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АНОТАЦІЯ
Гороховський

Є.П.

Методика

побудови

системи

управління

інфокомунікаційними мережами на базі об‘єктна-орієнтованого підходу. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора
філософії) за спеціальністю 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі» (17 –
Електроніка та телекомунікації) – Державний університет телекомунікацій, Київ,
2017.
Зміст анотації
В дисертаційній роботі вирішено наукове завдання розробки методики
побудови системи управління інфокомунікаційними мережами на базі об‘єктноорієнтованого підходу, здатної підвищити достовірність керуючої інформації та
мінімізацію її затримки, що забезпечить підвищення показників якості та
ефективне функціонування мережі, яке є актуальним та має важливе наукове і
практичне значення. У роботі досліджено методи підвищення показників якості
та

визначено

тенденції

створення

систем

управління

сучасними

інфокомунікаційними мережами. Визначено перспективні напрямки розвитку та
функціональну модель систем управління згідно з ідеологією взаємодії
відкритих систем, концепцій TMN та Smаrt TMN.
Показано що найефективнішим є реалізація мереже центричних систем
управління.
Розроблено

методику

визначення

факторів,

які

обумовлюють

функціональні можливості системи управління на базі теорії масового
обслуговування.
Представлено метод розрахунку затримки проходження інформації, за
допомогою якого знаходять залежність затримки від різних параметрів, що
визначають характеристику та структуру мережі. На основі розрахунку отримано
залежності затримки одержання інформації від інтенсивності надходження
вимог, від швидкості, а також від методу обслуговування. Ці дані дозволяють
мінімізувати затримку за різних умов. Запропоновані методи охоплюють новітні
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технологічні рішення.
Запропонований алгоритм оптимального прийому реалізує завадостійкість
близьку до потенційної. Обмеження пов‘язане з використанням при прийнятті
рішення оцінок зразків сигналів, що не позбавлені впливу завад.
Вперше запропоновано методику оптимального прийому на базі теорії
сигналів, яка, на відміну від існуючих, враховує фазо-різницеву модуляцію
високих порядків та удосконалено методику побудови сигналів з евклідовою
метрикою.
У першому розділі проведено порівняльний аналіз принципів побудови
системи управління сучасними інфокомунікаційними мережами та організації їх
управління. Представлено загальну схему автоматичної системи управління.
Визначено

стратегію

створення

і

розвитку

системи

управління

інфокомунікаційними мережами оператора телекомунікацій, яка буде органічною
частиною єдиної системи управління діяльністю оператора і дозволить забезпечити
управління складною конвергентною мережею з максимальним рівнем автоматизації
для забезпечення задоволення різних категорій споживачів сучасним набором послуг
телекомунікацій від базових до високошвидкісних послуг мультимедіа на базі
об‘єктно-орієнтованого підходу.
Визначено показники якості, за якими здійснюється оптимізація процесу
управління, розглянуто алгоритм управління різнорідною інфокомунікаційною
мережею, побудованою на базі TMN. У ряді випадків алгоритм управління
контрольованими об‘єктами є достатньо простим і заздалегідь відомим. При
цьому, якщо він заданий у вигляді автоматного описування, то нескладно
запрограмувати роботу керуючої обчислювальної машини, заклавши в її пам‘ять,
наприклад, автоматну таблицю з урахуванням кодування входів і виходів,
зв‘язаних

з

контрольованим

об‘єктом.

Кодування

внутрішніх

станів

контрольованих об‘єктів при цьому може бути довільним.
Відповідно до рекомендацій ITU мережа управління телекомунікаціями
призначена для виконання завдань управління мережами та службами операторів
телекомунікацій при плануванні мереж, наданні послуг, побудові та введенні в
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експлуатацію

нових

систем

і

послуг,

технічному

обслуговуванні

й

адміністративному управлінні.
Як добре відомо, кожну систему управління можна умовно поділити на дві
основні частини – підсистему прийняття рішення та підсистему виконання
рішень. Перша реалізується у вигляді за допомогою різноманітних програмнотехнічних засобів та норм і правил їх технічної експлуатації. Враховуючи це,
основний принцип TMN полягає в створенні та удосконаленні організаційної
архітектури для забезпечення взаємозв‘язку різноманітних типів операційних
систем та/або телекомунікаційного обладнання для обміну інформацією
управління

з

використанням

погодженої

архітектури

зі

стандартними

інтерфейсами, включаючи протоколи і повідомлення.
Запропоновано перспективні напрямки розвитку системи управління
сучасними інфокомунікаційними мережами та функціональну модель системи
управління інфокомунікаційними мережами згідно з ідеологією взаємодії
відкритих систем, концепцій TMN та Smаrt TMN. Також однією з перспективних
варіантів побудови є ідеологія побудови мереж SDN (Software-defined
Networking), в який весь інтелект мережі винесено в окрему апаратну/програмну
базу, а все управління трафіком проходить на базі спеціальних протоколів
(наприклад, OpenFlow).
У другому розділі представлено методику визначення маршруту
передавання інформації в мережецентричних системах управління. В системах
управління сучасними телекомунікаційними мережами одним з найбільш
важливих параметрів є середня затримка, необхідна для доставки управляючої
інформації до місця призначення.
Головною методологічною основою для аналізу затримки керуючої
інформації є теорія масового обслуговування.
Виконано розрахунок затримки проходження інформації через систему
управління, що дозволяє знайти залежність цієї затримки від параметрів, які
визначають характеристику системи і структуру системи управління. Це
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дозволяє мінімізувати затримку керуючої інформації в мережецентричних
системах управління.
Сучасні інфокомунікаційні технології характеризуються впровадженням
нових методик мережецентричних систем управління ресурсами інформаційних
систем, які спільно використовують інформацію за допомогою єдиних
інтерфейсів, стандартів і протоколів.
Ефективність функціонування такої мережі залежить від затримки при
передачі даних та правильного розподілу пропускної здатності каналу, тому
доцільним є застосування математичних моделей масового обслуговування.
В розділі розглянуто фактори визначення функціональних можливостей
системи управління на базі теорії масового обслуговування.
Визначено параметри що характеризують ефективність функціонування
систем управління.
Визначено

характеристики

ефективності

функціонування

системи

управління:
Виконано розрахунок залежності затримки від інтенсивності надходження
команд управління. До критичного значення інтенсивності надходження
вимог

затримка команд управління збільшується пропорційно зростанню

інтенсивності вимог. При

затримка різко зростає за експоненціальним

законом, що обумовлює необхідність збільшення продуктивності комутаційних
вузлів, або змінювання кількості обслуговуючих пристроїв m.
При переході до аналізу системи масового обслуговування, адекватної
режиму самоорганізації, характерному для мережецентричного управління,
необхідно врахувати змінювання кількості каналів передачі керуючої інформації,
спрямованої до вузла комутації. Для цього режиму необхідно використовувати
модель системи масового обслуговування з відмовами, тому що при різкому
збільшенні числа каналів передачі інформації ми не зможемо забезпечити
необхідну затримку.
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В розділі представлено методику мінімізації затримки керуючої інформації
в

мережецентричних

системах

управління

з

урахуванням

властивості

самоорганізації мережі.
Дотримуючи

необхідну пропускну здатність системи, при заданій

вірогідності відмов, ми знаходимо необхідну кількість задіяних каналів системи,
яка забезпечить мінімальну затримку. Їх кількість складається з постійного числа
каналів які визначаються при плануванні мережі передачі даних системи
управління та змінюваного числа каналів, які забезпечують властивість
самоорганізації мережецентричної системи управління.
Запропонована методика дозволяє визначити максимально допустиму
кількість змінюваних каналів для забезпечення властивості самоорганізації та
максимальної продуктивності мережі при мінімальній затримці керуючої
інформації.
У третьому розділі представлено метод побудови цифрового каналу
передачі керуючої інформації, який використовує багаточастотний груповий
сигнал з ортогональними несучими. Це дозволяє забезпечити системі властивість
інваріантності

щодо

завади

типу

нерівномірності

амплітудно-частотної

характеристики, нелінійності фазо-частотної характеристики, імпульсних завад,
короткочасних переривань зв‘язку.
В

роботі

запропоновано

методику

формування

багатопозиційних

фазомодульованих сигналів, яка, на відміну від існуючих, дозволить врахувати
кратність модуляції з визначеною відстанню між сигналами для подальшого
підвищення ефективності каналу на фізичному рівні, який має проводитись
вибором найкращих сигнальних сузір‘їв.
Удосконалена методика формування багатопозиційних фазомодулюючих
сигналів дозволяє забезпечити мінімальну ймовірність помилки за рахунок
вибору системи сигналів з максимальною відстанню між найближчими
сигнальними
сигнал/завада.

точками

при

визначеній

швидкості

та

співвідношенні
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В розділі представлено універсальний алгоритм оптимального прийому за
критерієм ідеального спостерігача для будь-яких систем багатопозиційних
сигналів.
За представленим алгоритмом розраховано завадостійкість системи
передачі управляючої інформації для різноманітних відношень сигнал/шум та
систем багатопозиційних сигналів.
Для оцінки завадостійкості в роботі розрахована залежність імовірності
помилки від відношення енергії сигналу до спектральної густини потужності
шуму для системи сигналів АФМ.
У четвертому розділі описано різні методи об'єднання і одержання
узагальненого критерію на базі часткових. Це дозволяє здійснити глобальний
синтез системи управління з урахуванням часткових критеріїв, необхідних для
забезпечення заданої точності параметрів мережі.
При проектуванні системи управління доцільно зупинитися на виборі
кількості показників якості, що враховуються при синтезі. Кількість показників,
які характеризують якість реальної системи, може бути дуже великою. Це
означає, що чим більша кількість показників якості враховується при синтезі
системи, тим більш досконалою буде синтезована система. В той час, коли
більше врахованих показників якості, тоді складніше провести синтез без
введення порівняно грубих припущень. Визначено оптимальну кількість
показників якості, яку необхідно враховувати при проектуванні системи
управління. Наведено приклад оптимізації системи. Визначено мінімально
можливі значення показників якості, при яких задовольняються основні вимоги
до системи управління.
З огляду на викладені варіанти побудови системи управління вибрано
найкращий. При цьому розглянуто допустимі варіанти зміни показників якості
(Кі )від мінімально можливих до максимальних значень, та вибрано оптимальні.
Таким чином в залежності від обраних параметрів ваги, що визначаються
пріоритетами основних показників якості, ми отримуємо різні варіанти, для яких
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загальний нормований критерій буде мінімальний, а відповідно система
управління – оптимальною.
У дисертаційній роботі на базі виконаних наукових досліджень вирішено
актуальне науково прикладне завдання розробки методики побудови системи
управління інфокомунікаційними мережами на базі об‘єктно-орієнтованого
підходу для підвищення показників якості мережі.
Основні результати роботи полягають у наступному:
1.Визначено

тенденції

створення

систем

управління

сучасними

телекомунікаційними мережами. Досліджено концепцію побудови моделі TMN
Міжнародного союзу електрозв‘язку з питань телекомунікацій (ITU); моделі
Smart TMN Форуму управління телекомунікаціями (TeleManagement Forum – TM
Forum).
2.Проведено порівняльний аналіз принципів побудови систем управління.
Визначено необхідність розробки нового підходу до побудови систем
управління, тому що мережі більш не є автономними, самодостатніми
домініонами, вони стали частиною бізнес-процесів. Ключовими концепціями
сучасного управління є наскрізне управління від краю до краю, управління
рівнем послуг і управління відповідно до заданих правил. Наскрізне управління
має на увазі можливість контролю над усіма компонентами бізнес-процесу включаючи програмне забезпечення й операційну систему, базу даних і систему
транзакцій, сервери і мейнфрейми, елементи локальної і глобальної мережі - як
єдиного цілого.
3.Розроблено

методику

визначення

факторів,

які

обумовлюють

функціональні можливості системи управління на базі теорії масового
обслуговування.
4. Представлено метод розрахунку затримки проходження інформації, за
допомогою якого знаходять залежність затримки від різних параметрів, що
визначають характеристику та структуру мережі. На основі розрахунку отримано
залежності затримки одержання інформації від інтенсивності надходження вимог,
від швидкості, а також від методу обслуговування. Ці дані дозволяють
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мінімізувати затримку при різних умовах. Запропоновані методи охоплюють
новітні технологічні рішення
5. У загальному випадку завадостійкість залежить як від способу
приймання, так і від вигляду переданих сигналів. Запропонований алгоритм
оптимального прийому реалізує завадостійкість, близьку до потенційної.
Обмеження пов‘язане з використанням при прийнятті рішення оцінок зразків
сигналів, що не позбавлені впливу завад.
6.На

підставі

наведеного

науково-методичного

апарату

вперше

запропоновано методику оптимального прийому на базі теорії сигналів, яка на
відміну від існуючих, враховує фазо-різницеву модуляцію високих порядків та
удосконалено методику побудови сигналів з евклідовою метрикою.
7. На основі аналізу критеріїв ефективності роботи системи управління
інфокомунікаційної мережі виконане моделювання процесу управління мережею і
запропонована математична модель СУ, яка дозволить провести її оптимізацію з
метою покращення показників надійності інфокомунікаційної мережі, що діє в
умовах непрогнозованих відмов трактів, каналів і обладнання у період
надзвичайної ситуації.
Сукупність досягнутих наукових результатів, отриманих під час проведення
дисертаційного дослідження, дозволили вирішити наукове завдання розробки
методики побудови системи управління інфокомунікаційними мережами, здатної
забезпечити підвищення достовірності керуючої інформації та мінімізацію її
затримки.
Отримані результати застосовуються в науково-дослідних роботах,
проведених в Державному університеті телекомунікацій. Теоретичні і практичні
положення дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі
Державного університету телекомунікацій.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
SDN – Software-definedNetworking – програмно конфігуровані мережі
ТОМ

–

Telecom

Operаtіons

Mаp

–

карта

процесів

діяльності

телекомунікаційної компаніЇ
OSI – Open Systems Interconnection – взаємодія відкритих систем
TMN – Telecommunication Management Network – система управління
мережами операторів електрозв‘язку
СОТУ – системи оперативно-технічного управління
КЗ – канал збурення
КУ – канал управління
СУ – система управління
КО – контрольований об‘єкт
КОМ – керуюча обчислювальна машина
ОУ – об‘єкт управління
ЦУТМ – центр управлiння телекомунікаційними мережами
РБД – розподілені бази даних
ЦКПУІ – цифровий канал передавання управляючої інформації
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ВСТУП
Актуальність теми. В наш час основною тенденцією операторів галузі
телекомунікацій є розширення спектра нових послуг. Однак створення та
надання нових послуг приводить до росту та ускладнення мережної
інфраструктури, а також до суттєвого збільшення інформаційних потоків.
При збільшенні протяжності інфокомунікаційних мереж та кількості послуг,
які надаються, виникає необхідність оптимізувати витрати на управління та
адміністрування мереж. Застосування автоматизованих систем управління
мережами є одним з ефективних шляхів, що дозволить значно знизити витрати
на експлуатацію, а також забезпечити безвідмовність обладнання мережних
вузлів.
Швидке

розширення

спектру

послуг

інфокомунікацій

та

широке

впровадження нових технологій, необхідність управління не тільки мережами, а
й послугами свідчить про потребу нового підходу до створення автоматизованої
системи управління на основі сучасних та перспективних технологій.
Рівень існуючої, на даний час, системи управління не відповідає сучасним
вимогам, не дає змогу оперативно отримувати інформацію потрібної якості для
прийняття обґрунтованих рішень щодо управління об‘єктами, обміну інформацією
між суб‘єктами системи управління, а також не надає можливості оперативно
управляти ситуаціями на мережах в автоматизованому режимі.
Необхідність удосконалення системи управління зумовлюється також
глобальними структурними змінами у галузі та економіці, новими тенденціями
та пріоритетами в мережних технологіях, інформаційній діяльності, зростанням
впливу цифрових телекомунікаційних технологій на діяльність галузі у цілому та
системи управління, у тому числі. В умовах інтенсивної цифровизації мереж,
система управління телекомунікаційними мережами має бути максимально
автоматизована.
Додаткову складність додають відсутність апріорної інформації про об'єкти
управління, множина управляючих дій і пов'язаний з цим раціональний
початковий їх вибір, значення обсягу інформації, достатнього для надійного
управління

мережею.

Як

наслідок

удосконалено

побудову

адекватної,
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всеохоплюючої

аналітичної

моделі

системи

управління

і

розв‘язання

оптимізаційної задачі для досягнення головної мети – ефективного управління.
Тому, тема дисертаційної роботи, яка присвячена методиці побудови
системи

управління

інфокомунікаційними

мережами

на

базі

об‘єктно-

орієнтованого підходу є надзвичайно актуальною, причому важливість її в
перспективі лише зростатиме.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Обраний напрям досліджень відповідає тематиці науково-дослідних робіт,
виконаних у Державному університеті телекомунікацій, а саме: ―Система
управління телекомунікаційною мережею‖ (ДР № 0114U000757).
Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі
Державного університету телекомунікацій.
Впровадження результатів досліджень підтверджується відповідними
актами.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка
методики побудови системи управління інфокомунікаційними мережами на базі
об‘єктно-орієнтованого підходу, здатної

підвищити достовірність керуючої

інформації та мінімізацію її затримки, що забезпечує підвищення показників
якості мережі.
Для досягнення мети дисертаційної роботи було поставлено такі наукові
завдання:
- на базі порівняльного аналізу принципів побудови систем управління
сучасними інфокомунікаційними мережами визначити перспективні напрямки
розвитку та функціональну модель систем управління згідно з ідеологією
взаємодії відкритих систем, концепцій TMN та Smаrt TMN.
- удосконалити існуючу методику розрахунку основних критеріїв
ефективності

функціонування

орієнтованого

підходу,

яка

системи
повинна

передавання керуючої інформації;

управління
забезпечити

на

базі

мінімізацію

об‘єктнозатримки
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- розробити методику мінімізації затримки
мережецентричних

системах

управління,

керуючої інформації

яка

враховує

в

властивість

самоорганізації;
- удосконалити методику формування багатопозиційних
фазомодульованих сигналів, яка, на відміну від існуючих, дозволить врахувати
кратність модуляції з визначеною відстанню між сигналами;
- розробити методику оптимального прийому багатопозиційних сигналів
на базі фазорізницевої модуляції високих порядків;
- розробити методику побудови системи управління інфокомунікаційної
мережі на основі оптимальних значень узагальненого показника якості, що
дозволить синтезувати оптимальну систему управління для заданих технічних
характеристик.
Методи досліджень. Для досягнення поставлених в дисертаційній роботі
задач

використано

наступні

методи

досліджень:

теорія

автоматичного

регулювання систем управління, теорія потенційної завадостійкості,

методи

теорії інформації, теорії масового обслуговування, методи теорії системного
аналізу, методи імітаційного моделювання, методи

багатокритеріальної

оптимізації, методи математичного моделювання, методи оптимального прийому
багатопозиційних сигналів.
Практична цінність отриманих результатів.
Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи реалізовано в
рамках

виконання

науково-дослідної

роботи

‗‗Система

управління

телекомунікаційною мережею‖ (ДР № 0114U000757) та використовуються в
навчальному процесі Державного університету телекомунікацій. Впровадження
результатів досліджень підтверджуються відповідними актами, наведеними в
додатку до дисертаційної роботи.
Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає у наступному:
- удосконалено існуючу методику розрахунку основних критеріїв
ефективності

функціонування

системи

управління

на

базі

об‘єктно-
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орієнтованого підходу, яка забезпечує мінімізацію затримки передавання
керуючої інформації;
- вперше розроблено методику мінімізації затримки керуючої інформації
в

мережецентричних

системах

управління,

яка

враховує

властивість

самоорганізації мережі;
-удосконалено методику формування багатопозиційних фазомодульованих
сигналів, яка на відміну від існуючих дозволяє визначити кратність модуляції з
будь-якою відстанню між сигналами;
-вперше розроблено методику оптимального прийому багатопозиційних
сигналів на базі фазорізницевої модуляції високих порядків;
-вперше

розроблено

методику

побудови

системи

управління

інфокомунікаційної мережі на основі оптимальних значень узагальненого
показника якості, що дозволить синтезувати оптимальну систему управління для
заданих технічних характеристик.
Проведені наукові дослідження дають можливість розв‘язати наукову
задачу підвищення показників якості системи управління інфокомунікаційної
мережі на базі об‘єктно-орієнтованого підходу.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно
виконаною роботою, в якій відображено особистий авторський підхід та
особисто отримані теоретичні та прикладні результати, які відносяться до
вирішення

задачі

підвищення

показників

якості

системи

управління

інфокомунікаційними мережами на базі об‘єктно-орієнтованого підходу.
Формулювання мети та завдань дослідження проводилось спільно з
науковим керівником. Основні положення і результати дисертаційної роботи
отримані автором самостійно та опубліковані у наукових працях. У спільних
наукових працях здобувачеві належить наступне: [1] – запропоновано метод
модифікованих робочих характеристик для розрахунку показників якості систем
управління телекомунікаційними мережами; методика синтезу показників якості
полягає в знаходженні такої системи управління, яка компромісно оптимізує
показники якості при обмеженні вхідних даних та спектра визначених умов; [2] –
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запропоновано задачу векторного синтезу звести до того, щоб з множини строго
допустимих точок вибрати точку (систему) з найкращим значенням вектора
показників якості K; [3] – запропоновано конструкції багатовимірних сигналів,
описувані сукупністю кодів для каналів з адитивною сигнальною відстанню; [4]
–

запропоновано

дифузійну

модель

апроксимації

дискретних

процесів

передавання інформації, найбільш прийнятну для обрання обрису мережі
псевдосупутникової телекомунікаційної системи мобільного зв‘язку; [5] –
розроблено адекватні алгоритми формування і обробки сигналів які дозволяють
досягнути інваріантності системи передачі інформації до змін фази і частоти
сигналу; [6] – визначено основні властивості вагових методів; [8] – розроблено
рекомендації щодо підвищення стійкості FN, до дії зовнішніх дестабілізуючих
факторів; [9] – розраховано коефіцієнти завадостійкості та побудовано криві
ймовірності помилки при оптимальному прийомі в тривимірному просторі
вищенаведених багатопозиційних сигналів; [10] – досліджено різні види
дисциплін черги, а також випадковий вибір вимоги на обслуговування.
Наукові положення, що виносяться на захист, висновки і рекомендації
дисертації належать автору.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні
результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на науковотехнічних конференціях та семінарах професорсько-викладацького складу і
наукових співробітників Державного університету телекомунікацій.
Публікації. На тему дисертаційної роботи опубліковано 13 наукових
праць, у тому числі 10 статей (з них 1 одноосібно) у фахових науково-технічних
журналах, 3 тез доповідей (з них 1 одноосібно) у збірниках наукових праць на
науково-технічній конференції та симпозіумі.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі
вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків
(акти впровадження). Загальний обсяг роботи складає 153 сторінки друкованого
тексту, у тому числі містить 20 рисунків та 6 таблиць. Список використаних
джерел на 11 сторінках містить 104 найменування.
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РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ ПОБУДОВИ СУЧАСНИХ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ УПРАВЛІННЯ
Постановка задачі
В наш час основною тенденцією операторів галузі телекомунікацій є
розширення спектру нових послуг. Однак створення та надання нових послуг
приводить до росту та ускладнення мережної інфраструктури, а також до
суттєвого збільшення інформаційних потоків.
При збільшення протяжності інфокомунікаційних мереж та кількості послуг,
які надаються, виникає необхідність оптимізувати витрати на управління та
адміністрування мереж. Застосування автоматизованих систем управління
мережами є одним з ефективних шляхів, що дозволить значно знизити витрати на
експлуатацію, а також забезпечити безвідмовність обладнання мережних вузлів.
Швидке

розширення

спектру

послуг

інфокомунікацій

та

широке

впровадження нових інфокомунікаційцних послуг, необхідність управління не
тільки мережами, а й послугами свідчить про потребу створення автоматизованої
системи управління.
Рівень існуючої, на даний час, системи управління не відповідає сучасним
вимогам, не дає змогу оперативно отримувати інформацію потрібної якості для
прийняття обґрунтованих рішень щодо управління об‘єктами, обміну інформацією
між суб‘єктами системи управління, а також не надає можливості оперативно
управляти ситуаціями на мережах в автоматизованому режимі.
Необхідність удосконалення системи управління зумовлюється також
глобальними структурними змінами у галузі та економіці, новими тенденціями та
пріоритетами в мережних технологіях, інформаційній діяльності, зростанням
впливу цифрових телекомунікаційних технологій на діяльність галузі у цілому та
системи управління, у тому числі. В умовах інтенсивної цифровизації мереж,
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система управління телекомунікаційними мережами має бути максимально
автоматизована.
Одним з ефективних рішень, що дозволяють управляти інфокомунікаційними
мережами, є розвиток системи оперативно-технічного управління (СОТУ) шляхом
застосування автоматизованих мережних систем управління (АСУМТ).
Наявність у кожного оператора системи управління своїми мережами та
ієрархічний принцип побудови структури системи управління не виключає
можливості, якщо в цьому є необхідність, централізованого управління мережами
або деякими частинами об'єктів управління безпосередньо з центра управління
системи. Саме необхідність централізованого управління є особливо актуальною
у кризових надзвичайних ситуаціях.
В розділі визначена стратегія створення і розвитку системи управління
інфокомунікаційними мережами оператора телекомунікацій, яка буде органічною
частиною єдиної системи управління діяльністю оператора і дозволить забезпечити
управління складною конвергентною мережею з максимальним рівнем автоматизації
для забезпечення задоволення різних категорій споживачів сучасним набором послуг
телекомунікацій від базових до високошвидкісних послуг мультимедіа на базі
об‘єктно-орієнтованого підходу.
1.1 Загальні питання управління. Модель об’єкта і модель управління
Сучасний розвиток теорії управління характеризується значним
ускладненням задач теорії автоматичного управління в зв‘язку з переходом від
управління окремими об‘єктами до одночасного управління великою кількістю
взаємопов‘язаних об‘єктів. Внаслідок цього виникла необхідність включення в
теорію автоматичного управління ряду нових питань, пов‘язаних з передачею та
перетворенням інформації в автоматичних системах. Так, наприклад, для
розв‘язання задач управління великою кількістю об‘єктів істотно вміти
оцінювати кількість інформації, що передається по лініям зв‘язку між об‘єктами
та від об‘єктів до елементів системи управління, а також пропускну здатність
каналів зв‘язку. Оскільки передача інформації по каналах зв‘язку
супроводжується дією шумів та завад, то виникає необхідність використовувати
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в конструкціях систем управління та для їх розрахунку сучасні методи
розпізнавання сигналів в шумах та виділення їх з шумів, тобто методи
оптимальної статистичної обробки інформації.
Будь-які технічні пристрої, що розглядаються в теорії управління, можна
назвати об‘єктами управління (ОУ), а фізичні величини, які характеризують їх
стан (стан будь-якого технічного пристрою характеризується однією або
декількома фізичними величинами), - вихідними величинами об‘єктів. На
практиці вихідні величини об‘єктів мають відповідати певним вимогам.
Сукупність положень, які визначають характер зміни вихідних величин об'єктів,
доцільно називати алгоритмом функціонування. На практиці найбільш поширені
такі алгоритми функціонування:
- підтримування постійною вихідну величину β(t), яка дорівнює потрібному
(заданому) значенню βп(t);
- зміна вихідної величини за заданим законом (програмою);
- зміна вихідної величини за невідомим законом (в залежності від об‘єкта)
[1].

L(t)

μ(t)

Lп(t)
Об‘єкт

β(t)

Рис. 1.1 Схема об‘єкта та діянь
Для того щоб вихідна величина β(t) об'єкта (рис. 1) набула потрібного
значення, на його вхід подається вхідний вплив μ(t). На практиці вихідна
величина об'єкта β(t) за деяких причин відхиляється від потрібного значення.
Однією з цих причин є вплив різних зовнішніх збурень на об'єкт (на рис. 1.1
показано зовнішнє збурення L(t)). Другою причиною є вплив зміни параметрів
об‘єкта, тобто вплив параметричних збурень Lп(t) (рис. 1). Часто зовнішні та
параметричні збурення називають просто збуреннями. Третя причина, яка
спричинює відхилення β(t) від потрібного (заданого) значення βп(t), обумовлена
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зміною самого значення керованої величини. Якщо потрібне значення вихідної
величини змінюється, тоді для відповідної зміни дійсного значення вихідної
величини необхідно змінювати керуючий вплив на вході об'єкта. При зміні
впливу на вході об'єкта, який має інерційність, виникає перехідний процес,
протягом якого вихідна величина не буде відповідати потрібному значенню [2].
Відхилення вихідної величини від потрібного значення може виникати не тільки в
перехідному, а й в усталеному динамічному режимі, коли потрібне значення
змінюється, наприклад, з постійною швидкістю, або ж з постійним прискоренням.
Відхилення β(t) від потрібного (заданого) значення βп(t) під впливом
перерахованих причин може досягати недопустимо великих значень, при яких
порушується забезпечуваний об'єктом технічний процес. Тому виникає задача
зменшення відхилень вихідних величин об'єктів від заданих значень. Ця задача є
основною задачею управління.
Визначимо шляхи розв‘язання цієї задачі. Як зазначалось, на вихідну
величину β(t) об'єкта (рис. 1.1), з одного боку, діє збурення L(t), прикладене до
певної точки об'єкта, і спричинює небажану зміну β(t) - її відхилення ӨL(t), від
потрібного значення. Канал, через який збурення L(t) впливає на вихідну
величину β(t) об'єкта, називають каналом збурення (КЗ) об'єкта (рис. 2). На β(t)
можна впливати також подаванням відповідного впливу μ(t) на вхід об'єкта,
домагаючись зменшення або ж усунення відхилення β(t) від потрібного значення.
Канал дії вхідного впливу на вихідну величину будемо називати каналом
управління (КУ) об'єкта. Вихідні величини каналів складаються (віднімаються) за
допомогою суматора Σ.
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Рис. 1.2 Схема об‘єкта
Нехай відхилення ӨL(t) величини β(t) від βп(t), спричинене збуренням L(t)
змінюється за деяким законом. Для компенсації ӨL(t) потрібно відшукати такий
закон зміни μ(t) на вході об'єкта (рис. 1.2), за яким крива спричиненого ним
відхилення Өμ(t) вихідної величини β(t) від потрібного значення βп(t) буде
збігатися з кривою відхилення ӨL(t), але матиме протилежний знак. Тоді
відхилення будуть взаємно компенсуватись, результуюче відхилення Ө(t)=ӨL(t)Өμ(t)=0 і вихідна величина не буде залежати від L(t). Вплив μ(t) на виході об'єкта
при цьому має відповідним чином залежати від збурного діяння, а також
статичних та динамічних характеристик об'єкта (його каналів збурення і
управління).
Відхилення, яке виникає у зв'язку зі зміною потрібного значення вихідної
величини, також може бути зменшено або усунено подаванням на вхід об'єкта
впливу, яке є визначеною функцією від потрібного значення β п(t) та
характеристик об'єкта.
Таким чином, задача усунення або зменшення відхилення вихідної величини
об'єкта від потрібного значення (задача управління) зводиться до знаходження
необхідної залежності впливу на вході об'єкта від збурення, зміни потрібного
значення вихідної величини і характеристик об'єкта та реалізації цієї залежності.
Вплив на вході об'єкта, отриманий при перетворенні факторів, що спричинюють
відхилення β(t) від βп(t), або самого відхилення і яке забезпечує зменшення цього
відхилення (і тим самим наближають функціонування об'єкта до алгоритму
функціонування), називають керуючим впливом. Вихідна величина об'єкта
називається керованою величиною, а об'єкт - об'єктом управління. Математичний
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вираз залежності керуючого впливу від збурення, зміни потрібного значення
керованої величини та її відхилення і характеристик об'єкта називають
алгоритмом управління (регулювання) [3].
Отже, сформулюємо визначення управління: під управлінням розуміється
здійснення

впливів,

отриманих

завдяки

обробці

існуючої

інформації

і

спрямованих на зменшення відхилення функціонування ОУ від заданого
алгоритмом функціонування. Очевидно, що необхідність у керуючому впливі
виникає тоді, коли процес в об'єкті відхиляється від вимог, заданих алгоритмом
функціонування.
Таким чином, управління представляє собою таку організацію будь-якого
процесу, що забезпечує досягнення певної мети і в загальному випадку процес
управління складається з наступних чотирьох елементів:
1) отримання інформації про задачі управління;
2) отримання інформації про результати управління, тобто про поведінку
об‘єкта управління;
3) аналіз отриманої інформації та прийняття рішення;
4) виконання рішення, тобто виконання керуючих дій.
У відповідності з цим для організації процесу управління необхідно мати
джерела інформації про задачі та результати управління, пристрої для аналізу
отриманої інформації та прийняття рішення та пристрої, що виконують
управління об‘єктом.
Система управління (СУ) – це сукупність всіх пристроїв, що забезпечують
управління будь-яким об‘єктом [4]. На рис. 1.3 представлено загальну схему
автоматичної СУ.
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Рис. 1.3 Загальна схема автоматичної системи управління
Високоточні та якісні системи автоматичного управління працюють за
складними критеріями якості, які дають змогу реалізувати в системі управління
оптимальний процес.
Нині для синтезу систем управління телекомунікаційними мережами
використовують наступні критерії [5].
1. Критерій мінімуму середньоквадратичної помилки на виході системи
управління. Цей критерій дає можливість у багатьох випадках виконувати синтез
керуючої частини системи у вигляді оптимального фільтра. Параметри такого
фільтра залежать від характеристик керованої частини, а також від статистичних
властивостей перешкоди, яка впливає на керовану частину. Застосовуючи цей
критерій,

можна

здійснювати

синтез

керуючої

частини

різних

систем

стабілізації. Алгоритм роботи керуючої частини може бути реалізований за
допомогою обчислювальних пристроїв неперервної дії.
2. Критерії отримання екстремуму деякої функції. Алгоритм застосування
такого критерію до системи управління часто полягає у використанні методу
найшвидшого спуску або методу градієнта за всіма змінюваними параметрами
для пошуку нового екстремуму. Використання екстремального критерію дає
змогу синтезувати системи екстремального управління. Алгоритм роботи
керуючої частини може бути реалізований за допомогою засобів обчислювальної
техніки.
3. Критерій отримання мінімуму часу перехідного

процесу в системі

управління. Це – екстремальний критерій, який дає можливість синтезувати
керуючий сигнал на вході керованої частини системи для переводу її координат з
початкового стану в заданий за мінімальний час.
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Застосування оптимального критерію до синтезу систем управління
передбачає виконання великої кількості обчислювальних операцій. Тому в
керуючій

частині

системи

оптимального

управління

завжди

містяться

обчислювальні пристрої неперервного або дискретного типу.
4. Критерій пошуку нового стійкого стану при змінюваних даних.
Використання простих критеріїв стало поштовхом до створення систем
управління пошукового типу в різних кібернетичних засобах. Іноді такі системи
управління можуть перероблювати свою структуру і, запам‘ятовуючи характерні
ситуації, ―самонавчатися‖.
Побудова сучасних систем управління мережами телекомунікацій з
використанням одного чи кількох критеріїв вимагає значного ускладнення
керуючої частини. Іноді цю частину кібернетичної системи неможливо
синтезувати тільки з елементів обчислювальної техніки неперервного типу, тому
дуже часто застосовують елементи цифрової обчислювальної машини. Отже,
керуюча частина кібернетичної системи являє собою спеціалізовану керуючу
цифрову обчислювальну машину [5].
Розглянемо процеси, які відбуваються в системі управління різнорідною
комунікаційною мережею, побудованою на базі TMN. У ряді випадків алгоритм
управління контрольованими об‘єктами (КО) є достатньо простим і заздалегідь
відомим. При цьому, якщо він заданий у вигляді автоматного описування, то
нескладно запрограмувати роботу керуючої обчислювальної машини (КОМ),
заклавши в її пам‘ять, наприклад, автоматну таблицю з урахуванням кодування
входів і виходів, зв‘язаних з контрольованим об‘єктом. Кодування внутрішніх
станів КО при цьому може бути довільним.
За умови, що алгоритм управління не носить жорсткого характеру і під час
прийняття рішення про видачу сигналів на об‘єкт управління розв‘язуються
різноманітні оптимізаційні задачі, та на першому етапі експериментальної
перевірки системи здійснюється накопичення нової інформації про параметри КО,
раніше невідомої розробнику, то в системі SMS використання керуючої
обчислювальної машини є доцільним [6].
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Розглянемо задачу управління, коли КОМ, при появі на її вході ситуації S(t),
видавала на виході деяке технологічно допустиме рішення V(t). При цьому
доцільно реалізувати такий режим, щоб за наявності кількох допустимих рішень
КОМ вибирала найкраще з точки зору управління Ф. Якщо при заданому Ф вибір
рішень V(t) по вхідним впливам S(t) є однозначним і процес цього вибору відомий
розробнику, то залишається тільки запрограмувати цей процес і занести його в
пам‘ять КОМ, а саме таблицю, в лівій частині якої перелічені всі ситуації S(t),
допустимі технологією функціонування контрольованого об‘єкта, а в правій – ті
множини рішень, які технологічно допустимі за даної ситуації і з яких потрібно
обрати найкраще з точки зору критерію управління Ф. Але для будь-якого
реального об‘єкта управління розміри цієї таблиці є астрономічно великими.
Отже, підхід, пов‘язаний з уведенням у пам‘ять КОМ зазначеної таблиці, є
неефективним. Тому доцільно ввести в пам‘ять КОМ дві моделі: об‘єкта
управління і прийняття рішень про управління. Таким чином, модель об‘єкта
управління – це різнорідна телекомунікаційна мережа зв‘язку, а модель
прийняття рішень – система управління TMN [7].

Рис. 1.4. Модель об‘єкта в пам‘яті КОМ
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З рис. 1.4 видно, що модель об‘єкта в пам‘яті КОМ на етапі обчислення
вихідних значень за результатами, отриманими з моделі прийняття рішень, має
імітувати поведінку об‘єкта, передбачаючи значення виходів цього об‘єкта, які
отримують внаслідок впливу на об‘єкт від системи управління. Ці передбачені
значення виходів об‘єкта, які створюють вектор
, подаються на модель прийняття рішень і одночасно на блок корекції. Цей
блок порівнює прогноз, що отримується від моделі об‘єкта, з реальними
значеннями виходу об‘єкта, які з‘являться внаслідок деяких керуючих впливів на
об‘єкт управління.
Інформація про неузгодження прогнозу і реальності передається в модель
прийняття рішень. Ця інформація створює вектор

. У разі потреби

модель прийняття рішень здійснює коригування моделі об‘єкта. Блок корекції у
цій структурі не потрібен тільки тоді, коли модель об‘єкта апріорно повна.
До останнього часу спеціалісти в галузі автоматичного управління
намагалися описати об‘єкти управління у вигляді класичних моделей, давно
відомих в теорії управління. Ці моделі описують функціонування об‘єкта або
системою

алгебричних

рівнянь,

або

трансцендентними

рівняннями,

або

звичайними диференціальними (різницевими) рівняннями, або комбінацією цих
рівнянь. Інші типи аналітичних моделей (інтегральні, інтегро-диференціальні та
деякі інші види рівнянь) зустрічаються в теорії автоматичного управління дуже
рідко.
Теорія автоматичного управління має спеціальний розділ, який називається
теорією ідентифікації. В теорії ідентифікації розробляються методи побудови
моделей

об‘єктів,

засновані

на

перевірці

відповідності

відомостей

про

функціонування об‘єкта і його реакцій на збурні діяння. Існує багато публікацій,
присвячених проблемі ідентифікації.
Ми звернемося до розв‘язання задачі ідентифікації при використанні
статистичних методів.
Статистичну модель можна отримати за допомогою КОМ або ЕОМ до
розробки самої системи управління. Найпростіші статистичні моделі, прийнятні,
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на жаль, не для будь-якого об‘єкта управління, будують так. У процесі
функціонування об‘єкта формуються дані з урахуванням часу запізнювання в
об‘єкті (табл.1.1).

аi

δi

ri

βi

ui

аi (1)

-

ri(1)

βi(1)

ui(1)

аi (2)

-

ri(2)

βi(2)

ui(2)

Таблиця.1.1. Дані для статистичної моделі
У стовпці

записують іноді опосередковані неконтрольовані значення

.У

більшості випадків ці стовпці залишаються вільними. При достатньо великому
об‘ємі таблиці та стаціонарності досліджуваного процесу можна обчислити
середнє значення всіх величин і статистичну дисперсію табличних величин.
Позначаючи середні значення через

,

,

, а статистичні дисперсії через

, перейдемо від фізичних до безрозмірних статистичних величин
, де

– або

, або

, або

. Всі величини

мають математичне

сподівання, яке дорівнює нулеві, і одиничне значення дисперсій, тобто величини
на відміну від початкових величин порівнянні між собою. Далі за допомогою
дисперсійного чи кореляційного аналізу будується статистичний опис поведінки
об‘єкта управління. Якщо, наприклад, виявиться, що об‘єкт із достатньою
точністю може бути описаний лінійними співвідношеннями регресії, то

Коеффіцієнти ai і bi визначають за допомогою стандартних методів
математичної статистики (наприклад, методом найменших квадратів). Знак
над,

,

, й

^

та іншими величинами означає, що беруть cтандартизовані

значення цих параметрів.
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Побудова статистичної моделі об‘єкта пов‘язана з деякими труднощами. Поперше,

вимагає

збирання

представницького

статистичного

матеріалу

на

реальному функціонуючому об‘єкті. Це можливо не завжди. Розробник може
отримати завдання на проектування системи управління об‘єктом, якого ще
просто не існує, отже, статистичного матеріалу теж немає. На багатьох об‘єктах,
що будувалися без урахування сучасного рівня автоматизації, як правило, немає
потрібних засобів для збирання статистичної інформації, що робить таблиці типу
1 малопредставницькими. Для багатьох систем характерне нестаціонарне
функціонування, що унеможливлює побудову однієї статистичної моделі об‘єкта і
вимагає побудови сукупності таких моделей і формування моделі зміни моделей.
Все це обмежує використання методів ідентифікації, заснованих на peгресійному
або дисперсійному аналізі. В сучасній теорії ідентифікації існує багато методів
більш досконаліших, ніж щойно розглянуті. Але всі вони мають деякі недоліки.
Крім того, у будь-яких методах побудови моделей за допомогою теорії
ідентифікації присутній елемент апріорного вгадування характеру цієї моделі.
Тільки після вдалого вгадування і визначення параметрів моделі можна говорити
про вдалу побудову моделі об‘єкта управління.
1.2. Аналіз принципів побудови систем управління сучасними
інфокомунікаційними мережами
Для взаємодії розподілених компонентів управління в єдиній системі, а
також для реалізації нею функцій управління необхідна надійна, стійка мережа,
по якій передається інформація управління. Розуміння цього зумовило розробку
концепції мережі управління телекомунікаціями (TMN – Telecommunication
Management Network) [1, 2, 3, 4, 5]. Система управління, будова якої ґрунтується
на цій концепції, забезпечує функції управління мережами і послугами
телекомунікацій, а також надає зв‘язок між своїми складовими частинами, нею
самою і телекомунікаційними мережами, послугами та іншими мережами
управління телекомунікаціями (іншими TMN).
Принцип логічного відділення мережі управління телекомунікаціями TMN
від власне мереж та послуг телекомунікацій, якими вона управляє, дають
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можливість здійснювати розподіл функцій TMN таким чином, що можна
реалізовувати централізоване або децентралізоване управління. Тобто мережа
управління телекомунікаціями дає змогу операторам телекомунікацій з кількох
центрів

здійснювати

управління

широкою

номенклатурою

розподіленого

обладнання, мереж та послуг.
Відповідно до рекомендацій ITU мережа управління телекомунікаціями
призначена для виконання завдань управління мережами телекомунікацій та
службами операторів телекомунікацій при плануванні мереж, наданні послуг,
побудові та введенні в експлуатацію нових систем і послуг, технічному
обслуговуванні й адміністративному управлінні [2].
При цьому повні функціональні можливості TMN полягають у здатності:
- обміну інформацією управління через інтерфейс TMN з мережами
телекомунікацій;
- обміну інформацією управління через інтерфейс між нею самою й іншими
мережами управління телекомунікаціями (іншими TMN);
- перетворення інформації управління з одного формату в інший таким
чином, щоб інформація, що циркулює в її межах, мала однакову природу;
- передавання інформації управління між пунктами в межах TMN;
- здійснення аналізу і адекватного реагування на інформацію управління;
- обробки інформації управління і доведення її до форми, зрозумілої
користувачеві цією інформацією;
- доставки

інформації

управління

користувачеві

цієї

інформації

і

відображення її в належному вигляді;
- забезпечення закриття доступу до інформації управління користувачам, які
не мають на це права.
Як добре відомо, кожну систему управління можна умовно поділити на дві
основні частини – підсистему прийняття рішення та підсистему виконання
рішень. Перша реалізується у вигляді за допомогою різноманітних програмнотехнічних засобів та норм і правил їх технічної експлуатації. Враховуючи це,
основний принцип TMN полягає в створенні та удосконаленні організаційної
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архітектури для забезпечення взаємозв‘язку різноманітних типів операційних
систем та/або телекомунікаційного обладнання для обміну інформацією
управління

з

використанням

погодженої

архітектури

зі

стандартними

інтерфейсами, включаючи протоколи і повідомлення [2, 3, 6].
Мережа управління телекомунікаціями TMN може забезпечувати функції
управління та зв‘язок як між різними операційними системами, так і між
операційною системою і єдиним елементом обладнання зв‘язку до складної
мережі, що взаємно пов‘язує багато різноманітних типів операційних систем і
обладнання телекомунікацій.
Концептуально мережа управління телекомунікаціями TMN є окремою
мережею, що з‘єднується з мережею телекомунікацій в окремих точках для
взаємного обміну інформацією з метою здійснення управління загальною
мережею телекомунікацій. Для своїх цілей вона може використовувати певні
частини мережі телекомунікацій, як це показано на рис. 1.5.
Як можна бачити, мережа управління телекомунікаціями для своїх потреб
використовує канали та системи комутації мережі телекомунікацій. Наведені на
рис. 1.1. межі мережі управління телекомунікаціями можуть змінюватися таким
чином, щоб користувач (абонент) по TMN мав змогу управляти послугами
телекомунікацій.
Через мережу управління телекомунікаціями TMN можна, наприклад,
управляти:
- мережами телекомунікацій, у тому числі: цифровими мережами з
інтегральним обслуговуванням, мережами зв‘язку з рухомими об‘єктами,
віртуальними приватними мережами, інтелектуальними мережами тощо;
- власне мережею управління телекомунікаціями;
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Рис. 1.5 Взаємодія мережею управління телекомунікаціями та мережами
телекомунікацій (згідно рекомендації ITU-Т М3010)
- кінцевим обладнанням систем передачі (обладнанням групоутворення,
волоконно-оптичними, радіорелейними, супутниковими та іншими лініями
передавання даних);
- цифровими і аналоговими системами передачі даних (кабельними,
волоконно-оптичними, радіорелейними, супутниковими лініями тощо);
- системами відновлення (резервування) інформації (даних);
- операційними системами та їх периферійними засобами, кінцевими
пристроями (девайсами), панельними комп‘ютерами, процесорами, груповими
контролерами, серверами файлів тощо;
- глобальними,

територіальними

і

локальними

обчислювальними мережами (відповідно WAN, MAN, LAN);
- мережами комутацією каналів і пакетів;

інформаційно-
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- кінцевим обладнанням, в тому числі – системами телефонної сигналізації,
транзитними пунктами сигналізації та різноманітними базами даних, в тому числі
– у реальному часі;
- телематичними службами;
- відомчими АТС, точками доступу відомчих АТС та кінцевим обладнанням
(терміналами) користувачів;
- терміналами

користувачів

цифрових

мереж

з

інтегральним

обслуговуванням [7, 8];
- програмним забезпеченням, що надається телекомунікаційними службами,
або зв‘язаним з ним, наприклад, програмним забезпеченням систем комутації;
- прикладним програмним забезпеченням у межах центрального процесора,
включаючи

прикладне

програмне

забезпечення

мережі

управління

телекомунікаціями TMN;
- допоміжними системами – випробувальним обладнанням, системами
електроживлення, кондиціонерами, системами пожежної сигналізації та ін.
Мережу управління телекомунікаціями можна використовувати при управлінні
розподіленими
різноманітними

об‘єктами,

службами

комбінаціями

та

визначених

послугами,
вище

(та

що

можуть

інших)

бути

складових

телекомунікаційних мереж.
Служби і протоколи моделі взаємодії відкритих систем OSI (Open Systems
Interconnection) створюють підкомплекс засобів управління мережами зв‘язку та
телекомунікацій [9, 10, 11, 12].
Слід зазначити, що розподілені середовища управління телекомунікаціями у
цих випадках потребують об‘єктно-орієнтованої розподіленої технології обробки
інформації, такої, як відкрита розподілена обробка ODP (Open Distributed
Processing).
Системи управління мережами телекомунікацій мають забезпечувати
функціонування останніх протягом усього життєвого циклу мереж: під час
побудови, введення в експлуатацію, в процесі експлуатації, а також при їх
наступному розвитку і в завершальний період існування, коли відпрацювавши
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фізично або морально мережі замінюються (або витісняються) новими і
новітніми.
Сьогодні

основними

завданнями

системи

управління

мережами

телекомунікацій вважаються:
- планування мереж та створення баз даних (під час введення мереж в
експлуатацію);
- технічне обслуговування, відновлення зв‘язку при пошкодженнях,
управління трафіком, контроль за якістю послуг, розрахунки із користувачами (у
процесі експлуатації мереж);
- прогнозування зростання трафіка, модернізація мереж (у процесі розвитку
мереж).
ITU рекомендує поділяти управління мережами телекомунікацій залежно від
призначення і характеру робіт, що виконуються для забезпечення надійності їх
функціонування, на п‘ять основних секторів [2]:
- управління робочими характеристиками (РМ – Perfomance Management);
- управління усуненням пошкоджень – технічна експлуатація (FM – Fault
Management);
- управління конфігурацією (CM – Configuration Management);
- управління безпекою інформації (SM – Security Management);
- управління розрахунками (AM – Accounting Management).
В загальній системі управління інформаційною мережею прийнято визначати
наступні рівні: діяльність, послуги, власне мережа, елементи мережи. На кожному
з рівнів системи управління телекомунікаціями вирішується свій перелік завдань,
як це показано в табл. 1.1.
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Таблиця 1.2 Перелік завдань системи управління телекомунікаціями на
логічних рівнях
Рівень
управління

Функціональна область управління
робочими

усуненням

характеристиками пошкоджень

Діяльність

+

Послуги

+

Мережа

+

+

Елементи

+

+

конфігура- безпекою
цією

розрахунками

інформації

+

+

+

+

+
+

мережі

При меншій, ніж наведено в таблиці, кількості рівнів управління, коди двох
або більше рівнів об‘єднуються в один, на ньому вирішуються завдання,
притаманні кожному із рівнів управління, що входять до об‘єднання.
Варто зазначити, що наведені функції управління:
- не є обов‘язковими для будь-якого елемента мережі управління
телекомунікаціями. Їхня специфікація і розвиток є внутрішньою справою
адміністрацій зв‘язку;
- не вичерпують увесь перелік функціональних областей управління.
Наприклад, як окремі області управління розглядаються також уведення в
експлуатацію, планування, прогнозування і деякі інші.
Взагалі у випадку управління робочими характеристиками призначеному для
оптимізації параметр якості обслуговування користувачів має містити в собі:
- контроль робочих характеристик та якість обслуговування споживачів;
- управління трафіком, а також забезпечувати:
- оцінку якості роботи мережі телекомунікацій та розробку рекомендацій
щодо поліпшення її експлуатаційних характеристик, поліпшення та розширення
діапазону надання послуг телекомунікацій;
- аналіз функціонування системи управління і контролю з метою
вдосконалення методів управління мережами телекомунікацій.
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При цьому якість послуги згідно з рекомендацією ITU М.3400 [2] включає у
собі контроль і запис параметрів щодо:
- встановлення з‘єднання;
- утримання з‘єднання;
- цілісність розрахунків;
- зберігання та перевірки файлів реєстрації історії стану мережі та систем;
- ініціювання з‘єднань для контролю параметрів якості послуги.
Завдання,

виконання

яких

забезпечує

управління

робочими

характеристиками, залежно від їх призначення, в свою чергу, можна поділити на
контроль, регулювання та аналіз робочих характеристик.
Останнє – контроль робочих характеристик містить у собі безперервне
збирання інформації про параметри елементів мережі, що контролюються,
контроль стану трафіка (безперервне збирання інформації про поточний стан
мережі та її елементів, яке надається оператору безпосередньо від елементів
мережі або від операційної системи), контроль робочих характеристик трафіка
(оцінка поточних робочих характеристик мережі і трафіка).
На основі контролю робочих характеристик виводиться загальна оцінка
якості послуги.
1.3 Функціональні блоки управління в програмно-конфігурованій
мережі
Операційна система терміналу абоненту призначена виконувати функції в
терміналі та встановлювати зв'язок з іншими компонентами операційних систем
для управління абонентськими послугами доступу, а також – послугами SDN. В
більшості випадків, реалізовується як домінуючий компонент устаткування, що
розміщується в терміналі.
Операційна система вузла послуг забезпечує функції технічної експлуатації
та обслуговування місцевих станцій, направлена на виконання функцій
абонентського доступу. Частково може бути реалізована як частина місцевої
станції. Покликана встановлювати прямий зв'язок із іншими операційними
системами управління доступом.
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Операційна система центру управління докорінним чином виконує функції
управління всією мережею доступу для забезпечення технічного обслуговування
усіх наявних компонентів обладнання системи передачі та комутації SDN.
Створює та підтримує зв'язок із операційними системами з урахуванням основних
компонентів QoS, для полегшення управління [5].
Операційна система керування постачальника послуг виконує особливі
функції управління в самому терміналі користувача. Таким чином, вона регулярно
підключається до інших операційних систем з метою розширення глобального
спектру постійно зростаючих послуг.
Функції управління в SDN
Основними функціями керування терміналом користувача можна вважати
[14]:
- Управління логічною організацією шлейфів;
- Чітка ідентифікація послуг терміналом;
- Управління тестовими сигналами технічного обслуговування;
- Доступ до даних, що зберігаються в пам‘яті терміналу;
- Регулярна перевірка запитів від операційної системи постачальника
послуг;
- Забезпечення безпеки функціонування.
Функції управління доступом – це особлива група функцій керування та
взаємодії із іншими функціями управління в інших операційних системах.
Найбільш доцільним прикладом являється організація управління шлейфами в
мережних або лінійних терміналах. Також, здійснення контролю якості послуг
абонентського доступу та забезпечення прямого доступу до баз даних, в яких
зберігається інформація щодо функціонування абонентського доступу.
Функції управління центру – це набір функцій, які здійснюють керування
мережею, особливо включаючи елементи, служби та послуги. Основними
функціями управління можна зазначити [15]:
- Запити операційної системи вузла послуг та управління активацією
шлейфів;
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- Здійснення контролю над введенням в експлуатацію компонентів
абонентського доступу;
- Одержання

корисної

службової

інформації

про

функціонування

компонентів абонентського доступу;
- Управління послугами, що надаються абонентові, і особливо, перевірка
службових запитів.
Функції управління постачальника послуг

включають

функції по

управлінню абонентським устаткуванням або якою-небудь його частиною.
Здійснюють постійний обмін службовою інформацією, при чому не здійснюють
прямого керування абонентським доступом. Основні функції, це:
- Забезпечення функцій службових запитів;
- Організація запитів управління центром, що містить в собі інформацію по
запитам до баз даних;
- Виконування запитів управління терміналом про ключові заходи щодо
технічного обслуговування.

Рис.1.6 Функціональні блоки та їх ключові взаємозв‘язки

42
Послуги управління
Повний набір функцій SDN повинен забезпечувати виконання таких послуг
управління:
- адміністративне управління абонентом;
- адміністративне управління маршрутизацією;
- адміністративне управління вимірюванням трафіку і аналізом вимірювань;
- адміністративне управління тарифами і нарахуванням плати (включаючи
розрахунки);
- управління безпекою інформації в мережі управління;
- управління трафіком;
- управління абонентським доступом;
- управління транспортними мережами (канали, тракти, лінії);
- управління комутацією;
- управління обладнанням в помешканні абонента;
- адміністративне управління встановленням обладнання та ПЗ;
- адміністративне управління якістю послуг і робочими характеристиками
мережі;
- управління послугою, яка контролюється абонентом;
- управління системами сигналізації, в тому числі СКС№ 7;
- управління інтелектуальними мережами;
- відновлення і повернення;
- управління матеріалами;
- складання графіків робіт обслуговуючого персоналу
Номенклатура послуг управління, в тому числі специфічних послуг,
наприклад, управління взаємодією з системами моніторингу абонентського
трафіку, мають постійно доповнюватися.
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1.4. Перспективні напрямки розвитку системи управління сучасними
інфокомунікаційними мережами
Одна зі стратегічних для будь-якої країни галузей - галузь телекомунікацій відіграє величезну роль у збалансованому розвитку глобальної та регіональної
економіки. Розвиток телекомунікацій як важлива складова інформатизації
суспільства та забезпечення населення високоякісними послугами зв'язку є одним
з найважливіших напрямів національного та економічного розвитку будь-якої
держави, і, зокрема, України. Неймовірно збільшені потоки інформації телефонні розмови, факсимільна інформація, електронна пошта, масиви даних та
телебачення - показують, якою мірою світ стає ще більш залежним від засобів
телекомунікацій, які змінюють бізнес, стиль життя, суспільство в цілому.
Комунікаційні послуги стирають кордони між культурами, мовами та часом.
Новий етап у розвитку українських телекомунікацій – це етап повноправного
входження нашої країни до світової інформаційної спільноти [17].
Для світового телекомунікаційного ринку характерні процеси інтеграції та
глобалізації. З точки зору українських телекомунікаційних систем - розпочався
підготовчий період до їх функціонування в телекомунікаційному середовищі,
створення якого є одним з найважливіших національних завдань.
Аналізуючи огляд технічної інформації управління інфокомунікаційними
мережами провідних фірм та корпорацій світу, шляхи створення і тенденції
розвитку управління, можна виділити наступні положення:
- в усіх розвинених країнах світу розроблено або розробляються та
впроваджуються

автоматизовані

системи

управління

інфокомунікаційними

мережами, які забезпечують ефективність і надійність роботи устаткування, що
постійно ускладнюється;
- постійне

розширення

функцій

мережі

та

послуг,

що

надаються

користувачеві, ставлять підвищені вимоги до гнучкості систем і оперативності
управління, їх здатності адаптуватися до умов роботи та до особливостей мереж,
до забезпечення необхідної якості роботи та живучості як самої керованої мережі,
так і системи управління;
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- при створенні національних та регіональних центрів управління перед
усіма фірмами постає завдання - забезпечення управління обладнанням,
оптимізації

існуючого

устаткування

мереж

зв'язку

різних

виробників-

постачальників, розробка таких систем управління, які забезпечували б контроль
роботи і управління як існуючого, так і нового обладнання [18];
-

надаються переваги системам управління, побудованим на базі та

принципах систем пакетної комутації; усі пошуки покращення управління
мережами та удосконалення систем управління спрямовані на зниження затрат і
підвищення показників якості управління інфокомунікаційними мережами.
Виходячи із сучасних поглядів, основним видом інфокомунікаційної мережі,
що відповідає поставленим задачам, є мультисервісна мережа зв'язку з
використанням переважно пакетних методів передачі. Теоретичною передумовою
є концепція мереж нового покоління. Вона дозволяє сформувати загальні системні
рішення що забезпечують сумісність і взаємодію існуючих і майбутніх мереж.
Технічне переоснащення мереж, їх цифровізація з застосуванням сучасних
інтелектуальних технологій дозволяють створити автоматизовану систему управління
інфокомунікаційними мережами на новому технологічному рівні, що дає можливість
краще

використовувати

ресурси

інфокомунікаційних

мереж,

зменшити

експлуатаційні витрати, в тому числі за рахунок зменшення кількості персоналу,
покращити якість надання телекомунікаційних послуг і розширити їх номенклатуру,
підвищити надійність функціонування інфокомунікаційних мереж.
У загальному вигляді відповідно до функціонального призначення види
управління мережами та послугами телекомунікацій можна згрупувати як технічне,
функціональне, оперативне та координаційне управління.
Ці види управління призначені в основному для:
 попередження та усунення відмов обладнання, підтримки безперервної
готовності системи до роботи (технічне управління);
 підтримки та узгодження робочих функцій і стимулювання продуктивності
(функціональне управління);
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 забезпечення високої якості обслуговування та адекватної реакції на зміну
ситуацій у мережі (оперативне управління);
 попередження та улагодження внутрішніх конфліктів, забезпечення
високої

продуктивності,

безперервного

підвищення

рівня

організації

(адміністративне управління);
 висування нових ідей та визначення шляхів для їх технічного та
організаційного втілення, оцінка результатів (управління розробками);
 екстенсивного та інтенсивного розвитку мережі, розширення

кількості

споживачів і номенклатури послуг (управління розвитком).
Виходячи з того, що наведені види управління взаємопов'язані, розвиток
управління в цілому має здійснюватися шляхом удосконалення процесу
виконання кожної із його функцій. При цьому управління має бути комплексним,
тобто повинна існувати система, яка виконувала б функції управління та
взаємозв'язку.
Рівень

розвитку

систем

управління

інфокомунікаційними

мережами

характеризується показниками, які визначають рівень автоматизації систем
управління та технічної експлуатації інфокомунікаційних мереж, завданнями, що
вирішуються автоматизованими системами технічної експлуатації та управління, а
також підтримкою функціональності мультивендорних систем управління і
забезпеченням їх взаємодії на всіх рівнях ієрархії управління.
До таких показників відносяться:


наявність

автоматизованої

системи

управління

інфокомунікаційними

мережами;
 наявність

єдиної

централізованої

системи

технічної

експлуатації

інфокомунікаційних мереж;
 рівень автоматизації управління і технічного обслуговування;
 номенклатура

підрозділів

(служб)

системи

управління

та

технічної

експлуатації;
 перелік функцій, які виконуються системою управління;
 наявність рівнів управління TMN згідно з рекомендацією МСЕ-Т М.3010;
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 відсоток охоплення автоматизованою системою управління технічних засобів
телекомунікаційної мережі;
 наявність

центру

автоматизованої

системи

технічної

експлуатації

інфокомунікаційної мережі;
 наявність центру автоматизованої системи управління інфокомунікаційною
мережею;
 можливість інтегрування складових системи управління в OSS/BSS-рішення;
 можливість взаємодії систем управління на всіх рівнях ієрархії управління
незалежно від постачальника обладнання та технології, яка використовується в
інфокомунікаційній мережі;
 можливість взаємодії системи управління окремими інфокомунікаційними
мережами з ЦУТМ.
Базовими

концепціями

щодо

побудови

систем

управління

інфокомунікаційними мережами різних типів є концепція TMN Міжнародного
союзу електрозв‘язку з питань телекомунікацій і модель Smart TMN форуму
управління телекомунікаціями (Tele Management Forum – TM Forum).
Тому, безумовно, система управління мережею наступного покоління
повинна повною мірою відповідати усім вимогам цих концепцій, тобто:


будуватися

за ієрархічною структурою (рівні

елементів мережі,

управління елементами мережі, управління мережею) згідно концепції TMN на
нижчих рівнях ієрархії управління;


забезпечувати виконання усієї функціональності управління, визначеної в

Рекомендації МСЕ-Т M.3400;


на вищих рівнях ієрархії управління (рівні управління послугами і

управління

бізнесом)

забезпечувати

автоматизацію

процесів

управління

діяльністю оператора телекомунікацій у відповідності з моделлю ТОМ (Telecom
Operаtіons Mаp) форуму TM Forum. Система управління інфокомунікаційними
мережами оператора телекомунікацій має бути органічною складовою частиною
єдиної

автоматизованої

телекомунікацій;

системи

управління

діяльністю

оператора
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реалізовувати

наскрізне

управління

від

краю

до

краю,

тобто

забезпечувати можливість контролю над усіма компонентами бізнес-процесу включаючи програмне забезпечення й операційну систему, базу даних, сервери та
елементи локальної і глобальної мережі - як єдиного цілого.
Вимогами, що пред'являються до систем управління FN, є:
- необхідність розподілу функцій управління в декількох мережних
пристроях, зокрема:


у пристрої управління викликами і сеансами зв'язку;



у пристрої мережі, що відповідає за перенесення призначеної для

споживача інформації;
- застосування відкритих інтерфейсів управління, що дозволяють управляти
різнотипним обладнанням (включаючи мережні вузли, міжмережні шлюзи тощо),
яке входить до складу FN, зокрема, використання стандартизованих протоколів CMIP, SNMP та інших протоколів управління, а також формальних мов для опису
інтерфейсів (CORBA IDL, JAVA, GDMO);
- структура системи управління FN повинна забезпечувати гнучкість
реалізації та сумісність з іншими рішеннями, високу надійність, та як результат якість обслуговування;
- оператор телекомунікацій повинен мати можливість модифікувати
програмне забезпечення для реалізації специфічних функцій та впроваджувати
нові послуги шляхом зміни конфігурації.
Водночас, архітектура самої FN визначає деякі вимоги до моделі системи
управління FN. Архітектура управління мережі нового покоління згідно з
рекомендацією МСЕ-Т M.3060/Y.2401 (03/06) може бути спроектована на чотири
моделі :


представлення моделі управління бізнес - процесами;



представлення функціональної моделі управління;



представлення інформаційної моделі управління;



представлення фізичної моделі управління.
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У кожній з моделей враховуються аспекти безпеки самої FN та
інфраструктури системи управління.
Послідовність операцій під час проектування системи управління така:
першою визначається функціональна модель, потім інформаційна, і, нарешті,
фізична. Бізнес-процес є чинником, що впливає впродовж всього життєвого циклу
системи управління. Слід мати на увазі, що на практиці, цей процес ітеративний,
щоб забезпечити розвиток всіх аспектів архітектури за часом [19].
Функціональна модель визначає перелік функцій, які повинні виконуватися
під час процесу управління.
Інформаційна модель описує інформацію управління, необхідну для зв'язку
між об'єктами управління у разі виконання функцій згідно з функціональною
моделлю архітектури управління.
Фізична модель описує різні способи реалізації функцій управління. Вони
можуть бути втілені в різних фізичних конфігураціях, що використовують різні
протоколи управління.
Одним з основних принципів архітектури управління FN є принцип
орієнтованості архітектури управління на послуги (SOA- Service-Oriented
Architecture).
Рішення на базі сервіс-орієнтовної архітектури дозволяють використовувати
переваги розподілених послуг і забезпечують взаємодію бізнес-процесів,
дозволяючи оптимізувати процес управління мережею.
Однією з нових ідеологій побудови інфокомунікаційнихи мереж - є побудова
програмно-визначальної мережі SDN (Software-definedNetworking) запропонована
консорціумом Open Foundation мережі (ОНФ)
SDN - це ідеологія побудови мереж, в якій весь інтелект мережі винесено на
окрему апаратну / програмну базу, а все управління трафіком відбувається на
основі спеціальних протоколів (наприклад, OpenFlow), які оперують поняттям
«потік» і можуть здійснювати різні дії з ним (дозволити, заборонити,
перенаправити, переписати поля в пакетах і т.д.). Фактично, на контролері
визначається політика управління мережею на основі заданих правил, а також
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роботи спеціалізованих додатків (наприклад, роботу STP або протоколів
маршрутизації). Потім кінцевий результат передається на комутатори по
протоколу OpenFlow у вигляді потоку таблиць, що містять інформацію про те,
куди, як і який трафік передавати. З одного боку, такий підхід дає велику
гнучкість в управлінні мережею, з іншого - суттєво спрощує адміністрування (і,
архітектуру) мережі.
Окрема тема - це побудова системи мережевої безпеки на базі OpenFlow.
Контролер фактично централізує цю функцію теж (у вигляді спеціалізованого
додатки) і, потенційно, забирає на себе весь інтелект firewallов, IPS-ів та інших
традиційних систем мережевого захисту.Основні ідеї SDN:
• поділ процесів передачі та управління даними;
• єдиний, уніфікований, незалежний від постачальника інтерфейс між рівнем
управління і рівнем передачі даних;
• логічно централізоване управління мережею, здійснюване за допомогою
контролера з встановленої мережевою операційною системою і реалізованими
поверх мережевими додатками;
• віртуалізація фізичних ресурсів мережі.
Безумовно, для успіху стратегії прискореного розвитку телекомунікацій в
Україні в числі технічних заходів по її реалізації повинно бути також
використання можливостей найсучасніших технологій мікро- та оптоелектроніки,
автоматизованих ліній проектування та масового виготовлення апаратних і
програмних засобів телекомуникацій. Розвиток телекомунікаційних систем може
слугувати не тільки інструментом кількісних оцінок різноманітних стратегій та
інновацій у телекомунікаціях, а й слугувати каталізатором ґрунтовних задач
цілеспрямованого прискореного розвитку українських телекомунікацій [20].
1.5. Організація інформаційної взаємодії структурних елементів в
мережецентричних системах управління
В даний час у високорозвинених країнах світу реалізується концепція
побудови

складних

розподілених

систем

управління,

що

заснована

на
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мережецентричних

принципах

високотехнологічних

систем.

організації

Головною

взаємодії

метою

компонентів

реалізації

концепції

є

впровадження перспективних інформаційних технологій в сферу повсякденної
діяльності органів управління. Основні заходи здійснюються в трьох ключових
областях: розгортання сучасних систем комунікацій, розробка перспективних
систем обробки, аналізу і розподілу інформації, розробки уніфікованих форматів
обміну

даними,

формування

когнітивної

сфери,

що

стосується

питань

реорганізації структури систем, а також технологій роботи персоналу та
прийняття управлінських рішень.
Суттєве

збільшення

потоків

вихідної

інформації

у

системах

з

мережецентричною організацією за рахунок побудови єдиного інформаційного
простору, багаторазове дублювання і наявність різнорідної інформації про одні й ті
ж об‘єкти або явища, наявність нерівноточної та недостовірної інформації
викликають необхідність у подальшому розвитку архітектури та методів побудови
систем збору і обробки інформації (систем моніторингу) про об‘єкти спостереження.
У

складі

сформувати

системи

з

інтегровану

мережецентричною

інформаційно-мережеву

архітектурою

передбачено

інфраструктуру

єдиного

інформаційного простору, в якому інформаційний компонент складатимуть
територіально розподілені бази даних (РБД) різнорідної інформації та метабази,
об‘єднані

за

допомогою

комунікаційного

компоненту

з

використанням

універсальних Інтернет-протоколів. Проаналізовано і обрано засоби для реалізації
технологій

масштабування

інформаційного

компоненту мережецентричних

системи – фрагментації та реплікації РБД.
Для забезпечення доступу до спільних ресурсів в мережецентричній системі
передбачено механізм взаємних виключень, який буде гарантувати, що в кожний
момент часу тільки один процес має доступ до ресурсу. Порівняння алгоритмів
паралельного виконання розподілених транзакцій дозволило обрати клас
алгоритмів, що задовольняють вимогам інформаційного обміну в АС моніторингу
динамічних об‘єктів – розподілені алгоритми з двофазовим блокуванням.
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На основі аналізу методів реплікації даних для розподілених систем з
високим рівнем масштабованості, обрано клас моделей несуперечливості даних
(моделі слабкої, вільної та поелементної несуперечливості) та протоколів
оновлення реплік (протоколи первинної копії та первинного архівування) для
застосування в АСМДО, які здатні забезпечити заданий рівень несуперечливості
як для стаціонарних, так і для мобільних користувачів розподіленої бази даних.
З

урахуванням

мережецентричних

факторів,
системах

що
(в

впливають

тому

числі

на

захист

особливостей

інформації

в

застосування

багатоагентного підходу), запропоновано будувати мережецентричне середовище
як множину захищених адміністративних доменів з розподілом правил безпеки і
повноважень на локальні і глобальні (загальносистемні).
Організація інформаційної взаємодії структурних елементів АС
(автоматизованої системи) моніторингу (Рис. 1.7.)

Функціональні
позначення на рисунку:
R1 – запит на читання
даних;
R2 – відповідь на запит
для читання;
W1 – запит на запис
даних;
W2 – переміщення
елементу даних Х на
новий первинний сервер;
W3 – підтвердження
завершення запису;
W4 – сигнал на оновлення
резервних копій;
W5 – підтвердження
оновлення даних.
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Інформаційна взаємодія структурних елементів АС моніторингу
мережецентричної системи управління (Рис.1.8.)

Основні

принципи

побудови

інформаційних

систем

із

мережецентричною архітектурою:
1. Об'єднання в єдину глобальну інформаційно-управляючу мережу всіх
органів управління, а також сил і засобів розвідки і РЕБ.
2. Наявність вертикальних і горизонтальних зв'язків на усіх рівнях
управління і взаємодії.
3. Здобуття необхідних санкціонованих даних будь-яким органом управління
у будь-який час.
4. Реалізація принципу «підключив і працюй», що дозволяє здійснювати
інтеграцію різних систем і засобів розвідки з мінімальними вимогами до
модернізації апаратних і програмних компонентів.
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5. Організація системи метаданих для забезпечення необхідного рівня
інформаційного обміну за допомогою застосування уніфікованих форматів
представлення та обробки інформації.
6. Модульна побудова усіх елементів глобальної інформаційно-управляючої
мережі.
7. Єдині стандарти і формати документів.
8. Повна сумісність програмних і апаратних засобів, що використовуються.
9. Гарантований захист інформації від несанкціонованого доступу.
Основні

переваги

інформаційних

систем

із

мережецентричною

архітектурою:
1. Підвищення якості інформації за рахунок інтеграції можливостей усіх
засобів добування інформації про зовнішнє середовище.
2. Потенційне підвищення інформаційної обізнаності на усіх ланках
управління за рахунок доступності усієї необхідної інформації.
3. Можливість перепідпорядкування засобів розвідки у разі виходу з ладу
пунктів (центрів) обробки інформації.
4. Підвищення стійкості, безперервності та живучості управління.
5. Вирішення задачі скритності управління ускладнюється, однак повне
викриття системи управління стає майже неможливим.
6. Об‘єктивним наслідком підвищення ролі самосинхронізації є зниження
кількості ієрархічних рівнів системи, і таким чином має підвищитися
оперативність управління, а отже й ефективність виконання задач системи за
призначенням.
Висновки
1.

Визначено

тенденції

створення

систем

управління

сучасними

телекомунікаційними мережами. Досліджено концепції побудови моделі TMN
Міжнародного союзу електрозв‘язку з питань телекомунікацій (ITU); моделі Smart
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TMN Форуму управління телекомунікаціями (TeleManagement Forum – TM
Forum).
2. Проведено порівняльний аналіз принципів побудови систем управління.
Визначено необхідність розробки нового підходу до побудови систем управління,
тому що мережі більш не є автономними, самодостатніми домініонами, вони
стали частиною бізнесів-процесів. Ключовими концепціями сучасного управління
є наскрізне управління від краю до краю, управління рівнем послуг і управління
відповідно до заданих правил. Наскрізне управління має на увазі можливість
контролю над усіма компонентами бізнес-процесу - включаючи програмне
забезпечення й операційну систему, базу даних і систему транзакцій, сервери і
мейнфрейми, елементи локальної і глобальної мережі - як єдиного цілого.
3. Розглянуто сучасні функціональні блоки управління, функції управління
доступом та операційні системи центру управління.

Операційна система центру

управління виконує функції управління всією мережею доступу для забезпечення
технічного обслуговування усіх наявних компонентів обладнання системи
передачі та комутації. Створює та підтримує зв'язок із операційними системами з
урахуванням основних компонентів QoS, для полегшення управління.
4. Запропоновано перспективні напрямки розвитку системи управління
сучасними інфокомунікаційними мережами та функціональну модель системи
управління мережами телекомунікацій згідно з ідеологією взаємодії відкритих
систем, концепцій TMN та Smаrt TMN. Також однією з перспективних варіантів
побудови є ідеологія побудови мереж SDN (Software-defined Networking), в який
весь інтелект мережі винесено в окрему апаратну/програмну базу, а все
управління трафіком проходить на базі спеціальних протоколів (наприклад,
OpenFlow).
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РОЗДІЛ 2
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ МАРШРУТУ ПЕРЕДАВАННЯ
ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖЕЦЕНТРИЧНИХ СИСИТЕМАХ УПРАВЛІННЯ
Постановка задачі

В системах управління сучасними телекомунікаційними мережами одним з
найбільш важливих параметрів є середня затримка, необхідна для доставки
управляючої інформації до місця призначення [157].
Головною методологічною основою для аналізу затримки є теорія
масового обслуговування. Проте її використання найчастіше потребує
пропозицій для спрощення складного математичного апарату.
Тому в деяких випадках точні кількісні розрахунки затримки виконати
неможливо. Моделі згаданої теорії нерідко стають основою для достатньо
точних апроксимацій затримки, а також дозволяють одержати позитивні та
якісні результати.
Питання математичного моделювання й аналіз варіантів визначення
затримки в інформаційних мережах детально розглянуті в [28]. Наведемо деякі
основні моменти цього дослідження.
Аналізуючи систему управління розглянемо два характерних види мереж:
з комутацією пакетів і комутацією каналів. Перший вид - з комутацією пакетів
через мережу від джерела до одержувача за деяким маршрутом, вибір якого
визначається проектом мережі. У другому - комутація каналів для пари
користувачів (в даному випадку – це об‘єкти системи управління), які повинні
зв'єднуватися між собою, установлюється маршрут передачі від одного до
іншого. Такі параметри, як число і довжина пакетів, що надходять до мережі
або проходять через неї в будь-який момент часу, число викликів, що надходять
на вхід мережі за заданий час, тривалість зайняття, у загальному
випадку
схильні до статистичних змін. Тому, для вивчення їхнього впливу на систему й
одержання відповідних кількісних характеристик системи, повинні
застосовуватися ймовірностні методи. Ключову роль в аналізі мереж відіграє
теорія черг.
Відзначимо, що в оригіналі queneing theory або просто queneing, у науковотехнічній

літературі

широко

розповсюджений

термін

теорія

масового

обслуговування. Науку про застосування теорії черг, або теорію масового
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обслуговування, стосовно задач розрахунку мереж зв'язку, називають теорією
телетрафіка.
У розділі представлено метод розрахунку затримки проходження
інформації через систему управління, що дозволяє знайти залежність цієї
затримки від різних параметрів, які визначають характеристику системи і
структуру системи управління.
2.1. Затримка інформації в одноканальних та багатоканальних системах
з пуассонівським та довільним вхідним потоком і довільним часом
обслуговування
Сучасні інфокомунікаційні технології характеризуються впровадженням
нових методик побудови мережецентричних систем управління ресурсами
інформаційних систем, які спільно використовують інформацію за допомогою
єдиних інтерфейсів, стандартів і протоколів.
Ефективність функціонування такої мережі залежить від затримки при
передачі даних та правильного розподілу пропускної здатності каналу, тому
доцільним є застосування математичних моделей масового обслуговування.
Затримка інформації для одноканальної системи з пуассонівским вхідним
потоком і довільним розподілом часу обслуговування середнє число вимог, що
знаходяться в системі, розподіл тривалості періоду зайнятості та ймовірність того,
що в цьому періоді буде обслуговано дане число вимог.
Припустимо, що

, - ймовірність того, що в довільний момент часу

стаціонарного режиму система знаходиться в стані

. (j = 0, 1, 2), тобто маємо

вимог, які очікують у черзі та знаходяться на обслуговуванні.
Твердження засноване на доказі, де показано, що в стаціонарному стані
ймовірність

збігається з

- ймовірністю того, що в момент закінчення

обслуговування система переходить в стан

. При розгляді систем з груповим

надходженням вимог і груповим обслуговуванням використовується функція
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(2.1)

Припустимо, що
функцію ймовірностей

та

то отримаємо

:
(2.2)

Можна показати, що при
(2.3)

де

математичне очікування часу обслуговування.

Отже,

Отже, остаточно маємо вираз
(2.4)

який справедливий при
Якщо

, то всі ймовірності

дорівнюють нулю, так кожен стан є

нульовим рекурентним станом. Це можна визначити з того, що розглянутий
ланцюг є таким, що не приводиться; отже, всі її стани відносяться до одного і того
ж класу (зокрема,

нульовий рекуррентний стан.)

Загальновідоме завдання визначення функції розподілу тривалості періодів
зайнятості для одноканальної системи. Ці тривалості, описуються випадковими
величинами

і мають взаємно незалежні однакові розподіли,

оскільки в той час, коли канал вільний, не відбувається нічого такого, що могло б
змінити розподіл наступного періоду. Період затримки починається, коли вимога
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надходить на обслуговування, і закінчується, коли завершується обслуговування
останньої вимоги з черги, що утворилася під час цього процесу, якщо
безпосередньо після цього жодна вимога не надходить, і, отже, канал стає
вільним.
Нехай

−

розподіл

тривалості

періоду

зайнятості

одноканальної системи з пуассонівским вхідним потоком з параметром
довільним розподілом часу обслуговування

. Функція

та

не залежить від

того, як виробляється вибір на обслуговування.
Зауважимо, що розподіл суми n періодів зайнятості є n-кратна згортка
функції розподілу

. Відомо, що n-кратної згортка функції розподілу

отримана згорткою функції
функції знову з функцією

з рівною їй функцією, згорткою результуючої
і так далі. Так, якщо написати

то

=

отримаємо двократну згортку функції G (x) у вигляді
(2.5)
і взагалі, n-кратно у згортку
(2.6)
Якщо обчислити

. Тривалість періоду зайнятості можна розділити на

тривалість обслуговування першої вимоги і тривалість періоду зайнятості для
вимог, що надійшли пізніше. Таким чином, якщо тривалість обслуговування
першої вимоги дорівнює у і за цей час надійшло n вимог (ймовірність цієї події
визначається законом Пуассона), то, для детермінованої моделі, ці n вимог можна
розглядати окремо. Перша вимога надходить на обслуговування безпосередньо
після закінчення обслуговування початкової вимоги; якщо за час обслуговування
надійдуть нові вимоги, то всі вони будуть обслужені раніше наступного з решти n
– 1 вимог. Аналогічно є і під час вступу на обслуговування даного вимоги.
Таким чином, n вимог і ті вимоги, які надходять за час їх обслуговування,
забезпечують тривалість періоду зайнятості від моменту часу

до моменту

часу х. Але розподіл тривалості періоду зайнятості Для кожного з цих n вимог
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одно

, а взявши n-кратну згортку, знайдемо

. Цей вислів має

бути помножений на ймовірність надходження n вимог за час у і підсумовано за
всіма n.
Щоб отримати

, цей результат потрібно помножити на

і

проінтегрувати по всіх можливих тривалостях у.
Отже,

(2.7)

Де

Застосувавши перетворення Лапласа-Стілтьєса до останнього рівняння і
ввівши позначення
(2.8)

маємо

де

(2.9)

-

перетворення

Лапласа-Стілтьєса

функції

розподілу

часу

обслуговування. Це функціональне рівняння, якому повинно задовольняти
перетворення Лапласа Стілтьєса функції

для

. Такач приводить

доказ того, що це рівняння однозначно визначає функцію
цієї функції також однозначно визначається

,аз

. Він показав, що вираз для

справедливий тільки в тому випадку, якщо
ймовірністю, яка дорівнює

. Час обслуговування

, можемо мати нескінченну

тривалість. Математичне очікування часу обслуговування дорівнює .
В цьому випадку
та

- спадаюча функція при

. Ця функція диференціюється при

, при цьому
, та

зростає
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монотонно. Маємо

та

. Тоді як

то вона має єдину обернену функцію

при

– монотонна функція,
.

Розглянемо багатоканальну систему з пуассонівским вхідним потоком і
довільним розподілом часу обслуговування, однаковим для всіх каналів, при
обслуговуванні вимог в порядку надходження. Число каналів дорівнює с. В
даному випадку приріст величини
одиночної вимоги, що надійшов за час

не дорівнює часу обслуговування
. В даному випадку це проміжок часу

між початком обслуговування цієї вимоги та моментом часу , коли канал
вперше став вільний, так як для того, щоб вимога очікувала, потрібно, щоб усі
канали були зайняті.
Імовірність того, що зайнятий канал (виключаючи канал, зайнятий
вимогою, що надійшли протягом часу

не звільниться через проміжок часу у

після початку обслуговування цієї вимоги, дорівнює
(2.10)
де - середній час, протягом якого канал зайнятий.
У цьому виразі значення інтеграла дорівнює середньому часу, протягом
якого канал буде залишатися зайнятим після моменту часу . Віношення цих
величин і є шуканої ймовірністю. Виробляючи подальші викладки і
застосувавши правило Лопіталя, отримаємо

.

Таким чином, ймовірність Н (у) того, що всі канали зайняті, дорівнює
ймовірності ВС (у) того, що канал, до якого надійшла дана вимога, залишається
зайнятим протягом часу, що перевершує у, помноженої на ймовірність того, що
інші c − 1 каналів також зайняті протягом часу, що перевершує у,
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(2.11)

В даному випадку функція H(y) відіграє ту ж роль, що і функція

в

разі одноканальної системи.
Як і раніше, розглянемо для N систем, що знаходяться в стаціонарному
стані, зміна часу очікування за час
перебуває між

іw+

. Число систем, в яких час очікування

, дорівнює
(2.12)

З цього числа потрібно відняти число систем, в яких час очікування
перевершує w. В даному випадку це число дорівнює

(2.13)
при х> 0.
Якщо х = 0, то число систем, які за час

переходять до другої групи,

тобто В групу систем, в яких час очікування стає більше w, обчислюється таким
чином.
Якщо вимога що поступає має нульовий час очікування в тих системах, де
знаходиться (0, 1,...,

) вимог. Число таких систем одно NP (O). Тільки ті з

цих систем, в яких знаходиться

вимог, можуть за час

перейти в групу

систем, що мають позитивний час очікування (тобто коли надходить вимога
займає один канал, а в інших каналах знаходиться

інших вимог). Отже, за

цей час виявляться зайнятими всі канали, і знову надходить вимога матиме
позитивний час очікування.
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2.2. Особливості застосування інтегро-диференційного рівняння Такача.
Розподіл Пуассона відіграє ключову роль в теорії масового обслуговування і
являє собою ймовірнісний розподіл дискретного типу. Цей розподіл моделює
випадкову величину, яка являє собою число подій, що сталися за фіксований час,
за умови, що дані події відбуваються з деякою фіксованою середньою
інтенсивністю і незалежно один від одного.
Рівняння Такача дає розподіл часу очікування в системі з пуассоновським
вхідним потоком і довільним розподілом часу обслуговування для перехідного
стану. Рішення рівняння Такача отримується з урахуванням часової залежності, а
потім знаходиться рішення для стаціонарного випадку. Загальне рішення
розглядається для випадку одноканальної системи, для інших випадків його
знаходження пов'язано з великими труднощами.
Розглянемо одноканальний систему з пуассоновским вхідним потоком з
параметром λ і довільним розподілом часу обслуговування (однаковим для всіх
вимог) при обслуговуванні вимог за порядком надходження. При виведенні
рівняння будемо слідувати судженню Декана. Спочатку зробимо зауваження про
те, що функція

, яка описує час очікування в черзі в момент часу t в моменти

надходження нових вимог (за умови не нульового значення часу обслуговування)
має додатні скачки на величину, яка дорівнює часу обслуговування вимоги, що
надійшла щойно. Якщо нові вимоги не поступають, в цьому випадку функція
наближається до нуля с кутовим коефіцієнтом, який дорівнює мінус
одиниці. Маємо марковський процес з безперервним параметром t. Відмітимо,
що функція

– це ймовірність очікування протягом точно встановленого

проміжку часу, а проміжок часу, протягом якого вимога, яка надходить в момент
часу t, повинна очікувати перед надходженням на обслуговування при
обслуговуванні вимог за порядком надходження. Подібні зауваження відносяться
і до випадку багатоканальної системи.
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Виведемо рівняння для одного каналу. Нехай
вимога очікує в черзі протягом часу

− ймовірність того, що

за умови, що воно надійшло в

момент часу t.
Розглянемо велике число N одноканальних систем з однаковим розподілом
вхідного потоку і однаковим розподілом часу обслуговування, які працюють в
один і той самий час. Необхідно виразити P( , t + t) через Р ( , t) і P (

+ t, t).

У момент часу t ці N систем можна розділити на дві групи:
1.

Системи, для яких час очікування

. Кількість їх дорівнює NP

( ,t) (тобто N множиться на частку тих вимог, які очікують протягом часу
.)
2.

Системи, для яких час очікування

. Кількість їх дорівнює N-NP

( ,t).
У момент часу t +t число систем першої групи стає рівним NP (
мінус число тих систем, які мали час очікування

+t, t)

, але внаслідок

надходження вимог в інтервалі t, час очікування в них стає рівним

.

Знайдемо цю величину.
Спочатку визначимо число систем, для яких в момент часу t час очікування
перебуває в проміжку (х, x + dx). Так як Р(х, t) − функція розподілу, то після
диференціювання при
дорівнює

одержимо щільність розподілу. Число цих систем

, якщо

, або NP (0, t), якщо

Передбачається, що: 1) в проміжку часу
перевершить величину

, якщо за час

.
час очікування

надійде одна вимога, і 2) час

обслуговування у цієї вимоги, що додане до х, перевершить w (тобто
отже,

). Тому потрібно помножити число систем, для яких час

очікування дорівнює х, на ймовірність надходження однієї вимоги за час
на

,
, тобто

, і на ймовірність того, що час обслуговування цієї вимоги перевершить w-

х. Якщо щільність розподілу у дорівнює
дорівнює

, то ймовірність останньої події
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Тому для фіксованого значення часу очікування

число систем, які

перейдуть з першої групи в другу, визначається виразом

(2.14)

яке повинно бути підсумоване по всіх x, 0<x<=.
Тут

Якщо х = 0, то вираз для числа систем, які переходять до другої групи (з
часом очікування W (t)>, w) має вигляд
(2.15)

Таким чином
(2.16)

Розділимо обидві частини виразу (2.16) на N, віднімемо P(w,t) з обох частин
рівняння, розділимо на

й перейдемо до межі. Отримаємо
(2.17)

Для малих додатних

застосовується розгортання в ряд
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Рішення даного інтегро-діфферендіального рівняння має відповідати таким
вимогам: P (w, 0) = 1 для всіх w, Р (, t) = 1 для всіх t.
Інтегруємо по частинах, отримаємо
(2.18)
.
Зауважимо, що якщо в (2.17) записати

і взяти в якості

нижньої межі 0 замість +0 (включаючи, таким чином, значення інтеграла в
початковій точці), то отримаємо
(2.19)
.
Це інтегро-диференціальне рівняння Такача справедливо і при заміні  на
(t).
2.3. Час обслуговування, розподілений по експоненціальному закону або
по закону Ерланга.
У систему надходить потік з обмеженою післядією, а час обслуговування має
експоненціальний або ж ерланговський розподіл. Для випадку експоненціального
розподілу часу обслуговування вводиться величина
для обчислення ймовірності

, яка використовується

того, що в момент часу в системі знаходиться

вимог. Крім того, використовуючи перетворення Лапласа, а потім застосовуючи
до зворотнього перетворення методів чисельного інтегрування, знайдемо

.В

окремому випадку результат відповідає рішенню завдання для системи з
пуассонівским вхідним потоком. Для системи з експоненціальним часом
обслуговування знаходиться також розподіл тривалості періоду зайнятості.
Отриманий результат вірний також в разі регулярного вхідного потоку.
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Розглянемо одно канальну систему, в якій проміжки часу між моментами
надходження вимог взаємно незалежні і мають довільний розподіл з щільністю
ймовірності, що дорівнює

, а час обслуговування має експоненціальне

розподілення з параметром  . Обслуговування вимог відбувається в порядку
надходження. Позначимо через
системі знаходиться

ймовірність того, що в момент часу

вимог. Позначимо через

того, що в момент часу

щільність ймовірності

в системі знаходиться n вимог за умови, що остання

вимога надійшла в проміжку часу
ймовірності того, що в проміжку часу
система перейде зі стану
функцію

в

в стан

, а через

− щільність

надійде вимога, в результаті чого
. Маємо

. Введемо також

.

Імовірність того, що в проміжку часу , протягом якого не надходить жодної
вимоги, буде закінчено обслуговування
проміжку часу

вимог за умови, що на початку

число вимог, що знаходяться в системі, було більше , дорівнює
Якщо на початку проміжку часу

в системі знаходиться

вимог, то ймовірність того, що всі вони будуть обслужені за цей проміжок,
дорівнює
(2.20)

Припускаємо, що перша вимога надходить в систему в момент часу
коли в системі немає інших вимог. Дослідження для довільного початкового
стану проводиться аналогічно.
Імовірність того, що в проміжку часу
дорівнює

Перетворення Лапласа цього виразу має вигляд

надійде одна вимога,

,
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(2.21)

Зауважимо, що a
моменту часу

− щільність ймовірності того, що, починаючи з

, наступна вимога надійде в проміжку часу

Отримавши вираз для

.

, покажемо, що цей ряд сходиться для

Потім отримаємо вираз для

.

.

Надходження вимоги в проміжку часу

може виявитися першим після

надходження початкової вимоги в момент часу

з ймовірністю

,

або останнє надходження, попереднє даному, може статися в проміжку часу
з ймовірністю

тa

. Таким чином,

маємо
(2.22)

Перетворення Лапласа
(2.23)

сходиться для

. Припускаємо, що запис у вигляді

(t-0) = a(t) не

викличе труднощів. Крім того, маємо
(2.24)

Перший вираз в правій частині першого рівняння є щільність ймовірності
того, що вимога, що надійшла в проміжку часу

, буде першим після
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моменту часу

. Другий вираз є щільність ймовірності того, що вимога, що

надійшла до цього моменту, скажімо, в проміжку часу
призводить до стану

,

, при якому всі вимоги будуть обслужені до кінця

проміжку часу . Імовірність цієї події повинна бути по всім

і всім ,

теж відноситься і до інших рівнянь.
Візьмемо перетворення Лапласа останнього рівняння. Отримаємо однорідне
рівняння в кінцевих різницях з коефіцієнтами, що не залежать від :
(2.25)

Тут

(2.26)

маємо згортку. Крім того,

є коефіцієнтом при

в розкладанні

перетворення
(2.27)

за ступенями

. У цьому можна переконатися, розклавши праву частину

цього виразу в ряд і написавши інтеграл, перетворенням якого є коефіцієнт при
.
Підставляючи

в рівняння в кінцевих різницях (2.25) і

спрощуючи (2.26) щоб отримати спільне рішення, яке має вигляд

2.4. Різні види дисципліни черги. Випадковий вибір на обслуговування.
В процесі масового обслуговування виникають ситуації, коли утворюються
черги заявок (вимог) на обслуговування. Вирішення цієї проблеми полягає в
поступовому обслуговуванні системи, вимога приєднується до черги інших
вимог. Канал обслуговування вибирає вимогу яка знаходяться в черзі, з тим щоб
приступити до її обслуговування. Після завершення процедури обслуговування
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чергової вимоги канал обслуговування приступає до обслуговування наступної
вимоги, якщо така є в блоці очікування, цикл функціонування системи масового
обслуговування подібного роду повторюється багаторазово протягом усього
періоду роботи вирішуються системи. При цьому передбачається, що перехід
системи на обслуговування чергового вимоги після завершення обслуговування
попередньої вимоги відбувається миттєво, в випадкові моменти часу.
Основними компонентами системи масового обслуговування будь-якого
виду є:
 вхідний потік вступників вимог або заявок на обслуговування;
 дисципліна черги;
 механізм обслуговування.
Для опису вхідного потоку вимог потрібно задати імовірнісний закон, що
визначає послідовність моментів надходження вимог на обслуговування і вказати
кількість таких вимог в кожному черговому надходженні. При цьому, як правило,
оперують поняттям «імовірнісний розподіл моментів надходження вимог».
Дисципліна черги це важливий компонент системи масового обслуговування,
він визначає принцип, відповідно до якого надходять на вхід обслуговуючої
системи вимоги підключаються з черги до процедури обслуговування.
Найчастіше використовуються дисципліни черги, які визначаються наступними
правилами:
 першим прийшов - першим обслуговується;
 прийшов останнім - обслуговується першим;
 випадковий відбір заявок;
 відбір заявок за критерієм пріоритетності;
 обмеження часу очікування моменту настання обслуговування.
Механізм обслуговування визначається характеристиками самої процедури
обслуговування і структурою обслуговуючої системи. До характеристик
процедури обслуговування відносяться: тривалість процедури обслуговування і
кількість вимог, що задовольняються в результаті виконання кожної такої
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процедури. Для аналітичного опису характеристик процедури обслуговування
оперують поняттям «імовірнісний розподіл часу обслуговування вимог.
Слід зазначити, що час обслуговування заявки залежить від характеру самої
заявки або вимог клієнта і від стану і можливостей обслуговуючої системи. У ряді
випадків доводиться також враховувати ймовірність виходу обслуговуючого
приладу після закінчення деякого обмеженого інтервалу часу.
Структура обслуговуючої системи визначається кількістю і взаємним
розташуванням каналів обслуговування. Перш за все слід підкреслити, що
система обслуговування може мати не один канал обслуговування, а кілька;
система такого роду здатна обслуговувати одночасно кілька вимог. В цьому
випадку всі канали обслуговування пропонують одні й ті ж послуги, і, отже,
можна стверджувати, що має місце паралельне обслуговування.
Система обслуговування може складатися з декількох різнотипних каналів
обслуговування, через які має пройти кожне обслуговуємся вимога, тобто в
обслуговуючої
послідовно.

системі

Механізм

процедури

обслуговування

обслуговування

визначає

вимог

реалізуються

характеристики

виходить

(обслугованого) потоку вимог.
Функціональні можливості будь-якої системи масового обслуговування
визначаються наступними основними факторами:
 імовірнісним розподілом моментів надходжень заявок на обслуговування
(одиничних або групових);
 імовірнісним розподілом часу тривалості обслуговування;
 конфігурацією обслуговуючої системи (паралельне, послідовне або
паралельно-послідовне

обслуговування);•

кількістю

і

продуктивністю

обслуговуючих каналів;
 дисципліною черги;
 потужністю джерела вимог.
В якості основних критеріїв ефективності функціонування систем масового
обслуговування в залежності від характеру розв'язуваної задачі можуть
виступати:
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 ймовірність негайного обслуговування надійшла заявки;
 ймовірність відмови в обслуговуванні надійшла заявки;
 відносна і абсолютна пропускна здатність системи;
 середній відсоток заявок, які отримали відмову в обслуговуванні;
 середній час очікування в черзі;
 середня довжина черги;
 середній дохід від функціонування системи в одиницю часу і т. п.
При дослідженні систем масового обслуговування можна встановити
залежності між факторами, що визначають функціональні можливості системи
масового обслуговування, і ефективністю її функціонування.
У більшості випадків всі параметри, що описують системи масового
обслуговування, є випадковими величинами або функціями, тому ці системи
відносяться до стохастичних систем. Випадковий характер потоку заявок (вимог),
а також, в загальному випадку, і тривалості обслуговування приводить до того,
що в системі масового обслуговування відбувається випадковий процес.
За характером випадкового процесу, що відбувається в системі масового
обслуговування (СМО), розрізняють системи марковські і немарковські. У
марковских системах вхідний потік вимог і вихідний потік обслужених вимог
(заявок) є пуассонівским. Пуассонівські потоки дозволяють легко описати і
побудувати математичну модель системи масового обслуговування.
Дані моделі мають досить прості рішення, тому більшість відомих додатків
теорії масового обслуговування використовують марковську схему. У разі
немарковського процесу задачі дослідження систем масового обслуговування
значно ускладнюються і вимагають застосування статистичного моделювання та
чисельних методів.
Незалежно від характеру процесу, що протікає в системі масового
обслуговування, розрізняють два основних види СМО:
 системи з відмовами, в яких заявка, що надійшла в систему в момент, коли
всі канали зайняті, отримує відмову і відразу ж залишає чергу;
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 системи з очікуванням (чергою), в яких заявка, що надійшла в момент,
коли всі канали обслуговування зайняті, стає в чергу і чекає, поки не звільниться
один з каналів.
Системи масового обслуговування з очікуванням діляться на системи з
обмеженим очікуванням і системи з необмеженим очікуванням. У системах з
обмеженим очікуванням може обмежуватися довжиною черги та часом
перебування в черзі. У системах з необмеженим очікуванням заявка, що стоїть в
черзі, чекає обслуговування необмежено довго, тобто поки не підійде черга.
Всі системи масового обслуговування розрізняють за кількістю каналів
обслуговування одноканальні та багатоканальні системи.
Найчастіше системи масового обслуговування виступають в якості змішаних
систем. Важливим питанням в теорії черг є система з вибіркою з черги за
принципом FCFS (перший прийшов - перший обслужений). Однак значний
інтерес викликає і інший принцип - випадковий вибір з черги (RANDOM).
Різні підходи до цього завдання пропонуються

та обговорюються чисто

марковскі системи M/M/n. Зокрема, в них виводяться формули для коефіцієнтів
збільшення вищих моментів часу очікування в порівнянні з дисципліною FCFS:

У

момент

відходу обслугованого

вимоги, який

відбувається

після

надходження очікує вимоги, дана вимога буде знаходитися в системі разом з
іншими ймовірністю

, якщо в момент відходу, безпосередньо що

передував влаштуванню даної вимоги, в системі перебувало k вимог (k = 0, ..., n) і
до закінчення обслуговування наступного вимоги надійшло ще

вимог.

Маємо:
(2.28)

73
Цей вислів є рівнянням Кроммеліна для

, і, отже,
(2.29)

Позначимо через

, ймовірність того, що час очікування не перевищує

за умови, що очікує вимога є одним з

вимог, які очікують початку

обслуговування в момент, коли відбувається відхід першого обслугованої
вимоги після надходження даної вимоги в систему.
Тоді

(2.30)

Але проміжок часу між моментом надходження даної вимоги і моментом
догляду першого обслугованого вимоги однозначно визначається розподілом
пуассоновского вхідного потоку в інтервалі обслуговування і не залежить від
тривалості

очікування

в

майбутньому

внаслідок

того,

що

вибір

на

обслуговування проводиться випадковим чином.
В багатоканальних системах ймовірність того, що очікує вимога надійдена
обслуговування, залежить від числа вимог, що очікують в цей час, і не залежить
від того, скільки часу це вимога вже чекало.
Виявляється, що чим довше вимога очікує, тим менше ймовірність того, що
воно буде обслуговуватись в подальшому проміжку часу t.
2.5. Багатофазове обслуговування. Вихідний потік системи.
Проблема розвитку теорії телетрафика шляхом її збагачення новими
методами аналізу і синтезу систем розподіли інформації, які функціонують в
умовах обслуговування реальних потоків трафіку, є особливо актуальною в
сучасних умовах конвергенції мереж і побудови на цій основі мереж нового
покоління NGN. Така постановка завдання відповідає загальному підходу,
прийнятому в міжнародній практиці і сформульованому в рекомендаціях ITU.
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Базова модель системи масового обслуговування представляється як A/B/m/r/.
Згідно такою формою запису базова математична модель СМО описується
набором символів:
перший A – функція розподілу інтервалів часу між вимогами;
другий B – функція розподілу тривалості обслуговування;
третій m– кількість обслуговуючих пристроїв;
четвертий r– кількість місць очікуваннянеобов'язковий).
Тобто, 3-й і 4-й символи характеризують схема і дисципліна обслуговування
запитів.
Для опису інтервалу часу між сусідніми вимогами або тривалості
обслуговування застосовуються різні закони. Найчастіше використовуються
розподіли, дані нижче і позначені буквами:
– M – експоненціальний (M – марківська модель) – коэф. вар. vx = 1;
– H – гіперекспоненціальний (Hyper-exponential) – вар.vx = 1 . е;
– D – детермінований (Determined) – коэф. вар.vx = 0;
– U – рівномірний (Uniform) – коэф. вар. vx = 0,58;
– E – розподіл Ерланга – коэф. вар.vx = 0 . 1;
– G – довільний або узагальнений (General).
В будь-якій СМО вимога в процесі обслуговування може пройти всі фази
(послідовні канали) аж до останньої або може поступити на обслуговування в
певну фазу.
Система

з

багатофазовим

обслуговуванням

відповідає

системі

з

послідовними каналами, при цьому можливі два варіанти:
– відсутність очікування перед всіма каналами, окрім першого. Нова вимога
допускається на обслуговування після того, як попередня вимога пройде всі фази
обслуговування.
– очікуваннявирішується перед різними фазами.
Дисципліна обслуговування потоку вимог визначає правила обслуговування і
долю вимог при їх надходженні в систему. Розрізняють такі типи СМО, які
визначаються способом обслуговування вимог:
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1. Системи з втратами – вимоги, які під час вступу до системи не знаходять
в ній жодного вільного сервера, дістають відмову в обслуговуванні і втрачаються.
2. Системи з чергами – вимоги, які не можуть бути обслужені відразу із-за
зайнятості всіх серверів системи, стають в чергу, і за допомогою деякої
дисципліни обслуговування черги визначається, в якому порядку чекаючі вимоги
вибираються з черги для обслуговування.
Найбільш поширеними дисциплінами обслуговування черги є:
– FF (FIFO – first in first out) – вимоги з черги обслуговуються в порядку їх
надходження (впорядкована черга);
– LF (LIFO – last in first out) – кожного разу перевага для обслуговування має
вимога, що поступила в чергу останньою;
– SR (SIRO – service in random order) – следующее требование для
обслуживания из очереди выбирается случайно (случайная очередь).
3. Комбіновані системи з чергами і втратами (системи з чергою при
обмеженнях).
4. Пріоритетні системи – для вимог передбачені різні пріоритети в
обслуговуванні. Якщо вимога, яка поступила, має високий пріоритет, а всі
сервери зайняті, то воно або займає одне з перших місць в черзі, або тимчасово
припиняє обслуговування вимоги низького пріоритету і займає його місце в
сервері. При цьому можуть бути застосовані такі пріоритетні правила:
– абсолютний пріоритет з перериванням (pre-emptive discipline) – вимогу
високого пріоритету перериває обслуговування вимоги низького пріоритету.
Можливо: абсолютний пріоритет з втратами (pre-emptive loss discipline),
абсолютний пріоритет з дообслуговуванням (pre-emptive resume discipline) і
абсолютний з обслуговуванням спочатку (pre-emptive repeat different discipline);
– відносний пріоритет (head of the line priority discipline) – вимога вищого
пріоритету стане в початок в черзі без переривання.
Змішані пріоритети зумовлюють вибір абсолютного або відносного
пріоритетного правила залежно від вже реалізованої частини тривалості
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обслуговування, а динамічні – залежно від типу поточних вимог і співвідношення
кількості вимог різних пріоритетів, який є в серверах і в черзі.
Щодо моделей СМО багатофазного обслуговування дослідженню підлягають
традиційні системи з втратами M/M/m, системи з необмеженою чергою M/M/m/∞,
системи з обмеженою чергою M/M/m/r тощо.
Однак слід зауважити, що на даний час особливо актуальноюзадачею є аналіз
СМО

в

умовах

реального

потоку

вимог

–

моделі

обслуговування

мультисервісного трафіка.
Інтегральний характер мультисервісних мереж з широким спектром послуг
зумовлює різнорідність трафіку, яка сильно змінює його параметри і математичну
модель.
Трафік мультисервисных мереж з комутацією пакетів має пульсуючий
характер, він характеризується наявністю довгострокових залежностей в
інтенсивності навантаження і істотною відмінністю статистичних властивостей
потоків пакетів від пуассоновского потоку. За адекватну модель потоків в таких
мережах вважаються самоподібні (self-similarity) процеси, де вхідний потік
описується фрактальним броунівським рухом (модель fBM). Проте, дослідження
характеристик якості обслуговування СРІ в цих умовах є дуже складним
математичним завданням. Причиною тому є слабка формалізованість моделі
самоподібних потоків, внаслідок чого і неможливо отримати аналітично
обгрунтовані результати для оцінки параметрів QoS в системах розподілу
інформації. Для односерверної системи з нескінченною чергою і постійним часом
обслуговування (модель fBM/D/1/∞).
У мультисервісних пакетних мережах зв'язку вхідні інформаційні потоки
можуть мати постійну (CBR), змінну (VBR) і змішану бітову швидкість, від чого
математична модель потоку може бути від простої пуассоновской до складної
моделі фрактальних процесів (самоподобный трафік). Закон розподілу інтервалу
часу між вимогами в цих потоках може бути довільний і тому в узагальненій
моделі резонно досліджувати узагальнений (G) вид розподілу випадкової
величини цього інтервалу. Довжина пакетів кожною із служб загальній для них
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мультисервисной мережі (остюда і тривалість обслуговування) може бути різною
– для одних служб постійною, а для інших – змінній.
У мультисервісних мережах зв'язку трафік має складну структуру, що
вимагає для свого опису істотного ускладнення математичної моделі потоку
вимог. Закон розподілу інтервалу часу між вимогами в цих потоках може бути
довільний, і тому в моделі обслуговуючою мультисервісний трафік, резонно
досліджувати узагальнений (G) вид розподілу випадкової величини цього
інтервалу. Це, насамперед, системи з необмеженою чергою G/D/1/ , G/M/1/ ,
G/G/1/ .
Важливим питанням систем зпослідовними каналами, є розподіл потоку
одного каналу, який потім євхідним потоком для наступного каналу. Відмітимо,
що розподіл потоку системи, що знаходиться в стаціонарному вихідному стані, не
залежить від вибранної дисципліни черги. Для стаціонарного стану системи
М/М/с показано, що проміжки часу між вимогами, що покидають систему,
взаємно незалежні. У цій системі обслужені вимоги, що покидають систему,
утворюють пуассонівський потік з тим же параметром λ, який характеризує
розподіл вхідного потоку.
У багатоканальній системі з постійними проміжками часу між вимогами, що
покидають систему, і постійним часом обслуговування вихідний потік (якщо є
черга) також є постійним. Експоненціальному розподілу проміжків часу між
поступаючими вимогами і експоненціальному розподілу часу обслуговування
відповідає розподіл згідно із законом χ-квадрат з двома ступенями свободи, а
постійним проміжкам часу між моментами надходження вимог і постійному часу
обслуговування відповідає розподіл по закону χ-квадрат знескінченним числом
ступенів свободи.
2.6. Багатоканальна система з послідовними і паралельними каналами.
Розглянемо

послідовних фаз з чергою перед кожною фазою і необмеженим

пуасонівським потоком, що надходить в кожну фазу, -та фаза, де -будь-яке
число, що складається з

паралельних каналів з експоненціальним часом
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обслуговування з параметром

таким чином, ймовірність того, що за час

закінчено обслуговування одного з
при
При

буде

вимог, що знаходяться в -й фазі, дорівнює

і дорівнює

при

.

рівняння для стаціонарного стану мають

вигляд
(2.31)

Якщо будь-який з аргументів є негативним, то ймовірність дорівнює нулю і
остання сума не містить елементів з -1 і містить один елемент з +1. Крім того,
(2.32)
(2.33)
Рішення має вигляд
(2.34)

(2.35)

Так як сума за всіма значеннями

повинна дорівнювати одиниці, то

Отримаємо
(2.36)
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та

(2.37)

Розподіл ймовірностей для будь-якої фази находиться шляхом підсумування
по числу вимог, що знаходяться всіх інших фазах. Звідси ймовірність того, що в
-й фазі є

вимог, що дорівнює

Щоб знайти ймовірність того, що в j-й фазі знаходиться
що

вимог, визначимо,

. Цей результат можна отримати також, вирішуючи завдання для

системи з паралельними каналами при
Визначаємо

.

, для одного з послідовних каналів отримаємо
(2.38)

(2.39)

Внаслідок того що фази взаємно незалежні, ймовірність того, що в j-й фазі
знаходиться

вимог, дорівнює
(2.40)

Середнє число вимог, що знаходяться в цій фазі, становить
(2.41)

Середнє число вимог, що знаходяться на обслуговуванні j-й фазі, дорівнює
(2.42)

Середнє число вимог, що очікують початку обслуговування -й фазі, дорівнює
(2.43)
Математичне очікування число вимог, що знаходяться в системі, дорівнює
сумі математичних очікувань числа вимог, що знаходяться в фазах.
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Розподіл часу очікування для клієнта, що надходить з

-ї фази в -ту фазу,

як показано для одно канальної системи, має вигляд
(2.44)

Імовірність відсутності очікування в -й фазі, дорівнює

, а ймовірність

очікування, коли система зайнята,
(2.45)
При
очікує

Нехай

-ймовірність того, що в системі

вимог. Тоді
(2.46)

де

.
2.7.

Елементи

теорії

відновлення

інформації.

Дискретний

та

непереривний процеси відновлення інформації в системах управління.
У теорії відновлення розглядаються, головним чином, властивості процесу
заміни елементів, які виходять з ладу і замінюються новими. коли елемент
виходить з ладу, він замінюється новим; коли виходить з ладу і цей елемент, то
його знову замінюють і т.д. зазвичай являє інтерес середнє число відновлень за
проміжок часу і його дисперсія.
Процес

відновлення

є

послідовність

взаємно

невід'ємних однаково розподілених випадкових величин

незалежних
, тут

позначає тривалість існування елемента, що вводиться при i-й заміні.
Так, проміжки часу між вимогами, які надходять в систему масового
обслуговування відповідно до пуассонівського розподілу з параметром
λ, утворюють процес відновлення з загальним законом розподілу
. Потік
відновлення.

з обмеженою післядією також є процесом

Більшість

глибоких

результатів

теорії

відновлення

пов'язано з асимптотичною поведінкою функцій, так як зазвичай
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становить

інтерес

поведінка

функції

відновлення

для

тривалих

проміжків часу.
Запишемо n-у часткову суму у вигляді

тоді

буде моментом часу, в який відбувається n-е відновлення. Іноді додається
додаткова невід‘ємна випадкова величина

, яка не залежить від

випадку отримуємо загальний процес відновлення

, де

. В цьому
– залишкова

тривалість існування елемента вихідної сукупності, наявного в початковий
момент часу.
Опустимо умови невід'ємності

, отримаємо узагальнений процес

відновлення. Позначивши через Z1, першу невід'ємну часткову суму, а через Z1 +
... + Zk першу невід'ємну часткову суму Sn, велику Z1 + ... + Zk-1. Блекуелл привів
цей випадок до звичайного процесу відновлення

. Отримані таким способом

Zn є невід'ємними однаково розподіленими випадковими величинами.
Сміт [770] позначив через
якої

найбільше значення випадкової величини n, для

. Він показав, що процес відновлення є окремий випадок процесу

випадкового блукання при наявності поглинаючих бар'єрів, коли відбір величин
триває до тих пір, поки

в перший раз не перевищить t, a

– такий

обсяг вибірки, при якому відбувається зупинка. Теорія випадкового блукання
призводить до таких результатів, як існування кінцевих моментів всіх порядків
випадкової величини Nt, але інші методи дають більш сильні результати. У разі
безперервного процесу розглядається функція відновлення U (t) ≡ E (Nt).
Дискретний процес відновлення
Спочатку розглянемо випадок, коли час розділено на дискретні проміжки.
Нехай

– ймовірність того, що новий елемент, встановлений в даний момент

часу, вийде з ладу рівно через n тимчасових одиниць. Можна прийняти
допущення, що тривалість існування елемента позитивна, і тому

.

Передбачається, що заміна елементів проводиться без перерви, і, як тільки
елемент виходить з ладу, він замінюється новим; при цьому загальне число
елементів не зменшується. Допускається, що вихідна кінцева сукупність
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елементів, що дорівнює N, не обов'язково повинна складатися тільки з нових
елементів. Так, якщо спочатку є
дорівнює

k

елементів, тривалість існування k яких

тимчасовим

одиницям,

то

Зауважимо, що тривалість існування k може приймати будь-яке значення.
В даному випадку для будь-яких проміжків часу відновлення полягає в заміні
елементів, які самі замінили інші елементи. Нехай

– середнє число

елементів, які в момент часу n були замінені (і + 1) -й раз. Маємо наступне
співвідношення між числом елементів, що замінюються (і +1) -й. Раз, і числом
елементів, що замінюються і-й раз:
(1)

Щоб показати, що це співвідношення справедливо, зауважимо, що в момент
часу n замінюються (i + 1) -й раз ті елементи, які до моменту часу n були замінені
і раз та до моменту часу n вийшли з ладу. З числа елементів, встановлених і-й раз
в момент часу n – k (0 ≤ k ≤ n), до моменту часу n вийде з ладу g i (h - k) ak
елементів. Таким чином, число елементів, що замінюються (i + 1) -й раз,
визначається підсумовуванням по k. Це дає наведене вище співвідношення.
Якщо позначити середнє число відновлень, вироблених в момент часу n,
через
(2)

то, підсумувавши рівність (1) по і, отримаємо середнє число елементів,
замінених в момент часу n:
(3)
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Тут g1 (n) – середня кількість елементів вихідної сукупності (яка дорівнює
сумі чисел ck), замінених в момент часу n. У даному випадку можна припустити,
що u0=0. Значення аk були визначені тільки для нових елементів. У вихідній
сукупності можуть перебувати також елементи, що були у вжитку. Імовірність
того, що в момент часу n такий елемент (з тривалістю існування, що дорівнює k
тимчасовим одиницям, яка вже закінчилася) виходить з ладу, залежить від r k,
ймовірності того, що тривалість існування елемента більше k тимчасових
одиниць, тобто

, якщо

– така функція

розподілу, що Σan = 1. Таким чином, ймовірність того, що в момент n з ладу вийде
елемент, який прослужив k тимчасових одиниць, дорівнює
(4)
Так як є ck елементів, тривалість існування яких вже перевищила k, то
середнє число таких елементів, які потребують заміни в момент n одно
(5)
Якщо підсумувати по всіх можливих значеннях k, то отримаємо середнє
число елементів вихідної сукупності, замінених в момент часу n. Таким чином,
(6)

і остаточно отримаємо вираз для середнього числа відновлень в момент часу
n у вигляді
(7)

Де

.

Припустимо, що при заміні елементів в дискретні моменти часу ймовірність
того, що тривалість існування елемента дорівнює k тимчасовим одиницям, має
біноміальний розподіл

, де m дорівнює п‘яти часовим

одиницям, а ймовірність того, що тривалість існування елемента не менше однієї
часової одиниці, дорівнює 0,75. Припустимо також, що вихідна сукупність
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складається з 100 елементів, з яких спочатку 10 елементів були новими, 15
пропрацювали протягом однієї часової одиниці, 25 – протягом трьох часових
одиниць, а 50 – протягом чотирьох часових одиниць. Зауважимо, що жоден
елемент не може існувати більше п'яти часових одиниць. За допомогою
біноміального розподілу з точністю до двох десяткових знаків знаходимо
значення аn, які будемо вважати точними. Так, а0 = 0; а1 = 0,01; а2 = 0,09; а3 = 0,26;
а4 = 0,40; а5 = 0,24. Ясно, що при n > 5 маємо аn = 0. Тоді r0 = 1; r1 = 0,99; r2 = 0,90;
r3 = 0,64;

r4 = 0,24 і r5 = 0.

Використовуючи наявну інформацію про вихідну сукупність, запишемо c0 =
10, так як спочатку 10 елементів мали нульовий термін служби. Аналогічно, c 1 =
15, c2 = 0, c3 = 25, c4 = 50. Максимальна тривалість існування була прийнята
рівною п'яти часовим одиницям. Отже, не можна брати до уваги елементи,
тривалість існування яких дорівнює п'яти одиницям, так як вони вже вийшли з
ладу.
Крім того, маємо

аналогічно:
g1 (2) = 14,21,
g1 (3) = 8,66,
g1 (4) = 7,63,
g1 (5) = 2,4.
Зауважимо, що якщо потрібно обчислити середнє число відновлень для
кожного моменту часу, то можна записати вирази для похідних функцій a(s) і b(s),
які дають можливість визначити u(s), звідки можна отримати все значення u n.
Якщо коріння знаменника u(s) відомі, то u(s) можна розкласти на прості дроби
(кожну з яких можна розкласти в ряд); потім проводиться групування
коефіцієнтів, що містять sn. Цей коефіцієнт дорівнює un. Загальна кількість
відновлень дорівнює сумі значень un, отриманих при s → 1 в u(s).
Перший вираз в правій частині формули (7) є згортка послідовностей
.

Введемо

похідні

і

функції:
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Застосувавши похідну функцію до рівнянь (7) і згадавши, що виробляє функція
згортки є твір виробляють функцій двох складових, отримаємо
Отже,
(8)
і

(9)

Зауважимо наступне.
1. Ряди, що визначають

і

, сходяться при

, так як їх

коефіцієнти обмежені.
2.

Якщо є фіксована верхня межа довговічності, то виробляє функція a(s)

стає поліномом щодо s і її існування гарантується. Цей випадок має найбільше
практичне застосування.
3.

Загальна кількість відновлень для всіх моментів часу виражається через

Цей ряд сходиться, якщо

, що можна бачити з (8).

Таким чином, загальне число відновлень в будь-який момент часу прагне до
числа елементів вихідної сукупності, поділеній на середню тривалість існування
елемента. У разі періодичного процесу в межі і при а(1) = 1 послідовність стає
періодичною:

при n →  , де n - період.
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4.

Позначимо через

число елементів, тривалість існування яких в

момент часу n становить k часових одиниць. Це число дорівнює загальній
кількості елементів, які були встановлені в момент часу n – k і до моменту часу n
не вийшли з ладу. Таким чином,
5.

(10)
Якщо k > n, то в нульовий момент часу ці елементи можуть мати тривалість

існування, що дорівнює k – n часовим одиницям, і не вийти з ладу до моменту
часу n, а саме
(11)

Таким чином, розподіл граничної тривалості існування одно
(12)
і не залежить від розподілу вихідної тривалості існування.
Безперервний процес відновлення
Для безперервного процесу відновлення позначимо ймовірність виходу
елемента з ладу в проміжку часу

через

f;

для

.

Отримаємо наступне співвідношення між числом елементів, що замінюються
-й раз, і числом елементів, що замінюються i-й раз в момент часу t:
(13)

так як з

- елементів, замінених i-й раз в момент часу

проміжку часу х вийде з ладу

, до кінця

елементів.

Якщо введемо функцію
(14)

то, як і раніше, отримаємо середнє число відновлень в проміжку

:
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(15)

Якщо допустити, що вихідна сукупність складається з N елементів, то
ймовірність того, що в проміжку часу

відбудеться перша заміна

елементів цієї сукупності, дорівнює
(16)
Якщо розглянути сукупність N = 1 і оцінити кількість відновлень в проміжку
часу

, отримаємо
(17)

Цей вислів показує середнє число відновлень в проміжку часу (t, t + dt).
Сумарне середнє число відновлень за час t описується функцією відновлення, яка
визначається з інтегрального рівняння теорії відновлення
(18)

= +0

( ).

Зауважимо, що

– перший момент випадкової величини

, тобто

, а значить
(19)

Для існування

не потрібно, щоб функція

безперервної, отже, існування

була абсолютно

не обов'язково. Якщо функція

відома, то можна визначити всі характеристики процесу відновлення.
ВИСНОВКИ
1. В даний час у високорозвинених країнах світу реалізується концепція
побудови

складних

розподілених

систем

управління,

що

заснована

на
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мережецентричних

принципах

високотехнологічних

систем.

організації

Головною

взаємодії

метою

компонентів

реалізації

концепції

є

впровадження перспективних інформаційних технологій в сферу повсякденної
діяльності органів управління. Основні заходи здійснюються в трьох ключових
областях: розгортання сучасних систем комунікацій, розробка перспективних
систем обробки, аналізу і розподілу інформації, розробки уніфікованих форматів
обміну

даними,

формування

когнітивної

сфери,

що

стосується

питань

реорганізації структури систем, а також технологій роботи персоналу та
прийняття управлінських рішень.
2. У роботі сконцентрована увага на технічних системах, зокрема системах
моніторингу рухомих повітряних, наземних та надводних об‘єктів, які постійно
змінюють своє положення у просторі та характеристики руху у реальному часі. До
особливостей таких систем слід віднести значну кількість об‘єктів спостереження,
різнорідність та просторовий розподіл джерел інформації на значній території,
значні потоки вхідних даних у реальному часі, необхідність об‘єднання отриманої
інформації та орієнтування на сучасні технології обробки інформації.
3.

Суттєве

збільшення

потоків

вихідної

інформації

у

системах

з

мережецентричною організацією за рахунок побудови єдиного інформаційного
простору, багаторазове дублювання і наявність різнорідної інформації про одні й
ті ж об‘єкти або явища, наявність нерівноточної та недостовірної інформації
викликають необхідність у подальшому розвитку архітектури та методів
побудови систем збору і обробки інформації (систем моніторингу) про об‘єкти
спостереження.
4. За результатами аналізу основних питань створення та застосування
систем моніторингу рухомих об‘єктів, що засновані на мережецентричній
архітектурі, виявлено особливості систем моніторингу з мережецентричною
архітектурою, наведено загальні характеристики систем цього класу, розглянуто
функціональну структуру і основні структурні елементи, розглянуто основні
положення і методи організації взаємодії, запропоновано архітектуру системи
моніторингу.
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5. Розроблено методичні засади об‘єднання нерівноточної та різнорідної
інформації і розподілу агрегованих даних між споживачами в системах з
мережецентричною організацією.

Проведено аналіз особливостей процесів

обробки інформації в розподілених системах моніторингу з мережецентричною
організацією, розроблено методи об‘єднання нерівноточної різнорідної інформації
від множини джерел за множиною якісних і кількісних ознак, запропоновано
методику розпізнавання комплексних (багатоелементних) об‘єктів спостереження
на основі апарату нечіткого інтегрування.
6. Запропоновано вирішення задачі групування РО на основі методу
кластеризації – «найближчого сусіда». У даному підході, на відміну від
класичного вирішення, при формуванні кластерів не використовуються їх
розраховані центри, а визначається відстань від поточного елемента множини до
границь існуючих кластерів. Крім того, запропоновано модифікацію методу, яка
полягає у збереженні та аналізі «холостих» кроків кластеризації для визначення
стійких станів (стійких проміжних результатів) кластеризації. Найбільш стійку
кількість кластерів (груп об‘єктів) запропоновано визначати за середньозваженим
значенням кількості «холостих» кроків. Перевагами запропонованого підходу є
його аналітична простота та можливість отримання результатів кластеризації
автоматично без участі оператора, незалежність результатів кластеризації від
початку та порядку аналізу об‘єктів кластеризації, можливість «правильного»
групування «ланцюгоподібних» групових об‘єктів. Даний підхід не виключає
застосування для зупинки процесу кластеризації інших відомих критеріїв.
7. Запропоновано підхід до групування рухомих об‘єктів спостереження,
який відрізняється від існуючих способів використанням для його реалізації
методу вроцлавської таксономії із побудовою оптимального дендрита за
критерієм мінімальної загальної довжини ребер, що поєднують об‘єкти
групування. Такий підхід є більш складним з точки зору практичної реалізації (у
порівнянні із методом «найближчого сусіда»), однак потребує менших обсягів
обчислень, а отже, є більш швидким.
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8. Запропоновано
(багатоелементних)

для

вирішення

об‘єктів

задачі

спостереження,

розпізнавання
що

комплексних

описуються

множинами

різнорідних ознак, використовувати методи теорії кластеризації. Для їх
застосування розроблено відповідну загальну методику. При цьому, для
визначення близькості «образу» комплексного об‘єкта, який складається з
множини ознак, отриманих від засобів розвідки, до певного класу об‘єктів
(еталону),

запропоновано

використовувати

універсальну

міру

близькості

Журавльова, що дозволяє враховувати різну фізичну природу ознак, які можуть
бути виражені як у кількісній, так і якісній формі.
9. Враховуючи наявність різного роду невизначеності щодо об‘єктів розвідки
та отриманих значень їх ознак від засобів розвідки системи моніторингу, для
вирішення

задачі

розпізнавання

комплексних

об‘єктів

пропонується

використовувати нечітке інтегрування за мірою Сугено. Для вирішення цієї задачі
розроблено загальну методику, працездатність якої перевірено на практичному
прикладі. Застосування такого підходу, на відміну від використання метода
аналізу ієрархій, дозволяє отримати оцінку ступеня відповідності (схожості)
«образу» комплексного об‘єкта з еталоном, незалежну від оцінок інших «образів».
Застосування

нечіткого

інтегралу,

як

і

відстані

Журавльова,

також

є

універсальним з точки зору можливості згортки як кількісних, так і якісних ознак,
що дозволяє оперувати різнорідними ознаками рухомих об‘єктів.
10. Показано, що саме принцип розподілу даних між споживачами відрізняє
мережецентричну систему від будь-якої іншої системи. В мережецентричній
системі будь-який споживач може мати інформацію (або послуги), яка
знаходиться в даній інтегрованої мережі. Незважаючи на певну наявність
горизонтальних зв‘язків в мережецентричній системі, а також можливість надання
інформації усім споживачам, в реальності інформація потрібна кожному
споживачу лише в частині, що його стосується. Насамперед, це відноситься до
систем військового призначення.
11. Розроблено технологію формування єдиного інформаційного простору
для забезпечення прийняття рішень, розглянуто основні питання забезпечення
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ситуаційної обізнаності всіх ланок управління, методи об‘єднання даних в
інтегрованій системі збору, обробки та об‘єднання інформації для створення ЄІП,
запропоновано моделі і технології відображення результатів моніторингу для
різних ланок системи управління.
12. Запропоновано тривимірну модель побудови ЄІФП, яка розглядає єдиний
інформаційно-функціональний простір АС з мережецентричною архітектурою як
просторово організоване технологічне середовище реалізації процесів управління,
що

забезпечує їх оперативність, безперервність, скритність, стійкість і

обґрунтованість за рахунок надання послуг з обробки інформаційних ресурсів,
необхідних і достатніх для вирішення всіх завдань органів управління системи.
13. Розроблено методику формування адаптивних інформаційних моделей,
що дозволяє досягти компромісу між повнотою інформації, яку необхідно
відобразити, і можливістю її обробки оператором в обмежений час. В результаті
значно зменшується об‘єм інформаційної моделі за рахунок відбору найбільш
важливої інформації, а це в свою чергу дозволяє зменшити час відображення
обстановки, не погіршуючи якість роботи оператора.
14. Проаналізовано

і

запропоновано

підходи

для

реалізації

системи

іменування об‘єктів мережецентричної системи, синхронізації процесів. Для
забезпечення доступу до спільних ресурсів в мережецентричній системі
передбачено механізм взаємних виключень, який буде гарантувати, що в кожний
момент часу тільки один процес має доступ до ресурсу. Порівняння алгоритмів
паралельного

виконання

розподілених

транзакцій

дозволяє

обрати

клас

алгоритмів, що задовольняють вимогам інформаційного обміну в АС моніторингу
динамічних об‘єктів.
15. На основі аналізу методів реплікації даних для розподілених систем з
високим рівнем масштабованості, обрано клас моделей несуперечливості даних та
протоколів оновлення реплік для застосування в АС моніторингу рухомих
об‘єктів, які здатні забезпечити заданий рівень несуперечливості як для
стаціонарних, так і для мобільних користувачів розподіленої бази даних.
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16. Для проектування автоматизованих систем реального часу запропоновано
використовувати методологію дискретно-подієвого моделювання об‘єкту і його
необхідної поведінки (специфікації). Методологія заснована на використанні для
аналізу

функціональності

і

узгодженості

моделі

структурованої

ДПС.

Запропоновано метод синтезу моделі мережі Петрі Sp по ДПС, що моделює
процеси в об‘єкті, техніку аналізу Sp і метод синтезу керуючої мережі супервізора
Sс .
17. На основі аналізу сучасних мережевих архітектур і технологій їх
реалізації, запропоновано загальну архітектуру комунікаційної системи, яка до
свого складу включає два рівні: магістрально-опорну мережу і мережу доступу.
Розглянуто основні види мережевої архітектури бездротових стільникових мереж
залежно від функціональності вузлів: інфраструктурні (опорні) мережі; клієнтські
стільникові мережі.
18. Для дослідження надійності бездротових стільникових мереж розроблено
математичні моделі: модель надійності передачі пакета даних між двома вузлами,
модель надійності комунікаційного середовища між двома вузлами, модель
надійності вузла, модель впливу ефекту прихованого вузла. Отримання кількісних
оцінок параметрів надійності мереж
імітаційного моделювання.

здійснювалось із використанням

Виконано аналіз та вибір системи імітаційного

моделювання мереж. У якості системи імітаційного моделювання запропоновано
використовувати систему Castalia.
19. Показано, що якість управління в системах з мережецентричною
архітектурою істотно залежить від кількості наявної інформації, на підставі якої
приймаються рішення і формуються управляючі дії. Виникає спільне завдання
оптимізації оперативності управління та інформованості в умовах розподіленого
комунікаційного середовища з обмеженими пропускними здатностями каналів
передачі даних. В якості цільової функції задачі оптимізації пропонується вибрати
величину навантаження, що обслуговується, тобто тієї частини інформації, яка
може бути пропущена мережею в умовах обмеженої пропускної здатності.
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20. В

термінах

теорії

телетрафіку

побудовано

імовірнісну

модель

обслуговування трафіка і розроблено метод аналізу імовірнісних характеристик
комунікаційної системи. Формули для окремої ланки мережі представлено в
аналітичному вигляді, зручному для аналізу мережевої моделі з урахуванням
маршрутизації трафіка.
21. Проведено

дослідження

комунікаційної

мережі

з

використанням

симулятора Dynamips. Виконано ряд експериментів з метою дослідження
характеристик проходження пакетів по мережі, а також для перевірки
працездатності моделі мережі, виконання вимог QoS (якості обслуговування) і
захищеності клієнтських даних, що передаються від інших клієнтів мережі.
Результати експериментів показали, що побудована модель мережі працездатна і
дозволяє досліджувати основні характеристики комунікаційної мережі систем
моніторингу з мережецентричною архітектурою.
Таким чином, результати дослідження у сукупності вдосконалюють
методику визначення маршруту передавання інформації в мережецентричних
системах управління, яка орієнтована на залучення у процес досягнення спільної
мети всіх компонент системи і на доступність будь-якої інформації, необхідної
для прийняття управлінського рішення. Результати досліджень мають суттєве
значення для систем державного управління, систем негайного реагування на
природні явища Державної служби з надзвичайних ситуацій, систем логістики
постачань вантажів і товарів Міністерства інфраструктури, корпоративних
інформаційних систем, систем управління Збройних Сил та ін.
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РОЗДІЛ 3
ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА
АНАЛІЗ
МЕТОДИКИ
ПОБУДОВИ
ЕФЕКТИВНОГО КАНАЛУ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
Постановка задачі
Задача побудови ефективного цифрового каналу передавання управляючої
інформації

(ЦКПУІ) складається з задач двох типів. Першим з них є розгляд

можливості застосування каналів передавання інформації користувачів мережі як
ЦКПУІ. Такий тип задач вирішується вибором такого каналу (з уже відомими
інформаційними і ймовірнісними характеристиками), що відповідає вимогам до
ЦКПУІ найбільшою мірою. Другим типом задач побудови ефективного ЦКПУІ є
розробка спеціальних каналів. Цей тип задач, у свою чергу, поділяється на дві
групи: до першої групи належать задачі створення спеціального ЦКПУІ в іншому
цифровому каналі (що зводиться до підвищення перешкодостійкості за рахунок
пропускної здатності каналу, у якому створюється ЦКПУІ), до другої групи –
задачі створення спеціального ЦКПУІ на основі аналогового каналу. Для мережі
управління

мережами

зв‘язку

України

задача

є

актуальною

внаслідок

розповсюдження мереж диспетчерського зв‘язку, що базуються здебільшого на
аналогових принципах і відрізняються низьким рівнем стандартизації [1].
На відміну від стандартизованих дискретних значень параметрів цифрових
каналів характеристики аналогових каналів визначаються середовищем передавання
(металевий кабель, хвилевід НВЧ, радіо) і мають безперервний характер. Це
спричинює необхідність застосування механізмів оптимізації тоді, коли під час
розгляду цифрових каналів використовувався вибір найбільш придатного з
дискретного ряду стандартних значень якого-небудь параметра [2, 3].
Велике значення ЦКПУІ у функціонуванні мережі зв‘язку та велике
співвідношення кількості переданої інформації користувачів мережі до кількості
управляючої інформації в більшості випадків роблять вихідні вимоги до ЦКПУІ з
надійності, а також з достовірності і затримки при передаванні управляючої
інформації

більш жорсткими, а економічні вимоги – помірнішими, ніж для

каналів передавання інформації користувачів. Це дає можливість забезпечити для
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ЦКПУІ відношення середньої потужності сигналу в смузі каналу до спектральної
щільності потужності шуму (співвідношення сигнал/шум, Signal to Noise Rate –
SNR) більше 10 дБ. При таких співвідношеннях сигнал/шум стає можливим
визначення фази сигналу на вході демодулятора з точністю, достатньою для
реалізації квазікогерентного методу демодуляції, що, у свою чергу, забезпечує
додатковий виграш до 6–8 дБ для багатопозиційних сигналів порівняно з
неоптимальними методами приймання. Можливість реалізації квазікогерентного
демодулятора дозволяє застосувати модуляцію сигналами з ортогональними
гармонійними несучими (ОГС, Orthogonal Frequency Division Multiplex – OFDM),
що мають в умовах обмеженої смуги пропускання ряд переваг перед
одноканальним режимом передавання і сигналами з частотним розподілом
каналів без взаємного перекриття спектрів сигналів частотних підканалів:
- інваріантість до нерівномірності АЧХ і нелінійності ФЧХ каналу, що дає
змогу значно спростити амплітудні та фазові коректори, а при достатній кількості
частотних підканалів зовсім відмовитися від них;
- швидке спадання спектральної щільності потужності сигналу поза смугою
пропускання каналу, що зменшує потужність перехресних перешкод, дає
можливість значно зменшити смугу фільтрування, спростити смугові фільтри;
- ефективне використання смуги пропускання каналу максимізацією швидкості
передавання в кожному частотному підканалі;
- збільшення тривалості тактового інтервалу без зниження швидкості
передавання інформації, що зменшує вплив імпульсних перешкод, завмирань,
багатопроменевості й інших видів перешкод і спотворень на кожному окремому
тактовому інтервалі і наближає статистичні характеристики перешкод до параметрів
математичної моделі білого шуму;
- можливість як модульного нарощування збільшенням кількості частотних
підканалів з відповідним устаткуванням обробки сигналу, так і оптимізації
об‘єднанням однотипних вузлів у складі цього устаткування;
- дворазове, порівняно з ЧРК, без взаємного перекриття частотних
підканалів, звуження спектра групового сигналу, що дає змогу використовувати
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низькочастотну область смуги пропускання, яка для найбільш поширеного –
симетричного кабелю – характеризується меншим загасанням і потужністю
перехресних перешкод. Крім того, дворазове звуження спектра сигналу дає
можливість відповідно зменшити частоту дискретизації при цифро-аналоговому
й аналого-цифровому перетвореннях, що, у свою чергу, дозволяє значно
зменшити кількість усіх подальших операцій цифрової обробки сигналу [4, 5, 6].
Застосовуваний у даний час для демодуляції групового сигналу OFDM метод
швидкого перетворення Фур‘є (ШПФ) [7] забезпечує лінійність перетворень
сигналу і порівняно малу кількість операцій з його обробки. Однак метод ШПФ
не виключає необхідності підстроювання фаз сигналів підканалів, а кількаразові
операції множення–додавання відліків сигналу зменшують точність обробки.
Крім того, модульне нарощування демодулятора додаванням нових частотних
підканалів при використанні ШПФ ускладнене. Тому розробка універсального
квазікогерентного

алгоритму

демодуляції

OFDM

сигналів,

що

не

має

перерахованих вище недоліків, є актуальною [8].
3.1 Побудова ефективного цифрового каналу для передачі інформації
управління
Структурна схема демодулятора сигналів OFDM
Демодулятор сигналів OFDM має забезпечувати:
- розподіл сигналів частотних підканалів з групового сигналу OFDM (далі –
умова ―1‖);
- мінімальну кількість нелінійних перетворень прийнятого сигналу (умова
―2‖);
-

високу

перешкодостійкість

при

прийманні

вузькосмугового

багатопозиційного сигналу на білому шумі (умова ―3‖);
- ефективне використання можливостей, наданих цифровими сигнальними
процесорами (DSP) (умова ―4‖);
- можливість модульного нарощування введенням у груповий сигнал
додаткових частотних підканалів (умова ―5‖);
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- універсальність щодо застосовуваних сигнальних поєднань (умова ―6‖);
- відсутність необхідності індивідуального підстроювання фази сигналу для
кожного частотного підканалу (умова ―7‖).
Виконання умов ―1‖ і ―2‖ можливе виключно поділом сигналів частотних
підканалів на найпершому етапі обробки групового сигналу OFDM. Отже,
першим блоком демодулятора є індивідуальний фільтр частотного підканалу, що
має:
- реалізовувати метод активної кореляційної фільтрації, що забезпечує
розподіл сигналів підканалів без втрат і зі збереженням можливості реалізації
оптимальних методів прийому [9];
- бути незалежним від інших фільтрів;
- бути незалежним від порядкового номера підканалу.
Такими фільтрами є обчислювачі проекцій прийнятого сигналу на два
взаємно ортогональних опорних сигнали. Як опорні сигнали приймаються дві
гармоніки з частотою, що дорівнює частоті несучої
відрізняються на π/2. Одна з опорних гармонік
опорному генераторі (ОГ), а друга –

і фазами, що
формується в
–

шляхом зсуву фази першої на π/2 у фазозсувачі чи лінії затримки. Обчислення
проекцій сигналу на опорні гармоніки реалізовано в сучасних DSP за допомогою
алгоритму ШПФ [10]. Для реалізації на універсальних процесорах та апаратної
реалізації найбільш ефективними є схеми на інтеграторах зі скиданням [11], що при
цифровій обробці зводяться до підсумовування добутків відліків прийнятого
сигналу на значення опорного сигналу (рис. 1.1).

Рис. 3.1. Активний кореляційний фільтр
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Наприкінці тактового інтервалу n на виходах кожної пари кореляційних
фільтрів формуються два значення кореляційних інтегралів (X0n, Y0n) –
проекцій вектора сигналу, прийнятого на тактовому інтервалі n на опорні
коливання (3.1):
(3.1)

Алгоритм оптимального приймання рівноймовірних сигналів сузір‘я кратності
m для каналу з білим шумом формулюється так: рішення приймається на користь
сигналу Si(t) , якщо для всіх i≠j виконується нерівність
(3.2)

Де X(t) – прийнятий сигнал, Т – тривалість сигналу; або у стислій формі
(3.3)

Для сигналів, поданих у вигляді проекцій на опорні гармоніки (3.1), вираз
(3.3) набуває такого вигляду:
(3.4)

де Xj та Yj – проекції всіх сигналів сузір‘я на опорні гармоніки.
Отже, для оптимального приймання можливе використання сигналів з виходів
пари активних фільтрів без яких-небудь додаткових перетворень, що задовольняє
умові ―2‖. Для схеми прийняття рішень (СПР), що реалізує оптимальне
приймання за (3.4) потрібні зразки всіх сигналів сузір‘я (X1, Y1). Для формування
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зразків сигналів сузір‘я з прийнятого сигналу скористаємося методами зведення
прийнятого сигналу до одного із сигналів сузір‘я (так званий пілот-сигнал) та
усереднення його оцінки для компенсації впливу перешкод. Для цього,
використовуючи значення сигналу

на користь якого

демодулятором було прийняте рішення на попередньому (n-1) -му тактовому
інтервалі, обчислюються проекції пілот-сигналу X1 та Y1 згідно з виразом:
(3.5)

де aj – амплітуди варіантів сигналів сузір‘я; ∆φn-1 – різниця фаз між зразками
зведеного сигналу і сигналу, на користь якого демодулятором було прийняте
рішення на тактовому (n-1)-му інтервалі.
Оскільки співвідношення амплітуд an-1/aj і різниці фаз між пілот-сигналом та
всіма іншими сигналами сузір‘я постійні й заздалегідь відомі, то схема виділення
пілот-сигналу (СВПС) реалізується за допомогою таблиці пар значень K1 і K2–
зведених проекцій сигналу, на користь якого демодулятором було прийняте рішення
на тактовому (n-1)-му інтервалі, на пілотний сигнал. Вибір цих значень залежить від
рішення, прийнятого демодулятором на попередньому тактовому інтервалі. Тоді
(3.5) трансформуються в
(3.6)

При реалізації на сучасних цифрових сигнальних процесорах обчислення
кожної проекції може виконуватися однією операцією множення–додавання.
Відзначимо, що при демодуляції використовуються не абсолютні значення
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амплітуд сигналів, а їх відношення, що не залежать від загасання сигналу.
Потім значення (X1,Y1) усереднюються у суматорах-нагромаджувачах на М
останніх тактових інтервалах методом вікна, що застосовується. Усереднення дає
можливість одержати максимально правдоподібні оцінки (X1,Y1) із суміші сигналу з
гауссовим шумом:
(3.7)

Очевидно, що чим більша кількість інтервалів усереднення М, тим точніша
оцінка за умов стаціонарності ймовірністних характеристик каналу на проміжку
часу ∆t=Mn. Приймаючи М таким, що дорівнює кількості тактових інтервалів n
після останньої зміни параметрів передавання, за допомогою перетворень
одержуємо рекурентний алгоритм роботи суматорів для каналу зі стаціонарними
параметрами:
(3.8)

В умовах нестаціонарності параметри сигналів, більш віддалених один від
одного за часом, менш корельовані, отже, усереднення має проводитись з
ваговими коефіцієнтами λ, що залежать від часу, який минув з моменту тактового
інтервалу: чим більше пройшло часу, тим менша вага параметрів сигналу при
усередненні (тобто
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(3.9)

Зі значень усереднених проекцій пілот-сигналу, отриманих за (3.8) чи (3.9),
залежно від характеристик каналу, формуються усереднені проекції

та

всіх

інших сигналів сузір‘я:
(3.10)

Оскільки співвідношення амплітуд
сузір‘я і різниці фаз
сузір‘я

пілотного і всіх інших сигналів

між ними відомі, а формувач проекцій зразків сигналів

реалізується на цифровому сигнальному процесорі 2(j-1) операціями

множення – додавання [12], то (3.10) вироджується в
(3.11)

де

– зведені проекції сигналу j на пілотний сигнал.

Таким чином, формувач зразків сигналів сузір‘я має структуру, подану на
рис.3.2.
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Рис. 3.2. Структурна схема формувача зразків сигналів сузір‘я
На перший вхід формувача зразків сигналів сузір‘я (ФЗСС) з активних
фільтрів надходять проекції

сигналу, прийнятого на попередньому

тактовому інтервалі. На другий вхід подається номер сигналу сузір‘я, на користь
якого було прийняте рішення в СПР на підставі значень
сигналів сузір‘я

та зразків

підготовлених формувачем до моменту закінчення

попереднього тактового інтервалу. За значеннями

схема виділення

пілот-сигналу (СВПС) за (3.6) формує дві величини

, які для компенсації дії

перешкод усереднюються в суматорах-нагромаджувачах методом вікна, що
зсувається, на проміжку в М тактових інтервалах за (3.8) – при стаціонарності
ймовірностних характеристик каналу чи за (3.9) – у протилежному випадку.
Усереднені

значення

проекцій

пілот-сигналу

з

виходів

суматорів-

нагромаджувачів надходять у формувач проекцій сигналів сузір‘я (ФПСС), що
реалізує (3.11). Отримані на виході ФПСС проекції Xj, Yj, подаються на вхід СПР
згідно з рис. 3.3.
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Рис. 3.3. Структурна схема демодулятора сигналу одного підканалу OFDM
Отже, запропонована схема демодулятора частотного підканалу забезпечує
виконання усіх вищезгаданих умов:
- сигнали частотних підканалів виділяються з групового сигналу активними
кореляційними фільтрами, що дає можливість індивідуально настроювати
параметри передавання в кожному з підканалів окремо;
- виділений сигнал частотного підканалу не зазнає подальших перетворень і
бере участь у прийнятті рішення у незміненому вигляді, що дозволяє уникнути
додаткових обмежень точності обробки;
- демодулятор реалізує прийняття рішення за правилом Котельникова, тобто є
оптимальним приймачем і забезпечує максимально можливу перешкодостійкість в
умовах білого шуму;
- алгоритм роботи демодулятора не потребує значних обчислювальних витрат;
-

можливе

модульне

нарощування

демодулятора

групового

сигналу

установкою додаткових демодуляторів частотних підканалів;
- можливе використання будь-яких сигнальних сузір‘їв завантаженням у
СВПС і ФПСС відповідних таблиць коефіцієнтів;
- демодулятор не потребує підстроювання амплітуди і фази сигналу завдяки
використанню значень відношень амплітуд і компенсації впливу перешкод при
усередненні пілот-сигналу [13, 14].
У загальному випадку перешкодостійкість залежить як від способу
приймання, так і від вигляду переданих сигналів. Запропонований демодулятор
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реалізує перешкодостійкість, близьку до потенційної. Обмеження пов‘язане з
використанням при прийнятті рішення оцінок зразків сигналів, що не позбавлені
впливу перешкод. Тому подальше підвищення ефективності каналу на
фізичному рівні має проводитись вибором найкращих сигнальних сузір‘їв.
3.2. Формування багатопозиційних фазомодульованих сигналів
Існують різні способи формування і обробки фазомодульованих сигналів, які
відповідають ФМ, ФРМ-1 та ФРМ-2, ілюструвалися головним чином на прикладі
двопозиційних (однократних) сигналів, в яких фаза чи різниця фаз (першого або
другого порядків) приймає тільки два значення: 0 або π. Насправді ж багато які з
розглянутих властивостей фазомодульованих сигналів, наприклад властивості
інваріантності ФРМ-1 до початкової фази і ФРМ-2 до несучої частоти,
відносяться в рівній мірі до всіх багатопозиційних сигналів.
Розглянемо

принципи

побудови

багатопозиційних

фазомодульованих

сигналів і сигналів з комбінованими способами модуляції. Як правило, якщо це
спеціально не обговорено, не робляться відмінності між ФМ, ФРМ-1 чи ФРМ-2.
Якщо, наприклад, розглядається деяка сукупність сигнальних векторів, то вони
можуть відноситися до кожного з цих способів модуляції, а варіанти фаз сигналів
можуть бути в однаковій мірі варіантами різниці фаз. Це застереження необхідне
для того, щоб не підкреслювати щоразу, що сигнал, який розглядається, може
бути використаний і при ФМ, і при ФРМ лише з тією відмінністю, що в першому
випадку відкладені на векторній діаграмі - передані абсолютні фази, а у другому різниці фаз сусідніх посилок [115].
Принцип побудови m-позиційних фазомодульованих сигналів дуже простий:
т сигнальних точок розташовуються по окружності із радіусом, залежним від
потужності (або енергії посилки) сигналу на рівних відстанях з кутовим
інтервалом 2л/т радіан. Такі сукупності сигнальних точок-векторів для випадків
т = 2, 3, 4, 8 показані на рис.3.4. Радіуси всіх окружностей, на яких розташовані
сигнальні точки, співпадаючі з кінцями відрізків, прирівняні до кореня
квадратного з енергії посилок сигналу:

105
Якщо на посилці передається гармонійне коливання з параметрами a,  i  , то
ця величина дорівнює:
(3.12)

Значення (3.12) збігається з евклідовою відстанню між центром окружності і
будь-якою точкою на ній.
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Рис. 3.4. Багатопозиційні фазомодульовані сигнали: а) двійкові (однократні);
б) трійкові; в,г) четвіркові (двократні); д,е) восьмирічні (трикратні)
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На рис.3.4,а показаний двопозиційний (однократний) сигнал з фазами 0 і π.
Відстань між сигнальними точками в даному випадку
можлива відстань між точками кола з радіусом

- це максимально
. Вона цілком визначає

потенційну завадостійкість даної двопозиційної системи. Відстань

є

відліковою величиною, з якою зіставляється відстань між варіантами сигналу в
різних

багато

позиційних

системах.

Двопозиційний

сигнал

кодується

елементарно: до одного з його варіантів ставиться у відповідність символ 0, а
іншому - символ 1, як показано на рис. 3.4,а.
На рис. 3.4,б показаний трипозиційний ФМ сигнал з векторами, що
знаходяться один від одного на 120°. Це єдина з багатопозиційних систем із ФМ,
у якій відстані між усіма варіантами сигналу однакові (еквідистантні сигнали).
Відмітимо що відстань між двома гармонійними сигналами
тривалістю Т, які відрізняються за фазою на :
(3.13)

де

У табл. 3.1 приведені відстані

між найближніми

варіантами сигналу в т-позиційних системах з ФМ і програш (за мінімальною
сигнальною відстанню) т-позиційної системи двопозиційної. У загальному
випадку мінімальна відстань між сигналами не є характеристикою, що
однозначно визначає завадостійкість. Ймовірність похибки в ідеальному приймачі
залежить від системи сигналів у цілому, а не тільки від відстані між найближчими
варіантами сигналу. Однак для заданої конфігурації сигнальних точок ймовірність
похибок є монотонно спадаючою функцією мінімальної відстані. Цей параметр
зручний для якісного співставлення різних систем сигналів.
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Таблиця 3.1
Кратність

Число

Мінімальна

Мінімальна евклідова відстань між

d 2 / d m,

модуляції N

фаз m

різниця фаз

сигналами d m

дБ

1

2

2

Π

3

2π/3

4

π/2

0
1.25
3.01

3

8

π/4

4

16

π/8

5

32

π/16

8.34
14.2

20.2
У випадку трипозиційної системи, який розглядається, (див. рис.3.4,б)
відстань між сигналами
рівній від

і відрізняється від

на 1.25 дБ. Тому при

на 1.25 дБ. Тому при рівній тривалості посилки трипозиційна

система незначно поступається двопозиційній за завадостійкістю, перевершуючи
її по швидкості передачі в

рази. Як буде показано нижче, розглянута

трипозиційна система ФМ сигналів при заданій ймовірності похибки є
оптимальною по енергетичних витратах, які припадають на передачу одного біта
інформації. Незважаючи на це, вона використовується порівняно рідко через
необхідність спеціального перетворення двійкового коду у трійковий.
Найбільш широке розповсюдження на практиці одержали чотирипозиційні
(двократні) сигнали, показані на рис.3.4,в і г. Двократна система представлена в
двох найбільш популярних варіантах: з фазами (або різницями фаз) 0, π/2, π і Зπ/2
(рис.4.4,в) або π/4, Зπ/4, 5π/4 і 7π/4 (рис.3.4,г). В обох випадках мінімальна
відстань між варіантами сигналу

, що відповідає відстані між

ортогональними сигналами. Показані чотирипозиційні сигнали є найкращими за
завадостійкістю з усіх двовимірних чотирипозиційних сигналів. Крім того, ці
сигнали мають чудову властивість: при однаковій швидкості передачі вони
забезпечують таку ж завадостійкість, як і двопозиційні сигнали з ФМ (див.
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рис.3.4,а), тому що зменшення відстані між сигналами в

рази цілком

компенсується подовженням посилки сигналу вдвічі. Кожна посилка з
двократною ФМ чи ФРМ несе два біти інформації. На рис.3.4,в і г показана
типова система кодування двократних сигналів дворозрядними двійковим
комбінаціями. Ця система називається кодом Грея, який має ту властивість, що
кодові комбінації, які відповідають найближчим фазам (або різницям фаз),
відрізняються тільки одним двійковим символом. При двократній ФМ код Грея є
єдиним маніпуляційним кодом, який має таку властивість. У результаті його
використання помилковий прийом, як правило, приводить до спотворення тільки
одного з двох переданих двійкових символів.
Відзначимо, що системи сигналів, показані на рис.3.4,в і г, мають однакову
потенційну завадостійкість і відрізняються тільки реалізаційними аспектами. У
системі рис.3.4,г мінімальне фазовий зсув рівний π/4; в ній завжди, тобто на
кожній посилці, є той чи інший ненульовий стрибок фази на відміну від системи
рис.3.4,в. у якій при передачі комбінації 00 фазовий зсув дорівнює нулеві. Це
визначає деякі особливості реалізації модулятора і демодулятора, про що ще буде
йти мова надалі.
На рис.3.4,д і е представлені два варіанти восьмипозиційних (трикратних)
фазомодульованих сигналів. У першому варіанті фази чи різниці фаз приймають
значення

, де і = 1,2,...,8, а в другому варіанті — значення

.

Перший варіант начебто поєднує сигнали двох чотирипозиційних систем
(рис.3.4,в і г), зсунутих один по відношенню до іншого на π/4. Варіант не містить
нульової фази і має постійний зсув щодо першого на π/8. Кожна посилка
восьмипозиційного сигналу несе три двійкові одиниці інформації. В трикратній
системі, так як і в двократній, існує єдиний оптимальний маніпуляційний код, у
якому три-розрядні двійкові комбінації, відповідні найближчим один до одного
сигнальним векторам, відрізняються тільки в одному двійковому символі — це
код Грея. На рис. 3.4 комбінації маніпуляційного коду Грея проставлені у
відповідних векторах.
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Відстань між найближчими векторами в трикратних системах сигналів,
показаних на рис. 3.4,

, що на 8.3 дБ менше, ніж в однократній

системі. Ця відстань уже не є мінімальною, як у розглянутих раніше сигналах
меншої кратності.
Рівномірне розміщення всіх сигнальних точок на окружності, тобто
використання рівно-потужних сигналів, які відрізняються лише фазою, є
оптимальним тільки для двох-, трьох- і чотирьох-позиційних випадків (див. рис.
3.4, а-г). При т>4 оптимальними є нерівнопотужні сигнали, що відрізняються як
фазою, так і амплітудою і розміщені рівномірно всередині окружності, радіус якої
визначається максимально припустимою енергією сигналу. З точки зору теорії
модуляції такі сигнали відносяться до комбінованих способів модуляції, при яких
одночасно змінюються декілька параметрів сигналу - у випадку, який
розглядається, амплітуда і фаза чи різниця фаз. Сигнали з амплітудно-фазовою чи
амплітудно-фазорізницевою модуляцією (АФМ) розглянуті в [16, 39, 107, 130,
175, 177 та ін.].
Найпростіший принцип побудови сигналів з АФМ виявляється в тому, що
сигнальні точки розміщуються на двох концентричних окружність. Цей шлях,
однак, не завжди приводить до оптимального результату. В якості прикладу на
рис. 3.5 показаний побудований таким чином восьмипозиційний сигнал з АФМ сигнальні точки позначені хрестиками. Чотири сигнали розміщені на окружності
радіусом

, а чотири — на окружності радіусом

із зсувом по фазі на

π/4. Дана сукупність сигналів оптимізується за критерієм максимуму мінімальної
відстані між сигналами шляхом вибору відношення радіусів R і r. Дійсно, чим
більше r при фіксованому R, тим більша відстань між точками внутрішньої
окружності, але тим менша відстань між точками внутрішньої і зовнішньої
окружностей. Тому шуканий максимум досягається, коли ці відстані стають
рівними, тобто коли трикутник abc на рис. 3.5 – рівносторонній:
ab=bc=ca

(3.14)
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Найдемо співвідношення R/r, при якому виконується умова (3.14).
Очевидні наступні рівності:
(3.15)

Підставивши (3.15) у (3.14), одержимо:
(3.16)
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Рис.3.5. Восьми позиційний сигнал
з АФМ із розташуванням сигнальних
точок на двох концентричних
окружностях

7

8

Рис.3.6. Найкращий восьми позиційний
сигнал у двовимірному просторі

При цьому оптимальному відношенні

мінімальна відстань між

сигналами
(3.17)

Ця відстань трохи менша, ніж у системи восьмипозиційних ФМ сигналів,
розташованих на одній окружності радіусом

(див. рис.3.4,д і е і табл.3.1).

Таким чином, у випадку трикратної системи розміщення сигнальних векторів на
двох концентричних окружностях замість однієї не дає виграшу. Оптимальною за
критерієм

максимуму

мінімальної

відстані

виявляється

найпростіша

восьмипозиційна система з АФМ, у якій сім сигналів розміщені рівномірно на
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окружності радіусом

, а восьмий сигнал дорівнює нулеві [130]. Така

сукупність сигнальних точок показана на рис. 3.6. Мінімальна відстань у цій
системі:
(3.18)
Недолік сигналу, показаного на рис. 3.6. той же, що й у всіх сигналів з
АФМ, - нерівно-потужність варіантів. Нерівно-потужність сигналів викликає
певні труднощі як при їх передачі по каналі зв'язку (особливо при наявності
нелінійних перетворень), так і при реалізації оптимальної обробки. Не дивлячись
на відомі недоліки АФМ, цей спосіб модуляції широко використовується, так як
при зростанні т рівнопотужні фазомодульовані сигнали швидко втрачають
завадостійкість.
Розглянемо 16-позиційні сигнали з ФМ і АФМ.
На рис. 3.7 у якості першого прикладу показані дві системи подібних
сигналів. Точками на окружності радіусом

позначені 16 варіантів сигналу

з ФМ. Сигнальні точки в цьому випадку розміщені рівномірно вздовж окружності
з кроком π/8. Зазвичай вони кодуються чотирирозрядними двійковими
комбінаціями чотирикратного коду Грея. Однак у даному випадку код Грея є не
єдиним оптимальним маніпуляційним кодом.
Відстань між найближчими сигнальними точками в 16-позиційній системі з
ФМ чи ФРМ

(див. табл.3.1), що відповідає програшу більше

14 дБ у порівнянні з двопозиційною системою. Зрозуміло, що в колі даного
радіусу можна побудувати кращу систему сигналів з АФМ.
Система з 16 сигналів з АФМ позначена на рис. 3.7 хрестиками.
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Рис.3.7. Шістнадцятипозиційний сигнал
із АФМ із сигнальними точками на двох
концентричних окружностях
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Рис.3.8. Шістнадцятипозиційні сигнали
із ФМ та АФМ із сигнальними точками
у вузлах квадратної решітки при
обмеженій максимальній потужності

Непарні сигнали цієї системи рівномірно розміщені на окружності більшого
радіусу з інтервалом π/4. Непарні сигнальні точки системи з АФМ збігаються з
непарними сигнальними точками системи з ФМ. Парні сигнали системи з АФМ
рівномірно розміщені на окружності меншого радіусу r<R з тим же інтервалом
π/4 і з загальним зсувом відносно непарних варіантів на π/8. Мінімальна відстань
між точками системи максимізується вибором такого співвідношення r<R при
якому відстань між сусідніми точками на окружності радіусом r дорівнює відстані
між найближчими точками на двох окружностях: ab  bc  ca . Аналогічно (3.14) (3.16):
(3.19)
(3.20)

Порівнюючи (3.19) і (3.20), одержуємо:
(3.21)
При даному оптимальному співвідношенні R/r мінімальна відстань між
сигналами:
(3.22)
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яка, як видно, більша, ніж

(ФМ).

В якості другого прикладу на рис. 3.8 показана 16-позиційна система
сигналів з АФМ, у якій сигнальні точки, позначені хрестиками і пронумеровані,
розташовані у вузлах квадратної решітки. Розмір решітки визначається тим, що
діагональ великого квадрата рівна діаметру описаної довкола нього окружності
. На окружності для зіставлення розміщені 16 сигнальних точок
системи з ФМ. У розглянутому прикладі обидві системи, що зіставляються, мають
однакове обмеження на максимальну потужність сигналу, яка у системі з АФМ
досягається при передачі сигналів з номерами 3, 7, 11 і 15. За таких умов
мінімальна відстань між сигнальними точками:
(3.23)
Це більше, ніж у системі з 16-позиційною ФМ, і майже стільки ж, скільки в
системі сигналів з АФМ, представленої на рис. 3.7.
Найбільший ефект дає перехід від ФМ до АФМ у системах з обмеженою
середньою потужністю. У цьому випадку сигнальні точки 3, 7, 11 і 15 системи
сигналів, показаної на рис. 3.8, будуть лежати на окружності радіусом, більшим,
ніж

, і, отже, мінімальна відстань буде більшою, ніж

, у той час як

для сигналів із ФМ усі параметри, у тому числі мінімальна відстань, зберігається
попереднім, так як для цих сигналів середня і максимальна потужності рівні один
одному.
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Рис.3.9. Шістнадцятипозиційні сигнали з ФМ і АРМ із сигнальними точками у вузлах
квадратної решітки при обмеженій середній потужності

На рис.3.9 у якості прикладу представлені ті ж, що і на рис. 3.8, 16-позиційні
сигнали з ФМ і АФМ, але для випадку обмеженої середньої потужності. На
окружності радіусом

, де E — енергія посилки сигналу з ФМ, показані 16

сигнальних точок чотирикратного фазомодульованого сигналу. Шістнадцять
сигнальних точок системи з АФМ, відзначені хрестиками, розташовані у вузлах
квадратної решітки, яка у даному випадку виходить за межі окружності радіусом
. Для знаходження порівняльних енергетичних параметрів сигналів необхідно
виходити з рівності середньої потужності або середньої енергії сигналів із ФМ і
АФМ. У сигналів із ФМ середня і максимальна енергії посилок сигналу
(3.24)
У сигналів з АФМ середня енергія виражається через енергію варіантів:
(3.25)

Максимальна енергія має місце в сигналах з номерами 3, 7, 11 і 15:
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(3.26а)
Енергія інших сигналів виражається через

:
(3.26б)
(3.26в)

Таким чином, підставивши (3.26) у (3.25), одержимо:
(3.27)
Прирівнюючи (3.24) і (3.27), маємо:
(3.28)

Як видно, при обмеженій середній потужності максимальна довжина вектора
сигналу розглянутої системи з АФМ приблизно на 20% більша від довжини
вектора сигналу з ФМ. При цьому мінімальна відстань між векторами
збільшується з

при обмеженій максимальній потужності (див. рис.3.8) до
(3.29)

при обмеженій середній потужності (див. рис. 3.9).
Розрахунки, аналогічні приведеним, показують, що для випадку сигналів з
АФМ, розташованих на двох концентричних окружностях (див. рис.3.7), ті ж, що
й у (3.28) і (3.29) параметри при обмеженій середній потужності:
(3.30)

Таким чином, розглянуті 16-позиційні сигнали з АФМ - один варіант на рис.
3.7, а другий на рис. 3.8 і 3.9 - приблизно еквівалентні до потенційної
завадостійкості при обмежених як максимальної, так і середньої потужностях. Ці
варіанти не є строго оптимальними, однак близькі до оптимального за
завадостійкістю [130]. Вони зручні для реалізації і внаслідок цього часто
використовуються на практиці.
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Розглянуті багатопозиційні фазомодульовані сигнали і багатопозиційні
сигнали з амплітудно-фазовою (фазорізницевою) модуляцією найбільш часто
використовуються у системах цифрового зв'язку. В радіоканалах майже виняткове
застосування знаходять сигнали з одно-, дво- і трикратною ФМ і ФРМ, а також
засновані на них сигнально-кодові конструкції. У каналах проводового і
радіорелейного зв'язку крім них використовуються чотирикратні сигнали з АФМ і
сигнали більш високої кратності.
3.3. Фазорізницева модуляція високого порядку
Фазорізницева модуляція є найбільш важливим у практичному відношенні
частковим випадком різницевої модуляції. Володіючи достоїнствами класичної
фазової модуляції в області досягнення високої швидкості і вірності передачі
інформації, ФРМ як різницева модуляція дозволяє досягнути інваріантності
системи передачі інформації до змін фази і частоти сигналу. Останньою
властивістю володіє і частотно-різницева модуляція (ЧРМ), однак за інших
рівноправних умов ФРМ забезпечує більш високі питому швидкість передачі
інформації та завадостійкість.
При ФРМ k-го порядку інформація вкладається в послідовність k-х різниць
фаз несучого коливання, які можуть приймати кінцеве число значень:
Відповідна система називається т-позиційною системою з
ФРМ k-го порядку чи при

системою з N-кратною ФРМ k-го порядку. У N-

кратних системах варіанти переданих k-х різниць фаз приймають значення
, де

- початкове значення k-ї різниці

фаз, яке обирається виходячи зі зручності реалізації операцій модуляції та
демодуляції.
Вибір порядку ФРМ або ЧРМ у тій чи іншій системі визначається характером
неадитивних дій, що приводять до нестабільності частоти і фази сигналу, і
апріорними відомостями про ці дії. Розглянемо це питання докладніше.
Нехай сигнал-переносник має коливання виду:
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(3.31)
Виділимо із аргументу даної тригонометричної функції лінійну складову

,

яка не приводить до змін початкової фази в моменти, кратні тривалості посилки Т,
що, справедливо при

, де l - ціле число. Тоді різниця фаз

буде характеризувати зміни початкової фази сигналу в зазначені моменти, а
сигнал (3.31) можна представити у вигляді:
(3.32)
При цифровій передачі повідомлень по каналах зв'язку фазомодульованими
сигналами функція

відображає як інформацію, що передається, так і

збурюючі

називаються

дії.

Останні

завадами,

а

також

нелінійними

і

параметричними перетвореннями сигналу в каналі зв'язку. Ці перетворення, як
правило, можна представити на кінцевому інтервалі поліноміальною моделлю з
випадковими коефіцієнтами

що характеризують постійні, лінійні,

квадратичні і т.д. зміни початкової фази сигналу,
(3.33)

де

- інформаційна фаза сигналу. Так як відхилення частоти сигналу

номінального значення

від

дорівнює похідній від (3.33), то:
(3.34)

де

- інформаційне відхилення частоти сигналу. З (3.33) та (3.34):
(3.35)

звідки у відповідності з доведеною вище властивістю інваріантності
дискретно різницевого перетворення випливає, що k -е різниці фаз сигналу і (k-1)е різниці частоти не залежать від збурюючих дій, які описуються функцією (3.33).
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Таким чином, якщо паразитна зміна фази сигналу на інтервалі тривалістю
(k+1)Т можна представити у вигляді полінома (k-1)-го порядку, то абсолютну
інваріантість системи до цих змін може забезпечити ФРМ k-го порядку чи (k-1)-го
порядку.
Розглянемо найбільш характерні часткові випадки:
1. Невизначена, але незмінена початкова фаза сигналу:
(3.36)
Ця ситуація виникає внаслідок некогерентності задаючих генераторів у лінії
зв'язку або нестрогої когерентності сигналу та опорного коливання в
демодуляторі (когерентність з точністю до дискретного зсуву). Так як у цьому
випадку

то

(3.37)
Це означає, що абсолютну інваріантність до постійних відхилень фази

сигналу забезпечує ФРМ першого порядку і ЧРМ нульового (тобто ЧМ) порядку.
2. Невизначена і лінійно змінна початкова фаза (невизначена, але постійна
частота сигналу):
(3.38)
Ця ситуація виникає в наслідок нестабільності та нееталонності задаючих
генераторів у лінії зв'язку та ефектом Допплера при зв'язку з рухомим чи
нестаціонарним об'єктом із рівномірною у часі зміною відстані між передавачем і
приймачем. Так як у даному випадку:
(3.39)
то
Це означає, що абсолютну інваріантність до лінійних відхилень фази сигналу
може забезпечити ФРМ другого порядку і ЧРМ першого порядку.
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3. Невизначена і квадратично-змінна фаза сигналу (невизначена і лінійно
змінна частота сигналу):
(3.40)
Ця ситуація виникає внаслідок нестабільності задаючих генераторів у лінії
зв'язку та через ефект Допплера при рівноприскореній зміні відстані між
передавачем і приймачем. Так як у даному випадку
то

(3.41)
Це означає, що абсолютну інваріантність до квадратичних змін фази

(лінійних відхиленнях частоти) сигналу можуть забезпечити ФРМ третього
порядку і ЧРМ другого порядку.
Деякі додаткові зауваження слід зробити з приводу умов і засобів досягнення
інваріантності в розглянутих ситуаціях.
Щодо умов відзначимо, що апроксимаційна модель змін фази і частоти, яка
задається співвідношеннями (3.33) і (3.34), повинна бути справедливою для
інтервалів спостереження, тривалість яких дорівнює тривалості k +1 посилки
сигналу. Якщо, наприклад, використовується ФРМ-1, то для досягнення
абсолютної інваріантності до початкової фази остання повинна бути незмінною на
інтервалі двох посилок. Якщо ж використовується ФРМ-2, то для досягнення
абсолютної інваріантності до частоти несучого коливання ця частота повинна
бути незмінною на інтервалі трьох посилок. Якщо зазначені умови не
виконуються і випадкові зміни фази не виражаються точно через поліном (k-1)-го
ступеня на інтервалі k+1 посилки, то застосування ФРМ-k може забезпечувати
лише відносну інваріантність до відповідних паразитних змін фази і частоти
сигналу, тобто послабити, а не усунути вплив збурюючих дій. Ступінь такого
ослаблення потрібно розраховувати для кожної конкретної ситуації окремо.
Засобами досягнення інваріантності до змін частоти та фази сигналу є
адекватні алгоритми формування (модуляції) і обробки (демодуляції) відповідних
сигналів.
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Реалізація модуляторів у системах із ФРМ-k не містить ніяких принципових
труднощів. Із загальних алгоритмів сигналів з ФРМ неважко одержати відповідні
алгоритми для ФР-k. У якості прикладу на рис.3.10 показані схеми модуляторів
сигналів із ФРМ-2 і ФРМ-3. Вони містять кодери, фазові модулятори (ФМ) і
пристрої перетворення різниць фаз другого або третього порядку визначення
поточної фази сигналу, які, зазвичай, називають перекодовуючими пристроями
(обведені штриховими лініями).
Більш складним є питання про реалізацію демодуляторів сигналів з ФРМ-k.
При ФРМ - це вимірювач-демодулятор сигналу, що будується по-різному в
залежності від апріорних відомостей про прийнятий сигнал і з врахуванням
порядку обчислюваних надалі різниць фази. Так, при ФРМ-1, як відзначалося
вище, властивість абсолютної інваріантності, стосовно невизначеної початкової
фази сигналу, досягається за допомогою будь-якого некогерентного демодулятора
сигналів із ФРМ-1, у тому числі за допомогою оптимального некогерентного й
авто-кореляційного
демодуляторів

демодуляторів.

докладно

Алгоритми

розглядаються

нижче.

роботи
При

і

схеми

ФРМ-2

таких

властивість

абсолютної інваріантності до частоти несучого коливання досягається тільки при
використанні авто-кореляційних демодуляторів, що також докладно вивчаються
нижче. При ФРМ-3 авто-кореляційний демодулятор, як буде наведено, забезпечує
тільки відносну інваріантність до лінійних змін частоти, а для досягнення
абсолютної інваріантності потрібно синтезувати спеціальний недвовимірний
вимірювач поточної фази сигналу. У загальному випадку вимірювач фази в
системах із ФРМ високого порядку являє собою пристрій оптимального
оцінювання фази сигналу при апріорних відомостях, які відповідають тій ступені
невизначеності, яку дана система повинна подолати [137].
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Рис.3.10. Модулятори сигналів з ФРМ другого (а) та третього (б) порядків

ВИСНОВКИ пересмотреть
1. У загальному випадку завадостійкість залежить як від способу приймання, так і
від

вигляду

переданих

сигналів.

Запропонований

демодулятор

реалізує

завадостійкість, близьку до потенційної. Обмеження пов‘язане з використанням при
прийнятті рішення оцінок зразків сигналів, що не позбавлені впливу завад.
2. Подальше підвищення ефективності каналу на фізичному рівні має
проводитись вибором найкращих сигнальних сузір‘їв, наведених в 3-му розділі.
3. На підставі наведеного науково-методичного апарату вперше запропоновано
методику оптимального прийому на базі теорії сигналів, яка на відміну від існуючих,
враховує фазо-різницеву модуляцію високих порядків та удосконалено методику
побудови сигналів з евклідовою метрикою із застосуванням перестановочних кодів.
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РОЗДІЛ 4.
ОПТИМІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ НА БАЗІ
ОБЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ
Постановка задачі
Система управління (СУ) сучасними ІКМ визначається наступними
характеристиками:

функціональними

можливостями,

заданим

рівнем

кібербезпеки, кокурентоздатністю, складністю, великими фізичними розмірами,
продуктивністю, чутливістю до відмов і збоїв.
Природно, що при підвищенні якості та збільшенні обсягу надаваємих послуг
інфокомунікаційною системою кількість управляючої інформації в СУ суттєво
зростає. Тому при синтезі систем подібного типу проводиться оптимізація як
самої СУ, так і процесу її проектування [4]. Показники якості розроблюваної
системи суттєво залежать від оптимальності процесу та терміну часу розробки,
технологічного обладнання. При цьому, час і обладнання, що застосовуються в
процесі розробки системи в значній мірі визначаються структурою самої системи
та її параметрами. Але завдання одночасного проведення оптимізації СУ і
процесу її синтезу являється складним. Завдання синтезу полягає в знаходженні
такої СУ, яка проводить оптимізацію показників якості з урахуванням обмежень
про вхідні дані та спектр визначених умов.
Завдання синтезу буде проводитися з урахуванням декількох показників
якості, тобто на основі векторів

. Це обумовлено заданими

характеристиками, що визначають порядок критеріальності оптимізації складної
системи управління.
При проведенні синтезу необхідно знайти оптимальні значення управляючих
змінних

, що забезпечують одночасно мінімум всіх введених критеріїв

оптимальності
Як правило дані критерії являються суперечливими, а оптимізація за кожним з
них приводить до своїх значень управляючих зміних.
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Тому рішення завдання оптимального синтезу – це складний процес вибору
управляючих зміних х, що належать допустимій області D і забезпечують
оптимальне значення характеристики СУ -

). Така характеристика, що показує

відносну "перевагу" одного варіанту порівняно з іншими, називається критерієм
оптимальності.
Екстремальне значення критерію оптимальності

) (кількісне значення)

може характеризувати одну з найбільш важливих властивостей СУ. Таким чином,
для кожного критерію

необхідно знайти вектор

що забезпечує мінімальне (максимальне) значення критерію
оптимальності за виразом (4.1) при рішенні системи нерівностей (4.1), (4.2).
Таким чином, розв‘язання завдання оптимізації СУ зводиться до вирішення
умови оптимізації - виразів (4.1) - (4.3), тобто до визначення оптимального
значення

, що задовольняє нерівностям (4.2), (4.3) та знаходження

мінімального (максимального) значення узагальненого показника якості СУ
інфокомунікаційної мережі.
Для системи управління ІКМ визначимо часткові показники якості:
обєм інформації, який необхідно для надання послуг;
інформації в інфокомунікаційній мережі;
мережі;

–

– величина затримки

- надійність інфокомунікаційної

- достовірність інформації в системі управління;

- ціна

системи управління ІКМ.
Рішення завдання синтезу в загальному випадку неоптимальне для жодного з
часткових показників якості, але є компромісним для вектора
цьому випадку компромісне рішення
якщо для нього справедлива нерівність
компонент
знайдеться значення

де

) у цілому. В

являється ефективним значенням,
при

. Тобто, будь-який

але хоча б для одного з s-чисел

, при якому виконується жорстка нерівність

. Множиною всіх ефективних значень називається область визначення, або
область рішень [9]. Це означає, що не можна далі зменшувати значення будьякого з часткових показників якості, не піднімаючи значення одного з інших.
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Для

визначення

мінімуму

інфокомунікаційної мережі

узагальненого

показника

якості

СУ

необхідно перейти від завдання векторного

синтезу до завдання нелінійної оптимізації функціоналу:
(4. 31)
4.1.

Критерії

ефективності

роботи

системи

управління

Інфокомунікаційними мережами
Система управління (СУ) інфокомунікаційними мережами характеризується
ознаками складної великої системи – багатомірністю, розмаїттям структури,
багатозв'язністю елементів, різнорідністю бази елементів, багатокритеріальністю.
Оптимізація таких систем містить у собі оптимізацію як самої системи
управління, так і процесу її проектування. Обидва направлення оптимізації
взаємозалежні і грунтуються на основі векторного синтезу системи.
Векторним [1] називається синтез, який виконується з урахуванням декількох
показників якості, тобто на основі векторів

, що обумовлено

властивостями багатокритеріальної складної системи. За допомогою векторного
синтезу визначають значення управляючих змінних

, які б забезпечували

одночасно мінімум всіх введених критеріїв ефективності
Оптимізація за кожним з них призводить до різних значень управляючих
зміних і для врахування всієї сукупності часткових критеріїв необхідно
проаналізувати векторний критерій ефективності

, на

основі якого проводять розв‘язання задачі багатокритеріальної оптимізації.
Тому вважається [2], що рішення задачі оптимального синтезу – це процес
вибору управляючих зміних х, які належать допустимій області D і забезпечують
оптимальне значення характеристики СУ –

. Сама характеристика показує

відносну "перевагу" одного варіанту порівняно з іншими, називається критерієм
ефективності (критерієм оптимальності, цільовою функцією).
Екстремальне кількісне значення критерію ефективності

повинне

характеризовати одну з найбільш важливіших властивостей СУ і в залежності від
завдання при розв‘язанні отримують максимум або мінімум цієї функції.
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Таким чином, для кожного критерію
вектор

необхідно знайти

, який забезпечуватиме мінімальне (максимальне)

значення критерію ефективності:
(4.1)
при рішенні системи нерівностей
(4.2)

(4.3)
Отже, розв‘язання задачі оптимізації СУ зводиться до вирішення умови
оптимізації - виразу (4.1), при визначенні оптимального значення х*, що
задовольняє

нерівностям

(4.2),

(4.3)

та

знаходження

мінімального

(максимального) значення критерію ефективності.
Для СУ доцільно визначити такі частні критерії:
- функція, яка характеризує кількість інформації, що забезпечує
заданий спектр послуг;
- функція, що характеризує затримку управління інформації при
визначеній кількості контрольованих вузлів, швидкодії центрів комутації СУ;
- функція, яка характеризує надійність структури при заданих
обмеженнях;
- функція, котра характеризує достовірність переданої інформації;
- функція, що характеризує вартість СУ з урахуванням усіх
перерахованих властивостей.
При однокритеріальному рішенні таких задач оптимізації СУ, перевага
надається одному з наведених критеріїв, а для інших визначається область
припустимих значень. Для сучасної СУ такий підхід недостатньо ефективний,
оскільки перераховані часткові критерії суперечать один одному. Так критерій
- "мінімум затримки" управляючої інформації суперечить критерію

-

"максимум достовірності". Виконання всіх критеріїв

-

критерію

багатокритеріальної

-

"мінімум

вартості".

Застосування

, суперечать

оптимізації в загальному випадку неоптимальне для жодного з часткових
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критеріїв, але є компромісним для вектора
визначено, що

у цілому, бо при цьому коли

і для неї справедлива нерівність

при

, то

це ефективне значення.
Тобто, будь-який компонент

де k=1, 2, ... , s, але хоча б для

одного з s-чисел знайдеться точка хD, в якій виконується жорстка нерівність
. З визначення ефективної точки стає зрозумілим, що вона не є
єдиною.
Множиною всіх ефективних точок називається область визначення, або
область рішень. Оптимальність векторного критерію

означає, що в

подальшому не можна зменшувати значення одного з часткових критеріїв, не
збільшуючи значення хоча б одного з інших.
Для того, щоб визначити мінімум векторного критерію

, потрібно

перейти від задачі векторної оптимізації до задачі нелінійної оптимізації зі
спеціально сформульованою цільовою функцією:
(4.4)
Процес пошуку скалярної функції (4.4), який є узагальненим критерієм для
задачі багатокритеріальної оптимізації – це об'єднання векторного критерію
ефективності.
Об'єднання кількісно сумісних критеріїв. Критерії ефективності

,

К=1,2,…,s будемо вважати кількісно сумісними, якщо вони характеризують
важливість кожного з них у порівнянні з іншими критеріями. Параметри
називаються ваговими коефіцієнтами (ступенем корисності К-го критерію, вагою
критерію і т.д.). Розмірності вагових коефіцієнтів

такі: в чисельнику - загальна

розмірність, а в знаменнику - розмірність часткового критерію
одержати узагальнений скалярний критерій

. Це дозволяє

, який називається адитивною

функцією корисності, шляхом суми часткових критеріїв та множення на свої
вагові коефіцієнти (метод зважених сум).
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(4.5)

де
У деяких випадках припускається порівняння не критеріїв оптимальності, а
втрат кожного з них. Втрати визначаються як різниця між
оптимальною

величиною

і його

,

де

(x).
У цьому випадку адитивна функція корисності має вигляд:
(4.6)

Вираз (4.5) об'єднує часткові критерії

різних розмірностей, а рівність

(4.6) приводить ці критерії до загального початку відліку і до однієї розмірності.
Недоліком методу зважених сум є те, що компромісне та оптимальне
рішення у складі узагальненого критерію
одним з часткових рішень
значення для

, може виявитися незадовільним за

. Тобто, при забезпеченні мінімального

може виявитися, що один критерій компенсується за рахунок

інших, які можуть виявитися дуже великими. Для усунення цього недоліка
необхідно ввести параметр

, що дозволяє визначити відхилення оптимального

значення одного з часткових критеріїв від його значення, отриманого
оптимальним рішенням для інших критеріїв:
(4.7)

Значення параметра

характеризує вплив вектора

на критерій

.

Об'єднання критеріїв, для яких визначено співвідношення переваги за
вагомістю. Нехай задано перевагу за вагомістю для часткових критеріїв
ефективності

. Причому ця перевага задана умовою, при якій критерій

більш вагоміший, ніж критерій

а

більш вагоміший, ніж

і т.д.
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У цьому випадку об'єднання часткових критеріїв може бути здійснено за
допомогою введення найбільш вагомого - "основного" критерію

,

тобто потрібно зменшити при заданих "граничних" значеннях

інших

часткових критеріїв:
Одним із спобів упорядкування критеріїв за вагомістю є введення оцінок
пріоритету

часткових критеріїв. Наприклад,

критерію у порівнянні з j-м критерієм,
вагомість і

- переважна вагомість i-го

- значно більша вагомість,

- велика

- приблизно рівна вагомість.

Інформація про ступінь порівняння (переваги за вагомістю) критеріїв
наводиться у вигляді матриць
пріоритетів

, у кожний рядок якого вноситься оцінка

, які характеризують вагомість критерію

відносно інших

критеріїв.
Нехай оцінка
критерій

, тобто критерій

має ще більшу вагомість, ніж

. Тоді на перетині другого рядка і третього стовпчика ставимо

цифру 5, а на перетині третього рядка та другого стовпчика - 1 і т.д. У останньому
(S+1)-M стовпчику матриці знаходяться суми оцінок за стовпчиками

, К=1,2, …

,S. Відносна вагомість кожного часткового критерію в цьому випадку може бути
визначена з системи рівнянь:

(4.8)

Нехай, наприклад, відомо, що критерій
порівнянні з

, а критерій

Зазначимо, наприклад, що

має переважну вагомість у

має ще більшу вагомість, ніж

.

- це мінімальна кількість інформації СУ, яка
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забезпечує задану точність параметрів мережі, при забезпеченні властивостей
адаптивності та інваріантності системи управління.
- це достовірність управляючої інформації;

- затримка управляючої

інформації. Інформація про частні критерії дозволяє звести оцінки пріоритетів до
значень:
У цьому випадку матрицю пріоритетів доцільно представити таблицею:
Таблиця 4.1
Q1

Q2

Q3

k

Q1

0

10

10

20

Q2

1

0

5

6

Q3

1

1

0

2

Для визначення вагових коефіцієнтів

маємо систему рівнянь:
.

Звідки

і адитивна функція корисності

дорівнює
При відсутності інформації про вагомість частних критеріїв можна
припустити, що вони ріноцінні. Це дозволяє в якості узагальненого критерію
використовувати суму відносних відхилень частних критеріїв від їх оптимальних
значень:
(4.9)

Розв‘язання задачі нелінійної оптимізації з цільовою функцією, що задана
виразом (4.9), забезпечує одержання компромісного рішення, тобто найкращим
обирається "середнє". Для отримання рішення, яке забезпечує найкраще
наближення до критерію, "найбільш" віддаленого від свого оптимального
значення, необхідно розглянути узагальнені критерії:
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(4.10)
Якщо про вагові коефіцієнти k відомо тільки те, що вони належать до
множини:

тоді узагальнений критерій ефективності можна представити як:
(4.11)

Таким чином наведений критерієй ефективності (4.11) дозволяє одержати
найкраще рішення х* для найгіршого розкладу вагових коефіцієнтів k, а для
подальшого дослідження необхідно розробити математичну модель процесу
управління мережою.
4.2. Математичне моделювання процесу управління інфокомунікаційної
мережі
Важливе питання, яке виникає при проектуванні ІКМ, полягає в тому, як
управляти роботою всієї мережі в цілому і переміщати потоки інформації, та
забезпечити високу якість обслуговування користувачів.
Управління мережею можна розуміти як службу, яка використовує різні
методи і засоби, що дозволяють оператору здійснювати контроль і управління.
Управління мережею означає можливість керувати і контролювати всю мережу з
певного місця і, по можливості, дистанційно. За таких умов необхідно виділити
функції управління мережею в кожному елементі мережі, в системах передачі,
комутації і базах даних, які всі разом і створюють систему управління мережею.
Для контролю роботи мережі і ефективного усунення відмов важливо, щоб
об'єкти управління функціонували погоджено. Важливими питаннями є також
адаптація і оптимізація режимів роботи мережі відповідно до поведінки трафіку,
який може мінятися абсолютно непередбачуваним чином.
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В даний час основою управління мережею зв'язку є принцип мережі
управління зв'язком TMN, який в загальному вигляді описує модель того, як
можна було б управляти мережею зв'язку [3]. TMN поділяється на декілька рівнів,
розташованих один над одним (Рис.4.1):


рівень мережевих елементів. Мережа зв'язку складається з різних

фізичних об'єктів, таких як комутатори, контролери, термінали і т.і. У TMN всі
вони визначаються однією загальною назвою - мережевий елемент NE, і ці
мережеві елементи разом формують рівень мережевих елементів.


рівень управління елементами. Цей рівень містить всі функції і ресурси,

необхідні для взаємодії TMN з мережевими елементами NE і рівнем управління
мережею.


рівень управління мережею. Рівень управління мережею містить всі

функції і ресурси, необхідні для управління мережевим елементом. У цьому
контексті, широко використовуються три окремих шаруючи або рівня: управління
при

відмовах,

управління

робочими

характеристиками

і

управління

конфігурацією.


рівень управління послугами. Рівень управління послугами

містить

функціональні ресурси для проведення взаєморозрахунків між клієнтами
(абонентами, підприємствами) і постачальниками послуг, а також укладення
договорів на послуги, збору і аналізу статистики, тарифікації і використання
мережі в цілому.


рівень управління бізнесом (підприємництвом). Цей найвищий рівень

управління включає: цілі, планування бізнесу і послуг, а також фінансові питання
(наприклад, складання бюджету), правове регулювання і безпека.
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Управління
робочими
характеристиками

Оптимізація
мережі

Управління на рівні
підприємництва

Ведення
статистики

Управління
оптимізацією

Управління на рівні послуг
Управління на рівні мереж
Рівень управління мережавими
об‘єктами
Відновлення
мережі

Рівень мережевих елементів

Управління при
відмовах

Зміна конфігурації
елементів

Контроль
пошкоджень

Рис. 4.1. Пірамідальна модель TMN і деякі основні функції системи
управління мережею
Таким чином, системи управління мережею повинні охоплювати як вимоги
до управління на рівні елементів, таких як маршрутизатори, мультиплексори і
базова мережа, так і рівні управління мережею і послугами. Управління на рівні
мережевого елементу забезпечує необхідні функції для введення в дію,
інсталяції і усунення несправностей окремих елементів, тоді як функції
мережевого рівня забезпечують засоби обробки для експлуатації і
техобслуговування, а також змін в масштабах всієї мережі в цілому.
Основні функції системи управління мережею включають управління при
відмовах, управління робочими характеристиками, і управління конфігурацією:
-

управління при відмовах - це процес (або процеси) обробки відмов

аварійних сигналів в мережевих елементах NE, збору інформації про відмови і її
відправки в центр управління мережею.
-

центр управління мережею - це фізичний пункт, що виконує всі дії на

рівні управління мережею;
-

управління робочими характеристиками - це процес (або процеси) збору

статистики мережевих елементів і її відправки в центр управління мережею;
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-

управління конфігурацією - це процес (або процеси) внесення змін в

конфігурацію) мережевого елементу NE: додавання, усунення і модифікації.
При розгляді структури системи управління мережею стає очевидним, що її
розвиток тісно пов'язаний із структурою всієї мережі. Ієрархічна структура мережі
може не повністю підходити для системи управління мережею, і навпаки. Дуже
важливо, щоб експлуатація і зміни в мережі була узгоджені з особливостями
системи

управління

мережею

NMS,

оскільки

проблеми,

пов'язані

із

прогнозованим розвитком, стосуються як експлуатації, так і стратегічного
планування.
Математичні моделі, що застосовуються для аналізу управлінням ІКМ, дуже
різні по діям, які виконуються, математичного апарату, використаним даним і
ступеня деталізації опису мережевих елементів. Тому не представляється
можливим

дати

вичерпну класифікацію

цих

моделей.

Грунтуючись

на

функціональній ролі моделей, тобто на тих завданнях, для вирішення яких вони
застосовуються, можна умовно виділити три основні класи:
• прогнозні моделі,
• імітаційні моделі,
• оптимізаційні моделі.
Прогнозні моделі призначені для вирішення наступного завдання. Нехай
відомі геометрія і характеристики ІКМ, а також розміщення її потокових об'єктів.
Необхідно визначити, якими будуть транспортні потоки в цій мережі. Більш
детально, прогноз завантаження транспортної складової мережі включає в себе
розрахунок усереднених характеристик трафіку.
За допомогою цих моделей можливо ефективно управляти мережею,
прогнозувати наслідки змін у ІКМ або в розташуванні її об'єктів на місцевості.
На відміну від цього імітаційне моделювання ставить собі за мету
відтворення всіх деталей мережі, включаючи розвиток процесу в часі. При цьому
усереднені значення потоків і розподіл по шляхах вважаються відомими і
слугують вихідними даними для цих моделей. За логікою дій цю відмінність
можна сформулювати так: прогнозні моделі відповідають на запитання: «скільки і
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куди» буде трафіків в даній мережі, а імітаційні моделі відповідають на
запитання: як в деталях буде відбуватися рух, якщо відомо в середньому, «скільки
і куди». Таким чином, прогноз потоків і імітаційне моделювання доповнюють
один друге при визначеній меті.
У моделях цього класу може застосовуватися різна методологія - від імітації
руху окремого трафіку до опису динаміки загального трафіку. Для динамічних
моделей характерна значно більша деталізація опису руху і, відповідно, потреба у
великих обчислювальних ресурсах. Застосування цих моделей дозволяє оцінити
динаміку швидкості руху, затримки, довжини і динаміку появи «черг» та інші
характеристики руху трафіку. Основні області практичного застосування
динамічних імітаційних моделей - поліпшення організації та оптимізація мереж.
В даний час актуальним завданням є розробка систем автоматизованого
управління мережею, що працюють в режимі реального часу. Такі системи
повинні використовувати інформацію з датчиків в поєднанні з динамічним
імітаційним моделюванням. Моделі прогнозу потоків і імітаційні моделі ставлять
собі за мету адекватне відтворення транспортних потоків інформації.
Існує, однак, велика кількість моделей, призначених для оптимізації
функціонування ІКМ. В цьому класі моделей [4] вирішуються завдання
оптимізації маршрутів передачі інформації, вироблення оптимальної конфігурації
мережі та задача «інжинірингу».
Найбільш кращою математичною моделлю по управлінню ІКМ для
прийняття оптимального рішення є задача багатокритеріальної оптимізації, так як
дозволяє розглянути сукупність показників, кожний з яких має фізичну
інтерпритацію і дозволяє оцінити якість оптимального розв‘язку з різних точок
зору. Багатокритеріальна оптимізація є спробою отримати якнайкраще значення
для деякої безлічі характеристик даного об'єкту, тобто знайти деякий компроміс
між тими приватними критеріями Qi (x) , визначеними за (4.1), за якими доцільно
оптимізувати рішення. Тоді при початковій постановці задачі згідно (4.10) і (4.11)
її можна представити так:
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(4.12)

Слід зазначити, що існують причини, які вказують на необхідність
застосування підходу в оптимізації СУ і розробки моделі через розв‘язання
багатокритеріальних задач. Вони такі.
1. Однією з причин, що приводить до богатокритеріальності, є множинність
технічних вимог, які пред'являються до характеристик проектованого пристрою.
Їх можна звести до системи нерівностей.
(4.13)
де

граничне значення i-ї технічної вимоги.
В цьому випадку приватні критерії оптимальності зазвичай в явному вигляді

відсутні і їх доводиться вводити штучно за допомогою виразів:
(4.14)

Тут
враховує

 ваговий коефіцієнт, який по аналогії із (4.10) набуває смислу
важливість

i-го

обмеження,

та

складає

, але

діапазон

Тоді рішення системи нерівностей (4.14) зводиться до рішення задачі векторної
оптимізації:
(4.15)
2. Наступною причиною багатокритеріальності є необхідність забезпечення
оптимальності проектованої мережі за різних умов її функціонування, тобто
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забезпечення екстремальних значень критерію оптимальності при невизначеності
умов, в яких доводиться працювати ІКМ. При цьому невизначеність може мати
або кількісний характер, виражений за допомогою параметра v, що приводить до
задачі оптимізації:
(4.16)
або

якісний

характер,

пов'язаний

з

вказівкою

конкретних

умов

функціонування. В останньому випадку ефективність і якість роботи мережі для
кожного

режиму

можуть

бути

охарактеризовані

різними

критеріями

оптимальності. Наприклад, залежно від початкового стану для логічного елемента
мережі представляє небезпека або завада
або завада

, що викликає замикання схеми,

, що приводить до відмикання схеми. Тоді, якщо під

завадостійкістю логічної схеми розуміти мінімальний поріг спрацьовування
максимально чутливої схеми, задача оптимального проектування логічного
елемента може бути сформульована як задача векторної оптимізації:
(4.17)
де

допустима область працездатності логічного елемента.

Якщо невизначеність функціонування має кількісний характер, то задача
оптимізації (4.16) зводиться до задачі векторної оптимізації (4.17) шляхом
дискретизації критерію оптимальності

по параметру v і розгляду як

приватного критерію оптимальності функцій
Такий підхід до задачі оптимального проектування дозволяє враховувати
вплив зовнішніх чинників (загасання, потужність і т.і.) на критерій оптимальності
і обмеження проектованого пристрою.
3. При постановці задачі оптимального проектування одним з основних
питань є вибір критерію оптимальності

. З одного боку, критерій повинен

мати конкретний фізичний сенс, а з іншою - від нього вимагається, щоб він
найповніше характеризував проектовану мережу. Проте вимоги функціональної
повноти важко задовольнити за допомогою тільки одного скалярного показника,
оскільки він звичайно описує конкретну властивість пристрою. У зв'язку з цим
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доводиться розглядати сукупність показників

, кожний з яких має наочну

фізичну інтерпретацію і дозволяє оцінити якість оптимального рішення

з

різних точок зору.
Таким чином, необхідність забезпечення функціональної повноти показників,
що

конкретизують

оптимальні

властивості

проектованої

мережі,

при

одночасній їх фізичній наочності приводить до багатокритеріальності, яка
витікає прямо з постановки задачі оптимального проектування. Наприклад, при
проектуванні інфокомунікаційної мережі необхідно розглядати одночасно
декілька приватних критеріїв оптимальності, що відображають різні властивості
мережі, що приводить до наступної задачі векторної оптимізації:
(4.18)
де

це вже допустима область працездатності мережі;

навантаження;
мережі;

- завадостійкість мережі;

- здатність

- максимальна потужність

- середній час затримки сигналу. Оптимальний варіант

проектованої мережі повинен мати екстремальні значення по кожному з
приватних критеріїв

.

4. В тих випадках. коли проектована мережа складається з декількох
взаємозв'язаних вузлів і блоків, оптимальність всієї мережі визначається
ефективністю і якістю його окремих частин, кожна з яких може бути
охарактеризована хоча б одним приватним критерієм оптимальності

.

В цьому випадку функціонування всієї мережі можна вважати якнайкращою,

якщо за рахунок вибору керованих параметрів x забезпечуються екстремальні
значення всіх приватних критеріїв оптимальності як основних підцілей однієї
загальної мети проектування.
5. Іншою ситуацією, що приводить до багатокритеріальності, є випадок, коли
функціонально-логічна модель проектованої мережі відсутня і потрібно її
побудувати так, щоб зовнішні параметри мережі найкращим чином відповідали
експериментальним даним.
У зв'язку з цим параметри моделі


x , побудованої за допомогою

еквівалентних схем заміщення компонент, можуть не мати безпосереднього
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відносини до внутрішніх процесів в мережі, а повинні підбиратися так, щоб
найкращим чином (в деякому розумінні) апроксимувати параметри проектованої
мережі.
Однією з областей застосування математичних методів оптимізації є ІКМ і як
область застосування СУ мережею. Загальний варіант її представлено на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Модель процесу управління мережами на базі багатокритеріальної
оптимізації
Таким

чином

областю

використання

математичної

моделі

системи

управління, що надана виразом (4.18) є напрямок удосконалення системи
управління ІКМ, підвищення надійності її складових частин, які забезпечать
покращення експлуатації обладнання, поширення видів послуг, підвищення якості
обслуговування користувачів.
4.3 Математичне моделювання Інфокомунікаційної мережі в режимі
надзвичайних ситуацій
В умовах виникнення надзвичайних ситуацій забезпечення сталого
функціонування телекомунікаційної мережі країни це завдання загальнодержавної
ваги, розв‘язання якого поряд зі створенням і розвитком системи
централізованого управління ІКМ, підвищенням надійності її складових – засобів
і каналів зв‘язку, систем і об‘єктів зв‘язку, удосконаленням топології мереж
зв‘язку потребує розробки ефективної для подальшого оцінювання її
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функціональності, математичної моделі мережі, що зазнає значної шкоди під
впливав зовнішніх непрогнозованих дестабілізуючих факторів.
Оскільки ІКМ мережу доцільно розглядати як складну гетерогенну систему, а
головним її завданням після відмови у наслідок настання надзвичайної ситуації
стає відновлення, то потрібна попередня оцінка вимог, які система повинна
забезпечити у будь-якому стані не зважаючи на її загальний стан і надійність
окремого обладнання чи напрямку організації послуг зв‘язку.
Перше це забезпечення заданої кількості каналів на заздалегідь позначених
найважливіших напрямах зв‘язку в інтересах державного управління, оборони,
безпеки та охорони правопорядку в разі будь-яких (навіть масових) руйнувань на
мережі зв‘язку.
Друге це підтримування сталість функціонування телекомунікаційної мережі
з необхідною якістю в умовах можливих руйнувань окремих ділянок мережі, ліній
чи стаціонарних об‘єктів зв‘язку, коли може йтися про оперативне резервування
методом розгортання мобільних засобів зв‘язку в районах надзвичайних ситуацій,
а також обхідних і резервних мереж зв‘язку.
Третє це надійність (безвідмовність) функціонування розгорнутої ІКМ, тобто
здатністю мережі виконувати свою функцію при виході з ладу частини її
елементів, коли зміна структури мережі непередбачена, не планується, тобто на
надзвичайний стан, що обумовлено зменшенням часу реакції системи на зовнішні
впливи.
В сучасній технічній літературі кожному із напрямків вимог надано
достатньо уваги, а дослідження відображені у запропонованих методиках і НДР.
Так, наприклад, для першої це - методика оцінки функціонування і відмов у
наданні послуг при занятості чи відмові каналів [5], для другої методика
«Оцінювання сталості телекомунікаційної мережі в умовах дії зовнішніх
непрогнозованих дестабілізуючих факторів» [6], для третьої методики оцінки
надійності обладнання їх складових і елементів, викладені [7] в НДР кафедри
КНІТ у ДУТ. Разом з тим вони вирішують окремі завдання, бо відсутній фактор,
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що може їх поєднати – надзвичайний стан (НС), чи режим надзвичайної ситуації ,
коли вимогою стає не можливість, а обов‘язковість їх виконання.
Тому математичне моделювання мережі, що повинна забезпечити виконання
головного завдання – забезпечення послуг населення із заданим QoS в складних
умовах функціонування, спирається на оцінку процесу відновлення ІКМ в режимі
надзвичайних ситуацій.
Такий погляд дозволяє визначити напрямки удосконалення служби
відновлення, злагоджена дія якої, набуває актуальний зміст та значущість.
Перший – це підвищення живучості, сталості стаціонарної мережі, який
досягається резервуванням напрямків зв‘язку, покращенням зв‘язності вузлів
мережі, збільшенням надійності складових частин її.
Другий напрямок це створення оперативної, гнучкої, мобільної служби
відновлення.
Обидва напрямки важливі і мають стати предметом наукових досліджень і
проектних робіт, предметом уваги ЦОВЗ, НЦУ усіх операторів телекомунікацій.
Сумарні витрати по обох напрямах повинні мінімізувати витрати власників мереж
на підтримку їх надійного функціонування в екстремальних умовах. Оптимізація
задачі підвищення сталості телекомунікаційної мережі безпосередньо пов'язана із
можливістю прогнозування місць і масштабів вірогідних руйнувань мережі.
Результати прогнозування руйнувань повинні стати початковими даними для
задачі підвищення сталості ІКМ.
При цьому задача підвищення сталості мережі полягає в захисті тих
елементів мережі, вірогідність руйнування яких найбільш висока, а також в
організації обхідних шляхів, паралельних ліній передачі, підготовці заздалегідь
засобів відновлення, маючи на увазі, що неруйнованою мережу зробити
неможливо, а у цьому випадку задача зводитися до створення такої мережі,
витрати на руйнування якої в багато разів перевищують витрати на її зміцнення
чи відновлення, тобто мають бути застосовані такі методи і засоби посилення
елементів мереж, підвищення міцності мережі в цілому, вартість яких була б
значно менше вартості руйнування елементів мережі.
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Математично задача зводиться до пошуку максимуму між витратами на
руйнування і зміцнення мережі:

де

С(А)

–

витрати на руйнування безлічі елементів A мережі S; d(A) – збиток від руйнування
мережі S, «вигода» одержана навмисним порушенням мережі.
Таку задачу називають задачею «атаки», яка у реальних умовах повинна
розглядатись комплексно, бо не вирішується розв‘язанням однієї задачі, а
представляє n однотипних задач атаки пов‘язаних із визначенням місць
найвірогіднійшого руйнування, що потребує застосування імовірнісного підходу
для оцінки їх появи та застосування.
Оскільки любе зміцнення мережі не виключає імовірності її руйнування і
ця подія можливо відбудеться, то задача автоматично трансформується у задачу
відновлення функціонування мережі. Для її розв‘язання попередньо повинні бути
визначені склад і наявність відновних засобів, що в фіксований термін зазначений
регламентом забезпечать заданий рівень телекомунікаційних послуг споживачам
в умовах зруйнованої і частково відновленої мережі, а критерієм оцінки стає
мінімальна вартість при різних варіантах відновлення:
(4.19)
де

- вартість k-го відновного засобу на l-му елементі мережі.

Оцінка мережі за (4.19) – це перша складова математичної моделі мережі в
умовах НС. Як відзначалось, задачею відновлення часто є не тільки відновлення
зруйнованої мережі, але й організація додаткової тимчасової мережі в зоні НС чи
застосування резервних шляхів, можливо, попередньо законсервованих. У цьому
випадку проводиться пошук мінімуму витрат на організацію нової мережі на базі
усіх можливих технічних варіантів чи розконсервації зарезервованих шляхів. Тоді
задача набуває додаткової складності пов‘язаної із удосконаленням топології
мережі, що базується на застосуванні теорії графів для оптимізації мережі і
отримання необхідної зв‘язності її вузлів.
Прикладом розв‘язання задачі може слугувати методика запропонована в [6],
коли зв‘язність вузлів до прояви дестабілізуючих факторів НС визначають як
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спільну ймовірність справного стану всіх ребер і вершин
топологією мережі для k-го шляху з переліку

, що утворюються
всіх маршрутів від

оптимального до раціональних і визначають її як:
,

де

— коефіцієнт готовності (чи оперативної готовності) а-го елемента

послідовності ребер і вершин, що належать шляху

;

— коефіцієнт неготовності (чи оперативної неготовності) a-го
елемента послідовності ребер і вершин, що належать шляху

.

В умовах надзвичайного стану, коли кількість шляхів зменшується завдяки
відмови обладнання транзитних вузлів чи каналів зв‘язку ймовірність
зв‘язності від

до

.

— це ймовірність справного стану принаймні одного шляху

з усіх можливих або (у разі обмеження кількості транзитних ділянок від

до 0)

- одного вузла комутації з допустимим рангом, що визначається так:
(4.20)

У реальних умовах при надзвичайній ситуації вірне буде отримано, якщо при
розрахунках за формулою (4.20) після розкриття дужок усі члени, що мають
показники степені, більші від одиниці, змінимо на одиницю, що відповідає
унеможливленню події багатократного врахування коефіцієнта готовності одного
ребра чи однієї вершини. Такі дії позначають символом Е і називають [6]
поглинанням, а кінцевий вираз для розрахунку зв‘язності набирає такого
вигляду:
(4.21)

Кількість співмножників, що беруть участь у формулах (4.20) і (4.21),
дорівнює кількості простих топологій мереж. Таким чином, показники надійності
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і живучості ІКМ (за ймовірністю зв‘язності двополюсного графа) раціонально
обчислювати за формулою (4.21), що є другою складовою математичної моделі
інфокомунікаційної мережі у НС.
Додатковою третьою складовою математичної моделі телекомунікаційної
мережі доцільно обрати із розробленої в [7] методики обчислення функцій
надійності елементів мережі і в [5] методики надійності шляхів. Якщо перша із
зазначених методик має практичне використання, яке раціонально представити
значеннями окремих коефіцієнтів зведених до табл.1 і табл.2, що набувають зміст
регламентованих до підтримання і виконання операторами мереж, то друга
методика потребує уточнення та адаптації до моделі мережі в НС.
Таблиця 4.2
Технічні норми щодо показника надійності (коефіцієнта готовності) мережі
електрозв‘язку
Тип мережі електрозв’язку

Коефіцієнт готовності кг.
норма, не менш як
Мережа міжміського і міжнародного
0,999
телефонного зв‘язку
Мережа зонового телефонного зв‘язку
0,9995
Мережа місцевого телефонного зв‘язку
Мережа передавання даних

0,9999
0,99

Таблиця 4.3
Вимоги до живучості основних напрямів зв‘язку залежно від збитку, якого
зазнає мережа електрозв‘язку під дією зовнішніх ДФ
Рівень збитку, що його зазнає мережа
зв’язку під дією зовнішніх ДФ, %
До 50 (високий)
До 30 (середній)
До 10 (низький)

Коефіцієнт оперативної
готовності для каналів зв’язку
0,80-0,7
0,85-0,75
0,9-0,8

Так є встановленим фактом [5], що структурна функція мережі
це – бінарна функція, яка набуває значення 1, коли є хоч би один
маршрут між джерелом m і адресатом n, і значення 0 в протилежному випадку, а
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суперпозиція із випадковою матрицею Х дає випадкову величину

, що

характеризує надійність зв'язку між джерелом і адресатом. Тоді саме матриця ІКМ
визначається так:
де

- матриця, в якій елементи

а функція

для несуміжних вузлів i і j,

є функцією надійності мережі, що характеризує надійність

зв'язку без врахування часових обмежень і відновлення, тобто в умовах
відсутності надзвичайного стану.
Щоб урахувати часові обмеження на передачу повідомлення в період НС
доцільно ввести функцію

, де

– невипадковий час

проведення повідомлення між сусідніми пунктами i i j. Ця функція на фіксованій
матриці S набуває значення, що дорівнює мінімальному сумарному часу
проведення повідомлення від джерела m до адресата п по різних маршрутах.
Суперпозиція функції

із випадковою матрицею T, це випадкова величина

, яка характеризує час передачі повідомлення. Функція розподілу
вироджена і її дефект прямо пов'язаний з функцією

:

.
Функції

,

, слід вважати цільовими функціями при розв‘язанні

оптимізаційної задачі пошуку і надання шляхів між абонентами в складний час
виникнення відмов у наслідок стихійних дій чи НС.
Обчислення значень функцій

,

виразами:

– індикаторна функція множини А.

здійснюється за наступними
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Для обчислення цих функцій доцільно застосовувати метод статистичного
моделювання (метод Монте-Карло), коли матриця P, що несе на собі
характеристику всієї випадковості в системі, замінюється випадковою матрицею
 із незалежними елементами, які мають біноміальний розподіл з параметрами 1 і

для відповідних величин. Маючи послідовність

незалежних копій

матриці π, знайдено граничні співвідношення, які виходять із закону великих
чисел:
(4.22)

(4.23)

де
Обидві функції

,

, представляють вірогідності, тому проведена оцінка

точності наближення у (4.22) і (4.23) через побудову довірчого інтервалу для
невідомої вірогідності в біноміальному розподілі. Довірчий інтервал для
вірогідності

, що використовує нормальну асимптотику такий
(4.24)

де N– число реалізацій;
стандартної нормальної випадкової величини;
позитивну відповідь;

– верхній квантиль для модуля
число реалізацій з N, які дають

– рівень значущості.

Таким чином застосовуючи математичні вирази (4.19), (4.21) і (4.24) для
розрахунку трьох складових математичної моделі ІКМ можливо отримати
визначення стану мережі, оцінити її живучість і надійність роботи її елементів в
умовах прояви дестабілізуючих факторів режиму надзвичайної ситуації.
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Наявність математичних моделей ІКМ і СУ дозволяє перейти до синтезу
оптимальної системи управління і залишається тільки визначити кількість
показників якості і відповідно, пропорційно цьому, складність розрахунків.
Спрощеним вважається синтез за двома показниками якості, але він має свої
особливості.
4.4 Особливості синтезу системи управління за двома показниками
якості
4.4.1 Застосування умовних критеріїв переваги
Для доведення синтезу за двома показниками якостям до кінця необхідно
ввести будь-якої умовний критерій переваги (УКП). Відомо, що в загальному
випадку неможливо вказати однозначно, який саме з умовних критеріїв переваги
слід застосувати. Тому розглянемо логіку застосування умовних критеріїв
переваги лише кілька можливих видів.
Якщо вдається ввести досить обґрунтовано результуючий показник якості kр,
що є відомою функцією f (k1, k2) показників k1 і k2, то можна провести порівняння
негірших систем за критерієм [1, 8,9]:
(4.25)
Передбачається, що показник k2 має стандартний вид, тобто його найкращим
значенням є найменший результат.
Якщо вид залежності f (k1, k2) не може бути обґрунтований, то доводиться
вводити будь-якої в більшій мірі умовний (довільний, грубий) критерій переваги,
в якому вводиться функція втрат. Тому в загальному випадку необхідно вибрати
вид функції, яку будемо називати допустимої [8] функцією втрат.
(4.26)

Відповідний вид цієї функції повинен вибиратися в залежності від
конкретної технічної задачі, розв'язуваної при синтезі системи. Однак очевидно,
що в будь-якому випадку допустима функція втрат повинна бути монотоннозростаючою функцією виграшу Δk.
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Сформульованим вимогам задовольняють, зокрема, такі види допустимої
функції втрат:
(4.27)
(4.28)

З урахуванням викладеного застосування розглянутого УКП полягає в
наступному: для конкретної розв'язуваної задачі синтезу вибирається підходяща
допустима функція втрат виду (4.26) або одного з більш приватних видів. Потім
проводиться порівняння між собою всіх негірших точок (систем). При цьому з
кожної пари точок A '(k11, k21) і A''(k12, k22), де k1<k2 точка A' (k1, k2) вважається
кращою, якщо умова виконується [9]:
(4.29)
(4.30)
де умова (4.30) виконується і гіршою, якщо вона не виконується.
Порівняння і відсіювання гірших точок тривають до тих пір, поки не будуть
відсіяні усі точки, за винятком однієї, яка і визнається найкращою в сенсі
обраного УКП.
Таким чином, застосовуючи безумовний критерій переваги спочатку до
кожного блоку системи, а потім і до системи в цілому, можна знайти можливі
допустимі, але неоптимальні варіанти побудови системи.
4.4.2 Співвідношення безумовного і умовного критеріїв переваги
Слід зазначити, що оскільки, в кінцевому рахунку, вибирається найкраща
система по умовному критерію переваги, то виникає необхідність застосовувати
цей критерій замість безумовного на проміжному етапі синтезу - при відборі
кращого варіанту побудови блоків системи за рахунок введення деякого
коефіцієнта α. Вибір величини коефіцієнта α може бути проведений на основі
методу експертних оцінок. Однак, такий підхід побудови раціональних блоків
системи позбавляє можливості отримати оптимальний варіант побудови системи
в цілому. Інакше кажучи, застосування умовного критерію переваги до частини
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системи може призвести до втрати рішення, оптимального для системи в цілому з
точки зору того ж самого критерію і, отже, неприпустимо.
Звідси випливає, що в той час як безумовний критерій переваги допустимо
застосовувати не тільки до системи в цілому, а й до будь-якої її частини,
застосування умовного критерію переваги до частини системи може (хоча і не
обов'язково) привести до втрати оптимальних (навіть в сенсі того ж критерію)
рішень для системи в цілому.
Тому умовний критерій переваги бажано застосовувати лише на самому
останньому етапі синтезу. Однак і для цього останнього етапу не завжди вдається
обґрунтувати умовний критерій переваги типу, тобто вибрати вид допустимої
функції втрат і значень її параметрів.
Якщо повільний вибір, пов'язаний із застосуванням будь-якого з УКП,
виявляється неприпустимим, може виявитися доцільним не прагнути до вибору з
множини негірших систем обов'язково якоїсь однієї системи, а прийняти рішення
про випуск (або розробці) кількох систем різних класів.
Широке впровадження автоматизованих СУ підвищує вимоги до якості і
надійності всіх елементів систем, що значною мірою визначається структурою і
показниками їх налаштування. Кількість таких показників значно більше двох,
тому в багатьох випадках виникає необхідність синтезу оптимальної системи
управління за багатьма показниками якості.
4.5. Синтез оптимальної системи управління за багатьма показниками
якості
Однією з найважливіших проблем сучасної науки і техніки є створення
складних технічних систем різного цільового призначення, від ефективного
функціонування яких залежать всі області людської діяльності. Прикладами таких
систем можуть бути інформаційно-обчислювальні мережі, ІКМ, автоматизовані
СУ складними процесами та інші. Зростаюча складність цих систем не дозволяє
забезпечити необхідні показники СУ тільки за рахунок підвищення якості їх
складових елементів.
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Як

відомо,

ефективність

ІКМ

закладається

при

проектуванні,

відпрацьовується на стадії випробувань її окремих систем, забезпечується в
серійному виробництві та реалізується у процесі експлуатації її обладнання. При
цьому особливо велику роль відіграють ранні стадії створення таких систем. А
саме, на стадії проектування й проведення дослідно-конструкторських робіт
необхідно одержати основні відомості про очікувану якість створюваних систем і
раціональних способів їх експлуатації з використанням розрахункових методів,
які базуються на відповідному математичному апараті.
Слід зазначити, що до теперішнього часу розроблено цілий арсенал
розрахункових методів оцінки якості різноманітних класів систем. Однак
переважна більшість отриманих у цьому напрямку результатів ґрунтується на
припущенні про те, що види законів розподілу випадкових величин, які
характеризують досліджувані процеси функціонування, відомі [2]. Разом з тим, це
припущення далеко не завжди виконується на практиці, особливо на стадії
проектування. Як правило, функції розподілу визначальних випадкових величин
невідомі, а відомі лише деякі їх перші початкові моменти (наприклад,
математичне сподівання та дисперсія) або значення функцій розподілу в
кінцевому числі точок. У зв‘язку з цим розробники систем і проектувальники ІКМ
у ряді випадків стикаються з серйозними труднощами при проведенні на
початкових стадіях проектування якісного і кількісного аналізу в умовах
апріорного «голоду» – обмеженої вихідної інформації про закони розподілу
визначальних випадкових величин.
Найбільш повною характеристикою будь-якої складної технічної системи є її
якість – сукупність властивостей, які обумовлюють її придатність задовольняти
певні потреби у відповідності зі своїм призначенням протягом установленого
часу. Цю сукупність властивостей можна умовно розбити на дві групи:
1. Характеристики, які визначають можливості системи виконувати певні
функції у відповідності зі своїм призначенням за умови, що апаратура, механізми
або обладнання повністю працездатні.
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2. Характеристики, які визначають здатність системи зберігати свої
можливості в заданих межах за певних умов експлуатації, а також часові,
матеріальні й трудові витрати на підтримку системи в працездатному стані.
Другу групу називають експлуатаційно-технічними характеристиками. До їх
числа відносять показники надійності систем, характеристики контролю
працездатності, обслуговування та ремонту, повноти й достатності запасних
елементів і приладів та інші характеристики.
З визначення й складу експлуатаційно-технічних характеристик можна
зробити наступні висновки. По-перше, всі ці характеристики тісно між собою
пов‘язані, доповнюють одна одну, відображають різні сторони технічного проекту
системи; по-друге, центральне місце серед них займає надійність. Дійсно, досвід
експлуатації різних типів систем показує, що чим нижче надійність апаратури,
тим більш високі вимоги пред‘являються до об‘єму і якості резервування, системи
технічного обслуговування, контролю й ремонту, складу й кваліфікації
обслуговуючого персоналу й т.д. Тому забезпечення високих експлуатаційнотехнічних характеристик апаратури являється не самоціллю, а засобом
забезпечення високої надійності й, отже, високої ефективності систем.
Вартість створення й експлуатації систем також є узагальнюючою
характеристикою, однак, будучи специфічною економічною категорією, вона
звичайно відіграє роль загального обмежувального фактору.
Існуюча залежність між надійністю й іншими експлуатаційно-технічними
властивостями інфокомунікаційної системи є основою комплексного підходу до
розрахунку й забезпечення основних експлуатаційно-технічних характеристик,
який полягає в одночасному й методично взаємозалежному їх дослідженні на всіх
етапах розробки, випробувань і експлуатації нових систем управління. Аналіз
показав, що найбільш доцільний шлях практичної реалізації цього підходу
полягає в наступному: ґрунтуючись на узагальнюючій ролі надійності, прийняти
її показники як основні характеристики; вартість розглядати як загальну
обмежувальну умову, а інші експлуатаційно-технічні характеристики – як
додаткові.
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4.5.1. Синтез системи управління ІКМ в умовах апріорної невизначеності
інформації про часткові показники якості
Завдання синтезу СУ без врахування випадкових факторів не адекватно
описує процеси в системі [10]. Критерій оптимальності та обмеження по заданим
значенням змінних х – це випадкові величини, що також залежать від випадкових
зовнішніх впливів у:
(4.32)
де
При рішенні задачі (4.35) можливі дві ситуації:
1) оптимальне рішення х* необхідно визначити до реалізації факторів у,
тобто незалежно від їх конкретних значень;
2) оптимальне рішення х* необхідно визначити після того, коли будуть
відомі параметри фактору у.
У першому випадку врахування випадкових значень вектора у в умовах
задачі оптимізації (4.32) зводиться до введення нового критерію оптимальності й
обмежень, що дозволяють позбутися невизначеності. В залежності від ступеня
інформованості про закон розподілу випадкових величин у можна розглядати три
випадки.
1. Про у нічого не відомо, крім того, що вони належать до деякої області

2. Для факторів у задано функцію розподілу f(у).
3. Для факторів у задано закон розподілу з точністю до вектора параметрів Q,
тобто задана функція f(у,а), для якої невідомі параметри Q, що належать області
.
Залежно від ступеня інформованості про закон розподілу випадкових
факторів приходиться вибирати новий критерій оптимальності та обмеження,
орієнтуючись або на гірший випадок щодо невизначеності значень вектора у, або
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на деякі середні значення критерію й обмежень. Якщо відомо тільки те, що у  Dy,
критерій оптимальності призначається з умови забезпечення найкращого
результату для найгіршомого за невизначеністю у випадку
(4.33)
Аналогічно для обмежень можна записати:
(4.34)
Підставляючи (4.33) і (4.34) у вираз:
,

(4.35)

при виконанні системи нерівностей:
(4.36)
(4.37)
і відсутності інформації про фактори у (випадок невизначеності), приходимо
до детермінованої задачі оптимізації:
(4.38)
де
Знаючи, що у – випадкові величини, можна вибрати найкращі порівняно з
(4.33) критерії оптимальності. Справді, знання законів розподілу в критерії (4.33)
нічого нового не дає порівняно з випадком невизначеності. Тому критерій
оптимальності й обмеження необхідно змінити так, щоб отриманий результат
був найкращим ―у середньому‖ для сукупності ситуацій, що задаються законом
розподілу f(у).
При наявності інформації про закони розподілу випадкових факторів,
заданих з точністю до вектора параметрів a, вираз (4.38) буде функцією від цих
змінних. Однак про вектор a нічого не відомо, крім того, що він належить області
Da. У цьому випадку необхідно використовувати комбінований критерій, що
поєднує у собі вираз (4.33) і один з виразів (4.36) – (4.38). Це дозволить перейти
від задачі (4.32) до однієї з задач стохастичного програмування. Наприклад,
усереднена задача стохастичного програмування в цьому випадку буде
сформульована наступним чином.
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Знайти такий вектор керованих змінних x, який забезпечує:
(4.39)

за умови:

(4.40)

Отже, визначення оптимального рішення x*, що не залежить від конкретної
реалізації y, зводиться до рішення задачі нелінійної оптимізації, при якій це
рішення можна записати у вигляді:
(4.41)
При відомих значеннях y, розглянута задача аналогічна звичайній задачі
оптимізації. При цьому конкретним реалізаціям випадкових факторів y можна
поставити у відповідність різні оптимальні рішення х*=х*(у). При зміні умов у
задачі оптимізації можливо ―перебудовувати‖ оптимальне рішення.
Таким чином, процес пошуку оптимального рішення в задачах синтезу СУ
(як при багатокритеріальній оптимізації, так і з врахуванням випадкових
факторів) практично зводиться до кількісного рішення задачі нелінійної
оптимізації.
4.5.2. Методика синтезу системи управління інфокомунікаційної мережі
на основі оптимальних значень узагальненого показника якості
Сформулюємо методику синтезу СУ інфокомунікаційної мережі на основі
оптимальних значень узагальненого показника якості.
1.

Вихідні величини і функції:

Визначимо часткові показники якості сиситеми;
1. Обєм управляючої інформації, при якій СУ адаптивна до прогнозованих і
непрогнозованих факторів.
2. Задана величина затримки інформації в ІКМ.
3. Достовірність інформації в СУ.
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4. Надійність ІКМ.
5. Вартість системи управління ІКМ.
Таким чином, узагальнений показник якості має вид:
(4.42)

Як вище зазначено,

– деяке опорне значення показника якості

,

Сі – вагові коефіцієнти, що визначаються експертною оцінкою.
Будемо вважати оптимальною систему управління, що забезпечує виконання
умов:
(4.43)

де

– максимально можливе значення показника якості.

Під

,

,

,

та

вважаємо такі показники якості СУ:

– сумарний максимально допустимий об‘єм управляючої інформації
(пропускна спроможність каналів СУ);
–максимальна величина затримки управляючої інформації, при якій СУ
в реальному масштабі часу контролює необхідні параметри мережі;
–максимальна

величина

вірогідності

помилки

каналів

передачі

інформації СУ;
– мінімальна величина надійності ІКМ;
– максимальна величина вартості системи управління.
З множини варіантів побудови СУ необхідно вибрати найкращий. Якість
системи характеризується п‘ятю основними показниками якості
.
,

,

,

,

і
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де

– задана пропускна спроможність каналів СУ;

помилки переданої інформації;

– вірогідність

– затримка управляючої інформації;

– коефіцієнт простою інфокомунікаційної мережі;

– вартість СУ. П‘ять

показників якості взаємно суперечливі. Мінімаксний критерій представимо у
наступному вигляді :
(4.44
де
(4.45)

де
При цьому необхідно розглянути допустимі варіанти зміни

від мінімально

можливих до максимальних значень, вибрати оптимальні.
Для вирішення цієї задачі необхідно визначити максимальні та мінімальні
значення коефіцієнтів
якості від

до

. Оберемо, також, крок
. Вагові коефіцієнти

, тобто, зміни показників
становлять:

Ці коефіцієнти обрані за умови, що найбільш

;

важливою є потреба мінімізації затримки керуючої інформації, тоді як пропускна
спроможність каналів та вірогідність помилки мають приблизно однакові
пріоритети. Вартість же обирається мінімально можливою, однак необхідною для
виконання решти вимог до якості системи, тому їх вага мінімальна.
2.

Величини, що обчислюються за вихідними даними:

Виходячи

з

вищенаведеного,

узагальнений

критерій

оптимальності

представимо у вигляді:

(4.46)
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де
Звідси, у даному випадку, оптимальною буде система

, де

будуть

мінімальні.
У додатку А представлено програмне забезпечення, яке дозволяє отримати
основні параметри оптимальної системи управління при різних умовах та
обмеженнях.
Результати розрахунку наведені у таблицях 1, 2, 3, 4 і у додатку А.
Номери варіантів визначають можливі нормовані значення основних
параметрів

та відповідно загальний нормований критерій

.

У залежності від обраних параметрів ваги, що визначаються пріоритетами
основних показників якості, ми отримуємо різні варіанти, для яких загальний
нормований критерій буде мінімальний, а відповідно система управління –
оптимальною.
На основі розрахунків можна обирати різні значення показників якості, що
дозволяють синтезувати оптимальну систему управління ІКМ для заданих
технічних характеристик.
Таким чином, розроблено методику синтезу СУ інфокомунікаційної мережі
на основі оптимальних значень узагальненого показника якості.
Наукова новизна методики полягає в тому, що вона на відміну від існуючих
дозволяє визначати оптимальну систему управління програмно-конфігурованої
ІКМ для заданих технічних характеристик з врахуванням коефіцієнта простою.

Висновки
1. На основі аналізу критеріїв ефективності роботи системи управління
інфокомунікаційної мережі виконане моделювання процесу управління мережею
і запропонована математична модель СУ, яка дозволить провести її оптимізацію
з метою покращення показників надійності ІКМ, що діє в умовах
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непрогнозованих відмов трактів, каналів і обладнання у період надзвичайної
ситуації.
2. Розроблена математична модель ІКМ і проведена оцінка її
функціонування в найскладних умовах надзвичайного стану для вибору вагомих
і впливових показників якості управління мережею і виконання подальших
досліджень.
3. Запропоновано метод нелінійної оптимізації отримання узагальненого
критерію при синтезі СУ, який дозволяє одержати ефективні значення
параметрів

керованої

програмно-конфігурованої

ІКМ

з

врахуванням

поставлених до них вимог.
Розроблено способи врахування різних збурюючих факторів у випадках,
коли апріорна інформація про них відсутня.
4. Розроблено методику синтезу СУ інфокомунікаційної мережі на основі
оптимальних значень узагальненого показника якості. Дана методика дозволяє
обирати різні значення показників якості, що дозволяють синтезувати
оптимальну систему управління програмно-конфігурованої ІКМ для заданих
технічних характеристик.
ВИСНОВКИ

1. Визначено тенденції створення систем управління сучасними
інфокомунікаційними мережами. Досліджено концепції побудови
моделі TMN Міжнародного союзу електрозв‘язку з питань (ITU);
моделі Smart TMN Форуму управління (TeleManagement Forum – TM
Forum).
2. Проведено порівняльний аналіз принципів побудови систем
управління. Визначено необхідність розробки нового підходу до
побудови систем управління, тому що мережі більш не є автономними,
самодостатніми домініонами, вони стали частиною бізнесів-процесів.
Ключовими концепціями сучасного управління є наскрізне управління

158

від краю до краю, управління рівнем послуг і управління відповідно до
заданих правил. Наскрізне управління має на увазі можливість
контролю над усіма компонентами бізнес-процесу - включаючи
програмне забезпечення й операційну систему, базу даних і систему
транзакцій, сервери і мейнфрейми, елементи локальної і глобальної
мережі - як єдиного цілого.
3. Розроблено методику визначеня факторів, які обумовлюють
функціональні можливості системи управління на базі теорії масового
обслуговування.
4.

Представлено

метод

розрахунку

затримки

проходження

інформації, за допомогою якого знаходять залежність затримки від
різних параметрів, що визначають характеристику та структуру
мережі. На основі розрахунку отримано залежності затримки
одержання інформації від інтенсивності надходження вимог, від
швидкості, а також від методу обслуговування. Ці дані дозволяють
мінімізувати затримку при різних умовах. Запропоновані методи
охоплюють новітні технологічні рішення
5. У загальному випадку завадостійкість залежить як від способу
приймання, так і від вигляду переданих сигналів. Запропонований
алгоритм оптимального прийому реалізує завадостійкість, близьку до
потенційної. Обмеження пов‘язане з використанням при прийнятті
рішення оцінок зразків сигналів, що не позбавлені впливу завад.
6. На підставі наведеного науково-методичного апарату вперше
запропоновано методику оптимального прийому на базі теорії
сигналів, яка на відміну від існуючих, враховує фазо-різницеву
модуляцію високих порядків та удосконалено методику побудови
сигналів з евклідовою метрикою.
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7. На основі аналізу критеріїв ефективності роботи системи
управління

інфокомунікаційної

мережі

виконане

моделювання

процесу управління мережею і запропонована математична модель
СУ, яка дозволить провести її оптимізацію з метою покращення
показників якості інфокомунікаційної мережі.
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