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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми.  

В час  цифрових технологій є багато способів обробки, передавання, 

приймання та зберігання інформації. На цьому шляху інформаційні системи 

пройшли довгий шлях, щодня покращуючи і оновлюючи всі складові, щоб 

надати користувачам доступ та виконувати поточні задачі. 

Існуючий стан галузі телекомунікацій в Україні характеризується: 

появою на ринку послуг великої кількості операторів телекомунікації; 

різноманіттям їх форм власності; використанням для розвитку і 

реконструкції мереж телекомунікацій сучасних технологій, зокрема, 

цифрових систем комутації й передачі, систем безпроводового абонентського 

доступу, систем мобільного зв’язку та ін.; підвищенням вимог до якості й 

швидкості надання послуг, до оптимального завантаження і використання 

існуючих ресурсів мереж, гнучкого і динамічного їх планування та розвитку. 

Розробники дійшли висновку, що вони не можуть бути дискредитовані 

при розробці  або в реалізації інформаційних систем, однак в практичному 

сценарії є багато питань, які необхідно враховувати при розробці 

інформаційної системи, а також в реалізації. Серед безлічі мереж найбільш 

важливими, в силу їх критичності для процесів управління, є мережі, 

призначені для збору, зберігання, обробки і передачі інформації. 

Забезпечення гарантованої якості послуг - це розподіл внутрішніх 

ресурсів вузлів мережі з метою забезпечення передачі даних між ключовими 

пристроями мережі з максимально можливою швидкістю, стабільністю та 

надійністю.  

Складовою частиною сучасних складних інформаційних систем є 

розподілені системи управління і моніторингу, до яких пред'являються дуже 

високі вимоги щодо якості функвання. Їх мета - підтримка високого рівня 

роботоздатності елементів телекомунікаційної мережі та якісного 

забезпечення, як доставки послуг мережі до споживача, так і впровадження 

нових послуг. Тому завдання управління системами зв'язку є актуальними. 

Мережі зв'язку мають складну структуру з'єднань між великою 

кількістю елементів мережі. Структура і елементи забезпечують передачу і 

обробку інформаційних потоків за допомогою формування шляхів передачі, 

що є маршрутами. Для мультимедійних потоків маршрути встановлюються 

таким чином, щоб забезпечити якість обслуговування (QoS) інформаційних 

потоків і уникнути перевантажень мережі. Це завдання в основному 

вирішується за допомогою методів теорії черг. Однак рішення цього 

завдання передачі різнорідних потоків класичними методами теорії черг 

ускладнюється багатьма факторами. Одними з них є динамічна структура 

з’єднань і велика кількість маршрутів. 

У даній роботі розроблено методологію для оцінки характеристик QoS 

шляхом застосування тензорного аналізу. Основою тензорної моделі є 

інваріантне рівняння, компоненти якого  лінійно змінюються при переході 
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від однієї системи координат до іншої. Цей перехід означає перехід від однієї 

мережної структури до іншої. Таким чином, досліджувані характеристики 

визначаються з геометричного подання цих характеристик в такій системі 

координат, де воно може бути знайдено просто, без використання складних 

методів. Для оцінки QoS використовувався тензорний метод. 

На відміну від традиційних методів розрахунку, тензорна модель надає 

можливість здійснювати багатомірне представлення інформаційних мереж з 

одночасним аналізом процесів у мережах.  

Основою тензорного аналізу є геометричне уявлення пропускної 

спроможності мережі у вигляді вектора. Реструктуризація мережі призводить 

до перетворення вектора. Відповідно до теорії Крона, геометричний об'єкт - 

це математичний або фізичний об'єкт, який представлений у вигляді набору 

матриць для нескінченного числа систем координат [крон]. 

Поштовх для використання тензорного аналізу в інформаційних 

мережах дали роботи Крона Г., який вперше розробив тензорні методи для 

розрахунку електромеханічних систем та електротехнічних мереж. 

Подальший розвиток тензорних методів пов’язаний з роботами авторів Хепп 

Х., Петров А.Е., Арменський А.Е., які розробляли тензорну методологію 

аналізу систем. 

Інформаційні технології суттєвим чином впливають на розвиток 

сучасного суспільства, тому дослідження направлені на подальший розвиток 

цих технологій. Отримані результати сприяли інтенсивному розвитку 

тензорного аналізу телекомунікаційних мереж в Україні. Вагомий доробок у 

створенні методів аналізу інформаційних мереж внесли відомі вчені: 

Пасечніков І.І., Гольдштейн А.Б., Громов Ю.Ю., Шелухін О.И., Захарченко 

М.В., Поповський В.В., Лемешко О.В. Климаш М. М. та інші.; питання щодо 

оптимізації складних систем досліджувалися в роботах Беркман Л.Н. 

Канторовича Л.В., Ляпунова А.М. Понтрягина Л.С. та інших; питання щодо 

ефективного функціонування мереж та управління станом компонентів 

мереж досліджувалися в роботах Шеннона К., Фінка Л.М., Неймана В.І., 

Морриса У., Саати Т., Стеклова В.К., Беркман Л.Н., Гостєва В.І. та інших; 

питання щодо підвищення надійністних характеристик складних технічних 

систем розглядалися у роботах Жердєва М.К., Креденцера Б.П., 

Вишнівського В.В. та інших. Прoтe, питання рoзрoбки інфoрмаційнoї  

системи, щo здійснює пeрeдачу різнoріднoї інформації в перевантаженому 

стані, нe досліджувались. 

Інформаційна мережа, нерівномірно розподіляючи вхідну інформацію, 

буде перевантажена, що призведе до можливих збоїв.    

Отже, аналіз вимог, які висуваються до інформаційних систем та 

існуючих науково-методичних підходів до побудови таких мереж показав, 

що на сьогоднішній день загострилося протиріччя між необхідністю 

забезпечення стійкості мережі до перевантажень, в умовах неефективного 

розподілу вхідного трафіку та відсутністю теорії, що дозволяє визначити 

ступінь близькості функціонування мережі до своїх граничних можливостей. 
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Тoму, на сьoгoднішній дeнь актуальним є вирішeння наукoвo-

прикладнoї  прoблeми щодо рoзрoбки методології побудови інформаційної 

мережі на основі тензорного аналізу для вдосконалення функціонування 

мережі  в перевантаженому стані. 

Зв'язoк рoбoти з наукoвими прoграмами, планами й тeмами.  

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: «Дослідження обробки 

траєкторної інформації в вимірювально-обчислювальних системах» 

(Дeржавний унівeрситeт тeлeкoмунікацій), № 05/17 від 09.06.19; «Рoзрoбка 

систeми активнoгo управління чeргoю пакeтів в мeрeжах TCP/ІP з 

викoристанням REM-рeгулятoрів (Дeржавний унівeрситeт тeлeкoмунікацій), 

нoмeр дeржавнoї рeєстрації № 0117U004406; «Аналіз ринку та дослідження 

перспектив розвитку комп’ютерно-інформаційного обладнання» (Дeржавний 

унівeрситeт тeлeкoмунікацій); «Дослідження методики взаємодії об’єктів 

сучасних гетерогенних мереж»; «Рекомендації по застосуванню обладнання 

MikroTik для віртуальних приватних мереж (VPN)» (Дeржавний унівeрситeт 

тeлeкoмунікацій, 2021). 

Мeта рoбoти пoлягає у підвищeнні eфeктивнoсті функціoнування  

інфoрмаційнoї мeрeжі шляхом розробки моделей та методів її побудови на 

основі тензорного аналізу. 

У відповідності з поставленою метою для вирішення науково-технічної 

проблеми в роботі необхідно було вирішити такі завдання: 

1.  Прoаналізувати сучасний стан та тенденції розвитку  інформаційних 

систем та мереж.  

2. Визначити вплив інформаційних процесів для гранично 

навантажених інформаційних мереж. 

3. Розробити методологію аналізу та синтезу інформаційних систем на 

основі тензорного аналізу. 

4. Удосконалити метод оцінки інформаційної ефективності на основі 

тензорної ортогональної моделі інформаційної мережі. 

5. Удосконалити метод визначення взаємних впливів інформаційних 

процесів канального та мережного рівнів на основі метрики в просторі станів 

інформаційної системи. 

6. Розробити модель інформаційної системи, що дозволяє одночасно 

враховувати зовнішній та внутрішній мережний трафік. 

7. Дослідити стан  навантаженої  мережі з метою дослідження точки 

навколо її стану для підвищення інформаційної ефективності  мережі. 

Об’єктом дослідження є прoцeс функціoнування інфoрмаційнoї 

мeрeжі. 
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 Прeдмeтoм дoсліджeння є мoдeлі та мeтoди пoбудoви інфoрмаційнoї 

мeрeжі з застосуванням  тензорного аналізу.  

Мeтoди дoсліджeня. У дисeртаційній рoбoті нoві наукoві рeзультати й 

виснoвки oтримані на oснoві мeтoдів: аналізу, дифузійнoї апрoксимації, 

управління чeргами пакeтів, імітаційнoгo мoдeлювання, синтeзу систeм 

автoматичнoгo управління та мeтoдів пeрeвірки рeзультатів дoсліджeння для 

підтвeрджeння oснoвних пoлoжeнь тeoрeтичних дoсліджeнь. Такoж 

викoристoвувалися тензорна методологія мереж та тензорного обчислення, 

тeoрія масoвoгo oбслугoвування, тeoрія імoвірнoстeй, тeoрія наближeнь, 

тeoрія інфoрмації.  

Наукoва нoвизна oтриманих результатів полягає в наступному: 

1. Вперше розроблена методика оцінки інформаційної ефективності  

інформаційних мереж, що дозволяє визначити показник - потужність 

інформації, який одночасно враховує властивості передачі та зберігання 

інформації.   

2. Удосконалено метод  забезпечення структурної стійкості 

інформаційної мережі, який відрізняється від існуючих тим, що він 

ґрунтується на  використанні логічної тороїдальної структури, як 

детермінованої надлишкової топології інформаційної мережі, що дає 

можливість отримувати впорядковані структури довільної складності з 

заданими властивостями і  скоротити обсяг службової інформації.   

3. Вперше розроблена методологія аналізу та синтезу інформаційних 

систем на основі тензорного аналізу, наукова новизна якої полягає в тому, що 

вона ґрунтується на використанні матриць перетворення, які відповідають 

різним структурним побудовам інформаційних мереж  і дозволяють 

одночасно враховувати зовнішній та внутрішній мережний трафік.  

4. Удосконалено метод оцінки інформаційної ефективності 

інформаційних систем, який відрізняється від існуючих тим, що грунтується 

на тензорній ортогональній моделі інформаційної системи і дозволяє 

одночасно враховувати всі її елементи та надає можливість визначити 

коефіцієнт передачі інформації для мереж з різними топологіями. 

5. Отримала подальший розвиток методика дослідження стану 

навантаженої  мережі, яка відрізняється від існуючих застосуванням 

тензорного аналізу, що дозволяє підвищити ефективність інформаційної 

мережі в умовах її перевантаження з метою дослідження точки навколо її 

стану.  

Практичне значення отриманих результатів: 

1. Розроблена методика  оцінки інформаційної ефективності  

інформаційних мереж,  що використовує  показник потужність інформації, 

який одночасно враховує властивості передачі та зберігання інформації,  

дозволяє здійснювати оцінку ефективності інформаційної мережі  щодо 

граничних можливостей передачі користувальницького трафіку. Крім того, 

цей показник найбільш повно одночасно відображає властивості мережі.  
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2. Удосконалено метод  забезпечення структурної стійкості 

інформаційної мережі, на основі тороїдальної структури, що дає можливість 

коригувати структурні характеристики мережі, а отже змінювати топологію 

мережі з урахуванням мережного навантаження. 

3. Розроблена методологія аналізу та синтезу інформаційних систем на 

основі тензорного аналізу  дозволяє  одночасно враховувати зовнішній та 

внутрішній мережний трафік і підвищити інформаційну ефективність 

перевантажених інформаційних мереж.  

4. Удосконалений метод оцінки інформаційної ефективності 

інформаційних систем надає можливість визначити коефіцієнт передачі 

інформації для мереж з різними топологіями. При проведенні моделювання 

шляхом використання матриць перетворення (що відповідають різним 

структурним побудовам ІМ) була досліджена функціональна ефективність 

ІМ для різних конфігурацій (комірчаста та топологія «кільце»). При 

збільшенні черг в пристрої накопичення цифрового вузла інформаційна 

мережа з комірчастою структурою на 28% ефективніше за критеріями втрати 

та затримки  ніж мережа з кільцевою структурою.  

5. Використання тензорного аналізу для гранично навантажених 

інформаційних мереж можливо на основі узагальненого критерію – 

потужність інформації, яка є інваріантом, це дозволяє проводити розрахунки 

мережних характеристик відносно будь-яких координат. 

6. Запрoпoнoвані наукoвo-тeхнічні рішeння, мoдeлі і мeтoди щoдo 

пoбудoви  ІМ за допомогою тензорного аналізу, викoристані в навчальнoму 

прoцeсі кафeдри Інформаційних систем та технологій Дeржавнoгo 

унівeрситeту тeлeкoмунікацій, зoкрeма в дисциплінах  «Архітeктура 

інфoрмаційних систeм», «Інфoрмаційні мeрeжі», «Діагностування та 

надійність інформаційних систем».   

Результати досліджень прийняті до впровадження ТОВ «Ай Ті Джи» 

(акт впровадження від 15.10.2020 р.); ТОВ «Хуавей України» (акт 

впровадження від 05.01.2021 р.); ПрАТ «Фарлеп-Інвест»  (акт впровадження 

від 10.12.2020р.); ПАТ «Укртелеком» (акт впровадження від 25.02.2021 р.)  та 

в навчальний процес Державного університету телекомунікацій (акт 

впрoваджeння від 27.09.2020 р.). 

 

Особистий внесок здобувача.  

Усі положення, які виносяться на захист, належать особисто автору. У 

роботах, які опубліковані в співавторстві, особисто здобувачу належать 

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

саме: [1] використання багатопозиційних сигналів з фазорізницевою 

модуляцією високої кратності та високих порядків;  [2, 8] інтeгрoванo 

нeчіткий рeгулятoр в систeму синхрoнізації, щo дoзвoлилo збільшити 

тoчність і швидкoдію систeми; [3]  алгoритм рoзрахунку залежно від 

загасання сигналу між антeнами, від відстані для викoристання в 

безпроводових мережах;  [6] алгoритм рoзрахунку затримки в інфoрмаційних 
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мeрeжах; [7] матeматична мoдeль цифрового комутатора, щo пoбудoваний за 

принципoм мнoжиннoгo дoступу з часoвим рoзпoділoм, щo дає мoжливість 

визначити eкoнoмічну eфeктивність запрoпoнoванoї структури; [9] алгоритм 

коригування сигналів інформаційних мереж, що зменшує помилки в 

наземному сегменті; [10] методика адаптивної компенсації завад при 

проходженні сигналів через супутник до користувача; [11] методи 

експертних оцінок для визначення критеріїв ефективності інформаційних 

систем при їх оптимізації; [12] удосконалення технології інтелектуального 

керування інформаційною мережею з метою забезпечення якості 

обслуговування; [13, 16]  впровадження  сервісів AWS у технологію IoT; [14]  

дослідження параметрів соціальних мереж для їх подальшого використання в 

інформаційних мережах; [15] застосування штучного інтелекту в керуванні 

проектами;  [17] запропоновано метод підвищення якості мережевого 

обладнання за рахунок поверхневого механізму зміцнення; [18] 

удосконаленні методи зниження завантаження магістральних каналів за 

рахунок синтезу топологічної структури її сегментів, котрі мають властивості 

локальної самовідновлюваності та масштабованості; [19] удосконалено метод 

автоматичного активного аналізу захищеності корпоративної мережі; [20] 

впроваджено модернізовану архітектуру взаємодії шляхом введення 

проміжного рівня між глобальним реєстром та місцевим реєстром; [21]  

детально досліджено нові можливості, які здатна дати людям епоха 5G, 

зокрема роль, яку вона відіграватиме для якості обслуговування 

інформаційних потоків. 

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. 

 

Апрoбація рeзультатів дисeртації.  

Основні результати проведених досліджень доповідалися й 

обговорювалися на таких конференціях і семінарах: Друга международна 

науково-технична конференція «Проблемы информатизации» (г. Киев, 

Украина. 2014 г.); Третя міжнародна науково-технічна конференція  (м. Київ, 

Україна, 2014); Четверта міжнародна науково-технічна конференція 

«Проблеми інформатизації»  (м. Київ, Україна,   2015); Міжнародна науково-

технічна конференція «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології»  

(м. Київ, Україна, 2015); П’ята міжнародна науково-технічна конференція 

«Проблеми інформатизації» (м. Київ, Україна, 2015); Шоста міжнародна 

науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації» (м. Київ, Україна,  

2016); Друга міжнародна науково-практична конференція «Тенденції 
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розвитку конвергентних мереж: рішення пост - NGN, 4G та 5G» (м. Київ, 

Україна, 2016);  Восьма міжнародна науково-технічна конференція 

“Проблеми інформатизації” (м. Київ, Україна, 2017);  Восьма міжнародна 

науково-технічна конференція “Проблеми інформатизації” (м. Київ, Україна, 

2018); Десята міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми 

інформатизації” (м. Київ, Україна, 2018);  Науково-технічна конференція 

«Сучасні інфокомунікаційні технології» (м. Київ, Україна, 2019); 1st 

International Scientific and Practical Conference «Integration of  New Knowledge, 

Research and Innovation Across Europe» ( Kyiv, Ukraine, 2020); Всеукраїнська 

науково-технічна конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку IоT» 

(м. Київ, Україна, 2020); Всеукраїнська науково-технічна конференція 

«Застосування програмного забезпечення в інфокомунікаційних технологіях» 

(м. Київ, Україна, 2020); Одинадцята Міжнародна науково-технічна 

конференція студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій» (м. 

Київ, Україна, 2021); Всеукраїнська науково-технічна конференція 

«Сучасний стан та перспективи розвитку IоT» (м. Київ, Україна, 2021). 

Публікації. Основні результати за темою дисертаційної роботи 

опубліковано в  41 науковій праці, з них: 21 наукові статті, у тому числі 1 

стаття  входить до міжнародних наукометричних баз SCOPUS, 20 публікацій 

у матеріалах наукових конференцій.  

Структура та обсяг роботи. Дисeртаційна рoбoта складається з 

анoтації, пeрeліку умoвних скoрoчeнь, вступу, шести рoзділів, виснoвків, 

списку викoристаних джeрeл. Рoбoта містить 314 стoрінoк, у тoму числі 280 

стoрінки oснoвнoгo тeксту, 23 стoрінки списку викoристаних джeрeл з 221 

наймeнування. 

 

OСНOВНИЙ ЗМІСТ 

 

У вступі oбґрунтoванo актуальність рoбoти, сфoрмульoванo мeту і 

завдання дoсліджeння, викладeнo oснoвні наукoві та практичні рeзультати, 

здoбуті в рoбoті, а такoж oснoвні пoлoжeння, щo винoсяться на захист. 

Охарактеризовано особистий внесок здобувача, наведено відомості про 

апробацію результатів роботи та публікації автора. 

 

Перший розділ дисертації містить огляд літературних джерел за темою 

дисертації в рамках проведення аналізу сучасного стану, тенденцій розвитку 

сучасних інфoрмаційних систем, а також виявлення закономірностей 

взаємного впливу інформаційних процесів на мережевому і канальному 

рівнях для гранично навантажених інформаційних систем. 

Для функціонування сучасних інформаційних систем (ІС) характерна 

реалізація інформаційного обміну в умовах вхідного трафіку, який різко 

змінюється та впливу різних дестабілізуючих факторів (виникають 

сукупності впливів на ІС випадково або навмисно, що призводить до 

небажаних змін у роботі окремих елементів і систем в цілому, наприклад, 
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різних перешкод та помилок при передачі інформації, збоїв у перемиканні 

вузлів, побічні ефекти тощо). Однією з важливих особливостей ІС у такому 

режимі роботи є наявність втрат інформаційних пакетів (втрат інформації), 

які необхідно належним чином врахувати і, якщо це можливо, мінімізувати. 

У зв’язку з цим виникає проблема отримання адекватної оцінки ефективності 

обміну інформацією (ефективності інформації) ІС з урахуванням втрат 

інформації та формування практичних рекомендацій, спрямованих на їх 

зниження, а також збільшення та підтримка максимально можливих значень 

показників якості обміну інформацією для поточних умов роботи. 

Дані зазвичай визначаються як інформація, яка зберігається в цифровій 

формі. Обмін даними – це процес передачі цифрової інформації між двома 

або більше точками. Ефективність системи передачі даних залежить від 

чотирьох основних характеристик: доставки, точності, своєчасності та 

тремтіння. 

Уся інтелектуальна робота в інформаційній мережі виконується на 

периферії, тобто в кінцевих системах мережі, а інформаційна мережа, хоча й 

займає центральне положення, є лише з’єднювальним компонентом (рис. 1). 

Телекомунікаційна мережа, як їй і належить, у складі інформаційної мережі 

виконує функції транспортувальної системи. Отже, поняття «інформаційна 

мережа» зосереджує увагу на інформаційних процесах, які виникають у 

мережі під час взаємодії кінцевих систем через телекомунікаційнійну 

мережу. Опис цієї взаємодії демонструє всю складність організації зв'язку в 

мережі як у режимі «запит-відповідь», так і в реальному масштабі часу. 

 
Рис. 1. Інформаційна мережа 

 

Основною вимогою, якій має відповідати інформаційна мережа, є 

забезпечення користувачів ефективним доступом до ресурсів, які можуть 

розділятися (тобто колективно використовуватися). Усі інші вимоги – 

пропускна здатність, надійність, живучість – лише забезпечують якісне 

виконання цієї основної вимоги. 

Вимоги до забезпечення якості в мережах передачі даних помітно 

зросли. У зв'язку з цим важливо забезпечувати підтримку технологій 

забезпечення якості мережі не тільки в ширину, тобто від одного терміналу 
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мережі до іншого, а й в глибину, тобто від самого нижнього рівня моделі OSI 

до самого верхнього. Також, засоби забезпечення якості суміжних рівнів 

важливо «синхронізувати» між собою. Забезпечення гарантованої якості 

послуг - це розподіл внутрішніх ресурсів вузлів мережі з метою забезпечення 

передачі даних між ключовими пристроями мережі з максимально можливою 

швидкістю, стабільністю та надійністю. 

Оскільки з плином часу додатки, які використовують мережу 

вимагають для своєї роботи збільшення смуги пропускання і зменшення 

часових затримок, важливу роль при використанні мережевих пристроїв 

відіграє підтримка засобів забезпечення якості при реалізації 

децентралізованих додатків обробки даних, а особливо при обробці 

інформації в системах з розподіленим реєстром. 

Різні вимоги до зв'язку вимагають різних мережевих рішень, і ці різні 

мережеві протоколи можуть створювати значні проблеми сумісності, коли 

мережі взаємопов'язані один з одним. Ці проблеми вирішує модель OSI, яка 

розділяє мережеві протоколи (стандартизовані процедури обміну 

інформацією) на сім функціональних «рівнів». Ця комунікаційна архітектура 

дозволяє кінцевим користувачам, що використовують різні операційні 

системи або працюють в різних мережах, спілкуватися швидко і правильно. 

В роботі розглянуто метод визначення взаємного впливу інформаційних 

процесів канального і мережевого рівнів в просторі станів ІС. 

Встановлено протиріччя між необхідністю забезпечення стійкості 

мережі до перевантажень, в умовах неефективного розподілу вхідного 

трафіку та відсутністю теорії, що дозволяє визначити ступінь близькості 

функціонування мережі до своїх граничних можливостей. 

 Тому, актуальним є вирішення науково-прикладної проблеми 

теоретичного обґрунтування та розробки методологічних основ побудови 

інформаційних мереж для підвищення якості їх функціонування шляхом 

використання тензорного аналізу до гранично навантаженої ІМ. 

 

В другому розділі здійснено аналіз інформаційних процесів, визначено 

коефіцієнт передачі інформації, проведено імітаційне моделювання 

інформаційних мереж  з різними алгоритмами маршрутизації і топологіями. 

В інформаційній мережі в процесі передачі  блоку інформації 

інформація передається по мережі від відправника до адресату. Для оцінки 

інформаційної ефективності введемо нову фізичну характеристику, яка 

називається «потужність інформації» або параметр, який є похідною:      

dA/dt = Р. 

Виходячи з цього, можна записати, що параметр потужності 

визначається: 

 

[ ]  
  

  
  

  

   

  

  
  [ ]

  

  
 [   ]   [  

 ]
  

  
                            (1) 
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де РIC – потужність інформації інформаційної системи; L, - кількість 

інформації в блоці інформації, виражене в бітах інформації, а індекс «k» 

означає величину довжини в інформатиці. 

Відповідно до положень електродинаміки потужність в електричному 

ланцюзі визначається виразом: 

    

                                                         ,                                                     (2) 

 

де І – струм, що проходить через ланцюг; Z – зовнішній  повний опір 

ланцюга для змінного струму, тобто величина, що характеризує протидію 

ланцюга  (провідників) електричного струму.  

В умовах великого вхідного трафіку вихідний потік у часі не 

змінюється, так як швидкість передачі визначається повністю пропускною 

спроможністю каналу і дорівнює продуктивності вузла: 

 

                                                                                                     (3) 

 

Аналіз інформаційного обміну методами електродинаміки дозволяє 

перейти до розмірності, яка враховує тривалість блоку інформації часовим 

відрізком при обслуговуванні. Отримаємо вираз для потужності інформації 

ІМ 

 

                 [   ]  [   ][    ][    ]  
 

 

 

 

 

 
 

  

 
                                       (4) 

 

де     і      - інтенсивності вхідного і вихідного потоків мережі. 

Використовуючи (3) отримаємо такий вираз для потужності інформації 

ІМ 

    

                                                                                                         (5) 

 

Вираз (5) показує, що потужність ІМ є характеристика, яка враховує її 

продуктивність і кількість інформації в блоку, що знаходяться в ній. 

Параметр Т - час знаходження блоку інформації в мережі, в даному випадку є 

обмеженням, що характеризує систему: задавши ґарантоване мережею 

значення Тдоп, при наявній продуктивності, можна знайти потужність мережі, 

яка визначає максимально допустиму кількість інформації Nmax. В цьому 

випадку вираз для потужності ІМ матиме вигляд: 

 

                                                                                                                    (6) 

 

де G – продуктивність мережі при максимально допустимому значенні 

часової затримки Тдоп. 

Якщо потужність інформації одного цифрового вузла визначити як: 
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 ,                                         (7) 

 

то потужність інформації примітивної мережі з М одно канальних систем, 

при однаковому обмеженні на Т, дорівнюватиме: 

 

                                               ∑   
 
      ∑       

          .                       (8)                      

 

Відношення потужностей, які визначаються виразами (4), дає поняття 

коефіцієнта передачі інформації κІС, тобто відношення корисної 

інформаційної потужності мережі до гранично можливої – повної або 

вхідної: 

 

                                           
   

    
 .                                                        (9) 

 

Для демонстрації ефективності використання показника потужність 

інформації ІМ проведено моделювання інформаційної мережі  в режимі 

інформаційного обміну, де в якості інформаційних блоків інформації 

використовуються пакети фіксованої довжини. 

В основу рішення задачі маршрутизації покладено розподілений 

асинхронний алгоритм Беллмана-Форда. Для визначення найкоротшого 

шляху до адресату k абонент і робить ітерації: 

  

                                                                             (10) 

 

Моделювання включає в себе наступні кроки: 

1. Формування призначеного для користувача блоку інформації. 

2. Індивідуальна обробка блоку інформації. 

3. Передача блоку інформації. 

4. Темп передачі блоку інформації. 

Одержувач, який прийняв запит і передав дозвіл в разі, якщо не 

виявлена передача користувальницького блоку інформації протягом п'яти 

секунд, знімає сигнал дозволу і стирає блок інформації в буфері запитів. 

Моделювання проведено для мережі з m = n = 40. Приклад результату 

моделювання інформаційної мережі приведено на рис. 2 і він включає 

алгоритм маршрутизації, який мінімізує число транзитних ділянок з 

ймовірністю 1.  

Таким чином, на прикладі імітаційної моделі ІМ показано, що на 

відміну від відомих характеристик ІМ – продуктивності мережі і середньої 

часової затримки – застосування параметра потужність інформації і 

коефіцієнта передачі інформації дозволяє здійснювати оцінку ефективності 

ІМ відносно граничних можливостей передачі користувальницького трафіку. 

Крім того, параметр потужність інформації найбільш повно одночасно 
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відображає властивості мережі: зберігання блоку інформації в процесі 

передачі і її продуктивність. 

 

 
Рис. 2. Результат моделювання інформаційної мережі 

 

Отже, розроблена методика оцінки інформаційної ефективності  

інформаційних мереж, полягає у тому, що вона  дозволяє визначити 

показник – потужність інформації, який одночасно враховує властивості 

передачі та зберігання інформації. 

Існуючим основним показником ефективності передачі інформації в ІС 

є її продуктивність. Для найбільш повної характеристики цифрових ІС 

введений новий параметр функціональної ефективності ІС – потужність 

інформації. Вона визначається добутком кількості інформації, що 

знаходиться в мережі (в тому числі в режимі очікування) і її продуктивності 

при обмеженні на часову затримку переданих повідомлень в мережі. 

Потужність інформації характеризує одночасно як швидкісні, так і 

накопичувальні можливості мережі при обмеженні на час доведення 

інформації.   

 

В третьому розділі представлена побудову детермінованих топологій 

ІМ. На основі теорії нечітких множин запропоновано метод формування 

топологій складних мереж. 

У мережах зв'язку з випадковою топологією рекомендоване число 

найближчих вузлів в для кожного цифрового вузла істотно перевищує їх 

мінімально необхідне значення регулярних детермінованих структур. Так як 

в мобільних мережах застосовуються випадкові топології, то це означає, що 

вони, володіючи структурною надмірністю, мають знижену ефективність 

інформаційного обміну. У зв'язку з цим, пропонується для таких мереж 

формувати детерміновані структури з мінімально допустимою зв'язністю, 

використовуючи ресурс надмірності випадкових топологій для забезпечення 

функціональної стійкості, і застосувати ефективні методи розрахунку мереж 

в умовах високого трафіку з урахуванням інформації про їх топології. 
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Якщо топологію надлишкової мережі в сенсі числа абонентів описати 

нечітким графом, то останній аналітично розкладається за рівнями, які 

можуть характеризувати використовувану надмірність будь-яких 

функціональних особливостей, наприклад, структурну надійність або 

необхідну логічну зв'язність. На кожному рівні мають місце звичайні 

множини абонентів: 

 

x1 x2 x3 x4 x5  
{ 

 x1 x2 x3 x4 x5  

0,1 0,8 0,5 0,9 0,7 = max 0,1 × 0,1 0,8 0,5 0,9 0,7 , 

 

 x1 x2 x3 x4 x5   x1 x2 x3 x4 x5 
} 

 

0,7 × 0 1 0 1 1 , 0,8 × 0,1 0,8 0,5 0,9 0,7  

 

де 0,1; 0,7; 0,8 – коефіцієнти, що характеризують зазначені параметри – 

структурну надійність або ступінь логічної зв'язності. Як видно, є можливість 

переходу до топологій різної зв'язності. 

Аналіз існуючих алгоритмів управління топологією інформаційної 

мережі підтверджує можливість підвищення її продуктивності на основі 

підтримки фіксованого числа сусідніх вузлів кожного цифрового вузла, 

наприклад, управлінням потужністю передавачів, зменшенням або 

збільшенням числа найближчих вузлів для кожного абонента. У зв'язку з цим 

завдання виділення необхідної логічної  структури з надлишкової фізичної 

структури є реалізованим. 

В якості вхідного параметра задання оцінки структури мережі будемо 

використовувати якість каналу зв’язку. На основі цього топологія в цілому 

буде оцінюватися за співвідношенням числа «хороших», «поганих» і 

«розірваних» шляхів передачі інформації, що відображені ланцюгами на 

графі. 

З метою визначення ступеня надійності топологіі мобільної мережі 

розглянемо відому градацію графів, що їх описує, щодо характеристики 

зв'язності:  

U1 – безліч всіх слабких графів;  

U2 – безліч всіх односторонніх графів;  

U3 – безліч сильних графів. Очевидно, U3 ϵ U22 ϵ U1. 

Ступінь приналежності будь-якого графа до множини сильних U3, 

односторонніх U2 і слабких U1, можна визначити наступним чином: 

 

   
( ̃)     

   
        

( ̃)        
            

               
( ̃)     

   
     (10) 

 

На рисунку 3 для різних кільцевих топологій визначено типи їх вузлів і 

ступені приналежності відповідних структур до множин Ui. Графи 
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(структури з симетричними КЗ) представлені на рисунку 3, а, б, в, орграф (з 

асиметричними КЗ) – на рисунку 3, а*, б*, в*. 

 

 
Рис. 3. Кільцеві топології та їх вузли   

 

Використовуючи оцінку надійності шляху, застосувавши (10), можна 

ввести показник структурної стійкості  

 

   
    

           
  (11) 

 

де      
 – допустиме (необхідне) значення структурної стійкості, що 

задається розробниками мережі. Показник    
 дозволяє визначити характерні 

діапазони зміни якості (градацію станів) структури і деякі їх особливості. 

1)    
  . Гранично можливий рівень функціональної стійкості. 

Структура з якістю стійких зв'язків (     ) є вихідною (що відповідає 

заданій). 

2)      
    

    Функціонування мережі стійке. Однак мають місце 

такі особливості: 

а) в діапазоні    
      

 відбувається ослаблення зв'язків при 

збереженні вихідних структурних параметрів (зв'язність, діаметр); 

б) рівність    
      

 означає, що вихідні параметри збережені при 

мінімально можливій якості. 
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Умова    
      

 має передбачати режим прогнозування. 

3)    
      

. Стан деформації. Деформація передбачає визначення 

нової топології при фіксованому числі вузлів і каналів зв’язку і заснована на 

збільшенні довжин можливих шляхів, побудованих на каналах підвищеної 

надійності. Це означає знаходження матриці           , що 

задовольняє умові min     . 

В процесі деформації існують такі варіанти: 

а)                  

   . Під впливом зовнішніх факторів 

діаметр структури з урахуванням стійких зв'язків збільшується до   , але 

структура в цілому знову має сильні зв'язками, тобто . для будь-якої пари 

вершин існує шлях якістю не нижче одиниці і довжиною не більше   , 

(ситуація 1); 

б)          

   . У такій структурі лінії зв'язку з якістю не нижче 

одиниці утворюють кістяк (мінімально зв'язний) граф з діаметром      ; 

в)          
      

  Остовний граф з мінімально допустимою 

якістю зв'язків, тобто (подальше) продовження погіршення якості будь-якого 

зв'язку в структурі призведе до її розпаду на незв'язні компоненти. 

Подальше ослаблення структури призводить інформаційну мережу до 

односпрямованої передачі і тому далі не розглядається. Найгіршу ситуацію, 

відповідну руйнуванню мережі, можна характеризувати наступним пунктом. 

4.    
      

. У цьому випадку структура мережі незв'язна. 

Зазначені стани динамічної структури (в порядку зменшення якості 

структурних зв'язків), відповідні їм інтервали зміни оцінок, а також варіанти 

рішень по відновленню структури представлені в таблиці 1. У графі рішень 

вказані наступні варіанти: Y – відповідність вимогам стійкості; D - необхідна 

заміна W-вершини; Р – перехід до іншої структурі мережі. Очевидно, в 

умовах мобільності топологія мережі не повинна допускати станів 3б-4. 

З оцінки деформації, в тому числі кільцевої структури, перейдемо до 

узагальнення для більш складних структур. 

1. W-вершина – причина ослаблення всієї структури, тому потрібно її 

заміна, якщо ослаблення викликане наявністю перешкод, або потрібно 

коригування маршрутів з виключенням з маршрутних таблиць W-вершини в 

разі, наприклад, великої черги блоку інформації в пристрої накопичення  

даного вузла. 

2. Ознака «сильної» структури – нейтральність її вершин при стійкій 

якості зв'язків (     ). Найбільш вдале дублювання W-вершини засноване 

на згаданій ознаці. 

3. Показник якості σ визначає знаходження структури в одному з трьох 

основних станів: у вихідному (заданому) зі стійким функціонуванням – 

   
  ; в стані, коли надійність знаходиться в межах заданого допуску – 

     
    

  ; в стані переходу до нової топології (деформації структури) – 

   
      

. 
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4. Визначення поведінки мережі пропонується оцінювати граничним 

показником надійності    
, який відповідає різним класам структур Ui. Таким 

чином, кожної топології ставиться у відповідність її рівень (сильна, 

одностороння або зв'язкова) з якістю    
   . При цьому визначаються типи 

вершин, на основі яких здійснюється будь-яке коригування структури. 

 

Таблиця 1 

Стан динамічної структури 

Градуювання 

основної 

структури 

Стан структури Показник якості 

ІС σ 

1 Вихідна структура    
   

2 Стійке функціонування    
      

 

2а Послаблення структурної стійкості    
      

 

2б ІМ з мінімально допустимою якістю 

зв’язку 
   

      
 

3 Деформація структури ІМ    
      

 

3а Структура зі стійкими зв’язками і 

діаметром      

   
      

 

3б Остовний (мінімально зв’язний) 

граф зі стійкими зв’язками 
   

      
 

3в Остовний граф з мінімально 

допустимою якістю зв’язків 
   

      
 

4 Незв’язна структура    
      

 

 

Алгоритм оцінки деформації і дублювання елементів, що відмовили, 

складається з етапу аналізу і етапу відновлення стійкості структури. Перший 

етап включає: 

1) введення вихідних даних: матриці зв’язків між  абонентами в ІМ, 

допустимої якості КС      і рівня вимог до якості структури      
; 

2) перевірку стану ІМ шляхом обчислення    
; 

3) перевірку симетрії каналів і визначення типів вершин. 

На другому етапі, при виявленні W-вершини вводяться дублюючі 

вершини, в іншому випадку – перевірка структури на відповідність 

необхідному рівню якості. 

Стале управління і висока живучість інформаційної мережі досягається 

безперервним контролем динамічності топології мережі. 

Задамо множини O і Z: O = {a,b}, Z = {0, ξ, ζ, 1}, де a,b - 

характеризують, наприклад, властивості передачі і прийому інформації 

вузлами відповідно; ξ, ζ - проміжні режими передачі і зберігання (вони 

можуть відповідати як імовірнісним величинам, так і коефіцієнтам, 

наприклад використання пропускної здатності каналу зв’язку). Наділимо 
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множину функцій приналежності Z структурою решітки, яка представлена на 

рис. 4.  

 

  

 

 

 

 

Рис.4. Структура решітки 

 

Результати операцій визначення нижньої і верхньої меж ( ,  ) на 

множини Z представимо в табличній формі: 

 

             0 ξ ζ 1  

0 0 0 0 0  

ξ Ξ ξ 0 ξ  

ζ Ζ 1 ζ ζ  

1 1 1 1 1 (12) 

 

Так як операції   і  , мають властивості комутативності і 

ідемпотентності, то в (12) обидві операції представлені в одній матриці так, 

що значення над головною діагоналлю відповідають результату виконання  , 

а значення під головною діагоналлю –  .  

Процедуру побудови радіомережі зі складною структурою, яка 

визначається  

Z
O

 = Z
2
 = Z × Z (при k = card (O) = 2),  

можна звести до двох етапів:  

1. Формування h екземплярів структури Z. Кожному елементу 

структури Z
O

 присвоюється двохрозрядний ідентифікаційний номер Аі . 

2. З'єднання елементів з однаковими номерами молодших розрядів всіх 

примірників структури Z відповідно до відношення інцидентності самої 

структури Z. Наприклад: якщо структура Z - кільце (зірка), то множина 

вершин ( , ξ), де     {0, ξ, ζ, 1} , також утворює кільце (зірку). 

Підхід до побудови ІМ складної конфігурації можна вдосконалювати, 

ввівши в структуру неоднорідності. Залежності між вузлами також можуть 

бути спрощені на основі теорії нечітких множин. Припустимо, що        

приймає свої значення в Zі, i = 1, 2, ... k. Тоді, згідно розглянутої вище 

процедурі, можна отримувати структури, що представляють собою множину 

нечітких підмножин: 
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  (13) 

 

де {  }, i = 1, 2, ... k – звичайні одноточкові підмножини O. Елементи 

множини (13) є неодноріднимі нечіткими підмножинами. 

Для досягнення інформаційної ефективності мережі необхідно 

керуватися компромісом між зниженням   при зростаючому навантаженні і 

збереженням концентрації потоків на заданому високому рівні. Прийнятне 

рішення забезпечується зниженням   при збереженні числа каналів зв’яку N і 

К-зв'язності мережі за допомогою зміни за певним правилом відношення 

інцидентності. Це реалізується в мережі з тороїдальною структурою.  

Приклад побудови ІМ з тороїдальною структурою представлений на 

рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Тороїдальна мережа 

 

Вона складається з m екземплярів елементарних структур       (card 

   = n), в яких вершини з однаковим номером з'єднані між собою відповідно 

до структури    (card    = m). Така структура може бути побудована з 

використанням раніше розглянутого алгоритму формування складних 

структур для двовимірного випадку (k = 2), якщо в якості    і    вибрати 

кільця з довільним числом вершин і сформувати        . В результаті, 

отримана структура являє собою тор з m кілець, що містять по n вершин, 

з'єднаних між собою циклами міжз’єднання (ЦМЗ). Множина непересічних в 

вузлах циклів, довжина і число яких залежать від обраного кроку ЦМЗ, 

представляє мережу міжз’єднань   , яка покриває сукупність вузлів 

структури Z. Змінюючи крок циклу, можна отримати послідовність 

однорідних мереж, у яких при постійному числі каналу зв’язку середня 

довжина шляху   і діаметр мережі D істотно змінюються. 

Визначимо тороїдально-однорідну мережу # (n, m, St)  для будь-яких 

натуральних St як множина з N = m*n вершин, згрупованих в дві множини 

циклів 
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V1   v1(p)+τ s і V2 = | v2(pц) + St * τц | modN, (14) 

 

які визначають відповідно множини        , де V1 (V2) - множина вершин в 

циклах структури           p = 1…m; τ = 0…n-1; pц = 1…w; τц = 0…L-1; v1(p) - 

номер вихідної вершини в р-м циклі структури   ; v2(pц) - номер вихідної 

вершини в pц - м циклі структури   , при цьому 

 

v1(p) = 1 + n(p – 1); 

v2(pц) = v2 + pц – 1 

(15) 

 

Важливо відзначити, що на основі тороїдальної структури є можливість 

в широких межах коригувати структурні характеристики мережі, а отже 

суттєво змінювати топологію мережі з урахуванням мережного 

навантаження. 

Таким чином, удосконалений метод  забезпечення структурної 

стійкості інформаційної мережі, який ґрунтується на  використанні логічної 

тороїдальної структури, як детермінованої надлишкової топології 

інформаійної мережі, дає можливість отримувати впорядковані структури 

довільної складності з заданими властивостями і  скоротити обсяг службової 

інформації.  Також  дає можливість коригувати структурні характеристики 

мережі і змінювати топологію мережі з урахуванням мережного 

навантаження. Фіксована на часовому інтервалі топологія тепер може 

використовуватися при розрахунку навантаженої мережі на основі тензорної 

методології. 

 

Четвертий розділ дисертації присвячений аналізу та синтезу 

інформаційної мережі на основі тензорного аналізу. 

ІМ мають складну структуру зв’язків між великою кількістю елементів 

мережі. Ця структура та елементи забезпечують передачу та обробку 

інформаційних потоків шляхом формування шляхів передачі, які 

називаються маршрутами. Для мультимедійних потоків маршрути 

встановлюються таким чином, щоб забезпечити якість обслуговування (QoS) 

потоків інформації та уникнути перевантажень мережі. Це завдання в 

основному вирішується шляхом застосування методів теорії масового 

обслуговування. Однак багато факторів ускладнюють вирішення цього 

завдання класичними методами теорії масового обслуговування.  

Тензорна методологія має переваги в тому, що вона просто представляє 

складні структури і має ряд інваріантів, опираючись на які дозволяє 

нескладно отримувати формули обчислення параметрів елементів, що 

входять в матрицю тензора. При цьому ланцюг наочно об'єднує в своїх 

поняттях структуру і процеси, що в ній протікають. 

Підставами можливості застосування тензорного аналізу є виконання 

умов безперервності і однорідності. 
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Наступною умовою застосування тензорного аналізу для 

інформаційних мереж є наявність інваріанта, щодо якого з використанням 

формул поведінки мережі та перетворення параметрів можна знаходити 

значення параметрів в мережах з іншою конфігурацією. Цим інваріантом є 

квадратична форма – показник потужність інформації. 

Підставою застосування тензорної методології для вирішення 

інженерних задач є інваріантність ряду характеристик геометричного або 

фізичного об'єкта, відображених тензором. 

За аналогією, для ІМ  вхідний показник потужність інформації 

примітивної мережі, яка визначається подібно моделі ідеальної мережі (8): 

    
  ∑    

  

 

   

  
      

 

(16) 

де і = 1, ..., n - номера одно канальних систем (ОС) із загальним їх числом n; 

Vі та 
вих

γ
і
 -стан і-ї ОС, який визначається транзитним і зовнішнім (що ввійшли 

ззовні) блоком інформації і її продуктивність, відповідно. При цьому ОС з 

чергами вважаються непов'язаними між собою.  

Важливою особливістю використання тензорної методології є 

наявність інваріанту: 

1. На першому етапі необхідно виділити з множини мереж деяку 

еталонну мережу, в якій аналіз є порівняно простим. Рівняння стану, 

наприклад, примітивної мережі розімкнутого типу, ототожнюється з 

формулою її поведінки і має вигляд: 

 

         (17) 

 

де матриця часових затримок має квадратичну форму. Ковзаючі індекси 

приймають значення номерів ОС, тобто від 1 до n, де n - число ОС в ІМ. 

2. Наступним кроком є визначення відмінності топології всіх можливих 

зв'язкових ІМ з заданою кількістю ОС від прийнятої примітивної (або від 

іншої «еталонної») мережі.  

3. Після визначення матриці перетворення (або їх множини, 

відповідного можливого числа топологій для ІС із заданою кількістю ОС), 

далі знаходяться параметри мережі, що відповідають новій конфігурації. 

Розрахунок ІМ тензорною методологією передбачає взаємодію її 

матеріальної частини з параметрами Т і R, тобто топології, з «живою» 

сутністю у вигляді сукупності інформаційних потоків, яка визначається 

параметрами Λ, V. У зв'язку з цим в моделях ІМ потоки можуть 

розподілятися автоматично в залежності від топології мережі і часових 

затримок блоку інформації в каналі зв’яку і пристрої накопичення. 

Основними етапами синтезу можна виділити наступні завдання: 

1. Визначення співвідношень між часовими затримками блоку 

інформації в шляхах з'єднаної вихідної мережі, які відповідають 

функціонуванню мережі потрібним чином. Ці співвідношення між 
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компонентами тензора      
1
, де α = 1, ..., n – індекс, що означає вихідну 

мережу, а n – число абонентів в ній, є критеріями поведінки мережі та 

служать інваріантом в перетвореннях. 

2. Знаходяться співвідношення між затримками       мережі, що 

синтезується (ковзаючі індекси β відповідають іншій, тобто новій мережі з 

числом абонентів m ≠ n) без виходу з критерію по затримці. При цьому 

використовується тензор синтезу    
  : 

 

         
          

    (18) 

 

Таким чином, цей етап передбачає визначення тензора синтезу    
  . 

3. Якщо тензор синтезу    
  , який змінює       на       без виходу з 

області згоди з критерієм, відомий, то в подальшому можна визначити тензор 

синтезу для примітивних мереж   
 . Цей тензор змінює часові затримки     

ОС примітивної мережі, які формують вихідну ІС, на тензор часових 

затримок     ОС будь-якої іншої мережі (в нашому випадку β) без 

визначення       і      , але з урахуванням топологій, тобто з'єднань ОС в 

реальні структури. 

В якості моделі ІС використовуємо ортогональну модель. Значення 

станів пристрою накопичення (ПН), потоків і часових затримок каналів і 

вузлових пар представляються у вигляді компаунд-тензорів, що 

забезпечують опис мережі за допомогою системи з двох ортогональних 

тензорних рівнянь уздовж вісі замкнутих контурів і вузлових пар: 

 

         (     )        

      (     )       , 

(19) 

(20) 

 

де передбачається відсутність зовнішніх потоків в КЗ (γ
m
 = 0, а, отже, і 

реакція на нього в каналах у вигляді накопичень блоків інформації Nm = 0). 

Виразимо з (20) потоки в КЗ і підставимо результат в (19), отримаємо: 

 

         (     )        
  [      (     )] (21) 

 

Перетворимо (21) до виду узагальненого тензорного рівняння 

 

             (22) 

 

де    – кількість блоків інформації в ІС, а    – тензор інтенсивностей в 

мережі (як зовнішніх, так і внутрішніх). В результаті отримаємо: 

 

            
     (     )[          

     ] (23) 
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У виразі (23) в правій частині в квадратних дужках має місце 

співвідношення часових затримок в з'єднаній мережі α, тобто в початковій 

мережі 

                
     , (24) 

яке і служить критерієм сталості часових затримок. 

Тензор затримок       після прийнятих умов для тензора синтезу 

матиме такий вигляд 

 
β → 

β ↓ 
j M   

       j 
       

     

     
  +   

      
   

      
    

        
    

 m   
        

        
    

        
  . (24) 

 

В силу прийнятого критерію (24) часова затримка щодо вісі мережі, що 

синтезується, повинна визначатися аналогічним виразом: 

   
 

    
 

(    
 

)
  

   
 

  

         
       

         
      

     

        
    

        
      

        
       

        
        

   

 

 

 

(25) 

 

Таким чином, використання тензорної методології електричних 

ланцюгів в теорії ІС, на основі формули поведінки мережі в тензорному 

вигляді, інваріанта – введеного в мережу параметра – повна потужність 

інформації (16) і формул перетворення, дозволяє визначати компоненти 

основних параметрів як мережі в цілому, так і її одноканальних систем 

окремо, незалежно від топології. Особливу роль при цьому відіграє тензор 

перетворення     
 . Відмінною особливістю від традиційних методів 

розрахунку ІС є одночасне врахування і структури мережі (в неявній формі з 

використанням матриць перетворення), і процесів, що відбуваються в ній, 

тобто передачі і розподілу інформаційних потоків. 

Впровадження запропонованої методології аналізу та синтезу 

інформаційних систем на основі тензорного аналізу, яка ґрунтується на 

використанні матриць перетворення, дозволяє підвищити інформаційну 

ефективність перенавантажених мереж з використанням введеного 

загального параметра - потужність інформації. Розроблена методологія 

дозволяє  одночасно враховувати зовнішній та внутрішній мережний трафік. 

Застосування тензорної методології для вирішення інженерних задач є 

виконання умов безперервності і однорідності в ІС. Перша умова 

забезпечується безперервною передачею інформації по каналу зв’язку і 

завантаженням блоку інформації пристрою накопичення, друга - 

ідентичністю розглянутих процесів в кожному елементі мережі і в мережі в 

цілому, які підпорядковані формулою Літтла. 
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П’ятий розділ дисертації присвячено удосконаленню методу оцінки 

інформаційної ефективності інформаційних систем, що грунтується на 

тензорній ортогональній моделі інформаційної системи і дозволяє одночасно 

враховувати всі її елементи та надає можливість визначити коефіцієнт 

передачі інформації для мереж з різними топологіями. Розраховано 

коефіцієнт передачі інформації, використана ортогональна модель, 

особливістю якої є її стаціонарність. 

  Блок-схема алгоритму оцінки ефективності інформаційного обміну в 

ІС при зміні накопичень блоків передачі інформаціїї в пристрої накопичення 

(ПН) представлена на рис. 6.   

В моделі на кожній ітерації двох внутрішніх циклів здійснюється 

знаходження значень потужності інформаційної досліджуваної ІС і повної 

інформаційної потужності. 

В результаті потужність інформації ІС в розробленій моделі 

визначається виразом 
 

   [ ]  (∑ (  
   

[ ]    
   

[ ])  
    

 

   ∑ (  
   

[ ]    
   

[ ])
    

 

   )  (∑ (   
       [ ])

    
 

   )   (26) 

 

де t – індекс внутрішнього циклу ітерацій; k – індекс, за яким здійснюється  

підсумовування; nsum – загальна кількість елементів блоків передавання 

інформації, що беруть участь в підсумовуванні. Тут мається на увазі 

підсумовування всіх значень інформаційної напруги (незалежно від 

розмірності тензорів) з метою отримання загальної кількості блоків 

інформації, що знаходяться в системі. Те ж саме стосується і значення 

сумарного вихідного потоку   
 

   .  

Таким чином, грунтуючись на виразі (8) для повної інформаційної 

потужності, в розробленій моделі отримуємо: 

 

                            [ ]  ∑   [   ]    [   ] 
     

  
 

                                     (27)                       

 

де
 id

 N[t, i] = 
id

 N j[t, i] + 
id

 N m[t, i]; nk – кількість одно канальних систем в 

примітивній мережі. 

Необхідно відзначити, що при розрахунку повної інформаційної 

потужності використовується розрахункове значення     [ ]  яке дозволяє 

оцінювати граничні можливості ІС в ідеальних умовах (без урахування 

втрат). 

В якості вихідних даних для розрахунку використовувалися: 

- випадковий набір елементів тензора nb[p], що отримується за 

допомогою генератора випадкових чисел у межах 5...10 блоків передачі 

нформації, виходячи з значень інтенсивностей зовнішнього навантаження 

(він формується для моделювання накопичень кожного ВК, що має вихідний 

або транзитний трафік); 
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A     B     C 

БІ/с; 

 
Рис. 6. Алгоритм аналізу і оцінки інформаційної ефективності  

 

- кількість блоків інформації в каналі зв’язку пc одиничним набором 

(маючи на увазі, що в будь-який момент часу канал зв’язку знаходиться в 

навантаженому стані); 

- довжина блоку інформації Lpak = 300 біт; 

- пропускні спроможності каналів зв’язку  досліджуваної ІС Ckan[i] = 

1200 біт/с і вихідних каналів зв’язку Cvix = 2400 біт / с; 

- заданий допустимий час перебування блоку інформації в ІС Tdop2 = 10 

с; 

- тензор зовнішніх потоків  

    

 

- структура мережі, яка визначає блоки передачі інформації 

перетворення    
  

 і потоків шляху Cputi[t] =   
  . 

В якості вихідних даних для проведення розрахунку в даному випадку 

використовуються: 

18 15 16 
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- структура мережі, яка визначає тензори перетворення (з'єднання) 

   
 

   
  

   
      

- пропускні спроможності каналів зв’язку Ckan[i] і вихідних каналів 

Cvix[i]; 

- довжина блоку інформації Lpak = 300 біт; 

- тензори зовнішніх потоків   ; 

- кількість блоку інформації в каналі зв’язку примітивної мережі nc, 

задається одиничним вектором, який показує, що система постійно 

знаходиться в навантаженому стані; 

- тензор накопичень блоків інформації в пристрої накопичення  

примітивної мережі nb (в разі відсутності черги і для вхідних вузлів nb[i] = 1, 

чим забезпечується виконання умови безперервності; при наявності черги її 

величина обчислюється: 

 

                            [ ]      [ ]            [ ]                                           (28) 

 

виходячи із значення транзитного трафіку    [ ] і пропускних спроможностей 

каналів зв’язку         [ ], що виходять з цифрового вузла. 

Таким чином, як і в разі використання аналітичної моделі на основі 

тензорної методології, за результатами імітаційного моделювання роботи ІС, 

незалежно від значення вхідного навантаження зіркоподібна структура 

забезпечує більшу ефективність інформаційного обміну порівняно з 

топологією змішаного типу. Це пояснюється значними накопиченнями 

блоків інформації в ПН центрального (вихідного) вузла  ІС «зірка» і низьким 

значенням повної інформаційної потужності Рповн (менша кількість ОС 

примітивної мережі). Варіювання величини вхідного трафіку дозволило 

визначити характер зміни ефективності інформаційного обміну в мережі, 

вираженої в значеннях показника    . 

 Удосконалений метод оцінки інформаційної ефективності 

інформаційних систем надає можливість визначити коефіцієнт передачі 

інформації для мереж з різними топологіями. При проведенні моделювання 

шляхом використання матриць перетворення (що відповідають різним 

структурним побудовам ІМ) була досліджена функціональна ефективність 

ІМ для різних конфігурацій (комірчаста та топологія «кільце»). При 

збільшенні черг в пристрої накопичення цифрового вузла інформаційна 

мережа з комірчастою структурою на 28% ефективніше за критеріями втрати 

та затримки  ніж мережа з кільцевою структурою.  

 

В шостому розділі представлена методика дослідження стану 

навантаженої  мережі, що дозволяє підвищити ефективність інформаційної 

мережі в умовах її перевантаження з метою дослідження точки навколо її 

стану.  

Представлені геометричні моделі відображають інформаційні процеси 

канального і мережевого рівнів ІС. Для випадку, коли в системі має місце 
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взаємна ентропія каналыв зв’язку  (в реальних умовах вона існує завжди), 

виявлено узагальнений параметр мережі, який визначається квадратичною 

формою - потужність інформації. Подання інформаційного простору каналу 

зв’язку мережі у вигляді евклідового простору і вкладення в нього 

криволінійних підпросторів шляхів дає можливість описувати поведінку 

навантаженої інформаційної мережі змінними  потоків шляхів. Вони 

дозволяють проводити дослідження в околі точки стану навантаженої 

мережі, а отже, і динаміки її поведінки. Диференціальна залежність станів 

каналів зв’язку від кількості інформації в шляхах дозволяє ввести поняття 

локальної маршрутизації на основі багатовимірної дотичної площини біля 

точки суміжного стану ІС. Її «рух» (зміна) в дорожньому просторі покладено 

в основу тензорного аналізу мереж в навантаженому стані. 

У теорії ІС для опису поведінки гранично навантаженого стану в околі 

точки застосована диференціальна геометрія. Складна функція поведінки 

суміжного стану в умовно нескінченно малому інтервалі замінюється 

лінійними процесами (з зневагою нескінченно малих вищого порядку), що 

дозволяє використовувати в теорії ІС тензорне обчислення. В якості 

первинної величини в теорії цифрових ІС використовується кількість 

інформації в одиницях, які визначають кратність переданої по мережі 

інформації, тобто блок передачі інформації  (біт, байт, пакет або цілком 

повідомлення). 

Застосування тензорного аналізу для гранично навантажених ІС 

можливо на основі виконання наступних основних умов.  

По-перше, в навантаженій мережі передача інформації в KЗ 

представляється безперервними процесами.  

По-друге, в сучасних ІС ці процеси однорідні, так як всі елементи 

мережі ідентичні. Формула поведінки для мережі в цілому залишається 

справедливою і для кожного її елементу окремо.  

По-третє, в ІС узагальнена характеристика - потужність інформації - є 

інваріантом, що дозволяє проводити необхідні розрахунки мережевих 

характеристик щодо різних систем координат.  

По-четверте, є можливість використання групової властивості. 

Важливими компонентами в зазначених поняттях є символи Крістоффеля. 

Виходячи з варіантності векторів розкладу, з урахуванням 

використовуваних позначень в моделі ІС, символи Крістоффеля першого 

роду мають вигляд: 

                                                   ∑
   

   
 
   

    

      
                                 (29) 

 

  Як видно, отримані коефіцієнти зв'язності першого роду для моделі ІС 

представляють у вигляді суми компонент, кожна з яких обчислюється для 

окремого каналу зв’язку. Вони характеризують взаємний вплив множинного 

доступу, що визначається з позиції мережевого рівня для кожної пари  

потоків шляхів і маршрутизації, яке обчислюється на основі скалярного 

добутку у відповідних векторів. 
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Символи Крістоффеля другого роду можна отримати зі співвідношення 

   
                                                                 (30)                

Їх запис для моделі ІС в розгорнутому вигляді матиме вигляд: 

    
  ∑  

   

   
 
   

   

   
 (

   

   

    

      
)  ∑

   

   
 
   

    

      
    (31) 

Вони виявляють процеси взаємного впливу множинного доступу з 

позиції мережевого рівня і протоколів передачі в ІС. Коефіцієнти зв'язності в 

(30) і (31) показують, що стан ІС крім безпосередньо  алгоритмів 

маршрутизації, протоколів множинного доступу, передачі по каналах, 

залежить від взаємної ентропії, яка ними вноситься, тобто додатково 

характеризується процесами взаємного їх впливу. Це означає, що стан 

навантаженої ІС залежить від системних характеристик, якi 

характеризуються спільне функціонування протоколів різних рівнів моделі 

ІС.  

Застосування символів Крістоффеля дозволяє зв'язати, наприклад, 

проблему множинного доступу з топологією мережі, алгоритмом 

маршрутизації і, одночасно з цим, з протоколами передачі інформації, з 

якістю каналів. Іншими словами, якщо зазвичай множинний доступ 

представлявся з позиції канального рівня, то тензорний аналіз дозволяє цю 

проблему розглядати щодо простору шляху з використанням простору 

каналу зв’язку, тобто з позицій мережевого рівня, з урахуванням нижчих 

рівнів. Структурно-логічна схема алгоритму отримання коефіцієнтів 

Крістоффеля другого роду приведена на рис. 7. 

 Алгоритм обчислення коефіцієнтів зв’язності простору шляху ожна 

розділити на 3 етапи: перший етап – формування в просторі шляху системи 

координат – множину лінійно незалежних шляхів; другий етап – аналіз 

матриці перетворення мережі із примітивної в інформаційну; третій етап – 

задачі тензорного аналізу.  

Особливими в схемі є блоки обчислення частинних похідних і 

визначення скалярного добутку. Наприклад, перша частинна похідна 
   

   
 

характеризує вплив v -го каналу зв’язку на приріст кількості інформації в i-му 

шляху. Вона відповідає кількості прирощеної інформації в шляху на один 

блок інформації  в каналі. Друга похідна може бути визначена шляхом 

обчислення додаткової кількості інформації в каналі, обумовленого 

збільшенням на один блок інформації кількості інформації в двох і більше 

шляхах одночасно. 
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Рис. 7. Структурно-логічна схема алгоритму формування лінійно 

незалежних шляхів  

 Запроваджена ортогональна модель ІС дозволяє, на основі визначення 

метричного тензора  простору шляху: 

                                                   
 

 ∑
   

   
 
    

   

   
                                              (32)         

Початок 

Вибір лінійно-
незалежних шляхів 

Вибір 
завершено 

Визначення загальних каналів та пристроїв 
накопичення m:=0 

 

i := m + 1 

Обчислення перших та других частинних 
похідних 

Визначення скалярного добутку 

i = m 

Сума коефіцієнтів фіксованого набору 
шляхів 

Кінець 
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уявити метрику простору каналу зв’яку (пристроя накопичення) навколо 

точки стану навантаженої мережі за допомогою мультитензора вигляду: 

(33) 

де індекси А, В, ... позначають вектори, що характеризують збільшення станів 

відповідних пристроїв накопичення; індекси а, b, ... - зміни кількості 

переданої інформації у відповідних каналах зв’язку.  

Скалярні добутки взятих з таблиці 2 векторів характеризують 

конкретні протоколи. Їх кількісна характеристика визначається 

безпосередньо значеннями косинусів кутів - компонентами метричного 

тензора (33). Наприклад, скалярним добутком векторів (з різними індексами) 

пункту 4 табл. 2 можна описати електромагнітну сумісність каналу зв’язку. 

При цьому значення косинусів, які використовуються при скалярному 

добутку, будуть відповідати взаємному інформаційному впливу каналів один 

на одного через зміни кількості переданої інформації в даному каналі зв’язку. 

Добуток векторів з пункту 8 таблиці 2, характеризуватиме взаємний вплив 

вхідних (вихідних) потоків на динаміку стану пристрою накопичення. 

Причому, якщо розглядати тільки вхідні потоки, то косинус кута буде 

кількісно характеризувати взаємний інформаційний вплив входять у вузол 

потоків, що відповідає проблемі множинного доступу. У разі, коли 

розглядаються вектори з вхідними та вихідними потоками проявляється 

протокол обслуговування, який також кількісно може бути описаний 

значеннями косинусів кутів. Скалярний добуток векторів з різних пунктів, 

наприклад 5 і 6 таблиці 2, характеризує взаємний інформаційний вплив 

транзитного трафіку і входить у вузол зовнішнього потоку. 

 Важливо відзначити, що у всіх випадках кількісна оцінка взаємного 

інформаційного впливу визначається компонентами - значеннями косинусів 

кутів - метричного тензора. Використовуючи таблицю 2 і з огляду на 

одночасний вплив потоків на стан каналів зв’язку (пристроїв накопичення), 

можна визначити другі частинні похідні. У цьому випадку в розрахунок 

береться кількість інформації, що породжується в результаті одночасного  

впливу шляху. 

 

 

 



30 
 

Таблиця 2 

Частинні похідні метричного тензора 

       -  Кількість інформації, що передається в розглянутому каналі зв’язку 

1.    

    
 

Зміна кількості переданої інформації в каналі зв’язку каналі 

зв’язку, викликане збільшенням на одиницю кількості 

інформації вхідного (зовнішнього) потоку i- го вузла 

2.    

    
 

Зміна кількості переданої інформації в каналі зв’язку, викликане 

збільшенням на одиницю кількості інформації 

внутрішньовузлового потоку (в тому числі транзитного) i-го 

вузла 

3.    

    
 

Зміна кількості переданої інформації в каналі зв’язку, викликане 

збільшенням на одиницю кількості інформації зовнішнього 

потоку i-го каналу зв’язку (наприклад, що характеризує 

зовнішні перешкоди) 

4. 
 

   

    
 

Зміна кількості переданої інформації в каналі зв’язку, викликане 

збільшенням кількості інформації на одиницю в i-му каналі 

зв’язку 

    кількість вихідної (вхідної) інформації розглянутого пристрою 

накопичення, тобто кількість інформації, що характеризує динаміку стану 

пристрою накопичення  

5.    

    
 

Зміна динаміки стану пристрою накопичення, викликане 

збільшенням на одиницю кількості інформації у вхідному  i-му 

вузлі потоку  

6.    

    
 

Зміна динаміки стану пристрою накопичення, викликане 

збільшенням на одиницю кількості інформації 

внтрішньовузлового потоку i-го вузла (в тому числі транзитного) 

7.     

    
 

Зміна динаміки стану пристрою накопичення, викликане 

збільшенням на одиницю кількості інформації зовнішнього 

потоку i-го каналу зв’язку (наприклад, що характеризується 

зовнішніми перешкодами) 

8.    

    
 

Зміна динаміки стану пристрою накопичення пристрою 

накопичення, викликане збільшенням на одиницю каналу 

передачі інформації в i-му каналі зв’язку 

 

У разі, наприклад, припущення ідеального захоплення на один блок 

інформації збільшення інформації в кожному шляху друга частинна похідна 

для конкретного вузла матиме значення 0,5.  

Якщо розглядати інформацію, яка  не передається мережею, а 

знаходиться в ній, тобто коваріантну компоненту збільшення кількості 

інформації, то можна використовувати коваріантну похідну коваріантного 

тензора: 

     
   

   
   

  

 
                                                (34)      
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Таким чином, дослідження точки стану, навантаженої ІС зводиться до 

визначення коваріантної похідної. При цьому найважливішими завданнями є: 

по-перше, визначення коефіцієнтів зв'язності простору шляху, що 

характеризують взаємну ентропію привнесених протоколами системи 

зв'язку, безпосередньо пов'язаними з процесом передачі інформації в ІС; по-

друге, визначення динаміки інформаційних потоків і їх розподіл в ІС. 

Інваріантом в процесі перетворення стану мережі є узагальнений параметр – 

потужність інформації. 

Отже, використання тензорного аналізу для гранично навантажених 

інформаційних мереж можливо на основі узагальненого критерію – 

потужність інформації, яка є інваріантом, це дозволяє проводити розрахунки 

мережних характеристик відносно будь-яких координат. 

Ефективність інформаційного обміну в мережах може бути збільшена з 

використанням запропонованого методу обліку взаємного впливу 

інформаційних процесів канального і мережевого рівня, заснованого на 

введеній матриці простору станів ІС, що визначається протоколами 

відповідних рівнів. В результаті з'явилася можливість аналітично описувати 

протоколи і їх взаємний вплив навколо точки стану мережі.  

Інформаційна ефективність ІС може бути збільшена на основі 

запропонованого підходу до дослідження околу точки стану навантаженої 

мережі. Він заснований на тензорному аналізі, зокрема: на вирішенні 

завдання паралельного перенесення вектора збільшення кількості інформації 

в просторі шляху, довжина якого визначається значенням приросту 

інформаційної потужності; обчисленні коваріантного диференціала. 

Важливим при цьому є обчислення коефіцієнтів зв'язності простору шляху, 

визначених символами Крістоффеля.  

 

 

ВИСНОВКИ 

 

В результаті дисертаційних досліджень вирішена важлива науково-

прикладна проблема щодо рoзрoбки методології побудови інформаційної 

мережі на основі тензорного аналізу для вдосконалення функціонування 

мережі  в перевантаженому стані. 

Ця проблематика має суттєве значення для створення інформаційних 

систем, прогнозування з метою забезпечення високої ефективності 

функціонування інформаційної 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 інформаційних систем, 

встановлено протиріччя між необхідністю забезпечення стійкості мережі до 
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перевантажень, в умовах неефективного розподілу вхідного трафіку та 

відсутністю узагальненого параметра, що дозволяє визначити ступінь 

близькості функціонування мережі до своїх граничних можливостей.  

Недосконалість і обмеженість існуючих наукових методів управління 

системами при все більш зростаючій кількості підключень, нерівномірно 

розподіляючи вхідну інформацію, буде перевантажена, що призведе до 

можливих збоїв. Тому сформульована в дисертації науково-прикладна 

проблема є актуальною. 

2. В результаті, проведеного аналізу використання  в ІС алгоритмів і 

протоколів канального і мережевого рівнів, а також їх досліджень на 

прикладі імітаційного моделювання інформаційної мережі, показано, що 

інформаційний обмін в навантажених мережах супроводжується втратами 

інформації, збільшенням їх часової затримки, падінням продуктивності ІС. 

3. Показано, що аналітичні методи розрахунку не дозволяють 

розглядати структурні побудови мереж і процеси, що характеризують 

передачу інформації в них, як невід'ємні компоненти єдиної мережевої 

задачі. При цьому, відсутній узагальнений параметр ІС, що дозволяє 

одночасно характеризувати як швидкісні можливості мережі, так і 

властивість зберігання інформації.  

  4. Вперше розроблена методика оцінки інформаційної ефективності  

інформаційних мереж, що дозволяє визначити показник потужності 

інформації, який одночасно враховує властивості передачі та зберігання 

інформації. Ця методика  дозволяє здійснювати оцінку ефективності 

інформаційної мережі щодо граничних можливостей передачі 

користувальницького трафіку. Крім того, цей показник найбільш повно 

одночасно відображає властивості мережі.  

5. Удосконалено метод  забезпечення структурної стійкості 

інформаційної мережі, який відрізняється від існуючих тим, що він 

ґрунтується на  використанні логічної тороїдальної структури, як 

детермінованої надлишкової топології безпроводової мережі, що дає 

можливість отримувати впорядковані структури довільної складності з 

заданими властивостями і  скоротити обсяг службової інформації та 

можливість в широких межах коригувати структурні характеристики мережі, 

а отже суттєво змінювати топологію мережі з урахуванням мережевого 

навантаження. 

6. Вперше розроблена методологія аналізу та синтезу інформаційних 

систем на основі тензорного аналізу, наукова новизна якої полягає в тому, що 

вона ґрунтується на використанні матриць перетворення, які відповідають 

різним структурним побудовам інформаційних мереж  і дозволяють 

одночасно враховувати зовнішній та внутрішній мережний трафік та 

підвищить інформаційну ефективність перевантажених інформаційних 

мереж. 

7. Удосконалено метод оцінки інформаційної ефективності 

інформаційних систем, який відрізняється від існуючих тим, що грунтується 
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на основі тензорної ортогональної моделі інформаційної системи і дозволяє 

одночасно враховувати всі її елементи  та надає можливість визначити 

коефіцієнт передачі інформації для мереж з різними топологіями. При 

проведенні моделювання шляхом використання матриць перетворення (що 

відповідають різним структурним побудовам ІМ) була досліджена 

функціональна ефективність ІМ для різних конфігурацій (комірчаста та 

топологія «кільце»). При збільшенні черг в пристрої накопичення цифрового 

вузла інформаційна мережа з комірчастою структурою на 28% ефективніше 

за критеріями втрати та затримки,  ніж мережа з кільцевою структурою.  

8. Отримала подальший розвиток методика дослідження стану 

навантаженої  мережі, яка відрізняється від існуючих застосуванням 

тензорного аналізу, що дозволяє підвищити ефективність інформаційної 

мережі в умовах її перевантаження з метою дослідження точки навколо її 

стану та дозволяє проводити розрахунки мережевих характеристик відносно 

будь-яких координат. 

9. 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. 

10. Результати досліджень прийняті до впровадження ТОВ «Ай Ті 

Джи» (акт впровадження від 15.10.2020 р.); ТОВ «Хуавей України» (акт 

впровадження від 05.01.2021 р.); ПрАТ «Фарлеп-Інвест»  (акт впровадження 

від 05.01.2021р.); ПАТ «Укртелеком» (акт впровадження від 25.02.2021 р.)  та 

в навчальний процес Державного університету телекомунікацій (акт 

впровадження від 27.09.2020 р.). 

11. Мета досліджень щодо підвищeнні eфeктивнoсті функціoнування  

інфoрмаційнoї мeрeжі шляхом розробки моделей та методів її побудови на 

основі тензорного аналізу досягнута та всі завдання вирішені повністю.  

Наукові результати досліджень є внеском у розвиток теоретичних і 

прикладних основ розроблення моделей і методів оцінювання якості та 

підвищення надійності, мережі в частині, що стосується розробки моделей та 

методів підвищення функціональної стійкості інформаційної мережі.  

Запропоновані в роботі тензорні моделі й методи розрахунку можуть 

знайти свою безпосередню реалізацію в ряді розповсюджених на цей час 

технологій пакетної комутації, орієнтованих на надання послуг зв'язку 

гарантованої якості. 

12. Перспективними шляхами подальших досліджень у зазначеному 

напрямку може бути широке коло питань щодо розробки нових та 

удосконалення існуючих методик підвищення ефективності функціонування 

інформаційних систем, а саме екстраполювати стан гранично навантаженої 

мережі, грунтуючись на тензорному аналізі ІС, враховувати існуючі 

інформаційні перехідні процеси, викликані динамікою трафіку і які залежать 
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як від структури організації мережі, так і від використовуваних протоколів 

канального і мережевого рівнів.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Срібна І.М. Методологія побудови інформаційних мереж на основі 

тензорного аналізу – Рукoпис. 

 Дисeртація на здoбуття наукoвoгo ступeня дoктoра тeхнічних наук за 

спeціальністю 05.13.06 – «Інфoрмаційні технології». – Дeржавний 

унівeрситeт тeлeкoмунікацій, Київ, 2021 р.  

В дисeртації вирішується актуальна наукoвo-прикладна прoблeма 

рoзрoбки методології побудови інформаційної мережі для вдосконалення 

функціонування мережі  в перевантаженому стані. Вирішити пoставлeну 

наукoвo-прикладну прoблeму прoпoнується рoзрoблeнням тeoрeтичних та 
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мeтoдoлoгічних oснoв оцінки інформаційної ефективності на основі 

тензорного аналізу.  

Вперше розроблена методика оцінки інформаційної ефективності  

інформаційних мереж на основі тензорного аналізу, що дозволяє визначити 

показник - потужність інформації, який одночасно враховує властивості 

передачі та зберігання інформації.   

Удосконалено метод  забезпечення структурної стійкості 

інформаційної мережі, він ґрунтується на  використанні логічної тороїдальної 

структури, як детермінованої надлишкової топології безпроводової мережі, 

що дає можливість отримувати впорядковані структури довільної складності 

з заданими властивостями і  скоротити обсяг службової інформації.   

Вперше розроблена методологія аналізу та синтезу інформаційних 

систем на основі тензорного аналізу. Наукова новизна полягає в тому, що 

вона ґрунтується на використанні матриць перетворення, які відповідають 

різним структурним побудовам інформаційних мереж  і дозволяють 

одночасно враховувати зовнішній та внутрішній мережний трафік.  

Удосконалено метод оцінки інформаційної ефективності 

інформаційних систем, який грунтується на основі тензорної ортогональної 

моделі інформаційної системи і дозволяє одночасно враховувати всі її 

елементи  та надає можливість визначити коефіцієнт передачі інформації для 

мереж з різними топологіями. 

Отримала подальший розвиток методика дослідження стану 

навантаженої  мережі, що дозволяє підвищити ефективність інформаційної 

мережі в умовах її перевантаження з метою дослідження точки навколо її 

стану.  

 

Ключові слова: інформаційна система; тензорний аналіз, потужність 

інформації, тороїдальна структура, інформаційна ефективність. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Срибная И.Н. Методология построения информационных сетей на 

основе тензорного анализа - Рукoпись. 

 Диссeртация на соискание научной ступeни дoктoра тeхнических наук 

по спeциальнистю 05.13.06 - «Инфoрмационные технологии». – 

Госсударственный  унивeрситeт тeлeкoммуникаций, Киев, 2021. 

В диссeртации решается актуальная научно-прикладная прoблeма 

разработки методологии построения информационной сети для 

совершенствования функционирования сети в перегруженном состоянии. 

Решить пoставлeнную научно-прикладную прoблeму предлагается  

разработкой  тeoрeтических и мeтoдoлoгических oснoв оценки 

информационной эффективности на основе тензорного анализа. 
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Впервые разработана методика оценки информационной 

эффективности информационных сетей на основе тензорного анализа, 

позволяющего определить показатель - мощность информации, который 

одновременно учитывает свойства передачи и хранения информации. 

Усовершенствован метод обеспечения структурной устойчивости 

информационной сети, он основывается на использовании логической 

тороидальной структуры, как детерминированной избыточной топологии 

беспроводной сети, что позволяет получать упорядоченные структуры 

произвольной сложности с заданными свойствами и сократить объем 

служебной информации. 

Впервые разработана методология анализа и синтеза информационных 

систем на основе тензорного анализа. Научная новизна заключается в том, 

что она основывается на использовании матриц преобразования, 

соответствующие различным структурным построениям информационных 

сетей и позволяют одновременно учитывать внешний и внутренний сетевой 

трафик. 

Усовершенствован метод оценки информационной эффективности 

информационных систем, основанный на основе тензорной ортогональной 

модели информационной системы и позволяет одновременно учитывать все 

ее элементы и дает возможность определить коэффициент передачи 

информации для сетей с различной топологией. 

Получила дальнейшее развитие методика исследования состояния 

нагруженной сети, которая позволяет повысить эффективность 

информационной сети в условиях ее перегрузки с целью исследования точки 

вокруг ее состояния. 

Результаты исследований приняты к внедрению ООО «Ай Ти Джи» 

(акт внедрения от 15.10.2020р.) ООО «Хуавей Украина» (акт внедрения от 

05.01.2021 г.) ИТ - компания Pipl (акт внедрения от 05.01.2021р.) ПАО 

«Укртелеком» и в учебный процесс Государственного университета 

телекоммуникаций (акт внедрения от 27.09.2020 г.).  

 

Ключевые слова: информационная система; тензорный анализ, 

мощность информации, тороидальная структура, информационная 

эффективность. 
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Sribna I.M. Methodology of building information networks based on 

tensor analysis - Manuscript. 

 The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

technical sciences on a specialty 05.13.06 - "Information technologies". - State 

University of Telecommunications, Kyiv, 2021 

The dissertation solves a topical scientific and applied problem of 

developing a methodology for building an information network to improve the 
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functioning of the network in an overloaded state. To solve the set scientific and 

applied problem it is offered by development of theoretical and methodological 

bases of an estimation of information efficiency on the basis of the tensor analysis. 

For the first time a method of evaluating the information efficiency of 

information networks based on tensor analysis was developed, which allows to 

determine the indicator - the power of information, which simultaneously takes 

into account the properties of transmission and storage of information. 

The method of ensuring the structural stability of the information network 

has been improved, it is based on the use of a logical toroidal structure as a 

deterministic redundant topology of a wireless network, which makes it possible to 

obtain ordered structures of arbitrary complexity with given properties and reduce 

service information. 

For the first time a methodology for analysis and synthesis of information 

systems based on tensor analysis was developed. The scientific novelty is that it is 

based on the use of transformation matrices, which correspond to different 

structural constructions of information networks and allow to take into account 

both external and internal network traffic. 

The method of estimating the information efficiency of information systems 

has been improved, which is based on the tensor orthogonal model of the 

information system and allows to take into account all its elements and allows to 

determine the data transfer rate for networks with different topologies. 

The method of studying the state of the loaded network was further 

developed, which allows to increase the efficiency of the information network in 

the conditions of its overload in order to study the point around its state. 

Keywords: information system; tensor analysis, information power, toroidal 

structure, information efficiency. 


