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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Останні десятиліття характеризуються суттєвим 

зростанням кількості користувачів телекомунікаційних мереж та 

експоненціальним збільшенням інформації, яка циркулює в цих мережах. 

Очікується, що в найближчі роки попит на послуги телекомунікаційних мереж 

буде і надалі зростати.  

Зростаючий попит на телекомунікаційні послуги формує і прогресуючі 

вимоги до якості послуг. Наприклад, вимоги до високої швидкості при 

обслуговуванні з'єднань при наданні цифрових послуг, чи мінімальні затримки 

при передачі інформації з відповідним ступенем її захисту вже стали нормою. 

В теперішній час з орієнтацією на майбутнє акцент робиться на поєднанні 

різних технологій та їх застосуванні з урахуванням їх впливу на людей та 

навколишнє середовище. Застосування передових технологій, включаючи 

штучний інтелект та машинне навчання, використовується для підвищення рівня 

автоматизації процесів, обробки великих масивів даних та побудови коротко- та 

середньострокових прогнозів. 

Україна, яка є членом Спеціального комітету із штучного інтелекту при Раді 

Європи, у жовтні 2019 року приєдналася до Організації економічного 

співробітництва і розвитку з питань штучного інтелекту (Organisation for 

Economic Co-operation and Development, Recommendation of the Council on 

Artificial Intelligence, OECD/LEGAL/0449). Принципами розвитку та 

використання технологій штучного інтелекту, дотримання яких повністю 

відповідає принципам даної організації, згідно Концепції розвитку штучного 

інтелекту в Україні (№ 1556-р від 2.12.2020р.), є забезпечення безпечного 

функціонування телекомунікаційних мереж. 

Прогнозується, що мережа продовжить збільшувати кількість пристроїв, які 

вона обслуговує, і до 2023 року їх кількість зросте більш ніж в 20 разів. Тому 

існує тенденція переходу від централізованого до децентралізованого управління 

мережею та її інтелектуальними пристроями. 

Відповідно до Рекомендації Міжнародного союзу електрозв'язку E.800 

"Якість телекомунікаційних послуг: концепції, моделі, цілі та планування 

надійності" показником роботи телекомунікаційної мережі є її можливість 

забезпечувати функції, пов'язані із встановленням зв'язку між кінцевим 

обладнанням. 

У зв’язку з пандемією Covid-19 багато компаній розбудовують віддалену 

роботу своїх співробітників, навчальні заклади змушені були запровадити 

дистанційну форму навчання. Це призвело до сплеску навантаження на 

телекомунікаційну мережу. 

З іншого боку, природне старіння обладнання, кліматичні зміни, зростання 

масштабів господарської діяльності, війна на Донбасі обумовлюють підвищену 

аварійність телекомунікаційних мереж  зв’язку. 

За Законом України "Про телекомунікації", до основних принципів 

діяльності у сфері телекомунікацій віднесена взаємодія та взаємозв’язаність 

телекомунікаційних мереж для забезпечення можливості зв’язку між 
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споживачами всіх мереж. Виконання зазначеного можливе за умови 

гарантування функціональної стійкості телекомунікаційної мережі, під якою 

розуміється властивість виконувати свої функції протягом заданого часу при 

впливі потоку експлуатаційних відмов, навмисних ушкоджень, втручання в 

обмін і обробку інформації, а також при помилках обслуговуючого персоналу. 

Серед можливих напрямків діяльності, зважаючи на мінливість сучасного 

природно-антропогенного середовища, перспективним вбачається створення та 

вдосконалення гнучких систем збору, обробки і використання інформації щодо 

змін стану телекомунікаційної мережі. 

Застосування штучного інтелекту при обробці даних прискорить 

районування територій за ознакою ризику появи визначених загроз та дозволить 

спрогнозувати настання позаштатних ситуацій в мережі. Це, в свою чергу, 

дозволить прискорити реагування на зміни в частині застосування заходів 

захисту телекомунікаційної мережі.  

Ще однією нагальною проблемою, яка виникає в мережі при збільшенні 

кількості пристроїв, є зростаючий обсяг службової інформації, що зумовлює її 

перевантаження. Тому для гетерогенної телекомунікаційної мережі доречним є 

використання децентралізованого підходу в управлінні мережею, що в поєднанні 

з сучасними технологіями блокчейну та машинним навчанням дозволить 

забезпечити функціональну стійкість мережі. 

Інформаційні технології суттєвим чином впливають на розвиток сучасного 

суспільства, тому дослідження направлені на подальший розвиток цих 

технологій проводяться досить інтенсивно як в нашій країні, так і закордоном. 

Питання щодо ефективного функціонування мереж та управління станом 

компонентів мереж досліджувалися в роботах Шеннона К., Фінка Л.М., 

Неймана В.І., Якубайтіса Е.А., Стеклова В.К., Беркман Л.Н., Окунєва Ю.Б., 

Гостєва В.І., Ільїна О.Ю. та інших. Питання щодо підвищення надійністних 

характеристик складних технічних систем розглядалися у роботах 

Жердєва М.К., Пархоменка П.П., Креденцера Б.П., Лєнкова С.В., 

Вишнівського  В.В., Зінченка  А.О. та інших вчених. Проблеми функціональної 

стійкості інформаційних систем досліджувались в роботах  Машкова О.А., 

Барабаша О.В., Обідіна Д.М., Кравченка Ю.В., Кононова О.А. Питання 

відмовостійкості систем досліджувались в роботах Авіжиєніса А.А., Ільїна 

О.Ю., Коростіля Ю.М. та інших. Питання стійкості систем щодо зовнішніх 

впливів досліджувалась Хорошком В.О., Субачем І.Ю., Журавським Ю.В., 

Рубаном І.В., Оксіюком О.Г., Толюпою С.В. та іншими вченими. 

Проте, у відомих роботах для забезпечення властивості функціональної 

стійкості складних технічних систем розглядається переважно наслідковий 

підхід до реалізації заходів протидії дестабілізуючому зовнішньому впливу. 

Але такий підхід є дещо обмежений в своїх можливостях і, як наслідок цього, 

вже не в повній мірі відповідає вимогам сучасного етапу розвитку 

телекомунікаційних мереж. 

Відповідно до цього, актуальною є розробка ефективних методів 

моніторингу процесів функціонування гетерогенної телекомунікаційної мережі 

з метою створення комплексу аналітичних моделей її функціонування та 
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вироблення на їх основі алгоритмів впливу на позаштатні ситуації в режимі 

реального часу. При розгляді вище згаданих питань необхідно враховувати і 

ряд супутніх чинників, а саме зростання навантаження на мережу, що виникає в 

результаті зростаючої кількості технологічної службової інформації (при 

централізованому управлінні та впровадженні засобів щодо безпеки інформації, 

що передається), подальшим зростанням кількості кінцевих пристроїв (Інтернет 

речей) та впливом дестабілізуючих факторів на мережу як свідомого, так і 

природного походження. 

Аналіз вимог, які висуваються до гетерогенної телекомунікаційної мережі 

та існуючих науково-методичних підходів до побудови таких мереж показав, 

що на сьогоднішній день загострилося протиріччя між необхідністю 

забезпечення стійкості мережі при підключенні та наданні належної якості 

послуг зростаючій кількості пристроїв в позаштатних ситуаціях (збоях, 

відмовах, перевантаженнях, при кібератаках тощо), з однієї сторони та 

невідповідності існуючих інженерних та наукових методів забезпечення 

бажаної функціональної стійкості мережі з іншої сторони.  

Тому, актуальним є вирішення науково-прикладної проблеми щодо 

розробки методологічних основ побудови та управління функціонально 

стійкою гетерогенною телекомунікаційною мережею зі змінною структурою, 

яка повинна ефективно функціонувати в умовах впливу дестабілізуючих 

чинників. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Тематика 

дисертаційної роботи і отримані результати безпосередньо відповідають 

пріоритетності розвитку інформаційних та комунікаційних технологій в 

Україні, що сформульовано в Законі України «Про пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 р. № 2623-III. 

Дисертаційна робота виконана за планами наукової і науково-технічної 

діяльності Державного університету телекомунікацій і є частиною досліджень в 

рамках науково-дослідних робіт:  

– «Методи забезпечення функціональної стійкості розподілених 

інформаційно-телекомунікаційних систем» (Державний реєстраційний номер 

0114U000402, ДУТ, м. Київ), 

– «Розробка методики побудови оптимальної системи передачі інформації 

інфокомунікаційної мережі» (Державний реєстраційний номер 0115U004571, 

ДУТ, м. Київ),  

– «Управління системами з складною (дробовою та дискретно-

неперервною) динамікою в інфокомунікаціях» (Державний реєстраційний 

номер 0115U002977, ДУТ, м. Київ), 

які виконував Державний університет телекомунікацій у 2015 – 2021 р. 

Особисто автором в вищеназваних НДР запропоновано: комплекс 

аналітичних моделей і методів моніторингу процесу функціонування 

розподілених інформаційно-телекомунікаційних систем; запропонована 

удосконалена методика побудови оптимальної системи передачі інформації 

інфокомунікаційної мережі, яка дозволяє забезпечити підвищену стійкість 

мережі; досліджені показники якості інформаційної мережі з урахуванням 
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методу управління системами з дискретно-неперервною динамікою; розроблена 

методика управління мережею, що дозволяє отримати оптимальні значення 

показників якості мережі. 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у підвищені 

ефективності функціонування гетерогенної телекомунікаційної мережі шляхом 

розробки та реалізації моделей, методів та інформаційної технології 

забезпечення її функціональної стійкості до дестабілізуючих чинників. 

У відповідності з поставленою метою для вирішення науково-технічної 

проблеми в роботі необхідно було вирішити такі завдання: 

– проаналізувати стан інформаційно-комунікаційної інфраструктури, в 

тому числі гетерогенної телекомунікаційної мережі; 

– сформувати систему показників та критеріїв оцінки функціональної 

стійкості гетерогенної телекомунікаційної мережі в умовах впливу 

дестабілізуючих чинників; 

– розробити концепцію забезпечення сумісності обладнання 

гетерогенної телекомунікаційної мережі; 

– розробити метод прогнозування стану мережі для вчасного 

реагування на можливі зміни; 

– удосконалити метод послідовної оптимізації параметрів 

інтелектуальної підсистеми при керуванні великими обсягами даних; 

– розробити методику розрахунку зв’язності шляху з урахуванням 

відмов засобів зв’язку; 

– удосконалити методику оптимального управління при неповній 

апріорній інформації; 

– розробити методику управління ресурсами гетерогенної мережі за 

рахунок децентралізованого розподілу смуги пропускання; 

– удосконалити методику управління гетерогенною 

телекомунікаційною мережею зі змінною структурою; 

– апробувати розроблені методи, моделі та методики для підвищення 

ефективності функціонування мережі. 

Об’єктом дослідження є процес управління гетерогенною мережею. 

Предметом дослідження є методи та засоби забезпечення стійкого 

функціонування гетерогенної телекомунікаційної мережі. 

Методи дослідження. В дисертаційній роботі для досягнення поставленої 

мети використано основні ідеї системного підходу та теорії складних систем – 

при розробці моніторингу процесу функціонування гетерогенних мереж. 

Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості гетерогенних 

мереж до дії дестабілізуючих факторів засновані на принципах теорії 

оптимізації та теорії ймовірностей. При удосконалені системи показників 

функціональної стійкості гетерогенних мереж за рахунок врахування 

показників дестабілізуючих факторів в діапазонах часових характеристик 

використовується теорія ймовірностей, теорія графів, аналітичне моделювання. 

Крім того, використано методи дослідження систем звичайних диференціальних 

рівнянь, методи функціонального аналізу. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:  

1. Розроблено концепцію забезпечення сумісності обладнання 

гетерогенної телекомунікаційної мережі, яке піддається впливу позаштатних 

ситуацій, наукова новизна якої полягає в управлінні реконфігурацією з 

урахуванням частотно-часових показників, фізичної природи та середовищ 

поширення дестабілізуючих чинників. Впровадження запропонованої концепції 

дозволить збільшити кількість користувачів мережею без її перевантаження. 

2. Розроблена методика метричного проксимального градієнта, 

наукова новизна якої полягає в тому, що вона використовує модель попарно-

експоненціального марківського випадкового поля та метод вибору 

діагонального кроку, що дозволяє забезпечити швидшу збіжність алгоритму 

машинного навчання. Впровадження запропонованого блоку машинного 

навчання в систему управління гетерогенною мережею дозволить завчасно 

реагувати на перевантаження мережі за допомогою побудови коротко- та 

середньострокових прогнозів, а також посилити блок інтелектуального 

управління мережею. 

3. Удосконалено метод послідовної оптимізації параметрів 

інтелектуальної підсистеми при керуванні великими обсягами даних, який 

відрізняється від існуючих використанням технологій самонавчання як 

складової частини системи керування, що дозволяє підвищити продуктивність 

вузлів мережі та зменшити навантаження на централізовану систему 

управління. 

4. Отримала подальший розвиток методика оптимального управління  

гетерогенною телекомунікаційною мережею при неповній апріорній 

інформації, яка відрізняється від існуючих застосуванням технології блокчейн 

та машинного навчання, що дозволяє підвищити надійність та безпеку мережі. 

5. Розроблена методика управління ресурсами гетерогенної мережі за 

рахунок децентралізованого розподілу смуги пропускання, наукова новизна 

якої полягає в тому, що вона ґрунтується на основі ітеративного механізму 

обміну даними між базовими станціями при умові впливу дестабілізуючих 

чинників. Запропонована технологія на основі децентралізованого керування та 

прогнозування даних дозволяє зменшити перевантаження мережі за рахунок 

скорочення кількості службової інформації. 

6. Отримала подальший розвиток методика управління гетерогенною 

телекомунікаційною мережею зі змінною структурою, яка відрізняється від 

існуючих включенням в ланку схеми управління зі зворотним зв’язком сектора 

слідкування за станом каналів з частотним і часовим їх розподілом та з 

розділеннями каналів за фізичною природою сигналів і за середовищами 

передавання, і подальшим вибором для передавання сигналу каналу з кращими 

показниками якості. Запропонована методика дозволяє забезпечити належний 

рівень функціональної стійкості гетерогенної телекомунікаційної мережі. 
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Практичне значення отриманих результатів: 

1. Розроблена концепція підвищення сумісності обладнання 

гетерогенної телекомунікаційної мережі дозволить збільшити кількість 

користувачів мережею без її перевантаження. 

2. Розроблена методика метричного проксимального градієнта на 

основі  моделі попарно-експоненціального марківського випадкового поля та 

методу вибору діагонального кроку, яка завдяки використанню швидких 

відновлень забезпечує швидшу збіжність алгоритму, а отже прискорює процес 

прогнозування. 

3. Розроблена методика децентралізованого управління гетерогенною 

телекомунікаційною мережею на основі використання інтелектуального блоку 

дозволяє зменшити кількість службової інформації в мережі, тим самим 

забезпечивши зменшення навантаження мережі та дозволяє ефективно 

реагувати на виникнення позаштатних ситуацій. 

4. Запропонована інформаційна технологія швидкого реагування та 

протидії впливу дестабілізуючих факторів дозволить підтримувати 

функціональну стійкість мережі та зменшити час на відновлення роботи мережі 

при нештатних ситуаціях. Запропонована технологія базується на концепції 

самонавчання з опорою на постійне оновлення бази даних. 

Таким чином, порівняно з існуючими підходами інформаційна технологія, 

що запропонована в роботі, дозволяє автоматизувати весь процес аналізу, 

істотно підвищити точність і знизити час всього циклу аналізу даних для 

забезпечення швидкого реагування. 

Результати досліджень прийняті до впровадження Асоціацією «ТЕЛАС» 

(акт впровадження від 25.11.2020 р.); ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (акт 

впровадження від 03.11.2020 р.); ТОВ «Ай Ті Джи» (акт впровадження від 

15.10.2020 р.); Науково-дослідним центром «Енергозв’язок» (акт впровадження 

від 25.02.2021 р.); ТОВ «Хуавей України» (акт впровадження від 05.01.2021 р.) 

та в навчальний процес Державного університету телекомунікацій (акт 

впровадження  від 27.08.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача.  

Всі положення, які виносяться на захист, належать особисто автору. 

Особистий внесок здобувача в наукову новизну публікацій є таким: 

Загальний обсяг публікацій за темою дисертації складає понад 12 

авторських аркушів. Крім того, в УкрІНТЕІ зареєстровано 2 науково-технічні 

звіти, що виконані за темою дисертації при участі автора. 

В роботах, які опубліковані в співавторстві, особисто здобувачу належать 

основні ідеї та результати, головні висновки і наукова сутність цих робіт, а 

саме: в [1] проведено дослідження функціонального методу аналізу нелінійних 

інерційних процесів в радіопристроях і їх впливу на пропускну спроможність і 

завадостійкість, розроблені методи підвищення розглянутих показників в 

радіотехнічних систем; в [2] запропоновано математичну модель процесу 

управління телекомунікаційною мережею; в [3] розглянуто питання сегментації 

та декодування зображень з перевіркою коректності його виконання; в [4] 
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детально досліджено основні принципи OpenFlow; в [5] розроблений 

інструментальний комплекс побудови відмовостійкої структури сенсорної 

мережі з використанням параметра зв'язності як показника якості 

функціонування сенсорної мережі; в [6] запропонований інформаційно-

ентропійний метод визначення кількості управляючої інформації в мережі; в [7] 

запропоновано алгоритм реалізації вузла мережної зовнішньої пам’яті з 

передаванням файлів і блоків; в [8] запропоновано реалізації нелінійного 

спектрального перетворення на основі цифрової обробки сигналів; в [9] 

досліджено особливості безпроводових самоорганізованих мереж, встановлено, 

що з активним використанням безпроводових мереж у різноманітних галузях 

виникає дефіцит частотного спектру; в [10] досліджені статистичні та 

аналітичні методи для розв’язання проблем "великих даних", запропоновані 

алгоритми роботи з неструктурованими даними; в [11] запропоновано алгоритм 

управління фінансовими ризиками за допомогою удосконалених методів 

машинного навчання; в [12] запропоновано модифіковану архітектуру мережі 

Інтернету речей з технологіями, які покращуватимуть відмовостійкість та 

масштабованість мережі; в [13] розроблено алгоритми інвестиційної 

привабливості підприємств на основі методів кластерного аналізу; в [14] 

досліджено методи машинного навчання та показано їх застосування для 

прогнозування відтоку користувачів телекомунікаційних послуг, 

запропоновано пріоритетні напрямки подальших досліджень, що стосуються 

оптимізаційних задач методів машинного навчання, зокрема в умовах 

невизначених факторів; в [15] запропоновано математичну модель 

конкуруючих клiтинних автоматiв на основi теорiї множин для опису рухомих 

клiтинних автоматiв, що пересуваються по сусiднiх станах символiв i в такий 

спосіб реалiзують свої правила переходу; в [16] виявлені дії і прояви 

вражаючих факторів, які не увійшли до сімейств відповідних вражаючих 

факторів переліку "Характер дій і проявів вражаючих факторів природних НС", 

але дія яких викликається визначеними джерелами потенційних НС і 

позначається на працездатності апаратних засобів, розроблена матриця 

характеру дій і проявів вражаючих факторів природних НС; в [17] 

запропоновано використовувати метод цифрового спектрального аналізу 

«тепловий шум», що забезпечить значне збільшення роздільної здатності та 

точність вимірювання характеристик об'єкта; проведені експериментальні 

дослідження; в [18] введені методи та алгоритми забезпечення оптимального 

контролю в умовах неповної робочої та апріорної інформації на основі 

квазістаціонарних процесів адаптації; в [19] запропонована інформаційна 

топологія протоколу зв`язку для високопродуктивних систем промислової 

автоматизації додатків IоT; в [20] запропоновано метод оптимізації заходів, що 

включає оцінку можливості пошкодження об'єктів телекомунікаційної мережі, 

а також їх аналіз, розвиток та систематизацію відповідних контрзаходів; в [21] 

запропоновано структуру моделі проактивного управління ресурсами IoT  на 

основі без серверної архітектури; наведено оцінку представленої моделі; в [22] 

запропоновано удосконалену модель марківського випадкового поля  для 

моделювання різнорідних розподілів; в [23] представлено математичну модель 
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та представлено алгоритм проактивного управління ресурсами IoT-пристроїв на 

основі безсерверної архітектури; в [40] запропоновано методику оптимізації 

роботи алгоритму градієнтного бустингу за допомогою перехресної перевірки 

при розв’язанні задач багатовимірного нелінійного моделювання проблем; в 

[41] запропоновано алгоритм ефективного використання пам’яті для 

удосконаленого марківського випадкового поля. 

Усі результати, що складають наукову і практичну значимість 

дисертаційної роботи, отримані здобувачем особисто. 

Всі аналітичні обчислення і чисельні експерименти виконано автором 

особисто. Здобувач брав безпосередню участь в аналізі та інтерпретації отриманих 

результатів, формулюванні основних наукових висновків, написанні статей. Автор 

самостійно здійснював підготовку тез доповідей і особисто виступав на 

конференціях. Внесок дисертанта у даних роботах є визначальним. 

Апробація результатів дисертації.  

Основні результати проведених досліджень доповідалися й 

обговорювалися на таких конференціях і семінарах: Четверта міжнародна 

наукова конференція "Проблеми інформації" (Київ, Україна, 2016 р.); III 

міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми розвитку 

науки і техніки» (Київ, Україна, 2016 р.); Регіональний семінар МСЕ «Тенденції 

развитку конвергентних мереж: рішення пост-NGN, 4G і 5G» (Київ, Україна, 

2016 р.); Сьома міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми 

інформатизації»  (Київ, Україна, 2016 р.); Восьма міжнародна науково-технічна 

конференція «Проблеми інформатизації»  (Київ, Україна, 2017 р.); IІI 

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Електронні та 

мехатронні системи: теорія, інновації, практика» (Полтава, Україна, 2017 р.); 

Дев’ята міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації» 

(Київ, Україна, 2017 р.);  The international research and practical conference "The 

development of technical sciences: problems and solutions" (Brno, the Czech 

Republic, 2018); Семинар-практикум МСЭ для регионов Европы и СНГ 

«Инфраструктура ИКТ как основа цифровой экономики» (Київ, Україна, 2019 

р.); 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies 

(Київ, Україна, 2018 р.); 3rd International Conference on Advanced Information and 

Communications Technologies (Львів, Украина, 2019 р.); International Scientific-

Practical Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology» 

(Київ, Україна, 2019 р.); 15th International Conference on Advanced Trends in 

Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (Львів-Славське, 

Україна, 2020 р.); І Всеукраїнська науково-практична конференція «Системний 

аналіз в бізнесі та управлінні» (Київ, Україна, 2020 р.); Всеукраїнська науково-

технічна конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку IоT» (Київ, 

Україна, 2020 р.); V-а Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Національна 

безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці» (Київ, 

Україна, 2020 р.).  

Публікації. Основні результати за темою дисертаційної роботи 

опубліковано в 41 науковій праці, з них: 24 наукові статті, у тому числі 4 статті 

у виданнях, які індексуються у науково-метричній базі SCOPUS. Також 16 
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праць опубліковано у матеріалах наукових конференцій, з них 4 публікації 

входять у неперіодичні видання, які індексуються у науково-метричній базі 

SCOPUS. В рамках дослідження опублікована одна монографія. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 6 розділів, 

висновків, 5 додатків на 34 сторінках та списку використаних джерел з 249 

найменувань на 27 сторінках. Повний обсяг дисертації становить 368 сторінок, 

з них 284 сторінки основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ  ЗМІСТ  ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету, 

об’єкт, предмет, завдання дослідження, наукову новизну одержаних 

результатів, практичне значення результатів, зв'язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами досліджень Державного університету 

телекомунікацій. Визначено особистий внесок здобувача, відомості про 

апробацію результатів роботи, публікації. 

У першому розділі дисертації проаналізовано сучасні вимоги до 

гетерогенної телекомунікаційної мережі. Досліджено дестабілізуючі чинники, 

що впливають на роботу мережі, з метою отримання ефективного алгоритму 

забезпечення її функціональної стійкості. 

Типовою для сучасних гетерогенних мереж є обробка та зберігання 

великих об’ємів даних. Причому, обробка інформації має відбуватися в режимі 

реального часу, при цьому виникає проблема з ефективним відбором даних з 

великого масиву. А це, в свою чергу, зумовлює витрачання великої кількості 

ресурсів обладнання мережі. Все це ускладнюється дією на мережу 

дестабілізуючих факторів, які порушують функціональну стійкість мережі. 

В роботі здійснено аналіз функціональної стійкості складних технічних 

систем, до яких повною мірою можна віднести гетерогенні мережі. Вони 

з’єднують пристрої з суттєвими відмінностями – різними технологіями 

доступу, операційними системами та протоколами передачі даних. Одним з 

ключових завдань мережі є "безшовна" (непомітна) інтеграція базових станцій, 

систем доступу і транзитних вузлів транспортної мережі. Їх некоректна 

інсталяція може негативно вплинути на ефективність роботи мережі, 

викликавши зокрема падіння швидкості передавання. 

В умовах управління в кризових ситуаціях кількість запитів на 

обслуговування може перевищувати встановлені можливості ділянки мережі 

фіксованої структури. Прогресуюче збільшення обсягів трафіку потребує 

безперервного збільшення пропускної спроможності. 

Нарощування кількості технологій доступу та збільшення кількості каналів 

зв’язку на одній географічній території потребує вирішення питання щодо їх 

взаємодії. Використання конкуруючими технологіями однакових або сусідніх 

діапазонів частот і взаємна інтерференція приводять до істотного зниження 

ефективності. 
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На рис. 1 в формі причинно-наслідкової діаграми представлено 

першопричини небезпечних подій (НП), які можуть викликати несправність 

телекомунікаційної мережі, на фоні відновлення її автономної роботи. 

 
Рис. 1. Діаграма подій, які обумовлюють стан телекомунікаційної мережі 

 

Перелік подій, які обумовлюють стан телекомунікаційної мережі: 

1. НП – Несправність, спричинена відмовою, викликаною процесами 

старіння і/або зношування, що відбуваються всередині об'єкта. 

2. Діяльність людини-оператора (людський чинник): 

2.1. Безпомилкові дії у діяльності людини-оператора. 

2.2. НП – помилкові дії у діяльності людини-оператора. 

3. НП – зовнішні події природного характеру. 

4. Зовнішні події антропогенного характеру: 

4.1. НП – пошкодження техногенного характеру. 

4.2. НП – пошкодження соціального характеру. 

4.3. НП – пошкодження воєнного характеру. 

Небезпечні події продукують дестабілізуючі чинники (ДЧ), які 

характеризуються фізичними, хімічними і біологічними діями чи проявами, що 

визначаються або виражаються відповідними параметрами, і можуть призвести 

до руйнування або значних пошкоджень, програмних збоїв фрагментів 

телекомунікаційної мережі. 

Функціональна стійкість телекомунікаційної мережі фактично поєднує 

властивості надійності, безвідмовності, живучості, де 

- надійність – властивість об'єкта зберігати у часі в установлених межах 

значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні 

функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, 

зберігання та транспортування; 

- безвідмовність – властивість об'єкта виконувати потрібні функції в 

певних умовах протягом заданого інтервалу часу чи наробітку; 

- живучість – властивість об'єкта зберігати обмежену працездатність в 

умовах зовнішніх діянь, що призводять до відмов його складових частин. 

В дисертаційній роботі проведено аналіз існуючих основних критеріїв та 

показників ефективності складних технічних систем. Всі показники розглянуто 

в групах: показники надійності, живучості, безвідмовності, ефективності. 
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Функціональна стійкість телекомунікаційної мережі характеризує її 

здатність до відновлення працездатного стану за рахунок використання 

надмірності. 

Встановлено протиріччя між необхідністю забезпечення стійкості мережі 

при підключенні та наданні належної якості послуг зростаючій кількості 

пристроїв в позаштатних ситуаціях (збої, відмови, перевантаження, при 

кібератаках тощо) з одного боку та невідповідності існуючих інженерних та 

наукових методів забезпечення бажаної функціональної стійкості мережі з 

іншого. Тому, актуальним є вирішення науково-прикладної проблеми щодо 

розробки методологічних основ побудови та управління функціонально 

стійкою гетерогенною телекомунікаційною мережею зі змінною структурою, 

яка повинна ефективно функціонувати в умовах впливу дестабілізуючих 

чинників. 

В другому розділі здійснено аналіз архітектури гетерогенної 

телекомунікаційної мережі (рис. 2). 

 
Рис. 2. Функціональна схема мультиплексора гетерогенної 

телекомунікаційної мережі 

 

Надмірність мережі забезпечується шляхом застосовування трьох рівнів 

мультиплексування каналів зв'язку: І – рівень мультиплексування з частотно-

часовим розділенням сигналів; ІІ – рівень мультиплексування з розділенням 

сигналів по фізичній природі; ІІІ – рівень мультиплексування з розділенням 

сигналів по середовищам передавання. 

Згідно з функціональною схемою, канали зв’язку описуються залежністю 

виду 

  , , ,
f t mij i i i ib f t m


 , 1,f fi n , 1,t ti n , 1,i n  , 1,m mi n , (1) 

де f – канал системи з частотним мультиплексуванням; t – канал системи з 

часовим мультиплексуванням;  – канал системи з мультиплексуванням за 

фізичною природою сигналів; m – канал системи з мультиплексуванням за 
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середовищами передавання; nf – кількість каналів n системи мультиплексування 

з частотним f розділенням каналів; nt – кількість каналів n системи 

мультиплексування з часовим t розділенням каналів; n – кількість каналів n 

системи мультиплексування з розділенням каналів за фізичною природою 

сигналів ; nm – кількість каналів n системи мультиплексування з розділенням 

каналів за середовищами передавання. 

На першому рівні мультиплексування використовується розділення 

каналів передачі по частоті, часу: 

      
1 1 1 1

,

n nn nf ft t

f t f t

f t f t

f ft t

I i i i i

f t f t

C C f C t C f t    , 1 ,f f fi n , 1 ,t t ti n , (2) 

де C – пропускна спроможність системи мультиплексування; i – ідентифікатор 

каналу зв'язку; fi – ідентифікатор частотного інтервалу; ti – ідентифікатор 

часового інтервалу. 

Другий рівень включає сигнали різної фізичної природи: 

  
1

n

II iC C










 , 1 ,i n   , (3) 

де i – ідентифікатор каналу за фізичною природою сигналів. 

На третьому рівні мультиплексування використовується просторове 

розділення каналів: 

  
1

nm

m

m

m

III i

m

C C m , 1 ,m m mi n , (4) 

де mi – ідентифікатор каналу за середовищем передавання сигналів. 

Сумарна пропускна спроможність передавача, представленого на рис. 2: 

      
1 1 1 1 1 1

, , ,

n nn n n nf ft t m

f t f t m

f t f t m

f ft t m

i i i i i i

f t f t m

C C f C t C f t m










     . (5) 

В роботі розглянуто відповідність використовуваних для передавання 

інформації сигналів різної фізичної природи середовищам передавання та 

приклади використання інформаційних сигналів різної фізичної природи в 

різних середовищах передавання. На основі дослідження представлена 

рекомендація щодо підвищення фізичної сумісності обладнання. 

Гетерогенну телекомунікаційну мережу описує граф G(V,E), множина 

вершин якого viV являє собою станції і вузли розмірності n, а множина дуг 

eijE є лініями (каналами) зв’язку між ними. Граф описується матрицею 

суміжності: 

 ijA a ; , 1, ei j n ; 
1, ;

0, .

ij

ij

ij

e E
a

e E

 
 

 

, (6) 

де ne – кількість станцій і вузлів мережі передавання інформації. 

Функціональна стійкість телекомунікаційної мережі забезпечується за 

виконання умов: 
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2;

2;

; ; , 1,

 
  

 
 

    
normalized

ij ij

G

G

P t P i j i j n



 , (7) 

де (G) – число вершинної зв’язності (найменша кількість вершин, вилучення 

яких разом з інцидентними їм ребрами призводить до незв’язного чи 

одновершинного графа); (G) – число реберної зв’язності (найменша кількість 

ребер, вилучення яких призводить до незв’язного графа); Pij(t) – імовірність 

зв’язності (імовірність того, що повідомлення з вузла i у вузол j буде передане 

за час, який не перевищує t). 

З урахуванням дії дестабілізуючих чинників забезпечення функціональної 

стійкості доповнить умова недопущення настання для вузлів і каналів зв'язку 

між вузлами i та j граничного стану виду: 

 RI, (8) 

де I – вплив ДЧ на обладнання; R – стійкість обладнання до дії ДЧ. 

Додатковими умовами до функціональної стійкості визначено 

забезпечення необхідних пропускних спроможностей ділянок зв'язку C і 

сумісності обладнання ділянок. На основі рекомендації щодо підвищення 

фізичної сумісності обладнання запропоновано удосконалений метод 

підвищення сталості телекомунікаційної гетерогенної мережі. 

Результатом аналізу заходів із захисту об’єктів від дії дестабілізуючих 

чинників є відповідна схема щодо їх застосування (рис. 3). 

 
Рис. 3. Узагальнена схема застосування заходів захисту від прогнозованих 

небезпек 
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Пропонована схема призначена для вироблення плану дій по запобіганню 

небезпекам, або, щонайменше – по зменшенню їх негативних наслідків. 

Короткотермінове прогнозування небезпек виконується для оповіщення 

населення і збору даних. Дані використовуються у довготерміновому 

прогнозуванні небезпек, яке застосовується при оцінці ризиків та їх прийнятних 

рівнів для декларування безпеки об'єктів, прийняття рішень щодо їх 

розташування та експлуатації, розробки заходів по запобіганню аваріям та 

підготовці до реагування на них. До переліку заходів захисту належать: 

- застосування стійких до визначеної небезпеки матеріалів і конструкцій; 

- перехоплення небезпеки, яке передбачає екранування об’єкту чи його 

найбільш уразливих і відповідальних елементів, від небезпеки, або екранування 

небезпеки від об’єкту, а також протидію небезпеці; 

- реконфігурацію систем забезпечення працездатності (електроживлення, 

вентиляція і кондиціонування, пожежна сигналізація, пожежогасіння, 

оповіщення тощо); 

- реконфігурацію мережі передавання. 

За умови ізольованості середовищ передавання сигналу mi одне від одного 

взаємодія сигналів в каналах передавання виключається: 

     1, , , , , ,
f t m f t mij i i i ij i i i ne f t m e f t m

 
    .              (9) 

За умови, що сигнали різної фізичної природи i не містять механізмів 

взаємовпливу, а механізми перетворення одних видів енергії у інші або не 

існують, або мізерно малі, взаємодія зазначених сигналів не враховується: 

      1 2, , , , , ,
f t m f t mij i i i ij i i ie f t m e f t m

 
    ,            (10) 

де 
1
 , 

2
  – електромагнітний і оптичний сигнали, відповідно. 

Тоді логічним виявляється припущення щодо відсутності механізмів 

взаємовпливу між сигналами різної фізичної природи у різних середовищах 

передавання: 

      ' ', , , , , , 0
f t m f t mij i i i i ij i i i ie f t m e f t m

 
   ,  

        ' ' ' '            i i j j i i j j , (11) 

де ,  – символи диз’юнкції (логічне АБО) і кон’юнкції (логічне І), відповідно. 

Розподіл ресурсів гетерогенної телекомунікаційної мережі на канали із 

сигналами різної фізичної природи у різних середовищах передавання сприяє 

підвищенню сумісності ресурсів (засобів телекомунікацій). У випадках 

порушення умови (R>I) застосовуються заходи захисту від впливу відповідних 

дестабілізуючих чинників. 

Фізична природа сигналу і середовище передавання обумовлюють різні 

значення параметрів гібридної мережі передавання інформації. Залежність 

значень параметрів гібридної мережі від стану мінливого природно-

антропогенного довкілля обумовлює нестабільність цих параметрів сигналів в 

часі. Вказані обмеження обумовлюють моніторинг стану каналів зв’язку і вибір 

каналів передавання відповідно до обставин. 
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На рис. 4 представлено технологію багатоканальної передачі інформації 

для здійснення багатоканального передавання інформації в гетерогенній мережі 

з завадами, який дозволяє здійснити вибір каналу з кращими показниками для 

передавання інформації. 

 

 
Рис. 4. Структурна схема передачі інформації пристрою для здійснення 

багатоканального передавання інформації на ділянці гібридної мережі 

передавання інформації, в симплексному режимі: 1 – джерело інформації; 2 – 

комутатор передавача; 3 – лінії зв’язку; 4 – комутатор приймача; 5 – сервер 

користувача; 6 – інтелектуальний блок  слідкування за станом каналів і вибору 

каналів передавання 

 

Пристрій для багатоканального передавання інформації реалізується 

наступним чином. Інформаційний сигнал від джерела інформації 1 поступає на 

комутатор передавача 2, який представляє собою трирівневу ієрархічну 

послідовність мультиплексорів (рис. 2). В комутаторі 2 шляхом послідовних 

перетворень в мультиплексорах інформаційному сигналу привласнюється 

унікальний ресурс для незалежного передавання по лініях зв’язку 3: частотний, 

часовий, такий, що належить до множини сигналів різної фізичної природи. 

Переданий від комутатора передавача 2 по лініях зв’язку 3 інформаційний 

сигнал приймається комутатором приймача 4. В комутаторі 4, який представляє 

собою трирівневу ієрархічну послідовність демультиплексорів, шляхом 

послідовних зворотних перетворень інформаційний сигнал перетворюється в 

формат, прийнятний для передавання на комутатор приймача 5. Селектор 

слідкування за станом каналів і вибору каналів передавання 6 відслідковує стан 

ресурсів у комутаторі приймача 4, які при передаванні по лініях зв’язку 3 

піддаються дії завад, і формує команди на виключення ресурсів мережі в 

комутаторі передавача 2, які не відповідають прийнятим вимогам щодо якості 

передавання сигналу і включення ресурсів мережі в комутаторі передавача 2, 

які відповідають прийнятим вимогам щодо якості передавання сигналу. 

Таким чином, забезпечення функціональної стійкості гетерогенної 

телекомунікаційної мережі зі змінною структурою в умовах впливу 

дестабілізуючих чинників передбачає: 

- з одного боку, контролювання зв’язності вузлів і ліній зв’язку, їх 

пропускних спроможностей і ймовірності зв’язності, сумісності обладнання в 

умовах дії дестабілізуючих чинників, 
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- з другого боку, відновлення працездатності після ураження чи 

опрацювання рекомендацій щодо відновлення функціонування мережі. 

В другому розділі  запропоновано: 

- вперше – метод застосування заходів захисту від впливу дестабілізуючих 

чинників, у формі структурної схеми; 

- вперше – метод дослідження сумісності обладнання телекомунікаційної 

мережі; 

- вперше – метод підвищення сумісності обладнання гетерогенної 

телекомунікаційної мережі на основі методу дослідження сумісності 

обладнання; 

- всі запропоновані методи створили базу для концепції забезпечення 

сумісності обладнання гетерогенної телекомунікаційної мережі, яке піддається 

впливу позаштатних ситуацій. 

З урахуванням необхідності детального дослідження великих масивів 

даних з прийняттям обґрунтованих рішень, виникає необхідність організації 

потужного центру обробки даних (ЦОД), здатного виконувати функції обробки 

та зберігання даних, управління телекомунікаційною мережею. З метою 

покращення продуктивності мережі ЦОД обладнано системою машинного 

навчання. 

Третій розділ дисертації присвячений удосконаленню моделей та методів 

машинного навчання для підвищення ефективності та функціональної стійкості 

системи управління гетерогенною мережею. 

Контролювання зв’язності вузлів і ліній зв’язку в умовах дії 

дестабілізуючих чинників та ефективне управління зв’язністю можна 

забезпечити за рахунок прогнозування збоїв та швидкого реагування в моменти 

їх настання. Для цього необхідно використати методи машинного навчання. 

Проте виникає проблема в роботі з різнорідними даними. Аналізуючи 

гетерогенну мережу доводиться робити висновки про вихід з ладу її 

компонентів на основі сукупності різних параметрів мережі та факторів, що на 

неї впливають. Щоб моделювати такі неоднорідні мережі за допомогою 

графічних моделей, необхідно визначати для вузлів моделі різні типи 

розподілів (двійковий, нормальний, розподіл Пуассона, показниковий, 

експоненціальний та ін.). Оцінка таких моделей є досить складною. Саме тому 

в роботі запропоновано удосконалену модель марківського випадкового поля. 

Отже, в третьому розділі запропоновано використання попарно-

експоненціального марковського випадкового поля, що розкриває марківську 

структуру за різнорідними змінними; сформульовано наближену задачу 

максимальної правдоподібності, ввівши верхню границю логарифмічної 

статистичної функції; розроблений масштабований алгоритм ADMM з 

відновленнями в закритій формі; доведено, що запропонована оцінка є 

розрідженою; запропонована методика на основі введеної моделі та алгоритму. 

Попарно-експоненціальне марківське випадкове поле відноситься до класу 

багатовимірних експоненціальних розподілів. Вказаний метод полягає в 

представленні спільного розподілу, що дозволить компактно представити 

різнорідні змінні, що в свою чергу призведе до отримання більш швидкого 
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методу вивчення структури, для розподілу вузлів з невідомими параметрами. 

Тобто даний підхід дозволяє моделювати експоненціальний розподіл вузлів в 

гетерогенних мережах. 

За основу було взято модифікацію алгоритму проксимального градієнта –

метод змінного метричного проксимального градієнта. На основі проведеного 

дослідження питань вибору кроку алгоритма, який забезпечує швидку 

збіжність, встановлено, що діагональний розмір кроку є більш ефективним ніж 

скалярний. Проте, на сьогодні в науковій літературі не встановлено чіткі 

правила вибору діагонального розміру кроку для алгоритмів випуклої 

оптимізації.  

В роботі запропоновано адаптивне правило вибору метрики, тобто 

діагонального кроку, що ґрунтується на методі Барзілая-Борвейна (ББ). В 

представленому алгоритмі поєднуються два підходи: стандартний метод 

проксимального градієнта та проксимальний метод Ньютона. Метричний 

проксимальний градієнт разом з діагональним кроком ББ забезпечує низькі 

витрати на обчислення кроків, набагато краще гессіанське наближення на 

кожній ітерації, і як наслідок – швидку збіжність алгоритму (порівняно з 

методом проксимального градієнта зі скалярним кроком). Проведені емпіричні 

дослідження встановили, що запропонований метод з діагональною метрикою 

забезпечує кращу збіжність порівняно з методом проксимального алгоритму зі 

скалярним кроком. 

Для відображення гессіанської геометрії f введено діагональну метрику 
nM , яка на кожній ітерації n обчислюється наступним чином: 

2 2
1

2
min

n

n n n

Fm R
Mc y M M 


                                (12) 

   
1 1

1 2

n n

ББ ББJ M J 
 

   

 M diag m  

де гіперпараметр 0   управляє компромісом між задоволенням січної стану 
n n nM c y та узгодженістю з попередньою метрикою 

1nM 
. Якщо Гессіан 

змінюється швидко, то необхідно обрати значення μ достатньо малим. В такому 

випадку цей параметр буде грати роль числового захисту. Якщо ж Гессіан при 

ітераціях не сильно змінюється, то обираємо велике значення μ. Діагональні 

елементи обмежені, тобто гарантовані кроком ББ: 
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    (13) 

Запропонований алгоритм з діагональною метрикою буде мати наступні 
кроки: 

1. Задаємо параметри 1, 1, 0lsK     , початкові точки 
0 1, nx x R  

та початкову метрику 0 nM S   

2. Обчислюємо 
1

n

BB  та 
2

n

BB  за формулою  
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3. Ініціалізуємо nM  за формулою  
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4. Обчислюємо     1
1

,:
n

n n n n

q Mx prox x M f x


    . 

5. Повторюємо вирази  

:n nM M  

В роботі розглядається узгоджена оптимізація, яка задається наступним 

чином: 

   
1,....,

1

1

min ,...,
n

H

H

i i S H
x x R

i

f x x x




                             (16) 

де H  – це кількість розподілених вузлів графічної моделі. Для кожного вузла 

 1...i H , : n

if R R  – це опуклі та диференційовані функції з даними  
iD , 

n

ix R  – локальні копії спільної змінної, обмежені узгодженим набором 

 1 1..., ...H HC x x x x   , 
S  – індикаторна функція на S.  

Для збереження розподіленої властивості узгодженої оптимізації (16) 

запропоновано накладання блоку діагональної структури до метрики. При будь-

якій блочно-діагональній метриці кроки градієнта рівномірно розподіляються 

по вузлах і найближче оновлення для узгодженого набору стає зваженим 

середнім значення за локальними (вузловими) змінними. Це дуже необхідно 

для масштабних проблем машинного навчання. Для стандартних методів 

проксимального градієнтного кроки узгодження є простим середнім значенням 

по локальним змінним. Це може не задовольняти більшість алгоритмів 

машинного навчання, де деякі вузли мають велику підмножину даних, і, отже, є 

більш надійними, ніж інші вузли. Отже, оновленням з таких вузлів слід надати 

більшу вагу на етапі узгодження. Таке зважування змінних можливе за 

допомогою діагонального (блочного) вибору метрики, тоді як скалярний ББ не 

справляється з цим. Далі запропоновано дві стратегії вибору елементів цієї 

діагональної (блочної) метрики. Основна ідея – апроксимувати локальний 
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гессіан  2 n

i if x  в кожному вузлі i лише на основі локальної інформації, тобто 

локальний крок 
1n n n

i i ic x x    та локальну зміну градієнта 

   1n n n

i i i iy f x f x   . На основі цього запропоновано наступні кроки ББ: 

1. Локальний ББ крок. Кожен вузол оцінює  ,n n n

i ББ i iM c y J  з (14) 

на основі локальних змінних
n

iс  та 
n

iy . В такому випадку метрика задається 

наступним чином: 

 . 1 ,...,n n n

лок ББ HM blndiag M M                                    (16) 

2. Локальний діагональний крок ББ. Кожен вузол оцінює 

 : ,n n n

i ДББ i iM M c y  за (15). Потім задається метрика наступним чином: 

 . 1 ,...,n n n

лок ДББ HM bl ndiag M M                                 (17) 

Отже, запропонована діагональна метрика забезпечує кращу оцінку погано 

обумовленого локального гессіана порівняно зі стандартним скалярним кроком 

ББ, що призводить до швидшої збіжності алгоритму. У поєднанні з 

немонотонним лінійним пошуком загальний алгоритм гарантовано є збіжним. 

Нарешті, для декількох програм машинного навчання із штучними та 

реальними наборами даних, емпіричні результати демонструють кращу 

поведінку збіжності для запропонованої методології.  

Впровадження запропонованої методики метричного проксимального 

градієнта в управління гетерогенною телекомунікаційною мережею 

забезпечить ефективне децентралізоване управління ресурсами гетерогенної 

мережі та зменшить кількість службової інформації в мережі. Це дозволить 

уникнути перевантаження мережі при виникненні позаштатних ситуацій. 

Проте, все ще залишається відкритим питання навантаження на обладнання 

мережі при управлінні нею в умовах наявності великої кількості користувачів. 

Четвертий розділ дисертації присвячений методам розрахунку 

квазіоптимальних управлінь із обмеженнями типу насичення й нелінійними 

рівняннями стану. Досліджені завдання з випадковими сигналами у 

квазіоптимальних системах управління в межах класу завдань синтезу, де 

можна уникнути обчислень оптимальної  траєкторії в реальному часі. Якщо 

випадкові сигнали роздільні, то для цього класу завдань усі обчислення в 

реальному часі виключаються, завдяки чому усувається необхідність у 

цифрових обчислювальних елементах систем, що дозволить зменшити 

навантаження на обладнання. 

Прийняте припущення, що розташовуване обладнання дозволяє 

використовувати тільки середнє значення й умовне середнє значення 

випадкових сигналів. Далі, передбачається, що дисперсії цих сигналів малі, так 

що справедливе наближення вигляду 
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Умова, що визначає вектор оптимального управління  m  , має вигляд 

1 1

2 0
H H

h
h hk k

h ki i

M y
n n x

k k

 

  

 
   

 
  ,                        (19) 

а наближення першого порядку для цієї умови задається наступним чином: 

1 1 1 1

C H H H
ij hi hi

i j h hk k

j h h kii ii ii

s s
K C N n X

     


                        (20) 

На основі проведеного дослідження, отримано 

1 1 1 1 1 1

C K H H K H
ij hi ki

n nj hi hn j hn kn h

j i h h i kii ii

s s
N s n C a n N

      

   
        

  
         (21) 

Отримане рівняння не залежить від вектора збурювання  X   й, отже, 

траєкторія  x   в першому наближенні незалежна від малих відхилень 

компонентів  C  .    

У цьому розділі отримані достатні умови синтезу квазіоптимальних систем 

управління з випадковими сигналами, при яких не потрібне перерахування 

оптимальних траєкторій у реальному часі. Хоча ці умови накладають певні 

обмеження, можна одержати істотне спрощення системи, якщо вдається 

використовувати відповідні наближення без небажаного погіршення 

характеристик. Крім того, апроксимації, які приводять до умови   0nlN   , 

дозволяють уникнути повторних обчислень параметрів nln . Відповідне 

рівняння (21) для параметрів nn  є лінійним; отже, якщо компоненти вектору 

 
c w

c   роздільні, то запропоновані процедури дозволяють уникати обчислення 

в реальному часі, завдяки чому виключається необхідність застосування в 

системі ресурсів обладнання. 

Запропоновано метод зменшення кількості ітерацій за рахунок обсягу 

пам'яті обладнання, але без надмірного збільшення часу обчислень на одну 

ітерацію. За умови, що потреба в пам'яті не збільшується експоненціально з 

підвищенням порядку динамічного процесу, як це має місце у випадку 

динамічного програмування, можна здійснити більш складні й більш ефективні 

релаксаційні методи. Отримані надалі результати слід розглядати у світлі цих 

припущень.  

Релаксаційна процедура, заснована на других варіаціях, уводиться 

відповідно до динамічного процесу першого порядку; тому обчислення в 

прямому часі здійснюються відповідно до рівняння 

      1 1 1
, ,

i i i
x f x k 

  
                          (22) 

Обчислення у зворотному часі ґрунтуються на параметрах r з одним і 

двома індексами. Якщо припустити, що сигнал керування не насичується, то 

обчислення у зворотному часі виконуються за допомогою рівнянь 

 
 

 
 

 

 1 1

i i
i i

i i

П f
r r

x x

 
  

 
                                     (23) 



21 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

22 2

11 1 112 2

1 1 1
2

2 2 2

i i i i
i i i

i i i i

П f f P
r r r

x x x T

   
    

  
              (24)  

Присвоюємо

Початок

Вводимо 

при

Присвоюємо

при

Обчислюємо

при

  

Обчислюємо           
Так

Ні

Так Ні

1.1 1.2

2.1

  

Обчислюємо

Вводимо результат

Кінець

так

Ні

1.1

1.2

2.1

 
Рис. 5. Блок-схема програми розв’язання граничної задачі з закріпленими 

кінцями за допомогою релаксаційного методу, що ґрунтується на других 

варіаціях

 

У спрощеній блок-схемі програми на рис. 5 об'єднані всі наведені 

міркування щодо ітераційного розв'язку граничних завдань із закріпленими 

кінцями з використанням других варіацій. На схемі зазначено послідовність 

обчислень, необхідний обсяг оперативної пам'яті й умови для визначення 

прийнятної величини кроку. Обчислення у зворотному часі враховують 

граничну умову  i
p kT  поблизу оптимальної траєкторії. Ця умова покладена 

в основу перевірки для зупинки програми, коли досягнута бажана точність. 
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Рис. 6. Спрощена блок-схема програми оптимізуючого блоку  при наявності збурювань. 
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На рис. 6 представлена спрощена блок-схема оптимізуючого блоку, яка 

демонструє необхідність синхронізації потоку даних. Зокрема, операція 

зчитування установлює збіг реального моменту часу t з моментом ti+1, коли 

завершується і-а ітерація або відповідна частина обчислень. На цьому етапі 

інтелектуальна підсистема  повинна призупинити розрахунки, поки не буде 

виконана умова t = ti+1. 

Якщо інтелектуальна підсистема запрограмована таким чином, що 

збурювання не вводяться, поки не обчислені коефіцієнти підсилення 

зворотному зв'язка, пов'язані зі збуреною траєкторією, то збурювання будуть 

введені в деякий наступний момент реального часу, внаслідок чого 

зменшується швидкість збіжності.  

Складність процедур послідовної оптимізації при наявності збурювань 

пов'язана з одержанням послідовності значень критеріїв якості, що збігаються 

до деякого мінімуму. Значення, що зводяться до мінімуму залежать від 

практичного обмеження, що накладаються на інформацію і обчислювальні 

процедури, які можна використовувати при розрахунку. Щодо цього апріорні 

статистичні описи й інші відомості про збурювання тут в увагу не беруться, 

щоб підкреслити тільки необхідні зміни в обчислювальній процедурі. 

Зміни в процедурі обчислень ґрунтуються на двох міркуваннях. 

Насамперед встановлено, що для констатації збіжності необхідна перевірка 

умови
   1i i

e e

 , яка повинна виконуватися при 

       1i i
x t x t


 . Однак 

обчислення сигналів стану потрібно змінити, якщо обчислювальний блок 

повинен враховувати накопичені помилки в сигналах стану. Наприклад, 

припустимо, що обчислювальний блок модифікований шляхом введення 
     1i

x t x t


 , так що тепер 
       1i i

x t x t


 . Тоді перевірка 
   1i i

e e

  більше не 

буде доречна, якщо не зроблені відповідні зміни. Щоб зберегти прийнятну 

швидкість збіжності, необхідно по можливості уникати повторних обчислень 

траєкторії    
,

i i
n x . Зміст співвідношення 

       1i i
x t x t


  полягає в тому, що 

релаксаційний метод не ґрунтується більше на граничних умовах закріпленого 

лівого кінця. 

Отже, запропонований метод послідовної оптимізації параметрів 

інтелектуальній підсистемі при керуванні великими обсягами даних, який 

відрізняється від існуючих використанням технологій самонавчання як 

складової частини системи керування, що дозволяє підвищити продуктивність 

вузлів мережі та зменшити навантаження на центральний вузол управління за 

рахунок використання технології блокчейну. Запропоновано штучне введення 

завдання із плаваючим інтервалом часу, поряд з послідовною оптимізацією, 

полягає в тому, щоб скоротити інтервал і тим самим зменшить витрати часу на 

чисельне інтегрування. Це допомагає зменшити затримку при управлінні 

мережею. 

Так як гетерогенна мережа працює з великою кількістю даних, то 

спостерігається перевантаження самої мережі та обладнання. Тому 

запропонований в роботі метод послідовної оптимізації параметрів 
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інтелектуальної підсистеми при керуванні великими обсягами даних дозволить 

оптимізувати обчислювальні можливості обладнання.  

П’ятий розділ дисертації присвячено узагальненню методів аналітичного 

конструювання систем на випадки неповної робочої та апріорної інформації і 

розробці додаткових алгоритмів, що забезпечують оптимальне управління в 

цих умовах. 

Для забезпечення необхідного ступеня спостережуваності в роботі 

запропоновано методи забезпечення інваріантності оптимізуючих координат 

стосовно певних управляючих впливів. Також запропоновано алгебраїчні 

умови виключення неспостережуваних координат. 

Умови екстремуму представляються у вигляді 

0 0

1 1 1 1

min ( ) ( ) 0.
h h h h

wn wn kn nk kw n n n kn nk k wn

n k n k

b b b b b b        
   

   
        

   
       (26) 

де індекси ,w  відповідають усім незаданим коефіцієнтам. Частина 

коефіцієнтів  Yin може бути задана не тільки за умовами спостережуваності (у 

цьому випадку задані коефіцієнти дорівнюють нулю), але й на основі певних 

інших умов.  

Отже, якщо частина коефіцієнтів керувань задана, а інші коефіцієнти 

утворюють матрицю Гw  – матрицю шуканих коефіцієнтам
w , то 

оптимальними мінімумом функціоналу 

0

minT

AJ K X AX dt

 
  

 


 

        (27) 
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                (28) 

є керування 
2U X    , де Ω, а точніше, її невідома частина Ωw  визначається 

рівняннями 

ΩB + B
Т
Ω = Ω                       (29) 

(ВA + AB
Т
)w = (BA

0
 + A

0
B

Т
)w.        (30) 

Запропонований метод вирішує завдання синтезу оптимальних лінійних 

управлінь для стаціонарного об'єкта з неповним ступенем спостережуваності. 

В результаті проведеного дослідження було запропоновано використання 

наступних методів та алгоритмів: метод контролю вагових функцій об'єкта; 

метод визначення коефіцієнтів об'єкта; алгоритми  адаптації оптимальних 

керувань; алгоритм адаптації, що ґрунтується  на оцінці коефіцієнтів об'єкта; 

алгоритм, що ґрунтується на спеціальних випробуваннях об'єкта. 

Запропоновано при неповній апріорній інформації про характеристики об'єкта 

незмінність порушення параметрів об'єкта забезпечувати не критерієм поточної 

ідентифікації об'єкта, а прямим відновленням меж між суміжними ситуаціями 

управління. 

Запропонований алгоритм управління несправностями можна розглядати  

як новий підхід розпізнавання ситуацій: 
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де  S   – оцінка невідомого вектора S , яка поліпшується на кожному n-му кроці 

алгоритмом навчання. 

Слід зазначити, що ефективна робота системи управління відповідно до 

запропонованого вище алгоритмом рекомендується спільно з введенням 

зниження нелінійності, що можна розглядати як спосіб управління системою за 

допомогою операції управління. 

Система управління повинна управляти станом параметрів об'єкта за 

законом  ' ' ,x t  ( '' Xx  , 'X  – обмежена область). У цьому випадку якість 

управління оцінюють за функціоналом  

 ' ,f   ,      (32) 

який визначає метрику простору контрольованої динамічної змінної.  

У сучасних систем управління існує імовірнісний зв'язок між станом 

об'єкта і діючими збуреннями, які можна представити у вигляді 

   ' ,P F P P


 


  
     

,     (33) 

де Р – відповідна ймовірність. 

Для підтримки величезної кількості інтелектуальних пристроїв, обробки 

великої кількості інформації та забезпечення роботи децентралізованих, 

самокерованих та безпечних мереж, застосування блокчейну в системах зв'язку 

та мереж приносить значні переваги, а саме: забезпечує прямий зв'язок між 

користувачами P2P способом, не покладаючись на будь-яких посередницьких 

агентів, що зменшує вартість зв'язку та покращує безпеку та конфіденційність; 

більш корисні дані, відновлені на блокчейні, можуть бути надані через 

комунікаційні мережі для оптимізації мережевих операцій, оскільки блокчейн 

надійний, безпечний і не може бути підроблений;  децентралізація блокчейну 

також забезпечує гнучке управління та досягає бажаного рівня безпеки та 

надійності в майбутній гетерогенній мережі, що об'єднує разом 5G, супутникові 

мережі та звичні мережі загального користування. При дослідженні 

особливостей впровадження та функціонування блокчейн було розроблено 

декілька сценаріїв, які висвітлені в роботі.  

Таким чином, отримання інваріантної системи в "надзвичайному" режимі 

призводить до відомої проблеми відновлення сигналу при наявності завад, яка 

вирішує критерій мінімальної функції помилок. Слід зазначити, що в цьому 

випадку сигнал може бути скоректований на значення, яке збігається з 

математичним очікуванням помилки щодо зміщення з випадковими ефектами. 

Так як дані про надзвичайні ситуації можуть надходити не в повному обсязі та 

втрачатися при їх отриманні, то доречним є використання запропонованої 
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методики управління при неповній апріорній інформації на основі технології 

блокчейн та машинного навчання. 

Шостий розділ дисертації присвячено розробці методики розширення 

смуги пропускання для мереж з використання пріоретизації. Запропонований 

метод дозволяє ефективно розподіляти пропускну здатність мережі в 

залежності від перевантаження викликаного позаштатними ситуаціями, зокрема 

і дестабілізуючими факторами.  

Запропоновано використання децентралізованого управління 

гетерогенною мережею, що дозволить зменшити кількість службової 

інформації в мережі, тобто зменшити перевантаження гетерогенної 

телекомунікаційної мережі. 

У цьому розділі представлено децентралізований оптимальний розподіл 

пропускної здатності при побудові різнотипних – гетерогенних мереж. При 

розширенні гетерогенної безпроводової широкосмугової мережі різнотипні 

базові станції (БС) на рівні радіодоступу координують розподіл частотного 

ресурсу, абонентської бази, взаємодію інтелектуальних підсистем, узгоджують 

пріоритети у розподілі своїх ресурсів власним абонентам з метою забезпечення 

необхідної пропускної здатності. Головною проблемою мережі є розробка 

ефективного механізму розподілу смуги пропускання, без використання 

центрального блоку управління, який дозволяє зменшити виникнення колізій. 

Запропоновано механізми прогнозування навантаження трафіку викликів 

та мережевої взаємодії для вирішення проблеми, з якими стикається 

децентралізований розподіл пропускної здатності в динамічному середовищі.  

Розроблено децентралізований механізм розподілу смуги пропускання в 

високошвидкісних безпроводових мережах. Кожна мережа доступу за 

допомогою цього механізму вирішує власну проблему максимізації корисності 

розподілу своїх ресурсів, щоб вимоги БС могли бути виконані. Розглядаються 

два класи послуг, а саме, послуги з постійною швидкістю передавання даних та 

послуги зі змінною швидкістю передавання даних. Коли доступні достатні 

ресурси з різних мереж, послузі зі змінною швидкістю передавання даних 

виділяється максимально необхідна пропускна здатність. З іншого боку, коли 

всі доступні мережі із зонами покриття, що перекриваються, досягають границі 

пропускної здатності розподілу послуг, послуги зі змінною швидкістю 

передавання даних погіршуються до мінімально необхідної смуги пропускання 

ресурсів з різних мереж, що перекриваються. Практичніше, щоб кожна мережа 

підтримувала спочатку своїх абонентів і гарантувала, щоб вони задовольнялися 

максимально можливою необхідною пропускною здатністю, в той же час вона 

підтримує інтерфейси інших мереж. Для цього запропонований нами механізм 

використовує схему пріоритетів, з метою, щоб кожна мережа могла надати 

вищий пріоритет при розподілі своїх ресурсів своїм абонентам порівняно з 

іншими користувачами. 

Розподіл смуги пропускання для БС з можливостями багатоканального 

зв’язку в гетерогенній безпроводовій мережі може бути виражений наступною 

задачею оптимізації 
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hkca  – лінійна функція виділеної смуги пропускання; Ak  – постійна пропускна 

здатність від усіх безпроводових мереж доступу, доступних у його 

місцезнаходженні, Amax  – максимальне значення розподілу смуги пропускання, 

Amin. – мінімальне значення розподілу смуги пропускання,  Sh – границя 

пропускної здатності. Нехай 𝒦p1 позначає набір БС у географічному регіоні, що 

обслуговує послуги з постійною швидкістю передавання даних, в той час як 

𝒦p2  позначає набір БС у географічному регіоні з послугою зі змінною 

швидкістю передавання даних, і обидва являють собою підмножина 𝒦.  

Встановлено дві мети для розподілу пропускної здатності:  

1) Скоротити час на необхідний перерозподіл ресурсів та кількість 

управляючої інформації як для існуючих, так і нових з’єднань, шляхом 

впровадження децентралізованої архітектури системи управління. 

2) Для зменшення відмов у підключені при обмеженому частотному 

ресурсі необхідно розробити механізм прогнозування перевантаження для 

своєчасного перерозподілу ресурсів. 

Ці цілі досягаються шляхом застосування методики розподілу ресурсів на 

основі прогнозування і спираються на концепцію навантаження трафіку з’єднань 

прогнозування, мережну співпрацю, опуклу оптимізацію та теорію декомпозиції. 

Методика розподілу ресурсів на основі прогнозування складається з наступних кроків: 

Крок 1: Дано нове надходження виклику в момент часу 
oo
nlht T  ,  1,2,...,

o

nlhT   

за період To , кількість з’єднань в мережі h з класом обслуговування l в 

обслуговуванні площі n в момент часу  
n

h o

lK t , використовується БС в цій зоні 

обслуговування для передбачення ймовірності кількості з’єднань у момент ot   у 

наступний період часу T o +1 . Отже, τ називається тривалістю 

прогнозування. Передбачуване число,  
h o
nlK t   має задовольняти 

      n n

h o h o h o h

p nl nl l lR K t K t K t e       ,  , ,h l n   H L N     (35) 

Для того, щоб визначити  
h o
nlK t  , обчислюється функція масової 

умовної ймовірності  
h o
nlK t   з урахуванням  h o

nlK t , 
   |

( )h o h o
nl ln

K t K t
f k

 
, 

знаходиться з використанням перехідного розподілу побудови моделі M/G/∞. 

Спочатку задано наступні визначення під припущення про стаціонарні процеси 

для існуючих, так і нових з’єднань:  
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• nhl

  – ймовірність того, що з’єднання в мережі h з класом обслуговування 

l яке проходить в зоні обслуговування n в момент часу ot  все ще присутнє в тій 

же зоні обслуговування в момент часу ot  ; 

• nhl

  – ймовірність того, що з’єднання в мережі h з класом обслуговування 

l, що проходить в зоні обслуговування n протягом ( , ]o ot t     все ще присутнє у 

тій же зоні обслуговування в момент часу ot  ; 

•  1 2,x x  – біноміальна випадкова величина з параметрами x1, x2; 

• ( )x  – випадкова величина Пуассона із середнім значенням x. 

Використовуючи  h o

nlK t , маємо  

      , nh nh

n n n

l lh o h o h

l d l lK t r K t                (36) 

де 
d  означає рівність у розподілі. Імовірності nhl

  та nhl

 визначаються як  

    1 1
1nh n
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де    
0

l ln n
m m

y

T T
Y y y t dt  – сукупні функції розподілу nl

mT . Функція масової 

умовної ймовірності, 
   

 o o
l ln n

K t K t
y k

 
, можна обчислити, використовуючи (36) - 

(38). Отже,  
n

o

lK t   можна обчислити за допомогою (35) як мінімальне ціле 

число, що задовольняє 
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  ,    , ,h l n   H L N          (39) 

Крок 2: Кожна БС в географічному регіоні реєструє прогнозовані значення 

  
n

h o

lK t   ,   , ,h l n   H L N ,   1,2,....,
nh

o

l   

у векторі 1

nh

o

l

K .  

Крок 3: Для абонентів кожної мережі h∈ H – максимально передбачуване 

число з’єднання в мережі з кожного класу обслуговування l ∈ L у кожній зоні 

обслуговування n∈ N протягом T o +1 ,  1n

h

l oK T  , обчислюється при t o +1 від  1o

nlhK  . 

Отже, 
1

1( ) max( )
oh
nlhnlh oK T K


  , якщо воно менше або дорівнює h

nlS , інакше 

1( )h h

nlh o nlK T S  . Це гарантує, що для  
1( )nk o nlK T S  , маємо 

    1

1n n n

h o h h

l l o lRp K t K T



       1, , 1,2,...,
nh

o

lh l n       H L N,  (40) 

Крок 4: За допомогою спільної роботи в мережі, різних БС в 

географічному регіоні обмінюватися своєю інформацією щодо  1n

h

l oK T  , 

, ,h l n   H L N . Проблему (34) можна вирішити на кожній БС, щоб 
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оновити значення вартості доступу до каналу, яке фіксоване на T o +1 , 

незалежно від надходження запиту на з’єднання в різних районах 

обслуговування. 

Крок 5: Під час T o +1 кожен абонент у географічному регіоні, використовує 

отримані значення вартості доступу до каналу БС в цей період, щоб визначити 

та попросити частку пропускної здатності від кожної доступної БС. Це 

досягається шляхом виконання кроків алгоритму з постійним розподілом 

вартості ресурсів, який розглядається в дисертаційній роботі. 

Крок 6: Кожен абонент звітує перед базовими станціями / точками 

доступу, доступними на його місці, про свій клас обслуговування, домашньої 

мережі та перелік ідентифікаторів, які він може отримати. БС різних мереж 

використовують цю інформацію для прогнозування  1n

h

l oK T  , 

, ,h l n   H L N , протягом наступного періоду T o +2 для оновлення їх 

цін на доступ до посилання в момент часу t o +2 . 

В роботі запропоновано використання технології блокчейн, що в поєднанні 

з децентралізованим управлінням та машинним навчанням забезпечить 

функціональну стійкість гетерогенної телекомунікаційної мережі при впливі на 

неї дестабілізуючих чинників. 

Отже, запропонована методика управління ресурсами гетерогенної мережі 

за рахунок децентралізованого розподілу смуги пропускання  дозволяє 

зменшити кількість службової інформації в мережі, а відповідно, і 

перевантаження самої мережі; ефективно розподіляти ширину смуги 

пропускання за рахунок прогнозування навантаження мережі. 

У загальному випадку до систем зі змінною структурою можна віднести 

системи, характеристики надійності яких змінюються, наприклад, через зміну 

навантаження на систему або її елементи, модифікацію структури системи, 

наявність часових інтервалів простою елементів системи, зміни умов 

функціонування системи і т.д. 

Зазначені технічні системи відносяться до систем з реконфігурацією їх 

структури. Модифікації в системі можуть відбуватися як через постійні, так і 

через змінні проміжки часу; вони можуть бути детермінованими або 

випадковими, періодичними і неперіодичними. Структура системи може 

змінюватися з тієї причини, що змінюються функції, виконувані системою, а 

також з метою підвищення її функціональної стійкості. 

Основними питаннями аналізу систем зі змінною структурою є розробка 

моделей і методів розрахунку характеристик їх функціональної стійкості, а 

також управління процесом модифікацій з метою отримання найбільшої 

функціональної стійкості систем відповідно до обраних критеріїв. 

Для забезпечення функціональної стійкості мережі було розроблено методику 

для автоматизованого розрахунку зв’язності телекомунікаційної мережі.  

В роботі представлено загальний алгоритм самонавчання інтелектуального 

блоку гетерогенної телекомунікаційної мережі. Ефективність запропонованої в 

роботі методики децентралізованого управління з використанням методів 
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прогнозування представлено на рис. 7. Як показано на рисунку запропонована 

методика знаходиться найближче до оптимального значення. 

 
а) 

 
б) 

Рис.7. Ефективність роботи запропонованого алгоритму: а) ймовірність 

блокування з’єднань; б) розподіл смуги пропускання на з’єднання 

Таким чином, в роботі запропоновано методику управління гетерогенною 

телекомунікаційною мережею зі змінною структурою, яка дозволяє підвищити 

ефективність її функціонування (сталість) за рахунок включення в ланку схеми 

управління зі зворотним зв’язком сектора слідкування за станом каналів з 

частотним і часовим розподілом каналів, з розділеннями каналів за фізичною 

природою сигналів і за середовищами передавання, і подальшим вибором для 

передавання сигналу каналів з кращими показниками. Це дозволить зменшити 

навантаження за рахунок зменшення кількості службової інформації в мережі. 
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ВИСНОВКИ 

В результаті дисертаційних досліджень вирішена важлива науково-

прикладна проблема щодо розроблення методологічних основ побудови та 

управління функціонально стійкою гетерогенною телекомунікаційною 

мережею зі змінною структурою, яка повинна ефективно функціонувати в 

умовах впливу дестабілізуючих чинників. 

Ця проблематика має суттєве значення для створення автоматизованих 

систем керування, прогнозування, логістики з метою забезпечення високої 

ефективності функціонування гетерогенної мережі. Відсутність аналогічних 

рішень у нашій країні та за кордоном робить результати досліджень пріоритетними. 

Результати роботи містять теоретичне обґрунтування та носять 

конструктивний характер. 

В дисертації одержані такі основні результати: 

1. На підставі проведеного аналізу моделей та методів, існуючих на 

даний час в практиці і теорії побудови та експлуатації гетерогенних 

телекомунікаційних мереж, встановлено протиріччя між необхідністю 

забезпечення стійкості мережі при підключенні та наданні належної якості 

послуг зростаючій кількості пристроїв в позаштатних ситуаціях (збої, відмови, 

перевантаження, при кібератаках тощо) з одного боку та невідповідності 

існуючих інженерних та наукових методів забезпечення бажаної 

функціональної стійкості мережі з іншого. Недосконалість і обмеженість 

існуючих наукових методів управління мережами при все більш зростаючій 

кількості підключень, не дозволяє забезпечити ефективний розподіл ресурсів 

мережі та вчасне реагування на виникнення позаштатних ситуацій, що 

зумовлює порушення її функціональної стійкості, тому сформульована в 

дисертації науково-прикладна проблема є актуальною. 

2. Розроблено концепцію забезпечення сумісності обладнання 

гетерогенної телекомунікаційної мережі, яка піддається впливу позаштатних 

ситуацій, наукова новизна якої полягає в управлінні реконфігурацією з 

урахуванням частотно-часових показників, фізичної природи та середовищ 

поширення дестабілізуючих чинників. Запропонована концепція дозволить 

збільшити кількість користувачів мережі без її перевантаження. 

3. Розроблено методику метричного проксимального градієнта, яка 

використовує модель попарно-експоненціального марківського випадкового 

поля та метод вибору діагонального кроку, що дозволяє забезпечити швидшу 

збіжність алгоритму машинного навчання. Впровадження запропонованого 

блоку машинного навчання в систему управління гетерогенною мережею 

дозволить завчасно реагувати на перевантаження мережі за допомогою 

побудови коротко- та середньострокових прогнозів, а також посилити блок 

інтелектуального управління мережею. 

4. Удосконалено метод послідовної оптимізації параметрів 

інтелектуальній підсистемі при керуванні великими обсягами даних, який 

відрізняється від існуючих використанням технологій самонавчання як 

складової частини системи керування, що дозволяє підвищити продуктивність 
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вузлів мережі та зменшити навантаження на централізовану систему 

управління. 

5. Отримала подальший розвиток методика оптимального управління  

гетерогенною телекомунікаційною мережею при неповній апріорній 

інформації, яка відрізняється від існуючих застосуванням технології блокчейн 

та машинного навчання, що дозволяє підвищити надійність та безпеку мережі. 

6. Розроблено методику управління ресурсами гетерогенної мережі за 

рахунок децентралізованого розподілу смуги пропускання на основі 

ітеративного механізму обміну даними між базовими станціями при умові 

впливу дестабілізуючих чинників. Запропоновано технологію на основі 

децентралізованого керування та прогнозування даних, що дозволяє зменшити 

перевантаження мережі, за рахунок скорочення кількості службової інформації. 

7. Отримала подальший розвиток методика управління гетерогенною 

телекомунікаційною мережею зі змінною структурою, яка дозволяє підвищити 

ефективність її функціонування (сталість) за рахунок включення в ланку схеми 

управління зі зворотним зв’язком сектора слідкування за станом каналів з 

частотним і часовим їх розподілом та з розділеннями каналів за фізичною 

природою сигналів і за середовищами передавання, та подальшим вибором для 

передавання сигналу каналу з кращими показниками якості. Це дозволить 

зменшити навантаження за рахунок зменшення кількості службової інформації 

в мережі. Запропонована методика дала змогу підвищити функціональну 

стійкість гетерогенної телекомунікаційної мережі в середньому на 15 %. 

8. Розроблено алгоритм побудови коротко- та середньострокових 

прогнозів на основі удосконаленого методу машинного навчання, що дозволяє 

прогнозувати можливі збої в мережі. Для реалізації алгоритму будується 

модель попарно-експоненціального марківського випадкового поля, що 

відображає структуру Маркова для різних змінних та включає в себе різні 

розподіли. Оцінюються характеристики моделі за допомогою вдосконаленого 

методу наближеної максимальної правдоподібності. Після цього застосовується 

алгоритм на основі методів множників змінного напрямку і розв’язання 

відновлення закритої форми для кожної з під задач. Саме завдяки 

використанню вказаних швидких відновлень, процес розв’язування 

прискорюється, а метод множників змінного напрямку стає більш 

масштабований ніж інші методи.  Запропонована методика метричного 

проксимального градієнта дозволяє забезпечити швидшу збіжність алгоритму 

машинного навчання в середньому на 18%. 

9. Розроблено методику децентралізованого управління гетерогенною 

телекомунікаційною мережею на основі використання інтелектуального блоку, 

що базується на машинному навчанні та технології блокчейн. Запропонована 

методика дозволяє зменшити кількість службової інформації в мережі, тим 

самим забезпечивши зменшення перевантаження мережі та забезпечивши 

ефективне реагування на виникнення позаштатних ситуацій. Інформаційна 

технологія, розроблена з використанням запропонованої методики дозволила 

підвищити ефективність розподілу смуги пропускання на 23%. 
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10. Запропоновано інформаційну технологію протидії та швидкому 

реагуванню на вплив дестабілізуючих факторів. В основі технології закладено 

поетапний збір відомостей щодо дії надзвичайних та позаштатних ситуацій на 

апаратні ресурси телекомунікаційної мережі, їх аналіз і розробку відповідних 

протидій. Це дозволяє зменшити час відновлення роботи мережі та постійне 

підтримання її функціональної стійкості. Запропонована технологія базується 

на самонавчанні з метою постійного оновлення бази даних.  

11. Отримані в дисертаційній роботі результати становлять наукові та 

методологічні основи створення і застосування інформаційних технологій та 

інформаційних систем для автоматизованої переробки інформації і управління, 

що відповідає паспорту спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології. 

12. Результати досліджень прийняті до впровадження Асоціацією 

«ТЕЛАС» (акт впровадження від 25.11.2020 р.); ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (акт 

впровадження від 03.11.2020 р.); ТОВ «Ай Ті Джи» (акт впровадження від 

15.10.2020 р.); Науково-дослідним центром «Енергозв’язок» (акт впровадження 

від 16.12.2020 р.); ТОВ «Хуавей України» (акт впровадження від 05.01.2021 р.) 

та в навчальний процес Державного університету телекомунікацій (акт 

впровадження  від 27.08.2020 р.). 

13. Мета досліджень щодо забезпечення стійкого функціонування 

гетерогенної телекомунікаційної мережі шляхом створення моделей, методів та 

інформаційної технології забезпечення їх функціональної стійкості до 

дестабілізуючих чинників, досягнута та всі часткові завдання вирішені 

повністю. Наукові результати досліджень є внеском у розвиток теоретичних і 

прикладних основ розроблення моделей і методів оцінювання якості та 

підвищення надійності, відмовостійкості та живучості мережі в частині, що 

стосується розробки моделей та методів підвищення функціональної стійкості 

гетерогенної телекомунікаційної мережі . 

14. Перспективними шляхами подальших досліджень у зазначеному 

напрямку може бути широке коло питань щодо аналізу ефективності 

застосування резервування за критеріями витрат на ресурси, очікуваної 

тривалості їх роботи і непрацездатності, підтримки необхідного рівня 

надійності мережі. 
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АНОТАЦІЯ 

Жебка В.В. Методологічні основи управління функціонально стійкою 

гетерогенною телекомунікаційною мережею зі змінною структурою в 

умовах впливу дестабілізуючих чинників – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». – Державний університет 

телекомунікацій, Київ, 2021. 

В роботі вперше одержано методологічні основи управління 

функціонально стійкою гетерогенною телекомунікаційною мережею зі змінною 

структурою в умовах впливу дестабілізуючих чинників на основі 

удосконаленого інтелектуального та обчислювального блоку мережі. Це 

дозволяє ефективно управляти гетерогенною телекомунікаційною мережею при 

збільшенні кількості розумних пристроїв в ній та виникненні позаштатних 

ситуацій. 

Розроблена концепція підвищення сумісності обладнання гетерогенної 

телекомунікаційної мережі, що піддається впливу дестабілізуючих чинників, 

наукова новизна якої полягає в тому, що вона ґрунтується на основі 

дослідження сумісності обладнання, що, в свою чергу, обумовлює управління 

реконфігурацією з урахуванням частотно-часових показників, фізичної природи 

та середовища поширення дестабілізуючих чинників. Запропонована концепція 

дозволить збільшити кількість користувачів мережею без її перевантаження. 

Розроблено алгоритм побудови коротко- та середньострокових прогнозів 

можливих збоїв в мережі на основі удосконаленого методу машинного 

навчання. Для реалізації алгоритму будується модель попарно-

експоненціального марківського випадкового поля, яка відображає структуру 

Маркова для різних змінних та включає в себе різні розподіли. Завдяки 

використанню запропонованих в роботі швидких відновлень, процес 

розв’язування прискорюється, а метод множників змінного напрямку стає 

більш масштабованим у порівнянні з іншими методами. 

Розроблена методика децентралізованого управління гетерогенною 

телекомунікаційною мережею на основі використання інтелектуального блоку, 

що базується на машинному навчанні та технології блокчейну. Запропонована 

методика дозволяє зменшити кількість службової інформації в мережі, тим 
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самим забезпечивши зменшення навантаження мережі та забезпечивши 

ефективне реагування на виникнення позаштатних ситуацій. 

Запропонована інформаційна технологія швидкого реагування та протидії 

впливу дестабілізуючих факторів. В основі технології закладено поетапний збір 

відомостей щодо проявів впливу позаштатних та надзвичайних ситуацій на 

апаратні ресурси телекомунікаційної мережі та розробка відповідних протидій 

на основі їх аналізу. Це дозволить підтримувати функціональну стійкість 

мережі та зменшити час на відновлення роботи мережі при нештатних 

ситуаціях. Запропонована технологія базується на концепції самонавчання з 

опорою на постійне оновлення бази даних. 

Запропонована в роботі інформаційна технологія дозволяє дозволяє 

автоматизувати весь процес аналізу, істотно підвищити точність і знизити час 

всього циклу аналізу даних для забезпечення швидкого реагування. 

Ключові слова: інформаційна технологія, функціональна стійкість, 

гетерогенна телекомунікаційна мережа, дестабілізуючі чинники, машинне 

навчання, децентралізоване управління. 
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В работе впервые получено методологические основы управления 

функционально устойчивой гетерогенной телекоммуникационной сетью со 

сменной структурой в условиях влияния дестабилизирующих факторов на 

основе усовершенствованного интеллектуального и вычислительного блока 

сети. Это позволяет эффективно управлять гетерогенной 

телекоммуникационной сетью при увеличении количества умных устройств в 

ней и возникновении внештатных ситуаций. 

Разработанная концепция повышения совместимости оборудования 

гетерогенной телекоммуникационной сети, которая подвергается влиянию 

дестабилизирующих факторов, научная новизна которой заключается в том, что 

она основывается на принципе исследования совместимости оборудования, 

которое, в свою очередь, обусловливает управление реконфигурацией с учетом 

частотно-временных показателей, физической природы и среды 

распространения дестабилизирующих факторов. Предложенная концепция 

позволит увеличить количество пользователей сетью без ее перегрузки. 

Разработан алгоритм построения коротко- и среднесрочных прогнозов 

возможных сбоев в сети на основе усовершенствованного метода машинного 

обучения. Для реализации алгоритма строится модель попарно-

експоненциального марковского случайного поля, которая отображает 

структуру Маркова для разных переменных и включает в себя разные 
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распределения. Характеристики модели оцениваются с помощью 

усовершенствованного метода приближенного максимального правдоподобия. 

На следующем шаге для решения восстановления закрытой формы для каждой 

с подзадач применяется алгоритм на основе методов множителей сменного 

направления. Благодаря использованию указанных быстрых восстановлений, 

процесс решения ускоряется, а метод множителей сменного направления 

становится более масштабируемым в сравнении с другими методами. 

Разработанная методика децентрализованного управления гетерогенной 

телекоммуникационной сетью на основе использования интеллектуального 

блока, который базируется на машинном обучении и технологии блокчейну. 

Предложенная методика позволяет уменьшить количество служебной 

информации в сети, тем самым обеспечив уменьшение нагрузки сети и 

обеспечив эффективное реагирование на возникновение внештатных ситуаций. 

Предложенная информационная технология быстрого реагирования и 

противодействия влияния дестабилизирующих факторов. В основе технологии 

заложен поэтапный сбор сведений относительно проявлений влияния 

внештатных и чрезвычайных ситуаций на аппаратные ресурсы 

телекоммуникационной сети и разработка соответствующих противодействий 

на основе их анализа. Это позволит поддерживать функциональную 

устойчивость сети и уменьшить время на восстановление работы сети при 

нештатных ситуациях. Предложенная технология базируется на концепции 

самообучения с опорой на постоянное обновление базы данных. 

Предложенная в работе информационная технология позволяет 

автоматизировать весь процесс анализа, существенным образом повысить 

точность и снизить время всего цикла анализа данных для обеспечения 

быстрого реагирования. 
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The methodological basics of functionally stable heterogeneous 

telecommunication network management with variable structure in the conditions of 

destabilizing factors influence on the basis of the improved intellectual and 

computing block of a network have been originally received in the work. This allows 

to effectively manage a heterogeneous telecommunications network while increasing 

the number of smart devices in it and emergencies. 

The concept of increasing the compatibility of the heterogeneous 

telecommunications network equipment, exposed to destabilizing factors, the 

scientific novelty of which is that it is based on the study of compatibility of 

equipment, which, in turn, determines the reconfiguration management taking into 

account frequency and time, physical nature and environment of destabilizing factors 

have been developed. The proposed concept will increase the number of network 

users without overloading it. 

A construction algorithm for short- and medium-term forecasts of possible 

network failures based on an improved method of machine learning has been 

developed. To implement the algorithm, a model of a pairwise exponential Markov 

random field should be constructed; this reflects the Markov structure for different 

variables and includes different distributions. By using proposed in the work fast 

recoveries, the solution process is accelerated, and the variable multiplier method 

becomes more scalable than other methods. 

A technique of the heterogeneous telecommunication network decentralized 

management, based on the use of an intelligent unit, which, in turn, is based on 

machine learning and blockchain technology has been developed. The proposed 

technique allows to reduce the amount of service information in the network, thereby 

reducing the network load and providing an effective response to emergencies. 

The information technology of fast reaction and the influence of destabilizing 

factors counteraction have been offered. The technology is based on the step-by-step 

collection of information on the effects of the system operations and emergencies on 

the hardware resources of the telecommunications network and the development of 

appropriate countermeasures based on their analysis. This will maintain the 

functional stability of the network and reduce the time to restore the network in 

emergency situations. The proposed technology is based on the concept of self-

learning, based on constant updating of the database. 

The information technology, proposed in the work, allows to reduce the load on 

the heterogeneous telecommunication network and to reduce the response time to the 

occurrence of an emergency situation. 

Keywords: information technology, functional stability, heterogeneous 

telecommunication network, destabilizing factors, machine learning, decentralized 

management. 

 


