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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Для забезпечення високої якості обслуговування 
абонентів при впроваджені інноваційних технологічних рішень у галузі 
телекомунікацій і надання сучасних послуг потрібна ефективна та надійна 
система управління, яка забезпечує швидке реагування на виклики, оперативне 
підключення споживачів до нових послуг, раціональний перерозподіл ресурсів 
напрямком реконфігурування мережі при проведенні постійного моніторингу і 
оцінки її параметрів. 

Складність в реалізації такої системи, головної вимогою до якої 
залишається автоматизація процесу управління, полягає в тому, що крім 
гетерогенності самої мережі, яка використовує обладнання різних виробників, 
актуальною стає проблема інтеграції мереж, котрі різняться складом, 
можливостями, обсягами ресурсів, застосованими телекомунікаційними 
технологіями, призначенням та операторською підпорядкованістю. Зазвичай 
кожний з виробників чи великих операторів пропонує свою достатньо могутню 
і багатофункціональну систему управління адаптовану до своїх потреб. 
Побудовані на принципах взаємодії відкритих систем (Hewlett Packard або Sun 
Net Manager) систем управління дозволяють керувати широким спектром 
різноманітного обладнання і можуть служити платформою для мережного 
управління. Але зростання вимог до QoS, збільшення кількості 
інфокомунікаційних послуг, процеси інтеграції і конвергенції мереж вказують 
на необхідність розробки єдиної концепції автоматизації управління для 
подальшого розвитку як національної мережі, так і загальної складової 
глобальної інформаційної інфраструктури. 

Визначальними складовими в такій концепції стають адекватні вимогам та 
уніфіковані показники якості системи управління телекомунікаційними 
мережами, що формують і обумовлюють критерії оцінки оптимальності роботи 
системи, головними серед яких є взаємопов’язані (взаємозалежні) 
продуктивність і надійність.  

Серед великої кількості різноманітних показників якості системи 
управління (таких як час реакції системи на збурення, коефіцієнт помилок 
телеметричної чи управляючої інформації, вартість системи тощо) важливими 
стають питання розподілу між ними пріоритетів, оцінки впливовості, загальна 
кількість, динамічний діапазон, обмеження застосування, порогові значення, 
ступінь надійності і рівні адаптації. Це вказує на необхідність розробки 
методики підвищення показників якості системи управління, що є складним, 
але актуальним завданням. 

Відсутність апріорної інформації про об'єкти управління, множина 
управляючих дій і, пов'язаний з цим раціональний початковий їх вибір, 
значення обсягу інформації, достатнього для надійного управління мережею 
додають складність розв’язання завдання. Як наслідок ускладнено побудову 
адекватної, всеохоплюючої аналітичної моделі системи управління і вирішення 
комплексної задачі для досягнення головної мети – ефективного управління.  
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Тому тема дисертаційної роботи, яка присвячена розробці методики 
підвищення показників якості системи управління телекомунікаційними 
мережами на базі теорії надійності безперечно, актуальна сьогодні і важливість 
її в перспективі лише зростатиме. 

Аналіз науково-технічної літератури показує, що проблемам дослідження 
побудови ефективної системи управління сучасними телекомунікаційними 
мережами присвячено багато робіт вітчизняних та закордонних вчених. 

Розробка методів синтезу систем управління відображена в роботах таких 
вчених як Варакін Л.Є., Вітербі Е.Д., Лазарєв В.Г., Аріпов М.Н., Стеклов В.К., 
Беркман Л.Н., Хиленко В.В., Нетес В.А., Нечипоренко В.І., Якубайтіс Е.А. 

Розв’язування задач з теорії інформації, оптимізації складних систем 
пов’язано з роботами таких вчених, як Харкевич О.О., Зюко А.Г., Фінк Л.М., 
Кловський Д.Д., Назаров М.В., Бертсекас Д.В., Галлагер Р., Захаров Г.П.,               
Блек Ю., Гуткін Л.С., Батіщев Д.І., Красовський О.А., Куо Ф.Ф., Поспєлов Г.С., 
Шеннон К., Шахгільдян В.В., Шнепс М.А., Сігалл А., Гандел Р. та інші. 

У науковій літературі досліджуються як концепції побудови систем 
управління телекомунікаціями, так і методики визначення та застосування 
показників якості системи управління телекомунікаційними мережами, але 
більшістю вони мають недоліки пов’язані із обмеженнями, наприклад, придатні 
для застосування в однорідних, а не гетерогенних мережах, зорієнтовані на 
обмежену кількість послуг, доцільні у використанні для локальних мереж чи 
окремих умов функціонування.  

Практично не проаналізовані методи підвищення показників якості системи 
управління гетерогенною мережею, які впливають на ефективність 
проектування і реалізації телекомунікаційних мереж України. 

Зі сказаного випливає важливість розв'язування в дисертаційній роботі 
актуального наукового завдання, що полягає в розробці методики збору, 
обробки вихідних даних для системи управління і оцінки надійності та 
відмовостійкості елементів у мережах майбутнього. 

 Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний 
напрям досліджень відповідає тематиці науково-дослідної роботи «Розробка 
теоретичних основ забезпечення функціональної стійкості захищених 
телекомунікаційних систем» (Державний університет телекомунікацій), номер 
державної реєстрації №0115U001471. У цій роботі автором запропоновано 
методику підвищення показників якості системи управління 
телекомунікаційними мережами на базі теорії надійності.  

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному 
процесі Державного університету телекомунікацій. Впровадження результатів 
дослідження підтверджуються відповідними актами.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
підвищення надійності та відмовостійкості елементів мереж майбутнього 
шляхом прогнозування відмов програмно-апаратних засобів 
телекомунікаційних мереж. 

Для досягнення мети розроблено методику прогнозування відмов 
програмно-апаратних засобів телекомунікаційних мереж, яка передбачає збір та 
обробку вихідних даних за моніторингом стану елементів мережі. 
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Запропоновано математичну модель процесу функціонування системи 
управління телекомунікаційною мережею та визначено її зв'язок із показниками 
надійності телекомунікаційної мережі для їх подальшого розрахунку. 

Об’єктом досліджень є процес підвищення показників якості систем 
управління гетерогенною телекомунікаційною мережею, а предметом 
досліджень – показники якості системи управління цією мережею серед яких 
визначені надійність та відмовостійкість. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети 
використано такі методи дослідження: 

методи теорії оцінки ефективності функціонування цілеспрямованих 
процесів (для визначення алгоритму розрахунків показників надійності та 
відмовостійкості мереж); 
методи теорії інформації (аналіз, порівняння та визначення вимог до сучасної  
системи управління мережі майбутнього); 
методи статистичного та математичного моделювання (збір та обробка 
вихідних даних для роботи операторів мереж та формування бази даних, 
математичне моделювання процесу функціонування системи управління 
телекомунікаційною мережею); 
методи теорії надійності (методика визначення ступеня впливу надійності на 
показники точності управління); 
методи математичного аналізу і синтезу (розробка методики збору, обробки 

вихідних даних і оцінки експлуатаційної надійності та відмовостійкості 
телекомунікаційної мережі майбутнього, розробка алгоритмів розрахунків 
імовірності безвідмовної роботи програмно-апаратних засобів мережі). 

Для досягнення поставленої мети вирішуються такі завдання: 
проведення порівняльного аналізу методів побудови системи управління 

гетерогенною телекомунікаційною мережею; 
визначення функціональної моделі системи управління діяльністю 

оператора телекомунікацій згідно концепції TMN Міжнародного союзу 
електрозв’язку ITU і концепції Smart TMN Форуму управління 
телекомунікаціями TM Forum; 

визначення функціональної моделі системи управління гетерогенними 
мережами телекомунікацій згідно концепцій FN; 

розробка математичної моделі процесу функціонування системи 
управління телекомунікаційною мережею та визначення її зв’язків із 
показниками надійності мережі; 

розробка методики прогнозування відмов у роботі різних класів 
програмно-апаратних засобах мережі, яка передбачає збір та обробку вихідних 
даних за моніторингом стану елементів; 

розробка методики експертних оцінок щодо параметрів надійності та 
відмовостійкості мережі для підвищення якості систем управління 
телекомунікаційними мережами та визначення імовірності безвідмовної роботи 
програмно-апаратних засобів мережі для удосконалення системи управління; 

розробка методики і алгоритму збору, обробки вихідних даних складання 
таблиць та бази даних по набору статистичної інформації за станом елементів 
телекомунікаційної мережі. 
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Завдання дисертаційної роботи розв’язувались із застосуванням теорії 
електрозв’язку, теорії інформації, математичного апарату розв’язання задач 
оптимізації, методу статистичного та імітаційного моделювання. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна результатів 
дисертаційної роботи: 

розроблено методику обчислення функцій надійності системи управління 
на основі дослідження  математичної моделі телекомунікаційної мережі; 

вперше розроблено математичну модель процесу функціонування системи 
управління телекомунікаційною мережею з урахуванням визначених 
показників надійності та відмовостійкості; 

розроблено методику збору і обробки вихідних даних для оцінки 
надійності та відмовостійкості елементів мережі з метою підвищення 
ефективності  управління телекомунікаційною мережею; 

вперше розроблено алгоритм визначення узагальнюючого критерію 
оптимальності для побудови системи управління на базі отриманих розрахунків 
імовірності безвідмовної роботи елементів мережі. 

Вірогідність наукових результатів, висновків та рекомендацій, викладених 
в дисертаційній роботі, обґрунтована результатами імітаційного моделювання 
функціонування мереж, коректним використанням математичного апарату та 
моделюванням на ПЕОМ. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційної 
роботи знайшли застосування в науково-дослідній роботі Державного 
університету телекомунікацій «Система управління телекомунікаційною 
системою» державний реєстраційний номер №0114U000757 та в навчальних 
посібниках, які використовуються в навчальному процесі Державного 
університету телекомунікацій, що підтверджується актами впровадження, які 
наведені у додатку до дисертаційної роботи. 

Персональний внесок здобувача. Основні наукові результати 
дисертаційної роботи здобуто автором самостійно. Із загальних публікацій 
здобувачеві належить: у [1-11], згідно за списком опублікованих автором праць 
за темою дисертації, виконано  

порівняльний аналіз методів побудови системи управління гетерогенною 
телекомунікаційною мережею; 

аналіз потоків відмов елементів телекомунікаційної мережі і розрахунок 
часу затримки проходження інформації з врахуванням структури мережі з 
комутацією пакетів; 

аналіз видів складних систем та їх властивостей; 
удосконалення процесів управління телекомунікаційними мережами за 

стандартом Telecommunications Management Network із використанням 
рангових методів при структурному синтезі моделі об'єкта; 
 розроблено методику обчислення функцій надійності мережі на основі 
дослідження запропонованої математичної моделі інфокомунікаційної мережі; 

розроблено операційну модель процесу функціонування системи управління 
телекомунікаційною мережею та визначено її зв'язок із показниками надійності 
мережі для їх подальших розрахунків; 
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розроблено методику прогнозування ІБР елементів мереж, що утворюють 
групи каналів в комутаційних пунктах телекомунікаційних мереж, яка 
передбачає збір та обробку вихідних даних за моніторингом стану елементів 
мережі та складання таблично-графованих звітів і надання даних до бази даних 
з метою їх подальшого використання для оцінки надійності і відмовостійкості 
обладнання; 

розроблено методику збору, обробки вихідних даних для оцінки надійності і 
відмовостійкості мережі майбутнього, яка забезпечить автоматизоване 
управління покращеної якості на основі статистичних даних і прогнозування 
відмов обладнання мереж. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати дисертації 
оприлюднено на наукових конференціях «Сучасні тенденції розвитку 
технологій в інфокомунікаціях та освіті» м. Київ, 2009 і 2010 роки; VI 
Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні інформаційно-
комунікаційні технології» COMINFO’2010-Livadia, 2010 р.; на ХII, ХIV, ХVI 
Науково-технічних конференціях ВІТІ НТУУ КПІ, м. Київ; у матеріалах VIII 
НК “Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях“, м. Київ,               
2011 р, а також матеріалах Міжнародній НТК «Проблеми інформатизації»,                    
м. Київ, ДУТ, 2014 р. 

Публікації. Основні наукові результати дисертації опубліковано автором у 
12 статтях у фахових виданнях, 6 тезах доповідей на науково-практичних 
конференціях та семінарах. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 
дисертації становить 157 сторінок машинописного тексту, де подано 52 
рисунки та фотоілюстрації, 16 таблиць, 6 додатків і список використаних 
джерел, що включає в себе 121 найменування. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету і 

завдання дослідження, викладено основні наукові та практичні результати, 
здобуті в роботі, а також основні положення, що виносяться на захист. 

У першому розділі проаналізовано основні питання щодо еволюційного 
переходу мережі наступного покоління NGN до телекомунікаційної мережі 
майбутнього FN з врахуванням вимог стандартів і рекомендацій міжнародних 
організацій з питань взаємодії і управління відкритими інформаційними 
системами моделі ISO/OSI. Завдяки аналізу архітектури FN визначено вимоги 
до моделі системи її управління, яка за Рекомендацією ITU-Т 
M.3060/Y.2401(03/06) може бути декомпозовано на чотири моделі 
представлення - модель управління бізнес-процесами, функціональну, 
інформаційну та фізичну моделі управління. У кожній з моделей враховуються 
аспекти безпеки самої FN та інфраструктури системи управління. Загальний 
алгоритм проектування системи управління такий: першою визначається 
функціональна модель, потім інформаційна, і, нарешті, фізична. Бізнес-процес є 
чинником, що впливає впродовж всього життєвого циклу системи управління. 
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В подальшому розділ присвячено дослідженню тенденцій побудови систем 
управління (СУ) сучасними телекомунікаційними мережами на основі аналізу 
стану мереж при зростанні кількості послуг телекомунікацій і підвищенні 
вимог до якості їх надання. 

З метою підвищення надійності СУ, забезпечення комплексного вирішення 
проблем управління та уніфікації обладнання при глобалізації 
інфокомунікаційної мережі (ІКМ) до розгляду вибрані мережі, що 
характеризуються: неоднорідністю складових; спектром змінності пріоритетів в 
управлінні ними, яке обумовлено збільшенням кількості послуг, відмінністю їх 
вимог до якості обміну повідомленнями користувачів та випадковістю появи 
заявок на обслуговування; потребою в надійному, безвідмовному управлінні 
взаємодіючих, інтегрованих телекомунікаційних мереж різних операторів; 
збільшенням попиту на різноманітні високоякісні послуги телекомунікацій 
отримані на один кінцевий мобільний пристрій чи значну їх кількість 
поєднаних в LAN. Все це змусило додатково розглядати питання особливостей 
регулювання відносин та координації діяльності споживач-постачальник 
послуг, обумовленого необхідністю усунення суперечності між соціальною та 
індивідуальною потребами користувачів в обміні інформації, як напрямку 
досягнення головної мети глобальної інформаційної інфраструктури. 

В процесі дослідження особливостей концепції побудови FN підтверджено 
раціональність застосування в побудові СУ базового принципу розподілу 
функцій переносу та комутації, функцій управління викликом і функцій 
управління послугами. Такий підхід надає в перспективі можливість, по-перше, 
створити універсальну (ІКМ), що забезпечить фактично досягнення широкого 
спектра інфокомунікаційних послуг, незалежного від виду зв’язку та типу 
повідомлення, а по-друге, реалізувати модульність побудови обладнання СУ, 
спрощуючи модернізацію та заміну окремих складових при удосконаленні як 
пристроїв так і програмно-апаратних концептуальних рішень в майбутньому.  

На основі аналізу і попередніх досліджень сформульовано додаткові 
вимоги до перспективних телекомунікаційних мереж, а головне вимоги до СУ 
ними. Серед головних зазначені такі: 
- доцільна необхідність розподілу функцій управління і реалізація їх у 

відокремлених функціонально але пов’язаних логікою роботи мережних 
пристроях, зокрема: 
•  у пристроях управління викликами і сеансами зв'язку; 
•  у пристроях контролю і забезпечення перенесення чи доставки 

повідомлень. 
- застосування відкритих інтерфейсів управління; 
- гнучкість програмно-апаратних реалізацій складових СУ; 
- висока ступень інтегрованості реалізації до діючих і перспективних рішень 

та узгодженість з діючою концепцією розвитку СУ; 
- висока надійність як самої СУ так і за результатами забезпечення якості 

обслуговування; 
- наявність адаптаційних можливостей СУ, що забезпечить індивідуальне 

налаштування обладнання та програмного забезпечення окремих операторів 
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у відповідності до присутнього устаткування для реалізації специфічних 
функцій додаткових послуг або корекцію конфігурації мереж. 
Як висновок визначено, що більшості вище викладених вимог відповідає 

архітектурі бізнес-процесів представлених у вигляді багаторівневої матриці, яка 
відома як розширена схема телекомунікаційних операцій (еТОM). Під час 
створення автоматизованої системи управління діяльністю оператора 
(провайдера) телекомунікацій необхідно вирішити такі завдання: 
проаналізувати процеси eTOM, щоб визначити набір елементів бізнес-логіки, 
що визначає модель; виділити і специфікувати елементи бізнес-логіки, 
забезпечивши тим самим можливість конфігурації з набору будь-якого бізнес-
процесу в майбутньому; розробити специфікацію, яка заснована на чинних 
стандартах підприємства замовника і відповідає набору елементів; перевести 
елементи бізнес-логіки в програмний код. 

Практична реалізація бізнес-процесів і взаємодія між ними базується на 
рішеннях сервіс-орієнтованої архітектури SOA, тобто компонентної моделі, яка 
зв'язує різні сервіси за допомогою певних інтерфейсів між ними.. Для 
ефективного функціонування телекомунікаційних мереж важливими 
чинниками є визначення показників ступеня автоматизації виробничих 
процесів. Тоді і напрямок розвитку СУ управління телекомунікаційними 
мережами та технічної експлуатації їх не є винятком. 

В другому розділі з метою конкретизації завдання, що стають перед 
системою управління ІКМ проведено аналіз методів забезпечення надійності 
управління телекомунікаційними мережами. При цьому базуючись на головній 
вимозі до СУ – автоматизації процесу - аналіз проведено стосовно 
автоматизованих систем управління (АСУ).  

Враховуючи багатокомпонентність впливових на надійність ІКМ факторів 
і складність завдання окремо розглянуті питання пов’язані із надійністю 
комплексу технічних засобів; надійністю програмного забезпечення та 
надійністю оперативного персоналу. 

Так для визначення критеріїв відмов технічних засобів мережі (ТЗМ), які 
зазвичай, встановлюються у відповідності із вимогами, вказаними в стандартах, 
технічних умов чи іншої технічної документації для ТЗМ, проведено їх 
класифікацію. Встановлено, що більшість ТЗМ мають загальнопромислове 
значення і вимоги надаються безвідносно до тих систем, в яких ці ТЗМ 
функціонують. Критерії відмов ТЗМ при цьому не залежать від характеристик 
керованого об′єкту і вимог до якості керування. Оскільки відмови виникають 
через руйнування та старіння компонентів, при чому відновлення потребує 
ремонту, регулювання, заміни компонентів чи технічного засобу, то для 
розробки в подальшому методики збору, обробки вихідних даних та оцінки 
експлуатаційної надійності та відмовостійкості телекомунікаційної системи 
показовими стають значення часу, а параметрами ті, що впливають на їх 
показники. 

Руйнування і старіння не властиві ні програмному забезпеченню (ПЗ) 
системи в цілому, ні окремим програмам. Тим не менше можливо перенесення 
деяких понять, термінів і методів надійності і на ПЗ (приймаючи при цьому 
визначену умовність такого підходу). При розробці ПЗ може виникнути ряд 



8 
 

 

причин, які призводять до виникнення помилок: неправильне розуміння 
програмістом алгоритму; неправильне складання загальної структури ПЗ та 
взаємозв′язку програм; неправильний вибір методу захисту програм; помилки в 
переносі програм на носії та ін. Тому постійний моніторинг показників ТЗМ є 
важливою складовою і актуальним завданням сучасної АСУ. 

Використання оперативного персоналу в якості резервної ланки системи 
управління дозволяє підвищити надійність виконання функцій АСУ. В той же 
час недостатня надійність цього персоналу при виконанні ним основних 
функцій керування знижує загальну надійність її функціонування.  

Алгоритмізуючої діяльності оператора по виконанню керуючих функції 
АСУ можливо поставити у відповідність набір процедур, кожна з яких є 
складовою в реалізації визначених операцій в заданій послідовності. Потік 
запитів на виконання процедури доцільно приймати найпростішим, оскільки 
час є вирішальним, а показники надійності людини-оператора можуть 
різнитися.  

Досліджено надійність АСУ як сукупність функцій, вибір її показників, 
класифікованих за двома ознаками: за складністю і за часовим режимом 
виконанням. Це дозволило в подальшому виконати аналіз критеріїв відмов 
функцій АСУ, провести класифікація відмов функцій за різними ознаками і 
визначити склад показників надійності функції системи управління. 

Виконуючи аналіз надійності АСУ із урахуванням взаємозв′язку з 
зовнішнім середовищем, проведено класифікацію та оцінку критеріїв відмов і 
визначення показників надійності АСУ в цілому. Розглядаючи її у 
взаємозв′язку з іншими властивостями системи, які входять в поняття «якість» 
(такими як живучість, безпечність, ефективність, точність керування - Рис. 1), 
зроблено висновок про необхідність обліку впливу показників надійності на 
зміни показників інших властивостей АСУ. При визначенні їх обсягу та змісту 
потрібно враховувати можливість і доцільність подальшого застосування 
показників в завданнях оцінки якості роботи систем управління. Це і складає 
головну мету дисертаційної роботи по розробці методики підвищення 
показників якості СУ телекомунікаційними мережами. 

Послідовно досліджено питання: 
- визначення ступеня впливу надійності на показники точності управління СУ; 
- аналізу впливу надійності на метрологічні показники ТЗМ; 
- оцінки впливу надійності на показники живучості телекомунікаційної мережі; 
- впливу надійності на показники безпеки мережі; 
- загальну оцінку впливу надійності на показники ефективності ІКМ.  

Проведені дослідження дозволили реалізувати предметний розрахунок 
надійності локальних систем регулювання, контролю, захисту та дистанційного 
керування мереж без обліку відновлення.  
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Рис. 1 Класифікація показників надійності телекомунікаційних мереж 
 

 Визначено, що етапи та алгоритм розрахунку можуть і потрібно 
змінювати, адаптуючи під обрані моделі ТЗМ чи мережу із застосуванням 
аналітичного апарату. Використовуючи показники надійності елементів, за 
отриманими математичними моделями, доцільно проводити розрахунок 
показників надійності системи, який може бути виконаний вручну або на ЕОМ 
з використанням відповідних пакетів прикладних програм. 
У третьому розділі для подальшої розробки методики підвищення показників 
якості СУ розглянуто питання оцінки ефективності функціонування ТКМ, 
проведено дослідження математичної моделі телекомунікаційної мережи і 
розроблено методику обчислення функцій її надійності. 
 Встановлено, що структурна функція мережі ( ) ( )n

jiijxxx
0,1 ,

=
=Φ , це – бінарна 

функція, яка набуває значення 1, коли є хоч би один маршрут між джерелом О  
і адресатом n, і значення 0 в протилежному випадку, а суперпозиція )(1 xΦ  із 
випадковою матрицею Х дає випадкову величину )(1 XΦ , що характеризує 
надійність зв'язку між джерелом і адресатом. Тоді саме матриця визначається 
так: 

{ } )()(1)( 11 PXXP Ψ=ΕΦ==Φ ,                    (1) 
де n

ijijPP 0)( == - матриця, в якій елементи 0=ijP  для несуміжних вузлів i  і j , а 
функція ( )P1Ψ  є функцією надійності мережі, що характеризує надійність 
зв'язку без врахування часових обмежень. 

Щоб урахувати часові обмеження на передачу повідомлення введено 
функцію ( ) ( )n

jiijs SSS
0,

,
=

=Φ , де ijS – невипадковий час проведення повідомлення 
між сусідніми пунктами i  і j . Ця функція на фіксованій матриці S набуває 
значення, що дорівнює мінімальному сумарному часу проведення 
повідомлення від джерела О до адресата п  по різних маршрутах. Суперпозиція 
функції ( )S2Φ  із випадковою матрицею T , це випадкова величина ( )T2Φ , яка 
характеризує час передачі повідомлення. Функція розподілу ( )T2Φ   вироджена і 
її дефект прямо пов'язаний з функцією ( )P1Ψ : 

 
( ){ } ( )PTP 12 Ψ≡∞<Φ .     (2) 

 

Показники надійності 

Показники 
живучості 

 

Показники точності 
управління 

Метрологічні    
показники 

 

Показники безпеки Показники 
ефективності 
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Функції 1Φ , 2Φ , слід вважати цільовими функціями при розв’язанні 
оптимізаційної задачі, методика обчислення значення яких, запропонована в 
дисертаційній роботі. 

Показано, що обчислення значень функцій ( )P1Ψ , ( )02 ,, tP tΨ здійснюється 
за наступними виразами:  

( ) ( ) ( )∑ ∏ −−Φ=Ψ
y ji

y
ij

y
ij

ijij PPyP
,

1
11 1 ;     (3) 

( ) ( )( ) ( )∑ ∏ −
<Φ −=Ψ

y ji

y
ij

y
ijty

ijij PPtP
,

1
02 11,,

012
t ,    (4) 

де ( )n
jiijyy

0, =
= , 0=ijy   або 1; ( )n

jiijyy
0,

)1(
1 =
= ; ( )

ij

ij
ij y

y
t

=1 ; 

A1  – індикаторна функція множини А,  10 =O . 
Для обчислення даних функцій застосовано метод статистичного 

моделювання (метод Монте-Карло), коли матриця P , що несе на собі 
характеристику всієї випадковості в системі, замінюється випадковою 
матрицею π  із незалежними елементами, які мають біноміальний розподіл з 
параметрами 1і ijP  для відповідних величин. Маючи послідовність { }∞=1KKπ  
незалежних копій матриці π , знайдено граничні співвідношення, які виходять 
із закону великих чисел: 

( ) ( )∑
= ∞→

Ψ
 →

Φ
N

K N
K P

P
N 1

11
1 π  ,      (5) 

( )( )( ) ( )∑
= ∞→

<Φ Ψ
 →

N

K N
tKy tP

P
N 1

02 ,,11
012

t ,     (6) 

де ( ) ( ) ( )( )n
jiij KyKy

0,
1

1 =
= ; ( )

( )ij
k

ij
ijy

π
t

=1 ; ( )( )n ji
ij

KK 0, == ππ . 

Обидві функції 1Ψ , 2Ψ , представляють вірогідності, тому проведена оцінка 
точності наближення у (5) і (6) через побудову довірчого інтервалу для 
невідомої вірогідності в біноміальному розподілі. Довірчий інтервал для 
вірогідності 21,ΨΨ=q , що використовує нормальну асимптотику такий 

 
( )














+

−
±+

+ 2

2**2
*

2 4
1

2 NN
qq

N
q

N
N α

α
α

α

ϕ
ϕ

ϕ
ϕ

,     (7) 

 
де N  – число реалізацій; αϕ  – %100⋅α   – верхній квантиль для модуля 
стандартної нормальної випадкової величини; Nq* число реалізацій з N , які 
дають позитивну відповідь; α  – рівень значущості. 

Точніші оцінки отримано, використовуючи поточне значення *q , що 
обчислюється періодично. Зупинка обчислень проходить в той момент, коли 
вперше довжина довірчого інтервалу досягає необхідної величини. 

Дослідження поширено на випадок наявності декількох джерел - 1n  і 2n   

адресатів, розглянуто матрицю ( ) ( )( ) n

l
n
k

lk x 11
,

1 ==Φ=Φ , де ( )n
jiijxx

0, =
=   ( ijx   – бінарні 
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змінні), ( ) ( )xlk ,
1Φ   – структурні функції, що характеризують зв'язність джерела k   

з адресатом l   для даної невипадкової конфігурації мережі x  та відповідно 
випадкову матрицю ( )X1Φ , що є показником надійності зв'язку між джерелами 
і адресатами. Визначено, що різні числові характеристики матриці ( )X1Φ  слід 
рахувати критеріями якості функціонування ІКМ: 
а) ( ) ( ) ( )( ) 21

11
,

11

n

l

n
k

lk PXE ==Ψ=Φ – матриця функцій надійності інфокомунікаційної 
мережі як функція надійності її каналів зв'язку; 
б) ( ) ( ){ }1max ,

1,
=Φ XP lk

lk
 – вірогідність наявності зв'язку між хоч би одним 

джерелом і хоч би одним адресатом; 
в) ( ) ( ){ }1min ,

1,
=Φ XP lk

lk
  - вірогідність наявності зв'язку між всіма джерелами і 

всіма адресатами. 
Випадкова матриця, що враховує час доставки повідомлення має вигляд: 

( ) ( )( )( ) 21

11
,

22

n

l

n
k

lk TT ==Φ=Φ , 
де ( )( )Tlk ,

2Φ  – випадковий час проведення повідомлення від джерела k  до 
адресата l , а характеристики по аналогії із ( )X1Φ  такі: 

а) ( ) ( )( ){ }( ) 21

11
,

21

n

l

n
k

lk TPXE ==∞<Φ=Φ ; 
б) ( ) ( ){ } ( )( ){ }∞<Φ==Φ TPXP lk

lk

lk

lk

,
2,

,
1,

min1max ; 

в) ( ) ( ){ } ( )( ){ }∞<Φ==Φ TPXP lk

lk

lk

lk

,
2,

,
1,

max1min . 

При цьому у разі обліку часових обмежень додані: 

г) ( ) ( ){ }( ) 21

110
,

2

n

l

n
k

lk tTP
==<Φ  – матриця вірогідності своєчасної передачі повідомлення 

від джерел k  до адресатів l ; 
д) ( ) ( ){ }0

,
2,

max tTP lk

lk
<Φ – вірогідність того, що час передачі повідомлення хоч би 

від одного джерела до хоч би одного адресата не перевищує штатного часу 0t ; 
е) ( ) ( ){ }0

,
2min tTP lk <Φ  - вірогідність того, що час передачі повідомлення від всіх 

джерел до всіх адресатів не перевершує штатного часу 0t . 
Проведено дослідження оцінки точності у методі Монте-Карло для такого 

векторного випадку, визначено довірчу область для векторного параметра 
( ) 21

1
~ nn

ssqq ⋅
== , знайдено граничні співвідношення.  

 В розділі проаналізовано мережу з ненадійними джерелами і 
комутаційними пунктами і отримано функцію надійності зв'язку між джерелом 
k  і адресатом l  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑ ∏
+

=

−−Ψ=Φ=Ψ
υ υ

ξυ
υ

ξυ
υυυ

31

1

1,
,1

,
,1

,
1 1

nn
lklklk rrPXE  ,   (8) 

де ( )lk ,
,1υΨ  – функція надійності зв'язку між джерелом k  і адресатом l , коли 

підключені пункти, відповідні фіксованому значенню вектора υ . Вираз (8) 
придатний для розрахунків невеликих за об'ємом мереж. 
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 Оскільки однією із головних та обов’язкових функцій в мережі є 
маршрутизація, а відмова пристроїв, що її забезпечують впливає на якість 
обслуговування, то розглянуто статистичну маршрутизацію телекомунікаційної 
мережі, визначено алгоритм маршрутизації в мережі без обмеження часу і при 
обмеженні часу передавання повідомлень. Це дозволило розв’язати завдання 
пошуку маршруту з мінімальним часом затримки на основі реалізації методу 
статистичного моделювання для оцінки надійності системи і провести 
обчислення кількості відмов по випадковим реалізаціям. 

Досліджено як змінюються основні характеристики ТКМ при зміні 
параметрів окремих елементів чи їх відмові для чого застосовано методи 
параметричного програмування у аналізі і синтезі мереж. Представлено 
алгоритм рішення основної задачі параметричного програмування. 
Розроблений алгоритм дозволяє оцінити в цілому надійність функціонування 
складної мережі, основні характеристики елементів якої, задані.  
 У четвертому розділі для подальшої розробки методики підвищення 
показників якості СУ запропоновано операторну модель процесу 
функціонування системи управління телекомунікаційною мережею та 
визначено її зв'язки із показниками надійності ІКМ для їх подальших 
розрахунків. 

Модель представлена у вигляді алгоритму, що імітує поведінку СУ і 
мережі, а також роботу взаємодіючих їх елементів із врахуванням різних 
випадкових факторів. Завдяки застосуванню алгоритму при заданих початкових 
умовах та при заданих числових значеннях параметрів мережі оцінюється 
надійно ступінь їх досягнення для забезпечення функціональних характеристик 
мережі її надійності і відмовостійкості. 

Робота наведеної моделі здійснюється при визначених в розділі 
припущеннях. 

Метою моделювання є визначення потрібних показників надійності і 
відмовостійкості, їх чисельних значень, які представлені такими показниками, 
наприклад, як імовірність безвідмовного обслуговування споживачів мережних 
ресурсів при обмежених ресурсах останньої. 

Для побудови алгоритму, що моделює процес функціонування CУ у 
реальних умовах експлуатації, використано ряд операторів, які дозволили 
скласти операторну схему алгоритму, що моделює процес функціонування СУ і 
мережі: 

 
 

 
  .                             (9) 

 
 

За функціональним призначенням оператори [11] розподілені на групи: 
Ф – формування часу; А – визначення стану, вибору шляхів, переходу; P - 
перевірка умов; K – запису стану елемента мережі в лічильник для подальшого 
надання даних до прийняття виконавчого рішення СУ і формування БД для 
прогнозування відмов елементів. Конкретизація дій позначається числовим 
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значенням оператора, а напрямок вказаний стрілкою з позначенням шляху 
переходу. 

У якості вихідних даних для моделювання повинні бути задані структура 
ІКМ, границя інтервалу реалізації Т, кількість реалізацій Nр що забезпечує 
задану точність, закони розподілу потоку заявок, відмов і відновлень 
програмно-апаратних засобів мережі (ПАЗМ), а також закон розподілу часу 
обслуговування. 

У разі, коли застосовується спрощений підхід і обмеження випадкових 
подій при конкретизації одношляхових рішень, алгоритм моделювання тільки 
відмов і відновлень ПAЗМ, що утворюють групи каналів (ГК) в ІКМ 
відрізняється від загального і записаний в операторній формі має вигляд: 

 
   (10) 

 
де для побудови алгоритму застосовані оператори визначені в [11] і 
дисертаційній роботі: 

В розділі представлено блок-схеми цих алгоритмів.  
Таким чином, проведені за допомогою розробленої операторної моделі 

дослідження, показали працездатність моделі процесу функціонування системи 
управління телекомунікаційною мережею і її необхідність для розробки 
методики оцінки надійності і відмовостійкості TKМ та її виняткову важливість 
для розв'язання завдань системного моніторингу різноманітних мереж. 

Запропоновано нову складену методику збору, обробки вихідних даних та 
оцінки експлуатаційної надійності та відмовостійкості телекомунікаційної 
мережі наступного покоління. Сутність її полягає у вирішенні двох пов’язаних 
завдань, розв’язання яких виконується поступово (поетапно):  

1. Збору і обробки вихідних даних про стан, відмови, збої та відновлення 
роботи складових елементів ІКМ, які є неоднорідними та мають різні 
показники надійності та відмовостійкості, що обумовлено функціональним 
призначенням, класом обладнання (індивідуального чи колективного 
використання), роком випуску (модернізація), різноманітністю виконання та 
відповідністю заданим вимогам, стандартам і рекомендаціям. 

2. Оцінки надійності та відмовостійкості телекомунікаційної мережі на 
основі отриманих за моніторингом даних, складених до відповідних таблиць та 
формуючих бази даних, які в подальшому застосовуються для 
автоматизованого прийняття рішення системою управління по забезпеченню 
надійного функціонування ІКМ. 

Складність в розв’язанні першого завдання полягає не тільки в 
гетерогенності ІКМ, а і у відмінності класів ПАЗМ за появою відмов. Для 
спрощення методики визначено тільки два класи: 

1. ПАЗМ, для яких характерне раптове виникнення відмови; 
2. ПАЗМ, відмова яких носить поступовий характер. 
З розгляду виключені ті, що мають комбінований характер відмов як 

непрогнозований. 
Таке рішення дозволило по-перше визначити напрямок у зборі даних: 
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- збір статистичної інформації про наробіток на відмову елементів, що 
утворюють ІKМ; 

- збір інформації як інструментальний контроль значень параметрів для 
одержання їх кількісних оцінок, що характеризують їхню зміну в об'єкті, 
який здійснюється на заданому інтервалі часу (числі циклів).  

По-друге обрати раціональні для розрахунку, визначальні параметри: 
поточну ймовірність безвідмовної роботи (ІБР), яка розраховується на основі 
даних про наробітки до відмови ПАЗМ першого класу, тобто обчислена тільки 
із застосуванням методів теорії ймовірності з елементами прогнозування; 
прогнозовану ІБР за значенням параметра однієї із головних фізичних 
властивостей ПАЗМ другого класу чи параметрах які впливові на 
функціональність мережі. 

Враховуючи випадковість вхідних до мережі даних: появи заяв на 
обслуговування користувачів; об’єму повідомлень; ступеня QoS; напрямків і 
щільності потоків для комутаційних пунктів (КП), випадковість стану 
надійності і відмовостійкості ПАЗМ в мережі обґрунтовано та запропоновано 
використання елементів теорії ймовірності для отримання значень обраних 
показників обладнання ІКМ із застосуванням апріорних підходів, тобто 
прогнозування ІБР засобів, що утворюють ГК в КП мережі, модель якої 
запропонована у розділі 2. 

Завдяки такому підходу перша складова відокремилась в методику 
прогнозування ймовірності безвідмовної роботи ПАЗМ, що утворюють ГК, яка 
базується на зборі та обробці вихідних даних, уточнюючи вимоги до 
моніторингу і СУБД. 

Методика передбачає застосування методу композиції з поетапним 
визначенням математичного очікування та дисперсії в прогнозуванні відмов 
кожного ПАЗМ на початку від отриманих даних одного параметру, потім групи 
параметрів, в подальшому їх обробки та узагальнення на групу ПАЗМ одного 
класу і загалом всі групи та мережу в цілому. Необхідно зазначити, що на 
кінцевих етапах збір даних для наочності та контролю операторами мережі 
запропонований у вигляді таблиць сумісності параметрів та показників 
обладнання, який дублює дані, що надходять до БД, а проміжні значення 
необтяжені розрахунками і представлені у вигляді кінцевих аналітичних виразів 
для отримання значень комплексного визначального параметру. 

Так розрахунок і прогнозування ІБР елементів мережі другого класу, 
виконується у два прийоми: 

1) розраховуються значення оцінок математичного очікування (МО) 
прогнозованого параметра і його дисперсія за моніторинговими 
напрацюваннями; 

2) на основі прогнозу зміни значень МО й дисперсії контролюючих 
параметрів розраховується ІБР елементу ІКМ. 

Автоматизовані БД можуть бути застосовані в системному моніторингу і 
посадовими особами, що займаються керуванням якістю еволюційного 
розвитку TKМ з метою одержання оперативної інформації за основними 
характеристиками даних систем за результатами збору, обробки й зберігання 
інформації про їхні відмови і відновлення. 
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Перевагою складеної методики слід вважати можливість здійснення зміни 
обсягів вибірки за рахунок зміни інтервалу часу для розрахунків показників 
надійності і відмовостійкості елементів мережі, що дозволяє контролювати їхні 
зміни в часі, а також оцінювати ефективність ухвалених рішень щодо 
поліпшення якості експлуатації ПАЗМ. Крім того в автоматизованих БД 
передбачений також аналіз розподілу вибірок випадкових величин, який 
використовується для обробки статистичних даних на протязі параметричного 
оцінювання. Для детального аналізу вибірки випадкових величин можливо 
використовувати стандартні пакети програмного забезпечення по обробці 
статистики, наприклад ORACLE, Stat- graf, Foxpro, Statistic, Excel та ін. Для 
різних видів діагностування ПАЗМ можуть бути застосовані схеми незалежних 
випробувань на основі усічених біноміальних розподілів, функція розподілу 
якої та її розрахунок, в якості прикладу, представлено в дисертаційній роботі. 

Аналізуючи методику та розглянуті приклади її застосування, зроблено 
висновок про те, що її використання дозволяє ідентифікувати збої й 
перемежовані одиночні й кратні відмови діагностуючого комплексу апаратури. 
Це досягається обчисленням параметрів усікання псевдо випадкової 
послідовності, зміна яких пов'язана із зміною коефіцієнта помилки, технічного 
стану діагностуючої апаратури, характером і кратністю відмов. 
 Розроблена методика збору й обробки вихідної інформації для 
розв'язання завдання системного моніторингу по оцінці надійності і 
відмовостійкості, забезпечує розподіл завдання оцінювання стану елементів 
TKМ різними методами: інструментально-розрахунковими і статистично-
розрахунковими із застосуванням параметричних і непараметричних способів 
з урахуванням неоднорідності вихідних даних. Комплексне використання 
сукупності цих методів дозволяє в залежності від ПАЗМ одержати оцінки їх 
ІБР із необхідною вірогідністю. 

Наукова новизна методики полягає в аналітичній оцінці показника ІБР при 
зборі і обробці вихідних даних, на базі якої визначається послідовність 
проведення оцінки надійності та відмовостійкості ТКМ наступного покоління. 

 
ВИСНОВКИ 

 
З урахуванням швидкої зміни технічного й технологічного оснащення 

існуючих і перспективних TKМ, виникла потреба в удосконаленні СУ за 
новою методикою збору й обробки вихідних даних для моніторингу ІКМ, що 
відповідає процесу еволюційного розвитку мереж. Тому в роботі, на основі 
аналізу функціонування системи моніторингу ПАЗМ, тенденцій технічного й 
технологічного розвитку мережних технологій, досліджено перспективні 
напрямки організації процесу оцінки надійності і відмовостійкості ТКМ при 
відмовах і ушкодженнях обладнання. 

Визначено необхідність розробки сучасної методики збору, обробки 
вихідної інформації для оцінки надійності і відмовостійкості мереж, яка 
повинна враховувати неоднорідність ПАЗМ, можливість одержання ними 
множинних аварійних пошкоджень. Для розв’язання даного завдання 
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необхідністю стала розробка комплексної моделі ТМ наступного покоління, що 
забезпечить якісне обслуговування споживачів із заданим класом QoS при 
раціональному використанні мережних ресурсів. У ході виконання роботи 
досліджено принципи, закономірності й взаємозв'язок неоднаковості змін 
показників безвідмовності різнотипних ПАЗМ з їхніми показниками 
відмовостійкості і надійності.  

Представлено теоретичне узагальнення і нове розв'язання актуального 
завдання – розробки методики підвищення показників якості СУ мережею на 
базі теорії надійності. Обґрунтовано можливість застосування прогнозування 
відмов за заданими параметрами для підвищення надійності та                
відмовостійкості ТКМ. 

Основними науковими результатами, які отримано дисертантом 
особисто і виносяться на захист дисертації, є: 

1. Розроблено методику обчислення функцій надійності системи управління 
на основі дослідження математичної моделі телекомунікаційної мережі, яка 
дозволяє визначати показники надійності та відмовостійкості в процесі її 
функціонування. 

2. Запропонована в дисертаційній роботі математична модель визначає 
зв’язок функції надійності з відповідними показниками якості функціонування 
мережі. 

3. Запропонована математична модель процесу функціонування системи 
управління телекомунікаційною мережею з урахуванням визначених 
показників надійності та відмовостійкості, забезпечує процес управління 
послугами. 

4. Розроблена методика збору і обробки вихідних даних для оцінки 
надійності та відмовостійкості елементів мережі забезпечує підвищення 
показників ефективності системи управління за рахунок прогнозування відмов 
елементів телекомунікаційної мережі. 

5. Узагальнений критерій оптимальності системи управління на базі 
отриманих розрахунків імовірності безвідмовної роботи елементів мережі 
характеризує комплексний показник якості надання послуг 
телекомунікаційною мережею. 

 
Таким чином, запропоновані в дисертаційній роботі математична модель 

процесу функціонування ТКМ, операторна модель функціонування системи 
управління мережею і методика збору, обробки вихідних даних для оцінки 
надійності та відмовостійкості мережі майбутнього є основою розв'язання 
сформульованого наукового завдання й дозволяють досягти мети дослідження 
– розробки методики підвищення показників якості СУ мережею. 

Висновки та рекомендації щодо наукового і практичного 
використання здобутих результатів. Розроблений науково-методичний апарат 
доцільно використовувати в науково-дослідних інститутах і конструкторських 
бюро підприємств для проектування СУ телекомунікаційних мереж, а 
запропоновану методику оцінки надійності та відмовостійкості обладнання 
мереж для планування та удосконалення діючих мереж та проектування мереж 
майбутнього.  
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Упровадження наукових результатів дозволило визначити напрямки 
подальших досліджень, додаткові та обов’язкові вимоги щодо підвищення 
надійності ПАЗМ для запобігання непрогнозованої появи відмов, які носять 
поступовий характер і зменшення тих, що мають характер раптовий. 

Таким чином, сукупність здобутих у дисертації нових наукових 
результатів, їх наукова і практична значущість дозволяють вважати, що 
сформульоване вище наукове завдання розв'язано, а мету дослідження 
досягнуто. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Федюнін С.А. Методика підвищення показників якості системи управління 
телекомунікаційними мережами на базі теорії надійності. - Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі. Державний 
університет телекомунікацій Міністерства освіти і науки України, Київ, 2016 р. 

Дисертацію присвячено удосконалення процесів управління 
телекомунікаційними мережами за рахунок підвищення показників якості на 
базі теорії надійності. 

Для досягнення поставленої мети здобуто нові наукові результати: 
розроблено операційну модель процесу функціонування системи управління 

телекомунікаційною мережею та визначено її зв'язок із показниками надійності 
мережі для їх подальших розрахунків; 

розроблено методику прогнозування ІБР елементів мереж, що утворюють 
групи каналів в комутаційних пунктах телекомунікаційних мереж, яка 
передбачає збір та обробку вихідних даних за моніторингом стану елементів 
мережі та складання таблично-графованих звітів і надання даних до бази даних 
з метою їх подальшого використання для оцінки надійності і відмовостійкості 
обладнання; 

розроблено методику збору, обробки вихідних даних для оцінки надійності і 
відмовостійкості мережі майбутнього, яка забезпечить автоматизоване 
управління покращеної якості на основі статистичних даних і прогнозування 
відмов обладнання мереж. 

Практична цінність і наукова новизна методики полягає в аналітичній 
оцінці показника ймовірності безвідмовної роботи при зборі і обробці вихідних 
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даних, на базі якої визначається послідовність проведення оцінки надійності та 
відмовостійкості мереж наступного покоління. 

 
Ключові слова: експлуатаційна надійність, відмовостійкість, операторна 

модель, програмно-апаратний засіб мережі, група фізичних каналів. 
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Федюнин С.А. Методика повышения показателей качества системы 
управления телекоммуникационными сетями на базе теории надежности. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.12.02 – Телекоммуникационные системы и сети. 
Государственный университет телекоммуникаций Министерства образования и 
науки Украины, Киев, 2016 г. 

Диссертация посвящена усовершенствованию процессов управления 
телекоммуникационными сетями за счет повышения показателей качества на 
базе теории надежности. 

Для достижения поставленной цели добыты новые научные результаты: 
разработана операционная модель процесса функционирования системы 
управления телекоммуникационной сетью и определена ее связь с 
показателями надежности сети для их дальнейших расчетов; 

разработана методика прогнозирования ИБР элементов сетей, образующих 
группы каналов в коммутационных пунктах телекоммуникационных сетей, 
которая предусматривает сбор и обработку исходных данных по мониторингу 
состояния элементов сети и составление табличных отчетов, и предоставление 
данных в базы данных с целью их дальнейшего использования для оценки 
надежности и отказоустойчивости оборудования; 

разработана методика сбора, обработки исходных данных для оценки 
надежности и отказоустойчивости сети будущего, которая обеспечит 
автоматизированное управление улучшенного качества на основе 
статистических данных и прогнозирования отказов оборудования сетей. 

Практическая ценность и научная новизна методики заключается в 
аналитической оценке показателя вероятности безотказной работы при сборе и 
обработке исходных данных, на базе которой определяется последовательность 
проведения оценки надежности и отказоустойчивости сетей будущого. 

Разработанный научно-методический аппарат целесообразно использовать 
в научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро предприятий 
для проектирования систем управления телекоммуникационными сетями, а 
разработанную методику оценки надежности и отказоустойчивости 
оборудования сетей для планирования и совершенствования действующих 
сетей и проектирование сетей будущего. 

 

Ключевые слова:эксплуатационная надежность, отказоустойчивость, 
операторная модель, программно-аппаратное средство сети, группа 
физических каналов. 
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ANNOTATION 

 
The dissertation on competition of a scientific degree of candidate of technical 
Sciences on specialty 05.12.02 – Telecommunication systems and networks.State 
University of telecommunications of the Ministry of education and science of 
Ukraine, Kyiv, 2016. 

The dissertation is devoted to improvement of processes of management of 
telecommunication networks at the expense of increase of quality indicators on the 
basis of reliability theory.  

To achieve this goal obtained new scientific results: the operational model of 
process of functioning of a control system of a telecommunications network and 
defines its relationship with the indicators of network reliability for further 
calculations; 

a method for predicting the IDB of the network elements, forming a group of 
channels in the switching points of the telecommunication networks which provides 
for the collection and processing of baseline data for monitoring the status of network 
elements and the compilation of tabular reports and provision of data in the database 
for their further use to assess the reliability and fault-tolerance; 
developed a methodology for collecting, processing source data to assess the 
reliability and resiliency of the network of the future, which will provide automated 
management of improved quality on the basis of statistical data and predicting 
failures of network equipment. 

Practical value and scientific novelty of the method lies in the analytical 
evaluation of indicator of the probability of failure-free operation in the collection 
and processing of source data on the basis of which is determined by the sequence of 
the assessment of reliability of future networks. 

Developed scientific and methodological apparatus should be used in research 
institutes and design offices of enterprises for the design of control systems, 
telecommunication networks, and developed a methodology to assess the reliability 
and resiliency of network equipment to plan and improve existing networks and 
designing networks of the future. 

 
Keywords:operational reliability, fault tolerance, operator model, software-

hardware-network, a group of physical channels. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 10.05.16. Формат 60х84/16. Папір офс. 
Обл. вид. арк. 1.17. Наклад 100 прим. Зам. №7 

Надруковано в РВЦ ДУТ, Київ, вул. Солом’янська, 7 
Тел. (044) 249-25-76 


	Автореферат Федюнін
	Автореферат обложка
	УДК 621.327.8
	Спеціальність 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі
	Автореферат
	дисертації на здобуття наукового ступеня
	Київ-2016
	Вчений секретар


	Автореферат Федюнін
	ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
	ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
	Завдяки такому підходу перша складова відокремилась в методику прогнозування ймовірності безвідмовної роботи ПАЗМ, що утворюють ГК, яка базується на зборі та обробці вихідних даних, уточнюючи вимоги до моніторингу і СУБД.
	Методика передбачає застосування методу композиції з поетапним визначенням математичного очікування та дисперсії в прогнозуванні відмов кожного ПАЗМ на початку від отриманих даних одного параметру, потім групи параметрів, в подальшому їх обробки та уз...

	СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ
	ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


	Підписано до друку 10

