронів, мережі
зустрічного поширення, Хопфілда, Хемінга, адаптивних резонансів і всілякі
їх комбінації при різних методах навчання), дозволяє зробити висновок про
перспективність реалізації в ТКЕС штучних нейронних мереж. Цьому сприяє
той факт, що за своєю суттю ШНМ є апроксиматорами і здатні формувати
прогнозний вихідний сигнал на абсолютно невідоме їм вхідний вплив [100].
Розглянемо один з варіантів побудови алгоритму формування ЕО, на
основі реалізації синхронної мережі Хопфілда з використанням когнітивних
карт.
Як відомо, під когнітивної картою розуміється орієнтований граф,
вузлами якого є деякі об'єкти або концепти (в нашому випадку - проектні
рішення), а дуги - зв'язки між ними, що характеризують причинно-наслідкові
зв'язки. Той факт, що причинний зв'язок є більш загальним поняттям, ніж,
наприклад, логічний зв'язок, дозволяє сподіватися на більш повне
відображення взаємозв'язків: між сукупністю різнорівневих технічних
рішень. Ці зв'язки можуть бути позитивними і негативними. Якщо
збільшення (зменшення) ваги (значущості, переваги) одного рішення
призводить до збільшення (зменшення) значущості, важливості, переваги
іншого рішення, то причинний зв'язок між ними позитивний, і навпаки.
Відсутність

причинних

зв'язків

між

деякими

рішеннями

об'єктивно

закономірні і враховуються в когнітивній карті, як нуль. Варіант уявлення
неповних і суперечливих знань про причинні зв'язки різних рішень у вигляді
когнітивної карти, представлений на рисунку 4.10.
На рисунку зображена когнітивна карта для 5 (п'яти) концептів, що
характеризують причинно-наслідкові залежності між деякими умовними
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варіантами локальних (приватних) проектних рішень, які є елементами
спільного рішення:
 концепт № 1 - варіант локального (приватного) рішення № 1
 концепт № 2 - варіант локального (приватного) рішення № 2
 концепт № 3 - варіант локального (приватного) рішення № 3
 концепт № 4 - варіант локального (приватного) рішення № 4
 концепт № 5 - варіант локального (приватного) рішення № 5.

Рисунок 4.10 - Варіант уявлення неповних і суперечливих знань про
причинні зв'язки різних рішень у вигляді когнітивної карти
Когнітивна карта повністю задається своєю матрицею зв'язків, яка має
вигляд:

(4.44)
[

]
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Неважко бачити, що когнітивна карта відповідає умовам збіжності
Кохена і Гросберг. Складання подібних карт є одним із завдань ЕТ ПТКС.
Завдання полягає в встановленні безлічі взаємопов'язаних локальних
проектних рішень (концептів), що входять до складу спільного рішення з
побудови перспективної ТКС, і визначають характер зв'язків між цими
концептами. Когнітивні карти дозволяють природним чином об'єднати
неповні і суперечливі думки кількох експертів для більш адекватного опису
даного процесу. Перевагою даного методу є можливість узагальнення
неповних і суперечливих знань різних експертів в підсумковій когнітивної
карті, яка враховує думки всіх залучених фахівців і служить основою для
формування прогнозу значущості і сумісності тих чи інших технічних рішень
на різних етапах життєвого циклу ТКС [98].
Розглянемо приклад функціонування ЕІНМ на прикладі когнітивної
карти, що характеризується матрицею ваги W (4.44) та зображеної на
рисунку 4.10.
Припустимо, нас цікавить отримання прогнозу для випадку експертної
оцінки доцільності реалізації того чи іншого технічного рішення в ТКС
найкращим чином доповнює сформоване на попередніх етапах основне
рішення, що характеризується концептом № 3. У процесі функціонування
ЕІНМ

повинна

реконструювати

відсутні

компоненти

загального

підсумкового рішення (видати рекомендації для включення до складу
загального вирішення низки локальних рішень) [99,117].
В розглянутому випадку вхідний вектор нейронної мережі може бути
представлений у вигляді ⃗ =[0,0,1,0,0]. Відповідно до розглянутого раніше
алгоритму вихідний вектор ⃗ =[b1, b2, …, b5] послідовно приймає ряд значень,
які визначаються на основі виразу
(∑
і записується у вигляді:

)

(∑

)

(4.45)
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Графічна залежність ваги концепта від кроку обчислення станів
нейронів вихідного шару представлені у вигляді покрокової діаграми,
представленої на рис. 4.11. Як видно з графіків рис. 4.11 екстраполююча ІНС
стабілізувалася вже після третього такту. Стан екстраполюючої мережі,
характеризується зниженням впливу концепту № 2 (часне технічне рішення
№ 2), концепту № 5 (часне технічне рішення № 5) та збільшенням ваги
концепту № 1 (часне технічне рішення № 1) за умови, що технічне рішення
відповідне до концепту №3, є прийнятим. Результати рішення завдання,
наведеної в якості прикладу, дозволяють з високим ступенем об'єктивності та
обґрунтованості, спираючись на думки експерта (групи експертів), які брали
участь в складанні когнітивної карти, сформувати повну і несуперечливу
основу загального рішення і гарантовано скласти варіанти технічних рішень,
описані за допомогою концептів № 1 і № 3. Варіанти технічних рішень,
описаних за допомогою концептів № 2 і № 5 не ввійдуть в підсумкове
рішення, а в відношенні концепту № 4 конкретне рішення може бути
винесено повторною реалізацією розглянутої процедури при складанні
когнітивної карти на три концепти. Таким чином, розглянутий підхід до
формування експертної оцінки доцільності реалізації конкретних технічних
рішень на ранній стадії проектування ТКС, дозволяє істотно знизити ступінь
неповноти і протирічь вихідних даних
[57,83,115].

при

формуванні

рішення
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Рисунок 4.11 - Графік залежності ваги концепту від кроку обчислення
нових станів нейронів вихідного шару
Окремої уваги заслуговують нечіткі штучні нейронні мережі (НШНМ),
в

яких

висновки

робляться

на основі

апарату нечіткої

логіки

з

підстроюванням функцій приналежності з використанням алгоритмів
навчання нейронних мереж. При цьому найчастіше використовується
алгоритм зі зворотнім поширенням помилок. Іншими словами, для
трансформації ШНМ в НШНМ необхідно провести заміну операцій
множення, додавання і активації на операції з t-нормами і s-конормами
(функціями двох дійсних змінних (х, у), визначених на інтервалах 0
0

у

1і приймаючих значення 0

t(х, у)

1, 0

s(х, у)

х

1,

1. На основі

розробки НШНМ, в даний час, робляться спроби подолати розрив між
біонічним інтелектом ШНМ і інтелектом систем логічного висновку
(нагадаємо, що універсальність апроксимуючих властивостей окремих
систем нечіткого виводу доведена У. Вангом і К. Кастро). У разі реалізації в
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НШНМ генетичних алгоритмів (будуть розглянуті в наступному параграфі)
навчання, можливе досягнення синергетичного ефекту властивостей кожного
з трьох компонентів, на основі, так званої, «м'якої» обчислювальної системи.
Таким чином, обґрунтоване впровадження методів теорії штучних
нейронних мереж, що набули широкого поширення в останні роки, в різних
областях науки і техніки, в процес експертної діяльності, здійснюваної в ході
проектування

ТКС,

сприятиме

суттєвому

підвищенню

об'єктивності

прогнозних експертних оцінок в умовах різного рівня і характеру апріорної
невизначеності. Необхідно відзначити, що реалізація ШНМ в ТКЕС при
комплексуванні з методами нечіткого виведення і генетичних обчислень є
особливо важливою на початкових стадіях проектування ТКС, коли
статистичних даних про процес функціонування ТКС (підсистем ТКС)
недостатньо для формування об'єктивних експертних оцінок.

Висновки до розділу 4
1. Результати

аналізу

методів

оцінки

ефективності

складних

інформаційних систем дозволяють визначити в якості базового аналітичний
метод, заснований на функціональній факторизації. Реалізація методу
дозволяє формувати імовірну оцінку ефективності (якості) функціонування
ТКС при реалізації в системі тих чи інших ПТР. Оцінка формується на основі
послідовної згортки сукупності ієрархічно пов'язаних ймовірнісних ЕСПЯ з
використанням апарату умовних ймовірностей. Ієрархія ГСПЯ-ЕСПЯ
відображає трирівневий (фізичний, канальний, мережевий) розподіл ТКС
відповідно

до

принципів

ЕМВВС,

забезпечуючи

конструктивність

розв'язання задачі оцінки ефективності ПТР.
2. Результати аналізу існуючих методів оптимізації СПЯ складних
інформаційних систем, дозволяють зробити висновок про доцільність
реалізації в процесі формування оптимальних ЕСПЯ, що відповідає
сукупності властивостей проектованої ТКС. На основі запропонованого
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підходу розроблено алгоритм структурної, параметричної декомпозиції, що
дозволяє формувати адекватні підзадачі системи ЕСПЯ, що характеризує в
цілому всю основну задачу функціонування проектованої ТКС.
3. Моделювання та оцінювання ЕПЯ без використання процедури
редукції призведе до невиправданого збільшення витрат на організацію
експертної діяльності, суттєвого ускладнення програмного забезпечення
ТКЕС. З метою зниження розмірності ЕСПЯ найбільш доцільною виглядає
реалізація методів теорії корисності, заснованих на побудові системи
переваг, яка описується сукупністю ЕПЯ. В якості базових методів редукції
пропонуються методи визначення коефіцієнтів чутливості ЕПЯ до змінних
стану проектованої ТКС, коефіцієнтів чутливості змінних стану до
скорочених ЕПЯ проектованої ТКС і методи визначення взаємної лінійної
кореляції ЕПЯ.
4. Розроблений трьохетапний алгоритм редукції дозволяє істотно
спростити ЕСПЯ за рахунок виключення лінійно-залежних і тих, що мають
однаковий фізичний зміст ЕПЯ. Крім того, розроблений алгоритм дозволяє
виключити ЕПЯ, які є найбільш слабо чутливими до змін змінних стану ТКС
і не дозволяють врахувати особливості аналізованих ПТР.
5. Обґрунтоване впровадження методів теорії штучних нейронних
мереж, що набули широкого поширення в останні роки, в різних областях
науки і техніки, в процес експертної діяльності, здійснюваної в ході
проектування

ТКС,

сприятиме

суттєвому

підвищенню

обєктивності

прогнозних експертних оцінок в умовах різного рівня і характеру апріорної
невизначеності.
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ВИСНОВКИ
У дисертації, згідно з поставленою метою, на основі теоретичних
досліджень

розв’язано

важливу

науково-прикладну

задачу,

а

саме

розроблено методику взаємодії телекомунікаційних мереж в умовах
невизначеності на базі теорії управління. Отримані в даній дисертаційній
роботі результати, носять самостійне значення й можуть бути використані
для

планування,

проектування,

будівництва

та

експлуатації

телекомунікаційних мережі.
У дисертаційній роботі одержані основні результати:
1. На підставі проведеного аналізу визначено, що покращення взаємодії
телекомунікаційних

мереж

дозволить

підвищити

продуктивність

функціонування існуючих мереж за рахунок підвищення їх ефективної
роботи, експлуатації радіочастот, спільного використання транспортної
мережі, впровадження спільної системи управління, розширення спектру
послуг та виконання основних завдань, щодо ефективної взаємодії як
сегментів однієї мережі так і взаємодії різнотипних телекомунікаційних
мереж. Виявлено протиріччя між необхідністю розвитку інфраструктури
телекомунікаційних

мережі та відсутністю науково-методичного апарату

взаємодії телекомунікаційних мереж в умовах невизначеності.
1. Проведено аналіз існуючих методів побудови систем управління.
Запропоновано використовувати експертний метод оцінки керованості
об'єкта

для

розробки

моделі

системи

управління

об’єктами

телекомунікаційної мережі. Удосконалено методику управління об’єктами
телекомунікаційної мережі,

що

на

відміну

від

існуючих підвищує

ефективність їх функціонування.
2. Запропоновано алгоритм максимальної переваги в роботі базової
станції телекомунікаційної мережі в процесі взаємодії з іншими мережами.
Даний алгоритми є аналогією математичною процесу, який доцільно
застосовувати при проектуванні різнотипних мереж, що мають деякі задані
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властивості.
3. Розроблено

модель

взаємодії

різнорідних

підсистем

телекомунікаційної мережі. Для математичного моделювання конфліктних
ситуацій застосовано теорію ігор.
4. Розроблено модель взаємодії рівноправних підсистем в умовах, коли
учасники конфлікту мають неповну інформацію про параметри системи в
цілому. Це дозволяє будувати гетерогенні телекомунікаційні мережі з
повноцінною взаємодією сегментів глобального та локального характеру.
5. Розроблено методику, що дозволяє врахувати особливості проектнотехнічних рішень реалізованих на фізичному, канальному і мережевому
рівнях ТКС. Крім того, в даному випадку, реалізується послідовна згортка
одновимірних

умовних

імовірностей,

тоді

як

у

відомих

роботах,

розглядаються багатовимірні умовні щільності ймовірності, що істотно
ускладнює практичне застосування пропонованих методик та дозволяє
збільшити швидкість передачі інформації на 17%.
6. Достовірність
збіжністю

отриманих

теоретичних

наукових

результатів

з

результатів

забезпечується

результатами

статистичного

моделювання, при цьому результати моделювання застосування системи у
різних ситуаціях підтверджують основні закономірності функціонування
телекомунікаційних мереж.
7. Результати досліджень впроваджені у практичній діяльності Науковотехнічного центру Енергозв'язок, провайдера широкосмугового доступу
компанії «Frееnеt», інтегратора мережевого обладнання «АЙ ТІ ДЖИ», а
також використовуються в навчальному процесі Державного університету
телекомунікацій. Наукові положення і результати досліджень є внеском у
розроблення й дослідження моделей і методів оцінювання якості і
підвищення надійності, функціональної безпеки і живучості інформаційних
мереж
8. Досліджені методи і методики разом з розробленими алгоритмом та
моделями формують методику взаємодії телекомунікаційних мереж в умовах
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невизначеності, що визначено метою дисертаційного дослідження.
Представлені дослідження, розроблена методика охоплюють новітні
технологічні

рішення,

дозволяють

спростити

процес

проектування

телекомунікаційних мереж та забезпечують впровадження технологій
управління об’єктами мереж і доцільні для найбільш ефективної реалізації їх
в телекомунікаційних мережах України.
Мета досліджень щодо підвищення ефективності процесу взаємодії
об'єктів різнорідних телекомунікаційних мереж на базі теорії управління
досягнута. Наукові положення є внеском розроблення методів аналізу,
синтезу, оптимізації та проектування телекомунікаційних систем і мереж
зв'язку з метою підвищення їх технічної й економічної ефективності.
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