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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У дисертаційній роботі вирішується наукова 

проблема розробки методології управління інфокомунікаційними мережами зі 

змінними структурами в умовах деструктивних впливів, яка є актуальною та 

має важливе наукове і практичне значення. 

Одним з ключових напрямків розвитку сучасного суспільства є 

формування інтегрованого інформаційного простору на основі новітніх 

інформаційних технологій. Потреба підвищення пропускної спроможності та 

швидкодії інфокомунікаційних мереж постійно зростає.  

Управління інфокомунікаційними мережами, що функціонують в різних 

фізичних середовищах і зовнішніх умовах, виконуючи численні функції, є дуже 

важливою проблемою як з позицій розробки системи управління, так і з позицій 

реалізації управління в процесі функціонування інфокомунікаційної мережі.  

Особливістю сучасних інфокомунікаційних мереж є змінюваність 

структури в процесі функціонування. Прикладами цього класу 

інфокомунікаційних мереж є мережі SDN, безпроводові самоорганізовні мережі 

MESH, ad-hoc, WSN.  

Основна складність, що виникає при управлінні складними об’єктами, 

якими є зазначені інфокомунікаційні мережі, – невизначеність і недостатність 

апріорної інформації про об’єкт управління, наявність невідомих факторів, що 

суттєво впливають на його поведінку, і, як наслідок, проблематичність 

побудови його адекватної аналітичної моделі. Тому, натомість параметричного 

управління, застосовується управління за станом інфокомунікаційної мережі.  

Додаткові складнощі виникають при управлінні зазначеними мережами в 

умовах деструктивних впливів, створюваних спеціалізованими технічними 

засобами. Під деструктивними маються на увазі впливи, джерелом яких є 

фізичний чи технологічний процес внутрішнього або зовнішнього характеру, 

що призводить до функціонального ураження мережі або виходу з ладу 

елементів мережі.  

Такі умови функціонування вимагають від системи управління мережею 

вірних і своєчасних управлінських рішень для запобігання небажаним 

наслідкам. Для зазначених видів інфокомунікаційних мереж втрати в разі 

ураження мережі можуть бути надзвичайно великими.  

Аналіз науково-технічної літератури показує, що проблемам дослідження 

побудови ефективних систем управління присвячено ряд робіт вітчизняних та 

закордонних вчених, таких як Стеклов В.К., Поповський В.В., Беркман Л.Н., 

Кловський Д.Д., Зюко О.Г., Климаш М.М., Імаєв Д.Х., Якубайтіс Е.А.,  

Зайцев Г.Ф., Нестерук В.Ф., Лазарев В.Г., Нейман В.І., Лапа В.Г.,  

Поспєлов Г.С., Фельдбаум А.А., Новосьолов А.І., Лернер А.Я.,  

Красовський А.А., Шеннон К. та інших. 

Питання забезпечення ефективного управління інфокомунікаційними 

мережами зі змінними структурами в умовах деструктивних впливів не 

знайшли достатнього систематичного відображення в науковій літературі.  



4 

 

 

Відсутність концептуально-теоретичного базису для забезпечення 

завадостійкості управління, з одного боку, та інформаційно-алгоритмічного 

інструментарію для розробки системи управління – з іншого, перешкоджає 

вирішенню проблеми в практичних аспектах. Це обумовлює необхідність 

створення більш досконалих методів управління сучасними 

інфокомунікаційними мережами. 

Отже, розв’язувана в дисертаційній роботі наукова проблема розробки 

методології управління інфокомунікаційними мережами зі змінними 

структурами в умовах деструктивних впливів для підвищення ефективності їх 

функціонування є актуальною. 

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

Обраний напрям досліджень відповідає тематиці науково-дослідної 

роботи «Система управління телекомунікаційною мережею» – Державний 

університет телекомунікацій, номер державної реєстрації 0114U000757. У цій 

роботі автором запропоновано методологію ситуаційного управління мережею 

в умовах деструктивних впливів. 

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному 

процесі Державного університету телекомунікацій. Впровадження результатів 

досліджень підтверджуються відповідними актами. 

Питання, розглянуті та розроблені в дисертаційній роботі, відповідають 

основним завданням та напрямам створення сучасної інформаційної 

інфраструктури України, які визначені у таких концептуальних документах як: 

«Концепція державної інформаційної політики», «Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства України», «Національна програма інформатизації». 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

методології управління інфокомунікаційними мережами зі змінними 

структурами в умовах деструктивних впливів для підвищення ефективності їх 

функціонування. 

Для вирішення наукової проблеми управління інфокомунікаційними 

мережами зі змінними структурами в умовах деструктивних впливів у 

дисертаційній роботі поставлено і вирішено такі наукові задачі: 

- розробка методу ситуаційного управління, здатного забезпечити 

визначену завадостійкість передачі інформації; 

- розробка моделі прийняття рішення про найбільш ефективне 

управління вузловими та мережевими ресурсами інфокомунікаційної мережі; 

- розробка методики адаптивного управління інформаційними 

потоками в інфокомунікаційній мережі; 

- розробка методики визначення кількості керуючої інформації, яка 

забезпечує необхідну точність параметрів керованої мережі; 

- обґрунтування структури і параметрів системи управління; 

- розробка методики синтезу ефективного каналу для передачі керуючої 

інформації. 

Об’єкт дослідження – процес управління інфокомунікаційними 

мережами. 
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Предмет дослідження – методи, моделі і методики управління 

інфокомунікаційними мережами зі змінними структурами в умовах 

деструктивних впливів. 

Методи досліджень. Для вирішення поставлених у дисертаційній роботі 

задач використано методи системного аналізу, теорії інформації, теорії 

оптимального управління, теорії конфлікту, імітаційного моделювання та 

елементи теорії ієрархічних багаторівневих систем. 

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає у наступному: 

- вперше запропоновано метод ситуаційного управління 

інфокомунікаційними мережами зі змінними структурами, заснований на 

побудові адаптивної стратегії управління, що забезпечує визначену 

завадостійкість передачі інформації в умовах деструктивних впливів; 

- вперше запропоновано модель прийняття рішення, засновану на 

урахуванні тенденцій змінювання вихідних параметрів в умовах деструктивних 

впливів; 

- вперше розроблено методику адаптивного управління 

інформаційними потоками мережі на основі автоматичного визначення 

пріоритетів інформаційних пакетів, що реалізується шляхом динамічної зміни 

таблиць інформаційних потоків, у процесі якої для кожного запису задається 

пріоритет за байтом ToS; 

- набула подальшого розвитку методика визначення кількості керуючої 

інформації та числа каналів з заданою пропускною спроможністю для системи 

управління, які забезпечують допустиме відхилення параметрів від норми; 

- вдосконалено комбіновану структуру системи управління, яка 

забезпечує інваріантність інфокомунікаційної мережі до деструктивних 

впливів; 

- вдосконалено методику синтезу ефективного каналу для передачі 

керуючої інформації. 

Проведені наукові дослідження і одержані результати забезпечили 

вирішення актуальної наукової проблеми розробки методології управління 

інфокомунікаційними мережами зі змінними структурами в умовах 

деструктивних впливів для підвищення ефективності функціонування 

зазначених мереж. 

Практична цінність одержаних результатів.  

Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи реалізовані в 

рамках виконання науково-дослідної роботи «Система управління 

телекомунікаційною мережею» (ДР № 0114U000757) та використовуються в 

навчальному процесі Державного університету телекомунікацій. Впровадження 

результатів дослідження підтверджуються відповідними актами, наведеними в 

додатку до дисертаційної роботи. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно 

виконаною роботою, в якій відображено авторський підхід та особисто 

отримані результати, спрямовані на вирішення проблеми розробки методології 

управління інфокомунікаційними мережами зі змінними структурами в умовах 
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деструктивних впливів. Наукові положення, що виносяться на захист, належать 

автору.  

У роботах, опублікованих у співавторстві, особисто здобувачу належать: 

[2] – метод ситуаційного управління інфокомунікаційними мережами зі 

змінними структурами, заснований на побудові адаптивної стратегії управління 

в умовах деструктивних впливів; [3] – методика адаптивного управління 

інформаційними потоками мережі на основі автоматичного визначення 

пріоритетів інформаційних пакетів; [4] – оптимізація параметрів системи 

управління; [5] – комбінована структура системи управління, яка забезпечує 

інваріантність інфокомунікаційної мережі до деструктивних впливів; [6] – 

методика визначення кількості керуючої інформації та числа каналів з заданою 

пропускною спроможністю для системи управління, які забезпечують 

допустиме відхилення параметрів від норми; [7, 9, 16-18] – методика синтезу 

ефективного каналу для передачі керуючої інформації; [15] – модель прийняття 

рішення, заснована на урахуванні тенденцій змінювання вихідних параметрів в 

умовах деструктивних впливів; [21, 23-33] – обґрунтування структури і 

параметрів системи управління. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

доповідались та обговорювались на науково-технічних конференціях та 

наукових семінарах. 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження після захисту 

кандидатської дисертації опубліковані в 27 наукових працях, серед яких 5 

одноосібних, 12 опубліковано у фахових виданнях, віднесених до науково-

метричних баз даних. Зроблено 7 доповідей на 5 Міжнародних та 2 

Всеукраїнських наукових конференціях. У рамках дослідження видано 

монографію і підручник з грифом МОН України. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, п’яти  розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків 

(акти впровадження). Загальний обсяг роботи складає 307 сторінок друкованого 

тексту, у тому числі містить 58 рисунків та 14 таблиць. Список використаних 

джерел на 20 сторінках містить 181 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету і завдання дослідження, визначено об’єкт, предмет, 

методи дослідження, визначено наукову новизну і практичне значення здобутих 

результатів, подано загальну характеристику роботи, структуру та обсяг 

дисертації. Наведено відомості про впровадження результатів роботи, 

апробацію, особистий внесок автора та публікації за темою дисертації.  

У першому розділі висвітлено тенденції розвитку систем управління 

інфокомунікаційними мережами. Виконано порівняльний аналіз методів 

побудови систем управління сучасними інфокомунікаційними мережами та 

визначено основні показники якості, необхідні для реалізації оптимального 

проектування систем управління. 
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Досліджено принципи побудови інфокомунікаційних мереж, що мають 

здатність до самоорганізації, обґрунтовано актуальність вирішуваної наукової 

проблеми та на основі аналізу методів побудови систем управління визначено 

задачі дисертаційних досліджень. 

Зазначено, що проблема управління інфокомунікаційними мережами є 

однією з найважливіших у практиці експлуатації мереж. Розвиток 

інфокомунікаційних послуг вимагає рішення завдань ефективного управління 

інформаційними ресурсами з одночасним розширенням функціональності 

телекомунікаційних мереж. Архітектура інтелектуальної мережі є найбільш 

адекватною платформою для створення глобальної інформаційної 

інфраструктури. 

Розглянуто основні завдання глобальної інформаційної інфраструктури, 

загальні принципи побудови системи управління інтелектуальною мережею з 

використанням можливостей мережі TMN (Telecommunication Management 

Network), інформаційну модель управління послугами на базі концепції TMN у 

термінах “Менеджер”-“Агент”-“Об’єкти” та схеми взаємодії процесу 

управління декількох каскадів керованих систем.  

 

 
 

Рис. 1. Структурна схема управління інтелектуальною надбудовою  

 

Розглянуто поняття інтелектуальної мережі, що базується на принципах 

поділу функцій управління сервісом, і функцій управління – встановленням 

з'єднання. Завдяки такому поділу зявилась можливість вводити в мережу нові 

послуги без зміни функціонування вузлів мережі. При цьому сервісна логіка у 

вигляді програмного забезпечення вільно розміщується у фізичних вузлах 

мережі. 
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Процес управління організовується як процес взаємодії керованих та 

керуючих систем на базі семирівневої еталонної моделі взаємодії відкритих 

систем з тією особливістю, що прикладний рівень процесу складається з двох 

підрівнів, на верхньому з яких розміщуються прикладні об’єкти системного 

управління, на нижньому – елементи послуги управління з’єднанням. Шість 

нижніх рівнів супроводжуються об’єктами адміністративного управління 

рівнями. В системі має бути створена база даних, призначена для забезпечення 

управляючих прикладних процесів усією необхідною інформацією. 

Структурна схема управління інтелектуальною надбудовою за 

допомогою стандартів TMN зображена на рис.1. 

Зазначено, що для вирішення першочергових задач застосування TMN 

для управління інтелектуальною мережею необхідна наявність на об'єктах 

інтелектуальної мережі інтерфейсів TMN. Навіть при наявності стандартів і 

специфікацій інтерфейс Q3, який потребує повного стека протоколів OSI і 

достатньо складних об'єктних моделей, висуває підвищені вимоги до 

програмно-апаратних ресурсів і є надто дорогим в реалізації. Для подолання 

цієї проблеми у рамках архітектури TMN можуть використовуватись медіатори. 

При цьому в мережних елементах використовується більш простий і дешевий 

інтерфейс Qx, а інтерфейс Q3 реалізується тільки в медіаторі, до якого 

підключається група мережних елементів. Такий підхід застосовується при 

організації управління системами передачі. Проте це має сенс тоді, коли число 

мережних елементів достатньо велике, наприклад, складає декілька десятків.  

Представлено принципи використання архітектури TINA 

(Telecommunication Information Network Architecture) для побудови ефективної 

системи управління різнорідними мережами.  

Зазначено, що складні умови функціонування інфокомунікаційних мереж, 

створювані спеціалізованими технічними засобами, вимагають від системи 

управління мережею вірних і своєчасних управлінських рішень для запобігання 

небажаним наслідкам.  

На основі виконаного аналізу методів побудови систем управління 

обґрунтовано необхідність розробки методу ситуаційного управління 

інфокомунікаційними мережами зі змінними структурами, здатного 

забезпечити ефективне управління мережею в умовах деструктивних впливів.  

У другому розділі розв’язуються задачі розробки методу ситуаційного 

управління інфокомунікаційною мережею зі змінною структурою, здатного 

забезпечити визначену завадостійкість передачі інформації в умовах 

деструктивних впливів та моделі прийняття рішення про найбільш ефективне 

управління вузловими та мережевими ресурсами інфокомунікаційної мережі.  

Застосування ситуаційного підходу до управління інфокомунікаційною 

мережею обумовлюється складністю сучасних мереж. Аналіз сутності 

управлінської ситуації взагалі і проблемної ситуації зокрема показує, що це 

складні об'єкти, тому безпосереднє застосування до них традиційних методів не 

завжди дає бажані результати. Зокрема, при управлінні мережею зі змінною 

структурою необхідно враховувати резерв часу, що призводить до додаткових 

обмежень на час аналізу.  
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Складність об'єкта керування робить неможливим його строгий опис, 

виключаючи застосування відомих аналітичних, логіко-евристичних і 

інтелектуальних підходів до управління, орієнтованих на строго формалізовані 

системи. Проблема полягає в самому описі об’єкта керування 

(телекомунікаційної мережі), врахування в цьому описі не тільки його 

специфічної структури і функціонування, а і можливостей еволюції об’єкта в 

часі. В цих умовах виникає необхідність застосування такого підходу, який 

надавав би можливість описувати однією мовою як об’єкт керування і його 

функціонування, так і процедуру керування ним.  

Інші труднощі пов'язані з необхідністю обліку можливих переходів 

ситуацій в умовах невизначеності, що породжується завадами. Вплив 

деструктивних впливів при ситуаційному управлінні призводить до помилок 

виявлення ситуацій (несвоєчасного виявлення або пропуску переходу однієї 

ситуації в іншу, або помилкового виявлення зміни незмінюваної ситуації) і, як 

наслідок, – до помилок прийняття керуючих рішень, які мають серйозні 

наслідки для якості функціонування інфокомунікаційної мережі. Тому існує 

актуальна проблема завадостійкості ситуаційного управління 

інфокомунікаційною мережею. 

Ситуаційний підхід використовується в системах управління різного 

призначення сам по собі і може служити основою для застосування інших 

методів  

 

 
 

Рис. 2. Місце ситуаційної обізнаності в процесі прийняття рішення 
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Методологія ситуаційного управління тісно пов'язана з пошуками 

способів управління, що спираються на апарат логіки та евристики, а не на 

традиційні математичні обчислення (диференційний та інтегральний аналіз, 

математичну статистику, теорію ймовірностей). 

Сучасний рівень як обчислювальної техніки, так і досягнень в сфері 

розробки інтелектуальних технологій дають змогу успішно реалізувати 

концепцію ситуаційного управління. Доцільність застосування такого підходу 

підтверджується активним розвитком  напрямку, який отримав назву 

«ситуаційна обізнаність». 

Місце ситуаційної обізнаності в процесі прийняття рішення показано на 

рис.2. Стан ситуаційної обізнаності є результатом процесу аналізу і оцінки 

ситуації і включає: знання того, що відбувається навколо (Рівень 1); 

усвідомлення значення і важливості ситуації (Рівень 2); уявлення сценарію 

розвитку ситуації (Рівень 3). 

Функціонування системи управління представлено як процес зміни 

просторово-часових відносин між її елементами. Розроблено методику 

побудови ситуаційної моделі системи управління, яка дає змогу визначати 

ступінь кореляції між параметрами керованих об’єктів забезпечуючи тим самим 

визначені показники якості системи управління при мінімальній кількості 

керуючої інформації. 

Поняття ситуації визначено на двох рівнях – поточної і повної ситуацій. 

Поточна ситуація об'єкта управління є сукупністю даних про структуру і 

функціонування об'єкта управління в конкретний момент часу. Повна ситуація 

– об'єднання поточної ситуації, знань про стан системи управління в 

конкретний момент часу і знань про методологію управління. 

Повна ситуація S дає уявлення про те, як з поточної ситуації S1 за 

допомогою доступних способів впливу на об'єкт управління U перейти до 

ситуації S2. Таким чином, повну ситуацію можна представити елементарним 

співвідношенням (логокореляційне правило): 

 . 

Сутність ситуаційного управління полягає у виборі керуючих рішень з 

урахуванням поточної ситуації,  з деякого набору допустимих керуючих 

впливів. При цьому проблема вибору керуючих впливів зводиться до 

адекватної оцінки стану об'єкта і середовища, віднесення відповідної поточної 

ситуації до одного з типових класів та вибору такого управління (з певного 

набору альтернатив), яке призводить до досягнення поставленої мети 

управління (цільової ситуації). 

Загальна схема рішення задачі управління показана на рис. 3. 

Призначення Вхідного блока – перетворити дані в загальноприйняту модель 

опису ситуації і передати цю модель на вхід Аналізатора, завданнями якого є 

оцінка поточної ситуації і визначення необхідності втручання системи 

управління в процес, що протікає в об'єкті управління. Якщо поточна ситуація 

не вимагає такого втручання, то Аналізатор не передає її на подальшу обробку. 

В іншому випадку опис поточної ситуації надходить до Класифікатора. 
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Використовуючи інформацію, яка зберігається в ньому, Класифікатор 

відносить поточну ситуацію до одного або декількох класів, котрим 

відповідають однокрокові рішення.  

 

 
 

Рис. 3. Загальна схема рішення задачі управління 

 

Завдання Корелятора полягає у виборі керуючого впливу спираючись на 

клас і модель конкретної ситуації. Якщо Корелятор або Класифікатор не 

можуть прийняти рішення, то спрацьовує Блок випадкового вибору і 

вибирається один з впливів, що незначно впливає на об'єкт, або ж система 

управління відмовляється від будь-якого впливу на об'єкт. Це говорить про те, 

що система управління не має в своєму розпорядженні необхідної інформації 

про свою поведінку в цій ситуації. Чим більша кількість можливих ситуацій і 

чим менша кількість допустимих однокрокових рішень, тим вища ефективність 

системи управління. Додатково включені елементи  n класів (рис 3) дають 

змогу генерувати команди на певному рівні для керованих об’єктів і 

забезпечити мережецентричне управління. 

Ступінь статистичного зв’язку між  n керованими об’єктами визначається 

за допомогою логокореляційних правил. Це дає змогу суттєво зменшити 

кількість керуючої інформації за рахунок усунення надмірності однакових 

команд різним керованим об’єктам. 

Запропоновано завадостійкий метод ситуаційного управління 

інфокомунікаційними мережами зі змінними структурами в умовах 
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деструктивних впливів; заснований на побудові адаптивної стратегії 

управління. 

 

Рис. 4. Блок-схема ситуаційного управління 

 

Алгоритм прийняття керуючих рішень носить багатокроковий характер і 

є алгоритмом типу «ситуація - стратегія - рішення». Цілеспрямований пошук 

рішень здійснюється за допомогою побудови стратегії (рис. 4, зв'язок 2). 

Для кожної еталонної ситуації ставиться у відповідність цільова ситуація 

si
c
 , si

c
 ∈  Sc, де Sc – множина цільових ситуацій, Sc ⊆ S. Крім того, в системі 

ситуаційного управління зберігається (або створюється в процесі пошуку 

рішень) ситуаційна мережа – орієнтований граф переходів по ситуаціях під 

впливом прийнятих рішень (рис.5). 

 

Рис. 5. Фрагмент ситуаційної мережі 
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Стратегія (послідовність ситуацій, за якими потрібно провести об'єкт для 

досягнення цільової ситуації) визначається оптимальним у деякому сенсі 

маршрутом між початковою і цільовою вершинами ситуаційної мережі. 

Правильна побудова стратегії управління визначає адекватність і ефективність 

ситуаційного управління в умовах нестабільності. 

Процес функціонування системи управління представлено у вигляді 

опису динаміки інформаційних потоків, що циркулюють в цій системі. При 

цьому під процесом отримання інформації розуміється процес зниження 

апріорної невизначеності. Як показник ефективності команд керування 

застосовано величину ентропії  

.      (1) 

За допомогою ентропії визначається кількість керуючої інформації, 

необхідної для забезпечення виконання задач керування. Основний результат 

виконання задач керування визначено в тому, що кількісно ступінь відхилення 

параметрів керованих об’єктів від норми не повинна перевищувати допустимих 

значень. 

Множина цілей  керування, що має реалізовуватися системою 

управління, визначається як зовнішніми по відношенню до системи, так і 

внутрішніми чинниками. 

Мета  є набором вимог і однозначно визначається числами 

 і . Множина цілей  у цьому випадку 

визначається шляхом задання зон зміни параметрів: 

 

                              (2) 

 

З позицій теорії інформації інфокомунікаційна мережа розглядається як 

зашумлений певним чином інформаційний канал, на вхід якого подаються 

вхідні параметри X


, що представляють собою керуючі дії, а також фактори 

передісторії і середовища, а на виході фіксуються вихідні параметри Y


, 

пов'язані як з вхідними параметрами, так і з цільовими та іншими станами 

об'єкта управління. 

У термінах теорії інформації завдання прийняття рішення формулюється в 

такий спосіб: знаючи цільовий стан об'єкта управління, на основі його 

інформаційної моделі визначити такі вхідні параметри X


, які з урахуванням 

передісторії та актуального стану об'єкта управління, а також впливу 

середовища з найбільшою ефективністю переведуть його в цільовий стан, що 

характеризується вихідними параметрами Y


.  

Запропоновано модель прийняття рішення в умовах деструктивних 

впливів, засновану на урахуванні тенденцій змінювання вихідних параметрів. 

При цьому доцільні керуючі дії вдається формувати за простим правилом: 

управління доцільне, якщо його застосування збільшує інтенсивність або 
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породжує позитивні тенденції і зменшує інтенсивність і (або) нейтралізує 

негативні тенденції зміни вихідних параметрів.  

Запропонована модель дає змогу автоматизувати пошук найкращих 

стратегічних рішень. У процесі експлуатації об'єкта оцінки крутизни можуть 

коригуватися за результатами вимірювань в реальних умовах. Це дасть змогу 

вдосконалити модель і підвищити її адекватність.  

Для вирішення задач управління та аналізу якості функціонування 

системи управління застосовано метод імітаційного динамічного моделювання. 

Схему процесу побудови і застосування імітаційного динамічного 

моделювання в системі управління телекомунікаційною мережею представлено 

на рис. 6. 

 
 

Рис. 6. Схема процесу побудови і застосування імітаційного динамічного 

моделювання в системі управління інфокомунікаційною мережею 

 

Розроблено імітаційну динамічну модель системи управління, яка дає 

змогу мінімізувати похибки її основних параметрів. В основу побудови моделі 

покладено ідею, що всі зміни обумовлюються «петлями зворотних зв’язків», 

під якими розуміється замкнене коло взаємодії, що пов’язує причинну дію з її 

результатом, який, у свою чергу, спричиняє подальші зміни. В системі з 

петлями зворотних зв’язків введено два типи змінних: рівні (накопичувачі 

системи) і темпи (потоки, що характеризують швидкості зміни рівнів моделі з 

плином часу). Вважається, що всі змінні моделі, визначені в момент часу J, не 

змінюються протягом інтервалу DT і набувають нових значень стрибкоподібно 

в момент часу К (рис. 7). 



15 

 

 

Дослідження поведінки траєкторій імітаційної динамічної моделі (рис. 7) 

дало можливість обґрунтувати критерії стійкості моделі, за якими визначається 

крок моделювання.  

 

 
 

Рис. 7. Траєкторії поведінки моделі 
LEV – рівень; GL – заданий рівень; DT – крок моделювання; RT – темп 

потоку; Т – постійна часу; С – константа пропорційності, що характеризує 

чутливість системи.  

 

Мінімум похибок забезпечується за рахунок визначення траєкторій руху 

параметрів системи управління. Реалізація зворотного моделювання, тобто 

моделювання від заданого стану в майбутньому до теперішнього, дає змогу 

визначати, якими мають бути параметри системи зараз для досягнення заданого 

стану в майбутньому та що і в якому напрямку має бути змінено.  

Задаючи різні альтернативи поведінки імітаційної динамічної моделі, 

змінюючи її рівняння і структуру, можна отримати набори результатів, що 

характеризують поведінку модельованої системи і наслідки, до яких призводять 

ті чи інші управлінські рішення. Відбираючи, наприклад, на основі 

використання оптимізаційних методів одну альтернативу, визначають, якою 

має бути керуюча дія, що приводить модельовану систему в оптимальний стан. 

Застосування імітаційного динамічного моделювання дає змогу побудувати 

автоматизовану інформаційно-порадчу систему, яка за запитом користувача в 

автоматичному режимі формуватиме різні управлінські рішення, відбиратиме 

оптимальне рішення та інформуватиме про нього користувача. 

Викладено сучасний погляд на проблеми оцінки ефективності 

інфокомунікаційних мереж. Проведено аналіз різних підходів до оцінки 

стійкості мереж зв'язку і розрахунку відповідних показників. Показані 

нечіткість формалізації поняття стійкості мережі зв'язку та відсутність єдиного 
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підходу до розробки її системи показників. Взаємопов'язані різні методологічні 

підходи в рамках єдиної несуперечливої системи загальних і частинних 

показників стійкості мережі зв'язку, що дає змогу адекватно формалізувати 

процес її функціонування в умовах деструктивних впливів. 

Запропоновано систему оцінки стійкості інфокомунікаційної мережі, що 

враховує як часові параметри процесу функціонування мережі в умовах 

деструктивних впливів, так і структурно-ймовірнісні параметри цього процесу з 

врахуванням їх взаємозалежності, і може використовуватись для оцінки 

ефективності пропонованих рішень синтезу систем управління 

інфокомунікаційними мережами.  

Встановлено, що заданий рівень стійкості забезпечується не тільки 

високим рівнем структурно-мережевих параметрів інфокомунікаційної мережі 

в умовах деструктивних впливів, але і високим значенням коефіцієнта 

готовності мережі. Зниження стійкості інфокомунікаційної мережі за рахунок 

деструктивних впливів може виникати не тільки за рахунок максимального 

руйнування структури мережі, а й за рахунок високої інтенсивності 

деструктивних впливів при мінімальному впливі на структуру мережі. 

За результатами дослідження наведено рекомендації щодо оптимального 

вибору системи рівнянь для найбільш наглядного розуміння природи конфлікту 

всередині та довкола мережі. 

Запропонований метод ситуаційного управління інфокомунікаційними 

мережами зі змінними структурами, заснований на побудові адаптивної стратегії 

управління, здатний забезпечити визначену завадостійкість передачі інформації 

в умовах деструктивних впливів. 

Запропонована модель прийняття рішення, заснована на урахуванні 

тенденцій змінювання вихідних параметрів, дає змогу забезпечити визначені 

показники якості мережі в умовах деструктивних впливів. 

У третьому розділі вирішується задача розробки методики адаптивного 

управління інформаційними потоками в інфокомунікаційній мережі. Для цього 

розглянуто методи управління трафіком у мультисервісних мережах. За 

результатами аналізу одержаних результатів доведено, що введення 

пріоритетного управління трафіком дає змогу знизити вимоги до пропускної 

спроможності каналів зв’язку, при цьому: 

зменшення допустимої затримки в α разів вимагає збільшення пропускної 

спроможності каналу менш ніж в α разів; 

зі збільшенням навантаження (інтенсивності) збільшується ефект від 

введення пріоритетного управління трафіком; 

зі зменшенням частки k-мовних пакетів у загальному навантаженні цей 

ефект збільшується. 

Автоматичне адаптивне управління мережними потоками реалізується 

шляхом динамічної зміни таблиць мережних потоків, в процесі якої для 

кожного запису задається пріоритет за байтом ToS (рис. 8).  

Рішення поставленої задачі забезпечується тим, що при організації 

управління мережними потоками з автоматичним визначенням пріоритетів 

мережних пакетів, що включає формування таблиць мережних потоків 
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OpenFlow-комутаторів та OpenFlow-маршрутизаторів, вхідний мережний пакет 

направляється до контролера програмно-конфігурованої мережі, який має 

додатково включений до схеми контролера функціональний блок з визначення 

пріоритету мережного потоку, в якому визначається сукупність параметрів 

якості мережного трафіка за байтом типу обслуговування (ToS). Використання 

байту ToS у системі управління програмно-конфігурованою мережею дасть 

змогу визначити пріоритетність IP-трафіка у мережних маршрутизаторах. 

Доведено, що організація такого виду управління мережними потоками в 

програмно-конфігурованих мережах забезпечує: підвищення швидкодії та 

пропускної спроможності OpenFlow-комутаторів та OpenFlow-

маршрутизаторів; підвищення надійності середовища обміну даними; 

підвищення доступності вузлів мережі; зменшення помилок адміністрування за 

рахунок автоматизації управління шляхом динамічної зміни пріоритетів 

мережних потоків згідно зі змінами параметрів якості мережного трафіка. 

Для розрахунку пріоритету мережного потоку використовується 

обчислення пріоритету за допомогою методу багатокритеріальної оптимізації, 

зміст якого полягає в одночасній оптимізації двох або більше конфліктуючих 

цільових функцій у заданій області визначення.  

 

 

 

Рис. 8. Схема управління мережними потоками  

у програмно-конфігурованих мережах 
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Завдання багатокритеріальної оптимізації в загальному вигляді 

формулюється таким чином: 

 

        1 2 3min , , ,..., k
x

f x f x f x f x ,  x S ,                             (3) 

: n

if R R ,                                                      (4) 

 
T

1 2 3, , ,..., nx x x x x .                                               (5) 

 

Для отримання оптимальних за Парето рішень застосовується метод 

скаляризації шляхом зваженого підсумовування згідно з формулою 

 

      1 1 1 ... r rF f x w f x w f x   .                                     (6) 

 

Як компоненти вектора х використовуються значущі біти ToS: x1 – 

значення пріоритету (перші 3 біти ToS); x2 – вимоги до затримки; x3 – вимоги до 

пропускної спроможності; x4 – вимоги до надійності. 

У якості цільових визначені такі функції: 

 

 
1 1

1 1 1

1 1

, 0 2

2 ,3 5

3 ,6 7

x x

f x x x

x x

 


  
  

 ;  2 1 2f x x x  ;  3 1 3f x x x  ;  4 1 4f x x x .          (7) 

 

Скаляризація за допомогою зваженої суми при формуванні таблиць 

мережних потоків включає чотири складові: 

 

          1 1 1 2 2 3 3 4 4F f x w f x w f x w f x w f x    .                 (8) 

 

Цей метод є універсальним за рахунок того, що для кожної системи 

мережної взаємодії можуть бути визначені свої значення вагових коефіцієнтів 

wi. 

Таким чином, для задання пріоритету запису в таблиці потоків OpenFlow-

комутатора або OpenFlow-маршрутизатора використовується значення функції 

  1F f x . 

Пріоритизація записів і відповідно мережних потоків дає змогу скоротити 

час виявлення запису в таблиці мережних потоків за рахунок створення 

черговості записів за пріоритетами. 

Також у розділі розроблено методику синтезу оптимальної системи 

передавання керуючої інформації за двома показниками якості з застосуванням 

умовних критеріїв переваги. Показано, що при проектуванні сегмента мережі 

доцільно визначитися з кількістю показників якості, що враховуються при 

синтезі. 
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Доведено, що кількість показників, які характеризують якість реальної 

системи, може бути досить великою. При цьому чим більша кількість 

показників якості враховується при синтезі системи, тим більш досконалою 

буде синтезована система. Разом з тим синтез системи суттєво ускладнюється 

при значному зростанні кількості показників якості. Тому на практиці існує 

оптимальна кількість показників якості, яку необхідно враховувати. 

Для синтезу системи управління інфокомунікаційними мережами 

визначено критерії: 

критерій мінімуму середньоквадратичної помилки на виході системи 

управління, який уможливлює синтез керуючої частини різних систем 

стабілізації; 

критерій отримання екстремуму деякої функції, котрий надає змогу 

здійснити синтез системи екстремального управління; 

критерій отримання мінімуму часу перехідного процесу в системі 

управління, який дає можливість синтезувати керуючий сигнал на вході 

керованої частини системи для переведення її координат з початкового стану в 

заданий за мінімальний час; 

критерій пошуку нового стійкого стану при змінюваних даних. 

Представлено модель об’єкта в пам’яті системи управління, яка 

складається з двох складових моделей: об’єкта управління (різнорідна 

телекомунікаційна мережа зв’язку) та моделі прийняття рішень про управління.  

Досліджено процеси, які відбуваються в системі управління різнорідною 

телекомунікаційною мережею, побудованою на базі TMN. У ряді випадків 

алгоритм управління контрольованим об’єктом є достатньо простим і 

заздалегідь відомим. При цьому, якщо він заданий у вигляді системного 

описування, то нескладно запрограмувати роботу системи управління шляхом 

введення в її пам’ять, наприклад, таблиці з урахуванням кодування входів і 

виходів, пов’язаних з контрольованим об’єктом. Кодування внутрішніх станів 

контрольованого об’єкта при цьому може бути довільним. Такі системи 

управління з жорстко заданою програмою знаходять останнім часом широке 

використання у вигляді медіаторів у TMN. 

За умови, що алгоритм управління не носить жорсткого характеру і під 

час прийняття рішення про видачу сигналів на об’єкт управління розв’язуються 

різноманітні оптимізаційні задачі, на першому етапі експериментальної 

перевірки системи здійснюється накопичення нової інформації про параметри 

контрольованого об’єкта. 

Прикладом задачі управління є поява на вході системи управління 

ситуації S(t), при якій на виході системи управління з’являється відповідне 

технологічно допустиме рішення V(t). При цьому доцільно реалізувати такий 

режим, щоб за наявності кількох допустимих рішень система управління 

вибирала найкраще з точки зору управління за критерієм Ф.  

Якщо при заданому Ф вибір рішень V(t) за вхідним впливом S(t) є 

однозначним і процес цього вибору відомий розробнику, то залишається тільки 

запрограмувати цей процес і занести його в пам’ять системи управління у 

вигляді таблиці, в лівій частині якої перелічені всі ситуації S(t), допустимі 
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технологією функціонування контрольованого об’єкта, а в правій – ті множини 

рішень, які технологічно допустимі за даної ситуації і з яких потрібно обрати 

найкраще з точки зору критерію управління Ф.  

Слід зазначити, що для будь-якого реального об’єкта управління розміри 

зазначеної таблиці є астрономічно великими. Отже, підхід, пов’язаний з 

уведенням у пам’ять системи управління зазначеної таблиці, є неефективним. 

Тому доцільно ввести в пам’ять системи управління дві моделі: об’єкта 

управління і прийняття рішень про управління.  

Модель об’єкта в пам’яті системи управління на етапі обчислення 

вихідних значень за результатами, отриманими з моделі прийняття рішень, має 

імітувати поведінку об’єкта, передбачаючи значення виходів цього об’єкта, які 

отримують внаслідок впливу на об’єкт системи управління (рис. 9).  
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Рис. 9. Модель об’єкта в пам’яті системи управління 

 

Ці передбачені значення виходів об’єкта, які створюють вектор [q1(t+1), 

q2(t+1), ..... , qn(t+1)],  подаються в модель прийняття рішень і одночасно на 

блок корекції.  

Блок корекції порівнює прогноз, що отримується від моделі об’єкта, з 

реальними значеннями виходу об’єкта, які з’являться внаслідок деяких 

керуючих впливів на об’єкт управління. Інформація про неузгодження прогнозу 

і реальності передається в модель прийняття рішень. Ця інформація створює 

вектор 1 2[ , ,..., ]h   . У разі потреби модель прийняття рішень здійснює 

коригування моделі об’єкта.  
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Розроблено модель контрольованого об’єкта за допомогою методів 

декомпозиції: користуючись апріорними відомостями про структуру об’єкта, 

процес синтезу моделі зводиться до визначення елементів об’єкта й 

установлення взаємозв’язку цих елементів в об’єкті. Приклад такої декомпозиції 

показаний на рис. 10, де модель із трьома входами та чотирма виходами 

представлена шістьома більш простими елементами. 
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Рис. 10. Приклад декомпозиції моделі об’єкта 

 

Якщо об’єкт складається з q підсистем, то її складність дорівнює сумі 

складностей цих підсистем, тобто 
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Вираз (9) не враховує труднощів, пов’язаних з поділом об’єкта на його 

складові. Всім цим вимогам задовольняють рівняння 
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Ціль декомпозиції моделі полягає у спрощенні синтезу моделі об’єкта 

шляхом її “розщеплення” на більш прості елементи. Цей процес обов’язково 

повинен супроводжуватись урахуванням апріорної інформації про структурні 

особливості об’єкта. 
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У результаті декомпозиції об’єкта на g елементів задача синтезу моделі 

об’єкта зводиться до g задач синтезу моделі кожного елемента, тобто до більш 

простих задач.  

Запропонована методика адаптивного управління інформаційними 

потоками мережі на основі автоматичного визначення пріоритетів 

інформаційних пакетів, що реалізується шляхом динамічної зміни таблиць 

інформаційних потоків, у процесі якої для кожного запису задається пріоритет 

за байтом ToS, забезпечує зменшення часу генерації команд управління на 

23 %. 

Отримання узагальненого критерію при оптимізації систем управління 

дає змогу визначати ефективні значення параметрів керованої мережі з 

врахуванням поставлених до них вимог. 

У четвертому розділі вирішується задача розробки методики визначення 

пропускної спроможності каналів системи управління. 

За прогнозом кількість керуючої інформації в системах управління 

інфокомунікаційними мережами різко зростає з наданням послуг, внаслідок 

чого система управління може поглинути основну мережу. Одним з головних 

завдань для системи управління такими мережами є визначення мінімально 

необхідної кількості керуючої інформації, яка повинна повністю забезпечити 

керуючу мережу належною точністю параметрів. Методики розрахунку 

пропускної спроможності каналів системи управління за обсягом керуючої 

інформації для інфокомунікаційних мереж немає. При експлуатації 

користуються тільки практичними методами, які дають змогу в окремих 

випадках зробити наближений розрахунок тих чи інших параметрів мережі. 

Тому в розділі запропоновано комбіновану структуру системи управління, яка 

забезпечує її функціонування одночасно в двох режимах. Перший режим – 

контроль параметрів інформаційної мережі, на основі чого система управління 

приймає ефективне рішення. Другий – дає змогу попередити аварійні ситуації 

шляхом проведення в системі управління аналізу деструктивних впливів та 

корегування параметрів мережі. 

Розроблена методика дає можливість знайти необхідний мінімум 

керуючої інформації, при якому параметри мережі забезпечуються з заданою 

точністю; при цьому система управління володіє як властивістю адаптивності 

до плинно спрогнозованих збурень, так і інваріантності до випадкових 

факторів. Розглянуто метод розрахунку пропускної спроможності каналів 

системи управління. 

Показано, що процес функціонування мережі в кожний момент часу t 

характеризується вектором змінних станів {x1(t), x2(t),…, xn(t)} або 

функціоналом Ф{x1(t), x2(t),…, xn(t)}. Вказані змінні станів є випадковими 

величинами зі своїми законами розподілу Р(хi).  

Управління мережею – процес приведення змінних стану мережі за 

заданий час з початкового стану до усталеного. Наприклад, хi – термін часу 

доставки інформації між двома вузлами мережі. Якість функціонування мережі 

характеризується середньою затримкою повідомлень, яка обчислюється 

середньою величиною затримки на всіх вузлах. Задача управління мережею 
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має на меті мінімізацію і підтримку на рівні, не більшому за задане середнє 

очікування і зменшення дисперсії середньої затримки повідомлень у мережі. 

Вимоги до точності управління мережею часто поєднуються з вимогами 

збільшення швидкодії. 

Процес управління мережею розглянуто як процес зменшення 

невизначеності стану мережі, що може бути чисельно представлено як зміна 

ентропії мережі в процесі управління, оскільки ентропія визначає відхилення 

параметрів мережі за такий проміжок часу. 

Відомо, що середня кількість інформації при передаванні сигналу 

дорівнює різниці ентропії розподілу ймовірностей цієї величини до і після 

отримання сигналу. Таким чином, визначивши зміну ентропії керованого 

процесу функціонування мережі в процесі управління, можна визначити 

кількість інформації, необхідну для отримання заданого відхилення ймовірності 

змінних стану мережі. 

Кожну сукупність значень параметрів інформаційної мережі можна 

розглядати як певний стан мережі. У теорії ймовірності та теорії інформації 

поняття ентропії було поширене на розподіл ймовірностей будь-яких змінних. 

Ентропія безперервного розподілу ймовірностей змінних х1, х2,…хn 

визначається виразом 

nnn dxdxxxxpxxxpH ,...,),...,,(log),...,,(... 12121  








,                   (14) 

 

де p(х1, х2,…,  хn) – густина ймовірностей. 

Теорія інформації розглядає ентропію розподілу ймовірностей в системах 

отримання і передачі інформації. При цьому вважається, що після отримання 

інформації про яку-небудь величину, розподіл ймовірності цієї величини, а 

отже, ентропія може суттєво змінитися. 

В теорії інформації поняттю ентропії надається значення “суб'єктивної” 

або відносної характеристики. Подібну ентропію названо інформаційною 

ентропією.  

Крім інформаційної ентропії для опису управління взаємодії елементів 

мережі, запропоновано застосовувати інше поняття ентропії, що 

характеризується не координатами множини елементів мережі, а обмеженим 

числом різних величин – координат. Цей вид ентропії названо ентропією 

розподілу ймовірностей координат керованого процесу, або просто ентропією 

процесу. 

Показано, що приріст (зменшення) ентропії буде визначатися як 
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,                             (15) 

де σі(t) – середньоквадратичні відхилення параметрів мережі в момент часу t; 

σi(t-1) – середньоквадратичні відхилення параметрів мережі в момент часу t-1. 

Для оцінки кількості інформації, яка передається в системі управління 

мережею, необхідно оцінити відношення дисперсій відхилення параметрів 
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повідомлень, що досліджуються в мережі в різних ситуаціях, а така оцінка 

може бути зроблена за вимогами до параметрів основної мережі.  

У розділі зазначено, що система управління інформаційною мережею 

повинна володіти як спроможністю адаптації до стійких плинних змін режиму, 

так і властивістю інваріантності, що дає змогу системі бути нечутливою до 

випадкових збурень. Отже, система управління повинна мати комбіновану 

структуру, яка забезпечує властивості адаптивності та інваріантності. 

Структура такої системи управління представлена на рис. 11. 

 

 

Рис. 11. Структура комбінованої системи управління 

 

Використовуючи оцінки інваріантності до , отримаємо вираз, що 

визначає необхідну кількість інформації Н: 
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де i – середньоквадратичні відхилення контрольованих параметрів 

інформаційної мережі від необхідних значень; 

i  –  середньоквадратична допустима похибка контрольованих параметрів 

інформаційної мережі від необхідних значень; ni ,1 ; 

К – коефіцієнт, який залежить від типу каналу зв'язку, що використовується.  

Тоді середня кількість інформації, яку необхідно передати в системі 

управління, повинна дорівнювати сумі виразів (15) і (16). При цьому 

забезпечуються як властивість адаптивності, так і інваріантності. 

Запропонована методика дає змогу знайти необхідний мінімум 

інформації, при якому параметри мережі матимуть допустиме відхилення від 

норми.  

З точки зору теорії інформації і динамічної точності необхідно, щоб 

система управління забезпечувала задану точність параметрів мережі при 

мінімальному обсязі керуючої інформації. Тому методика дає змогу визначити 
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нетрадиційним способом кількість керуючої інформації у системі управління 

будь-якої телекомунікаційної мережі.  

Таку оцінку за допомогою інших практичних методів майже неможливо 

отримати, оскільки обмежена кількість вихідних даних, особливо для мереж, на 

яких застосовуються різні технології. Практична цінність забезпечується 

можливістю врахування кількості керуючої інформації з переліком вимог до 

точності параметрів основної мережі. Така оцінка визначається дисперсією 

відхилення від математичного очікування. Чим більші вимоги до точності 

параметрів управляючої мережі, тим більша потрібна кількість керуючої 

інформації. 

У розділі представлено виконаний запропонованим способом розрахунок 

параметрів для системи управління реальною мережею.  

Процес радіозаглушення ліній радіозв’язку розглянуто як процес 

управління пропускною спроможністю каналу радіозв’язку. З позицій 

системного аналізу розглянуто питання обґрунтування та практичного 

використання математичних моделей процесу антагоністичного зіткнення 

учасників радіоелектронного конфлікту.  

Розроблена методика визначення кількості керуючої інформації та числа 

каналів з заданою пропускною спроможністю для системи управління 

забезпечують необхідну точність параметрів керованої мережі. Запропонована 

методика, на відміну від існуючих, дає змогу мінімізувати кількість керуючої 

інформації, що забезпечує ефективне управління при наявній пропускній 

спроможності каналів. 

Методика не залежить від характеру і кількості об`єктів управління та їх 

параметрів, а тому є універсальною, тобто придатною для будь-якого типу 

мережі. 

Вдосконалена комбінована структура системи управління (рис.11) 

забезпечує інваріантність системи до деструктивних впливів, що забезпечує 

ефективне функціонування мережі. 

У п’ятому розділі вирішується задача синтезу ефективного каналу для 

передачі керуючої інформації, яка складається з завдань двох типів. Перше – 

розглядає можливості застосування каналів передачі інформації користувачів 

мережі в якості каналу управління, що вирішується шляхом вибору такого 

каналу (з уже відомими інформаційними та ймовірнісними характеристиками), 

які найбільш відповідають вимогам каналу управління . Друге – розробка 

спеціальних каналів, яке у свою чергу поділяється на дві групи. До першої 

групи належить створення спеціального каналу управління в іншому 

цифровому каналі (що зводиться до підвищення завадостійкості за рахунок 

пропускної спроможності каналу, у якому створюється канал управління), до 

другої групи – створення спеціального каналу управління на основі 

аналогового каналу.  

У розділі представлено метод побудови цифрового каналу передачі 

керуючої інформації, який використовує багаточастотний груповий сигнал з 

ортогональними несучими. Це дає змогу забезпечити системі властивість 

інваріантності щодо завади типу нерівномірності амплітудно-частотної 
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характеристики, нелінійності фазочастотної характеристики, імпульсних завад, 

короткочасних переривань зв’язку. 

Розроблено універсальний алгоритм оптимального прийому за критерієм 

ідеального спостерігача для будь-яких систем багатопозиційних сигналів. 

Наприкінці тактового інтервалу n на виходах кожної пари кореляційних 

фільтрів формуються два значення кореляційних інтегралів (Х0n,Y0n) – проекцій 

вектора сигналу, прийнятого на тактовому інтервалі n на опорні коливання: 
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Алгоритм оптимального прийому за критерієм ідеального спостерігача 

для сигналів з рівними апріорними ймовірностями полягає в розрахунку 

відстані між прийнятим (X0n , Y0n) та варіантами переданого сигналу (Xj, Yj), 

виборі рішення на користь варіанта сигналу з найменшою відстанню.  

Для сигналів, представлених у вигляді проекцій на опорні гармоніки (17), 

алгоритм набуває наступного вигляду: 
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де Xj та Yj - проекції всіх сигналів сузір'я на опорні гармоніки. 

Отже, для оптимального прийому можливе використання сигналів з 

виходів пари активних фільтрів без яких-небудь додаткових перетворень. Для 

схеми прийняття рішень, що реалізує оптимальний прийом, необхідні зразки 

всіх сигналів сузір'я (Xj, Yj).  

Для формування зразків сигналів сузір'я з прийнятого сигналу 

скористаємося методами приведення прийнятого сигналу до одного із сигналів 

сузір'я та усереднення його оцінки для компенсації впливу завад. Для цього, 

використовуючи значення сигналу an-1cos(ωt+∆φn-1), на користь якого 

демодулятором було прийняте рішення на попередньому тактовому інтервалі, 

обчислюються проекції сигналу X1 та Y1 згідно з (19): 
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де  аj – амплітуди варіантів сигналів сузір’я; 

Δφn-1 – різниця фаз між зразками приведеного сигналу і сигналу, на користь 

якого демодулятором було прийняте рішення на тактовому інтервалі n-1. 

Оскільки співвідношення амплітуд an-1/aj і різниці фаз між приведеним 

сигналом та всіма іншими сигналами сузір'я постійні і заздалегідь відомі, то 

схема виділення приведеного сигналу реалізується за допомогою таблиці, 

наведеної в дисертації. Вибір цих значень залежить від рішення, прийнятого 

демодулятором на попередньому тактовому інтервалі.  

Відзначимо, що при демодуляції використовуються не абсолютні 

значення амплітуд сигналів, а їхні відношення, що не залежать від загасання 

сигналу. Потім значення (X1,Y1) усереднюються у суматорах – накопичувачах 

на М останніх тактових інтервалах методом зсувного вікна. Усереднення за 

рівняннями (19) дає змогу одержати максимально правдоподібні оцінки (X1, Y1) 

із суміші корисного сигналу з гаусовським шумом: 
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Очевидно, що чим більше число інтервалів усереднення М, тим більша 

точність оцінки при умовах стаціонарності ймовірнісних характеристик 

каналу за проміжок часу Δt=Мn. Приймаючи М рівним числу визначених 

тактових інтервалів – n, після нескладних перетворень одержуємо 

рекурентний алгоритм роботи суматорів для каналу зі стаціонарними 

параметрами: 
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Зі значень усереднених проекцій приведеного сигналу у залежності від 

характеристик каналу формуються усереднені проекції X1 та Y1 всіх інших 

сигналів сузір'я: 
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де  а1 - амплітуда першого варіанта сигналу (пілот-сигналу). 

За представленим алгоритмом розраховано завадостійкість системи 

передачі управляючої інформації для різноманітних відношень сигнал/шум та 

систем багатопозиційних сигналів. Запропоновано адекватні ефективні коди. 

Показано, що використання функцій втрат, незалежних від переданого  

x(t ,r) і прийнятого x'(t ',r') сигналів, в якості міри ефекту вибору заданого 

правила кодування і рішення для дискретного каналу зв'язку систем передачі 

інформації виявляється не зовсім коректним.  

Причина цьому криється в призначенні подібних систем, що зводиться до 

необхідності доставки до одержувача не просто достовірної, а й своєчасної 

інформації. Тобто при прийнятті рішення важлива не просто оптимальність 

ступеня точності відтворених повідомлень та їх кількості, а деякий 

інтегральний показник, що характеризує процес передачі.  

Так, якщо прийняття рішення здійснюється згідно з правилом, що 

гарантує мінімальну в певному сенсі похибку відтворення переданих даних, то, 

оскільки рішення виявляються все ж неточні внаслідок стохастичної природи 

передаваних сигналів і завад, для достовірності після прийняття рішення 

необхідна додаткова інформація, яка б давала змогу точно вказати, наскільки 

прийнята інформація спотворена.  

Таким чином, необхідно задіяти додатковий ресурс, наприклад часовий, 

для передачі цієї інформації, причому гарантувати, що необхідний ресурс 

виявиться мінімальним, неможливо, оскільки прийняття рішення базується на 

принципі мінімальних спотворень. Отже, може виявитися, що вимога 

своєчасності передачі інформації не виконується. З іншого боку, зменшення 

обсягу одночасно передаваних даних з метою підвищення достовірності є не 

завжди можливою альтернативою, оскільки при цьому також може не 

виконуватися вимога своєчасності доставки повідомлень.  

У результаті прийняте рішення має приводити не просто до схожості в 

певному сенсі переданої і одержаної інформації, а до мінімізації невизначеності 

(недостовірності) повідомлення джерела x. Саме така міра якості прийняття 

рішень є найбільш доцільною, оскільки дає змогу врахувати як своєчасність, 

так і достовірність передаваного повідомлення в цілому. 

Вдосконалена методика синтезу ефективного каналу для передачі 

керуючої інформації дає змогу забезпечити достовірність та своєчасність 

надходження керуючої інформації до елементів інфокомунікаційної мережі.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі на базі виконаних наукових досліджень вирішено 

актуальну наукову проблему розробки методології управління 

інфокомунікаційними мережами зі змінними структурами в умовах 

деструктивних впливів для забезпечення їх ефективного функціонування, що 

має важливе наукове і практичне значення. 

Основні результати роботи полягають у наступному: 

1. Запропоновано метод ситуаційного управління інфокомунікаційними 

мережами зі змінними структурами, заснований на побудові адаптивної 

стратегії управління, здатний забезпечити визначену завадостійкість передачі 

інформації в умовах деструктивних впливів . 

2. Запропоновано модель прийняття рішення, засновану на урахуванні 

тенденцій змінювання вихідних параметрів, яка дає змогу забезпечити 

визначені показники якості мережі в умовах деструктивних впливів.  

3. Розроблено методику адаптивного управління інформаційними 

потоками мережі на основі автоматичного визначення пріоритетів 

інформаційних пакетів, що реалізується шляхом динамічної зміни таблиць 

інформаційних потоків, у процесі якої для кожного запису задається пріоритет 

за байтом ToS, яка забезпечує зменшення часу генерації команд управління  

на 23 %. 

4. Розроблено методику визначення кількості керуючої інформації та 

числа каналів з заданою пропускною спроможністю для системи управління, 

які зменшують відхилення параметрів керованої мережі від норми. 

Запропонована методика, на відміну від існуючих, дає змогу мінімізувати 

кількість керуючої інформації, що забезпечує ефективне управління при 

наявній пропускній спроможності каналів. 

5. Вдосконалена комбінована структура системи управління забезпечує 

інваріантність системи до деструктивних впливів, що забезпечує ефективне 

функціонування мережі. 

6. Вдосконалено методику синтезу ефективного каналу для передачі 

керуючої інформації, що дає змогу зменшити ймовірність помилки в 1,8 разу. 

Розроблені метод, модель, структура системи та сукупність методик 

формують Методологію управління інфокомунікаційними мережами зі 

змінними структурами в умовах деструктивних впливів, що визначено метою 

дисертаційного дослідження. Таким чином, поставлені наукові задачі вирішені 

в повному обсязі, мета дослідження досягнута. 

Сукупність здобутих у дисертаційній роботі наукових результатів дала 

можливість вирішити наукову проблему створення методології управління 

інфокомунікаційними мережами зі змінними параметрами в умовах 

деструктивних впливів. 
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Крючкова Л. П. Методологія управління інфокомунікаційними 

мережами зі змінними структурами в умовах деструктивних впливів – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. – Державний  

університет телекомунікацій, Київ, 2017. 

В дисертаційній роботі вирішено наукову проблему розробки методології 

управління інфокомунікаційними мережами зі змінними структурами в умовах 

деструктивних впливів для забезпечення їх ефективного функціонування, яка є 

актуальною та має важливе наукове і практичне значення. 

Запропоновано метод ситуаційного управління інфокомунікаційними 

мережами зі змінними структурами, заснований на побудові адаптивної 

стратегії управління та модель прийняття рішення, засновану на урахуванні 

тенденцій змінювання вихідних параметрів, які дають змогу забезпечити 

визначені показники якості мережі в умовах деструктивних впливів.  

Розроблено методику адаптивного управління інформаційними потоками 

на основі автоматичного визначення пріоритетів інформаційних пакетів 

шляхом динамічної зміни таблиць інформаційних потоків, у процесі якої для 

кожного запису задається пріоритет за байтом ToS. Розроблено модель об’єкта 

управління за допомогою методу декомпозиції.  

Дістала подальшого розвитку методика визначення кількості керуючої 

інформації та числа каналів з заданою пропускною спроможністю для системи 

управління, які забезпечують допустиме відхилення параметрів від норми. 

Запропонована методика, на відміну від існуючих, дає змогу мінімізувати 

кількість керуючої інформації, що забезпечує ефективне управління при 

наявній пропускній спроможності каналів.  

Обґрунтовано структуру і параметри системи управління. Вдосконалено 

комбіновану структуру системи управління, яка забезпечує інваріантність 

інфокомунікаційної мережі до деструктивних впливів.  

Вдосконалено методику синтезу ефективного каналу для передачі 

керуючої інформації, що дає змогу забезпечити достовірність та своєчасність 

надходження керуючої інформації до вузлових та мережевих ресурсів 

інфокомунікаційної мережі. 

Ключові слова: інфокомунікаційна мережа, система управління, 

самоорганізація, деструктивні впливи, завадостійкість, інформація, ентропія.  
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сетями с изменяющимися структурами в условиях деструктивных 

воздействий – На правах рукописи  

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.12.02 – телекоммуникационные системы и сети. – 

Государственный университет телекоммуникаций, Киев, 2017. 

 

В диссертационной работе решена научная проблема разработки 

методологии управления инфокоммуникационными сетями с изменяющимися 

структурами в условиях деструктивных воздействий для обеспечения их 

эффективного функционирования, которая является актуальной и имеет важное 

научное и практическое значение. 

Предложены метод ситуационного управления инфокоммуникационными 

сетями с изменяющимися структурами в условиях деструктивных воздействий, 

основанный на построении адаптивной стратегии управления, и модель 

принятия решения, основанную на учете тенденций изменения выходных 

параметров, которые позволяют обеспечить определенные показатели качества 

сети в условиях деструктивных воздействий. 

Разработана методика адаптивного управления информационными 

потоками на основе автоматического определения приоритетов 

информационных пакетов путем динамического изменения таблиц 

информационных потоков, в процессе которой для каждой записи задается 

приоритет по байту ToS. Разработана модель объекта управления с помощью 

метода декомпозиции. 

Получила дальнейшее развитие методика определения количества 

управляющей информации и числа каналов с заданной пропускной 

способностью для системы управления, которые обеспечивают допустимое 

отклонение параметров от нормы. Предложенная методика, в отличие от 

существующих, позволяет минимизировать количество управляющей 

информации, что обеспечивает эффективное управление при имеющейся 

пропускной способности каналов. 

Обосновано структуру и параметры системы управления. 

Усовершенствована комбинированная структура системы управления, которая 

обеспечивает инвариантность системы к деструктивным воздействиям. 

Усовершенствована методика синтеза эффективного канала для передачи 

управляющей информации, которая позволяет обеспечить достоверность и 

своевременность поступления управляющей информации к узловым и сетевым 

ресурсам инфокоммуникационной сети. 

Ключевые слова: инфокоммуникационная сеть, система управления, 

самоорганизация, деструктивные воздействия, помехозащищенность, 

информация, энтропия. 
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ANNOTATION 

Kryuchkova L. P. Management methodology for infocommunication 

structure-varying networks with destructive influences. Retaining manuscript 

rights. 

Thesis submitted to the State University of Telecommunications for a doctoral 

degree in Engineering Sciences, in the Faculty of Telecommunication Systems and 

Networks, specialty 05.12.02. Kyiv, 2017. 
 

This thesis solves the scientific problem of developing a management 

methodology for infocommunication structure-varying networks with destructive 

influences in order to ensure their effective functioning. This problem has scientific 

and practical relevance. 

We completed a comparative analysis of the methods for designing control 

systems of infocommunication networks affiliated with the global information 

infrastructure, which is being implemented in telecommunication networks. 

We developed the structure of the service management system in the 

infocommunication networks. Information exchange is based on the object oriented 

approach "Manager" - "Agent" - "Object". This structure allows us to manage a 

infocommunication network with a wide range of services and to meet various user 

requirements. 

We performed a selection of the main criteria that have the greatest impact on the 

quality of management systems of infocommunication networks. These include: the 

amount of control information that provides the necessary accuracy for the main 

parameters of managed networks; the reliability of the control information; the delay 

time. 

 We proposed a method for the situational management of infocommunication 

structure-varying networks under deleterious conditions, based on the design of 

adaptive management strategy and decision-making model that account for changing 

trends in unmanaged and output parameters in order to ensure acceptable quality of 

service. 

We developed a methodology for the adaptive control of the network flow based 

on automatic network packet prioritization. This methodology involves dynamically 

changing network flow tables, and using a given type-of-service ToS byte for each 

entry. We also designed a method for the structural synthesis of the controlled 

object’s model stemming from its decomposition. 

We developed a method to provide the necessary accuracy of the parameters of 

the managed networks, involving the calculation of the amount of control information 

and of the number of channels with a predetermined bandwidth in their management 

systems. The proposed technique, unlike the state of the art, aims to minimize the 

amount of control information that provides effective control over the available 

channel capacity. 
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In this work, the structure and the parameters of the control system have been 

justified. We also improved the structure of the control system that ensures the 

robustness of the system to negative influences. 

The method for synthesizing an effective channel for the transmission of control 

information described in this work allows to ensure the reliability and timeliness of 

management information across infocommunication networks. 

A method has been proposed to design an effective channel for the transmission 

of digital control information based on the multiposition of multifrequency 

orthogonal frequency-division multiplexing signals that implements optimal 

reception by a maximum a posteriori probability criterion for different signal 

systems. 

We developed algorithms for the coherent processing of various multi-position 

signals with amplitude and phase modulation, focusing on effective digital 

implementations. We defined optimal reception algorithms suitable for the 

implementation of a transmission system working with a wide range of multiposition 

signals. 

This work further improves the existing methodologies and the calculation 

algorithms for noise immunity in transmission systems of control information with a 

given signal-to-noise ratio at the demodulator’s input. From these, we calculated the 

noise immunity characteristics of transmission systems for various multiposition 

signals systems. The developed methodology allows for a more efficient management 

of infocommunication structure-varying networks under negative influences. 

The research results of this thesis are used in the research work "Management 

System of the Telecommunication Network" - the State University of 

Telecommunications and allow to implement an effective control system for 

infocommunication networks. 

The theoretical and practical results found in this thesis are used in the 

educational process at the State University of Telecommunications. 

Keywords: infocommunication network, management system, self-organization, 

destructive impact, noise immunity, information, entropy. 
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