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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Інформатизація телекомунікаційних послуг є однією з 

найважливіших проблем сьогодення, що характеризує сучасне інформаційне 

суспільство.  

На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні та телекомунікаційні 

технології стають основними факторами розвитку світової економіки. Поява 

нових технологій – це крок до створення єдиного цифрового майбутнього, 

електронної економіки, де зовсім не мають значення географічні кордони як 

економічний фактор. 

Відомо, що провідні країни світу мають розвинуті телекомунікаційні мережі 

з можливістю передачі великих об’ємів інформації. Звідси можна зробити 

висновок, що потужні інформаційні канали передачі даних – це запорука 

створення сильної економіки країни та високий матеріальний добробут громадян. 

Останнім часом в зв’язку зі зміною клімату дедалі частіше спостерігаються 

стихійні лиха, такі як землетруси, паводки, цунамі, повені, урагани тощо. В 

зв’язку з чим надання телекомунікаційних послуг зупиняється в тому чи іншому 

регіоні світу.  Це свідчить, що ми живемо в епоху глобальних змін, тому істотного 

значення набуває формування вимог до телекомунікаційних мереж таких, щоб 

вони були стійкі та сталі до впливів вищезазначених зовнішніх дестабілізуючих 

факторів (ЗДФ). Актуальність даного твердження також підтверджується тим, що 

Міжнародний Союз Електрозв’язку дуже плідно займається вивченням поведінки 

телекомунікаційних мереж в умовах дії ЗДФ, що підтверджується Рекомендацією 

МСЕ L.392 від 2016 року. 

Одним з напрямків виконання цих завдань є перехід до програмно-

конфігурованих мереж, які є складовою концепції мереж майбутнього, 

визначення та основні положення якої  наведені в рекомендації Міжнародного 

Союзу Електрозв’язку Y.3001 від 2012 року. Головною відмінністю програмно-

конфігурованих мереж є здатність до самовідновлення та самоорганізації за 

рахунок підвищення сталості до дії зовнішніх дестабілізуючих факторів.  

Безвідмовне функціонування  програмно-конфігурованих мереж під час дії 

стихійного лиха забезпечує потреби управління державою, оборони, безпеки, 

охорони правопорядку, економіки країни, а також потреби фізичних і юридичних 

осіб в новітніх та інноваційних послугах телекомунікацій. 

Тому тема дисертаційної роботи, яка присвячена методиці підвищення якості 

функціонування програмно-конфігурованих мереж на базі кореляційного аналізу 

є надзвичайно актуальною, причому важливість її в перспективі зростатиме. 

Рішенню завдання сталості функціонування сучасних телекомунікаційних 

мереж присвячено багато робіт українських та закордонних вчених. Створення 

методів побудови сталих телекомунікаційних мереж до дії деструктивних впливів, 

теорії катастроф та теорії надійності пов’язано з роботами таких вчених, як 

Е.Д. Вітербі, В.К. Стеклов, Л.Н. Беркман, Р. Барлоу, В.А. Нетес, Л.М. Фінк, 

Ф.Ф. Куо, Д.В. Бертсекас, Р. Галлагер, К. Лістер, А.Е. Кучерявий, К. Шеннон, 

В.В. Шахгільдян, М.А. Шнепс, Ю. Блек, Р. Гандел, Е. Девід, Дж. Болгер, 

А. Сігалл, Д. Томас, Дж. Донован, К. Грей та інші. 
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У відомій науковій літературі на сьогодні практично не проаналізовані 

методи підвищення якості функціонування програмно-конфігурованих мереж на 

базі кореляційного аналізу, що враховують їх властивості сталості, 

самовідновлення та самоорганізації, які впливають на якість проектування та 

реалізації мереж операторами телекомунікацій. 

Таким чином, наукове завдання полягає у розробці методики підвищення 

якості функціонування програмно-конфігурованих мереж на базі кореляційного 

аналізу, що дозволить покращити характеристики точності системи управління 

для поліпшення показників живучості та надійності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний 

напрям досліджень відповідає тематиці науково-дослідних робіт, виконаних у 

Державному університеті телекомунікацій, а саме: “Реальна пропускна здатність 

безпроводових телекомунікаційних систем” (ДР № 0114U002403) та “Система 

динамічного управління об’ємом та розподілом потоків телекомунікаційної 

мережі” (ДР № 0117U003604). Результати дисертаційної роботи використовуються 

в навчальному процесі Державного університету телекомунікацій та 

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

Впровадження результатів досліджень підтверджується відповідними актами. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 

якості управління програмно-конфігурованих мереж в умовах дії зовнішніх 

дестабілізуючих факторів. 

Для досягнення мети дисертаційної роботи поставлено і вирішено такі 

наукові завдання: 

провести аналіз принципів побудови сучасних телекомунікаційних мереж; 

визначити перспективні етапи впровадження програмно-конфігурованих 

мереж; 

розробити модель оцінки сталості програмно-конфігурованих мереж до дії 

зовнішніх дестабілізуючих факторів;  

визначити критерії і показники живучості та надійності програмно-

конфігурованих мереж; 

удосконалити методику підвищення якості функціонування програмно-

конфігурованих мереж за рахунок використання кореляційного аналізу; 

розробити алгоритм самоорганізації програмно-конфігурованих мереж; 

розробити концепцію розвитку програмно-конфігурованих мереж в Україні. 

Об’єкт дослідження – процес функціонування програмно-конфігурованих  

мереж. 

Предмет дослідження – підвищення якості управління програмно-

конфігурованих мереж. 

Методи досліджень. Для вирішення поставлених в дисертаційній роботі 

задач використано теорію інформації, методи кореляційного аналізу, елементи 

теорії катастроф, інформаційно-ентропійний метод визначення кількості 

управляючої інформації, методи імітаційного моделювання та  

багатокритеріальної оптимізації. 
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Наукова новизна здобутих результатів. 

Вперше розроблено модель оцінки якості функціонування  програмно-

конфігурованих мереж за критерієм сталості до дії зовнішніх дестабілізуючих 

факторів, що дозволить побудувати програмно-конфігуровану мережу в Україні з 

найліпшими показниками живучості та надійності.  

Удосконалено методику підвищення якості функціонування програмно-

конфігурованих мереж, яка відрізняється від існуючих тим, що враховує 

результати кореляційного аналізу. Це дозволило отримати зменшення кількості 

каналів необхідних для передачі управляючої інформації систем управління 

програмно-конфігурованих мереж, особливо в умовах впливу зовнішніх 

дестабілізуючих факторів. 

Вперше розроблено алгоритм самоорганізації програмно-конфігурованих 

мереж, що дозволило побудувати адаптивні системи управління до дії зовнішніх 

дестабілізуючих факторів. 

Практичне значення отриманих результатів. 

Проведено аналіз принципів побудови сучасних телекомунікаційних мереж, 

що дозволило узагальнити та систематизувати знання щодо побудови мереж в 

провідних країнах світу та в Україні. Встановлено наявність чотирьох сталих 

принципів розвитку програмно-конфігурованих мереж в Україні, а саме: 

створення єдиного цифрового майбутнього, удосконалення надання сервісів, 

удосконалення інформаційних систем та підвищення якості функціонування 

програмно-конфігурованих мереж. 

Розроблено шість перспективних етапів впровадження програмно-

конфігурованих мереж в Україні, до яких відносяться: планування, розробка, 

проектування, будівництво, експлуатація та стратегія. 

Розроблено модель оцінки сталості програмно-конфігурованих мереж до дії 

ЗДФ, що дозволило визначити показники живучості та надійності. Розраховано, 

що для сталого функціонування програмно-конфігурованих мереж показник 

живучості, який визначається коефіцієнтом оперативної готовності, при високому 

збитку мережі до 50 %, повинен бути не менше ніж 0,7. Показник надійності, який 

визначається коефіцієнтом готовності повинен бути не менше ніж 0,99. 

Удосконалено існуючу методику визначення об’єму управляючої інформації 

програмно-конфігурованих мереж, за рахунок використання методів 

кореляційного аналізу, що зменшує кількість каналів необхідних для передачі 

управляючої інформації на 25 %.   

Розроблено алгоритм самоорганізації  програмно-конфігурованих мереж, що 

дозволило на основі застосування методів аналізу ієрархії встановити підвищення 

якості функціонування програмно-конфігурованих мереж в умовах дії зовнішніх 

дестабілізуючих факторів на 13-17 % залежно від потужності і виду ЗДФ. 

На основі висновків отриманих від застосування моделі, методики та 

алгоритму розроблено концепцію розвитку програмно-конфігурованих мереж в 

Україні, суть якої полягає в створенні передумов для законодавчого забезпечення 

розвитку програмно-конфігурованих мереж в Україні. 

Основнi результати роботи реалiзовано в рамках виконання науково-

дослідних робіт: “Реальна пропускна здатність безпроводових 



4 

 

 

телекомунікаційних систем” (ДР № 0114U002403) та “Система динамічного 

управління об’ємом та розподілом потоків телекомунікаційної мережі”                            

(ДР № 0117U003604).  Основні положення цих робіт використовуються в 

навчальному процесі Державного університету телекомунікацій та Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Впровадження 

результатів досліджень підтверджуються відповідними актами, наведеними в 

додатку до дисертаційної роботи.  

Особистий внесок здобувача. Основні наукові та прикладні результати 

дисертаційної роботи отримані здобувачем особисто. У роботах, виконаних у 

співавторстві, автору належить: [1,3,5] – досліджено плив ЗДФ; [2,6] – 

запропоновано алгоритм самоорганізації систем управління; [7] – запропоновано 

модель оцінки сталості програмно-конфігурованих мереж в умовах дії зовнішніх 

дестабілізуючих факторів; [9,10] – визначено показники живучості та надійності 

мережі; [4] – удосконалено методику підвищення якості функціонування 

програмно-конфігурованих мереж за рахунок використання кореляційного 

аналізу.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

результати дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на п’яти 

науково-технічних та науково-практичних конференціях: 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційно-

телекомунікаційні технології» (17-20 листопада, 2015, м. Київ); 

Міжнародна науково-технічна конференція студентства та молоді «Світ 

телекомунікацій та інформатизації» (24 грудня, 2015, м. Київ); 

Шоста міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми 

інформатизації» (11-12 квітня, 2016, м. Київ); 

Четверта міжнародна науково-технічна конференція студентства та молоді 

«Світ телекомунікацій та інформатизації» (18 травня, 2017, м. Київ); 

Третя Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Електронні 

та мехатронні системи: теорія, інновації, практика» (4-5 грудня, 2017, м. Полтава). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 15 наукових 

праць, з них 10 наукових статей [1 – 10] у фахових виданнях, 5 публікацій       

[11 – 15] у матеріалах доповідей науково-технічних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 115 

найменувань на 12 сторінках. Повний обсяг роботи становить 158 сторінок тексту, 

серед яких 128 сторінок основної частини, 27 рисунків, 11 таблиць. 

  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету та завдання дослідження, визначено об’єкт, предмет, методи 

дослідження та вирішення задач, визначено наукову новизну і практичне значення 

одержаних результатів, викладена загальна характеристика роботи. Наведено 

відомості про впровадження результатів роботи, апробацію, особистий внесок 
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автора, а також публікації за темою дисертації. Представлено структуру та обсяг 

дисертації. 

У першому розділі проведено аналіз принципів побудови сучасних 

телекомунікаційних мереж. Зроблено висновок, що перехід до мережі 

майбутнього є необхідною передумовою щодо надання новітніх та інноваційних 

телекомунікаційних сервісів та послуг.  

В розділі визначено передумови переходу до єдиного цифрового майбутнього, 

які являють собою основні фактори розвитку світової економіки. Невід'ємна 

частина глобального ринку – це створення, обробка та передача інформації. В 

умовах, коли нові технології все більше завойовують світовий ринок, 

невідкладним завданням стає створення мережі, яка забезпечить розвиток світової 

економіки у відповідності до загальносвітового руху в напрямку глобального 

інформаційного суспільства. Досліджено, що однією з найперспективніших 

мереж є концепція створення програмно-конфігурованих мереж (SDN (Software-

defined Network)). Основна відмінність яких проявляється в тому що, не 

змінюючи існуючого мережевого обладнання відділити рівень управління цим 

обладнанням (маршрутизаторами та комутаторами) за рахунок створення 

програмних засобів, які будуть знаходитись під контролем адміністратора мережі 

віддалено на окремому комп’ютері. Встановлено наявність 4 сталих принципів 

розвитку SDN в майбутньому в Україні, а саме: створення єдиного цифрового 

майбутнього, удосконалення надання сервісів, удосконалення інформаційних 

систем та підвищення якості функціонування програмно-конфігурованих мереж. 

Але на ряду із наданням новітніх сервісів та послуг є інша нагальна потреба, 

з якою повинні справлятись SDN, це зберігання достатнього рівня якості 

функціонування. Під якістю функціонування ми розуміємо можливість SDN до 

самовідновлення та самоорганізації за рахунок її сталості до дії стихійних лих.  

В розділі сформульовано наукове завдання дослідження, яке полягає  у 

розробці методики підвищення якості функціонування SDN  на базі 

кореляційного аналізу. 

У другому розділі, для досягнення поставленої мети дослідження та 

розв’язання наукового завдання, вперше розроблено структурну модель оцінки 

сталості SDN в умовах дії ЗДФ, що зображено на рис. 1. Встановлено, що до 

основної задачі SDN відноситься обслуговування потоків даних за рахунок 

підтримки в належному стані сталості функціонування, що здійснюється за 

допомогою поліпшення таких показників реальної мережі як надійність та 

живучість її елементів.  

У досліджені визначено показник живучості мережі SDN, який  приймається 

як коефіцієнт оперативної готовності      каналу зв’яку, який знаходиться за 

виразом: 

 

                                                              ,                                                    (1) 

 

де   – коефіцієнт готовності;  

     – імовірність збереження працездатності каналу SDN при дії ЗДФ. 
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Коефіцієнт готовності   приймають в якості показника надійності SDN, який 

визначається наступним виразом: 

 

                                               

(1 )*100%,
MTRS

A
MTBF

 
                                    (2) 

 

де MTRS (Mean Time Restore Service) – середній час, необхідний для відновлення 

нормального обслуговування;  

MTBF (Mean Time Between Failures) – середній час між збоями 

функціонування системи.  

Середній час між збоями MTBF буде складатись із суми середнього часу 

безвідмовної роботи    та середнього часу, необхідного  для відновлення 

нормального обслуговування MTRS. 

Наступним кроком в роботі було удосконалення методики підвищення якості 

функціонування SDN за рахунок використання кореляційного аналізу, яка 

відрізняється від подібних методик для інших мереж тим, що здатна повнicтю 

забезпечити pоботy SDN з належною точнicтю пapaметpiв.  

В ході дослідження визначено, що кількість управляючої інформації в 

подальшому буде різко зростати з розширенням спектру надання новітніх 

мультимедійних послуг, внаслідок чого система управління (СУ) SDN може 

поглинути основну мережу.  

Якість  

функціонування 

 SDN 

Оцінка сталості  

SDN 

     

Показник живучості 

SDN 

  

Показник надійності 

SDN 

Дія 

ЗДФ 

Стихійні лиха 

Надзвичайні 

ситуації 

штучного 

характеру 

Рис. 1. Модель оцінки сталості SDN під час дії ЗДФ 
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Основним завданням аналізу СУ є оцінка точності відтворення сигналів в 

присутності завад, зі збереженням сталості при дії ЗДФ. Для знаходження 

характеристик точності системи доцільно використовувати методи кореляційного 

аналізу, при якому визначаються оцінка вектора математичного сподівання стану 

та матриця кореляційних моментів. 

Опишемо систему управління векторним рівнянням в нормальній формі: 

 

                                                                                                           (3) 

 

де   – довільна векторна функція фазових координат   та часу; 

     – вектор ЗДФ, який має математичне сподівання та матрицю 

інтенсивностей     .  
Для спрощення розрахунків проведемо лінеаризацію векторної не лінійності 

після чого отримаємо рівняння: 

 

                                                      
                                (4) 

 

де  статистична характеристика    та матриця   статистичних коефіцієнтів 

підсилення залежать від вектора математичного сподівання       та кореляційної 

матриці      .  

Застосувавши операцію математичного сподівання до (4) запишемо рівняння 

для вектора математичного сподівання      : 

 

                                                                                                (5) 

 

Запишемо рівняння для знаходження кореляційної матриці: 

 

                           
         

                                               (6) 

 

Щоб обчислити математичне сподівання в правій частині останнього 

рівняння, можна використати формулу: 

 

                                                                    
 

  
                           (7) 

 

Враховуючи, що вектор ЗДФ       має кореляційну функцію вигляду 

 

                                                                                                                   (8) 

запишемо 

                                
 

 
           

 

 
     

 

  

            (9) 
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де враховано, що матриця вагових функцій        є одинична діагональна 

матриця. Аналогічно знаходиться другий член в рівнянні 6: 

 

                                     

 

 

   

                                             
         

 

 
           

 

 
     

 

  
                               (10) 

 

Підставивши в (6) вирази математичних сподівань (9) та (10), отримаємо 

рівняння для знаходження матриці кореляційних моментів 

 

                                                      
                 

                             (11) 

 

де     
     

   
    – матриця початкових значень кореляційних моментів 

змінних. 

В результаті застосування викладеної методики шляхом однократного 

інтегрування можна отримати  математичне сподівання і кореляційні моменти 

фазових координат як функції часу, тобто імовірнісні характеристики точності 

системи управління SDN. 

В даному розділі також розроблено алгоритм самоорганізації SDN, що 

дозволило забезпечити її властивостями адаптації до швидких змін зовнішніх 

параметрів. Суть алгоритму полягає у використанні самоорганізуючої СУ з 

еталонною моделлю. До входу ланцюга зворотного зв'язку надходить сигнал   , 

що дорівнює різниці вихідних сигналів основної системи   і еталонної моделі   .  

Рівняння елементів системи: 

 

                                        

                                        
                                                                                                          (12) 

 

Виключивши з системи рівнянь проміжні змінні, визначаємо комплексну 

(замінивши     ) передавальну функцію всієї системи: 

 

      
     

     
 

                               

                       
                   

 

В області частот, де виконуються рівності: 

 

                          

                                                                                                        (14) 

 

буде виконуватись наближена рівність: 
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                                                                                                                      (15) 

 

тобто комплексна передавальна функція всієї системи управління SDN 

визначається бажаною передавальною функцією еталонної моделі, незважаючи на 

можливі зміни параметрів основної системи. 

Таким чином, наведена в роздiлi сукупність з моделі, методики та алгоритму, 

пов’язаних за єдиною метою представляють собою методику підвищення якості 

функціонування SDN, що вiдповiдає завданням дослідження. 

Для перевірки проведення адекватності методики та визначення основних 

напрямків її переваг на практиці розроблено третій розділ, який присвячено 

верифiкацiї методики. 

У третьому розділі проведено верифікацію запропонованої методики.  

Для прикладу верифiкацiї i аналізу властивостей систем управління 

розглянемо результати імітаційного моделювання для SDN з кільцевою 

топологією та 6-ма комутаторами (рис. 2). 

 
Рис. 2. Імітаційна модель SDN з кільцевою топологією 

В результаті імітаційного моделювання доведено, що виникає порушення 

нормального режиму функціонування мережі та зміни маршрутів передачі даних 

при дії на мережу ЗДФ (навіть при малій тривалості (≈1 с)).  

Під час моделювання використано імітатор дії ЗДФ – періодичний цикл 

“розрив-з’єднання” однієї з ліній зв’язку мережі. Тривалість імітації дії ЗДФ – 

ТЗДФ=1-20 с, з кроком 1 с. Тривалість з’єднання (імітація наявності зв’язку) – 

Тз’єдн = 5, 10, 20 с. Результати отримані під час моделювання наведені в таблиці 1. 

Під час проведення імітаційного моделювання досліджено, що при першому 

експерименті (Тз’єдн = 5 с) спостерігається повний перехід на маршрут № 2 при дії 

ЗДФ. 

Під час другого експерименту (Тз’єдн = 10 с) ефект переходу на маршрут № 2 

спостерігається при значеннях дії ЗДФ 5, 6, 7, 10, 12, 15, 19 та 20 с. 

Під час третього експерименту (Тз’єдн = 20 с) передача інформації в основному 

відбувається по початковому маршруту № 1, тільки при ТЗДФ=13 с спостерігається 

перехід на маршрут № 2. 
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Таблиця 1 

Результати отримані під час проведення імітаційного моделювання 
 

Середній час 

безвідмовної 

роботи   , с 

Середній час, 

необхідний для 

відновлення 

нормального 

обслуговування  

MTRS, с 

Середній час 

безвідмовної 

роботи   , с 

Середній час, 

необхідний для 

відновлення 

нормального 

обслуговування  

MTRS, с 

Середній час 

безвідмовної 

роботи   , с 

Середній час, 

необхідний для 

відновлення 

нормального 

обслуговування  

MTRS, с 

5 10 20 

1 2,1870 1,7253 5,5080 1,8063 12,2310 1,8630 

2 2,2230 1,7912 5,6125 1,9025 12,9865 1,9032 

3 2,3650 1,8140 5,7689 1,9356 13,0125 1,9658 

4 2,5320 1,8968 5,9354 1,9870 13,5624 2,0196 

5 2,5130 1,9245 6,0260 2,0125 13,8215 2,0861 

6 2,8048 2,0365 6,1256 2,0598 13,9365 2,1025 

7 2,5048 2,0985 6,2359 2,1246 14,0215 2,1645 

8 2,5918 2,1023 6,3448 2,1578 14,3547 2,1987 

9 2,6318 2,2123 6,4238 2,2015 14,4359 2,2436 

10 2,7048 2,1352 6,5214 2,2659 14,5698 2,2734 

11 2,5240 2,1985 6,6327 2,2963 14,9758 2,2931 

12 2,6210 2,2036 6,7859 2,3045 15,2365 2,3050 

13 2,6850 2,2958 6,9823 2,3569 15,8654 2,3568 

14 2,7890 2,3035 7,0259 2,4036 15,9687 2,4020 

15 2,8960 2,3458 7,1296 2,4896 16,0573 2,4682 

16 2,9870 2,3987 7,4986 2,4968 16,2769 2,6902 

17 3,0120 2,4218 7,6980 2,5013 16,6894 2,7012 

18 3,0590 2,4401 7,8963 2,5569 17,0123 2,7125 

19 3,1560 2,4928 7,9658 2,6325 17,6127 2,7298 

20 3,2130 2,5347 8,0920 2,6537 17,9690 2,7370 

Середнє 

значення: 
2,7 2,13 6,8 2,23 15,1 2,3 

Розраховане 

значення 

коефіцієнта 

готовності 

0,55 0,75 0,86 

 

Провівши аналіз даних, які представлені в таблиці 1, зроблено висновок, що 

показники коефіцієнту готовності залежать від збільшення часу наявності зв’язку 

та зменшення дії ЗДФ як показано на графіку (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Імітація  

наявності 

 зв’язку, с  

 

 
Тривалість 

ЗДФ, с 

 

 

Рис. 3. Залежність коефіцієнту готовності SDN від тривалості дії ЗДФ 
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Проведений аналіз показав, що чим більша тривалість дії ЗДФ на SDN, тим 

меншим стає коефіцієнт готовності  , що відображається на якості 

функціонування SDN, а саме зменшується надійність роботи мережі. Для 

порівняльної характеристики побудовано графіки залежності працездатного стану 

SDN від тривалості дії ЗДФ (рис. 4).   

 

 

Рис. 4. Залежність працездатного стану SDN від тривалості дії ЗДФ 

 

Імітаційне моделювання показало, що існує принципова можливість 

порушення функціонування мережі під час дії зовнішніх дестабілізуючих 

факторів. 

Також в даному розділі було проведено верифікацію удосконаленої методики 

підвищення якості функціонування SDN за рахунок використання кореляційного 

аналізу. 

Важливою задачею в yпpaвлiннi SDN є визначення необхідної кiлькоcтi 

yпpaвляючої інформації, тому у pоздiлi зaпpопоновaно pозpaхyнок кiлькоcтi 

yпpaвляючої iнфоpмaцiї з ypaхyвaнням коpеляцiйних зв’язкiв мiж пapaметpaми та 

об’єктами SDN. 

Кількість інформації залежить від вхідних та вихідних величин. Для 

загального опису процесу передачі і перетворення інформації зручно розглядати 

математичне очікування або середню кількість інформації при передачі однієї 

величини (ху), що виражається формулою: 

 

I = M[H(x)] – My[Hy(x)].                                             (16) 

 

Величина My[Hy(х)] є усередненою характеристикою ефекту дії завад, а 

також запізнення при передаванні сигналу. 

В наведеній методиці реалізується інформаційно-ентропійний метод з 

урахуванням результатів кореляцій, що дозволяє визначити необхідні параметри 

каналів зв’язку системи управління. Таким чином, був виконаний розрахунок 

кількості каналів для передачі управляючої інформації SDN (таблиця 2).  

20
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4

0 4 6 8 10 12 14 16 18 202

А=0.99
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А=0.55
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Тз’єдн, с

Непрацездатний

стан SDN



12 

 

 

 

Таблиця 2 

Кiлькicть кaнaлiв, необхiдних для пеpедaчi pозpaховaної кiлькоcтi iнфоpмaцiї 

зa piзною пpопycкною здатністю 

 

 
Кількість кaнaлiв, необхiдних для пеpедaчi управляючої 

інформації 

Без урахування 

кореляційного аналізу 

З урахуванням кореляційного 

аналізу 

254899,6 199700,8 

9600 26,6 20,8 

56000 4,6 3,6 

128000 2,0 1,6 

2048000 0,12 0,10 

 

На рис. 5 представлена залежність кількості каналів,необхідних для передачі 

управляючої інформації від пропускної здатності каналу. 

 

 
Рис. 5. Залежність кількості каналів від пропускної здатності каналів 

 

З графіка можна зробити висновок, що використання розробленої методики 

зменшує кількість каналів, необхідних для передачі управляючої інформації на 

25 %, що підтверджує експеримент.  

Наступним кроком в роботі було проведення верифікації алгоритму 

самоорганізації SDN, що представлено на рис.6. Використання алгоритму 

дозволило побудувати адаптивні системи управління та встановити підвищення 

якості функціонування програмно-конфігурованих мереж на 13-17 % залежно від 

потужності і виду ЗДФ. 
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Тому постає необхідність в розроблені практичних рекомендацій щодо 

шляхів підвищення якості функціонування SDN в умовах дії ЗДФ. Практичні 

рекомендації та концепція розвитку SDN детально розроблені та представлені в 

четвертому розділі дисертаційної роботи. 

У четвертому розділі спираючись на результати верифікації моделі, 

алгоритму та запропонованої методики  розроблені практичні рекомендації та 

концепція розвитку SDN в Україні.   

Розроблені практичні рекомендації щодо шляхів підвищення якості 

функціонування SDN в Україні на основі передового світового досвіду 

дозволяють сформувати основні перспективні кроки розвитку програмно-

конфігурованих мереж для входження нашої країни в єдине цифрове суспільство.  

З метою створення передумов для законодавчого забезпечення розвитку SDN 

в Українi запропоновано вiдповiдний проект концепцiї, яка мiстить наступнi 

основнi положення: 

Рис. 6. Алгоритм самоорганізації SDN 
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Положення 1. Модернізація нормативно-правової бази в галузі 

телекомунікацій, включаючи врахування перспектив розвитку SDN в Україні.  

Положення 2. Розробка національних стандартів, які висуватимуть вимоги до 

якості функціонування SDN в Україні. Оптимізація їх до стандартів ІSO та ЄС (у 

зв’язку з прийнятим курсом євроінтеграції України). 

Положення 3. Проведення на рівні держави аналізу та оцінки стану 

перспектив розвитку ринку SDN в Україні. 

Положення 4. Урахування при проектуванні та побудові SDN в Україні 

розрахованих показників живучості та надійності представлених в моделі оцінки 

сталості SDN до дії ЗДФ в даному дисертаційному дослідженні. 

Положення 5. Для забезпечення необхідної точності систем управління 

програмно-конфігурованих мереж операторам телекомунікацій доцільно 

використовувати методику підвищення якості функціонування програмно-

конфігурованих мереж на базі кореляційного аналізу. 

Положення 6. Для функціонування SDN з належною якістю обслуговування, 

в умовах дії ЗДФ доцільно використовувати алгоритм самоорганізації програмно-

конфігурованих мереж, що запропоновано в даному дисертаційному дослідженні. 

Передбачається, що використання концепції розвитку програмно-

конфігурованих мереж в Україні та їх впровадження в існуючу телекомунікаційну 

інфраструктуру дозволить підвищити економічний розвиток країни та 

забезпечить користувачів усіма необхідними послугами та сервісами з належною 

якістю. Розроблені практичні рекомендації та проект концепції завершують 

розв’язання наукового завдання дисертаційної роботи та досягнення мети 

дослідження. 

 

ВИСНОВКИ  

 

Сукупність досягнутих наукових результатів, отриманих під час проведення 

дисертаційного дослідження, дозволила вирішити наукове завдання з розробки 

методики підвищення якості функціонування програмно-конфігурованих мереж 

на базі кореляційного аналізу. 

Основні результати роботи полягають у наступному: 

1. Проведено аналіз принципів побудови сучасних телекомунікаційних 

мереж, що дозволило узагальнити та систематизувати знання щодо побудови 

мереж в провідних країнах світу та в Україні. Встановлено наявність чотирьох 

сталих принципів розвитку програмно-конфігурованих мереж в Україні, а саме: 

створення єдиного цифрового майбутнього, удосконалення надання сервісів, 

удосконалення інформаційних систем та підвищення якості функціонування 

програмно-конфігурованих мереж.  

2. Розроблено шість перспективних етапів впровадження програмно-

конфігурованих мереж в Україні, до яких відносяться: планування, розробка, 

проектування, будівництво, експлуатація та стратегія.  

3.  Розроблено модель оцінки сталості програмно-конфігурованих мереж до дії 

зовнішніх дестабілізуючих факторів за рахунок підвищення показників надійності 

та живучості SDN. Що дозволило побудувати програмну-конфігуровану мережу з 
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урахуванням вимог сьогодення щодо забезпечення сталого функціонування мережі 

з належною якістю передавання інформації. Розроблена модель дозволила 

визначити критерії та показники живучості і надійності.  

4. Визначено критерії та показники живучості та надійності програмно-

конфігурованих мереж. Розраховано, що для сталого функціонування SDN 

показник живучості, який визначається коефіцієнтом оперативної готовності, при 

високому збитку мережі до 50 %, повинен бути не менше ніж 0,7. Показник 

надійності, який визначається коефіцієнтом готовності повинен бути не менше 

ніж 0,99.  

5. Удосконалено методику підвищення якості функціонування програмно-

конфігурованих мереж, яка відрізняється від існуючих тим, що враховує 

результати кореляційного аналізу. Це дозволило отримати зменшення кількості 

каналів необхідних для передачі управляючої інформації систем управління 

програмно-конфігурованих мереж на 25 %, особливо в умовах впливу зовнішніх 

дестабілізуючих факторів. 

6. Розроблено алгоритм самоорганізації програмно-конфігурованих мереж, 

що дозволило на основі застосування методів аналізу ієрархії встановити 

підвищення якості функціонування програмно-конфігурованих мереж в умовах дії 

зовнішніх дестабілізуючих факторів на 13-17 % залежно від потужності і виду 

ЗДФ. 

7. На основі висновків отриманих від застосування моделі, методики та 

алгоритму розроблено концепцію розвитку SDN в Україні, суть якої полягає в 

створенні передумов для законодавчого забезпечення розвитку програмно-

конфігурованих мереж. Що дозволить операторам телекомунікацій нашої країни 

вийти на світовий рівень надання послуг та сервісів телекомунікацій, з 

урахування належної якості функціонування, з необхідною точністю та сталістю, 

а також в умовах дії зовнішніх дестабілізуючих факторів різного походження. 
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АНОТАЦІЯ 

Ярош В.О. «Методика підвищення показників якості програмно-

конфігурованих мереж на базі кореляційного аналізу». – 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, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню завдання розробки методики 

підвищення якості функціонування програмно-конфігурованих мереж на базі 

кореляційного аналізу, що дозволить покращити характеристики точності системи 

управління для поліпшення показників живучості та надійності. 

Проаналізовано принципи побудови сучасних телекомунікаційних мереж. 

Зроблено висновок, що перехід до програмно-конфігурованих мереж є 

необхідною передумовою щодо надання новітніх та інноваційних 

телекомунікаційних сервісів та послуг. Розроблено модель оцінки сталості SDN в 

умовах дії ЗДФ. Визначено критерії і показники живучості та надійності 

програмно-конфігурованих мереж. Розроблено алгоритм самоорганізації SDN, 

який ґрунтується на використанні самоорганізуючих систем управління, що 

дозволило побудувати адаптивні SDN до дії зовнішніх дестабілізуючих факторів. 

Удосконалено методику підвищення якості функціонування програмно-

конфігурованих мереж, яка відрізняється від існуючих тим, що враховує 

результати кореляційного аналізу. Це дозволило отримати оцінку точності 

функціонування систем управління SDN, особливо в умовах впливу зовнішніх 

дестабілізуючих факторів.  

Для підтвердження достовірності методики та визначення основних 

напрямків її переваг на практиці розроблено третій розділ, який присвячено 

верифiкацiї методики.  

Спираючись на результати верифікації моделі, алгоритму та запропонованої 

методики  розроблено практичні рекомендації та концепцію розвитку SDN в 

Україні.  

Проведені дослідження та представлені розробки стали основою для 

методики підвищення показників якості функціонування програмно-

конфігурованих мереж, яка забезпечує покращення характеристик точності 

системи та показників живучості та надійності SDN. 

Ключові слова: програмно-конфігурована мережа, надійність, живучість, 

сталість, самоорганізація систем атоматичного управління, кореляційний аналіз. 

 

АННОТАЦИЯ 

Ярош В.А. «Методика повышения показателей качества программно-

конфигурируемых сетей на базе корреляционного анализа». - Рукопись. 
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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, 2018. 

Диссертация посвящена решению задачи разработки методики повышения 

качества функционирования программно-конфигурируемых сетей на базе 

корреляционного анализа, что позволит улучшить характеристики точности 

системы управления для повышения показателей живучести и надежности. 

Проанализированы принципы построения современных 

телекоммуникационных сетей. Сделан вывод, что переход к программно-

конфигурируемым сетям является необходимым условием о предоставлении 

новейших и инновационных телекоммуникационных сервисов и услуг. 

Разработана модель оценки устойчивости SDN в условиях действия ВДФ. 

Определены критерии и показатели живучести и надежности программно-

конфигурируемых сетей. Усовершенствована методика повышения качества 

функционирования программно-конфигурируемых сетей, которая отличается от 

существующих тем, что учитывает результаты корреляционного анализа. Это 

позволило получить оценку точности функционирования систем управления SDN, 

особенно в условиях воздействия внешних дестабилизирующих факторов. 

Разработан алгоритм самоорганизации СУ SDN, который основан на 

самоорганизации систем  управления, что позволило построить адаптивные SDN 

к воздействию внешних дестабилизирующих факторов. 

Для подтверждения достоверности методики и определение основных 

направлений ее преимуществ на практике разработан третий раздел, 

посвященный верификации методики. 

Ссылаясь на результаты верификации модели и предлагаемой методики, 

разработаны практические рекомендации и концепция развития SDN в Украине. 

Проведенные исследования и представленые разработки стали основой для 

методики повышения показателей качества функционирования программно-

конфигурируемых сетей, которая обеспечивает улучшение характеристик 

точности системы и показателей живучести и надежности SDN. 

Ключевые слова: программно-конфигурируемая сеть, надежность, 

живучесть, устойчивость, самоорганизация систем автоматического управления, 

корреляционный анализ. 

 

ANNOTATION 

Yarosh V.O. «Methodology for increasing the software-configurable networks 

parameters of quality, based on correlation analysis». - The manuscript. 

The dissertation for the degree of candidate of technical sciences in specialty 05.12.02 

"Telecommunication systems and networks"- State University of Telecommunications 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The dissertation concentrates on solving the problem of developing a methodology for 

increasing the software-configurable networks parameters of quality, based on 

correlation analysis, which will improve the accuracy characteristics of the control system 

to improve survivability and reliability. 
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The principles of construction of modern telecommunication networks have been 

analyzed. It was concluded that the transition to software-configurable networks was a 

prerequisite for providing the latest and innovative telecommunication services and services. 

A model for estimating the SDN sustainability under the conditions of the EDF has been 

developed. The criteria and indicators of survivability and reliability of software-

configurable networks have been determined. The self-organization model of ACS SDA has 

been developed, which is based on the algorithm of self-organization of automatic control 

systems, which make it possible to construct adaptive SDN to the action of external 

destabilizing factors. The methodology for increasing the functioning quality of software-

configurable networks has been improved; it differs from the existing ones and takes into 

account the results of correlation analysis. This allowed assessing the accuracy of the 

functioning of SDN control systems, especially under the influence of external destabilizing 

factors. 

In order to confirm the reliability of the methodology and determine the main directions 

of its advantages in practice, a third section has been developed, which is devoted to the 

verification of the methodology. 

Based on the results of the verification of the model and the proposed methodology, 

practical recommendations and the concept of SDN development in Ukraine have been 

developed. 

The conducted studies and the presented developments have become the basis for the 

methodology for increasing the software-configurable networks parameters of quality, 

which provides an improvement in the accuracy of the system and indicators of survivability 

and reliability of SDN. 

Keywords: software-configurable network, reliability, survivability, reliability, self-

organization of automatic control systems, correlation analysis. 
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