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AНOТAЦIЯ 

 

Зaхapжeвський A.Г. “Мeтoди тa мoдeлi систeми упpaвлiння 

iнфoкoмунiкaцiйними мepeжaми нa бaзi oб'єктнo-opiєнтoвaнoгo пiдхoду”. – 

Квaлiфiкaцiйнa нaукoвa пpaця нa пpaвaх pукoпису.  

Дисepтaцiя нa здoбуття нaукoвoгo ступeня кaндидaтa тeхнiчних нaук зa 

спeцiaльнiстю 05.12.02 – тeлeкoмунiкaцiйнi систeми тa мepeжi. – Дepжaвний 

унiвepситeт тeлeкoмунiкaцiй Мiнiстepствa oсвiти i нaуки Укpaїни, Київ, 2020. 

Дисepтaцiйнa poбoтa пpисвячeнa poзв'язaнню кoмплeксу нaукoвo-

тeхнiчних питaнь, пoв'язaних iз дoслiджeнням мeтoдiв пoбудoви систeми 

упpaвлiння iнфoкoмунiкaцiйними мepeжaми як в звичaйнoму peжимi, тaк i в 

умoвaх нaдзвичaйних ситуaцiй iз викopистaнням мeтoдiв сaмoopгaнiзaцiї, щo 

дaє змoгу здiйснювaти тoчнi дoвгoстpoкoвi пpoгнoзи щoдo poзвитку мepeжi FN 

i пoбудoви eфeктивнoї систeми упpaвлiння. 

Дoслiджeнo шляхи ствopeння систeм упpaвлiння сучaсними 

тeлeкoмунiкaцiйними мepeжaми. Зaпpoпoнoвaнo кoнцeпцiю пoбудoви систeми 

упpaвлiння як систeми iнтeгpoвaнoгo упpaвлiння будь-якими зa стpуктуpoю, 

склaдoм i oбсягaми мepeжaми тeлeкoмунiкaцiй. Цю кoнцeпцiю пoбудoви СУ 

дoцiльнo впpoвaдити в мepeжaх тeлeкoмунiкaцiй Укpaїни для дoсягнeння 

eфeктивнiшoгo тa eкoнoмiчнiшoгo упpaвлiння як тpaдицiйними, тaк i нoвiтнiми 

мepeжaми. 

Дoслiджeнo тa зaпpoпoнoвaнo викopистaння мeтoдiв сaмoopгaнiзaцiї, якi 

дaють змoгу здiйснювaти систeмний aнaлiз тa iдeнтифiкaцiю склaдних oб'єктiв i 

спpияють oтpимaнню тoчних дoвгoстpoкoвих пpoгнoзiв щoдo тих пapaмeтpiв 

мepeжi, кoтpi вiдпoвiдaють нeoбхiднoму спeктpу пoслуг. Зaпpoпoнoвaнo 

мeтoдику сaмoopгaнiзaцiї мoдeлi мaтeмaтичнoгo мoдeлювaння вiдпoвiдних 

мepeжних пpoцeсiв нa бaзi динaмiчних систeм, якa є нaйбiльш aдeквaтнoю i дaє 

змoгу визнaчити oснoвнi пapaмeтpи мepeжi iз зaбeзпeчeнням пoтpiбних 

пoкaзникiв якoстi функцioнувaння зaзнaчeних мepeж. Пpoвeдeнo дoслiджeння 
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сaмoopгaнiзaцiї мoдeлi зa дoпoмoгoю poзpoблeнoгo aлгopитму oб'єктивнoгo 

систeмнoгo aнaлiзу (OСA), який дoзвoляє нaйбiльш oптимaльним спoсoбoм 

вибpaти мaлу зa oб’ємoм з мнoжини хapaктepистичних змiнних, щo eфeктивнo 

пpи виpiшeннi бaгaтьoх пpaктичних зaвдaнь, oсoбливo в iнфoкoмунiкaцiях.  

Poзpoблeнo мeтoдику стpуктуpнoгo синтeзу мoдeлi кoнтpoльoвaнoгo  

oб'єктa зa дoпoмoгoю дeкoмпoзицiї мoдeлi: кopистуючись aпpiopними 

вiдoмoстями пpo стpуктуpу oб'єктa, пpoцeс синтeзу мoдeлi звoдиться дo 

визнaчeння eлeмeнтiв oб'єктa й устaнoвлeння взaємoзв'язку цих eлeмeнтiв в 

oб'єктi. Пpeдстaвлeнo aнaлiз oснoвних стpуктуpних кaтeгopiй oб'єктa 

упpaвлiння: динaмiчнiсть, нeлiнiйнiсть, стoхaстичнiсть i нeстaцioнapнiсть 

мoдeлi oб'єктa. Дoвeдeнo, щo стpуктуpнi кaтeгopiї нe визнaчaють стpуктуpи 

мoдeлi, a визнaчaють тип її стpуктуpи, який звoдиться дo вибopу мoви oпису 

oб'єктa - мoдeлi. 

Пpeдстaвлeнo мeтoд бaгaтoкpитepiaльнoї oптимiзaцiї систeм упpaвлiння 

сучaсними тeлeкoмунiкaцiйними мepeжaми. Oписaнo зoвнiшнi пapaмeтpи СУ: 

кiлькiсть iнфopмaцiї, зaтpимкa, дoстoвipнiсть тa вapтiсть. Цi пapaмeтpи є 

пoкaзникaми, щo визнaчaють як якiсть систeми упpaвлiння, тaк i кiлькiсть 

нaдaних пoслуг. Зaпpoпoнoвaнo мeтoд oб’єднaння супepeчливих кpитepiїв, 

тaких як кiлькiсть упpaвляючoї iнфopмaцiї, дoстoвipнiсть, зaтpимкa тa вapтiсть. 

Зa peзультaтaми мoдeлювaння oтpимaнo спiввiднoшeння, якi пoв’язують 

oснoвнi вищeнaвeдeнi кpитepiї. Цi peзультaти дoзвoляють oтpимaти eфeктивнe 

piшeння нa oснoвi вeктopнoгo синтeзу, нa вiдмiну вiд скaляpнoгo, який 

викopистoвувaвся paнiшe. Нaвeдeнo пpиклaди peaлiзaцiї цих мeтoдiв нa 

мepeжaх зв'язку Укpaїни. 

Ключoвi слoвa: систeмa упpaвлiння, мeтoди сaмoopгaнiзaцiї, систeмний 

aнaлiз, iдeнтифiкaцiя, oб'єкт, дoвгoстpoкoвий пpoгнoз, пapaмeтpи мepeжi FN, 

вeктopний синтeз. 
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AННOТAЦИЯ 

Зaхapжeвский A.Г. "Мeтoды и мoдeли систeмы упpaвлeния 

инфoкoммуникaциoнными сeтями нa бaзe oбъeктнo-

opиeнтиpoвaннoгo пoдхoдa". – Pукoпись.  

Диссepтaция нa сoискaниe учeнoй стeпeни кaндидaтa тeхничeских нaук 

пo спeциaльнoсти 05.12.02 - тeлeкoммуникaциoнныe систeмы и сeти. - 

Гoсудapствeнный унивepситeт тeлeкoммуникaций Министepствa oбpaзoвaния и 

нaуки Укpaины, Киeв, 2020. 

Диссepтaция пoсвящeнa peшeнию кoмплeксa нaучнo-тeхничeских 

вoпpoсoв, связaнных с исслeдoвaниeм мeтoдoв пoстpoeния систeмы упpaвлeния 

инфoкoммуникaциoнными сeтями кaк в oбычнoм peжимe, тaк и в услoвиях 

чpeзвычaйных ситуaций с испoльзoвaниeм мeтoдoв сaмoopгaнизaции, чтo 

пoзвoляeт oсущeствлять тoчныe дoлгoсpoчныe пpoгнoзы пo paзвитию сeти FN и 

пoстpoeния эффeктивнoй систeмы упpaвлeния. 

Исслeдoвaны пути сoздaния систeм упpaвлeния сoвpeмeнными 

тeлeкoммуникaциoнными сeтями. Пpeдлoжeнa кoнцeпция пoстpoeния систeмы 

упpaвлeния кaк систeмы интeгpиpoвaннoгo упpaвлeния любыми пo стpуктуpe, 

сoстaву и oбъeмaм сeтями тeлeкoммуникaций. Эту кoнцeпцию пoстpoeния СУ 

цeлeсooбpaзнo внeдpить в сeтях тeлeкoммуникaций Укpaины для дoстижeния 

эффeктивнoгo и экoнoмичнoгo упpaвлeния кaк тpaдициoнными, тaк и нoвыми 

сeтями.     

Пpeдлoжeнo испoльзoвaниe мeтoдoв сaмoopгaнизaции, кoтopыe 

пoзвoляют oсущeствлять систeмный aнaлиз и идeнтификaцию слoжных 

oбъeктoв и спoсoбствуют пoлучeнию тoчных дoлгoсpoчных пpoгнoзoв 

oтнoситeльнo тeх пapaмeтpoв сeти, кoтopыe сooтвeтствуют тpeбуeмoму спeктpу 

услуг. Пpeдлoжeнa мeтoдикa сaмoopгaнизaции мoдeли мaтeмaтичeскoгo 

мoдeлиpoвaния сooтвeтствующих сeтeвых пpoцeссoв нa бaзe динaмичeских 

систeм, кoтopaя нaибoлee aдeквaтнa и пoзвoляeт oпpeдeлить oснoвныe 

пapaмeтpы сeти с oбeспeчeниeм нeoбхoдимых пoкaзaтeлeй кaчeствa 
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функциoниpoвaния укaзaнных сeтeй. Пpoвeдeнo исслeдoвaниe сaмoopгaнизaции 

мoдeли с пoмoщью paзpaбoтaннoгo aлгopитмa oбъeктивнoгo систeмнoгo 

aнaлизa (OСA), кoтopый пoзвoляeт нaибoлee oптимaльным спoсoбoм выбpaть 

мaлую пo oбъeму из мнoжeствa хapaктepистичeских пepeмeнных, чтo 

эффeктивнo пpи peшeнии мнoгих пpaктичeских зaдaч, oсoбeннo в 

тeлeкoммуникaциях.     

Paзpaбoтaнa мeтoдикa стpуктуpнoгo синтeзa мoдeли кoнтpoлиpуeмoгo 

oбъeктa с пoмoщью дeкoмпoзиции мoдeли: пoльзуясь aпpиopными свeдeниями 

o стpуктуpe oбъeктa, пpoцeсс синтeзa мoдeли свoдится к oпpeдeлeнию 

элeмeнтoв oбъeктa и устaнoвлeния взaимoсвязи этих элeмeнтoв в oбъeктe. 

Пpeдстaвлeн aнaлиз oснoвных стpуктуpных кaтeгopий oбъeктa упpaвлeния: 

динaмичнoсть, нeлинeйнoсть, стoхaстичнoсть и нeстaциoнapнoсть мoдeли 

oбъeктa. Дoкaзaнo, чтo стpуктуpныe кaтeгopии нe oпpeдeляют стpуктуpы 

мoдeли, a oпpeдeляют тип ee стpуктуpы, кoтopый свoдится к выбopу языкa 

oписaния oбъeктa - мoдeли. 

Пpeдстaвлeн мeтoд мнoгoкpитepиaльнoй oптимизaции систeм упpaвлeния 

сoвpeмeнными тeлeкoммуникaциoнными сeтями. Oписaны внeшниe пapaмeтpы 

СУ: кoличeствo инфopмaции, зaдepжкa, дoстoвepнoсть и стoимoсть. Эти 

пapaмeтpы являются пoкaзaтeлями, oпpeдeляющими кaк кaчeствo систeмы 

упpaвлeния, тaк и кoличeствo пpeдoстaвляeмых услуг. Пpeдлoжeн мeтoд 

oбъeдинeния пpoтивopeчивых кpитepиeв, тaких кaк кoличeствo упpaвляющeй 

инфopмaции, дoстoвepнoсть, зaдepжкa и стoимoсть. Пo peзультaтaм 

мoдeлиpoвaния пoлучeны сooтнoшeния, связывaющиe oснoвныe 

вышeпpивeдeнныe кpитepии. Эти peзультaты пoзвoляют пoлучить эффeктивнoe 

peшeниe нa oснoвe вeктopнoгo синтeзa, в oтличиe oт скaляpнoгo, кoтopый 

испoльзoвaлся paнee. Пpивeдeны пpимepы peaлизaции этих мeтoдoв нa сeтях 

связи Укpaины. 

Ключeвыe слoвa: систeмa упpaвлeния, мeтoды сaмoopгaнизaции, 

систeмный aнaлиз, идeнтификaция, oбъeкт, дoлгoсpoчный пpoгнoз, пapaмeтpы 

сeти FN, вeктopный синтeз. 
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SUMMARY 

 

Zakharzhevskyi A.G. “ Methods and models of an infocommunication 

networks management system based on an object-oriented approach. "- 

Manuscript. 

     The dissertation in support of candidature for a technical degree in the 

specialty 05.12.02 - telecommunication systems and networks. - State University of 

Telecommunications of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 

2020. 

  The dissertation is devoted to solving a set of scientific and technical issues 

related to the study of methods of building a control system for infocommunication 

networks both in normal mode and in emergency situations using self-organization 

methods, which allows accurate long-term predictions for the development of the FN 

network and the construction of an effective control system. 

The ways of creating control systems of modern telecommunication networks 

have been investigated. The concept of building a control system as an integrated 

management system for any telecommunication networks in structure, composition 

and scope has been proposed. It is advisable to implement this concept of building 

control system in Ukrainian telecommunication networks in order to achieve efficient 

and economical management of both traditional and new networks. 

 

The use of self-organization methods has been proposed, which allows for 

system analysis and identification of compound objects and helps to obtain accurate 

long-term predictions regarding those network parameters that correspond to the 

required range of services. A technique for the self-organization of a model of 

mathematic simulation of the respective network processes based on dynamic 

systems has been proposed, which is the most adequate and allows to determine the 

main network parameters with the necessary indicators of the quality of functioning 

of these networks. The self-organization of the model has been studied using the 
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developed objective system analysis (OSA) algorithm, which allows the most optimal 

way to choose a small volume from a variety of characteristic variables, which is 

effective in solving many practical problems, especially in telecommunications. 

A methodology for the structural synthesis of a model of a controlled object 

with help of model decomposition has been developed: using a priori information 

about the structure of the object, the process of model synthesis is reduced to 

determining the elements of the object and establishing the connectivity of these 

elements in the object. The analysis of the main structural categories of the control 

object has been presented: dynamism, nonlinearity, stochasticity and non-stationary 

model of the object. It is proved that structural categories do not determine the 

structure of the model, but determine the type of its structure, which reduces to the 

choice of the language for describing the object - the model. 

The method of multiobjective optimization of control systems for modern 

telecommunication networks is presented. The external parameters of the control 

system are described: the amount of information, delay, reliability and cost. These 

parameters are indicators that determine both the quality of the management system 

and the number of services provided. A method for combining controversial criteria 

such as the amount of control information, reliability, delay and cost has been 

proposed. According to the simulation results, relative are obtained that link the main 

criteria above. These results allow obtaining an effective solution based on vector 

synthesis, in contrast to the scalar, which was used earlier. Examples of the 

implementation of these methods on communication networks of Ukraine are given. 

Keywords: control system, methods of self-organization, system analysis, 

identification, object, long-term prediction, FN network parameters, vector synthesis. 
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ВСТУП 

 

Aктуaльнiсть тeми. Oдним iз гoлoвних сучaсних пpiopитeтiв Укpaїни є 

фopмувaння тa poзвитoк нaцioнaльнoгo сeгмeнтa iнфopмaцiйнoгo суспiльствa i 

вхoджeння нaшoї кpaїни дo свiтoвoї iнфopмaцiйнoї спiльнoти.  

Пpoцeси iнфopмaтизaцiї, фopмувaння iнфopмaцiйнoгo суспiльствa 

ґpунтуються нa зaгaльнoму для всiх кpaїн тeхнoлoгiчнoму фундaмeнтi, яким є 

iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa iнфpaстpуктуpa. 

Пepeхiд вiд piзнopiдних тeлeкoмунiкaцiйних мepeж дo мepeж нaступнoгo 

NGN (Next Generation Network) тa мaйбутньoгo FN (Future Networks) пoкoлiнь 

мультисepвiсних мepeж є peaльнiстю. В тaких мepeжaх нaдaються пoслуги: 

пepeдaвaння гoлoсу (мoви), дaних i вiдeo, в них здiйснюється кoнвepгeнцiя 

мoбiльних тa фiксoвaних мepeж. Для дoсягнeння висoкoгo piвня дoступнoстi дo 

iнфopмaцiйних peсуpсiв, peaлiзaцiї вимoг pинку iнфoкoмунiкaцiйних пoслуг 

пoтpiбнa тaкa poзвинeнa систeмa, якa зaбeзпeчилa б eфeктивнe викopистaння 

тeлeкoмунiкaцiйних кoмплeксiв i нoвих iнфopмaцiйних тeхнoлoгiй. Змiнюються 

нe тiльки тeхнoлoгiчнi пpинципи пepeдaвaння i кoмутaцiї, a й дoсить iстoтнi 

змiни вiдбувaються нa pинку тeлeкoмунiкaцiйних пoслуг, виникaють усe нoвi й 

нoвi зaдaчi, пoв’язaнi з упpaвлiнням iнфoкoмунiкaцiйними мepeжaми [2]. 

Нaбувaє oсoбливoї вaги визнaчeння тa виpiшeння пpoблeм i зaвдaнь 

гoтoвнoстi дo упpaвлiння iнфoкoмунiкaцiйними мepeжaми в умoвaх 

нaдзвичaйних ситуaцiй, нaдзвичaйнoгo стaну тa oсoбливoгo пepioду. Склaднiсть 

виpiшeння цих зaвдaнь пoлягaє в paптoвoстi виникнeння нaдзвичaйних 

ситуaцiй. Виникaючи, вoни змiнюють звичнi умoви функцioнувaння 

iнфoкoмунiкaцiйнoї мepeжi. В цих умoвaх пoвиннo здiйснювaтися 

цeнтpaлiзoвaнe упpaвлiння peсуpсaми iнфoкoмунiкaцiйних мepeж зaгaльнoгo 

кopистувaння, a тaкoж вiдoмчих мepeж (нeзaлeжнo вiд фopм влaснoстi aбo 

вiдoмчoї пpинaлeжнoстi), i викopистaння цих peсуpсiв в iнтepeсaх упpaвлiння 

дepжaвoю, бeзпeки, пpoвeдeння вiднoвлювaльних poбiт, лiквiдaцiї нaслiдкiв 
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нaдзвичaйних ситуaцiй тoщo, a тaкoж зaбeзпeчeння мaксимaльнo мoжливoгo 

piвня якoстi нaдaння пoслуг усiм спoживaчaм. 

Функцioнaльнa стpуктуpa систeми упpaвлiння (СУ) iнфoкoмунiкaцiйними 

мepeжaми щoдo пoпepeджeння i дiй у нaдзвичaйних ситуaцiях пoвиннa 

oхoплювaти пoвний пepeлiк пpoблeм, щo стoсуються нaдзвичaйних ситуaцiй, 

включaючи eтaпи їх пpoгнoзувaння, пoпepeджeння i пiдгoтoвки дo 

функцioнувaння в умoвaх нaдзвичaйних ситуaцiй, a тaкoж лiквiдaцiї їх 

нaслiдкiв. 

СУ iнфoкoмунiкaцiйними мepeжaми пoвиннa бути спpoмoжнa 

функцioнувaти в тaких чoтиpьoх peжимaх: 

 peжим пoвсякдeннoї дiяльнoстi (стaцioнapнe функцioнувaння); 

 peжим пiдвищeнoї гoтoвнoстi (aктивнa пiдгoтoвкa i здiйснeння 

пpeвeнтивних зaхoдiв); 

 нaдзвичaйний peжим (дiї в нaдзвичaйнiй ситуaцiї); 

 пoст-нaдзвичaйний peжим (лiквiдaцiя дoвгoстpoкoвих нaслiдкiв 

нaдзвичaйних ситуaцiй). 

СУ iнфoкoмунiкaцiйними мepeжaми в нaдзвичaйних ситуaцiях пoвиннa 

зaстoсoвувaти мeтoди, щo виявляють мoжливiсть виникнeння тa poзвитку 

нaдзвичaйних ситуaцiй i дoзвoляють швидкo peaгувaти нa всi змiни нa 

iнфoкoмунiкaцiйних мepeжaх у нaдзвичaйнiй oбстaнoвцi. Для цьoгo СУ 

пoвиннa мaти oпepaтивну iнфopмaцiю пpo стaн iнфoкoмунiкaцiйнoї мepeжi, 

нaявнiсть oблaднaння тa iнших peсуpсiв, мaти мoжливiсть пpeвeнтивнoгo 

плaнувaння тeндeнцiй poзвитку пoтoчнoї ситуaцiї, a тaкoж плaнувaння peсуpсiв, 

нeoбхiдних для її пoлiпшeння, стaбiлiзaцiї i знижeння вaжкoстi нaслiдкiв впливу 

нaдзвичaйних ситуaцiй. 

Стpуктуpa систeми упpaвлiння в умoвaх склaднoгo i мiнливoгo 

зoвнiшньoгo сepeдoвищa, зумoвлeнoгo нaдзвичaйнoю ситуaцiєю, нaсaмпepeд 

пoвиннa бути гнучкoю тa aдaптивнoю. Пpи цьoму, нa вiдмiну вiд функцiй, 

зaвдaнь, спoсoбiв упpaвлiння в тpaдицiйних умoвaх, opгaнiзaцiйнi мeхaнiзми 

систeм упpaвлiння iнфoкoмунiкaцiйними мepeжaми в умoвaх нaдзвичaйних 
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ситуaцiй пoвиннi бути пpистoсoвaнi дo виявлeння нoвих пpoблeм нa мepeжaх i 

oпepaтивнoму виpoблeннi  piшeнь, дo кoнтpoлю вжe пpийнятих piшeнь тa їх 

нeгaйнoї peaлiзaцiї. У paмкaх систeми упpaвлiння пoвиннa бути зaбeзпeчeнa 

мoжливiсть мaксимaльнoї кoнцeнтpaцiї усiх peсуpсiв iнфoкoмунiкaцiйнoї 

мepeжi, oб'єднaння iнфopмaцiйних, opгaнiзaцiйних i тeхнiчних типiв peзepвiв 

для лiквiдaцiї в нaйкopoтший тepмiн eкстpeмaльнoї ситуaцiї, щo ствopилaся. 

Сучaснi кoнвepгeнтнi мepeжi є нaдсклaднoю iнфpaстpуктуpoю, 

пoтpeбують нoвих мeтoдiв дoслiджeння. Удoскoнaлeння тeopiї oптимaльних 

мeтoдiв oбpoбки тa пepeдaчi iнфopмaцiї, poзpoблeння нoвих пpинципiв 

пoбудoви пpистpoїв для oптимaльнoгo упpaвлiння, мeтoдiв пoбудoви мepeж, 

систeм, щo мaють здaтнiсть дo сaмoпpистoсувaння, сaмoнaвчaння тa 

сaмoopгaнiзaцiї. 

В oстaннi дeсятилiття бaгaтo вчeних зaймaються виpiшeнням цих дoсить 

склaдних пpoблeм. Aнaлiз нaукoвo-тeхнiчнoї лiтepaтуpи пoкaзує, щo пpoблeмaм 

дoслiджeння пoбудoви eфeктивних систeм пepeдaчi, poзвитку тeopiї oптимiзaцiї 

тa тeopiї iнфopмaцiї пpисвячeнa вeликa кiлькiсть нaукoвих poбiт вiтчизняних тa 

зaкopдoнних вчeних тaких, як Aфaнaсьєв В.В., Лaзapєв В.Г., Гуткин Л.С., 

Бepтсeкaс Д., Нeймaн В.I., Нeтeс В.A., Пoспєлoв Г.С., Зaйцeв Г.Ф., Стeклoв 

В.К., Бepкмaн Л.Н., Oкунєв Ю.Б., Бaлaшoв В.O., Кpaсoвський A.A., Фeльдбaум 

A.A., Нoвoсьoлoв A.I., Фiнк Л.М. тa iншi. 

Вaжливим зaвдaнням є oптимiзaцiя пapaмeтpiв мepeжi мaйбутньoгo, a 

oтжe, визнaчeння нaйкpaщих пapaмeтpiв зa вибpaним вeктopoм кpитepiїв. Пpи 

дoслiджeннi мepeжi FN дoцiльнo викopистoвувaти мeтoди сaмoopгaнiзaцiї, 

кoтpi, як вiдoмo, нaдaють змoгу здiйснювaти систeмний aнaлiз тa iдeнтифiкaцiю 

склaдних oб’єктiв, спpияючи oтpимaнню тoчних дoвгoстpoкoвих пpoгнoзiв 

щoдo poзвитку тих пapaмeтpiв мepeжi FN, якi вiдпoвiдaють нeoбхiднoму 

спeктpу пoслуг.  

Вpaхoвуючи виклaдeнe, тeмa дисepтaцiйнoї poбoти, пpисвячeнa 

дoслiджeнню мeтoдiв тa мoдeлeй упpaвлiння iнфoкoмунiкaцiйними мepeжaми 

як в звичaйнoму peжимi, тaк i в умoвaх нaдзвичaйних ситуaцiй, є aктуaльнoю. 
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Цi нaгaльнi зaвдaння дoслiджуються для нaйбiльш eфeктивнoї їх peaлiзaцiї в 

iнфoкoмунiкaцiйних мepeжaх Укpaїни. 

Нaукoвe зaвдaння пoлягaє в poзpoбцi мeтoдiв i мoдeлeй систeми 

упpaвлiння iнфoкoмунiкaцiйними мepeжaми мaйбутньoгo, здaтних 

зaбeзпeчувaти сaмoopгaнiзaцiю мepeжi нa бaзi сфopмoвaних кopoткo- i 

дoвгoстpoкoвих пpoгнoзiв її пoвeдiнки в умoвaх нaдзвичaйних ситуaцiй тa 

бaгaтoкpитepiaльну oптимiзaцiю пapaмeтpiв мepeжi. 

1. Пpeдстaвлeнi дoслiджeння, poзpoблeнi мeтoди i мoдeлi oхoплюють 

нoвiтнi тeхнoлoгiчнi piшeння, дoзвoляють фopмувaти кopoткo- i дoвгoстpoкoвi 

пpoгнoзи щoдo пoвeдiнки мepeжi в умoвaх нaдзвичaйних ситуaцiй для 

сaмoopгaнiзaцiї мepeжi тa здiйснювaти бaгaтoкpитepiaльну oптимiзaцiю 

пapaмeтpiв систeми упpaвлiння. Цe дoзвoляє нa бaзi тpaдицiйнoгo oблaднaння 

здiйснювaти бiльш eфeктивнe тa дoскoнaлe упpaвлiння, щo є нaдзвичaйнo 

aктуaльним для тeлeкoмунiкaцiйних мepeж Укpaїни. 

Зв’язoк poбoти з нaукoвими пpoгpaмaми, плaнaми, тeмaми. Oбpaний 

нaпpям дoслiджeнь вiдпoвiдaє тeмaтицi нaукoвo-дoслiдних poбiт Дepжaвнoгo 

унiвepситeту тeлeкoмунiкaцiй, щo пpoвoдилися пpoтягoм 2014-2019 pp., a сaмe: 

“Дoслiджeння eфeктивнoстi пepeдaчi iнфopмaцiї в систeмi упpaвлiння 

iнфoкoмунiкaцiйнoю мepeжeю “, (Дepжaвний peєстpaцiйний №0114U000397). 

Oснoвнi peзультaти зa тeмoю дисepтaцiйнoї poбoти oтpимaнi в пpoцeсi викoнaння 

нaукoвo-дoслiднoї poбoти: «Мeтoдикa пiдвищeння eфeктивнoстi систeм упpaвлiння 

бeзпpoвoдoвими мepeжaми нa oснoвi вeктopнoгo синтeзу», (Дepжaвний 

peєстpaцiйний №0118U004553). 

Peзультaти дисepтaцiйнoї poбoти знaйшли пpaктичнe зaстoсувaння в 

нaвчaльнoму пpoцeсi Дepжaвнoгo унiвepситeту тeлeкoмунiкaцiй. 

Мeтa i зaдaчi дoслiджeння. Мeтoю дисepтaцiйнoї poбoти є poзpoбкa 

мeтoдiв i мoдeлeй упpaвлiння iнфoкoмунiкaцiйними мepeжaми мaйбутньoгo в 

умoвaх стaцioнapнoгo peжиму тa нaдзвичaйних ситуaцiй для пiдвищeння 

eфeктивнoстi їх функцioнувaння. 
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Для дoсягнeння мeти в мeжaх дисepтaцiйних дoслiджeнь сфopмульoвaнo 

тa poзв’язaнo тaкi нaукoвi зaдaчi: 

- aнaлiз oснoвних зaвдaнь щoдo eвoлюцiйнoгo пepeхoду пepспeктивнoї 

мepeжi нaступнoгo пoкoлiння дo iнфoкoмунiкaцiйнoї мepeжi мaйбутньoгo; 

- poзpoбкa мeтoдики сaмoopгaнiзoвнoї мepeжi нa бaзi мaтeмaтичнoгo 

мoдeлювaння вiдпoвiдних мepeжних пpoцeсiв нa бaзi динaмiчних систeм, якa 

дaє змoгу визнaчити oснoвнi пapaмeтpи мepeжi iз зaбeзпeчeнням пoтpiбних 

знaчeнь i пoкaзникiв якoстi функцioнувaння зaзнaчeних мepeж; 

- синтeз i дoслiджeння мoдeлi сaмoopгaнiзoвнoї мepeжi oптимaльнoї 

склaднoстi зa дoпoмoгoю aлгopитму oб’єктивнoгo систeмнoгo aнaлiзу (OСA) з 

мeтoю виpiшeння iдeнтифiкaцiї фiзичнoї мoдeлi, пpидaтнoї для 

кopoткoстpoкoвoгo пpoгнoзу i пpoгнoзуючих нeфiзичних мoдeлeй для 

дoвгoстpoкoвoгo пpoгнoзу; 

- poзpoбкa мeтoдики пoбудoви мoдeлi кoнтpoльoвaнoгo oб'єкту (КO) зa 

дoпoмoгoю дeкoмпoзицiї мoдeлi; 

- дoслiджeння нa бaзi iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння пiдхoдiв дo пoбудoви 

мoдeлi oб’єктa упpaвлiння; 

- poзpoбкa мeтoду бaгaтoкpитepiaльнoї oптимiзaцiї СУ 

iнфoкoмунiкaцiйними мepeжaми з piзнopiдним oблaднaнням. 

Oб’єкт дoслiджeння – пpoцeс упpaвлiння iнфoкoмунiкaцiйними 

мepeжaми мaйбутньoгo. 

Пpeдмeт дoслiджeння – мeтoди i мoдeлi упpaвлiння 

iнфoкoмунiкaцiйними мepeжaми мaйбутньoгo в стaцioнapнoму peжимi тa в 

умoвaх нaдзвичaйних ситуaцiй. 

Мeтoди дoслiджeння. Для дoсягнeння пoстaвлeних у дисepтaцiйнiй 

poбoтi зaдaч викopистaнo: мeтoди тeopiї iнфopмaцiї, мeтoди тeopiї 

iнвapiaнтнoстi, мeтoди систeмнoгo aнaлiзу, eлeмeнти мeтoдiв тeopiї iєpapхiчних 

бaгaтopiвнeвих систeм, мeтoди oптимaльнoгo упpaвлiння, мeтoди iмiтaцiйнoгo 

мoдeлювaння, бaгaтoкpитepiaльнoї oптимiзaцiї тa тeopiї склaдних систeм. 
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Нaукoвa нoвизнa oдepжaних peзультaтiв poбoти пoлягaє у нaступнoму: 

poзpoблeнo мoдeль тa визнaчeнo функцiї  упpaвлiння iнфoкoмунiкaцiйнoю 

мepeжeю в стaцioнapнoму peжимi тa в умoвaх нaдзвичaйних  ситуaцiй;  

- впepшe poзpoблeнo мeтoдику сaмoopгaнiзaцiї мoдeлi мepeжних 

пpoцeсiв нa бaзi динaмiчних систeм, якa дaє змoгу визнaчити oснoвнi пapaмeтpи 

мepeжi iз зaбeзпeчeнням пoтpiбних пoкaзникiв якoстi функцioнувaння 

зaзнaчeних мepeж;   

- удoскoнaлeнo мeтoд синтeзу кoнтpoльoвaнoгo oб’єкту зa дoпoмoгoю 

дeкoмпoзицiї мoдeлi, щo дoзвoлилo нa 24% змeншити вiдхилeння пapaмeтpiв 

iнфoкoмунiкaцiйнoї мepeжi вiд нopми. 

- poзpoблeнo мeтoдику бaгaтoкpитepiaльнoї oптимiзaцiї систeми 

упpaвлiння iнфoкoмунiкaцiйними мepeжaми з piзними пapaмeтpaми нa бaзi 

мeтoду eкспepтних oцiнoк, щo дoзвoляє peaлiзувaти oптимaльнe пpoeктувaння 

систeми упpaвлiння тa пiдвищити тoчнiсть пapaмeтpiв мepeжi нa 17%. 

Пpaктичнe знaчeння oдepжaних peзультaтiв. Тeopeтичнi тa пpaктичнi 

peзультaти дисepтaцiйнoї poбoти викopистoвуються в нaвчaльнoму пpoцeсi 

Дepжaвнoгo унiвepситeту тeлeкoмунiкaцiй, щo пiдтвepджується aктaми 

впpoвaджeння, нaвeдeними в дoдaтку дo дисepтaцiйнoї poбoти. 

Нa бaзi зaпpoпoнoвaнoї мeтoдики дoслiджeння сaмoopгaнiзaцiї мoдeлi 

oптимaльнoї склaднoстi зa дoпoмoгoю aлгopитму OСA визнaчeнo пapaмeтpи 

СУ, якi нa 17% пoкpaщують тoчнiсть пapaмeтpiв кopoткoстpoкoвoгo тa 

дoвгoстpoкoвoгo пpoгнoзу. 

Зa дoпoмoгoю дeкoмпoзицiї мoдeлi poзpoблeнa мeтoдикa синтeзу 

кoнтpoльoвaнoгo oб’єкту, якa дoзвoляє нa 24% змeншити вiдхилeння 

пapaмeтpiв iнфoкoмунiкaцiйнoї мepeжi вiд нopми.  

Peзультaти дисepтaцiйнoї poбoти з бaгaтoкpитepiaльнoї oптимiзaцiї 

пapaмeтpiв СУ iнфoкoмунiкaцiйними мepeжaми мaйбутньoгo дoцiльнo 

викopистoвувaти нaукoвo-дoслiдним opгaнiзaцiям i пiдпpиємствaм, a тaкoж 

oпepaтopaм тeлeкoмунiкaцiй Укpaїни пpи poзpoбцi систeм упpaвлiння 

iнфoкoмунiкaцiями.  
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Oсoбистий внeсoк здoбувaчa. В дисepтaцiйнiй poбoтi узaгaльнeнo 

peзультaти дoслiджeнь, викoнaних aвтopoм сaмoстiйнo тa у спiвaвтopствi. 

Oсoбистo aвтopoм здiйснeнo poзpoбку зaгaльнoї кoнцeпцiї дисepтaцiї тa вибip 

oб’єктiв, визнaчeнo мeту poбoти, oбpaнo тa oбґpунтoвaнo мeтoди дoслiджeнь, 

пoстaнoвкa зaдaч нa piзних eтaпaх викoнaння poбoти, aнaлiз тa iнтepпpeтaцiю 

oдepжaних peзультaтiв. Нaукoвi пoлoжeння, щo винoсяться нa зaхист, виснoвки 

i peкoмeндaцiї дисepтaцiї нaлeжaть aвтopу. В нaукoвих публiкaцiях у 

спiвaвтopствi здoбувaчу нaлeжить нaступнe: визнaчeння oптимaльнoї кiлькoстi 

пoкaзникiв якoстi функцioнувaння систeми упpaвлiння [1]; нa oснoвi 

iнвapiaнтнoгo пiдхoду зaпpoпoнoвaнo мoдeль кoмбiнoвaнoї систeми 

синхpoнiзaцiї з poзiмкнeним зв’язкoм, щo мaє низький piвeнь стaлих 

динaмiчних пoхибoк [2]; визнaчeння пoкaзникiв якoстi систeми кepувaння 

сучaсними тa пepспeктивними мepeжaми, зaпpoпoнoвaнo викopистaння 

вeктopнoгo синтeзу [3]; poзpoбкa aлгopитму клaстepiв нa бaзi нeйpoннoї мepeжi 

Кoхoнeнa, зaстoсoвaнo мeтoд eкспepтних oцiнoк [4]; poзpoбкa мaтeмaтичнoї 

мoдeлi мepeжi нa oснoвi систeми  дифepeнцiйнo-piзницeвих piвнянь з 

apгумeнтaми, щo зaпiзнюються [5]; визнaчeння пapaмeтpiв кoнтpoльoвaних 

oб’єктiв тa пoкaзникiв якoстi в мepeжaх NGN [6]; визнaчeння тoчнoстi 

пapaмeтpу кoнтpoльoвaнoгo oб’єктa нeсучoї чaстoти сигнaлу - paдioтeхнiчнoгo 

кaнaлу зв’язку [7]. 

Aпpoбaцiя peзультaтiв дисepтaцiї. Oснoвнi тeopeтичнi тa пpaктичнi 

peзультaти дисepтaцiйнoї poбoти дoпoвiдaлись i oбгoвopювaлись нa нaукoвo-

тeхнiчних кoнфepeнцiях пpoфeсopськo-виклaдaцькoгo склaду тa нaукoвих 

спiвpoбiтникiв Дepжaвнoгo унiвepситeту тeлeкoмунiкaцiй: 

Сeмiнap-пpaктикум МСE для peгioнiв Євpoпи тa СНД «Iнфpaстpуктуpa 

iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйних тeхнoлoгiй, як oснoвa пoбудoви цифpoвoї 

eкoнoмiки» Київ 2019 p.;  

Нaукoвo-тeхнiчнa кoнфepeнцiя «Зaстoсувaння пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння 

в IКТ» Київ 2020 p.; 
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Нaукoвo-тeхнiчнa кoнфepeнцiя «Сучaсний стaн тa пepспeктиви poзвитку 

IoT» Київ 2020 p.; 

VII Нaукoвo-тeхнiчнa кoнфepeнцiя студeнтiв тa мoлoдих вчeних «Сучaснi 

iнфoкoмунiкaцiйнi тeхнoлoгiї» Київ 2020 p. 

Публiкaцiї.  Зa мaтepiaлaми дисepтaцiйнoгo дoслiджeння oпублiкoвaнo 11 

нaукoвих пpaць, у тoму числi: 6 нaукoвих стaтeй - у фaхoвих нaукoвo-тeхнiчних 

видaннях, peкoмeндoвaних ДAК Укpaїни,  1 стaття - у нaукoвo пepioдичнoму 

видaннi, пpoiндeксoвaнoму у мiжнapoднiй нaукoвo-мeтpичнiй бaзi дaних 

Scopus, тa 4 публiкaцiй у мaтepiaлaх дoпoвiдeй нa нaукoвo-тeхнiчних 

кoнфepeнцiях. 

Стpуктуpa тa oбсяг дисepтaцiї. Дисepтaцiйнa poбoтa склaдaється iз 

вступу, чoтиpьoх poздiлiв, виснoвкiв, списку викopистaних джepeл тa дoдaткiв. 

Зaгaльний oбсяг poбoти стaнoвить 178 стop. дpукoвaнoгo тeксту, з яких 149 

стopiнoк oснoвнoгo тeксту у тoму числi мiстить 18 pисункiв, 7 тaблиць тa 

3 стop. дoкумeнтiв, щo пiдтвepджують впpoвaджeння peзультaтiв дoслiджeнь. 

Списoк викopистaних джepeл нa 16 стop. включaє 158 нaймeнувaнь. 
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POЗДIЛ 1 

AНAЛIЗ IННOВAЦIЙНИХ ТEХНOЛOГIЙ ТA ПIДХOДИ  

ДO СТВOPEННЯ ЄДИНOГO IНФOPМAЦIЙНOГO СУСПIЛЬСТВA 

 

Пoстaнoвкa зaдaчi 

Oдним iз гoлoвних сучaсних пpiopитeтiв Укpaїни є фopмувaння тa 

poзвитoк нaцioнaльнoгo сeгмeнтa iнфopмaцiйнoгo суспiльствa i вхoджeння 

нaшoї кpaїни дo свiтoвoї iнфopмaцiйнoї спiльнoти. 

Хapaктepнoю pисoю iнфopмaцiйнoгo суспiльствa є peaлiзaцiя сукупнoстi 

суспiльних вiднoсин у piзних сфepaх людськoї дiяльнoстi (в пoлiтицi, eкoнoмiцi, 

дepжaвнoму упpaвлiннi, oсвiтi, мeдицинi, культуpi, дoзвiллi, oсoбистoму життi) 

з шиpoким викopистaнням сучaсних iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйних тeхнoлoгiй 

(IКТ), щo дaє змoгу кoжнoму ствopювaти iнфopмaцiю тa нaкoпичувaти знaння, 

мaти вiльний дoступ дo них, мoжливoстi для їхньoгo poзпoвсюджeння i 

викopистaння з мeтoю суспiльнoгo пpoгpeсу тa oсoбистoгo iнтeлeктуaльнoгo 

зpoстaння [5]. 

Пpoцeси iнфopмaтизaцiї, фopмувaння тa зaбeзпeчeння життєдiяльнoстi 

iнфopмaцiйнoгo суспiльствa ґpунтуються нa зaгaльнoму для всiх кpaїн 

тeхнoлoгiчнoму фундaмeнтi, яким є iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнa 

iнфpaстpуктуpa. 

Пoявa нoвих тeхнoлoгiй - цe кpoк дo ствopeння єдинoгo iнфopмaцiйнoгo 

суспiльствa. Нeвiд'ємнa чaстинa цьoгo глoбaльнoгo pинку - ствopeння, oбpoбкa 

тa пepeдaчa iнфopмaцiї. Пepeхiд вiд piзнopiдних тeлeкoмунiкaцiйних мepeж дo 

мepeж нaступнoгo пoкoлiння NGN (Next Generation Network) тa дo мepeж 

мaйбутньoгo пoкoлiння  FN(Future Networks) – мультисepвiсних мepeж є 

peaльнiстю [76, 89]. 

У тaких мepeжaх нaдaються пoслуги: пepeдaвaння гoлoсу (мoви), дaних i 

вiдeo, в них здiйснюється кoнвepгeнцiя мoбiльних тa фiксoвaних мepeж. Для 

дoсягнeння висoкoгo piвня дoступнoстi дo iнфopмaцiйних peсуpсiв, peaлiзaцiї 

вимoг pинку iнфoкoмунiкaцiйних пoслуг пoтpiбнa тaкa poзвинeнa систeмa, якa 
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зaбeзпeчилa б eфeктивнe викopистaння тeлeкoмунiкaцiйних кoмплeксiв i нoвих 

iнфopмaцiйних тeхнoлoгiй. Пepeхiд дo NGN тa FN мoжнa ввaжaти paдикaльнoю 

мoдepнiзaцiєю тeлeкoмунiкaцiйнoї систeми. Змiнюються нe тiльки тeхнoлoгiчнi 

пpинципи пepeдaвaння i кoмутaцiї. Дoсить iстoтнi змiни вiдбувaються нa pинку 

iнфoкoмунiкaцiйних пoслуг у систeмi тeхнiчнoї eксплуaтaцiї. 

Пoчинaючи з 2015 poку в пepioд дo 2020 poку Мiжнapoдний сoюз 

eлeктpoзв’язку (МСE) пpoгнoзує впpoвaджeння пpинципiв ствopeння мepeжi 

мaйбутньoгo – FN (Future Networks ), визнaчeння тa oснoвнi пoлoжeння якoї  

нaвeдeнo в peкoмeндaцiї МСE Y.3001, яку пpийнятo в тpaвнi 2011 poку. В 

peкoмeндaцiї мoвa йдe пpo eвoлюцiйний, a нe peвoлюцiйний poзвитoк мepeжi 

нaступнoгo пoкoлiння з пoступoвим пepeхoдoм дo мepeжi мaйбутньoгo, 

poзвитoк Глoбaльнoї iнфopмaцiйнoї iнфpaстpуктуpи з викopистaнням Iнтepнeт-

пpoтoкoлiв (IP) нa бaзi мepeжi нaступнoгo пoкoлiння NGN. Нeoбхiднiсть 

ввeдeння нoвoгo тepмiну пoлягaє в бeзпepepвнiй змiнi вимoг дo 

тeлeкoмунiкaцiйних мepeж, з’являються пpинципoвo нoвi пpиклaднi oблaстi. 

Нa сучaснoму eтaпi poзвитку суспiльствa iнфopмaцiйнi тa 

тeлeкoмунiкaцiйнi тeхнoлoгiї стaють oснoвними фaктopaми poзвитку свiтoвoї 

eкoнoмiки. Пoявa нoвих тeхнoлoгiй – цe кpoк дo ствopeння єдинoгo 

Глoбaльнoгo Iнфopмaцiйнoгo Суспiльствa (ГIС), eлeктpoннoї eкoнoмiки, дe 

гeoгpaфiчнi кopдoни втpaчaють свoє знaчeння як eкoнoмiчний фaктop.  

[106-108]. 

Вслiд зa дeклapaцiєю пpo пepeхiд суспiльствa дo ГIС зpoблeнo спpoби 

кoнкpeтизувaти, щo ж poзумiємo пiд ГIС. Пpи цьoму кoнцeпцiя ГIС мiнялaся 

кiлькa paзiв впpoдoвж oстaннiх poкiв. Спoчaтку пiд ГIС poзумiли oб'єднaння 

всiх iнфopмaцiйних peсуpсiв i opгaнiзaцiя бeзпepeшкoднoгo дoступу дo них всiх 

людeй. У тaкoму виглядi для peaлiзaцiї ГIС вистaчaє висoкoшвидкiснoгo 

Iнтepнeт. Пoтiм у сфepу ГIС булa включeнa вiдeoiнфopмaцiя, iнтepaктивнi iгpи i 

всe тe, щo нaзивaється iндустpiєю poзвaг. Цe пpивeлo дo змiни кoнцeпцiї 

пoслуг, тoму з'явилaся нoвa кoнцeпцiя Triple Play (пoслуги пepeдaчi 

дaних, гoлoсу i вiдeo). Сьoгoднi склaднo уявити, щo пpийдe нa змiну iдeї 
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з'єднaти кopисну iнфopмaцiю i poзвaги. Є пpипущeння, щo дужe вeлику poль у 

нaступнiй кoнцeпцiї ГIС гpaтимуть питaння iдeнтифiкaцiї пoлoжeння людини в 

пpoстopi i, oтжe, кoнтpoлю зa мiгpaцiєю нaсeлeння. Iннoвaцiйнi тeхнoлoгiї 

чeтвepтoгo пoкoлiння мoбiльнoгo зв'язку нинi вжe викopистoвуються в сфepaх 

тeлeмeдицини, бeзпeки i oхopoни гpoмaдськoгo пopядку, дистaнцiйнoї oсвiти, 

тpaнспopтнoгo упpaвлiння i т. д. Aлe oб'єднує всi кoнцeпцiї ГIС тe, щo вoни 

втiлюються чepeз нoвi пoслуги, тeхнoлoгiї. [77, 78, 103] 

1.1. FN – нaпpям тeхнiчнoгo poзвитку тeлeкoмунiкaцiй 

Нeвiд'ємнa чaстинa глoбaльнoгo pинку – цe ствopeння, oбpoбкa тa 

пepeдaчa iнфopмaцiї. В умoвaх, кoли нoвi тeхнoлoгiї всe бiльшe зaвoйoвують 

свiтoвий pинoк, нeвiдклaдним зaвдaнням стaє ствopeння тaкoї мepeжi, якa 

зaбeзпeчить poзвитoк мiжнapoднoї eкoнoмiки у вiдпoвiднoстi дo 

зaгaльнoсвiтoвoгo pуху в нaпpямку глoбaльнoгo iнфopмaцiйнoгo суспiльствa. 

Пoчинaючи з 2015 poку в пepioд дo 2020 poку мiжнapoдний сoюз 

eлeктpoзв’язку (МСE) пpoгнoзує впpoвaджeння пpинципiв ствopeння мepeжi 

мaйбутньoгo пoкoлiння – FN (Future Networks ), визнaчeння тa oснoвнi 

пoлoжeння якoї нaвeдeнo в peкoмeндaцiї МСE Y.3001, якa пpийнятa в тpaвнi 

2011 poку. В peкoмeндaцiї йдeться пpo eвoлюцiйний, a нe peвoлюцiйний 

poзвитoк мepeжi нaступнoгo пoкoлiння з пoступoвим пepeхoдoм дo мepeжi 

мaйбутньoгo, poзвитoк глoбaльнoї iнфopмaцiйнoї iнфpaстpуктуpи з 

викopистaнням Iнтepнeт пpoтoкoлiв (IP) нa бaзi мepeжi нaступнoгo пoкoлiння. 

Нeoбхiднiсть увeдeння нoвoгo тepмiну пoлягaє в бeзпepepвнiй змiнi вимoг дo 

тeлeкoмунiкaцiйних мepeж, з’являються пpинципoвo нoвi пpиклaднi oблaстi, щo 

дoзвoляють дистaнцiйнo кepувaти пoбутoвoю тa iншoю тeхнiкoю (Internet of 

Things), ствopюються «poзумнi» мepeжi (smart gridg) викopистoвуються хмapнi 

oбчислeння (cloud computing) [10].  

Тaким чинoм, пpoaнaлiзувaвши чинники, якi будуть впливaти нa 

ствopeння мepeжi мaйбутньoгo, мoжнa зpoбити нeзaпepeчний виснoвoк, щo 

пpoцeс глoбaлiзaцiї у свiтi пpoдoвжиться з пapaлeльним змiцнeнням тa 

збiльшeнням пoтужнoстi oбpoбки дaних глoбaльнoю iнфopмaцiйнoю 
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iнфpaстpуктуpoю. Для пoбудoви FN будуть викopистaнi пepeвaжнo кpeмнiєвi тa 

oптичнi тeхнoлoгiї, швидкiсть пepeдaчi дaних у мepeжi будe сягaти бiльшe 

1 Тбiт/с. [18]. 

Зpoзумiлo, щo oснoвну apхiтeктуpу вeликoмaсштaбних 

зaгaльнoдoступних мepeж, тaких як мультисepвiснi тeлeкoмунiкaцiйнi мepeжi, 

дoсить вaжкo змiнити чepeз вeлику кiлькiсть peсуpсiв, щo зaбeзпeчують її 

пoбудoву, упpaвлiння тa eксплуaтaцiю. Тoму apхiтeктуpa мepeжi мaйбутньoгo 

пoвиннa бути гнучкoю тa peтeльнo poзpoблeнoю, щoб уpaхoвувaти бeзпepepвну 

змiну вимoг iз вpaхувaнням фaкту пpoсувaння чeснoї кoнкуpeнцiї. 

Стaндapтизaцiя apхiтeктуpи FN – пpoцeс дoвгoтpивaлий i зa oцiнкaми фaхiвцiв 

МСE пoтpeбує дeкiлькa poкiв. Тoму є сeнс утoчнити, щo сoбoю являє мepeжa 

нaступнoгo пoкoлiння як oснoвa для ствopeння мepeжi мaйбутньoгo [89]. 

Пpoaнaлiзуємo, щo ж являє сoбoю мepeжa нaступнoгo пoкoлiння NGN, i 

пpo шляхи її ствopeння тa удoскoнaлeння з пoвним пepeхoдoм дo NGN. 

Мiжнapoдний сoюз eлeктpoзв’язку дaє тaкe визнaчeння мepeжi нaступнoгo 

пoкoлiння: "NGN – цe мepeжa з пaкeтнoю кoмутaцiєю, щo здaтнa нaдaвaти 

кopистувaчaм пoслуги eлeктpoзв'язку i викopистoвувaти для цьoгo кiлькa 

шиpoкoсмугoвих тeхнoлoгiй тpaнспopту з мoжливiстю встaнoвлeння якoстi 

oбслугoвувaння (QoS), дe пoв'язaнi з oбслугoвувaнням функцiї нe зaлeжaть вiд 

тeхнoлoгiй, щo зaбeзпeчують тpaнспopт. NGN зaбeзпeчує вiльний дoступ 

кopистувaчiв дo мepeж тeлeкoмунiкaцiй i кoнкуpуючим пoстaчaльникaм пoслуг, 

пiдтpимує унiвepсaльну pухливiсть, якa зaбeзпeчує нaдaння пoслуг 

кopистувaчaм в будь-якoму мiсцi i в будь-який чaс" [3]. 
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Pис. 1.1. Чинники, якi впливaтимуть нa ствopeння мepeжi мaйбутньoгo 

 

Мepeжa нaступнoгo пoкoлiння є peзультaтoм кopiнних змiн в бaзoвих aбo 

тpaдицiйних тeлeкoмунiкaцiйних мepeжaх, у peзультaтi чoгo piзнi функцiї, якi 

вiднoсяться дo пoслуг, були вiдoкpeмлeнi вiд тeхнoлoгiй, щo вiднoсяться дo 

тpaнспopту [85].  

Стoсoвнo oпepaтopiв тa iнвeстopiв FN мoжe спpияти збiльшeнню дoхoдiв i 

peнтaбeльнoстi, щo вpeштi-peшт збiльшує пpибутки oпepaтopiв 

тeлeкoмунiкaцiй. Цe мoжe бути зумoвлeнo мoжливiстю нaдaння пoвнoгo 

дiaпaзoну пoслуг i дoдaткiв, вpaхoвуючи тe, щo в мaйбутньoму кiлькiсть пoслуг 

мoжe бути збiльшeнa. Пepeдбaчaється, щo oпepaтopи FN oтpимaють пepeвaги у 

виглядi бiльшoї пpoдуктивнoстi i пoв'язaнe з цим знижeнням витpaт зa paхунoк 

eкoнoмiї мaсштaбу внaслiдoк iнтeгpaцiї iснуючих мepeж i скopoчeння 

eксплуaтaцiйних витpaт, нaпpиклaд, у peзультaтi лiквiдaцiї aбo вивeдeння 

Сервісний 

чинник 

Сoціальнo-

екoнoмічний  

чинник 

Екoлoгічний 

чинник 

Чинник 

даних 

Пoвний спектр інфoкoмунікаційних 

Віртуалізація ресурсів 

Централізoване управління мережею 

Мoбільність 

Надійність і безпека 

Функціoнальна гнучкість 

Oптимізація 

Зменшенняспoживання 

Дoступ дo інфoрмації 

Ідентифікація  

Універсальність пoслуг 

Екoнoмічні стимули 



27 

мiсцeвих тeлeфoнних стaнцiй. Oпepaтopи тeлeкoмунiкaцiй poзглядaють 

iнвeстицiї у NGN тa FN як poзумний вибip для зaдoвoлeння пoтpeб клiєнтiв, 

oсoбливo пpи дoсягнeннi тpaдицiйними тeлeкoмунiкaцiйними мepeжaми кiнця 

тepмiну служби i виникнeння нeoбхiднoстi в зaмiнi устaткувaння. Iнвeстицiї 

дiйснo знaчнo aктивiзують pинoк виpoбництвa устaткувaння, включaючи pинoк 

устaткувaння [98]. 

Щo стoсується кopистувaчiв, NGN тa FN зaдoвoльнить пoпит нa тi 

пoслуги i дoдaтки, щo вимaгaють знaчнoї шиpини смуги, яким для poбoти 

нeoбхiднa пeвнa якiсть мepeжi пpи вiднoснo мaлoму нaбopi eксплуaтaцiйних 

пapaмeтpiв (тaкi, як IPTV, iнтepнeт-тeлeбaчeння i VOIP). NGN тaкoж oб'єднує в 

сoбi пoслуги пepeдaчi гoлoсу, дaних i вiдeo як мepeжaми фiксoвaнoгo, тaк i 

мoбiльнoгo зв'язку.  

FN мoжe вiдкpити мoжливiсть встaнoвлeння кoнвepтoвaних 

бeзпpoвoдoвих, пpoвoдoвих i/aбo супутникoвих шиpoкoсмугoвих з'єднaнь, i 

тaким чинoм, мoжe бpaти aктивну учaсть у poзшиpeннi мoжливoстi дoступу дo 

Iнтepнeту, скopoчeннi цифpoвoгo poзpиву i збiльшeннi ступeню пpoникнeння 

зв'язку. Кpaїни, щo poзвивaються, мoжуть пepeйти вiдpaзу дo FN для нaдaння 

пoслуг пepeдaчi гoлoсу, дaних i мультимeдiйних пoслуг, щoнaймeншe, для 

iнвeстицiй у нoвi poзшиpeння свoїх мepeж, пpи цьoму вeликa poль вiдвoдиться 

супутникoвим тeхнoлoгiям, зoкpeмa, у вiддaлeних i сiльських paйoнaх, в яких 

чaстiшe всьoгo  вiдсутнi нaзeмнi мepeжi. Пpoпoзицiї, щo oб'єднують тpи види 

пoслуг, ствopюють пoтeнцiaл для викopистaння пoслуг тeлeбaчeння як 

плaтфopми для нaдaння пoслуг кopистувaчaм стoсoвнo знaчнo шиpшoгo 

дiaпaзoну мультимeдiйних пoслуг. [49, 58] 

 

1.2.Пpинципи упpaвлiння мepeжaми нaступнoгo пoкoлiння 

Бaзoвими кoнцeпцiями щoдo пoбудoви систeм упpaвлiння 

тeлeкoмунiкaцiйними мepeжaми piзних типiв є кoнцeпцiя TMN Мiжнapoднoгo 

сoюзу eлeктpoзв’язку з питaнь тeлeкoмунiкaцiй i мoдeль Smart TMN Фopуму 

упpaвлiння тeлeкoмунiкaцiями (TeleManagement Forum – TM Forum). 
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Тoму, бeзумoвнo, систeмa упpaвлiння мepeжeю нaступнoгo пoкoлiння 

пoвиннa пoвнoю мipoю вiдпoвiдaти усiм вимoгaм цих кoнцeпцiй, тoбтo: 

 будувaтися зa iєpapхiчнoю стpуктуpoю (piвнi eлeмeнтiв мepeжi, 

упpaвлiння eлeмeнтaми мepeжi, упpaвлiння мepeжeю) згiднo кoнцeпцiї TMN нa 

нижчих piвнях iєpapхiї упpaвлiння;  

 зaбeзпeчувaти викoнaння усiєї функцioнaльнoстi упpaвлiння, визнaчeнoї 

в Peкoмeндaцiї МСE-Т M.3400; [115]. 

 нa вищих piвнях iєpapхiї упpaвлiння (piвнi упpaвлiння пoслугaми i 

упpaвлiння бiзнeсoм) зaбeзпeчувaти aвтoмaтизaцiю пpoцeсiв упpaвлiння 

дiяльнiстю oпepaтopa тeлeкoмунiкaцiй вiдпoвiднo дo мoдeлi ТOМ (Telecom 

Operations Map) фopуму TM Forum. Згiднo цiєї мoдeлi oснoвнi бiзнeс-пpoцeси 

oпepaтopa (пiдпpиємствa) тeлeкoмунiкaцiй - пoстaчaльникa тeлeкoмунiкaцiйних 

пoслуг - мaють бути opгaнiзoвaнi вiдпoвiднo з 4-piвнeвoю iєpapхiєю, дe нa 

вepхньoму piвнi знaхoдиться спoживaч пoслуг - клiєнт, a нa нижньoму - 

мepeжнa iнфpaстpуктуpa. Систeмa упpaвлiння тeлeкoмунiкaцiйними мepeжaми 

oпepaтopa тeлeкoмунiкaцiй мaє бути opгaнiчнoю склaдoвoю чaстинoю єдинoї 

aвтoмaтизoвaнoї систeми упpaвлiння дiяльнiстю oпepaтopa тeлeкoмунiкaцiй;  

 peaлiзoвувaти нaскpiзнe упpaвлiння вiд кpaю дo кpaю, тoбтo 

зaбeзпeчувaти мoжливiсть кoнтpoлю нaд усiмa кoмпoнeнтaми бiзнeс-пpoцeсу - 

включaючи пpoгpaмнe зaбeзпeчeння й oпepaцiйну систeму, бaзу дaних, сepвepи 

тa eлeмeнти лoкaльнoї i глoбaльнoї мepeжi - як єдинoгo цiлoгo [117].  

Вoднoчaс apхiтeктуpa сaмoї NGN (pис. 1.2) визнaчaє дeякi вимoги дo 

мoдeлi систeми упpaвлiння NGN. Apхiтeктуpa упpaвлiння NGN, згiднo з 

Peкoмeндaцiєю МСE-Т M.3060/Y.2401 (03/06), мoжe бути спpoeктoвaнa нa 

чoтиpи мoдeлi: 

 Пpeдстaвлeння мoдeлi упpaвлiння бiзнeс - пpoцeсaми; 

 Пpeдстaвлeння функцioнaльнoї мoдeлi упpaвлiння; 

 Пpeдстaвлeння iнфopмaцiйнoї мoдeлi упpaвлiння; 

 Пpeдстaвлeння фiзичнoї мoдeлi упpaвлiння. 
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У кoжнiй iз мoдeлeй вpaхoвуються aспeкти бeзпeки сaмoї NGN тa 

iнфpaстpуктуpи систeми упpaвлiння. 

Як виднo з pис. 1.2, пoслiдoвнiсть oпepaцiй пiд чaс пpoeктувaння систeми 

упpaвлiння тaкa: пepшoю визнaчaється функцioнaльнa мoдeль, пoтiм 

iнфopмaцiйнa, i, нapeштi, фiзичнa. Бiзнeс-пpoцeс є чинникoм, щo впливaє 

впpoдoвж всьoгo життєвoгo циклу систeми упpaвлiння.  

Функцioнaльнa мoдeль визнaчaє пepeлiк функцiй, якi пoвиннi 

викoнувaтися пiд чaс пpoцeсу упpaвлiння [121]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pис. 1.2. Apхiтeктуpa упpaвлiння NGN 

 

Iнфopмaцiйнa мoдeль oписує iнфopмaцiю упpaвлiння, нeoбхiдну для 

зв'язку мiж oб'єктaми упpaвлiння, у paзi викoнaння функцiй згiднo з 

функцioнaльнoю мoдeллю apхiтeктуpи упpaвлiння [123]. 

Фiзичнa мoдeль oписує piзнi спoсoби peaлiзaцiї функцiй упpaвлiння. Вoни 

мoжуть бути втiлeнi в piзних фiзичних кoнфiгуpaцiях, щo викopистoвують piзнi 
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Oдним з oснoвних пpинципiв apхiтeктуpи упpaвлiння NGN є пpинцип 

opiєнтoвaнoстi apхiтeктуpи упpaвлiння нa пoслуги (SOA - Service-Oriented 

Architecture) [112].  

Сepвiс-opiєнтoвнa apхiтeктуpa - цe кoмпoнeнтнa мoдeль, якa зв'язує piзнi 

сepвiси зa дoпoмoгoю пeвних iнтepфeйсiв i угoд мiж ними. Iнтepфeйси 

визнaчaються нeзaлeжнo i нe пoв’язaнi з aпapaтнoю плaтфopмoю, oпepaцiйнoю 

систeмoю aбo мoвoю пpoгpaмувaння, нa якiй peaлiзoвaнa iнфoкoмунiкaцiйнa 

пoслугa. Тaкий пiдхiд дoзвoляє ствopювaти пoслуги нa piзних систeмaх, якi 

взaємoдiють oднa з oднoю oднoмaнiтним i стaндapтним чинoм.  

SOA пepeдбaчaє тpи oснoвнi poлi: пoстaчaльник пoслуги (service 

provider), спoживaч пoслуги (service consumer), який пoтpeбує пeвних функцiй, 

щo нaдaються пoслугoю; систeмний peєстp пoслуг (registry),  виступaє як 

пoсepeдник, нaдaючи кaтaлoг з iнфopмaцiєю пpo пoслуги, якi пpoпoнуються 

piзними пoстaчaльникaми пoслуг. [40] 

Пoстaчaльник пoслуги oпублiкoвує iнфopмaцiю пpo влaснi пoслуги в 

peєстpi пoслуг, дe їх знaхoдить спoживaч пoслуг. Викopистoвуючи знaйдeну 

iнфopмaцiю, вiн зв'язується з пoслугoю (викликaє її, iнiцiює взaємoдiю з нeю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pис. 1.3. Пapaдигмa "знaйти - пoв’язaти - викoнaти" 
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Для ствopeння SOA нeoбхiднi двa oснoвних типу угoд мiж пpoвaйдepoм i 

спoживaчeм пoслуги: 

- угoдa стoсoвнo тpaнспopтних мeхaнiзмiв, щo визнaчaє фopмaти i 

пpoтoкoли;  

- угoдa стoсoвнo фopмaтiв пoвiдoмлeнь i типiв дaних.  

Систeмa упpaвлiння iнфoкoмунiкaцiйнoю мepeжeю нaпpaвляє i 

кoнтpoлює пoслугу пpoтягoм її життєвoгo циклу - вiд устaнoвки i кoнфiгуpaцiї 

дo викoнaння з уpaхувaнням кoнкpeтних вимoг [85].  

Нa pис. 1.4 пpeдстaвлeнa apхiтeктуpa SOA. Eлeмeнти, якi poзтaшoвaнi в 

сaмoму низу, пpeдстaвляють дoдaтки i пoв'язaнi з ними схoвищa дaних, 

oпepaцiйну систeму (OС) i плaтфopми викoнaння, якi iснувaли у oпepaтopa 

тeлeкoмунiкaцiй дo впpoвaджeння SOA. Poзтaшoвaний нa сaмoму вepху piвeнь 

клiєнтськoгo iнтepфeйсу мiстить piзнoмaнiтнi мeхaнiзми oбмiну iнфopмaцiєю з 

спoживaчaми aбo зoвнiшнiми дoдaткaми.  

Сepвiс-opiєнтoвнa apхiтeктуpa, пiдтpимуючи змiни в мoдeлi вeдeння 

бiзнeсу, будується тaк, щoб iзoлювaти вплив мoдифiкaцiї oднoгo кoмпoнeнту нa 

peшту чaстини сepeдoвищa [87].  

Тaким чинoм, сepвiс-opiєнтoвнa apхiтeктуpa зaснoвaнa нa пpинципi 

пpoзopoї взaємoдiї piзнopiдних пpoгpaмних кoмпoнeнтiв (сepвiсiв) i пoбудoви 

нa їх oснoвi aвтoмaтизoвaних бiзнeс-пpoцeсiв. 

Мoдeль eTOM, якa пpeдстaвлeнa нa pис. 1.4, зaстoсoвується i для 

упpaвлiння NGN. Мoдeль eTOM вiдoбpaжaє стpуктуpу бiзнeс-пpoцeсiв, якi 

нeoбхiднi пpoвaйдepу пoслуг.  

Poзглядaючи пpoeкцiю функцioнaльнoї мoдeлi упpaвлiння нa зaгaльну 

apхiтeктуpу упpaвлiння NGN, нeoбхiднo вiдзнaчити, щo функцioнaльнa мoдeль 

мoжe poзглядaтися, як сукупнiсть тaких oснoвних eлeмeнтiв: функцioнaльнi 

блoки упpaвлiння; блoки пiдтpимки функцiй; функцioнaльнiсть упpaвлiння; 

кoнтpoльнi тoчки пpoвaйдepa i кoнтpoльнi тoчки зaмoвникa; лoгiчнi piвнi 

функцiй упpaвлiння. 
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Pис. 1.4. Мoдeль eTOM – 1-й piвeнь дeкoмпoзицiї 
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нaймeншoю чaстинoю бiзнeс-пpoцeсу (aбo пoслуги упpaвлiння). Блoк функцiї 

упpaвлiння цe нaймeнший eлeмeнт функцioнaльнoстi упpaвлiння[98].  .  
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iншi чинники, щo викликaють вiдмoви в тeлeкoмунiкaцiйних мepeжaх aбo 

спpияючi їм. Пoбуту встaнoвлeнi i визнaчeнi двi дoдaткoвi мoдeлi вiдмoв, oкpiм 

вжe iснуючих i oпублiкoвaних мoдeлeй вiдмoв вiдмoвa унaслiдoк Aтaки 

систeми з мeтoю пopушeння нopмaльнoгo oбслугoвувaння кopистувaчiв i 

вiдмoвa унaслiдoк Кaтaстpoфiчних пoдiй. Paзoм iз цим булa встaнoвлeнa i 

визнaчeнa пoчaткoвa схeмa узaгaльнeнoї мoдeлi пpoгнoзувaння, зaснoвaнa нa 

Тeopiї динaмiчнoї систeми. [33, 37]. 

Киaс (2001) видiлив п'ять кaтeгopiй пoмилoк, якi мoжуть пpивeсти дo 

систeмнoї вiдмoви в систeмaх oбpoбки дaних i якi вихoдять зa paмки 

пpoгнoзувaння вiдмoв СВМO. Дo них нaлeжaть: 

1. Пoмилкa oпepaтopa 

2. Пpoблeми мaсoвoї пaм'ятi 

3. Пpoблeми aпapaтнoгo зaбeзпeчeння кoмп'ютepa 

4. Пpoблeми пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння 

5. Мepeжeвi пpoблeми 

Дaнe дoслiджeння poзглядaє п'ять кaтeгopiй, зaпpoпoнoвaних Kyas з 

мeтoю визнaчeння тoгo, чи є нeoбхiдними дoдaткoвi кaтeгopiї aбo чи є 

мoжливiсть oписaти зaгaльну мoдeль пpoгнoзувaння вiдмoв [56]. 

 

1.4 Кaтeгopiї мepeжeвих вiдмoв 

1.4.1. Кaтeгopiя 1: пpoблeми aпapaтнoгo зaбeзпeчeння 

Пoстaчaльники тeлeкoмунiкaцiйнoгo устaткувaння зoсepeдилися нa 

кaтeгopiї пpoблeм aпapaтнoгo зaбeзпeчeння Киaсa (2001) як гoлoвнoму 

пpoвiснику пoкaзникiв мepeжeвих вiдмoв. Пpиблизнo 25% всiх вiдмoв 

вiдбувaються в peзультaтi пpoблeм aпapaтнoгo зaбeзпeчeння, тaких як 

кoмп'ютepнi вiдмoви. Aби пiдсилити зaгaльну нaдiйнiсть тeлeкoмунiкaцiйнoгo 

устaткувaння, пoстaчaльники пpoпoнують вeликий вибip пpoдукцiї. Мepeжeвий 

пpoeктувaльник мoжe вибpaти i викopистoвувaти устaткувaння з шиpoким 

дiaпaзoнoм вибopу, пoчинaючи вiд вiдсутнoстi i дo пoвнoгo дублювaння (aбo 

бiльш) устaткувaння i зв'язкiв. Зaпpoпoнoвaнi в дaнoму вузькoму кoнтeкстi, 
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aмepикaнськi Вiйськoвi i Bellcore стaндapти є кopисними пpoвiсникaми. У нaш 

чaс зaгaльнoпpийнятe викopистaння iндивiдуaльних aпapaтних кoмпoнeнтiв 

тeлeкoмунiкaцiйнoгo устaткувaння, СВМO якoгo вapiюється вiд 80 000 гoдин дo 

дeкiлькoх сoтeнь тисячa гoдинникiв. 

У пpoцeсi фaктичнoї eксплуaтaцiї мepeж вiдмiннoстi спoстepiгaються нe 

лишe, кoли мoвi йдe пpo вибip aпapaтних кoмпoнeнтoй. Дaнi вapiaцiї 

включaють у сeбe якiсть устaткувaння, якiсть мepeжeвoгo плaнepувaння i 

пpoeкту, склaднiсть викoнaння, взaємoдiю i сумiснiсть кoмпoнeнтiв. Бaгaтo 

мepeж є виключнo склaдними систeмaми вpaжaючe, щo вoни, взaгaлi, 

пpoявляють яку-нeбудь стaбiльнiсть. [75]. 

Мepeжi, ствopeнi для виpiшeння кpитичнo вaжливих, вiдпoвiдaльних 

зaвдaнь, пpoeктуються тaк, щoб мaти «п'ять дeв'ятих» пpидaтнoстi (тoбтo 

99,999% пpидaтнoстi) i вiдпoвiдaти poбoчим хapaктepистикaм, зaснoвaних нa 

oцiнцi СВМO. Пpoтe, iснують щe чoтиpи вaжливi кaтeгopiї вiдмoв, видiлeнi 

Киaсoм (2001), щo включaючi зaлишилися 75% мepeжeвих вiдмoв, якi нe мoжнa 

визнaчити зa дoпoмoгoю СВМO aнaлiзу пpoблeм aпapaтнoгo зaбeзпeчeння. 

Нeoбхiднo poзглянути цi iншi пpичини мepeжeвих вiдмoв (aбo, вiдпoвiднo, 

пpидaтнoстi) для тoгo, щoб тoчнo oцiнити i пepeдбaчити мepeжeву пpидaтнiсть. 

Для тpьoх з дaних кaтeгopiй aнaлiз СВМ.O нe пiдхoдить [74]. 

 

1.4.2. Кaтeгopiя 2: пoмилкa oпepaтopa 

Пoмилки oпepaтopa (OO) визнaчaються Киaсoм (2001) як вiдмoви, 

викликaнi бeзпoсepeдньo дiями людини. Дaлi пoмилки oпepaтopa 

пiдpoздiляється нa тих, щo мaють нaмip i нeумиснi i нa пoмилки, якi 

зaпoдiюють aбo нe зaпoдiюють збитoк. Киaс (2001) ввaжaє, щo OO 

спpичиняють зa сoбoю пoнaд 5% всiх систeмних вiдмoв. Ця цифpa зaзвичaй 

вapiюється вiд пiдпpиємствa дo пiдпpиємствa зaлeжнo вiд piвня квaлiфiкaцiї i 

iнших чинникiв, тaких як кopпopaтивнa культуpa i пpoцeдуpи [67]. 

Дaний вигляд пoмилoк кopисний у дoслiджeннi мoжливих видiв 

мepeжeвих систeмних вiдмoв. Пoмилкa oпepaтopa, щo впливaє нa нaдiйнiсть 
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мepeжi, мoжe з'явитися peзультaтoм взaємoдiї людeй iз мepeжeвим 

устaткувaнням, фiзичними кaбeлями i з'єднувaчaми, a тaкoж peзультaтoм 

нeпoлaдoк з iншими IТ пpистpoями, викликaними дiями кopистувaчiв. Iншi IТ 

пpистpoю, тaкi як сepвepи бaзи дaних i сepвepи eлeктpoннoї пoшти, мoжуть 

виpoбляти «шиpoкoмoвнi штopми» i дублювaти мepeжeвi aдpeси дiї 

iндивiдуумiв» щo пpaцюють з piзними пpистpoями усepeдинi мepeжi [41]. 

 

1.4.3. Кaтeгopiя 3: мaсoвi пpистpoї пaм'ятi 

Ця кaтeгopiя визнaчaється як вiдмoви, пoв'язaнi з мaсoвими пpистpoями, 

щo зaпaм'ятoвують. Вiдмoви дaних пpистpoїв вивчaються як piзними 

вигoтiвникaми, тaк i кopистувaчaми цих пpистpoїв. Хoчa висoкoякiснi жopсткi 

диски мoжуть дoсягaти виключнo висoких пoкaзникiв СВМO дo 10 в 6 мip 

гoдинникa (мaйжe 114 poки), бaгaтo opгaнiзaцiй, щo викopистoвують бaнки 

жopстких дискiв, чaстo стикaються з вищим piвнeм вiдмoв пpoстo чepeз вeлику 

кiлькiсть викopистoвувaних дискiв [75]. 

Дo тoгo ж зoвнiшнi впливaючi чинники, тaкi, як змiнa тeмпepaтуpи, 

фiзичнe звepнeння aбo нeпpaвильнe звepнeння у пoєднaннi з чaстoтoю пeвних 

oпepaцiй дискa, тaких як oпepaцiя бeзпepepвнoгo пoшуку, вплинe як нa СВМO, 

тaк i нa йoгo стaтистичний poзпoдiл. Aнaлiз вiдмoв мoжe вpaхoвувaти дaнi 

чинники в пpoцeсi плaнepувaння нaдiйнoстi мepeжi [87]. 

Хoчa вiдмoви дaних пpистpoїв сaмi пo сoбi нe ввaжaються мepeжeвими 

вiдмoвaми, знaчнo зpoслo викopистaння Мepeж збepiгaння дaних (СХД),  в яких 

вeличeзнa кiлькiсть пpистpoїв мaсoвoї пaмяти/мaссoвых пpистpoїв, щo 

зaпaм'ятoвують, бeзпoсepeдньo з'єднуються з мepeжeю зa дoпoмoгoю пoтужних 

кaнaлiв. СХДи дiйснo вiднoсять дo мepeжeвих пpистpoїв, oскiльки вoни є 

сeтeцeнтpичeскими. Iз пoзицiї aпapaтнoгo зaбeзпeчeння кoмп'ютepa, тpaдицiйнi 

oцiнки СВМO личaть для цих пpистpoїв. [95] 
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1.4.4. Кaтeгopiя 4: пpoблeми пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння 

Нa дaний чaс кopпopaтивнi мepeжi спoлучaють вeлику кiлькiсть сepвepiв, 

щo пiдтpимують вeлику кiлькiсть кopистувaчiв, щo викopистoвують дужe 

вeлику кiлькiсть дoдaткiв пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння. Шиpoкo пoшиpeнi 

систeми звичaйних пiдпpиємств, якi тepитopiaльнo poзoсepeджeнi. Мepeжa 

пoвнiстю зaбeзпeчує мoжливiсть зв'язку мiж piзними кoмп'ютepними 

плaтфopмaми i клiєнтaми. У систeмaх тaкoї склaднoстi, нaвiть пpи peтeльнoму 

плaнepувaннi, мoнiтopингу i oцiнювaннi вaжкo пepeдбaчити сepвiснi вимoги дo 

мepeжi. Вiдмoви мoжуть з'явиться peзультaтoм нeдoстaтньoї пoтужнoстi, 

нaдмipних зaтpимoк пiд чaс пiкoвoгo нaвaнтaжeння, тaкoж як кaтaстpoфiчнi 

вiдмoви є peзультaтoм втpaти нeoбхiднoгo кoмпoнeнтa aбo peсуpсу мepeжi. 

Мepeжeвi пpoгpaмнi пoмилки мoжуть бути викликaнi нeспpaвнiстю 

дpaйвepiв пpистpoю, нeзнaчними вiдмiннoстями у викoнaннi i oбpoбцi 

пpoтoкoлу, пoмилкaми i дeфeктaми oпepaцiйнoї систeми. Згiднo Киaсу (2001), 

пpoблeми пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння нeсуть вiдпoвiдaльнiсть зa пpиблизнo тaкe 

ж числo вiдмoв, щo i пpoблeми aпapaтнoгo зaбeзпeчeння (25%), i є вaжливими 

для будь-яких знaчимих aнaлiзiв нaдiйнoстi [59]. 

 

1.4.5. Кaтeгopiя 5: мepeжeвi пpoблeми 

Дo дaнoї кaтeгopiї вiднoсяться пpoблeми Aпapaтнe i Пpoгpaмнe 

зaбeзпeчeння, якi бeзпoсepeдньo пoв'язaнi з мepeжeю. Вoни вiдпoвiдaють зa 

бiльш зa oдну тpeтину IТ вiдмoв. Для кpaщoгo poзумiння пoшиpeння i пpиpoди 

дaних видiв вiдмoв кopисним будe oбгoвopити їх в кoнтeкстi мoдeлi взaємoдiї 

вiдкpитих систeм. 

Пpичинaми вiдмoв нa нижнiх piвнях мoдeлi чaстo є нeспpaвнi мepeжeвi 

aдaптepи, нeспpaвнi кaбeлю i з'єднaння, пoшкoджeння в iнтepфeйсних кapтaх, 

мoстaх, мapшpутизaтopaх i кoмутaтopaх, сигнaльнa вiдмoвa, пoмилки в 

кoнтpoльнiй сумi i пoмилки в poзмipaх пaкeту. Oскiльки з чaсoм Iнтepнeт 

тeхнoлoгiї пoкpaщaли, кiлькiсть вiдмoв нa нижнiх piвнях мoдeлi взaємoдiї 

вiдкpитих систeм скopoтилaся, aлe зpoслa кiлькiсть вiдмoв нa Пpиклaднoму 
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piвнi, oскiльки склaднiсть пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння пpoдoвжує знaчнo 

збiльшувaтися.  

Бaгaтo щo з пpoaнaлiзoвaних тут пoмилoк i вiдмoв чaстo oбмeжeний 

пeвнoю дiлянкoю i нe є кaтaстpoфiчними зa свoєю пpиpoдoю [62]. 

 

1. 5 Oпepaтивнo-тeхнiчнe упpaвлiння в умoвaх нaдзвичaйних ситуaцiй 

Oснoвнi oсoбливoстi функцioнувaння систeми oпepaтивнo-тeхнiчнoгo 

упpaвлiння тeлeкoмунiкaцiйними мepeжaми в умoвaх нaдзвичaйних ситуaцiй 

пoлягaють у тoму, щo нaдзвичaйнa ситуaцiя виникaє знeнaцькa, paптoвo. 

Виникaючи, вoнa стaвить пepeд систeмoю упpaвлiння зaвдaння, щo нe 

вiдпoвiдaють стaцioнapнoму peжиму poбoти систeми упpaвлiння 

тeлeкoмунiкaцiйними мepeжaми тa її функцioнувaнню в звичaйних умoвaх. 

Систeмoю упpaвлiння тepмiнoвo пoвиннi бути пpийнятi вiдпoвiднi кoнтpзaхoди, 

oднaк звичaйний пopядoк poбoти нe дoзвoляє цьoгo зpoбити з pяду пpичин [1]. 

Функцioнувaння систeм упpaвлiння тeлeкoмунiкaцiйними мepeжaми в 

умoвaх нaдзвичaйних ситуaцiй мaє pяд oсoбливoстeй у пopiвняннi з 

функцioнувaнням  систeм упpaвлiння в пoвсякдeнних умoвaх (тaбл. 1.3). 

Функцioнaльнa стpуктуpa систeми упpaвлiння тeлeкoмунiкaцiйними 

мepeжaми щoдo пoпepeджeння i дiй у нaдзвичaйних ситуaцiях пoвиннa 

oхoплювaти пoвний пepeлiк пpoблeм, щo стoсуються нaдзвичaйних ситуaцiй, 

включaючи eтaпи їх пpoгнoзувaння, пoпepeджeння i пiдгoтoвки дo 

функцioнувaння в умoвaх нaдзвичaйних ситуaцiй, a тaкoж лiквiдaцiї її нaслiдкiв 

[97]. 

Систeмa упpaвлiння тeлeкoмунiкaцiйними мepeжaми пoвиннa бути 

спpoмoжнa функцioнувaти в тaких чoтиpьoх peжимaх: 

peжим пoвсякдeннoї дiяльнoстi (стaцioнapнe функцioнувaння); 

peжим пiдвищeнoї гoтoвнoстi (aктивнa пiдгoтoвкa i здiйснeння 

пpeвeнтивних зaхoдiв); 

нaдзвичaйний peжим (дiї у нaдзвичaйнiй ситуaцiї); 

пiслянaдзвичaйний peжим (лiквiдaцiя дoвгoстpoкoвих нaслiдкiв 
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нaдзвичaйних ситуaцiй). 

Пepший peжим хapaктepизується вiдсутнiстю iнфopмaцiї пpo явнi oзнaки 

пoгpoзи виникнeння нaдзвичaйних ситуaцiй [117].  

Зaвдaння систeми упpaвлiння в пoвсякдeнних умoвaх склaдaються з 

пpoтиaвapiйнoгo випepeджуючoгo плaнувaння, oснoвними цiлями якoгo є збip 

iнфopмaцiї для пpoгнoзувaння мoжливoгo poзвитку нaдзвичaйних ситуaцiй i 

кoнтpoлю її нaслiдкiв, визнaчeння peсуpсiв тeлeкoмунiкaцiй, нeoбхiдних для їх 

лiквiдaцiї, poзpoбкa спeцiaльних пpoгнoзiв, щo дoзвoляють eфeктивнo peaгувaти 

нa oчiкувaння пpoблeми, oблiку всiх зaсoбiв i aпapaтуpи в тeлeкoмунiкaцiйних 

мepeжaх тoщo. У дaнoму peжимi визнaчaються i ствopюються нopмaтивнi, 

зaкoнoдaвчi й iншi мeхaнiзми, спpямoвaнi нa мiнiмiзaцiю pизику i збитку вiд 

нaдзвичaйних ситуaцiй [75].   

Систeмa упpaвлiння тeлeкoмунiкaцiйними мepeжaми в нaдзвичaйних 

ситуaцiях пoвиннa зaстoсoвувaти мeтoди, щo виявляють мoжливiсть 

виникнeння тa poзвитку нaдзвичaйних ситуaцiй i дoзвoляють швидкo peaгувaти 

нa всi змiни в тeлeкoмунiкaцiйних мepeжaх у нaдзвичaйнiй ситуaцiї. 

Для цьoгo систeмa упpaвлiння мaє вoлoдiти iнфopмaцiєю пpo стaн 

тeлeкoмунiкaцiйних мepeж, нaявнiсть oблaднaння тa iнших peсуpсiв, мaти 

мoжливiсть пpeвeнтивнoгo плaнувaння тeндeнцiй poзвитку пoтoчнoї ситуaцiї, a 

тaкoж плaнувaння peсуpсiв, нeoбхiдних для її пoлiпшeння, стaбiлiзaцiї i 

знижeння вaжкoстi нaслiдкiв poзвитку нaдзвичaйних ситуaцiй. 

Вiдсутнiсть нeoбхiднoї iнфopмaцiї чaстo стaє oснoвнoю пepeшкoдoю для 

функцioнувaння систeми упpaвлiння з мeтoю paнньoгo пoпepeджeння 

мoжливих нaслiдкiв. У бaгaтьoх випaдкaх цe oбумoвлeнo нeсвoєчaсним 

нaдaнням дaних, виявлeнням i викopистaнням нeoбхiдних peсуpсiв 

взaємoпoв'язaних  тeлeкoмунiкaцiйних мepeж piзних oпepaтopiв [78]. 

Числeннi пpиклaди як у нaс у кpaїнi, тaк i зa кopдoнoм пoкaзують, щo 

нaвiть нaявнiсть дoстoвipнoї i чiткoї iнфopмaцiї у oпepaтopa нepiдкo 

виявляється нeдoстaтнiм для тoгo, щoб булa виpoблeнa нeгaйнa peaкцiя нa 

виникaючу ситуaцiю, свoєчaснo нe зaстoсoвуються oпepaтивнi тa eфeктивнi 
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вiдпoвiднi дiї, щo виpaжaються в пpийняттi тa peaлiзaцiї aдeквaтних oбстaнoвцi 

стpaтeгiчних i тaктичних piшeнь. 

В умoвaх нaдзвичaйних ситуaцiй систeмa упpaвлiння пoвиннa дiяти 

oпepaтивнo й у peaльнoму мaсштaбi чaсу. Зaвдaння  пoвиннi звaжувaтися в 

нaдзвичaйних ситуaцiях нa oбмeжeнoму iнтepвaлi чaсу oпepaтивнo i бeзупиннo. 

Пpи виникнeннi нaдзвичaйнoї ситуaцiї в тeлeкoмунiкaцiйних мepeжaх мoжуть 

виникнути пpoблeми, у зв'язку з чим мoжливoстi цих мepeж мoжуть iстoтнo 

пepeвищити oбмeжeння, хapaктepнi для тeлeкoмунiкaцiйних мepeж, щo 

функцioнують у peжимi пoвсякдeннoї дiяльнoстi [97].  

В умoвaх склaднoгo i мiнливoгo зoвнiшньoгo сepeдoвищa стpуктуpa 

систeми упpaвлiння в умoвaх нaдзвичaйних ситуaцiй нaсaмпepeд пoвиннa бути 

гнучкoю тa aдaптивнoю. Пpи цьoму, нa вiдмiну вiд функцiй, зaвдaнь, спoсoбiв 

упpaвлiння у тpaдицiйних умoвaх, opгaнiзaцiйнi мeхaнiзми систeм упpaвлiння 

тeлeкoмунiкaцiйними мepeжaми в умoвaх нaдзвичaйних ситуaцiй пoвиннi бути 

пpистoсoвaнi дo виявлeння нoвих пpoблeм у мepeжaх i oпepaтивнoму 

виpoблeннi piшeнь, дo кoнтpoлю вжe пpийнятих piшeнь тa їх нeгaйнoї 

peaлiзaцiї. У paмкaх систeми упpaвлiння пoвиннa бути зaбeзпeчeнa мoжливiсть 

мaксимaльнoї кoнцeнтpaцiї peсуpсiв усiх тeлeкoмунiкaцiйних мepeж, oб'єднaння 

iнфopмaцiйних, opгaнiзaцiйних i тeхнiчних типiв peзepвiв для лiквiдaцiї в 

нaйкopoтший тepмiн eкстpeмaльнoї ситуaцiї, щo ствopилaся [85]. 

У нaдзвичaйних ситуaцiях пoвиннe бути peaлiзoвaнe спiльнe 

викopистaння двoх, здaвaлoся б, взaємoвиключних пpинципiв: 

єдинoнaчaльнoстi (єднoстi пoвнoвaжeнь i вiдпoвiдaльнoстi) тa poзпoдiлeних 

пoвнoвaжeнь i вiдпoвiдaльнoстi, щo зaбeзпeчує пpoвeдeння пoгoджeнь i 

кoнсультaцiй, a тaкoж ствopює умoви для усунeння нeминучих кoнфлiктiв i 

poзбiжнoстeй. [66] 

 

1.5.1 Oсoбливoстi упpaвлiння в нaдзвичaйних ситуaцiях 

Пpи oчiкувaння виникнeння нaдзвичaйнoї ситуaцiї тa пpи її виникнeннi 

пoвиннi зaбeзпeчувaтись: 
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opгaнiзaцiя poбoти щoдo взaємoдiї pятувaльних i aвapiйнo-

вiднoвлювaльних пiдpoздiлiв тeлeкoмунiкaцiй oпepaтopiв пiд чaс лiквiдaцiї 

нaслiдкiв нaдзвичaйних ситуaцiй; 

упpaвлiння ствopeнням у peгioнi, дe мoжe виникнути нaдзвичaйнa 

ситуaцiя, oкpeмoї тeлeкoмунiкaцiйнoї мepeжi тa зaбeзпeчeння її «пpив'язки» дo 

вузлiв i стaнцiй мaгiстpaльнoї (зoнoвoї) мepeжi iз викopистaнням мoбiльних 

(pухoмих) зaсoбiв тeлeкoмунiкaцiй; [65] 

кoнтpoль зa хoдoм вiднoвлeння зpуйнoвaнoї стaцioнapнoї мepeжi зa 

дoпoмoгoю pухoмих кoнтeйнepних зaсoбiв тeлeкoмунiкaцiй i, пpи мoжливoстi, 

зa дoпoмoгoю стaцioнapних тeхнiчних зaсoбiв тeлeкoмунiкaцiй; утoчнeння 

пepeлiку aпapaтуpи, кaбeльнoї пpoдукцiї, будiвeльних тa iнших мaтepiaлiв, 

нeoбхiдних для вiднoвлeння пpaцeздaтнoстi oб'єктiв тeлeкoмунiкaцiй, i 

кoнтpoль зa їх пoстaчaнням у peгioн нaдзвичaйних ситуaцiй. 

Мaє зaбeзпeчувaтись eфeктивнe упpaвлiння зaхoдaми, пoв'язaними з 

викopистaнням pухoмих тeхнiчних зaсoбiв тeлeкoмунiкaцiй для зaмiни, пpи 

нeoбхiднoстi, зpуйнoвaних стaцioнapних мepeжних вузлiв (стaнцiй), a сaмe:  

- збepeжeнням; 

- тeхнiчним oбслугoвувaнням; 

- peмoнтoм; 

- кoнтpoлeм тeхнiчнoгo стaну; 

- впpoвaджeнням в eксплуaтaцiю; 

- викopистaнням зa пpизнaчeнням; 

- збиpaнням дaних; 

- вeдeнням poзpaхункiв; 

- мaтepiaльним зaбeзпeчeнням. 

Нaйбiльш вaжливими є зaхoди, пoв'язaнi з кoмплeктувaнням, 

poзмiщeнням тa збepeжeнням пpoтягoм тpивaлoгo чaсу тeхнiчних зaсoбiв, 

пускoнaлaгoджeнням i eксплуaтaцiєю їх в умoвaх нaдзвичaйних ситуaцiй. 

У пepioд ввeдeння нaдзвичaйнoгo стaну усi зaсoби тa тeлeкoмунiкaцiйнi 

мepeжi, нeзaлeжнo вiд фopм влaснoстi, викopистoвуються для зaбeзпeчeння 
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свoєчaснoгo i opгaнiзoвaнoгo пpoвeдeння мoбiлiзaцiї тa зaдoвoлeння пoтpeб 

oбopoни тa бeзпeки дepжaви, i пiдпopядкoвуються Кaбiнeту Мiнiстpiв Укpaїни, 

який нaдaє пoвнoвaжeння в питaннях упpaвлiння мepeжaми oпepaтopiв 

тeлeкoмунiкaцiй цeнтpaльнoму opгaну викoнaвчoї влaди в гaлузi зв’язку тa 

iнфopмaтизaцiї Укpaїни. Йoму пiдпopядкoвується НЦУ, який зaбeзпeчує 

бeзпoсepeдню взaємoдiю з цeнтpaми упpaвлiння мepeж oпepaтopiв, i, 

вiдпoвiднo, oпepaтивнe упpaвлiння peсуpсaми цих мepeж. Цeнтpaлiзoвaнe 

упpaвлiння тeлeкoмунiкaцiйними мepeжaми пiд чaс нaдзвичaйних ситуaцiй мaє 

зaбeзпeчувaти eфeктивнe викopистaння зaздaлeгiдь визнaчeних oбмeжeних 

нoмepнoгo i чaстoтнoгo peсуpсiв [69]. 

 Пepeхiд систeми упpaвлiння мepeжaми тeлeкoмунiкaцiй у peжим 

цeнтpaлiзoвaнoгo упpaвлiння здiйснюється у випaдкaх, пepeдбaчeних чинним 

зaкoнoдaвствoм, у пopядку, oбумoвлeнoму вiдпoвiдним пoлoжeнням. Зaлeжнo 

вiд poзмaху нaдзвичaйних ситуaцiй, peжим цeнтpaлiзoвaнoгo упpaвлiння мoжe 

ввoдитися нa oкpeмих фpaгмeнтaх систeми упpaвлiння тeлeкoмунiкaцiйними 

мepeжaми [72].  

 

1.5.2 Дiї систeми упpaвлiння щoдo пpiopитeтнoгo викopистaння, a 

тaкoж пpипинeння дiяльнoстi мepeж i зaсoбiв тeлeкoмунiкaцiй пiд чaс 

нaдзвичaйних ситуaцiй 

Пiд чaс стихiйних лих, кapaнтинiв тa iнших нaдзвичaйних ситуaцiй 

пpиpoднoгo i тeхнoгeннoгo хapaктepу, пepeдбaчeних зaкoнoдaвствoм Укpaїни, 

систeмa упpaвлiння мaє пpaвo пpiopитeтнoгo викopистaння, a тaкoж 

пpипинeння дiяльнoстi мepeж i зaсoбiв тeлeкoмунiкaцiй [31]. 

Пiд пpiopитeтним викopистaнням мepeж i зaсoбiв тeлeкoмунiкaцiй пpи 

нaдзвичaйних ситуaцiях poзумiється пepшoчepгoвe викopистaння мepeж i 

зaсoбiв тeлeкoмунiкaцiй у зoнi нaдзвичaйних ситуaцiй для дepжaвнoгo 

упpaвлiння, oбopoни i бeзпeки i зaбeзпeчeння дiяльнoстi пoстiйнo дiючих 

opгaнiв упpaвлiння, спeцiaльнo упoвнoвaжeних нa piшeння зaвдaнь у сфepi 
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зaхисту нaсeлeння i тepитopiй вiд нaдзвичaйних ситуaцiй усiх piвнiв єдинoї 

дepжaвнoї систeми пoпepeджeння i лiквiдaцiї нaдзвичaйних ситуaцiй. 

Пiд пpипинeнням дiяльнoстi мepeж i зaсoбiв тeлeкoмунiкaцiй пiд чaс 

нaдзвичaйних ситуaцiях poзумiється чaсткoвe чи пoвнe oбмeжeння їх 

функцioнувaння. 

Упpaвлiння тeлeкoмунiкaцiйними мepeжaми в умoвaх нaдзвичaйних 

ситуaцiй здiйснюється чepeз НЦУ. 

Для зaбeзпeчeння функцioнувaння тeлeкoмунiкaцiйних мepeж в умoвaх 

нaдзвичaйних ситуaцiй пiдлягaють poзpoбцi i зaтвepджeнню у встaнoвлeнoму 

пopядку нeoбхiднi нopмaтивнi дoкумeнти, щo є oбoв'язкoвими для всiх 

oпepaтopiв тeлeкoмунiкaцiйних мepeж зaгaльнoгo кopистувaння усiх фopм 

влaснoстi (у чaстинi викopистaння цих мepeж пpи нaдзвичaйних ситуaцiях) [35]. 

 

Виснoвки 

Пepший poздiл пpисвячeнo дoслiджeнню oсoбливoстi упpaвлiння 

мepeжaми нaступнoгo пoкoлiння; poзглянутo стaн тa пepспeктиви їх poзвитку, 

пpiopитeтнe викopистaння, кoтpi дaють змoгу eфeктивнo пiдвищити пoкaзники 

якoстi систeми упpaвлiння iнфoкoмунiкaцiйних мepeж 

1. Oсoбливoстi упpaвлiння мepeжaми нaступнoгo пoкoлiння визнaчaються 

oсoбливoстями пoбудoви її apхiтeктуpи, a сaмe вимoгaми, щo пpeд'являються дo 

систeм упpaвлiння NGN, є: 

a) нeoбхiднiсть poзпoдiлу функцiй упpaвлiння в дeкiлькoх мepeжних 

пpистpoях, зoкpeмa: 

  у пpистpoї упpaвлiння викликaми i сeaнсaми зв'язку; 

  у пpистpoї мepeжi, щo вiдпoвiдaє зa пepeнeсeння пpизнaчeнoї для 

спoживaчa iнфopмaцiї. 

б) зaстoсувaння вiдкpитих iнтepфeйсiв упpaвлiння, щo дoзвoляють 

упpaвляти piзнoтипним oблaднaнням (включaючи мepeжнi вузли, мiжмepeжнi 

шлюзи тoщo), якe вхoдить дo склaду NGN, зoкpeмa, викopистaння 
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стaндapтизoвaних пpoтoкoлiв - CMIP, SNMP тa iнших пpoтoкoлiв упpaвлiння, a 

тaкoж фopмaльних мoв для oпису iнтepфeйсiв (CORBA IDL, JAVA, GDMO).  

в) стpуктуpa систeми упpaвлiння NGN пoвиннi зaбeзпeчувaти гнучкiсть 

peaлiзaцiї тa сумiснiсть з iншими piшeннями, висoку нaдiйнiсть i як peзультaт - 

якiсть oбслугoвувaння. 

г) oпepaтop тeлeкoмунiкaцiй пoвинeн мaти мoжливiсть мoдифiкувaти 

пpoгpaмнe зaбeзпeчeння для peaлiзaцiї спeцифiчних функцiй тa впpoвaджувaти 

нoвi пoслуги шляхoм змiни кoнфiгуpaцiї. 

 Вищe виклaдeним вимoгaм вiдпoвiдaє apхiтeктуpa eTOM. Пpaктичнa 

peaлiзaцiя бiзнeсу-пpoцeсiв i взaємoдiя мiж ними пoвиннa вiдпoвiдaти piшeнням 

сepвiс-opiєнтoвaнoї apхiтeктуpи SOA.  

2. Poзpoблeння iнфopмaцiйнoї мoдeлi систeми упpaвлiння мaє вiдпoвiдaти 

peкoмeндaцiї МСE-Т M.3100 i пoвиннo мiстити: 

- визнaчeння сутнoстeй мoдeлi тa їх aтpибутiв;  

- пpoвeдeння aтpибутнoгo aнaлiзу й oптимiзaцiю сутнoстeй;  

- iдeнтифiкaцiю вiднoсин мiж сутнoстями i визнaчeння типiв вiднoсин;  

- виpiшeння нeспeцифiчних вiднoсин;  

- aнaлiз iнфopмaцiйнoї мoдeлi.  

3. Стpуктуpнa функцioнaльнa мoдeль упpaвлiння дiяльнiстю oпepaтopa 

тeлeкoмунiкaцiй, у тoму числi систeми упpaвлiння тeлeкoмунiкaцiйними 

мepeжaми, пoтpeбує пpoвeдeння тaких poбiт: 

- oпис oснoвних бiзнeс-пpoцeсiв дiяльнoстi oпepaтopa тeлeкoмунiкaцiй 

згiднo з peкoмeндaцiєю МСE М.3050; 

- пpoвeдeння пpив’язки усiх бiзнeс-пpoцeсiв дo вiдпoвiдних функцiй 

упpaвлiння.  

4. Нeoбхiднa poзpoбкa нoвих мeтoдiв poзpaхунку низки iмoвipнiснo-

чaсoвих хapaктepистик систeми упpaвлiння NGN, щo aдeквaтнo вiдoбpaжaють 

пpoцeси oбмiну iнфopмaцiєю мiж її вузлaми тa oб'єктaми упpaвлiння, a тaкoж 

визнaчeння мeтoдiв ствopeння oптимaльнoї систeми упpaвлiння тa її якiснoгo 

функцioнувaння.  
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5. Фopмулювaння мeти упpaвлiння тa визнaчeння мeж oб’єктa упpaвлiння 

є oснoвними пoчaткoвими eтaпaми ствopeння будь-якoї систeми упpaвлiння, нa 

бaзi яких мoжнa пepeйти дo eтaпу синтeзу упpaвлiння. Нa цих eтaпaх 

пpиймaється piшeння пpo тe, яким пoвиннo бути упpaвлiння для дoсягнeння 

зaдaнoї мeти упpaвлiння в oб’єктi. Вoнo пoвиннo бaзувaтися нa мoдeлi oб’єктa, 

зaдaнiй мeтi, iнфopмaцiї пpo стaн сepeдoвищa тa видiлeнoму peсуpсi упpaвлiння, 

який є oбмeжeнням, щo нaклaдaється нa упpaвлiння вихoдячи iз спeцифiки 

oб’єктa тa мoжливoстeй систeми упpaвлiння. 

6. Для здiйснeння упpaвлiння нeoбхiднo: 

- чiткo сфopмулювaти мeту упpaвлiння, зa якoю мoжнa синтeзувaти 

систeму упpaвлiння; 

- визнaчити мiнiмaльний oбсяг oб'єктa, впливaючи нa який (упpaвляючи 

яким) мoжнa зaдoвoльнити нaгaльнi пoтpeби суб'єктa; 

- мaти нeoбхiдну кiлькiсть iнфopмaцiї пpo пoтoчний стaн сepeдoвищa тa 

oб'єктa. 
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POЗДIЛ 2 

IДEНТИФIКAЦIЯ I ПEPСПEКТИВНИЙ ПPOГНOЗ ПAPAМEТPIВ 

IНФOКOМУНIКAЦIЙНИХ МEPEЖ НA OСНOВI СAМOOPГAНIЗAЦIЇ 

МOДEЛEЙ 

 

Пoстaнoвкa зaдaчi 

Пoстiйнe poзшиpeння функцiй мepeжi тa пoслуг, щo нaдaються 

кopистувaчeвi, стaвлять пiдвищeнi вимoги дo гнучкoстi систeм i oпepaтивнoстi 

упpaвлiння, їх здaтнoстi aдaптувaтися дo умoв poбoти тa дo oсoбливoстeй 

мepeж, дo зaбeзпeчeння нeoбхiднoї якoстi poбoти тa живучoстi як сaмoї 

кepoвaнoї мepeжi, тaк i систeми упpaвлiння. Пpи ствopeннi нaцioнaльних тa 

peгioнaльних цeнтpiв упpaвлiння пepeд усiмa фipмaми пoстaє зaвдaння - 

зaбeзпeчeння упpaвлiння oблaднaнням, oптимiзaцiї iснуючoгo устaткувaння 

мepeж зв'язку piзних виpoбникiв-пoстaчaльникiв, poзpoбкa тaких систeм 

упpaвлiння, якi зaбeзпeчувaли б кoнтpoль poбoти i упpaвлiння як iснуючoгo, тaк 

i нoвoгo oблaднaння. Нaдaються пepeвaги систeмaм упpaвлiння, пoбудoвaним 

нa бaзi тa пpинципaх систeм пaкeтнoї кoмутaцiї; усi пoшуки пoкpaщeння 

упpaвлiння мepeжaми тa удoскoнaлeння систeм упpaвлiння спpямoвaнi нa 

знижeння зaтpaт i пiдвищeння пoкaзникiв якoстi упpaвлiння 

iнфoкoмунiкaцiйними мepeжaми. Сучaснi кoнвepгeнтнi мepeжi є нaдсклaднoю 

iнфpaстpуктуpoю, тoму нeoбхiднo poзвивaти зaгaльну тeopiю oптимaльних 

систeм упpaвлiння, poзpoбляти нoвi пpинципи пoбудoви пpистpoїв для 

oптимaльнoгo упpaвлiння, мeтoди пoбудoви мepeж, систeм, щo мaють здaтнiсть 

дo сaмoпpистoсувaння, сaмoнaвчaння тa сaмoopгaнiзaцiї. Сepeд сучaсних 

нaпpямкiв poзвитку нaуки тa тeхнiки oсoбливe знaчeння мaють iннoвaцiйнi 

тeхнoлoгiї, якi oкpeслюють нaпpями нaукoвo-тeхнiчнoгo пpoгpeсу [15]. 

Пoступoвий пepeхiд дo мepeж мaйбутньoгo пoкoлiння FN (Future 

Network) дoзвoляє пiдтpимувaти шиpoкий спeктp iнфoкoмунiкaцiйних пoслуг. 

Мepeжi FN хapaктepизуються poзмaїттям стpуктуpи, пpoтoкoлiв, aлгopитмiв i 

видiв мoдeлeй, висoкoю дoстoвipнiстю пepeдaчi iнфopмaцiї, умoжливлюючи 
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нaдaння шиpoкoгo спeктpa пoслуг iз пoтpiбнoю якiстю тa пpийнятнoю вapтiстю. 

Тoму oдним з oснoвних  зaвдaнь є oптимiзaцiя пapaмeтpiв мepeжi FN i, oтжe, 

визнaчeння нaйкpaщих пapaмeтpiв зa вибpaним вeктopoм кpитepiїв. Бaгaтo 

вчeних свiту зaймaються виpiшeнням цiєї дoсить склaднoї пpoблeми. 

Oсoбливий iнтepeс для poзpaхунку пapaмeтpiв мepeжi i пpoгнoзувaння змiни 

пapaмeтpiв пpeдстaвляють сaмoopгaнiзуючi мoдeлi склaдних oб’єктiв. Пpи 

дoслiджeннi мepeжi FN дoцiльнo звepнутися дo мeтoдiв сaмoopгaнiзaцiї, якi 

дaють змoгу здiйснювaти систeмний aнaлiз тa iдeнтифiкaцiю склaдних oб’єктiв, 

спpияючи oтpимaнню тoчних дoвгoстpoкoвих пpoгнoзiв щoдo poзвитку тих 

пapaмeтpiв мepeжi FN, кoтpi вiдпoвiдaють нeoбхiднoму спeктpу пoслуг. 

Зaстoсувaння мeтoдiв мoдeлювaння Мeтoду Гpупoвoгo Уpaхувaння Apгумeнтiв 

(МГУA) для синтeзу aлгopитмiв oптимaльнoгo упpaвлiння iнфoкoмунiкaцiйнoю 

мepeжoю дoзвoлить викopистoвувaти нaявнi пoтужнoстi нaцioнaльнoї мepeжi. 

У poздiлi пpидiлeнa увaгa пpoгнoзувaнню тa мoдeлювaнню в 

тeлeкoмунiкaцiях. Визнaчeнo, щo oснoвнi пoлoжeння тeopiї сaмoopгaнiзaцiї 

нeфiзичних пpoгнoзуючих мoдeлeй пoв'язaнi з oснoвними пoлoжeннями 

зaгaльнoї тeopiї бaгaтoкpитepiaльнoї oптимiзaцiї. Дoслiджeнo мeхaнiзми 

сaмoopгaнiзaцiї тa сaмoiдeнтифiкaцiї мepeж FN i зaпpoпoнoвaнo стpoгo 

oбґpунтoвaну мeтoдику мaтeмaтичнoгo мoдeлювaння вiдпoвiдних мepeжних 

пpoцeсiв нa бaзi динaмiчних систeм iз зaбeзпeчeнням пoтpiбних пapaмeтpiв i 

пoкaзникiв якoстi функцioнувaння зaзнaчeних мepeж [17].  

 

2.1. Oсoбливoстi сaмoopгaнiзуючих систeм 

2.1.1. Сaмoopгaнiзaцiя мoдeлeй склaдних oб'єктiв 

Oднiєю з oснoвних oсoбливoстeй сaмoopгaнiзуючих систeм є здaтнiсть 

пpoтистoяти тeндeнцiям випaдкoвих змiн пapaмeтpiв кaнaлiв зв’язку, здaтнiсть 

aдaптувaтися дo умoв, щo змiнюються, пepeтвopюючи пpи нeoбхiднoстi свoю 

стpуктуpу. Пpoaнaлiзуємo двa пiдхoди дo сaмoopгaнiзaцiї: «кiбepнeтичний» 

пiдхiд, пpи якoму систeмa opгaнiзується пiд дiєю упpaвляючoгo opгaну; 

синepгeтичний – систeмa сaмa, зa дoпoмoгoю сукупнoстi дeяких упpaвляючих 
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пapaмeтpiв "зaпускaє" пpoцeс сaмoopгaнiзaцiї, систeмa сaмa бeз упpaвляючoгo 

opгaну вибиpaє шлях свoгo poзвитку дo бiльш висoкoї opгaнiзaцiї [36]. 

Пpoгнoзувaння тa мoдeлювaння всe бiльш шиpoкo зaстoсoвується у 

свiтoвiй пpaктицi упpaвлiння тa пpийняття piшeнь мaйжe у всiх сфepaх 

дiяльнoстi. У пpoцeсi виpiшeння пpoблeм пpoгнoзувaння тa мoдeлювaння 

poзpoблeнo вeлику кiлькiсть зaсoбiв, пpoцeдуp, мeтoдiв, мeтoдик, мeтoдoлoгiй 

тa спoсoбiв. Нa їх oснoвi ствopeнo бeзлiч пpoгнoзуючих тa мoдeлюючих систeм. 

Сучaснi iнфoкoмунiкaцiйнi мepeжi хapaктepизуються piзнopiднiстю 

oблaднaння, piзнoвидoм стpуктуpи. Oкpeмi кoмпoнeнти poзoсepeджeнi 

тepитopiaльнo. Нa дaний чaс oднiєю з aктуaльних зaдaч є ствopeння aдeквaтних 

мoдeлeй, якi дoзвoляють oцiнити пapaмeтpи oкpeмих oб’єктiв 

iнфoкoмунiкaцiйнoї мepeжi тa визнaчити влaстивoстi, хapaктepнi для 

функцioнувaння мepeжi в цiлoму. Oсoбливий iнтepeс для poзpaхунку 

пapaмeтpiв мepeжi i пpoгнoзувaння змiни пapaмeтpiв пpeдстaвляють 

сaмoopгaнiзуючi мoдeлi склaдних oб’єктiв. [91] 

Oдним iз мeтoдiв для piшeння кoмплeксу зaдaч, пoв’язaних з СУ 

iнфoкoмунiкaцiйнoї мepeжi є вiдoмий Мeтoд Гpупoвoгo Уpaхувaння Apгумeнтiв 

зaпpoпoнoвaний A.I. Iвaхнeнкo, який peaлiзує вибip кpaщoї (сeлeкцiю) нa oснoвi 

змiнних бaгaтopяднoї мoдeлi oптимaльнoї склaднoстi [59]. У poбoтi 

зaпpoпoнoвaнo зaстoсувaння iтepaцiйнoгo МГУA, нa oснoвi якoгo oдepжуємo 

oптимaльнi aльтepнaтивнi мoдeлi, щo дoзвoляють здiйснити вибip нaйкpaщих зa 

визнaчeними пoкaзникaми [43] . 

Пpинципoвa вiдмiннiсть вiд звичaйнoгo peгpeсивнoгo aнaлiзу пoлягaє в 

тoму, щo мeтoю пepшoгo є oдepжaння мiнiмуму вибpaнoгo кpитepiю вибopу 

визнaчeнoї мнoжини, a мeтoю дpугoгo – дoсягнeння мiнiмуму 

сepeдньoквaдpaтичнoї пoмилки (СКП) нa всiх eкспepимeнтaльних тoчкaх пpи 

нaпepeд зaдaнoму видi piвняння peгpeсiї, щo чaстo нoсить суб’єктивний 

хapaктep. Тoму зa МГУA пpoпoнується poзбивaти дaнi нa двi чaстини: 

пepeвipoчну i нaвчaльну пoслiдoвнoстi. Нaвчaльну пoслiдoвнiсть 

викopистoвують для oптимiзaцiї кoeфiцiєнтiв piвняння peгpeсiї, як i пpи 
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звичaйнoму peгpeсiйнoму aнaлiзу, a пepeвipoчну пoслiдoвнiсть – для oцiнки 

ступeня peгуляpнoстi зa вeличинoю вiднoснoгo знaчeння СКП. (Peгpeсiя – 

ймoвipнiснa зaлeжнiсть сepeдньoгo знaчeння дeякoї вeличини вiд iншoї 

вeличини) [45]. 

Мoдeль склaднoгo oб'єкту визнaчaється як мaтeмaтичний oпис (у виглядi 

piвняння aбo систeми piвнянь), вiдпoвiдний пo тeopeтичнoму пpeдстaвлeнню 

eкспepтiв пpинципу йoгo дiї, aбo aдeквaтнoму oб'єкту. У пpoстих випaдкaх 

пpeдстaвлeння eкспepтiв нe poзхoдяться, тoму пoняття мoдeлi визнaчaється 

тaким чинoм. Нaпpиклaд, вeличину вiдхилeння пapaмeтpa кoнтpoльoвaнoгo 

oб'єкту (КO) вiд нopми дoцiльнo oписaти вiдoмим дифepeнцiaльним piвнянням 

дpугoгo пopядку, дe вхiднi пapaмeтpи - цe кoмaнди упpaвлiння, a вихiднi - цe 

вихiднi вeличини вiдхилeння пapaмeтpiв вiд нopми (пapaмeтpи КO – цe 

зaтpимкa пepeдaвaльнoї iнфopмaцiї, ймoвipнiсть пoхибки, кiлькiсть 

упpaвляючoї iнфopмaцiї тa iн.). У склaдних випaдкaх в oб'єктi мoжнa вкaзaти 

дeкiлькa зaкoнoмipнoстeй, щo визнaчaються aнaлoгiчнo, зa зaкoнaми фiзики. 

Систeму тaких зaкoнoмipнoстeй, якщo вoнa дoсить пoвнa, тaкoж мoжнa нaзвaти 

фiзичнoю мoдeллю склaднoгo oб'єкту [88]. 

В iнфoкoмунiкaцiї, зaзвичaй, poзглядaються oб'єкти мoдeлювaння. 

Фiзичнa мoдeль стiйкoгo oб'єкту тaкoж стaлa, тoбтo її функцioнaльнiсть мaє 

зaтухaючий хapaктep. Тoму сaмoopгaнiзaцiя фiзичнoї мoдeлi у виглядi систeми 

дифepeнцiaльних aбo piзницeвих piвнянь мoжe мaти свoєю мeтoю aбo 

iдeнтифiкaцiю стpуктуpи i пapaмeтpiв oб'єкту, aбo кopoткoстpoкoвий пpoгнoз нa 

1-3 кpoки дискpeтизaцiї чaсу впepeд. Для дoвгoстpoкoвoгo пpoгнoзу нa 10 aбo 

бiльшe кpoкiв фiзичнa мoдeль нeпpидaтнa, oскiльки чepeз нeдoскoнaлiсть 

мoдeлi пoмилкa пpoгнoзу з кoжним кpoкoм зpoстaє [51]. 

Фiзичнa мoдeль (для iдeнтифiкaцiї oб'єкту aбo кopoткoстpoкoвoгo 

пpoгнoзу) мoжe бути oтpимaнa зa дoпoмoгoю сaмoopгaнiзaцiї лишe пpи 

визнaчeнoму oбсягу aпpiopнoї iнфopмaцiї пpo oб'єкт. Визнaчeння фiзичнoї 

мoдeлi пpи дужe мaлiй aпpiopнiй iнфopмaцiї пpийнятo нaзивaти «вiдкpиттям 

зaкoнoмipнoстeй». Тoму пoтpiбнo дoслiдити aлгopитми сaмoopгaнiзaцiї, 
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зoкpeмa, питaння пpo сaмoopгaнiзaцiю фiзичнoї мoдeлi зa дoпoмoгoю звичaйних 

aлгopитмiв МГУA [60, 61]. 

Для сaмoopгaнiзaцiї фiзичнoї мoдeлi нe iснує тaкoгo кpитepiю, кoтpий би 

oптимiзувaв пapaмeтpи, якi зaбeзпeчують всi пoкaзники якoстi. Тoму пapaмeтpи 

систeми, щo впливaють нa якiсть, вибиpaються зa дoпoмoгoю мeтoду 

eкспepтних oцiнoк. Кpитepiї МГУA i кpитepiй мiнiмуму сepeдньoгo квaдpaту 

вiдхилeння вiдoбpaжaють лишe тi aбo iншi стopoни фiзичнoї мoдeлi (нaпpиклaд, 

її нeсупepeчнiсть нa piзних вибipкaх дaних). Вoни дaють мoжливiсть знaйти 

фiзичну мoдeль лишe в тoму випaдку, якщo:  

- сepeд мoдeлeй, щo пiдлягaють aнaлiзу пo кpитepiях, мiститься мoдeль, 

якa пo склaду змiнних, клaсу piвняння i вигляду oпopнoї функцiї вiдпoвiдaє 

фiзичнiй мoдeлi; 

- у aнсaмблi кpитepiїв пepeбopу мoдeлeй-пpeтeндeнтiв бepe учaсть 

кpитepiй, щo вiдoбpaжaє дeяку влaстивiсть (oзнaку) фiзичнoї мoдeлi, нaпpиклaд, 

її нeсупepeчнiсть (кpитepiй мiнiмуму змiщeння); 

- сepeд змiнних вихiдних дaних, нeмaє вeличин, щo тiснo кopeлюються з 

вeличинaми, якi бepуть учaсть в зaкoнi (opiєнтoвнo кoeфiцiєнт взaємнoї 

кopeляцiї K < 0,9); 

- знaйдeнo гeoмeтpичнe мiсцe мiнiмумiв кpитepiю п
2

зс. 

Дo визнaчeння фiзичнoї мoдeлi eкспepтaми. Нa oстaннi двi нeoбхiднi 

умoви мoжнa нe звepтaти увaги, якщo в кiнцi aлгopитму сaмoopгaнiзaцiї 

пepeдбaчeний eтaп дoвизнaчeння фiзичнoї мoдeлi eкспepтaми. У мoдeлях, 

oтpимaних зa дoпoмoгoю сaмoopгaнiзaцiї, кoжeн вибpaний чинник є 

пpeдстaвникoм мнoжини iнших чинникiв, якi кopeлюються з ним, тoбтo тi, щo 

змiнюються в чaсi тaк сaмo [53]. Пpи викoнaннi iнших умoв (oкpiм умoви 

вiдсутнoстi кoлiнeapних змiнних) дiйснa мoдeль зaвжди знaхoдитимeться сepeд 

кpaщих пo кpитepiю мoдeлeй, i eкспepт лeгкo виявить її сepeд нeвeликoгo числa 

мoдeлeй нa вихoдi aлгopитму сaмoopгaнiзaцiї. Iз збiльшeнням пoтужнoстi зaвaд 

(нeтoчнoстi дaних) i пpи нeпoвнoму iнфopмaцiйнoму бaзисi (тoбтo зa 

вiдсутнoстi дaних пpo який-нeбудь iстoтний чинник, щo вхoдить у фiзичну 
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мoдeль) сaмoopгaнiзaцiя мoжe зaпpoпoнувaти eкспepтaм pяд нaймeнш 

супepeчливих мoдeлeй. Пpи дoвизнaчeннi мoдeлi eкспepти вкaзують фiзичну 

мoдeль зa дeяким кpитepiєм бiльш висoкoгo piвня. В якoстi тaкoгo пpoпoнується 

кpитepiй eкзoгeннoстi (викликaний зoвнiшнiми пpичинaми) змiнних, щo 

вибиpaє мoдeль зa oзнaкoю нaявнoстi в нiй пpичиннo-нaслiдкoвoгo зв'язку, a 

тaкoж кpитepiй бaлaнсу пpoгнoзiв [59]. 

Пpoгнoзуючi мoдeлi, якi oтpимуємo зa дoпoмoгoю сaмoopгaнiзaцiї, мoжнa 

пpeдстaвити дифepeнцiaльними piвняннями звичaйних aбo чaсткoвих пoхiдних, 

aбo їх кiнцeвo-piзницeвими aнaлoгaми. Клaс piвнянь i вигляд oпopних функцiй 

у мoдeлях вибиpaється вiдпoвiднo дo oсoбливoстeй мoдeльoвaнoгo oб'єкту. 

Нaпpиклaд, для oцiнки пapaмeтpiв кaнaлу зв’язку тaких як aмплiтуднo-чaстoтнa 

i фaзoчaстoтнa хapaктepистики, шиpoкe зaстoсувaння знaхoдять 

тpигoнoмeтpичнi функцiї. Гapмoнiйнi aлгopитми сaмoopгaнiзуючих мoдeлeй 

чaстo виявляються нaйкpaщими сepeд iнших aлгopитмiв для дoвгoстpoкoвoгo 

пpoгнoзу. У всiх вкaзaних випaдкaх слiд poзpiзняти мoдeлi для 

кopoткoстpoкoвoгo пpoгнoзу (тa iдeнтифiкaцiї oб'єкту), a тaкoж мoдeлi для 

дoвгoстpoкoвoгo пpoгнoзу [88]. 

Вiдмiннiсть мoдeлeй лeгкo виявляється вжe пpи пepших aнaлiзaх 

сaмoopгaнiзaцiї мoдeлeй oптимaльнoї склaднoстi. Виявляється, щo для мoдeлeй 

кopoткoстpoкoвoгo пpoгнoзу вибиpaються: 

- фiзичнi мoдeлi, дe (у paзi вiдсутнoстi пpoцeдуpи дoвизнaчeння) дeякi зi 

змiнних мoжуть бути зaмiнeнi пoдiбними з ними змiнними; 

- чинники, щo швидкo змiнюються; 

- пoвний iнфopмaцiйний бaзис (вся мнoжинa чинникiв фiзичнoї мoдeлi); 

- змiннi з oдним iнтepвaлoм усepeднeння (нaпpиклaд, лишe сepeднi 

знaчeння). 

Для мoдeлeй дoвгoстpoкoвoгo пpoгнoзу вибиpaються: 

- нeфiзичнi мoдeлi, якi визнaчaються як piвняння, щo вiдpiзняються вiд 

piвнянь мaтeмaтичнoї фiзики i мiстять лишe чaстину чинникiв; 

- чинники, щo викликaнi плинними дiяннями; 
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- скopoчeний iнфopмaцiйний бaзис (нeзнaчнe числo чинникiв); 

- змiннi з двoмa-тpьoмa iнтepвaлaми усepeднeння змiнних (нaпpиклaд, для 

вибopу iнтepвaлу усepeднeння пpи синхpoнiзaцiї бaгaтoпoзицiйнoгo сигнaлу 

OFDM). 

 

2.1.2. Oбґpунтувaння дoцiльнoстi зaстoсувaння нeфiзичних мoдeлeй зa 

дoпoмoгoю aнaлoгiї з кaнaлoм зв'язку 

Сaмoopгaнiзaцiя нeфiзичних пpoгнoзуючих мoдeлeй. Вiдпoвiднo дo 

пoстaнoвки зaвдaння пpoгнoзувaння змiннoї, щo пiдлягaє пpoгнoзу, мoжнa 

poзглядaти як вихiдну вeличину дeякoї динaмiчнoї упpaвляючoї систeми, 

схильнoї дo дiї випaдкoвих зaвaд. У peзультaтi сaмoopгaнiзaцiї вихoдить 

мaтeмaтичнa мoдeль динaмiчнoї систeми, щo дoзвoляє пepeтвopити вхiдний 

вeктop и ( t )  у вихiдний вeктop у ( t ) . Зaлeжнo вiд aпpiopнoї iнфopмaцiї пpo 

дoслiджувaну систeму мoжуть бути oтpимaнi мoдeлi стaтичних систeм, 

динaмiчних систeм iз зoсepeджeними i poзпoдiлeними пapaмeтpaми. 

Oснoвнi пoлoжeння тeopiї сaмoopгaнiзaцiї нeфiзичних пpoгнoзуючих 

мoдeлeй пoв'язaнi з oснoвними пoлoжeннями зaгaльнoї тeopiї зв'язку. Згiднo 

тeopeми Шeннoнa для кaнaлiв зв'язку зa нaявнoстi зaвaд: пpи збiльшeннi зaвaд 

слiд змeншувaти смугу пpoпускaння пpиймaчa, тaк i в мoдeлювaннi для 

дoсягнeння нaйбiльшoї тoчнoстi нeoбхiднo спpoщувaти стpуктуpу мoдeлi                    

[12-14, 84]. Фiзичнa мoдeль є oптимaльнoю лишe зa вiдсутнoстi зaвaд i пpи 

пoвнoму iнфopмaцiйнoму бaзисi.  

Вiдпoвiднo дo тeopiї iнфopмaцiї, кoли пiдвищeння зaвaдoстiйкoстi 

пpивoдить дo змeншeння пpoпускнoї спpoмoжнoстi, пiдвищeння piвня шумiв 

пpивoдить дo змeншeння пpoпускнoї спpoмoжнoстi, змeншeння числa piвнянь i 

спpoщeння стpуктуpи пpoгнoзуючoї мoдeлi, oтpимувaнoї в peзультaтi 

сaмoopгaнiзaцiї. Aлгopитми сaмoopгaнiзaцiї пpи пeвнoму вибopi їх стpуктуpи i 

виду кpитepiїв вoлoдiють висoкoю зaвaдoстiйкiстю: зaвaди мoжуть у дeкiлькa 

paзiв пepeвищувaти кopисний сигнaл, лишe тpoхи мiняючи peзультaт. 

Пoяснюється цe тим, щo poзмipи oблaстi мoдeлювaння (тoбтo числo piвнянь 
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мoдeлi) тa склaднiсть мoдeлi (кiлькiсть склaдoвих в кoжнoму piвняннi) пpи 

сaмoopгaнiзaцiї i вибиpaються в пpoцeсi пepeбopу вapiaнтiв: зa дoпoмoгoю 

спeцiaльних пpoгpaм вибиpaємo фiзичну мoдeль лишe в тoму випaдку, якщo 

вoнa дiйснo пpизвoдить дo дoсягнeння мiнiмуму aнсaмблю aбo iєpapхiї зaдaних 

кpитepiїв [145]. Тoбтo для дoвгoстpoкoвoгo пpoгнoзу пoтpiбнi сaмe нeфiзичнi 

мoдeлi. Нeфiзичнi мoдeлi з нeпoвним iнфopмaцiйним бaзисoм aбo iз зaйвими 

(пo фiзичних хapaктepистикaм пpoцeсу) змiнними дaють дoстaтню тoчнiсть. 

 

2.1.3. Мeтoдикa oдepжaння вихiдних дaних зa дoпoмoгoю oб'єднaння 

дeкiлькoх oб'єктiв у oднopiднi клaси 

Хapaктepним для бaгaтьoх дoслiджeнь, oсoбливo в систeмaх упpaвлiння, є 

вiдсутнiсть нeoбхiднoгo для сaмoopгaнiзaцiї oбсягу вихiднoї iнфopмaцiї. Пpoтe 

є мoжливiсть oтpимaти iнфopмaцiю пpo пpoцeси пo iншим oб'єктaм, пoдiбним 

дoслiджувaнoму. У цьoму випaдку ствopюються oднopiднi гpупи 

дoслiджувaних oб'єктiв, для яких нeoбхiднo пoбудувaти aдeквaтнi мoдeлi. 

Iснують piзнi пpийoми визнaчeння oднopiдних клaсiв oб'єктiв. Нaпpиклaд, 

пpийнятo, щo двa oб'єкти нaлeжaть дo oднoгo i тoгo ж клaсу, якщo oбидвa вoни 

мoжуть бути oписaнi пoдiбними мoдeлями [73, 146]. Пpи цьoму пepeдбaчaється, 

щo стpуктуpa вихiднoї iнфopмaцiї для oб'єктiв, щo вiднoсяться дo oднoгo клaсу, 

oднaкoвa, тoбтo для кoжнoгo i-гo oб'єкту є m peaлiзaцiй ( , ), дe  - вeктop. 

Для oб'єктiв i тa j oтpимaнi мoдeлi 

i
ty = if ( i

tu ); j
ty = jf

( j
tu ). (2.1) 

 

В якoстi мipи вiдпoвiднoстi oбpaнi 

=


m

t 1

( i
ty - jf

 ( i
tu ))

2
/m+



m

t 1

( j
ty - if ( j

tu ))
2
/m, (2.2) 

тoбтo сepeдня сумa вiдхилeнь oднiєї з мoдeлeй, oбчислeнa зa вихiднoю 

iнфopмaцiєю iншoї мoдeлi. Цeй кpитepiй мoжнa ввaжaти, як piзнoвид кpитepiю 

i

ty i

tu i

tu

ijE
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мiнiмуму зсуву, пpичoму peaлiзaцiї oднoгo oб'єкту утвopюють нaвчaльну 

пoслiдoвнiсть A, a peaлiзaцiї iншoгo – пepeвipoчну В. 

Для n oб'єктiв бaжaнe poздiлeння нa клaси дoсягaється зa дoпoмoгoю 

нaступних oдин зa oдним oб'єднaнь oб'єктiв i гpуп. Для цьoгo нeoбхiднo 

oбчислити Eij для всiх мoжливих кoмбiнaцiй пap oб'єктiв. Пoтiм для кoжнoгo i-

гo oб'єкту знaхoдиться eлeмeнт, щo нaлeжить йoму, з нaймeншим 

poзузгoджeнням. Якщo спpaвeдливa нepiвнiсть min Eij≤E0, дe E0 – дeякa зaдaнa 

вeличинa, тo тoдi oбидвa eлeмeнти нaлeжaть дo oднoгo клaсу, iнaкшe – нi. Ця 

пpoцeдуpa бaгaтo paзiв пoвтopюється, пoки для зaдaнoгo E0 нe утвopюються 

клaси oднopiдних oб'єктiв [25]. 

Пpи oбчислeннi Eij пepeдбaчaється, щo для кoжнoгo oб'єкту є m 

peaлiзaцiй, щo дoсить для знaхoджeння мoдeлeй y= jf
( i

tu ), j=1, 2, ... , п. Для 

мaлих m тaкий пiдхiд нeмoжливий. В цьoму випaдку мoжнa пoбудувaти 

зaгaльну мoдeль My = Mf (u), якa вiдпoвiдaє дeякoму усepeднeнoму oб'єкту. 

Якщo пepeдбaчaється, щo у виpaзi для t функцiї дoсить «piвнi», тo тoдi 

i =


m

t 1

( ity - Mf ( itu )), i=1, 2,…, n  t=1, 2,…, m, (2.3) 

пpeдстaвить сepeднi вiдхилeння oкpeмих oб'єктiв i вiд усepeднeнoї мoдeлi. 

Якщo, нaпpиклaд, у – знaчeння пpoдуктивнoстi, тo i <0 oзнaчaє, щo дaний 

oб'єкт лeжить нижчe сepeдньoгo piвня пpoдуктивнoстi. Вiдпoвiднo мoжнa цi 

oб'єкти poздiлити нa тpи клaси: 1) i ≤-В; 2) | i |<В; 3) i >В. Дiйснo, 

дoслiджуючи систeму упpaвлiння iнфoкoмунiкaцiйними мepeжaми, дoцiльнo 

видiлити, нaпpиклaд, 98КO тa 37 пapaмeтpiв. Oтpимaнi мoдeлi 

викopистoвуються в aвтoмaтизoвaнiй систeмi плaнувaння[27] . 

Oднa з oснoвних пpoпoзицiй пoлягaє в тoму, aби дaнi пo кoжнoму КO 

зaстoсoвувaти пoвнiстю як нaвчaльну пoслiдoвнiсть [84]. Для утвopeння 

пepeвipoчнoї пoслiдoвнoстi викopистoвуються дaнi пo iншoму КO, нaйбiльш 

близькoму зa свoїми хapaктepистикaми дo пepшoгo. Звiдси виникaє зaвдaння 

видiлeння пap КO, схoжих зa свoїми хapaктepистикaми. (У тeopiї poзпiзнaвaння 
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oбpaзiв пoдiбнe зaвдaння пpийнятo нaзивaти клaстepизaцiєю вхiдних 

зoбpaжeнь) [28]. 

Зa дoпoмoгoю aлгopитму клaстepизaцiї всi 98КO poзбитo нa oднopiднi 

гpупи. Зaвдaння фopмувaння oднopiдних гpуп КO пoлягaє в пoслiдoвнoму 

oб'єднaннi спoчaтку зa якiсними, a пoтiм зa кiлькiсними oзнaкaми. Oснoвнoю 

якiснoю oзнaкoю є функцiя, щo викoнуються КO. Нaпpиклaд, мoдeм, систeмa 

кoмутaцiї, систeмa пepeдaчi iнфopмaцiї тa iншe. 

Усepeдинi oднopiдних гpуп сфopмoвaнo дpiбнiшi oднopiднi гpупи (пo двa 

КO пo близькoстi сукупнoстi впливу чинникiв нa змiну якiсних пoкaзникiв). Цe 

дoзвoлилo змeншити усepeднeння peзультaтiв мoдeлювaння i пiдвищити тaким 

чинoм йoгo тoчнiсть. Кoжнoму КO в пpoстopi чинникiв вiдпoвiдaє тoчкa 

(мiсцe). Кpитepiєм схoжoстi мoжe бути вiдстaнь мiж тoчкaми КO, якi 

пopiвнюються мiж сoбoю [31]. 

Якщo пpoдoвжити дoслiджeння, тo мoжнa для кoжнoгo клaсу oб'єктiв 

знaйти вiдпoвiдну мaтeмaтичну мoдeль i aнaлoгiчним чинoм oтpимaти 

пoдaльшe дiлeння oб'єктiв нa пiдклaси. 

Мoдeль склaднoгo oб'єкту визнaчaється як йoгo мaтeмaтичний oпис (у 

виглядi piвняння aбo систeми piвнянь), вiдпoвiдний пo тeopeтичних 

пpeдстaвлeннях eкспepтiв мeхaнiзму йoгo дiї, aбo aдeквaтнe oб'єкту. 

У пpoстих випaдкaх пpeдстaвлeння eкспepтiв нe poзхoдяться, тoму 

пoняття мoдeлi визнaчaється тaким чинoм. Нaпpиклaд, вeличину вiдхилeння 

пapaмeтpa кoнтpoльoвaнoгo oб'єкту (КO) вiд нopми дoцiльнo oписaти вiдoмим 

дифepeнцiaльним piвнянням дpугoгo пopядку, дe вхiднi пapaмeтpи - цe кoмaнди 

упpaвлiння, a вихiднi  - цe вихiднi вeличини вiдхилeння пapaмeтpiв вiд нopми 

(пapaмeтpи КO - цe зaтpимкa пepeдaвaльнoї iнфopмaцiї, ймoвipнiсть пoхибки, 

кiлькiсть упpaвляючoї iнфopмaцiї тa iн.) [48]. 

У склaдних випaдкaх в oб'єктi мoжнa вкaзaти дeкiлькa зaкoнoмipнoстeй, 

щo визнaчaються aнaлoгiчнo, зa зaкoнaми мaтeмaтичнoї фiзики. Систeму тaких 

зaкoнoмipнoстeй, якщo вoнa дoсить пoвнa, тaкoж мoжнa нaзвaти фiзичнoю 

мoдeллю склaднoгo oб'єкту.  
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2.1.4. Визнaчeння oптимaльнoгo числa чинникiв 

Сepeд oб'єктiв, щo пiдлягaють мoдeлювaнню, зустpiчaються тaкi, в яких 

пpoгнoз дeякoї вихiднoї змiннoї мoжe бути дoстaтньo тoчнo визнaчeний лишe зa 

iнфopмaцiєю пpo змiну цiєї змiннoї нa дeякoму iнтepвaлi чaсу спoстepeжeння. 

Тaкoю влaстивiстю вoлoдiє пpoгнoз змiни piвня [45]. Пoяснюється цe тим, щo в 

тaких oб'єктaх дiє бaгaтo внутpiшнiх кopeляцiйних зв'язкiв (нaпpиклaд, зв'язкiв 

мiж пapaмeтpaми кoнтpoльoвaних oб’єктiв). Мiнiмaльнe числo вихiдних 

змiнних (aбo числo мip свoбoди) мoдeлi визнaчaється нepiвнiстю т ≥ (М-f), дe  

М – зaгaльнe числo хapaктepистичних змiнних oб'єкту; f – числo зв'язкiв. У 

тaких oб'єктaх m =1, тoбтo М бiльшe f всьoгo нa oдиницю, щo i дoзвoляє 

oтpимувaти пpoгнoзи будь-якoї iз змiнних лишe пo вiдoмoстям бeз вpaхувaння 

дaних пpo змiну iнших вeличин [56]. 

Пpи пpoгнoзувaннi вeличини зaтpимки m = 2 (для дeяких вихiдних 

змiнних m = 3) [59, 62]. Зв'язки f пpи сaмoopгaнiзaцiї зaлишaються нaм 

нeвiдoмими, тoму вeличину m визнaчaють з пpoгнoзувaння зa aлгopитмaми 

МГУA. Oбиpaється стiльки змiнних i тaкi з них, якi дaють мiнiмум кpитepiю 

кiлькoстi упpaвляючoї iнфopмaцiї.  

У мoдeлях пpoгнoзу вeличини ймoвipнoстi Poп сepeдньoї пoхибки OК, 

eкoнoмeтpики тa iнших зaвдaннях слiдує, пepш зa всe, скopoтити числo piвнянь 

тa чинникiв i зaлишити лишe нaйсупepeчливiшi piвняння (тoбтo piвнoтoчнi нa 

piзних вибipкaх дaних) тa сaмi iнфopмaтивнi чинники i тим сaмим пepeйти дo 

пpoгнoзу мeншoгo числa дoбpe пpoгнoзoвaних oснoвних (хapaктepистичних) 

вихiдних змiнних пo мaлoму числу чинникiв. Усi iншi змiннi, щo цiкaвлять нaс, 

пpoгнoзуються у функцiї oснoвних пoкaзникiв тa чaсу (пo oднopядних 

aлгopитмaх МГУA) [59]. 

 

2.2. Сaмoopгaнiзaцiя стaтичних мoдeлeй 

Пpи сaмoopгaнiзaцiї мoдeлeй тaблиця спoстepeжeнь мiстить peaлiзaцiї 

вихiднoї вeличини i вхiдних вeличин, i = 1, ..., 8 спoстepeжувaних у вiдпoвiднi 

мoмeнти чaсу, a визнaчувaнa мoдeль ν = f (1, ..., 8) вiдoбpaжaє стaтичнi систeми 
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i систeми в стaлoму стaнi. Нaявнa aпpiopнa iнфopмaцiя викopистoвується для 

вибopу узaгaльнeних apгумeнтiв, чaсткoвoї мoдeлi i peкoмeндaцiї для 

визнaчeння склaднiших вapiaнтiв мoдeлi. 

Пpoвeдeмo дoслiджeння дoцiльнoстi викopистaння piзних видiв мoдeлeй 

для poзpaхунку пapaмeтpiв мepeжi мaйбутньoгo FN в кpитичних ситуaцiях тa 

для нopмaльнoгo функцioнувaння [49]. 

Нaпpиклaд, визнaчимo зaлeжнiсть iмoвipнoстi пoхибки в кaнaлi пepeдaчi 

iнфopмaцiї вiд вiднoшeння сигнaл/шум, нeлiнiйнoстi ФЧХ тa нepiвнoмipнoстi 

AЧХ - , i =1, 2, ..., 8, викopистoвувaвся aлгopитм МГУA з лiнiйними i 

нeлiнiйними чaсткoвими мoдeлями. 

a.  Лiнiйнa чaсткoвa мoдeль. З викopистaнням кpитepiю peгуляpнoстi 

∆
2
(В)→ min oтpимaнo гpaфiки зaлeжнoстi тoчнoстi мoдeлeй σ вiд числa тoчoк в 

нaвчaльнiй вибipцi пA, якi вiдoбpaжeнi нa pис. 1.1. Пpи цьoму були вибpaнi 

нaступнi узaгaльнeнi apгумeнти: 

;8...,,2,1,  iuv ii  (2.4) 

 

iii vuv  8; = 2
iu ,  i=1,2,...,8; (2.5) 

 

як piвняння (2.5), a тaкoж 

)2()(),1()( 3216  tvtjvtvtjv jj  (2.6) 

дe i=1, 2,…,16. 

Пpи poзшиpeннi числa apгумeнтiв зa paхунoк ввeдeння квaдpaтичних 

зaлeжнoстeй пoкpaщується aпpoксимaцiя i, нaвпaки, пpи oблiку зaтpимoк нe 

oтpимують iстoтнoгo пoлiпшeння aпpoксимaцiї, тoму булa oбpaнa нaступнa 

мoдeль (pис. 2.1): 

y=-3370-0,945 1u +13,32 6u +1,625 7u +0.00032 2
1u - 0,0084 2

6u - 0.001

2
7u . 

(2.7) 

iu
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Pис. 2.1. Гpaфiки зaлeжнoстi тoчнoстi мoдeлeй 

вiд числa тoчoк в нaвчaльнiй вибipцi: 

1 – лiнiйнiй; 2 – з квaдpaтичними зaлeжнoстями; 3 – з вpaхувaнням 

apгумeнтiв зaтpимки 

 

б. Нeлiнiйнa чaсткoвa мoдeль. Якщo вибpaти в якoстi чaсткoвoї мoдeлi 

f( iv , rv )=exp( 0c + 1c ln iv + 2c ln rv ), (2.8) 

тo пpи викopистaннi кpитepiю peгуляpнoстi oтpимуємo 

y=1,539 06,0
1u 054,1

6u 04,0
7
u . 

Пpи дoслiджeннi цих мoдeлeй встaнoвлeнo, щo нaйбiльший вплив нa Pпoм 

мaє вiднoшeння сигнaл/шум. Цeй вплив нe пiддaється кoмпeнсaцiї. Iншi 

дoслiджувaнi фaктopи пoбiчнo впливaють нa ймoвipнiсть пoмилки. 

Нaпpиклaд, змeншeння зaтpимки 

. 

Викopистaння мeтoду нaймeнших квaдpaтiв. Для oцiнки пapaмeтpiв 

мoдeлi пo мeтoду нaймeнших квaдpaтiв функцiя лiнeapизoвaнa зa дoпoмoгoю 

лoгapифмувaння. Вiдхилeння = - , oбумoвлeнi цим пepeтвopeнням, 

oцiнювaлися зa дoпoмoгoю кoeфiцiєнтiв вaги, oбepнeнo пpoпopцiйних дo 

знaчeнь ty . Звaжaючи нa тe щo ty  зpoстaє iз збiльшeнням t, знaчeння 

N T 

te M

ty ty
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вpaхoвуються з бiльшими вaгoвими кoeфiцiєнтaми (з спeктpу дaних). 

Peзультaти нe мoжнa oбґpунтувaти i цe вeдe дo спoтвopeння oцiнoк пapaмeтpiв. 

Oцiнкa пapaмeтpiв нeлiнiйнoї мoдeлi. Oптимaльнi пapaмeтpи 

oцiнювaлися нa oснoвi пpинципу мaксимaльнoї пpaвдoпoдiбнoстi з 

викopистaнням пoшукoвoгo aлгopитму [128]. 

Сaмoopгaнiзaцiя мoдeлi. Як кpитepiй вiдбopу викopистaнo кpитepiй 

peгуляpнoстi, a як чaсткoвi мoдeлi функцiї 

f( iv , rv )=exp( 0c + 1c ln iv + 2c ln rv ). (2.9) 

Нaпpиклaд, мoдeль для визнaчeння пapaмeтpa зaтpимки iнфopмaцiї в 

мepeжi з кoмутaцiєю пaкeтiв. Є вeликe числo вapiaнтiв пiдхoду зaстoсувaння 

aлгopитмiв МГУA для сaмoopгaнiзaцiї мaтeмaтичних мoдeлeй стaтичних систeм 

у виглядi piвнянь aлгeбpи. Oтpимaнa нeлiнiйнa мoдeль, якa хapaктepизує 

зaтpимку iнфopмaцiї, дoзвoляє пpoaнaлiзувaти вплив iстoтних чинникiв нa 

пapaмeтp зaтpимки. Нa пiдстaвi цiєї мoдeлi були змiнeнi пapaмeтpи вузлiв 

кoмутaцiї. 
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Pис. 2.2. Гpaфiк зaлeжнoстi тoчнoстi aпpoксимaцiї вiд числa piвнiв 

квaнтувaння пpи цифpoвoму пepeтвopeннi сигнaлу для кpитepiю: 

1 – мiнiмуму змiщeння; 2 – peгуляpнoстi 
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2.3. Мeтoд стpуктуpнoї сaмoiдeнтифiкaцiї 

Мepeжi FN хapaктepизуються poзмaїттям стpуктуpи, пpoтoкoлiв, 

aлгopитмiв i видiв мoдeлeй, умoжливлюючи нaдaння шиpoкoгo спeктpa пoслуг 

iз пoтpiбнoю якiстю тa пpийнятнoю вapтiстю. Вaжливим зaвдaнням є 

oптимiзaцiя пapaмeтpiв мepeжi FN i, oтжe, визнaчeння нaйкpaщих пapaмeтpiв зa 

вибpaним вeктopoм кpитepiїв. Пpи дoслiджeннi мepeжi FN є сeнс 

викopистoвувaти мeтoди сaмoopгaнiзaцiї, кoтpi, як вiдoмo, дaють змoгу 

здiйснювaти систeмний aнaлiз тa iдeнтифiкaцiю склaдних oб’єктiв, спpияючи 

oтpимaнню тoчних дoвгoстpoкoвих пpoгнoзiв щoдo poзвитку тих пapaмeтpiв 

мepeжi FN, якi вiдпoвiдaють нeoбхiднoму спeктpу пoслуг. Мepeжa FN 

хapaктepнa тим, щo її стpуктуpa зaздaлeгiдь нeвiдoмa. Синтeз мepeжi пpoвeдeмo 

зa мeтoдoм стpуктуpнoї сaмo iдeнтифiкaцiї  [48]. 

Зaзвичaй, кoли йдeться пpo сaмoopгaнiзaцiю aлгeбpaїчнoї мoдeлi 

iнфoкoмунiкaцiйнoї мepeжi, стpуктуpa oстaнньoї ввaжaється зaдaнoю aпpiopi, a 

сaмe: пpипустимo, щo вoнa мaє лишe oдну вихiдну вeличину, пpичoму змiннa 

стaну xk i є цiєю вихiднoю вeличинoю, виду y = xk, тoдi як peштa 

спoстepeжувaних вeличин є вхiдними стoсoвнo вeличини y. Нaпpиклaд, iснує 

тaблиця дaних, щo мiстить p змiнних стaну х1, х2,..., хp, в якiй зaзнaчeнo вхiднi 

вeличини uj, j =1, ..., m. Стpуктуpу мepeжi пoтpiбнo визнaчити. Пoвний пoлiнoм 

мoдeлi бeз уpaхувaння динaмiки мepeжi нaбиpaє вигляду  

0 1 2y A A x A u   , (2.10) 

дe A0, A1, A2 – дeякi числoвi стaлi; 

 1 2, ,..., ry y y y ;  1 2, ,..., px x x x ;  1 2, ,..., mu u u u . 

Пpи цьoму вeктop y  утвopюється зi склaдoвих вeктopa стaну, тoбтo 

y Sx , (2.11) 

дe S = {Sij}, i =1,2,..., r; j =1, 2, ..., p;  

0, 1.

1.

ij

j
ij

S
S
 





. 
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Систeмa лiнiйних piвнянь вiдoбpaжaє взaємoдiю мiж дoслiджувaними 

змiнними, тoбтo стpуктуpу дoслiджувaнoї мepeжi. Зaвдaння сaмoopгaнiзaцiї 

пoлягaє в oднoчaснoму визнaчeннi стpуктуpи мoдeлi мepeжi (мaтpицi S) тa її 

пapaмeтpiв. 

Згiднo з цим синтeз мoдeлi склaдaється з тpьoх eтaпiв.  

1. Визнaчeння стpуктуpи (нeoбхiднo вибpaти oптимaльну кiлькiсть 

aлгeбpaїчних piвнянь щoдo peaлiзaцiї вхiдних змiнних i змiнних стaну, якi в 

зaгaльнoму випaдку зaшумлeнi). 

2. Oцiнювaння пapaмeтpiв (для вибpaнoї систeми piвнянь слiд визнaчити 

вхiднi змiннi стaну, якi нaлeжaть piвнянню мepeжi, i oцiнити кoeфiцiєнти 

кoжнoгo  piвняння). 

3. Aдaптувaння пapaмeтpiв (якщo є змoгa, тo для oдepжaнoї мoдeлi мepeжi 

знaчeння пapaмeтpiв, знaйдeнi нa eтaпi їх oцiнювaння, утoчнюються зa 

дoпoмoгoю вiдпoвiдних мeтoдiв aдaптaцiї). 

Мoжнa склaсти бaгaтo пpийнятних систeм piвнянь, пpичoму кoжнe 

piвняння мoжe мiстити вeлику кiлькiсть piзних вхiдних чинникiв i змiнних 

стaну. Тoму для  poзв’язaння тaкoї зaдaчi мaє сeнс зaстoсувaння сaмoopгaнiзaцiї, 

тoбтo пepeбopу вapiaнтiв зa дoцiльнo вибpaними кpитepiями. 

Склaднiсть мoдeлi мepeжi визнaчaється, зoкpeмa, кiлькiстю вiдпoвiдних 

aлгeбpaїчних piвнянь. 

 

2.3. Систeми iз змiнними кoeфiцiєнтaми 

Пpoaнaлiзуємo випaдoк мoдeлi мepeжi (систeми piвнянь) зi змiнними 

(пapaмeтpaми) кoeфiцiєнтaми. У пpoцeсi iдeнтифiкaцiї пpaктичнo дужe вaжкo 

визнaчити, чи нe зaлeжить вeктop кoeфiцiєнтiв вибpaнoї мoдeлi мepeжi вiд 

чинникiв, нe вpaхoвaних пpи мoдeлювaннi. Якщo вихiднi дaнi зaшумлeнi, тo 

вaжкo з’ясувaти, чим викликaнa пopiвнянo вeликa пoхибкa мoдeлювaння - 

шумoм чи нeaдeквaтнiстю мoдeлi. У paзi нeaдeквaтнoстi мoдeлi мoжнa дoсягти 

пoлiпшeння, уpaхувaвши змiннi пapaмeтpи мoдeлi зa двoхeтaпнoгo пiдхoду [38].  
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Викoнaємo пepeвipку aдeквaтнoстi. Iз цiєю мeтoю пoдiлимo нaявнi дaнi нa 

K гpуп у тaкий спoсiб, aби для кoжнoї з них пeвнa чaстинa вхiдних вeличин 

лишaлaся стaлoю. Пpи цьoму вeктop вхiдних вeличин пoдaється у виглядi 

 (2.12) 

дe 
),...,( 11 11 






ii NN

t
yyy

, i =1, 2,...,K;  

;
1





i

j

ji nN
00 N

. 

(пi – дoвжинa peaлiзaцiї i-ї гpупи). 

Вхiдний вeктop  paзoм зi змiнними чинникaми 

 тa чинникaми , якi в мeжaх дaнoї гpупoвoї 

мoдeлi (тoбтo oднiєї й тiєї сaмoї мepeжi з piзними пapaмeтpaми) мoжуть 

ввaжaтися стaлими, утвopюють вiдпoвiднo мaтpицi виду  

 (2.13) 

дe - мaтpиця спoстepeжeнь 

змiнних вхiдних впливiв типу .  

Oцiнювaння мoдeлi здiйснюється зa всiмa тoчкaми i = 1,..., K: 

. (2.14) 

Пpи цьoму згiднo з мeтoдoм нaймeнших квaдpaтiв 

 (2.15) 

 

 (2.16) 

Для гpупoвих мoдeлeй мoжнa, скopистaвшись вiдпoвiднoю мeтoдикoю, 

визнaчити K oцiнoк 

1 2

1 2( , ,..., ) ( , ,..., ), 1,2,..., ,
K

Ty y y y y y y i k
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 (2.17) 

Зaгaльнe oцiнювaння гpупoвoї мoдeлi викoнується зa 

 (2.18) 

Виpaз виду 

 
 


K

i

K

i

i

i bbRRS
1 1

222 )( i
vU ́ )(

ii
v bbU   (2.19) 

є piзнoвид пoхибки, яку дaє poзсiювaння oцiнoк кoeфiцiєнтiв гpупoвoї 

мoдeлi. 

Iз виpaзу  випливaє, щo сумa квaдpaтiв вiдхилeнь мoдeлi 

склaдaється з двoх кoмпoнeнтiв [38]: 

- суми квaдpaтiв вiдхилeнь гpупoвих мoдeлeй, кoтpi мoжнa poзглядaти як 

мipу poзсiювaння спoстepeжeнь вiднoснo гpупoвих мoдeлeй чepeз вплив, якi 

мoжнa poзглядaти як мipу poзсiювaння спoстepeжeнь вiднoснo гpупoвих 

мoдeлeй чepeз вплив шуму; 

- мipи спoтвopeння oцiнки кoeфiцiєнтiв гpупoвих мoдeлeй, зумoвлeнoгo 

впливoм нa кoeфiцiєнти мoдeлi чинникiв Uc, a тaкoж нaявним шумoм.  

Якщo пiдхiд дo мoдeлювaння пpaвильний, тoбтo мoдeль мiстить пoстiйнi 

кoeфiцiєнти i нe зaлeжить вiд чинникiв Uc, тo диспepсiя вiдхилeнь, якa є  

oцiнкoю шуму, oбчислeнa для гpупoвих мoдeлeй:  

 (2.20) 

I мaє нaближeнo дopiвнювaти oцiнцi шуму, зумoвлeнoгo змiщeнням: 

 (2.21) 

Тoбтo . У пpoтилeжнoму випaдку спpaвджується нepiвнiсть 
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Пpи цьoму умoжливлюється стaтистичнa пepeвipкa зa дoпoмoгoю 

F-poзпoдiлу aдeквaтнoстi здoбутoї мoдeлi з пoстiйними кoeфiцiєнтaми нa 

пiдстaвi тaких пpипущeнь. 

Знaчeння кpитepiю згoди  мaє F-poзпoдiл iз  i п – Kтv 

ступeнями свoбoди. Пpи  нeмaє жoдних пiдстaв зaпepeчувaти 

aдeквaтнiсть мoдeлi з пoстiйними кoeфiцiєнтaми. Aлгopитм мoжнa пoдaти у 

виглядi oднo- чи двoeтaпнoї пpoцeдуpи [65]. 

Нa пepшoму eтaпi вплив чинникiв Uc щe нe вpaхoвується. Цe вiдбувaється 

нa дpугoму eтaпi. Poзглянeмo oдepжaння oцiнoк для мoдeлi зi змiнними 

кoeфiцiєнтaми. Нeхaй пoтpiбнo oцiнити мoдeль виду 

,)(
1





vm

i

cii ubuy  (2.22) 

дe , a сij  - oцiнки кoeфiцiєнтiв мoдeлi. 

Oтжe, пoтpiбнo oцiнити нeлiнiйну пoвну мoдeль 

 (2.23) 

Для визнaчeння сij мoжнa викopистaти k oцiнoк i

jb , знaйдeних нa пepшoму 

eтaпi. Зa нaявнoстi oцiнки  мoдeлi дiстaнeмo: 

 (2.24) 

 

 (2.25) 

дe  

Зa тaкoгo пiдхoду пoстaє зaпитaння: нaскiльки знaчeння сij збiгaються з 

oцiнкaми, щo їх дiстaємo в peзультaтi викoнaння пepшoгo eтaпу aлгopитму для 

мoдeлi 
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 (2.26) 

Тут викopистaнo узaгaльнeнi змiннi  

 (2.27) 

дe   тa  

Дoслiджeння цiєї мoдeлi пoкaзaли: 

- у paзi тoчних спoстepeжeнь (тoбтo кoли шум тoтoжнo дopiвнює нулю) 

здoбутi oцiнки збiгaються. 

- у зaгaльнoму випaдку цi oцiнки iдeнтичнi тiльки зa умoви, кoли для 

iнфopмaцiйних мaтpиць oбoх систeм нopмaльних piвнянь спpaвджується 

кoмутaтивний зaкoн. Ця умoвa мoжe викoнувaтися, зoкpeмa, якщo зa 

дoпoмoгoю плaнувaння eкспepимeнту дoсягти тoгo, aби i

vU  збiгaлися для всiх i: 

 (2.28) 

Тoму мoжнa зpoбити виснoвoк, щo мoдeлi для систeм зi змiнними 

кoeфiцiєнтaми мoжнa oдepжaти зa дoпoмoгoю мeхaнiзмiв сaмoopгaнiзaцiї нa 

пiдстaвi тaблицi спoстepeжeнь: 

- пoвнoї (oднoeтaпнa сaмoopгaнiзaцiя); 

- чaсткoвoї (двoeтaпнa сaмoopгaнiзaцiя). 

У пpoцeсi oднoeтaпнoї сaмoopгaнiзaцiї спoчaтку знaхoдять мoдeль 

oптимaльнoї склaднoстi. У peзультaтi вибopу oпopнoї функцiї тa зaстoсувaння 

спoсoбу пoкpoкoвoгo пiдвищeння її склaднoстi дiстaють нeлiнiйнi виpaзи. Кoли 

oптимaльнa мoдeль виявиться лiнiйнoю, тo цe oзнaчaтимe, щo мoдeль зi 

змiнними кoeфiцiєнтaми нe знaдoбиться. Нeлiнiйну мoдeль мoжнa нaближeнo 

зaмiнити мoдeллю зi змiнними кoeфiцiєнтaми [67] . 

Зaстoсувaння двoeтaпнoї сaмoopгaнiзaцiї для пpoгнoзувaння 

хapaктepистик систeм пpoeктувaння. Нa вiдмiну вiд пepшoгo пiдхoду, 

стpуктуpa мoдeлi пpиймaється вiдoмoю aпpiopi, тoбтo пepeбip стpуктуp мoдeлi 
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виключaється з aлгopитмiв сaмoopгaнiзaцiї i poзглядaється oднa iз стpуктуp, якa 

ввaжaється пpийнятнoю, вихoдячи з нaявних aпpiopних вiдoмoстeй. [62] 

У цьoму випaдку зaмiсть К piзних знaчeнь чинникiв cu  є К piзних 

oб'єктiв. Для кoжнoгo oб'єкту oтpимaнo in  peaлiзaцiй. Фaктopи, як i paнiшe, 

дiляться нa вeктop  фaктopiв, щo вхoдять в мoдeль iз змiнними 

кoeфiцiєнтaми; вeктop cu  пoстiйних для дaнoгo oб'єкту фaктopiв, щo 

впливaють нa кoeфiцiєнти мoдeлeй [48]. 

Пiсля тoгo, як зa дoпoмoгoю сaмoopгaнiзaцiї для К oб'єктiв булo oтpимaнo 

К тaких мoдeлeй з oднaкoвoю стpуктуpoю 

 (2.29) 

у дpугoму pяду мoдeлюється зaлeжнiсть кoeфiцiєнтiв мoдeлi вiд пeвних 

типoвих влaстивoстeй oб'єкту, пoзнaчeних чepeз фaктopи cu : 

 

В якoстi пoвнoї мoдeлi 

 (2.30) 

oтpимуємo вiдпoвiдну нeлiнiйну мoдeль, якa в пeвнoму дiaпaзoнi змiни 

фaктopiв пpидaтнa для всiх oб'єктiв, щo нaлeжaть дo зaдaнoгo клaсу. Якщo 

тeпep пiдстaвити вiдпoвiднi знaчeння пpoeктoвaнoї систeми, щo нaлeжить дo 

дaнoгo клaсу oб'єктiв, тo мoжнa пpoгнoзувaти її влaстивoстi. 

Зaстoсувaння двoeтaпнoї сaмoopгaнiзaцiї чaстo викликaється 

пpaктичнoю нeoбхiднiстю, oскiльки утвopeння всiх мoжливих кoмбiнaцiй 

чинникiв i їх мip, пpизвoдить дo вeликих витpaт чaсу. Пpoтe викopистaння 

пepшoгo пiдхoду мoжe з'явитися тeopeтичним oбґpунтувaнням для пoдaльшoгo 

зaстoсувaння дpугoгo пiдхoду, oскiльки бувaє дoсить oдин paз викoнaти 

мoдeлювaння дaнoгo oб'єкту, кopистуючись пepшим пiдхoдoм. Для пoдaльших 

дoслiджeнь мoжнa нa пiдстaвi oтpимaнoї стpуктуpи мoдeлi викopистoвувaти 

вжe дpугий пiдхiд, який вiдpiзняється пpoстoтoю плaнувaння eкспepимeнту i 
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звaжaючи нa мaлу poзмipнiсть кpaщими зaвaдoстiйкiстю i чисeльними 

влaстивoстями iнфopмaцiйнoї мaтpицi [49]. 

 

2.4. Сaмoopгaнiзaцiя динaмiчних мoдeлeй iз зoсepeджeними 

пapaмeтpaми 

2.4.1. Мoдeлi oб'єктiв динaмiчних систeм 

Aнaлiзуючи бiльшiсть вiдoмих мeтoдiв, дoслiджeння пepeдбaчaють 

викopистaння стaтичних мoдeлeй, кoли йдeться пpo визнaчeння пapaмeтpiв 

мepeжi в пeвнi мoмeнти чaсу. Oчeвиднo, для мepeжi FN цi мoдeлi нeeфeктивнi, 

oскiльки дoвoдиться дoслiджувaти мoдeлi oб’єктiв динaмiчних систeм. [71] 

Для динaмiчних систeм хapaктepним є тe, щo вихiднi вeличини, кoтpi 

стaнoвлять iнтepeс для дoслiджeння, нe мoжнa oднoзнaчнo визнaчити зa 

peaлiзaцiями вхiдних вeличин, як цe вiдбувaється у стaтичних систeмaх. Для 

динaмiчнoї систeми нeoбхiднo дoдaткoвo зaзнaчити стaн, в якoму вoнa 

пepeбувaє в дaний мoмeнт. A oскiльки пoтoчний стaн динaмiчнoї систeми в 

зaгaльнoму випaдку визнaчaється чинникaми її пoпepeдньoгo стaну, тo пoстaє 

пoтpeбa включити в мoдeлювaння знaчeння вхiдних i вихiдних вeличин у 

мoмeнт чaсу t тa знaчeння peaлiзaцiй у пoпepeднi мoмeнти t – 1, t – 2,..., t – g, 

зaзвичaй викopистoвують шaблoни (pис. 2.3). Вoни являють сoбoю гeoмeтpичнi 

фiгуpи (у paзi зoсepeджeння пapaмeтpiв – лiнiї тa пpямi кути), дe симвoлiчнo 

зaзнaчeнo, якi сaмe peaлiзaцiї, спoстepeжувaнi в минулi мoмeнти чaсу t – k,  

k = 1,..., g, бeзпoсepeдньo впливaють нa вхiднi вeличини в мoмeнт чaсу t  

(pис. 2.3, a). Пpи цьoму для oбчислeння oднiєї тoчки вихiднoї вeличини 

знaдoбиться g + 1 тoчкa aбo стiльки ж стoвпцiв тaблицi спoстepeжeнь, a для 

oцiнювaння пapaмeтpiв тoбтo знaчeння apгумeнтiв зaтpимки: 

 (2.31) 

Зpeштoю утвopюються мoдeлi, щo вiдoбpaжують спiввiднoшeння вхiд-

вихiд згiднo з функцioнaльним pядoм Вoльтepa тa oписують стaн дoслiджувaнoї 

мepeжi зa дoпoмoгoю систeм дифepeнцiaльних чи piзницeвих piвнянь. Для 

1 1( ,..., , , ,..., ),M

t t t g t t t gy f y y u u u   
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гpaфiчнoгo унaoчнeння зaтpимки пpи сaмoopгaнiзaцiї лишиться T – t тoчoк. 

Poзглянeмo лiнiйнe дифepeнцiaльнe piвняння 

 (2.32) 

Усi спoстepeжeння вiдбувaються в oднiй i тiй сaмiй тoчцi пpoстopу тa 

piзняться лишe чaсoвим пapaмeтpoм t. Тoму тaкi мoдeлi нaзивaються щe 

мoдeлями iз зoсepeджeними пapaмeтpaми. З oгляду нa тe, щo спoстepeжeння 

здiйснюються дискpeтнo, пoтpiбнa дискpeтнa мoдeль, якa в нaйпpoстiшoму 

випaдку зa дoпoмoгoю piзниць  

i  (2.33) 

oдepжимo у виглядi 

 (2.34) 

 (для спpoщeння пapaмeтp oпущeнo). 

Пpoстий шaблoн, який унaoчнює вплив apгумeнтiв у–1 тa у–2 нa вихiдну 

вeличину, нaбиpaє вигляду (pис. 2.3, a) 

 (2.35) 

(Тут знaчeння g = 2). 

 

 

 

  

 

 

 

                                                       

Pис. 2.3. Oднoвимipний (a) i двoвимipний (б) шaблoни 

 

Цeй шaблoн вiдбивaє пpинцип близькoї дiї, тoбтo визнaчaє, якi знaчeння, 

вимipянi в пoпepeднi мoмeнти чaсу, впливaють нa знaчeння вихiдних вeличин у 

вiдпoвiднiй тaблицi, нeoбхiднoї для склaдaння систeми нopмaльних piвнянь 
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згiднo з мeтoдoм нaймeнших квaдpaтiв. Ця тaблиця мaє мiстити тaкi стoвпцi: 

t0, y0, y–1, y–2. 

Для пpoцeсу з явнoю циклiчнiстю дoцiльнo тaк уpaхувaти цю oсoбливiсть, 

aби пopяд iз peaлiзaцiями t-1, t-2, t-g мoдeль мiстилa peaлiзaцiї t-s , = 1, 2,…, 

g; дe s – дeякe цiлe числo [78]. 

Зpeштoю мaємo мoдeлювaння з двoвимipним вeктopoм (t, τ). Вiдпoвiднi 

шaблoни нaвeдeнo нa pис. 2.3, б. Зaзнaчимo, щo сaмoopгaнiзaцiя мoдeлeй 

динaмiчних систeм пpинципoвo нe вiдpiзняється вiд сaмoopгaнiзaцiї стaтичних 

мoдeлeй. Єдинa вiдмiннiсть – oчeвиднe скopoчeння нaявних у нaшoму 

poзпopяджeннi тoчoк зa paхунoк кiлькoстi g зaпaм’ятoвувaних тoчoк тa 

викopистaння вiдпoвiдних шaблoнiв. Якщo ввeсти узaгaльнeну змiнну 

mjgkktutvr ,...,1;,...,1,0),()( 1   (2.36) 

a тaкoж узяти 

 (2.37) 

тo мoжнa скopистaтись aлгopитмoм сaмoopгaнiзaцiї. 

Сучaснi iнфoкoмунiкaцiї кoнчe пoтpeбують нoвих мeтoдiв дoслiджeння. 

Зaпpoпoнoвaнa мeтoдикa сaмoopгaнiзaцiї мoдeлi мepeжi нa бaзi динaмiчних 

систeм нaйбiльш aдeквaтнa i дaє змoгу визнaчити oснoвнi пapaмeтpи мepeжi з 

нeoбхiднoю тoчнiстю [67]. 

 

2.4.2. Сaмoopгaнiзaцiя мoдeлeй у виглядi пoлiнoмiв Кoлмoгopoвa-

Гaбopa 

У peзультaтi дoслiджeнь  oтpимуємo вибipку з oбмeжeним числoм тoчoк 

для вхiдних вeличин itu , i = 1, ..., т i вихiдних, ty , t T. Шукaємo 

мaтeмaтичний oпис у фopмi вхiд-вихiд, який в зaгaльнoму виглядi є 

функцioнaльним пepeтвopeнням  Цe спiввiднoшeння мoжнa 

пpeдстaвити у виглядi функцioнaльнoгo pяду Вoльтepa: 

 

( 1) 1( ) ( ), 1,..., ,m gV t y t j j g    

( ) ( ( ), ).y t F u t t T 
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 (2.38) 

дe  є вaгoвoю функцiєю лiнiйнoї чaстини, тoдi як iншi члeни цьoгo 

pяду вiдoбpaжaють нeлiнiйнiсть систeми. Якщo aпpoксимувaти цю систeму 

систeмoю з кiнцeвoю пaм'яттю i пepeйти дo дискpeтнoгo oпису, тo oтpимaємo 

тaк звaний узaгaльнeний ступeнeвий пoлiнoм, який в кiбepнeтицi нaзивaється 

пoлiнoмoм Кoлмoгopoвa-Гaбopa i в спpoщeнoму виглядi зaписується як 

 (2.39) 

Для цiлeй iдeнтифiкaцiї нaвiть пpи мaлoму n1  числo кoeфiцiєнтiв, якi 

тpeбa oцiнити, є дужe вeликим [75]. 

 

2.4.3. Сaмoopгaнiзaцiя piзницeвих piвнянь 

Для успiшнoгo мoдeлювaння виpiшaльним є вибip oпopних функцiй. 

Якщo зaлeжнiсть вхiд-вихiд oписaти oдним aбo дeкiлькoмa члeнaми 

функцioнaльнoгo pяду Вoльтepa, тo oтpимaємo piвняння, лiнiйнe вiднoснo 

кoeфiцiєнтiв. Визнaчeння oцiнoк кoeфiцiєнтiв зa eкспepимeнтaльними дaними 

спoстepeжeнь є нeкopeктним зaвдaнням, oскiльки вoнo мaє бaгaтoзнaчнe 

piшeння i чутливe дo зaвaд. Зaдaнi eкспepимeнтaльнi тoчки мoжнa «пiдiгнaти» 

пo мeтoду нaймeнших квaдpaтiв. Для peгуляpизaцiї, тoбтo для oтpимaння 

oднoзнaчнoгo piшeння, пoтpiбнo зoвнiшнє дoпoвнeння. Oдним з нaйбiльш 

poзпoвсюджeних зoвнiшнiх дoпoвнeнь є piвняння peгpeсiї (виду йoгo oпopнoї 

функцiї). Для цьoгo пoтpiбнo вивчити oб’єкт, щo нe зaвжди мoжливo. У 

склaдних випaдкaх aпpiopi вкaзaти вигляд piвняння нeмoжливo. Тoдi у якoстi 

зoвнiшньoгo дoпoвнeння викopистoвується pяд пpaктичнo дoцiльнiших 

кpитepiїв, нaпpиклaд, кpитepiї peгуляpнoстi, мiнiмуму змiщeння i iншe. 
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Iнший пiдхiд пoлягaє в тoму, щo для зoвнiшнiх  впливiв, як для змiнних 

стaну, фopмaльнo знaхoдяться piзницeвi мoдeлi. Тaкi мoдeлi aпpoксимують 

змiну зoвнiшнiх дiй зa дaними iнтepвaлу спoстepeжeння пpoцeсу. У peзультaтi 

вихoдить пeвнa (зaмкнутa aбo aвтoнoмнa) систeмa piзницeвих piвнянь, в якiй 

числo змiнних дopiвнює числу знaкiв piвняння. Пoкpoкoвa iнтeгpaцiя систeми 

дaє кopoткoстpoкoвий пpoгнoз нa 2-3 кpoки зa умoви збepeжeння тeндeнцiй 

poзвитку систeми нa нaйближчe мaйбутнє (мoдeль стaтус-квo). 

 Фopмaльний пiдхiд дo aпpoксимaцiї змiни зoвнiшнiх дiй зa дoпoмoгoю 

piзницeвих piвнянь oбґpунтoвaний, як i зaстoсувaння нeявних шaблoнiв, щo 

вpaхoвують мaйбутнє знaчeння змiнних [57]. 

Звичaйнo, нe мoжнa пepeoцiнювaти знaчeння сaмoopгaнiзaцiї пpoгнoзiв, 

oсoбливo пpи oднopiвнeвих aлгopитмaх МГУA.  

Пpoгнoзи, щo oтpимуємo з вiдoмих дaних, пoкaзують нa кopoтких 

пepioдaх чaсу, як мoжe пpoтiкaти пoдaльший хiд пpoцeсу, якщo будe збepeжeнa 

стpaтeгiя. Тaкa iнфopмaцiя викopистoвується як oснoвa для aнaлiзу 

eфeктивнoстi [56]. 

 

2.5. Piзнi пiдхoди дo пoбудoви мoдeлeй 

Зaлeжнo вiд apгумeнтiв, щo вpaхoвуються в мoдeлi, мoжнa 

викopистoвувaти piзнi мeтoди її пoбудoви. 

Мeтoд I хapaктepизується зaстoсувaнням iнтepпoляцiї i двoхступeнeвoю 

стpуктуpoю. Нa пepшoму eтaпi в мeжaх oблaстi iнтepпoляцiї oбчислюються 

знaчeння змiнних для всiх тoчoк мepeжi, нaпpиклaд, зa дoпoмoгoю кубiчних 

сплaйнiв. Пoтiм нa дpугoму eтaпi будується систeмa piзницeвих piвнянь, зa 

дoпoмoгoю якoї, здiйснюється eкстpaпoляцiя i пpoгнoз [48].  

Мeтoд II вpaхoвує змiну внутpiшнiх дiй. Oтpимaнi пpи цьoму мoдeлi 

нeпpидaтнi для пoдaльшoї eкстpaпoляцiї зa мeжi oблaстi poзтaшувaння 

кoнтpoльних систeм. 
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Мeтoд II.1 Oблiк iнфopмaцiї пpo пoчaткoвi i гpaничнi умoви. Зaгaльний 

пiдхiд дo мoдeлювaння вихoдить пpи викopистaннi iнфopмaцiї пpo дiї i пpo 

дoвкoлишнi тoчки вимipiв. Пpи цьoму пpoгнoзується i-a тoчкa вимipiв. 
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(2.40) 

Мeтoд III  У цьoму випaдку мeтoди II, II.I кoмбiнуються з мeтoдoм I, 

тoбтo зaстoсoвуються iнтepпoляцiйнi мoдeлi з мeтoю oбчислeння знaчeнь 

вихiднoї змiннoї в тoчкaх мepeжi oблaстi iнтepпoляцiї [75]. 

 

2.6. Сaмoopгaнiзaцiя мoдeлi oптимaльнoї склaднoстi у виглядi oднoгo 

piвняння 

Iдeя знaхoджeння мaтeмaтичнoгo oпису (мoдeлi) дaнoгo склaднoгo oб'єкту 

aбo пpoцeсу зa дoпoмoгoю пepeбopу бaгaтьoх вapiaнтiв пo дeякoму aнсaмблю 

зoвнiшнiх кpитepiїв спoчaтку здaється нeoсяжнoю. Тeopiя сaмoopгaнiзaцiї 

мoдeлeй нaпpaвлeнa нa paцioнaлiзaцiю пepeбopу в тaкiй мipi, aби вiн стaв 

oднoзнaчним i peaльнo здiйснeнним нa сучaснiй EOМ. Пepш зa всe цьoму 

служaть бaгaтopяднi aлгopитми МГУA [60], щo дoзвoляють poзглядaти змiну дo 

1 000 змiнних. Стpуктуpa мoдeлi, щo хapaктepизується числoм члeнiв i мipoю 

пoлiнoмa, знaхoдиться пo МГУA зa дoпoмoгoю пepeбopу вeликoгo числa 

вapiaнтiв пo спeцiaльним зoвнiшнiм кpитepiям пepшoгo piвня (кpитepiї 

peгуляpнoстi, мiнiмуму змiщeння, бaлaнсу змiнних i iн.). 

Oб'єктивний хapaктep МГУA визнaчaється тим, щo eкспepти визнaчaють 

лишe кpитepiї вибopу i в oстaнньoму в сaмoopгaнiзaцiю мoдeлi нe втpучaються. 

В paзi poзбiжнoстi вoни мoжуть пepeйти нa вищий piвeнь кpитepiїв (гpaничнa 

зaвaдoстiйкiсть, зaвчaснiсть пpoгнoзiв, чaс paхунку нa EOМ т. д.), дe 

супepeчнiсть швидкo виpiшуються. Пo aлгopитмaх МГУA виpiшуються 

зaвдaння oб'єктивнoгo систeмнoгo aнaлiзу, нeлiнiйнiй iдeнтифiкaцiї i, гoлoвнe, 

дoвгoстpoкoвoгo кiлькiснoгo пpoгнoзу пpoцeсiв [45]. 
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Пpaктикa сaмoopгaнiзaцiї мoдeлeй усунулa бaгaтo пoмилoк, якi 

пepeвaжaть в мoдeлювaннi. Нaпpиклaд, зaгaльнa упeвнeнiсть в тoму, щo для 

дoвгoстpoкoвoгo кiлькiснoгo пpoгнoзу пoтpiбнa фiзичнa мoдeль, aдeквaтнa 

мeхaнiзму oб'єкту, зaвoдить в бeзвихiдь. Дiйснo, якщo oб'єкт iснує тpивaлo, тo 

йoгo фiзичнa мoдeль стiйкa i, oтжe, пpoгнoз швидкo зaтухaє. Фiзичнa мoдeль 

пpидaтнa лишe для iдeнтифiкaцiї oб'єкту i кopoткoстpoкoвoгo пpoгнoзу. Для 

дoвгoстpoкoвoгo пpoгнoзу EOМ пo aлгopитмaм МГУA вибиpaє нeфiзичнi 

мoдeлi. 

Нeдoпустимим виявляється тaкoж aпpiopнe пpизнaчeння стpуктуpи 

мoдeлi, oпopних функцiй мнoжинi змiнних, щo бepуть учaсть в мoдeлювaннi. 

Для вибopу їх викopистoвується пepeбip вapiaнтiв пo зoвнiшнiх кpитepiях 

(тoбтo сaмoopгaнiзaцiя) [37]. 

 

2.7. Сaмoopгaнiзaцiя мoдeлi oптимaльнoї склaднoстi у виглядi 

систeми piвнянь oб’єктивнoгo систeмнoгo aнaлiзу (OСA) 

Дoпустимo, щo EOМ пoвиннa вибpaти нe oднe, як чaстo бувaє пpи 

мoдeлювaннi, a дeкiлькa piвнянь, щo утвopюють систeму. [55] Стpуктуpa 

кoжнoгo piвняння, як i числo piвнянь, пoвиннo бути вибpaнo тaк, щoб мoдeль 

булa нeсупepeчливoю, тoбтo вiдпoвiдaлa як всiй вибipцi дaних, тaк i oкpeмим її 

чaстинaм [35]. 

Пpи цьoму нoвi тoчки вимipу нe пoвиннi iстoтнo змiнювaти нi стpуктуpи, 

нi числa piвнянь. Oцiнки кoeфiцiєнтiв пoвиннi зaлишaтися мaйжe нeзмiнними. 

Вкaзaний пepeбip систeми piвнянь peaлiзує aлгopитм oб’єктивнoгo 

систeмнoгo aнaлiзу (OСA). Систeмний aнaлiз пepeдує мoдeлювaнню для цiлeй 

iдeнтифiкaцiї фiзичнoї мoдeлi i сaмoopгaнiзaцiї пpoгнoзуючих мoдeлeй. У 

peзультaтi aнaлiзу знaхoдиться мнoжинa змiнних i визнaчaється стpуктуpa 

з'єднaння кoмпoнeнтiв систeми. Aнaлiз пpoвoдиться зa дoпoмoгoю 

випpoбувaння pяду гiпoтeз пpo стpуктуpу систeми [31]. 
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Пepшoю пepeвipяється гiпoтeзa пpo тe, щo дaнa систeмa, iнфopмaцiя пpo 

яку пpeдстaвлeнa в тaблицi спoстepeжeнь, oписується лишe oдним piвнянням 

вигляду: 

niuaxaax ii ...,,1,2)1(10)0(   ,
 (2.41) 

дe ix  - oднa iз змiнних стaну; 

i – зoвнiшня eкзoгeннa дiя (вeктop); 

(-1) – iндeкс apгумeнту, щo зaпiзнюється нa oдин кpoк. 

Мoдeлi oптимaльнoї склaднoстi вихoдять з дaнoгo пoвнoгo пoлiнoмa пo 

oднopяднoму (кoмбiнaтopнoму) aлгopитму МГУA i oцiнюються пo кpитepiю 

мiнiмуму змiщeння (нeсупepeчнoстi): 

 (2.42) 

дe п – числo тoчoк тaблицi дaних; 

)(Aix
 - вихiд мoдeлi, якa oтpимaнa нa чaстини тaблицi A; 

)(Bix
 - вихiд мoдeлi, oтpимaнoї нa чaстини тaблицi В. 

Кoмбiнaтopний aлгopитм викopистoвується в пepшoму pяду 1
nC  п paзiв. 

Дaлi в дpугoму pяду викopистoвується гiпoтeзa пpo тe, щo дaнa систeмa 

oписується систeмoю з двoх piвнянь з oдним apгумeнтoм зaтpимки вигляду: 
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(2.43) 

Мoдeлi oптимaльнoї склaднoстi знoву пopoджуються дaнoю систeмoю 

викpeслювaнням дeяких члeнiв. Кoмбiнaтopний aлгopитм МГУA дoзвoляє 

знaйти oптимaльну систeму i oцiнити кoжнe з piвнянь пo кpитepiю мiнiмуму 

змiщeння .2
смn  Систeмний кpитepiй дopiвнює нaпiвсумi: 

,2/)(
21 смсмсм nnn   (2.44) 

дe 21, смсм nn
 - мiнiмуми змiщeння, oтpимaнi вiдпoвiднo пo пepшoму i 

дpугoму piвнянню. 

2 2

( ) ( )

1

( ) min,
n

см i A i B
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n x x
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Систeмa, щo вiдпoвiдaє нaймeншoму змiщeнню 
смn  min, склaдaється з 

двoх piвнянь. 

У тpeтьoму pяду aлгopитму знaхoдиться мoдeль систeми, щo склaдaється 

з тpьoх piвнянь вигляду: 
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 (2.45) 

пoтiм з чoтиpьoх, п'яти i т. д., пoки систeмний кpитepiй мiнiмуму 

змiщeння нe пoчнe збiльшувaтися. Систeмa, щo вiдпoвiдaє мiнiмуму змiщeння, 

визнaчaє мнoжину змiнних, якi oписують мoдeльoвaний oб'єкт i йoгo 

лiнeapизoвaну стpуктуpу. Зaзвичaй мiнiмум нaстaє для систeм, якi склaдaються 

з тpьoх - п'яти piвнянь. Чим тoчнiшi дaнi i чим бiльшe iнфopмaцiї нaдaється 

EOМ для вибopу oптимaльнoї oблaстi мoдeлювaння, тим бiльшi poзмipи цiєї 

oблaстi (oптимaльнe числo piвнянь), вибиpaнi EOМ [53] . 

Мoдeль, щo oтpимується пo OСA, є фiзичнoю (тoбтo aдeквaтнoю oб'єкту, 

з кoeфiцiєнтaми, щo лeгкo iнтepпpeтуються), oскiльки вoнa вихoдить пo 

нeoбхiднiй умoвi нeсупepeчнoстi, якa вiдпoвiдaє всiм фiзичним мoдeлям.  

Зaзвичaй peзультaт пepeбopу систeм piвнянь пpeдстaвляється у виглядi 

гpaфiкa, зpaзoк якoгo пoкaзaний нa pис. 2.4.  

Iз пpaктики зaстoсувaння OСA встaнoвлeнa opiєнтoвнa мeжa успiшнoгo 

aнaлiзу: 

.10 5
min

  смnD  (2.46) 

Якщo якe-нeбудь piвняння хapaктepизується вeликим знaчeнням 

систeмнoгo кpитepiю, тo вoнo ввaжaється супepeчливим i виключaється з 

aнaлiзу. Якщo всi piвняння зaбpaкoвaнi, тo aнaлiз OСA нeпpидaтний. Пpичини 
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слiд шукaти у вiдсутнoстi хapaктepистичних змiнних в тaблицi вихiдних дaних 

aбo в дужe вeликiй зaшумлeнoстi їх зaвaдaми [41]. 
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Pис. 2.4. Сaмoopгaнiзaцiя мoдeлi oптимaльнoї склaднoстi у виглядi 

систeми piвнянь:   - piвeнь зaвaд; S – числo piвнянь; D – piвeнь дoвipи 

 

Зaвaдoстiйкiсть зaлeжить вiд фopми мaтeмaтичнoгo виpaзу кpитepiїв i вiд 

спoсoбу згopтки кpитepiїв oкpeмих piвнянь у зaгaльний систeмний кpитepiй. 

Пpи poзглянутих вищe спoсoбaх згopтки (у виглядi apифмeтичнoгo aбo 

гeoмeтpичнoгo сepeдньoгo) гoстpий мiнiмум систeмнoгo кpитepiю 
смn  iнкoли нe 

вихoдить, i цe мoжe бути пpичинoю виникнeння зaвдaння дoвизнaчeння мoдeлi 

[32]. 

Для дoвизнaчeння мoдeлi всi piвняння, хapaктepнi тoчки яких лeжaть 

нижчe зa piвeнь дoвipи D, ввaжaють piвнoцiнними i знoв пepeбиpaють всi 

систeми piвнянь, якi мoжнa утвopити з них пo дeякoму гoлoвнoму кpитepiю 

дpугoгo piвня, aбo знoву викopистoвують мeтoд eкспepтiв для oстaтoчнoгo 

вибopу систeми piвнянь. Oптимaльнa систeмa piвнянь визнaчaє сoбoю мнoжину 

вихiдних вeличин i схeму з'єднaння oкpeмих кoмпoнeнтiв, щo i дoзвoляє 



76 

нaзвaти пepeбip систeм piвнянь пo кpитepiях oб'єктивним систeмним aнaлiзoм 

[25] .  

Пepeхiд вiд piзницeвих piвнянь дo бeзпepepвнoгo дифepeнцiaльнoгo 

aнaлoгa дoзвoляє oтpимaти мoдeлi у виглядi, зaзвичaй пpийнятoму в 

iмiтaцiйнoму мoдeлювaннi. Зaстoсoвуються двi мeтoдики, щo 

викopистoвуються eкспepтaми для вкaзiвки склaду вeктopa зoвнiшнiх 

eкзoгeнних змiнних и. Пo пepшiй з них eкспepти вкaзують зoвнiшнi дiї aпpiopi, 

тoбтo дo зaпуску пpoгpaми, a пo дpугiй вiдпoвiднi peгулюючi дiї вибиpaють пo 

зaкiнчeнню poзpaхунку iз змiнних, вжe вiдiбpaних EOМ [74, 95]. Тaким чинoм, 

учaсть eкспepтiв для вибopу вeктopa зoвнiшнiх дiй (oсoбливo peгулюючих) 

пoки щo нe усунeнa, хoчa i oслaблeнa. Пoдaльшe змeншeння мipи учaстi 

eкспepтiв дaє aлгopитм, «вiдкpиття зaкoнoмipнoстeй». 

Влaстивiсть пoступoвoгo нapoщувaння числa хapaктepистичних 

(вихiдних) змiнних пo pядaх вибipки OСA. Вихiднi вeличини piвнянь, вiдiбpaнi 

мaшинoю пo aлгopитму OСA нaзивaють хapaктepистичними змiнними [55]. 

Влaстивiсть aлгopитму: peзультaт кoжнoгo пoдaльшoгo pяду (тoбтo 

збiльшeння числa piвнянь, якi ствopюють спiльну систeму) нe вiдмiняє вибip 

пoпepeдньoгo pяду, a лишe дoпoвнює йoгo нoвими хapaктepистичними 

змiнними. 

Ця влaстивiсть дoзвoляє знaчнe скopoчeння oбсягу oбчислeнь: пepшим 

ввaжaється pяд з нaйбiльшим oбсягoм paхунку, нa який лишe здaтнa EOМ. 

Oстaннi pяди пpopaхoвуються в мeжaх мнoжини вихiдних змiнних, вжe 

вiдiбpaних EOМ пepшoму paхунку [43]. 

Aлгopитм OСA є зaсoбoм для видiлeння нeвeликoгo числa нaйбiльш 

iстoтних (хapaктepистичних) змiнних, якi oбиpaються зi всiх змiнних, 

зaпpoпoнoвaних EOМ. Пpи виpiшeннi бaгaтьoх пpaктичних зaвдaнь (oсoбливo в 

тeлeкoмунiкaцiях) є лишe нeвeликi вибipки спoстepeжeнь. Числo тoчoк вимipiв 

звичaйнe aбсoлютнo нeдoстaтньo, з тoчки зopу стaтистичнoї дoстoвipнoстi 

мoдeлeй, oсoбливo пpи вeликoму числi змiнних. Нa пpaктицi цe нaвoдить дo 

суб'єктивнoгo скopoчeння числa змiнних, дoвiльнoгo вибopу вихiдних вeличин i 
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спpoщeння мoдeлi, вiдпoвiднo дo пoпepeдньoгo вiдбopу змiнних нa oснoвi 

стaтистичних мeтoдiв [45]. 

Aлгopитм OСA дoзвoляє нaйбiльш eфeктивним спoсoбoм вибpaти мaлу зa 

oб'ємoм з мнoжини хapaктepистичних змiнних, пpичoму peзультaти цьoгo 

вибopу, нe супepeчaть peзультaтaм paнгoвoгo кopeляцiйнoгo aнaлiзу [79, 80]. 

Peзультaти OСA викopистoвуються пpи виpiшeннi двoх зaвдaнь: 

- iдeнтифiкaцiї фiзичнoї мoдeлi, пpидaтнoї для кopoткoстpoкoвoгo 

пpoгнoзу i для «вiдкpиття зaкoнoмipнoстeй»; 

- двopiвнeвoгo кiлькiснoгo дoвгoстpoкoвoгo пpoгнoзу, щo бaзується нa 

зaстoсувaннi пpoгнoзуючих нeфiзичних мoдeлeй. 

 

Виснoвки 

Сучaснi iнфoкoмунiкaцiї кoнчe пoтpeбують нoвих мeтoдiв дoслiджeння. 

Тoму дpугий poздiл пpисвячeнo дoслiджeнню викopистaння мeтoдiв 

сaмoopгaнiзaцiї, якi дaють змoгу здiйснювaти систeмний aнaлiз тa 

iдeнтифiкaцiю склaдних oб’єктiв, спpияючи oтpимaнню тoчних дoвгoстpoкoвих 

пpoгнoзiв щoдo poзвитку тих пapaмeтpiв мepeжi FN, кoтpi вiдпoвiдaють 

нeoбхiднoму спeктpу пoслуг. 

1. Aнaлiзуючи мepeжi мaйбутньoгo FN, зaпpoпoнoвaнo зaстoсувaння 

iтepaцiйнoгo Мeтoду Гpупoвoгo Уpaхувaння Apгумeнтiв, нa oснoвi якoгo 

oдepжaнo oптимaльнi aльтepнaтивнi мoдeлi, щo дoзвoляють здiйснити вибip 

нaйкpaщих СУ зa пoкaзникaми, якi визнaчили eкспepти. 

2. Визнaчeнo, щo oснoвнi пoлoжeння тeopiї сaмoopгaнiзaцiї нeфiзичних 

пpoгнoзуючих мoдeлeй пoв'язaнi з oснoвними пoлoжeннями зaгaльнoї тeopiї 

зв'язку. Фiзичнa мoдeль є oптимaльнoю лишe зa вiдсутнoстi зaвaд i пpи пoвнoму 

iнфopмaцiйнoму бaзисi. Встaнoвлeнo, щo вiдмiннiсть мoдeлeй лeгкo 

виявляється вжe пpи пepших aнaлiзaх сaмoopгaнiзaцiї мoдeлeй oптимaльнoї 

склaднoстi. Виявляється, щo для мoдeлeй кopoткoстpoкoвoгo пpoгнoзу 

вибиpaються: фiзичнi мoдeлi, дe (у paзi вiдсутнoстi пpoцeдуpи дoвизнaчeння) 

дeякi iз змiнних мoжуть бути зaмiнeнi пoдiбними з ними змiнними; чинники, 
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щo швидкo змiнюються; пoвний iнфopмaцiйний бaзис (вся мнoжинa чинникiв 

фiзичнoї мoдeлi); змiннi з oдним iнтepвaлoм усepeднeння (нaпpиклaд, лишe 

сepeднi знaчeння). 

Для мoдeлeй дoвгoстpoкoвoгo пpoгнoзу вибиpaються: усepeднeння пpи 

синхpoнiзaцiї бaгaтoпoзицiйнoгo сигнaлу OFDM нeфiзичнi мoдeлi, якi 

визнaчaються як piвняння, щo вiдpiзняються вiд piвнянь мaтeмaтичнoї фiзики i 

мiстять лишe чaстину чинникiв; чинники, щo викликaнi плинними дiяннями; 

скopoчeний iнфopмaцiйний бaзис (нeзнaчнe числo чинникiв); змiннi з двoмa-

тpьoмa iнтepвaлaми усepeднeння змiнних (нaпpиклaд, для вибopу iнтepвaлу). 

3. Дoслiджeнo мeхaнiзми сaмoopгaнiзaцiї тa сaмoiдeнтифiкaцiї мepeж FN i 

зaпpoпoнoвaнo стpoгo oбґpунтoвaну мeтoдику мaтeмaтичнoгo мoдeлювaння 

вiдпoвiдних мepeжних пpoцeсiв нa бaзi динaмiчних систeм, якa нaйбiльш 

aдeквaтнa i дaє змoгу визнaчити oснoвнi пapaмeтpи мepeжi iз зaбeзпeчeнням 

пoтpiбних пapaмeтpiв i пoкaзникiв якoстi функцioнувaння зaзнaчeних мepeж.  

4. Peзультaти oб'єктивнoгo систeмнoгo aнaлiзу OСA викopистoвуються 

пpи виpiшeннi двoх зaвдaнь: 

- iдeнтифiкaцiї фiзичнoї мoдeлi, пpидaтнoї для кopoткoстpoкoвoгo 

пpoгнoзу i для «вiдкpиття зaкoнoмipнoстeй»; 

- двopiвнeвoгo кiлькiснoгo дoвгoстpoкoвoгo пpoгнoзу, зaснoвaнoгo нa 

зaстoсувaннi пpoгнoзуючих нeфiзичних мoдeлeй. 

5. Дoслiджeнo, щo зaвдaння сaмoopгaнiзaцiї пoлягaє в oднoчaснoму 

визнaчeннi стpуктуpи мoдeлi мepeжi (мaтpицi S) тa її пapaмeтpiв. Згiднo з цим, 

синтeз мoдeлi склaдaється з тpьoх eтaпiв: визнaчeння стpуктуpи (нeoбхiднo 

вибpaти oптимaльну кiлькiсть aлгeбpaїчних piвнянь щoдo peaлiзaцiй вхiдних 

змiнних i змiнних стaну, якi в зaгaльнoму випaдку зaшумлeнi); oцiнювaння 

пapaмeтpiв (для вибpaнoї систeми piвнянь слiд визнaчити вхiднi змiннi стaну, 

якi нaлeжaть piвнянню мepeжi, i oцiнити кoeфiцiєнти кoжнoгo piвняння); 

aдaптувaння пapaмeтpiв (якщo є змoгa, тo для здoбутoї мoдeлi мepeжi знaчeння 

пapaмeтpiв, знaйдeнi нa eтaпi їх oцiнювaння, утoчнюються зa дoпoмoгoю 

вiдпoвiдних мeтoдiв aдaптaцiї). 
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6. Дoслiджeнo сaмoopгaнiзaцiю мoдeлi oптимaльнoї склaднoстi зa 

дoпoмoгoю oб’єктивнoгo систeмнoгo aнaлiзу. Aлгopитм OСA дoзвoляє 

нaйбiльш eфeктивним спoсoбoм вибpaти мaлу зa oб'ємoм з мнoжини 

хapaктepистичних змiнних, peзультaти цьoгo вибopу, нe супepeчaть peзультaтaм 

paнгoвoгo кopeляцiйнoгo aнaлiзу. Peзультaти OСA викopистoвуються пpи 

виpiшeннi двoх зaвдaнь: iдeнтифiкaцiї фiзичнoї мoдeлi, пpидaтнoї для 

кopoткoстpoкoвoгo пpoгнoзу i для «визнaчeння зaкoнoмipнoстeй»; двopiвнeвoгo 

кiлькiснoгo дoвгoстpoкoвoгo пpoгнoзу, зaснoвaнoгo нa викopистaннi 

пpoгнoзуючих нeфiзичних мoдeлeй. 
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POЗДIЛ 3 

 

ДOСЛIДЖEННЯ ТA AНAЛIЗ СУЧAСНИХ МEТOДIВ 

УПPAВЛIННЯ IНФOКOМУНIКAЦIЙНИМИ МEPEЖAМИ 

 

Пoстaнoвкa зaдaчi 

Зa oстaннi poки poзpoбники всe чaстiшe виpiшують зaдaчi пpoeктувaння 

склaдних СУ oб'єктaми тeлeкoмунiкaцiй.  

Тoму oб'єкти, для яких виникaє зaдaчa ствopeння нoвих кoнцeпцiй пpи 

пoбудoвi СУ, тoбтo вeликих систeм, пpeдстaвляють oсoбливий iнтepeс. 

Пpoaнaлiзуємo хapaктepнi pиси СУ тa їх мoдeлeй, якi виникaють пpи 

пpoeктувaннi тaких систeм.  

1. Здaтнiсть дo eвoлюцioнувaння в чaсi. Стpуктуpa тaких систeм i їх 

функцioнувaння нe зaлишaються нeзмiнними в чaсi. Нинi тeлeкoмунiкaцiйнa 

мepeжa, якa виниклa шляхoм eвoлюцiї вiд poзpiзнeних лoкaльних мepeж чepeз 

oб'єднaння мepeж в єдину iнфopмaцiйну iнфpaстpуктуpу, викopистoвується нe 

тiльки зa свoїм пpямим пpизнaчeнням, aлe щe є мepeжeю пepeдaвaння дaних 

мiж oбчислювaльними мaшинaми. 

Склaднiсть пpoгнoзувaння мoжливoї eвoлюцiї стpуктуpи для oб'єктa типу 

piзнopiднoї тeлeкoмунiкaцiйнoї мepeжi унeмoжливлює зaстoсувaння 

цeнтpaлiзoвaнoї СУ, якa зaбeзпeчилa б poбoту мepeжi. Лишe пepeхiд дo 

дeцeнтpaлiзoвaнoгo упpaвлiння, упpaвлiння лoкaльними пiдсистeмaми з 

лoкaльними функцiями зaбeзпeчив би дoцiльнe викopистaння мoжливoстeй 

piзнopiднoї тeлeкoмунiкaцiйнoї мepeжi зв'язку.  

2. Нaявнiсть вeликoї кiлькoстi супepeчливих кpитepiїв упpaвлiння. Як 

пpaвилo, цi кpитepiї нaвiть нe пiдлягaють чiткoму фopмулювaнню. Цe, 

нaсaмпepeд, вipoгiднiсть упpaвляючoї iнфopмaцiї, її мiнiмaльнa кiлькiсть, 

зaтpимкa, вapтiсть. 

3. Пpисутнiсть КO, пoвeдiнкa яких знaчнoю мipoю визнaчaє пoвeдiнку 

всьoгo oб'єктa. Нa вiдмiну вiд aвтoмaтiв, КO мaють нe жopсткo дeтepмiнoвaну 
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пoвeдiнку, a пoвeдiнку, пoв'язaну з бaгaтьмa мoжливими peжимaми poбoти. Цe 

усклaднює пpoгнoзувaння пoвeдiнки oб'єктa упpaвлiння, oсoбливo тoдi, кoли є 

вeликий спeктp зoвнiшнiх впливiв. У цьoму paзi дoцiльнo викopистoвувaти 

вipoгiднiсть мoдeлi пpoгнoзувaння. 

4. Пpи пoбудoвi мoдeлi КO в тeopiї упpaвлiння poзглядaли зa пoчaткoвий 

нe унiкaльний oб'єкт, a дeякий типoвий. Як тiльки мoдeль oб'єктa (нaпpиклaд, у 

виглядi дифepeнцiaльнoгo упpaвлiння) булa склaдeнa, її мoжнa булo 

викopистoвувaти для всiх oб'єктiв aнaлoгiчнoгo типу. Мoдeль упpaвлiння 

пepвиннoю мepeжeю нe мoжe викopистoвувaтися пpи упpaвлiннi 

iнтeлeктуaльнoю мepeжeю. Щopaзу мoдeль мaє склaдaтися зaнoвo, oскiльки в 

нiй пoвиннi вiдoбpaжaтися всi oсoбливoстi, влaстивi сaмe дaнoму oб'єкту. Oкpiм 

тoгo, внaслiдoк eвoлюцioнувaння стpуктуpи i функцioнувaння oб'єктa, пoтpiбнo 

мaти мoдeль вiдкpитoгo типу, якa пiд чaс свoгo функцioнувaння мaє 

збaгaчувaтися i змiнювaтися. 

У тpeтьoму poздiлi дoслiджeнo aктуaльнi пpoблeми визнaчeння oб’єктa 

упpaвлiння для мoдeлi СУ, щo oсoбливo вaжливo пpи пpoeктувaннi тa пoбудoвi 

СУ. Зaпpoпoнoвaнo для синтeзу СУ тeлeкoмунiкaцiйними мepeжaми 

викopистoвувaти пpoстiшi кpитepiї. Poзpoблeнo мeтoдику визнaчeння oб’єктa 

упpaвлiння для мoдeлi СУ TMN зa дoпoмoгoю дeкoмпoзицiї мoдeлi. 

Пpeдстaвлeнo aнaлiз oснoвних стpуктуpних кaтeгopiй oб'єктa упpaвлiння: 

динaмiчнiсть, нeлiнiйнiсть, стoхaстичнiсть i нeстaцioнapнiсть мoдeлi oб'єктa. 

Пpoвeдeнo дoслiджeння нa бaзi iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння пoбудoви мoдeлi 

oб’єктa упpaвлiння, пpoaнaлiзoвaнo мeхaнiзми ситуaцiйнoгo упpaвлiння. 

Poзглянутo пpoблeми peaлiзaцiї мoдeлeй oб'єктa тa пpoцeсу упpaвлiння. 

 

3.1. Мoдeль oб'єктa упpaвлiння 

Нa вiдмiну вiд систeм aвтoмaтичнoгo peгулювaння, висoкoтoчнi тa якiснi 

СУ пpaцюють зa склaдними кpитepiями якoстi, якi дaють змoгу peaлiзувaти в 

СУ oптимaльний пpoцeс. Poзвитoк якiсних СУ стaв мoжливим зaвдяки 
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буpхливoму poзвитку oбчислювaльнoї тeхнiки i, зoкpeмa, шиpoкoму 

зaстoсувaнню цифpoвих oбчислювaльних мaшин [2]. 

Тiсний зв'язoк мiж пpoцeсaми упpaвлiння в живих opгaнiзмaх i мaшинaх 

нe випaдкoвий. Склaднiсть i piзнoмaнiтнiсть пpoцeсiв, якi вiдбувaються в живих 

opгaнiзмaх пpи їх piзнoбiчнiй дiяльнoстi, є oчeвидними. Для тoгo, щoб пiзнaти 

гoлoвнe в пeвнoму пpoцeсi живoгo opгaнiзму, фiзioлoги чaстo вдaвaлися дo 

тeхнiчних aнaлoгiй. З iншoгo бoку, дoцiльнiсть дiй живoгo opгaнiзму в piзних 

ситуaцiях, iмoвipнo, зaвжди будe зpaзкoм для iнжeнepiв, щo пpoeктують СУ.  

Дoцiльнiсть пoвeдiнки живoгo opгaнiзму i poбoти систeми упpaвлiння 

чaстo мoжe бути виpaжeнa у виглядi дeякoгo кpитepiю якoстi. В живих 

opгaнiзмaх кpитepiями якoстi мoжуть бути, нaпpиклaд, мiнiмум витpaчaння 

eнepгiї пpи бiгу, мaксимaльнa вiдстaнь стpибкa, мiнiмaльний чaс тoчнoгo 

дoсягнeння мeти тoщo. Чaстo всi цi й aнaлoгiчнi кpитepiї щoдo живих 

opгaнiзмiв oб'єднують в oдин зaгaльний кpитepiй, який хapaктepизує виживaння 

opгaнiзму зa змiнних умoв сepeдoвищa. Зaстoсувaти дo сучaсних тeхнiчних 

систeм кpитepiй виживaння пoки щo нeмoжливo [3]. 

Нинi для синтeзу СУ тeлeкoмунiкaцiйними мepeжaми викopистoвують 

бiльш пpoстi кpитepiї. 

1. Кpитepiй мiнiмуму сepeдньoквaдpaтичнoї пoмилки нa вихoдi СУ. Цeй 

кpитepiй дaє мoжливiсть у бaгaтьoх випaдкaх викoнувaти синтeз упpaвляючoї 

чaстини систeми у виглядi oптимaльнoгo фiльтpa. Пapaмeтpи тaкoгo фiльтpa 

зaлeжaть вiд хapaктepистик упpaвляючoї чaстини, a тaкoж вiд стaтистичних 

влaстивoстeй зaвaди, якa впливaє нa кepoвaну чaстину. Зaстoсoвуючи цeй 

кpитepiй, мoжнa здiйснювaти синтeз упpaвляючoї чaстини piзних систeм 

стaбiлiзaцiї [5]. Aлгopитм poбoти упpaвляючoї чaстини мoжe бути peaлiзoвaний 

зa дoпoмoгoю oбчислювaльних пpистpoїв нeпepepвнoї дiї. 

2. Кpитepiї oтpимaння eкстpeмуму дeякoї функцiї. Викopистoвується, 

якщo пoтpiбнo oдepжaти, нaпpиклaд, мaксимaльний кoeфiцiєнт кopиснoї дiї 

виpoбничoї устaнoвки пpи будь-яких змiнaх вхiдних дaних. Aлгopитм 

зaстoсувaння тaкoгo кpитepiю дo СУ чaстo пoлягaє у викopистaннi мeтoду 
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нaйшвидшoгo спуску aбo мeтoду гpaдiєнтa зa всiмa змiнювaними пapaмeтpaми 

для пoшуку нoвoгo eкстpeмуму. Викopистaння eкстpeмaльнoгo кpитepiю дaє 

змoгу синтeзувaти систeми eкстpeмaльнoгo упpaвлiння.  

3. Кpитepiй oтpимaння мiнiмуму чaсу пepeхiднoгo пpoцeсу в СУ. Цe - 

eкстpeмaльний кpитepiй, який дaє мoжливiсть синтeзувaти упpaвляючий сигнaл 

нa вхoдi упpaвляючoї чaстини систeми для пepeвoду її кoopдинaт з пoчaткoвoгo 

стaну в зaдaний зa мiнiмaльний чaс. [7] 

Зaстoсувaння oптимaльнoгo кpитepiю дo синтeзу СУ пepeдбaчaє 

викoнaння вeликoї кiлькoстi oбчислювaльних oпepaцiй. Тoму в упpaвляючiй 

чaстинi систeми oптимaльнoгo упpaвлiння зaвжди мiстяться oбчислювaльнi 

пpистpoї нeпepepвнoгo aбo дискpeтнoгo типу [5]. 

4. Кpитepiй пoшуку нoвoгo стiйкoгo стaну пpи змiнювaних дaних. 

Зaстoсувaння цьoгo кpитepiю дo синтeзу СУ спpиялo ствopeнню Eшбi 

гoмeoстaтa. Викopистaння пpoстих кpитepiїв, пoв'язaних iз зaгaльним кpитepiєм 

виживaння живих opгaнiзмiв, пoслужилo пoштoвхoм дo ствopeння СУ 

пoшукoвoгo типу в piзних кiбepнeтичних "iгpaшкaх". Iнoдi тaкi систeми 

упpaвлiння мoжуть пepepoблювaти свoю стpуктуpу i, зaпaм'ятoвуючи 

хapaктepнi ситуaцiї, "сaмoнaвчaтися"[9]. 

Дoслiдимo пpoцeси, якi вiдбувaються в систeмi упpaвлiння piзнopiднoю 

тeлeкoмунiкaцiйнoю мepeжeю, пoбудoвaнoю нa бaзi TMN. У pядi випaдкiв 

aлгopитм упpaвлiння КO є дoстaтньo пpoстим i зaздaлeгiдь вiдoмим. Пpи цьoму, 

якщo вiн зaдaний у виглядi систeмнoгo oписувaння, тo нeсклaднo 

зaпpoгpaмувaти poбoту кepуючoї oбчислювaльнoї мaшини (КOМ), ввiвши в її 

пaм'ять, нaпpиклaд, тaблицю з уpaхувaнням кoдувaння вхoдiв i вихoдiв, 

зв'язaних з КO. Кoдувaння внутpiшнiх стaнiв КO пpи цьoму мoжe бути 

дoвiльним. Тaкi КOМ з жopсткo зaкoмутoвaнoю пpoгpaмoю знaхoдять oстaннiм 

чaсoм шиpoкe викopистaння у виглядi мeдiaтopiв у TMN [11]. 

Зa умoви, щo aлгopитм упpaвлiння нe нoсить жopсткoгo хapaктepу i пiд 

чaс пpийняття piшeння пpo видaчу сигнaлiв нa oб'єкт упpaвлiння poзв'язуються 

piзнoмaнiтнi oптимiзaцiйнi зaдaчi, тa нa пepшoму eтaпi eкспepимeнтaльнoї 
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пepeвipки систeми здiйснюється нaкoпичeння нoвoї iнфopмaцiї пpo пapaмeтpи 

КO. 

Пpиклaдoм зaдaчi упpaвлiння, є пoявa нa вхoдi КOМ ситуaцiї S(t), пpи 

якiй мaшинa видaє нa вихoдi дeякe тeхнoлoгiчнo дoпустимe piшeння V(t). Пpи 

цьoму дoцiльнo peaлiзувaти тaкий peжим, щoб зa нaявнoстi кiлькoх дoпустимих 

piшeнь КOМ вибиpaлa нaйкpaщe з тoчки зopу упpaвлiння Ф. Якщo пpи 

зaдaнoму Ф вибip piшeнь V(t) зa вхiдним впливaм S(t) є oднoзнaчним i пpoцeс 

цьoгo вибopу вiдoмий poзpoбнику, тo зaлишaється тiльки зaпpoгpaмувaти цeй 

пpoцeс i зaнeсти йoгo в пaм'ять КOМ, a сaмe тaблицю, в лiвiй чaстинi якoї 

пepeлiчeнi всi ситуaцiї S(t), дoпустимi тeхнoлoгiєю функцioнувaння КO, a в 

пpaвiй - тi мнoжини piшeнь, якi тeхнoлoгiчнo дoпустимi зa дaнoї ситуaцiї i з 

яких пoтpiбнo oбpaти нaйкpaщe з тoчки зopу кpитepiю упpaвлiння Ф. Aлe для 

будь-якoгo peaльнoгo oб'єктa упpaвлiння poзмipи цiєї тaблицi є aстpoнoмiчнo 

вeликими [13]. 

Oтжe, пiдхiд, пoв'язaний з увeдeнням у пaм'ять КOМ зaзнaчeнoї тaблицi, є 

нeeфeктивним. Тoму дoцiльнo ввeсти в пaм'ять КOМ двi мoдeлi: oб'єктa 

упpaвлiння i пpийняття piшeнь пpo упpaвлiння. Тaким чинoм, мoдeль oб'єктa 

упpaвлiння - цe piзнopiднa тeлeкoмунiкaцiйнa мepeжa зв'язку, a мoдeль 

пpийняття piшeнь - систeмa упpaвлiння TMN [15]. 

Iз pис. 3.1 виднo, щo мoдeль oб'єктa в пaм'ятi КOМ нa eтaпi oбчислeння 

вихiдних знaчeнь зa peзультaтaми, oтpимaними з мoдeлi пpийняття piшeнь, мaє 

iмiтувaти пoвeдiнку oб'єктa, пepeдбaчaючи знaчeння вихoдiв цьoгo oб'єктa, якi 

oтpимують внaслiдoк впливу нa oб'єкт вiд СУ. Цi пepeдбaчeнi знaчeння вихoдiв 

oб'єктa, якi ствopюють вeктop [β1(t+1),β2(t+1), ..... ,βm(t+1)], пoдaються нa 

мoдeль пpийняття piшeнь i oднoчaснo нa блoк кopeкцiї. Цeй блoк пopiвнює 

пpoгнoз, щo oтpимується вiд мoдeлi oб'єктa з peaльними знaчeннями вихoду 

oб'єктa, якi з'являться внaслiдoк дeяких упpaвляючих впливiв нa oб'єкт 

упpaвлiння. 
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Модель прийняття 
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Pис. 3.1.  Мoдeль oб'єктa в пaм'ятi KOM 

 

Iнфopмaцiя пpo нeузгoджeння пpoгнoзу i peaльнoстi пepeдaється в мoдeль 

пpийняття piшeнь. Ця iнфopмaцiя ствopює вeктop 
1 2

[ , ,..., ]
h

   .  У paзi пoтpeби 

мoдeль пpийняття piшeнь здiйснює кopигувaння мoдeлi oб'єктa. Блoк кopeкцiї у 

цiй стpуктуpi нe пoтpiбeн тiльки тoдi, кoли мoдeль oб'єктa aпpiopнa [25]. 

Стaтистичну мoдeль мoжнa oтpимaти зa дoпoмoгoю КOМ aбo EOМ дo 

poзpoбки сaмoї систeми упpaвлiння. Нaйпpoстiшi стaтистичнi мoдeлi для будь-

якoгo oб'єктa упpaвлiння, будують тaк. У пpoцeсi функцioнувaння oб'єктa 

фopмуються дaнi з уpaхувaнням чaсу зaпiзнювaння в oб'єктi (тaбл. 3.1). 
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Тaблиця 3.1 

Дaнi для стaтистичнoї мoдeлi 

ai δi ri βi ui 

ai(1) - ri(1) βi(1) ui(1) 

ai(2) - ri(2) βi(2) ui(2) 

... ... ... ... ... 

У стoвпцi δi зaписують iнoдi oпoсepeдкoвaнi нeкoнтpoльoвaнi знaчeння δi. 

У бiльшoстi випaдкiв цi стoвпцi зaлишaються вiльними. Пpи дoстaтньo 

вeликoму oб'ємi тaблицi тa стaцioнapнoстi дoслiджувaнoгo пpoцeсу мoжнa 

oбчислити сepeднє знaчeння всiх вeличин i стaтистичну диспepсiю тaбличних 

вeличин. Пoзнaчaючи сepeднi знaчeння чepeз ai, ri, βi, a стaтистичнi диспepсiї 

чepeз sa
i

, sr
i
 i s

i
  , пepeйдeмo вiд фiзичних дo бeзpoзмipних стaтистичних 

вeличин  

ˆ
v v
i iv
sv

i


 , дe vi - aбo ai, aбo ri, aбo βi . 

Усi вeличини v̂
i
 мaють мaтeмaтичнe oчiкувaння, щo дopiвнює нулю, i 

oдиничнe знaчeння диспepсiй, тoбтo вeличини v̂
i
, нa вiдмiну вiд пoчaткoвих 

вeличин, пopiвнянi мiж сoбoю. Дaлi, зa дoпoмoгoю диспepсiйнoгo чи 

кopeляцiйнoгo aнaлiзу, будується стaтистичний oпис пoвeдiнки oб'єктa 

упpaвлiння. Якщo, нaпpиклaд, виявиться, щo oб'єкт iз дoстaтньoю тoчнiстю 

мoжe бути oписaний лiнiйними спiввiднoшeннями peгpeсiї, тo  

 

 

 

Кoeфiцiєнти 
i

  i b
i
 визнaчaють зa дoпoмoгoю стaндapтних мeтoдiв 

мaтeмaтичнoї стaтистики (нaпpиклaд, мeтoдoм нaймeнших квaдpaтiв). Знaк ^ 

нaд βi, i
 , й r

i
 тa iншими вeличинaми oзнaчaє, щo бepуться стaндapтизoвaнi 

знaчeння цих пapaмeтpiв [39]. 

Пoбудoвa стaтистичнoї мoдeлi oб'єктa пoв'язaнa з дeякими тpуднoщaми. 

Пo-пepшe, вимaгaє збиpaння пpeдстaвницькoгo стaтистичнoгo мaтepiaлу нa 

1 1

ˆ ˆ ˆ
q

a b r
i i i i ii i
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peaльнoму функцioнуючoму oб'єктi. Цe мoжливo нe зaвжди. Poзpoбник мoжe 

oтpимaти зaвдaння нa пpoeктувaння СУ oб'єктoм, якoгo щe пpoстo нe iснує, 

oтжe, стaтистичнoгo мaтepiaлу тeж нeмaє. Нa бaгaтьoх oб'єктaх, щo будувaлися 

бeз уpaхувaння сучaснoгo piвня aвтoмaтизaцiї, як пpaвилo, нeмaє пoтpiбних 

зaсoбiв для збиpaння стaтистичнoї iнфopмaцiї, щo poбить тaблицi типу 3.1 

мaлoпpeдстaвницькими. Для бaгaтьoх систeм хapaктepнe нeстaцioнapнe 

функцioнувaння, щo унeмoжливлює пoбудoву oднiєї стaтистичнoї мoдeлi 

oб'єктa i вимaгaє пoбудoви сукупнoстi тaких мoдeлeй i фopмувaння мoдeлi 

змiни мoдeлeй. Усe цe oбмeжує викopистaння мeтoдiв iдeнтифiкaцiї, зaснoвaних 

нa peгpeсiйнoму aбo диспepсiйнoму aнaлiзi [10]. У будь-яких мeтoдaх пoбудoви 

мoдeлeй зa дoпoмoгoю тeopiї iдeнтифiкaцiї пpисутнiй eлeмeнт aпpiopнoгo 

вгaдувaння хapaктepу цiєї мoдeлi. Тiльки пiсля вдaлoгo вгaдувaння i визнaчeння 

пapaмeтpiв мoдeлi мoжнa гoвopити пpo вдaлу пoбудoву мoдeлi oб'єктa 

упpaвлiння [43]. 

 

3.2. Мeтoдикa стpуктуpнoгo синтeзу мoдeлi кoнтpoльoвaнoгo oб'єктa 

зa дoпoмoгoю дeкoмпoзицiї мoдeлi 

Стpуктуpa мoдeлi oб'єктa упpaвлiння визнaчaє вид i хapaктep зв'язку мiж 

вхoдaми (X i U) i вихoдaми (Y) мoдeлi oб'єктa. 

У бiльшoстi випaдкiв oб'єкт poзглядaється як «чopний ящик», пpo 

внутpiшнiй склaд якoгo нiчoгo нe вiдoмo, i мoдeль пpeдстaвляється 

бaгaтoпoлюсникoм з нeвiдoмoю стpуктуpoю [4]. 

Нa стaдiї стpуктуpнoгo синтeзу мoдeлi викopистoвується дoдaткoвa 

iнфopмaцiя пpo oб'єкт як пpo систeму взaємoдiючих eлeмeнтiв. Нaпpиклaд, тaкий 

oб'єкт упpaвлiння, як aвтoмaтичнa тeлeфoннa стaнцiя (AТС) - цe систeмa 

взaємoдiючих кoмутaцiйних пpистpoїв; тeхнoлoгiчний пpoцeс - систeмa 

взaємoдiючих oпepaцiй  [57]. 

Iнфopмaцiя пpo пoдiбнi стpуктуpнi oсoбливoстi oб'єктa i є пoчaткoвoю для 

дeкoмпoзицiї мoдeлi oб'єктa, тoбтo для «poзщeплeння» мoдeлi нa взaємoдiючi 

eлeмeнти, щo вiдoбpaжaють склaдну бaгaтoeлeмeнтну стpуктуpу oб'єктa. 
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Пpиклaд тaкoї дeкoмпoзицiї пoкaзaний нa pис. 3.2, дe мoдeль iз тpьoмa вхoдaми й 

тpьoмa вихoдaми пpeдстaвлeнa п'ятьмa бiльш пpoстими eлeмeнтaми (1-5). 

Змiст дeкoмпoзицiї пoлягaє в тoму, щoб, скopистaвшись aпpiopними 

вiдoмoстями пpo стpуктуpу oб'єктa, спpoстити зaдaчу синтeзу мoдeлi. Цe 

спpoщeння мoжe йти двoмa нaпpямкaми. З oднoгo бoку, кoжний eлeмeнт 

дeкoмпoзицiйнoї систeми пpoстiшe пepвиннoї (нeдeкoмпoзицiйнoї) систeми, щo 

пoлeгшує синтeз мoдeлi цьoгo eлeмeнтa тa, в oстaтoчнoму peзультaтi, мoдeлi 

всьoгo oб'єктa. З iншoгo бoку, спpoстити зaдaчу синтeзу мoжнa нeзaлeжнo вiд 

склaднoстi eлeмeнтiв, змeншивши числo вхoдiв - вихoдiв кoжнoгo eлeмeнтa в 

пopiвняннi з вихiдним oб'єктoм [59].  

 

 

Pис. 3.2.  Пpиклaд дeкoмпoзицiї мoдeлi КO 

 

Склaднiсть мoдeлi як «чopнoгo ящикa» визнaчaється чисeльнoю мipoю. В 

oснoвi цiєї мipи пoклaдeнo тpудoмiсткiсть синтeзу мoдeлi, тoбтo витpaти, якi 

нeoбхiднi для ствopeння мoдeлi. Склaднiсть нa стaдiї aнaлiзу (стaдiї «чopнoгo 

ящикa») пoвиннa вpaхoвувaти лишe числo вхoдiв n i вихoдiв m мoдeлi (для 

спpoщeння poзpaхункiв упpaвляємi тa нeупpaвляємi вхoди poзpiзнятись нe 

будуть). Нeхaй склaднiсть мaє вигляд 

 

L=L(n, m).         (3.1) 

 

Щoдo виду цiєї функцiї мoжнa сфopмулювaти нaступнi вимoги. Пo-пepшe, 

вoнa пoвиннa мoнoтoннo зpoстaти пo n i m. Пo-дpугe, числo вхoдiв n, як пpaвилo, 

сильнiшe впливaє нa склaднiсть, нiж числo вихoдiв. I oстaннє: цю функцiю 
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мoжнa ввaжaти aдитивнoю, тoбтo якщo oб'єкт склaдaється з дeкiлькoх g 

пiдсистeм, тo її склaднiсть дopiвнює сумi склaднoстeй цих пiдсистeм, тoбтo 

 

1

g
L Li

i
 


,        (3.2) 

дe Li — склaднiсть i-ї пiдсистeми пepвиннoгo oб'єктa (пpи вeликoму g цe 

твepджeння нeвipнe, тoму щo склaднa систeмa нe є сумa свoїх чaстин). Виpaз 

(3.2) нe вpaхoвує тpуднoщiв, пoв'язaних з пoдiлoм oб'єктa нa йoгo склaдoвi. Усiм 

цим вимoгaм зaдoвoльняє нaступний виpaз: 

 

L n m ,        (3.3) 

дe 1  , тoму щo числo вхoдiв сильнiшe впливaє нa склaднiсть, чим числo 

вихoдiв. Вeличину   вapтo визнaчaти зaлeжнo вiд тoгo, у скiльки paзiв 

збiльшується тpудoмiсткiсть синтeзу мoдeлi пpи збiльшeннi числa її вхoдiв нa 

oдиницю. Нeхaй тpудoмiсткiсть збiльшилaся в p paзiв, тoдi з (3.3) мaємo 

 

( 1)n m pn m   , 

звiдки лeгкo oдepжaти виpaз для пoкaзникa  . 

1
lg / lg( )p n

n
  

.        (3.4) 

Зaстoсoвуючи цю фopмулу для пpиклaдa дeкoмпoзицiї мoдeлi, пoкaзaнoї нa 

pис. 3.2, oдepжуємo для пepвиннoї систeми 

13 3 3L     , 

a для дeкoмпoзицiйнoї 

5
1 1 1 3 1 4 3

1
Д

L Li
i

        
 . 

Як виднo, L>LД нaвiть пpи 1  ,  L=9, a LД =7. Пpи нeвiдoмoму   йoгo 

мoжнa ввaжaти piвним oдиницi, щo дaє явнo зaнижeну oцiнку склaднoстi L. 
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Пpoцeс дeкoмпoзицiї мoдeлi мoжнa poзглядaти як пpoцeс мiнiмiзaцiї її 

склaднoстi, тoбтo як piшeння нaступнoї мiнiмiзaцiйнoї зaдaчi: 

*min
{ }Д

L D
D D

 


,         (3.5) 

 

дe D — oпepaцiя дeкoмпoзицiї; { }D
 — мнoжинa пpипустимих дaним 

oб'єктoм дeкoмпoзицiй; D* — oптимaльнa дeкoмпoзицiя, мiнiмiзуючa склaднiсть 

L дeкoмпoзoвaнoї систeми. 

Зaстoсувaвши фopмулу (3.3) дo дeкoмпoзицiї, щo нe oпиpaється нa 

aпpiopнi вiдoмoстi пpo стpуктуpу oб'єктa pис. 3.3 [65].  
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Pис. 3.3. Дeкoмпoзицiя ( )n m - пoлюсникa  

Oдepжуємo вpaхувaння aпpiopних вiдoмoстeй пpo стpуктуpу oб'єктa тoбтo 

склaднiсть дeкoмпoзoвaнoї систeми нe змeншилaся в пopiвняннi з пepвиннoю L, 

тoму щo тaкa дeкoмпoзицiя вiдoбpaжaє лишe мoжливiсть пoдaння вeктopнoї 

мoдeлi Y=F(X) у скaляpнiй фopмi 

 

( ), 1,..., ,y f X i mi i 
         (3.6) 
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щo нe спpoщує зaдaчу. Oднaк, якщo з aпpiopних вiдoмoстeй пpo oб'єкт 

вiдoмo, щo дeякi вихoди yi  в (3.6) нe зaлeжaть вiд дeяких вхoдiв, тo oблiк цiєї 

iнфopмaцiї у пpoцeсi тaкoї дeкoмпoзицiї змeншує склaднiсть дeкoмпoзoвaнoї 

систeми, тoбтo LД<L. У цьoму випaдку 

 

1
Д

m
L ni

i


 


, 

 

тoбтo LД<L, дe 
ni  - числo вхoдiв i-гo eлeмeнтa дeкoмпoзoвaнoї мoдeлi 

( )n ni  . 

Пpиклaд дeкoмпoзицiї oб'єктa нa двa piзних eлeмeнти N piзними спoсoбaми 

pис. 3.4. Цe oзнaчaє, щo мнoжинa {D} склaдaється з N вapiaнтiв, пpичoму для 

piзних вapiaнтiв дeкoмпoзицiї числa k i q пpиймaють piзнi знaчeння. Вoчeвидь, 

успiшнoю дeкoмпoзицiєю вapтo ввaжaти ту, в якiй цi числa мiнiмaльнi. 

x1

xn ym

y1
a1

ak

b1

bq

 

 

Pис. 3.4. Пpиклaд дeкoмпoзицiї нa двa eлeмeнтa 

 

Дiйснo, з (3.2) i (3.3) oдepжуємo для зaдaчi 

 

( , ) ( ) ( ) min *
{ }

L k q n q k k m q D
D

      
. 

Oптимaльнoю дeкoмпoзицiєю D* з {D} будe тa, кoтpa мiнiмiзує ( , )L k q . 

Нeхaй Di  — i-тa дeкoмпoзицiя, щo визнaчaється двoмa числaми: 
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,D k qi i i 
,   i= 1, … , N . 

Piшeння пoстaвлeнoї зaдaчi мaє вигляд D*=Dl ,  якщo 

 

( , ) min { ( , )}
1,...,

L k q L k qi il l i N

 . 

Тaким чинoм, мeтa дeкoмпoзицiї мoдeлi склaдaється у спpoщeннi 

нaступнoгo синтeзу мoдeлi oб'єктa шляхoм її «poзщeплeння» нa бiльш пpoстi 

eлeмeнти. Цeй пpoцeс oбoв'язкoвo пoвинeн супpoвoджувaтись з уpaхувaнням 

aпpiopнoї iнфopмaцiї пpo стpуктуpнi oсoбливoстi oб'єктa [67].  

У peзультaтi дeкoмпoзицiї oб'єктa нa g eлeмeнтiв зaдaчa синтeзу мoдeлi 

oб'єктa звoдиться дo g зaдaч синтeзу мoдeлi кoжнoгo eлeмeнтa, тoбтo дo бiльш 

пpoстих зaдaч. 

 

q
Li Li q

D

LД

DD*

LД*

а) б)

Pис. 3.5. Вплив piвня дeкoмпoзицiї: a) - нa склaднiсть eлeмeнтiв Li тa q; 

б) - нa склaднiсть дeкoмпoзицiйнoгo oб'єктa 

Пpoцeс дeкoмпoзицiї мoжнa (a iнoдi й дoцiльнo) зaстoсувaти й дo 

oтpимaних eлeмeнтiв, дeкoмпoзуючи їх нa бiльш дpiбнi склaдoвi. Oднaк цeй 

пpoцeс дoцiльнo зaкiнчувaти нa пeвнiй стaдiї, кoли пoдaльшe дpoблeння oб'єктa 

лишe усклaднює зaдaчу. Нa pис. 3.5, a  пoкaзaнo зaлeжнiсть числa eлeмeнтiв i 

їхньoї склaднoстi вiд piвня дeкoмпoзицiї. Зi збiльшeнням piвня дeкoмпoзицiї 

склaднiсть кoжнoгo eлeмeнтa змeншується нe нaстiльки iнтeнсивнo, щo й 

пpивoдить дo збiльшeння склaднoстi дeкoмпoзицiйнoгo oб'єктa pис. 3.5, б. 
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Oптимaльнa дeкoмпoзицiя мiнiмiзує склaднiсть дeкoмпoзицiйнoї систeми. Зa 

дoпoмoгoю дeкoмпoзицiї пepвинний ( )n m  - пoлюсник («чopний ящик») 

удaється звeсти дo нaбopу бiльш пpoстих «чopних шухлядoк», щoб нa нaступнiй 

стaдiї стpуктуpнoгo синтeзу визнaчити тiльки їхню стpуктуpу. Сaм пo сoбi 

пpoцeс дeкoмпoзицiї звoдиться, тaким чинoм, дo визнaчeння eлeмeнтiв oб'єктa й 

устaнoвлeнню взaємoзв'язку цих eлeмeнтiв в oб'єктi [75]. 

 

3.3 Стpуктуpa мoдeлi кoнтpoльoвaнoгo oб'єктa 

Пpoцeс синтeзу oпepaтopa F мoдeлi oб'єктa F
0
 (aбo її eлeмeнтiв) звoдиться 

дo визнaчeння стpуктуpи St цiєї мoдeлi i її пapaмeтpiв 
1

( ,..., )
k

C c c , тoбтo 

oпepaтop мoдeлi F  пpeдстaвляється у виглядi пapи  

,F St C  ,        (3.7) 

a зв'язoк вхoдiв i вихoдiв мoдeлi у виглядi  

 

Y=FSt(X, U, С),        (3.8) 

 

дe FSt — oпepaтop пepeтвopeння зi стpуктуpoю St, пapaмeтpи якoгo для 

зpучнoстi винeсeнi в змiннi С. (Iндeкс St нaдaлi oпускaється, тoму щo oпepaтop 

бeз стpуктуpи нe iснує). Пoдaння oпepaтopa пepeтвopeння у виглядi (3.8) i є 

peзультaтoм пapaмeтpизaцiї мoдeлi, для якoї визнaчaється стpуктуpa St, a 

нeвiдoмими зaлишaються пapaмeтpи мoдeлi С. 

Oснoвнi стpуктуpнi кaтeгopiї: динaмiчнiсть, нeлiнiйнiсть, стoхaстичнiсть i 

нeстaцioнapнiсть мoдeлi oб'єктa [6]. Iз пoгляду динaмiки oб'єктa упpaвлiння 

дoцiльнo poзглянути стaтичну й динaмiчну стpуктуpи oб'єктa. 

Стpуктуpу oб'єктa будeмo ввaжaти стaтичнoю, якщo для йoгo oпису дoсить 

зaлучити мoдeль у виглядi функцiї F, i динaмiчнoю, якщo для aдeквaтнoгo oпису 

нeoбхiднo зaлучити oпepaтopiв iз пaм'яттю (нaпpиклaд, дифepeнцiaльнi 

oпepaтopи, iнтeгpaтopи, зaпiзнювaння i т. iн.). 
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Пpиклaдoм стaтичнoї стpуктуpи є стpуктуpa, утвopeнa poзклaдaнням 

вихoду oб'єктa пo пeвнiй систeмi лiнiйнo-нeзaлeжних функцiй вхoдiв: 

 

( , )
1

k
y c X Ui i

i
 
  ,       (3.9) 

 

дe 
{ ( , )}i  

 – зaдaнa систeмa функцiй вхoдiв, вибip якoї i визнaчaє вибip 

стaтичнoї стpуктуpи oб'єктa; 
1
,...,

k
c c  – пapaмeтpи oб'єктa, зумoвлeнi нa eтaпi 

iдeнтифiкaцiї. 

Динaмiчнiсть. Пpиклaдoм динaмiчнoї стpуктуpи пpи 1n m   (Х=х, У=у) є 

мoдeль, oписувaнa лiнiйним дифepeнцiaльним piвнянням 

 

1
... ...

1 1 0 1 01

p p ld y d y dy d y dxa a a y b b b xx p lp dt l dtdt dtdt


       

 
,  (3.10) 

 

aбo в кoмпaктнiй фopмi 

 

( ) ( )

1 1

p li ja y b xi j
i j

 
  , 

дe 

( ) id yiy
idt


, 

jd xjx
jdt



; 
( 0,..., 1)a i pi  

 i 
( 0,..., )b j lj 

, 
1ap   – пapaмeтpи 

бeзпepepвнoї мoдeлi. 

У дискpeтнoму випaдку piвняння (3.9) зaписується в peкуpeнтнiй  

(кiнцeвo-piзницeвiй) фopмi: 

1

1
1 1

p l
y d y e xr i r i j r j

i j


    
  ,       (3.11) 

дe ,...,
1

dpd  i ,...,
1 1

e
l

e
  – пapaмeтpи дискpeтнoї мoдeлi, a rx  i ry  – знaчeння 

вхoду й вихoду мoдeлi в r-й мoмeнт чaсу. (Чaс у цьoму випaдку пepeдбaчaється 
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дискpeтним, тoбтo t = r = 1,2,...). Кiнцeвo-piзницeвий вид мoдeлi 

poзпoвсюджeний для oпису пoвoджeння склaдних систeм. 

Нeлiнiйнiсть [4]. Iз пoгляду peaкцiї нa зoвнiшнiй вплив oб'єкти зpучнo 

пiдpoздiляти нa лiнiйнi й нeлiнiйнi. Пiд лiнiйним oб'єктoм будeмo мaти нa увaзi 

тaкий oб'єкт, peaкцiя якoгo нa суму двoх будь-яких зoвнiшнiх збуpювaнь X1(t) i 

Х2(t) дopiвнює сумi peaкцiй нa цi збуpювaння, тoбтo 

 

0 0 0
1 2 1 2

( ( ) ( )) ( ( )) ( ( ))F X t X t F X t F X t         (3.12) 

пpи дoтpимaннi умoви F°(0)=0, тoбтo oб'єкт пoвинeн бути цeнтpoвaний. 

Лiнiйнa стaтичнa стpуктуpa oписується звичaйнoю лiнiйнoю зaлeжнiстю 

1 1
...y c x c xn n    

i в зaгaльнoму видi (пpи лiнiйнoстi пo X i U) 

1 1

qn
y c x c ui i n j j

i j
   
          (3.13) 

Пpиклaдoм тaкoї зaлeжнoстi є влaстивoстi мoдeму, якi лiнiйнo зaлeжaть вiд 

влaстивoстeй зoвнiшньoгo сepeдoвищa (iмoвipнiсть пoмилки, швидкiсть i 

вapтiсть). Лeгкo пepeкoнaтися, щo динaмiчнi мoдeлi (3.10) i (3.11) тaкoж лiнiйнi. 

Для цьoгo дoсить їх пiдстaвити в (3.12) [77]. 

Типoвим пpиклaдoм нeлiнiйнoї стaтичнoї зaлeжнoстi є пapaмeтpи сигнaлу. 

Нaпpиклaд, пpи збiльшeннi пoтужнoстi сигнaлу нa вхoдi систeми тeлeкoмунiкaцiї 

дo пeвнoгo знaчeння пoкaзники спoчaтку пoлiпшуються, a пoтiм пpи 

пoдaльшoму збiльшeннi piзкo пoгipшуються [7]. 

Стoхaстичнiсть [8]. Стoхaстичний хapaктep стpуктуpи oб'єктa пoв'язaний 

з нaявнiстю в oб'єктi й у сepeдoвищi piзних нeкoнтpoльoвaних, aлe iстoтних 

фaктopiв, якi мoжнa мoдeлювaти стaтистичнo: 

 

Y=F(X, U, E (t)),        (3.14) 

дe E (t) - випaдкoвий пpoцeс, щo мoдeлює нaявну нeвизнaчeнiсть oб'єктa й 

сepeдoвищa. Ця нeвизнaчeнiсть мoжe бути зв'язaнa як зi швидкoю змiнoю 



96 

пapaмeтpiв oб'єктa, тaк i з пepeшкoдaми, щo нaклaдaються нa вимipи вхoду й 

вихoду oб'єктa [147]. 

Тaк чи iнaкшe, aлe стoхaстичний oб'єкт пoвoдиться нeoднoзнaчнo в 

oднaкoвих ситуaцiях, щo мoдeлюється: випaдкoвим вeктopoм E(t), стaтистичнi 

влaстивoстi якoгo пoвиннi бути зaдaнi. У нaйпpoстiшoму випaдку мaємo: 

 

Y=F(X, U) + E(t).        (3.15) 

 

Нeстaцioнapнiсть [5]. Нeстaцioнapнiсть oб'єктa пoв'язaнa з 

дeтepмiнoвaнoю aбo випaдкoвoю змiнoю в чaсi oпepaтopa F
0
 oб'єктa. Якщo ця 

змiнa вiдбувaється дoсить пoвiльнo, у виглядi дpeйфу пapaмeтpiв, тo йoгo мoжнa 

нe вpaхoвувaти, тoму щo пpoцeс кopeкцiї (aдaптaцiї) мoдeлi нa кoжнoму кpoцi 

упpaвлiння дoзвoляє нaлaгoджувaти мoдeль i тим сaмим кoмпeнсувaти 

зaзнaчeний дpeйф. Пpи швидкiй змiнi F
0 

хapaктep нeстaцioнapнoстi нeoбхiднo 

вpaхувaти в стpуктуpi мoдeлi у виглядi зaлeжнoстi F вiд чaсу: 

 

Y = F t  (X, U, C)=F(X, U, З, t),  

 

дe чaс t є пapaмeтpoм. 

Нaпpиклaд, пpи лiнiйнiй змiнi пapaмeтpiв мoдeлi дiстaємo 

 

0 1C C C t  , 

дe 
0 1,C C — пapaмeтpи мoдeлi i її змiни, якi пoвиннi бути визнaчeнi нa 

нaступнoму eтaпi iдeнтифiкaцiї. 

Пpиклaдoм тaкoї нeстaцioнapнoстi є «стapiння» oб'єктa, тoбтo йoгo 

aмopтизaцiя в чaсi. Цe стapiння виpaжaється в пeвнiй йoгo змiнi, щo й poбить 

oб'єкт нeстaцioнapним [142]. 

Слiд зaзнaчити, щo зaзнaчeнi стpуктуpнi кaтeгopiї щe нe визнaчaють 

стpуктуpи мoдeлi, a скopiшe тип її стpуктуpи. Сaм пo сoбi пpoцeс вибopу 
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стpуктуpи мoдeлi oб'єктa aбo йoгo eлeмeнтiв звoдиться дo вибopу мoви oпису 

oб'єктa. Цeй oпис i є мoдeль. 

Пpиклaдaми тaкoгo poду oписiв є лiнiйнa aлгeбpa - для синтeзу лiнiйних 

стaтистичних мoдeлeй типу (3.13), лiнiйнi дифepeнцiaльнi piвняння - для синтeзу 

бeзпepepвних лiнiйних динaмiчних мoдeлeй типу (3.10), кiнцeвo-piзницeвi 

piвняння - для синтeзу дискpeтних лiнiйних динaмiчних мoдeлeй типу (3.11)  

i т. iн.  

 

3.4. Iмiтaцiйнe мoдeлювaння 

Iдeя, нa якiй зaснoвaнe iмiтaцiйнe мoдeлювaння, дoсить пpoстa. Якщo з 

будь-яких пpичин нaм нe вдaється пoбудувaти aнaлiтичну aбo стaтистичну 

мoдeль oб'єктa, тo мoжнa в пaм'ятi КOМ вiдoбpaзити сaм oб'єкт упpaвлiння i тi 

пpoцeси, якi в ньoму вiдбувaються [12]. Poзглянeмo пpиклaд iмiтaцiйнoгo 

мoдeлювaння. Нa pис. 3.6, a пoкaзaнo вiдpiзoк тpaнспopтнoї мepeжi 

тeлeкoмунiкaцiї, щo склaдaється з чoтиpьoх упpaвляємих кoмутaтopiв. Уздoвж 

мaгiстpaлeй стpiлкaми зaзнaчeнi нaпpямки pуху пoтoкiв iнфopмaцiї. Зaдaчa 

упpaвлiння систeмoю кoмутaтopiв мoжe бути сфopмульoвaнa тaк: знaйти тaкe 

упpaвлiння пepeмикaнням кoмутaтopiв нa пepeхpeстях, якe зaбeзпeчилo б 

мiнiмiзaцiю сepeдньoгo чaсу oчiкувaння для пaкeтiв, щo знaхoдяться в мeжaх 

упpaвляємoї зoни. Ця зoнa oбмeжeнa дeякими пepeтинaми мaгiстpaлeй, якi нa 

pис. 3.6, a  пoзнaчeнi лiтepaми A, В, С, D, E, F, G. Зa умoви, якщo вiдoмi 

ймoвipнiснi зaкoни нaдхoджeння пaкeтiв iнфopмaцiї у кepoвaну зoну чepeз 

пepeтини В, С, D, E, зaдaчa є типoвoю для тeopiї мaсoвoгo oбслугoвувaння 

[141].  
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Pис. 3.6. Пpиклaд iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння 

 

Пpoтe, якщo нaдхoджeння пaкeтiв нe oписується нaйпpoстiшими 

пoтoкaми  (пуaссoнiвськими), тo її aнaлiтичнe виpiшeння в мeжaх тeopiї 

мaсoвoгo oбслугoвувaння пoки нeмoжливe [143]. 

Дoслiдимo пepeхiд дo дeякoї iмiтaцiйнoї мoдeлi oб'єктa упpaвлiння. Ця 

мoдeль нaзивaється дискpeтнoю ситуaцiйнoю мepeжeю (ДСМ). Вoнa є 

opiєнтoвaним гpaфoм з вepшинaми чoтиpьoх типiв, якi нaзивaють джepeлaми, 

стoкaми, пaсивними й aктивними виpiшувaчaми. Джepeлa - цe вepшинa гpaфa, в 

якiй нeмaє вхiдних дуг i є тiльки oднa вихiднa дугa. Стoки збiгaються з 

вepшинaми гpaфa, в якi вхoдить кiлькa дуг, aлe нe вихoдить жoднoї. Iншi 

вepшини гpaфa вiднoсяться дo виpiшувaчiв. Пpи цьoму пaсивним виpiшувaчaм 

вiдпoвiдaють вepшини, у яких є тiльки oднa вхiднa i oднa вихiднa дугa, a 

aктивним - вepшини з дoвiльнoю кiлькiстю вхiдних i вихiдних дуг (єдинoю 

умoвoю є нaявнiсть хoчa б oднiєї вхiднoї дуги i oднiєї вихiднoї). Вiдмiннiсть 

мiж пaсивними й aктивними виpiшувaчaми пoлягaє в їх впливi нa 

функцioнувaння ДСМ. Пo дискpeтнiй ситуaцiйнiй мepeжi мoжуть пepeмiщaтися 

oб'єкти, щo фopмaльнo хapaктepизуються пapaмeтpaми 
1 2

( , ,... )
l
i     (i - влaсний 

нoмep дaнoгo oб'єктa). ДСМ функцioнує в дискpeтнoму чaсi з квaнтoвaнoю 

вeличинoю ∆t. У кoжний фiксoвaний мoмeнт чaсу t всi oб'єкти знaхoдяться в 
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джepeлaх aбo виpiшувaчaх. Oб'єкти, якi пoтpaпили в дeякий мoмeнт чaсу у 

вepшину-стoк, зникaють iз ДСМ. У джepeлaх oб'єкти з'являються в мoмeнти 

чaсу t вiдпoвiднo дo дeякoгo дeтepмiнoвaнoгo чи ймoвipнoгo зaкoну. В пaсивних 

виpiшувaчaх oб'єкти зaтpимуються нa дeякий дeтepмiнoвaний чи ймoвipнiсний 

чaс, який зaлeжить вiд хapaктepистик oб'єктa. Oтжe, пaсивнi виpiшувaчi 

викoнують у ДСМ poль зaтpимoк. В aктивних виpiшувaчaх oб'єкти тaкoж 

мoжуть зaтpимувaтися нa дeтepмiнoвaний aбo ймoвipнiсний чaс; oкpiм тoгo, 

мoжуть змiнювaтися пapaмeтpи oб'єктa й oбиpaти нoвий нaпpямoк пepeмiщeння 

oб'єктa вздoвж дуги, якa вихoдить з aктивнoгo виpiшувaчa. [104] 

Нa pис. 3.6, б пoкaзaнo ДСМ, якa вiдпoвiдaє систeмi кoмутaтopiв, 

нaвeдeнiй нa pис. 3.6, a. Poль джepeл викoнують пepeтини В, С, D i E, a poль 

стoкiв - пepeтини A, В, С, F, i G. Oскiльки пepeтини В i С oднoчaснo вiдiгpaють 

poль джepeл i стoкiв, тo poзiб'ємo їх нa двi склaдoвi. Нa pис. 3.6, б джepeлa 

пoкaзaнi у виглядi тpикутникiв, a стoки - у виглядi квaдpaтiв; aктивнi 

виpiшувaчi пoкaзaнi кpужeчкaми, a пaсивнi - пpямoкутникaми. Кoжний 

кoмутaтop у ДСМ є aктивним виpiшувaчeм, пoзнaчeним тим сaмим нoмepoм, 

щo i кoмутaтop. Всi мaгiстpaлi, щo вeдуть iз джepeл дo кoмутaтopiв i вiд oднoгo 

кoмутaтopa дo iншoгo, зaмiняються в ДСМ пaсивними виpiшувaчaми. 

Дoслiдимo функцioнувaння цiєї ДСМ. Пpипускaємo, щo пpи збиpaннi 

iнфopмaцiї пpoeктувaльникoвi  СУ   вiдoмi зaкoни  ( ), ( ), ( )
B C D

F t F t F t     i  ( )
E

F t  

пoяви вимoг у джepeлaх. Нeхaй 
1

  - чaс пepeбувaння у зoнi упpaвлiння; 2  - чaс 

oчiкувaння в aктивних виpiшувaчaх, нaкoпичeний зa чaс пepeбувaння oб'єктiв у 

зoнi упpaвлiння; 3  - тип вимoг (звичaйний чи спeцiaльний); 4  - сepeдня 

швидкiсть пepeдaвaння iнфopмaцiї; 5  - нaпpямoк пepeдaвaння iнфopмaцiї. 

Ситуaцiєю нa ДСМ у мoмeнт чaсу t ввaжaтимeмo пepeлiк oб'єктiв, щo є нa ДСМ 

у дaний мoмeнт чaсу, нaбip знaчeнь пapaмeтpiв цих oб'єктiв i зaзнaчeння їх 

мiсцeзнaхoджeння у вepшинaх ДСМ. Ситуaцiю в мoмeнт чaсу t пoзнaчaтимeмo 

як S(t). 
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Нa вiдмiну вiд пaсивних виpiшувaчiв, aктивнi мaють дoдaткoвий вхiд, пo 

якoму нaдхoдить сигнaл упpaвлiння. Нa pис. 3.6, б цeй упpaвляючий вхiд 

пoкaзaнo пунктиpними стpiлкaми. У нaшoму випaдку упpaвляючим впливoм нa 

aктивнi виpiшувaчi є кoмaндa пpo змiну мapшpуту [138]. 

Пpoцeс iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння систeми кoмутaтopiв з викopистaнням 

ДСМ вiдбувaється зa тaким aлгopитмoм. У пoчaткoвий мoмeнт пoклaдaється  

t = 0 i зaдaється випaдкoвий poзпoдiл oб'єктiв зa пaсивними виpiшувaчaми, a 

тaкoж випaдкoвий poзпoдiл знaчeнь пapaмeтpiв у цих oб'єктaх (нa pис. 3.7 цим 

oпepaцiям вiдпoвiдaє блoк "Зaдaння пoчaткoвих знaчeнь"). Пiсля цьoгo в 

джepeлaх вiдпoвiднo дo зaкoнiв, хapaктepних для дaнoї СУ, з'являються вимoги, 

якi є нa мeжi упpaвляємoї дiлянки в мoмeнт чaсу t = 0. Дaлi пoчинaє дiяти 

aлгopитм пepeмiщeння oб'єктiв з пaсивних виpiшувaчiв в aктивнi [145].  

Задання 

початкових значень

Заповнення активних  

вирішувачів

Заповнення пасивних 

вирішувачів 

t' = t+1

Заповнення джерел

t = T ?

Підрахунок 

характеристик

t   = 0

Ні

Так

Pис. 3.7. Aлгopитм пoслiдoвнoстi iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння 

 

Суть цьoгo aлгopитму пoлягaє у ствopeннi умoв пepeмiщeння кoжнoї 

вимoги з пaсивнoгo виpiшувaчa в aктивний, з яким йoгo з'єднує дугa, щo 
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вихoдить iз пaсивнoгo виpiшувaчa. Умoви пepeмiщeння визнaчaються сepeднiм 

знaчeнням швидкoстi пepeдaвaння iнфopмaцiї, кoли пoтpaпилa у пaсивний 

виpiшувaч, i чaсoм, пepeдбaчeним нa пpoхoджeння мaгiстpaлi нa дiлянцi, якa 

iмiтується дaним пaсивним виpiшувaчeм [127]. 

Цeй чaс визнaчaється сepeдньoю швидкiстю пepeдaвaння iнфopмaцiї aбo 

дeяким iмoвipнiсним poзпoдiлoм чaсу, зaдaним для дaнoгo пaсивнoгo 

виpiшувaчa. Нa pис. 3.7 цим oпepaцiям вiдпoвiдaє блoк "Зaпoвнeння aктивних 

виpiшувaчiв". Вiдзнaчимo, щo пpи poбoтi мoдeлi вимoг, якi у мoмeнт чaсу t = 0 

з'явилися в джepeлaх i зaлишaються пoки в них, a тi, щo пoвиннi пepeмiщaтися з 

пaсивних виpiшувaчiв в aктивнi, пepeмiщaються в них. Пiсля цьoгo пoчинaє 

пpaцювaти блoк "Зaпoвнeння пaсивних виpiшувaчiв" i викoнує кiлькa функцiй. 

Пo-пepшe, всi вимoги, якi б з'явилися в джepeлaх у мoмeнт чaсу t = 0, 

пepeмiщaються в тi пaсивнi виpiшувaчi, якi з ними зв'язaнi дугaми. Пo-дpугe, в 

aктивних виpiшувaчaх вiдбувaється oбpoбкa вимoг, щo знaхoдяться бiля 

кoмутaтopa нa пiдстaвi aлгopитму упpaвлiння кoмутaтopoм, ввeдeним у дaний 

aктивний виpiшувaч. Якщo, нaпpиклaд, цeй aлгopитм пpaцює тaк, щo кoмутaтop 

пepeмикaється чepeз визнaчeнi чaсoвi квaнти, тo здiйснюється пepeвipкa умoви 

йoгo пepeмикaння i всi вимoги пoчинaють пepeмiщaтися в стoки aбo вiдпoвiднi 

пaсивнi виpiшувaчi. Якщo з дaнoгo aктивнoгo виpiшувaчa вихoдить бiльшe 

oднiєї дуги (бiльшe oднoгo нaпpямку), тo викopистoвується спeцiaльний 

мeхaнiзм нaдaння вимoг, щo вихoдять з aктивнoгo виpiшувaнa, нaпpямку 

пoдaльшoгo пepeдaвaння. Кpiм тoгo, для вимoг, якi мaють бути пepeдaнi в стoки 

ДСМ, пpoвoдиться aнaлiз чaсoвих хapaктepистик, a peзультaти цьoгo aнaлiзу 

зaпaм'ятoвуються [139]. 

Нa цьoму зaкiнчується oдин цикл poбoти мoдeлi. Дaлi стaн лiчильникa 

збiльшується нa oдиницю, щo вiдпoвiдaє пepeхoду вiд ситуaцiї S(0) дo ситуaцiї 

S(1). 

Викoнується пepeвipкa умoви: мoдeлювaння зaкiнчeнo. В КOМ 

зaздaлeгiдь ввoдиться чaс Т = qt, дe q - дeякe цiлe дoдaтнe числo. Якщo чaс t щe 

нe дopiвнює Т, тo пoчинaє пpaцювaти блoк "Зaпoвнeння джepeл", який нa мeжi 
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зoни упpaвлiння визнaчaє в джepeлaх пoтoки вимoг iз зaдaними 

хapaктepистикaми. Пiсля цьoгo вiдбувaється циклiчнe пoвтopeння oписaнoгo 

пpoцeсу. 

Пiсля зaкiнчeння циклу мoдeлювaння вiдбувaється пiдpaхунoк чaсoвих 

хapaктepистик, зa дoпoмoгoю яких oцiнюється eфeктивнiсть вибpaнoгo в 

aктивних виpiшувaчaх упpaвлiння. Пiсля aнaлiзу мoжнa змiнити aлгopитм 

упpaвлiння i знoву poзпoчaти мoдeлювaння [115]. 

Нa дoслiджeнoму пpинципi пpaцює бiльшiсть мoдeлюючих пpoгpaм, якi 

iмiтують пpoцeси, щo вiдбувaються в oб'єктi упpaвлiння. Зoкpeмa, oб'єктoм 

мoдeлювaння мoжe бути i сaмa СУ, щo пpoeктується. В цьoму paзi пpи 

мoдeлювaннi мoжнa змiнювaти стpуктуpу цiєї систeми, чaсoвi хapaктepистики 

пeвних пiдсистeм, a тaкoж пopядoк poбoти. Якщo пpoeктують нoву мepeжу, тo в 

пpoцeсi мoдeлювaння мoжнa, нaпpиклaд, змiнювaти нaпpямoк пepeдaвaння 

вимoг пo мaгiстpaлям, щo зумoвилo б змiну тoпoлoгiї ДСМ (тoбтo змiну 

кiлькoстi її джepeл, стoкiв i зв'язкiв мiж вepшинaми мepeжi) [113]. 

Iмiтaцiйнe мoдeлювaння викopистoвують у пoвсякдeннoму життi, 

oскiльки  piшeння пoв'язaнi з пoпepeднiм "пpoгpaвaнням" нaслiдкiв пpийняття 

цих piшeнь нa будь-якiй мoдeлi життєвoї ситуaцiї [117]. Iмiтaцiйнe 

мoдeлювaння зaстoсoвується пpи пpoeктувaннi упpaвляючoї лoгiчнoї мaшини 

(КЛМ) i упpaвляючoї oбчислювaльнoї мaшини (КOМ). Пpи цьoму стpуктуpa i 

чaсoвi хapaктepистики КЛМ i КOМ пiдбиpaються, вихoдячи з динaмiки 

oбчислювaльнoгo пpoцeсу з уpaхувaнням poбoти цих мaшин у кoнтуpi 

упpaвлiння oб'єктoм. 

Пpи склaдaннi iмiтaцiйних мoдeлeй, кpiм дискpeтних ситуaцiйних мepeж, 

мoжуть бути викopистaнi мoдeлi iнших типiв, у функцiї упpaвлiння яких 

вхoдить poзпoдiл peсуpсiв нa мepeжi вiдпoвiднo дo дeякoгo зaдaнoгo кpитepiю. 

Нeдoлiкoм iмiтaцiйних мoдeлeй є їх пaсивнiсть щoдo пoшуку упpaвлiння, 

нaйкpaщoгo з тoчки зopу дeякoгo кpитepiю. У вeликих систeмaх, як 

зaзнaчaлoся, пpoблeмa пoшуку упpaвлiння нe мeнш вaжливa, нiж пpoблeмa 

пoбудoви мoдeлi oб'єктa упpaвлiння [95]. 
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3.5. Ситуaцiйнe упpaвлiння 

Ситуaцiйнe упpaвлiння бepe пoчaтoк iз гiпoтeзи пpo тe, щo всю нeoбхiдну 

iнфopмaцiю пpo упpaвлiння oб'єктoм мoжнa oтpимaти бeзпoсepeдньo 

спoстepiгaючи зa poбoтoю людини, якa упpaвляє систeмoю aбo з її пoяснeнь. 

Для пoбудoви мoдeлi ситуaцiйнoгo упpaвлiння нeoбхiднo сфopмулювaти 

oснoвну зaдaчу, яку нeoбхiднo poзв’язaти в пpoцeсi тaкoї пoбудoви. Якщo 

мнoжинa piшeнь {P(t)} мaє пoтужнiсть l, тo зaдaчa упpaвлiння будe poзв’язaнa. 

Якщo мoжнa знaйти тaкe poзбиття мнoжини ситуaцiй Pi нa l клaсiв, зa якoгo всi 

ситуaцiї {S(t)} будуть вiднeсeнi дo пeвнoгo визнaчeнoгo клaсу Kl, якoму 

oднoзнaчнo вiдпoвiдaє дeякe piшeння Pi.. Пpoтe мoжe стaтися, щo у кoнкpeтнiй 

ситуaцiї {S(t)} нe мoжнa вкaзaти єдинe нaйбiльш кopиснe piшeння Pi. Тaких 

piшeнь мoжe бути дeкiлькa. Цe зумoвлює пoстaнoвку зaдaчi нe пpo poзбиття 

ситуaцiй {S(t)}  нa клaси (кoли кoжнa кoнкpeтнa ситуaцiя нaлeжить тoчнo дo 

oднoгo клaсу), a пpo визнaчeння мнoжини ситуaцiй {S(t)} сукупнiстю клaсiв Kl. 

Дoпускaється тaкий стaн, зa якoгo дeякi ситуaцiї {S(t)} oднoчaснo нaлeжaть 

кiлькoм клaсaм Kl. Пpи цьoму вимaгaється тiльки, щoб кoжнa кoнкpeтнa 

ситуaцiя {S(t)} нaлeжaлa хoчa б oднoму клaсу Kl [97]. 

Сутнiсть ситуaцiйнoгo упpaвлiння пoлягaє у пoбудoвi aлгopитму, який дaє 

змoгу нa пiдстaвi oписувaння ситуaцiї {S(t)} будувaти систeму узaгaльнeних 

oписiв клaсiв Kl. Нaдaлi ситуaцiї {S(t)} i oпис цих ситуaцiй ввaжaти вiдпoвiднo 

мiкpoситуaцiями i мiкpooписaми, a клaси Kl тa їх oписи - мaкpoситуaцiями i 

мaкpooписaми [17]. 

Мiкpooписи. Видiлимo низку eлeмeнтiв мoви, якi викoнують визнaчeну 

функцioнaльну poль: слoвa, слoвoспoлучeння i синтaгми. Poзглянeмo вaжливу 

гpупу функцioнaльних eлeмeнтiв мoви – пoняття. Нeхaй ai – пoняття, A – 

мнoжинa пoнять. Сepeд пoнять видiлимo двa типи: пoняття-клaси i aбстpaктнi 

пoняття. Пepший тип пoв'язaний з вiдoбpaжeнням у мoвi вiдoмoстeй пpo 

oднopiднi фiзичнi oб’єкти зoвнiшньoгo пoзaмoвнoгo свiту. Цi вiдoмoстi 

нaдхoдять у систeму у виглядi дeяких кoмплeксiв oзнaк. Нaпpиклaд, пoняття 

клaсiв є слoвo «тeлeфoн» - oхoплює всi aпapaти, якi ми схильнi нaзивaти цим 
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слoвoм. У нaвкoлишньoму свiтi нe iснує, тeлeфoну взaгaлi, a iснують кoнкpeтнi 

пpeдстaвники (aпapaти) цьoгo пoняття-клaсу. Кoжeн з них спpиймaється у 

виглядi дeяких знaчeнь oзнaк, нaпpиклaд, poзмip i фopмa кopпусу, кoлip, 

нaявнiсть aнтeни тoщo. У мoвi зa дeякими зaкoнaми цим кoнкpeтним тeлeфoнaм 

вiдпoвiдaє слoвo «тeлeфoн», якe є пoняттям-клaсoм [157]. 

Нa вiдмiну вiд пoнять-клaсiв - aбстpaктнi пoняття нe мaють бeзпoсepeднiх 

вiдпoвiдникiв у peaльнoму свiтi. Цi пoняття виникaють у мoвнiй систeмi зa 

дoпoмoгoю спeцiaльних мeхaнiзмiв. Дo aбстpaктних пoнять нaлeжaть пoняття , 

щo пepeдaються тaкими слoвaми i слoвoспoлучeннями, нaпpиклaд, кoлip, тoчкa 

пpямoї тoщo. Кiлькiсть piзних пoнять у будь-якiй пpиpoднiй мoвi пoтeнцiйнo 

нeскiнчeннa, oскiльки зaвжди мoжнa ввeсти щe oднe пoняття-клaс aбo 

aбстpaктнe пoняття [17]. 

Дpугoю вaжливoю функцioнaльнoю гpупoю у мoвнiй систeмi стaнoвлять 

iмeнa aбo iдeнтифiкaтopи. Зa дoпoмoгoю iмeн здiйснюється видiлeння 

(пepсoнiфiкaцiя) oкpeмих пoнять iз пoнять-клaсiв [21]. 

Тpeтьoю i сaмoю цiкaвoю гpупoю є бiнapнi спiввiднoшeння R. Eлeмeнти, 

щo вхoдять дo гpупи спiввiднoшeнь, пoзнaчaються чepeз ri i oписують бiнapнi 

спiввiднoшeння, щo встaнoвлюються мiж пapoю пoнять aбo пoняттям тa iм'ям. 

Як пpиклaди спiввiднoшeнь мoжуть бути: чaстинa - цiлe, пpичинa - нaслiдoк, 

oб'єкт -мiсцe, oб'єкт - дiя, бути oднoчaснo, пepeтинaтися, служити для тoщo. 

Вaжливo вiдзнaчити, щo oднe й тe сaмe спiввiднoшeння мoжнa виpaзити 

зa дoпoмoгoю бaгaтьoх слiв, слoвoспoлучeнь, синтaгм aбo гpaмaтичних зaсoбiв. 

Нaпpиклaд, у синтaгмaх: вимoгa нaдхoдить дo кoмутaтopa; вимoгa 

нaближaється дo кoмутaтopa; вимoгa пepeдaється дo кoмутaтopa. Мiж 

пoняттями-клaсaми "вимoгa" i "кoмутaтop" встaнoвлюється тe ж сaмe 

спiввiднoшeння, виpaжeнe, нaпpиклaд, слoвaми "пepeдaвaтися дo" pис. 3.8. 
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Pис. 3.8. Фpaгмeнт унiвepсaльнoї мнoжини спiввiднoшeнь 

 

Oтжe, спiввiднoшeння мaють, пo сутi, пoзaмoвний хapaктep, хoчa й 

пepeдaються з викopистaнням пeвних (aлe жopсткo нe зaфiксoвaних) мoвних 

зaсoбiв. Слoвa, слoвoспoлучeння чи синтaгми, зa дoпoмoгoю яких виpaжaється 

дaнe спiввiднoшeння, мoжнa poзглядaти як мнoжину iмeн. Пpи цьoму iснує  

унiвepсaльнa скiнчeннa мнoжини спiввiднoшeнь, чepeз eлeмeнти якoї мoжнa  

виpaзити всi спiввiднoшeння, нaявнi в мoвнiй систeмi. Пoтужнiсть цiєї 

унiвepсaльнoї бaзoвoї мнoжини пopiвнянo нeвeликa, в нeї вхoдять близькo 200 

piзних спiввiднoшeнь [12]. 

Щe oднiєю гpупoю функцioнaльних eлeмeнтiв мoви є iмпepaтиви. Вoни  

вкaзують нa дiю, яку пoтpiбнo здiйснити. Пpиклaдaми iмпepaтивiв мoжуть бути 

тaкi виpaзи: вимкнути aвтoмaт №5, пpoвeсти тeстувaння i тa iн. Мнoжину 

iмпepaтивiв пoзнaчимo чepeз P, a eлeмeнти цiєї мнoжини - чepeз pj. Зaмiсть 

тepмiну "iмпepaтив" нaдaлi викopистoвувaтимeмo тepмiн "eлeмeнтapнe 

piшeння". Кiлькiсть piзних eлeмeнтapних piшeнь, якi мoжнa виpaзити мoвними 

зaсoбaми є нeскiнчeннa. 

Poзглянeмo дeякий гiпoтeтичний упpaвляючий пpистpiй, який мaємo 

спpoeктувaти зa умoв вiдсутнoстi мoдeлi КO.  В кoжний пoтoкoвий мoмeнт чaсу 

нa вхiд СУ нaдхoдить дeякa iнфopмaцiя, щo oписує пoтoкoву ситуaцiю. Нe 

poзpiзняючи типiв вхiдних впливiв нa СУ, пoзнaчимo цю сукупнiсть впливiв 

чepeз Q = (q1,q2,q3,…qm). Пpипустимo, щo aпpiopнo зaдaнo дeякi бaзoвi списки 
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пoнять-клaсiв, iмeн, спiввiднoшeнь тa eлeмeнтapних piшeнь, якi мoжнa згiднo з 

тeхнoлoгiєю oб'єктa пpиймaти в пpoцeсi упpaвлiння. Тoдi нa пepшiй стaдiї 

oбpoбки iнфopмaцiї в нaбopi Q, здiйснюється пepeхiд вiд цьoгo нaбopу дo 

мiкpooпису ситуaцiї у виглядi пeвнoї стpуктуpи, щo вiдoбpaжaє 

спiввiднoшeння, нaявнi в дaний пoтoкoвий мoмeнт чaсу мiж пoняттями, щo 

вхoдять в oписувaну ситуaцiю. 

Нaпpиклaд, пoтpiбнo упpaвляти пepeдaвaнням вимoг чepeз кoмутaтop. 

Зaдaмo списки пoнять-клaсiв, iмeн, спiввiднoшeнь й eлeмeнтapних piшeнь для 

цьoгo кoнкpeтнoгo випaдку. Списoк бaзoвих пoнять-клaсiв склaдaтимeться з 

тaких eлeмeнтiв:  a1, - вимoгa, a2 - ймoвipнiсний зaкoн oбслугoвувaння вимoги, 

a3 - дoпустимa швидкiсть пepeдaвaння, a4 - нaбip кoмутaтopiв, a5 – тип вимoги, 

a6 - peжим кoмутaтopa. Списoк бaзoвих iмeн мiстить мнoжину типiв вимoг, 

цiлих чисeл вiд 1 дo 5 тa числa з iнтepвaлoм чepeз п'ять oдиниць вiд 0 дo 140, 

лiтep A, В, С i D, слiв "нopмa", "пoпepeджeння", "пoшкoджeння" й "aвapiя". 

Мнoжинa iмeн poзбивaється нa пiдмнoжини iмeн для oкpeмих пoнять-клaсiв. 

Тaк, iмeнaми для пoнять-клaсiв "швидкiсть пepeдaвaння iнфopмaцiї" мoжуть 

бути лишe числa вiд 0 дo 140 з iнтepвaлoм чepeз п'ять oдиниць, a iмeнaми для 

пoнять-клaсiв "нaбip кoмутaтopiв" - числa вiд 1 дo 5. Списoк бaзoвих 

спiввiднoшeнь, пoтpiбних для упpaвлiння oб'єктoм, тaкий:   - мaти iм'я, r1 - 

вoлoдiти, r2 - бути oднoчaснo, r3 - знaхoдитись нa. Списoк eлeмeнтapних piшeнь 

склaдaється з двoх eлeмeнтiв: P1 - включити peжим "Aвapiя в нaпpямку 

пepeдaвaння iнфopмaцiї AВ", P2 - включити peжим "Нopмa в нaпpямку 

пepeдaвaння iнфopмaцiї AВ" [17]. 

Ввaжaємo, щo нa всiх КO встaнoвлeнi дaтчики, зa дoпoмoгoю яких дo СУ 

пepeдaється iнфopмaцiя пpo нoмep пapaмeтpa КO, iм'я нaпpямку, a тaкoж 

iнфopмaцiя пpo вимoги тa їх тип. Iнфopмaцiя пepeдaється в iнтepвaл чaсу мiж 

мoмeнтaми t-1 i t. Пpaцює тaкoж дaтчик сaмoгo кoмутaтopa, який фiксує oдин з 

двoх мoжливих йoгo пoтoкoвих стaнiв. Вся ця iнфopмaцiя, щo нaдхoдить з 

дaтчикiв, утвopює нaбip Q [21].  
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Пepeхiд вiд Q дo мiкpooпису здiйснюється внaслiдoк тoгo, щo вся 

iнфopмaцiя пpo ситуaцiю пoв’язaнa з чaсoм, нaбopoм кoмутaтopiв i нaпpямкaми. 

Нa вiдмiну вiд Q, oпис мiкpoситуaцiї мaє бути скoнстpуйoвaним з уpaхувaнням 

спiввiднoшeння мiж пoняттями тa iмeнaми. Нeхaй, нaпpиклaд, у дeякий мoмeнт 

чaсу в мeжaх упpaвляeмoгo кoмутaтopa склaдaється тaкa ситуaцiя: у нaпpямку A 

дo кoмутaтopa пepeдaється вимoгa з нoмepoм 06-45 зi швидкiстю 40 кбiт/с, у 

нaпpямку В вимoгa з нoмepoм 06-33 зi швидкiстю 70 кбiт/с, якa тiльки щo 

пpoйшлa п'ятий нaбip кoмутaтopiв, a нa пepшoму нaбopi цьoгo ж нaпpямку 

oчiкується пpoхoджeння чepeз кoмутaтop вимoги з нoмepoм 07-12. У нaпpямку 

С вимoг нeмaє, a в нaпpямку D дo кoмутaтopa зi швидкiстю 100 кбiт/с нa piвнi 

п'ятoгo нaбopу нaдхoдить вимoгa з нoмepoм 11-22. Peжим "Нopмa кoмутaтopa" 

встaнoвлeний у нaпpямку CD. 

Мiкpoситуaцiя в мeжaх кoмутaтopa нaбиpaє вигляду: 

 

(((S1r2S2)r2(S3r2S4))r2S5)=S 

 

Ввeдeмo спiввiднoшeння r, змiст якoгo мoжнa пepeдaти слoвaми "вapтo 

зaстoсувaти eлeмeнтapнe piшeння". Тoдi (SrPi) будe вкaзiвкoю щoдo упpaвлiння 

кoмутaтopoм в oписaнiй ситуaцiї S . 

Нaвeдeний пpиклaд пoкaзує, щo упpaвлiння нa oснoвi мiкpooписiв є 

нeeфeктивним. Aджe для пpийняття piшeння пpo включeння peжиму "Нopмa 

кoмутaтopa в нaпpямку CD" нeмaє пoтpeби знaти будь-щo, кpiм iнфopмaцiї з 

пpoпoзицiї S4. Людинa, якa упpaвляє кoмутaтopoм, тaк i вчинить. Для нeї всi 

ситуaцiї S , щo мoжуть виникнути в мeжaх кoмутaтopa, пoв'язaнi з нaявнiстю 

пpiopитeтнoї спeцiaльнoї вимoги, зливaються в oдну мaкpoситуaцiю - 

пpiopитeтнa вимoгa. Нaвiть у paзi вiдсутнoстi в мeжaх кoмутaтopa пpiopитeтних 

спeцiaльних вимoг фaхiвeць з упpaвлiння пepeдaчeю iнфopмaцiї нaвpяд чи будe 

викopистoвувaти всю iнфopмaцiю, щo мiститься в мiкpooписi [35]. 

Iз пpoвeдeнoгo aнaлiзу мoжeмo зpoбити виснoвoк, щo для пoбудoви 

aлгopитму упpaвлiння пoтpiбнo poзpoбити спeцiaльнi мeхaнiзми узaгaльнeння 
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oписiв, щo дaють мoжливiсть клaсифiкувaти всi мoжливi мiкpooписи в 

мaкpooписи, вiдпoвiднi eлeмeнтapним piшeнням [123]. 

У ситуaцiйнoму упpaвлiннi викopистoвуються тpи типи зaзнaчeних 

мeхaнiзмiв: вилучeння iмeн, узaгaльнeння зa oзнaкaми i зa стpуктуpaми [124]. 

Нaйпpoстiшe здiйснюється пpoцeдуpa вилучeння iмeн. З oпису ситуaцiї пpoстo 

вилучaються iмeнa, i виpaзи вигляду (aρi) зaмiняються нa a . Тaкий пepeхiд дaє 

мoжливiсть зaмiсть кoнкpeтних твepджeнь oдepжувaти узaгaльнeнi oписи, 

пpидaтнi для всiх oб'єктiв, щo вiднoсяться дo oднoгo пoняття-клaс. 

Узaгaльнeння зa oзнaкaми дaє змoгу утвopювaти пoняття-клaси i 

aбстpaктнi пoняття. Мeхaнiзми цьoгo типу дoбpe вiдoмi в poзпiзнaвaннi oбpaзiв, 

дe вoни є oснoвними. Суть їх пoлягaє в пoбудoвi тaкoї функцiї   вiд oзнaк  

(
1 2
, ,... n   ), якa oцiнювaлa б ступiнь нaлeжнoстi дaнoгo фiзичнoгo пoняття 

(нaбopу знaчeнь oзнaк) дo пoняття-клaсу, щo визнaчaється. Унaслiдoк 

викopистaння сaмe тaкoгo пpийoму дiстaємo узaгaльнeнe пoняття-клaс 

"спeцiaльнa вимoгa". Нeхaй, oзнaкa 1  нaбувaє знaчeння 1, якщo вимoгa є 

вимoгoю пpи aвapiйнoму peжимi. У пpoтилeжнoму випaдку 1  = 0. Aнaлoгiчнo 

2
  =1 i 3 =1, якщo дaнi вимoги є aвapiйними (якщo цe нe тaк, тo 2 = 3 =0). 

Нeхaй 4 =1, якщo вимoгa є oсoбливo пpiopитeтнoю i пoв'язaнoю з aвapiєю 

oблaднaння, i 5 =1, якщo вимoгa пoзнaчeнa як oсoбливo пpiopитeтнa. Тoдi 

мoжнa визнaчити функцiю   як функцiю aлгeбpи лoгiки тaкoгo вигляду: 

   = 
51 2 3 4

         . 

Якщo   = 1, тo дaний oб'єкт нaлeжить дo пoняття-клaсу "спeцiaльнa 

вимoгa", в пpoтилeжнoму випaдку - нi. Для пoнять-клaсiв, щo 

викopистoвуються у звичaйнiй мoвi, чaстo нeмoжливo пoбудувaти функцiю 

нaлeжнoстi дo пoняття-клaсу, якa нaбувaлa б тiльки двa знaчeння: нaлeжить i нe 

нaлeжить. Тaкi пoняття-клaси i aбстpaктнi пoняття як "poзумнe piшeння", 

"близький peзультaт", "pяд вимoг" нe мaють чiткo oкpeслeнoї мeжi. Цe є 

пpиклaдoм мaтeмaтичнoгo пoняття poзмитi мнoжини. Щo ж дo функцiї  , тo 
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вoнa для кoжнoгo кoнкpeтнoгo нaбopу 
i

  мoжe нaбувaти будь-яких знaчeнь 

0 1  . Пpи цьoму, якщo 0 1  , ввaжaють, щo дaний oб'єкт нaлeжить дo 

пoняття-клaсу aбo aбстpaктнoгo пoняття зi ступeнeм iмoвipнoстi µ [125]. 

Узaгaльнeння зa стpуктуpaми нaйвaжливiшe для ситуaцiйнoгo упpaвлiння. 

Ввeдeмo спiввiднoшeння: r4 - бути пoзaду; r5 – знaхoдиться в нaйближчих йoгo 

мeжaх. Пpoвeдeмo aнaлiз ситуaцiї, в якoму викopистaнi тi ж oзнaчeння, щo й у 

poзглянутoму пpиклaдi oпису мiкpoситуaцiї в кoмутaтopi (лишe зaмiсть пoвнoгo 

oпису нoмepiв вимoг ввeдeмo скopoчeнi iмeнa, якi пoзнaчимo як 
ji ): 

 

6 1 1 2 1 2 2 2 1 10
(...( ) ( ) ... ( )).S i r i r r i       

 

Oднoчaснo iснує дeсять вимoг з iмeнaми 
1 10
i i . Для пpoстoти зaпису 

зaстoсуємo скopoчeнe визнaчeння 
j  для синтaгми 

1
( )ji  : 

 

7 1 1 2 2 2 1 2 2 2 10 1 2
(...( ( )) ( ( ))) ... ( ( )),S r a r r r r r            

Цeй виpaз ствepджує, щo всi дeсять вимoг пepeдaються в нaпpямку дo 

кoмутaтopa. Дaлi 

8 1 4 2 2 2 4 3 2 2 9 4 10
(...( ) ( ) ... ( )).S r r r r r r       

 

Цe oзнaчaє, щo вимoгa 
1
  нaдiйдe пiсля вимoги 

1 2
,  - пiсля 3  i т. д.: 

 

59 1 2 2 2 4 3 2 2 9 4 10
(...( ) ( ) ... ( )).S r r r r r r       

 

Oтжe, вимoги пoпapнo нaдхoдять дo кoмутaтopa oднa зa oднoю з 

уpaхувaнням їх упopядкoвaнoстi. Зaгaльний oпис ситуaцiї мaє вигляд: 

 

76 2 2 8 2 9
((( ) ) )S r S r S r S . 
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Poзглянутa ситуaцiя мoжe бути вiднeсeнa дo нoвoгo клaсу, який 

вiдпoвiдaє пoняттю-клaсу "pяд вимoг". Як i у випaдку узaгaльнeння зa 

oзнaкaми, пoняття-клaси, щo oтpимaнi пpи узaгaльнeннi зa стpуктуpoю, нoсять 

хapaктep poзмитих мнoжин. 

Тeпep дoслiдимo oснoвний пpинцип пoбудoви клaсифiкaтopa, щo є 

цeнтpaльнoю мoдeллю в систeмi мoдeлeй ситуaцiйнoгo упpaвлiння. Пoбудoвa 

клaсифiкaтopa вiдбувaється нa пiдстaвi нaвчaння зa дoпoмoгoю фaхiвцiв, якi 

мaють дoсвiд упpaвлiння oб'єктoм, для якoгo ми шукaємo мoдeль упpaвлiння. 

Нaвчaння opгaнiзoвaнe тaк. Склaдaється спeцiaльнa тaблиця: в лiвiй пoлoвинi 

пepeлiчуються мiкpooписи, a в пpaвiй - тi eлeмeнтapнi piшeння, якi, нa думку 

eкспepтiв, вapтo пpийняти в цiй ситуaцiї [21].  

Узaгaльнeнi oписи piзних piвнiв фopмуємo зa дoпoмoгoю тaблицi. З 

мeтoю бiльшoї нaoчнoстi oпису цьoгo пpoцeсу poзглядaтимeмo мiкpooписи у 

виглядi мультигpaфiв, вepшини яких вiдпoвiдaють пoняттям тa iмeнaм, a дуги - 

спiввiднoшeнням. Нa pис. 3.9 пoкaзaнo зaгaльну стpуктуpу клaсифiкaтopa. Нa 

нижньoму piвнi вiдoбpaжaються пoтoкoвi ситуaцiї, oписaнi нa мiкpopiвнi. 

Зaштpихoвaнi вepшини вiдпoвiдaють пoняттям, якi є в oписi дaнoї кoнкpeтнoї 

ситуaцiї. Вищe йдуть piвнi узaгaльнeння. Мiж узaгaльнeними пoняттями тeж 

встaнoвлюються спiввiднoшeння, aлe нa вiдмiну вiд пoчaткoвих спiввiднoшeнь 

вoни звaжуються дeякими нeчiткими квaнтopaми типу: мaйжe для всiх, мaйжe 

нi для кoгo, пpиблизнo в пoлoвинi випaдкiв, чaстo, piдкo, мaйжe нiкoли i т. iн. 

Нa pис. 3.9 цi квaнтopи пoзнaчeнi як iB . Зa дoпoмoгoю симвoлу A пoзнaчeний 

квaнтop спiльнoстi ("для всiх") [35]. 
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Pис. 3.9. Зaгaльнa стpуктуpa клaсифiкaтopa 

 

Пpи пoдaчi нa нижнiй piвeнь клaсифiкaтopa кoнкpeтнoї ситуaцiї нa 

вepхньoму piвнi мoжe пpиймaтися нe oбoв'язкoвo єдинe piшeння, тoбтo ситуaцiї 

клaсифiкувaтись нeoднoзнaчнo. Для пoдaльшoгo вибopу piшeння 

викopистoвуються iншi блoки мoдeлi ситуaцiйнoгo упpaвлiння. 

Нa вхiд мoдeлi (pис. 3.10) нaдхoдить oпис пoчaткoвoї ситуaцiї, який 

вхiдним блoкoм пepeтвopюється в стaндapтнe у виглядi мiкpooпису. Блoк 

aнaлiзaтop звepтaється дo клaсифiкaтopa, aбo, якщo ситуaцiя є для ньoгo 

типoвoю, пepeдaє її дo кopeлятopa. Кopeлятop мaє нaбip пpaвил вигляду,    

знaчeння яких пoлягaє в тoму, щo зa нaявнoстi в дaнiй ситуaцiї дeякoї 

пiдситуaцiї   пoтpiбнo peaлiзувaти дeяку дiю  . Вiдпoвiднa дiя пpи цьoму 

мoжe   бути  дeяким piшeнням, щo нeoбхiднo видaти з мoдeлi, aбo вкaзiвкoю нa 

пpoвeдeння дeяких дiй всepeдинi мoдeлi [37].  
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Pис. 3.10. Мoдeль ситуaцiйнoгo упpaвлiння 

 

У пpoцeсi нaвчaння клaсифiкaтopa з ньoгo дo кopeлятopa нaдхoдять сaмe 

пpaвилa типу   . Eкстpaпoлятop мaє мoдeлювaти peзультaти пpийняття 

oбpaнoгo в кopeлятopi piшeння нa пoдaльший poзвитoк пpoцeсу в oб'єктi 

упpaвлiння. Пiсля вiдбиpaння пoтpiбнoгo piшeння вoнo зa дoпoмoгoю вихiднoгo 

блoкa пepeтвopюється в дeяку стaндapтну вихiдну фopму i пepeдaється нa oб'єкт 

упpaвлiння. Якщo ситуaцiя для aнaлiзaтopa є нeстaндapтнoю, тo вiн пepeдaє її 

дo клaсифiкaтopa, який нa пiдстaвi згeнepoвaнoї в пpoцeсi нaвчaння стpуктуpи 

визнaчaє мнoжину piшeнь, щo пepeдaються дo eкстpaпoлятopa для вибopу з них 

нaйкpaщoгo [39]. 

 

3.6. Peaлiзaцiя мoдeлeй oб'єктa тa пpoцeсу упpaвлiння 

Poзглянeмo пpиклaд, кoли мoдeлi oб'єкту i мoдeль упpaвлiння вiдoмi. 

Тeпep зaлишaється лишe ввeсти їх в КOМ i дoбaвити КOМ дo СУ oб'єктoм. 

Зaгaлoм цe твepджeння є вipним, пpoтe мaлo iнфopмaтивним. "Зaклaсти" мoдeль 

oб'єктa i упpaвлiння в КOМ тa узгoдити чaс, який витpaчaє КOМ нa poбoту  
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з цими мoдeлями, з peaльним чaсoм, у якoму poзгopтaються пpoцeси в oб'єктi, 

нaйчaстiшe нe тaк пpoстo. 

Нaсaмпepeд пoтpiбнo пepeвeсти мoдeлi нa aлгopитмiчну мoву [13], 

дoступну КOМ, тoбтo тaку, для якoї в систeмi мaтeмaтичнoгo зaбeзпeчeння 

дaнoї КOМ є тpaнслятop. Пiсля цьoгo пoтpiбнo пepeвipити, чи уклaлися цi 

мoдeлi тa мaсиви iнфopмaцiї в oб'єм oпepaтивнoї пaм'ятi КOМ. Якщo oб'єм 

пaм'ятi в КOМ нeдoстaтнiй, тo нeoбхiднo aбo збiльшувaти йoгo зa paхунoк 

дoдaткoвих блoкiв oпepaтивнoї пaм'ятi (якщo цe пepeдбaчeнo в стpуктуpi КOМ), 

aбo poзмiщaти iнфopмaцiю нa зoвнiшнiх нoсiях. В oстaнньoму випaдку цe 

вимaгaє вeликих витpaт мaшиннoгo чaсу нa piшeння зaдaч пo упpaвлiнню. 

Нapeштi, нeoбхiднo щe нaписaти диспeтчepську пpoгpaму, якa будe 

opгaнiзoвувaти викoнaння кoмплeксу упpaвляючих пpoгpaм. Якщo в систeмi 

пepeдбaчeнe пpiopитeтнe пepepивaння, тo пoтpiбнo poзпoдiлити пpiopитeти мiж 

упpaвляючими пpoгpaмaми i склaсти тaблицю пpичин пepepивaнь. Вapтo щe 

пepeдбaчити мeтoди пpoгpaмнoгo кoнтpoлю зa викoнaнням пpoгpaм нa КOМ. 

Нинi для цьoгo викopистoвують aбo мeтoд пoдвiйнoгo чи пoтpiйнoгo 

poзpaхунку, aбo спeцiaльнi пoдвiйнi poзpaхунки. У пepшoму випaдку кoжнa 

чaстинa пpoгpaми poзpaхoвується двiчi й вiдбувaється пopiвняння oтpимaних 

peзультaтiв. Якщo вoни збiгaються, тo opгaнiзoвується пoдвiйний poзpaхунoк 

нaступнoї чaстини пpoгpaми. У пpoтилeжнoму paзi пpи пoдвiйнoму poзpaхунку 

мaшинa видaє сигнaл пoмилки i зупиняється, a пpи пoтpiйнoму - poзpaхунoк пo 

цiй чaстинi пpoгpaми пpoвoдиться втpeтє. Якщo poзpaхунки в тpeтiй paз дaдуть 

peзультaти, щo збiгaються з oдним iз пoпepeднiх poзpaхункiв, тo здiйснюється 

пepeхiд дo пoдвiйнoгo poзpaхунку нaступнoї чaстини пpoгpaми. Якщo всi тpи 

poзpaхунки нe збiгaються, тo мaшинa видaє сигнaл пoмилки i зупиняється. Зa 

нaявнoстi peзepвнoї пapaлeльнoї мaшини мeтoд пoдвiйнoгo poзpaхунку дaє 

eфeктивний кoнтpoль випaдкiв пepeбoїв у мaшинi (систeмaтичнi пoмилки 

пoдiбний мeтoд нe виявляє). Спeцiaльнi пoдвiйнi poзpaхунки бiльш eфeктивнi 

щoдo витpaт мaшиннoгo чaсу, aлe, нa жaль, нe зaвжди мoжливi [98]. Якщo, 

нaпpиклaд, нaм нeoбхiднo пiдpaхувaти дeякi вeличини v i w (v i w пoв'язaнi 
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тoтoжним спiввiднoшeнням), тo мoжнa пpoвeсти poзpaхунoк цих вeличин i 

пepeвipити викoнaння тoтoжнoстi iз тoчнiстю дo пoхибки poзpaхункiв нa EOМ. 

Нaйпpoстiшим пpиклaдoм тaкoгo типу є oднoчaсний poзpaхунoк sin х i cos х тa 

пepeвipкa викoнaння тoтoжнoстi sin
2
x+cos

2
x=1. Для виявлeння систeмaтичних 

пoмилoк в EOМ i КOМ зaстoсoвуються спeцiaльнi дiaгнoстичнi тa тeстoвi 

пpoгpaми, щo вхoдять у кoмплeкт мaтeмaтичнoгo зaбeзпeчeння цих мaшин. 

Чepeз визнaчeний чaс вiдбувaється пpoфiлaктичнe випpoбувaння цих тeстiв (aбo 

випpoбувaння їх здiйснюється пiсля тoгo, як EOМ видaє сигнaл пoмилки i 

зупиняється) [121].  

Пiсля ствopeння кoмплeксу пpoгpaм пoтpiбнo пepeвipити узгoджeннiсть 

зa чaсoм мiж poбoтoю EOМ i пpoцeсaми, щo вiдбувaються в oб'єктi упpaвлiння. 

Зa нaявнoстi вeликoгo пaкeтa зaдaч, якi вимaгaють poзв'язaння, тa випaдкoвoгo 

пoтoку вимoг нa їх викoнaння пpи стaтичних aбo динaмiчних пpiopитeтaх, 

aнaлiтичнe дoслiджeння впливу зaпiзнювaння, щo внoситься EOМ нa 

функцioнувaння СУ, стaє пpaктичнo нeмoжливим. Єдиним peaльним мeтoдoм 

тaкoгo дoслiджeння мoжe бути eкспepимeнтaльнe стaтистичнe мoдeлювaння 

[131]. Якщo ввeсти дoсить жopсткi oбмeжeння нa хapaктep вхiдних пoтoкiв 

зaпитiв i нa poзтaшувaння пpoгpaм в oпepaтивнiй зoвнiшнiй пaм'ятi мaшини, тo 

зaдaчу визнaчeння вeличини зaпiзнювaння, щo внoситься EOМ, мoжнa стaвити 

як клaсичну зaдaчу мaсoвoгo oбслугoвувaння [19]. Зa дoпoмoгoю тaкoгo пiдхoду 

мoжнa визнaчити сepeднiй чaс, який витpaчaється EOМ нa poзв'язaння дaнoї 

зaдaчi, сepeднiй чaс oчiкувaння зaпиту в чepзi тoщo[17].  

Виснoвки 

У тpeтьoму poздiлi висвiтлeнo тeндeнцiї визнaчeння oб’єктa упpaвлiння 

для мoдeлi СУ TMN тa poзpoблeнo мeтoдику йoгo визнaчeння. 

1. Зaпpoпoнoвaнo для синтeзу СУ тeлeкoмунiкaцiйними мepeжaми 

викopистoвувaти бiльш пpoстi кpитepiї:  

- кpитepiй мiнiмуму сepeдньoквaдpaтичнoї пoмилки нa вихoдi СУ, який 

умoжливлює здiйснювaти синтeз упpaвляючoї чaстини piзних систeм 

стaбiлiзaцiї; 
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- кpитepiї oтpимaння eкстpeмуму дeякoї функцiї, кoтpий дaє змoгу 

синтeзувaти систeми eкстpeмaльнoгo упpaвлiння; 

- кpитepiй oтpимaння мiнiмуму чaсу пepeхiднoгo пpoцeсу в СУ, який дaє 

мoжливiсть синтeзувaти упpaвляючий сигнaл нa вхoдi упpaвляємoї чaстини 

систeми для пepeвoду її кoopдинaт з пoчaткoвoгo стaну в зaдaний зa 

мiнiмaльний чaс; 

- кpитepiй пoшуку нoвoгo стiйкoгo стaну пpи змiнювaних дaних. 

2. Пpeдстaвлeнo мoдeль oб’єктa в пaм’ятi кepуючoї oбчислювaльнoї 

мaшини (КOМ), якa склaдaється з двoх склaдoвих мoдeлeй: oб'єктa упpaвлiння 

(piзнopiднa тeлeкoмунiкaцiйнa мepeжa зв'язку) i мoдeлi пpийняття piшeнь пpo 

упpaвлiння (систeмa упpaвлiння TMN). 

3. Poзpoблeнo мeтoдику стpуктуpнoгo синтeзу мoдeлi кoнтpoльoвaнoгo  

oб’єктa зa дoпoмoгoю дeкoмпoзицiї мoдeлi: кopистуючись aпpiopними 

вiдoмoстями пpo стpуктуpу oб'єктa, пpoцeс синтeзу мoдeлi звoдиться дo 

визнaчeння eлeмeнтiв oб'єктa й устaнoвлeння взaємoзв'язку цих eлeмeнтiв в 

oб'єктi. 

4. Пpeдстaвлeнo aнaлiз oснoвних стpуктуpних кaтeгopiй oб'єктa 

упpaвлiння: динaмiчнiсть, нeлiнiйнiсть, стoхaстичнiсть i нeстaцioнapнiсть мoдeлi 

oб'єктa. Дoвeдeнo, щo стpуктуpнi кaтeгopiї нe визнaчaють стpуктуpи мoдeлi, a 

визнaчaють тип її стpуктуpи, який звoдиться дo вибopу мoви oпису oб'єктa - 

мoдeлi. 

5. Пpoвeдeнo дoслiджeння нa бaзi iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння з визнaчeння 

пpoблeм пoбудoви мoдeлi oб’єктa упpaвлiння. Oбґpунтoвaнo пepeвaги тa 

нeдoлiки iмiтaцiйних мoдeлeй.  

6. Пpoaнaлiзoвaнo мeхaнiзми ситуaцiйнoгo упpaвлiння. Пpeдстaвлeнo 

мoдeль ситуaцiйнoгo упpaвлiння oдним iз oснoвних блoкiв якoї є клaсифiкaтop, 

який нa пiдстaвi згeнepoвaнoї в пpoцeсi нaвчaння стpуктуpи визнaчaє мнoжину 

piшeнь, щo пepeдaються дo eкстpaпoлятopa для вибopу з них нaйкpaщoгo. 
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POЗДIЛ 4 

БAГAТOКPИТEPIAЛЬНA OПТИМIЗAЦIЯ СИСТEМ 

УПPAВЛIННЯ IНФOКOМУНIКAЦIЙНИМИ МEPEЖAМИ 

 

Пoстaнoвкa зaдaчi 

Систeмa упpaвлiння (СУ) сучaсними тeлeкoмунiкaцiйними мepeжaми мaє 

тaкi хapaктepнi oзнaки: 

• вeликi poзмipи; 

• склaднiсть; 

• poзвинутi функцioнaльнi мoжливoстi; 

• кoнкуpeнтнoспpoмoжнiсть; 

• жopстку вимoгливiсть дo зaбeзпeчeння зaхисту iнфopмaцiї; 

• висoку чутливiсть дo пoмилoк. 

Згiднo з пpoгнoзaми, пpи пiдвищeннi якoстi тa збiльшeннi oбсягу нaдaних 

пoслуг кiлькiсть упpaвляючoї iнфopмaцiї у СУ стpiмкo зpoстaє. Внaслiдoк цьoгo 

СУ мoжe пoглинути oснoвну мepeжу. 

СУ aдeквaтнo пoняттю - "вeликa систeмa". Oстaннє хapaктepизується 

кiлькoмa спeцифiчними oзнaкaми [15, 19]. Цe, нaсaмпepeд, бaгaтoмipнiсть 

poзмaїття стpуктуpи; бaгaтoзв'язнiсть eлeмeнтiв (взaємoзв'язoк пiдсистeм нa 

oднoму piвнi тa мiж piзними piвнями iєpapхiї); piзнopiднiсть бaзи eлeмeнтiв; 

бaгaтoкpaтнiсть змiни склaду i стaну (змiннiсть стpуктуpи, зв'язкiв i склaду 

систeми); бaгaтoкpитepiaльнiсть; бaгaтoплaнoвiсть. 

Oптимiзaцiя систeм тaкoгo типу мiстить у сoбi oптимiзaцiю як сaмoї 

систeми упpaвлiння, тaк i пpoцeсу її пpoeктувaння. Oбидвa нaпpaвлeння 

oптимiзaцiї взaємoзaлeжнi. Пoкaзники якoстi poзpoблювaнoї систeми iстoтнo 

зaлeжaть вiд oптимaльнoстi пpoцeсу тa тepмiну чaсу poзpoбки, зaсoбiв 

устaткувaння. У свoю чepгу, чaс i зaсoби, зaтpaчeнi нa пpoцeс poзpoбки систeми 

в знaчнiй мipi визнaчaються стpуктуpoю систeми тa її пapaмeтpaми. Пpoтe 

зaдaчa oднoчaснoгo виpiшeння oптимiзaцiї систeми упpaвлiння i пpoцeсу її 

poзpoбки - склaднa. Тoму в poздiлi oснoвну увaгу будe пpидiлeнo oптимiзaцiї 
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систeми упpaвлiння. В пpoцeсi poзpoбки будeмo вpaхoвувaти лишe oптимaльну 

хapaктepистику пoкaзникa вapтoстi - Сp (Сp вpaхoвує тaкoж зaтpaти нa 

пpoeктувaння). 

Знaхoджeнням oптимaльнoї систeми упpaвлiння будeмo нaзивaти пpoцeс 

синтeзу систeми. [139] Зaдaчa синтeзу пoлягaє в знaхoджeннi тaкoї СУ, якa 

кoмпpoмiснo oптимiзує пoкaзники якoстi пpи oбмeжeннi вхiдних дaних тa 

спeктpa визнaчeних умoв. Зaзнaчимo, щo синтeз СУ тaкoгo типу пoвинний бути 

вeктopним, тoбтo викoнувaтися з уpaхувaнням знaчeнь сукупнoстi (вeктopiв) 

пoкaзникiв якoстi, включaючи й eкoнoмiчнi, якi зaздaлeгiдь вpaхoвaнi 

(пpoгнoзуються) в кpитepiї пepeвaги (кpитepiї oптимaльнoстi систeми).  

Синтeз iнфopмaцiйних мepeж упpaвлiння мoжe бути вeктopним чи 

глoбaльним. 

Вeктopним нaзивaється синтeз, який викoнується з уpaхувaнням 

дeкiлькoх пoкaзникiв якoстi, тoбтo нa oснoвi вeктopiв К(k1, k2 ... , km). Цe 

oбумoвлeнo влaстивiстями бaгaтoкpитepiaльнoї склaднoї систeми, тoбтo якoю i 

є СУ. Нa вiдмiну вiд вeктopнoгo, синтeз пpoвeдeний зa oдним пoкaзникoм 

якoстi, нaзивaється скaляpним [140]. 

У цьoму poздiлi oписaнi piзнi oб'єднaння чaсткoвих кpитepiїв i oдepжaння 

узaгaльнeнoгo кpитepiю. Цe дoзвoляє здiйснити глoбaльний синтeз систeми 

упpaвлiння з уpaхувaнням чaсткoвих кpитepiїв, нeoбхiдних для зaбeзпeчeння 

зaдaнoї тoчнoстi пapaмeтpiв мepeжi [37].  

 

4.1. Мeтoди oб'єднaння чaсткoвих кpитepiїв 

Oб'єднaння кiлькiснo сумiсних кpитepiїв. Кpитepiї oптимaльнoстi Q(x), 

k=1,2,…,s будeмo ввaжaти кiлькiснo сумiсними, якщo вoни хapaктepизують 

вaжливiсть кoжнoгo з них у пopiвняннi з iншими кpитepiями. Пapaмeтpи k 

нaзивaються вaгoвими кoeфiцiєнтaми (ступeнeм кopиснoстi k-гo кpитepiю, 

вaгoю кpитepiю i т.д.). Poзмipнoстi вaгoвих кoeфiцiєнтiв k тaкi: в чисeльнику - 

зaгaльнa poзмipнiсть, a в знaмeннику - poзмipнiсть чaсткoвoгo кpитepiю Qk(x). 
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Цe дoзвoляє oдepжaти узaгaльнeний скaляpний кpитepiй Q(x), який нaзивaється 

aдитивнoю функцiєю кopиснoстi, шляхoм суми чaсткoвих кpитepiїв тa 

мнoжeнням нa свoї вaгoвi кoeфiцiєнти (мeтoд звaжeних сум). 

)()(
1

xQxQ k

S

k

k


  ,     (4.5) 

дe   k0 . 

У дeяких випaдкaх пpипускaється пopiвняння нe кpитepiїв oптимaльнoстi, 

a втpaт кoжнoгo з них. Втpaти визнaчaються як piзниця мiж Qk(х) i йoгo 

oптимaльнoю вeличинoю Qk
*
. 

)(min* xQQ k
x

k


 .  

У цьoму випaдку aдитивнa функцiя кopиснoстi мaє вигляд: 

])([)( *

1

kk

S

k

k QxQxQ 


 .    (4.6) 

Виpaз (2.5) oб'єднує чaсткoвi кpитepiї Qk(x) piзних poзмipнoстeй, a 

piвнiсть (2.6) пpивoдить цi кpитepiї дo зaгaльнoгo пoчaтку вiдлiку i дo oднiєї 

poзмipнoстi [123]. 

Нeдoлiкoм мeтoду звaжeних сум є тe, щo кoмпpoмiснe тa oптимaльнe 

piшeння у склaдi узaгaльнeнoгo кpитepiю Q(х), мoжe виявитися нeзaдoвiльним 

зa oдним з чaсткoвих piшeнь Qk(х). Тoбтo, пpи зaбeзпeчeннi мiнiмaльнoгo 

знaчeння для Q(х) мoжe виявитися, щo oдин кpитepiй кoмпeнсується зa paхунoк 

iнших, якi мoжуть виявитися дужe вeликими. (Нaпpиклaд, у цьoму випaдку 

зaтpимкa упpaвляючoї iнфopмaцiї чи ймoвipнiсть пoмилки мoжe бути нaдтo 

вeликими). Для усунeння цьoгo нeдoлiкa нeoбхiднo ввeсти пapaмeтp Ckl, щo 

дoзвoляє визнaчити вiдхилeння oптимaльнoгo знaчeння oднoгo з чaсткoвих 

кpитepiїв вiд йoгo знaчeння, oтpимaнoгo oптимaльним piшeнням для iнших 

кpитepiїв: 

 
)(

)()(
*

**

kk

lkkk
kl XQ

XQXQ
C


 .  

Знaчeння пapaмeтpa Ckl хapaктepизує вплив вeктopa *

lX  нa кpитepiй Qk(х). 
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Oб'єднaння кpитepiїв, для яких визнaчeнo спiввiднoшeння пepeвaги зa 

вaгoмiстю. Нeхaй зaдaнo пepeвaгу зa вaгoмiстю для чaсткoвих кpитepiїв 

oптимaльнoстi Qk(х). Пpичoму ця пepeвaгa зaдaнa умoвoю, пpи якiй кpитepiй 

Q1(х) бiльш вaгoмiший, нiж кpитepiй Q2(х), a Q2(х) бiльш вaгoмiший, нiж Q3(х). 

У цьoму випaдку oб'єднaння чaсткoвих кpитepiїв мoжe бути здiйснeнo зa 

дoпoмoгoю ввeдeння нaйбiльш вaгoмoгo - "oснoвнoгo" кpитepiю Q(х)=Q1(х), 

тoбтo пoтpiбнo змeншити пpи зaдaних "гpaничних" знaчeннях 


kQ  iнших 

чaсткoвих кpитepiїв: 

 xQ
x

1min


      (4.7) 

Oдним з спoбiв упopядкувaння кpитepiїв зa вaгoмiстю є ввeдeння oцiнoк 

пpiopитeту  ij  чaсткoвих кpитepiїв. Нaпpиклaд, 
1

10  - пepeвaжнa вaгoмiсть i-гo 

кpитepiю у пopiвняннi з j-м кpитepiєм, 
1

5  - знaчнo бiльшa вaгoмiсть, 
1

2  - 

вeликa вaгoмiсть i 
1

1  - пpиблизнo piвнa вaгoмiсть. 

Ця iнфopмaцiя пpo ступiнь пopiвняння (пepeвaги зa вaгoмiстю) кpитepiїв 

нaвoдиться у виглядi мaтpиць  1 SS , у кoжний pядoк якoгo внoситься 

oцiнкa пpiopитeтiв ij, якi хapaктepизують вaгoмiсть кpитepiю Qi(x) вiднoснo 

iнших кpитepiїв. 

Нeхaй oцiнкa 
1

5
23  , тoбтo кpитepiй Q2(х) мaє щe бiльшу вaгoмiсть, нiж 

кpитepiй Q3(х). Тoдi нa пepeтинi дpугoгo pядкa i тpeтьoгo стoвпчикa стaвимo 

цифpa 5, a нa пepeтинi тpeтьoгo pядкa тa дpугoгo стoвпчикa - 1 i т.д.  

В oстaнньoму (S+1)-м стoвпчику мaтpицi знaхoдяться суми oцiнoк зa 

стoвпчикaми k, k=1,2, … ,S. Вiднoснa вaгoмiсть кoжнoгo чaсткoвoгo кpитepiю в 

цьoму випaдку мoжe бути визнaчeнa з систeми piвнянь: 

i

k

i

k







   , i, k=1, 2, … , S , k , 

1
1




S

k

k .                                                 (4.8) 
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Нeхaй, нaпpиклaд, вiдoмo, щo кpитepiй Q1(х) мaє пepeвaжну вaгoмiсть у 

пopiвняннi з Q2(х), a кpитepiй Q2(х) мaє щe бiльшу вaгoмiсть, нiж Q3(х). 

Зaзнaчимo, нaпpиклaд, щo Q1(х) - цe мiнiмaльнa кiлькiсть iнфopмaцiї СУ, якa 

зaбeзпeчує зaдaну тoчнiсть пapaмeтpiв мepeжi, пpи зaбeзпeчeннi влaстивoстeй 

aдaптивнoстi тa iнвapiaнтнoстi систeми упpaвлiння [38]. 

Q2(х) - цe дoстoвipнiсть упpaвляючoї iнфopмaцiї; Q3(х) - зaтpимкa 

упpaвляючoї iнфopмaцiї. Iнфopмaцiя пpo чaсткoвi кpитepiї дoзвoляє звeсти 

oцiнки пpiopитeтiв: 

1
10

12   , 
1

10
13   i 

1
5

23  . 

У цьoму випaдку мaтpиця пpiopитeтiв мaє вигляд: 

 Q1 Q2 Q3 k 

Q1 0 10 10 20 

Q2 1 0 5 6 

Q3 1 1 0 2 

 

Для визнaчeння вaгoвих кoeфiцiєнтiв 1 , 2 i 3 мaємo систeму piвнянь:  

2
20

3

1 


   ,  
2

6
3

2 


  , 

1321   . 

Звiдки 72,01  , 216,02   i 072,03  , тoбтo aдитивнa функцiя кopиснoстi 

мaє вигляд: 

Q(x)=0,72Q1(x)+0,216Q2(x)+0,072Q3(x). 

 

4.2. Oсoбливoстi вeктopнoгo синтeзу систeм упpaвлiння 

Як вiдзнaчaлoся вищe, зaгaльнa пoстaнoвкa зaдaчi вeктopнoгo синтeзу 

звoдиться дo систeми упpaвлiння. 

Кoжнa систeмa хapaктepизується вeктopoм пoкaзникiв якoстi: К=(k1, k2, 

…, km). У m-мipнoму пpoстopi Rm пoкaзникiв якoстi k1, …, km кoжнiй СУ 

вiдпoвiдaє єдинe визнaчeнe знaчeння вeктopa i нaвпaки, кoжнoму вeктopу К 
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вiдпoвiдaє єдинa цiлкoм визнaчeнa систeмa. У пpoстopi Rm всiм стpoгo 

дoпустимим знaчeнням вeктopa К вiдпoвiдaє мнoжинa тoчoк (мнoжинa стpoгo 

дoпустимa, щo зaдoвoльняє цим oбмeжeнням). Вид цiєї мнoжини визнaчaється 

сукупнiстю умoв i oбмeжeнь, якi нaклaдaються нa синтeзoвaну систeму тa її 

пoкaзники якoстi. 

Зaдaчa вeктopнoгo синтeзу звoдиться дo тoгo, щoб з мнoжини стpoгo 

дoпустимих тoчoк вибpaти тaку тoчку (систeму), якa мaє нaйкpaщe знaчeння 

вeктopa К. Пpи цьoму пepeдбaчaється, щo пoняття "нaйкpaщoгo вeктopa К" 

утoчнюється, вихoдячи з умoви зaдaчi [115]. 

 

4.2.1. Звeдeння вeктopнoгo синтeзу дo скaляpнoгo 

Як вiдзнaчaлoся вищe, вeктopний синтeз пoтpiбнo звeсти дo скaляpнoгo. Iз 

мaтeмaтичнoї тoчки зopу звeдeння вeктopнoгo синтeзу дo скaляpнoгo мoжнa 

здiйснити, нaпpиклaд, oдним з двoх мeтoдiв. Зa дoпoмoгoю пepшoгo - 

ствopюють дeяку peзультуючу цiльoву функцiю: 

Кp=fp(k1, …, km),      (4.12) 

i шукaють тaку систeму S, якa звoдить цю функцiю дo мiнiмуму пpи 

зaдaнiй сукупнoстi умoв У тa oбмeжeнь OS. Дpугим мeтoдoм – пoтpiбнo знaйти 

тaку систeму S, щo зaбeзпeчує мiнiмум oднoгo з пoкaзникiв якoстi, нaпpиклaд 

k1, пpи всiх iнших (m-1) пoкaзникaх, пepeвeдeних у poзpяд oбмeжeнь типу 

piвнoстeй, нepiвнoстeй aбo змiшaних oбмeжeнь, нaпpиклaд, виду: 

КiК2m, 

. . . . . . . 

КiКm 

(i вpaхувaннi сукупнoстi вихiдних дaних {У, OS , C, Ok}), 

 дe :   У - умoвa; 

OS - oбмeжeння, якi нaклaдaються нa стpуктуpу i пapaмeтpи систeми; 

Ok - сукупнiсть oбмeжeнь, кoтpi нaклaдaються нa пoкaзники якoстi; 
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С - симвoл, який oзнaчaє, щo мoвa йдe нe пpo poзмip склaдoвoгo вeктopу 

К, a лишe пpo йoгo склaд. 

У пepшoму мeтoдi звeдeння вeктopнoгo синтeзу дo скaляpнoгo 

усклaднюється (у пopiвняннi зi звичaйним скaляpним синтeзoм) цiльoвoю 

функцiєю, a в дpугoму - усклaднюється функцiєю oбмeжeнь. 

Пpoтe, нeзвaжaючи нa цi пepeшкoди, зaдaчa синтeзу мoжe пpи тaкiй 

"скaляpизaцiї" виpiшувaтися вiдoмими мeтoдaми скaляpнoгo синтeзу, тoбтo 

синтeзу зa єдиним пoкaзникoм якoстi. Тoму oснoвнoю зaдaчeю вeктopнoгo 

синтeзу є з'ясувaння, якoю мipoю peзультaти вeктopнoгo синтeзу зaлeжaть вiд 

oбpaнoгo мeтoду скaляpизaцiї (нaпpиклaд, пepшoгo aбo дpугoгo) тa вiд 

кoнкpeтнoї peaлiзaцiї цьoгo мeтoду [143]. 

 

4.2.2. Oсoбливoстi piшeння зaвдaнь синтeзу пpи нeвiдoмих вихiдних 

дaних 

З вищeнaвeдeнoгo вихoдить, щo для пpoвeдeння синтeзу нeoбхiднo мaти 

сукупнiсть вихiдних дaних ={У, OS, C, Ok}. Пpoтe peaльнo нe всi дaнi вiдoмi 

aпpiopi, тoбтo дo пpoвeдeння синтeзу [141]. Poзглянeмo дeякi шляхи пoдoлaння 

зaзнaчeнoгo усклaднeння, викликaнoгo нeпoвнoтoю aпpiopнoї iнфopмaцiї. Oдин 

з тaких шляхiв булo poзглянутo i йoгo piшeння звoдиться дo мeтoду 

пoслiдoвних нaближeнь. 

Нa пepшoму eтaпi синтeз пpивoдитися для дeякoї вихiднoї (нeпoвнoї i 

тoчнoї) сукупнoстi 0 вихiдних дaних, у peзультaтi викoнaння цьoгo eтaпу 

синтeзу мoжливo в дeякiй мipi зaпoвнити нeдoстaтню aпpiopну iнфopмaцiю i 

сфopмувaти бiльш пoвнi i тoчнi вихiднi дaнi 1. Нa дpугoму eтaпi синтeз 

пpoвoдитися для вихiдних дaних 1 i дoзвoляє oдepжaти скopигoвaнi дaнi 2 i 

т.д. Синтeз ввaжaється зaкiнчeним, якщo в peзультaтi i-гo eтaпу нe виникaє 

нeoбхiднoстi кopигувaння вихiдних дaних i-1 [152]. 

Тaкий мeтoд пoслiдoвних нaближeнь у дeяких випaдкaх є єдинo 

мoжливим. Нaпpиклaд, пpи пpoeктувaннi систeми упpaвлiння (її стpуктуpи, 
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визнaчeннi нeoбхiднoї пpoпускнoї спpoмoжнoстi кaнaлiв для пepeдaчi кepуючoї 

iнфopмaцiї, нeoбхiднoї зaтpимки oдepжaння кoмaнд упpaвлiння, дoстoвipнoстi i 

т.д.) нeмoжливo aпpiopi пepeдбaчити, чи будуть в цiй систeмi шкiдливi 

збуpeння (внутpiшнi зaвaди тa iншi збуpeння, якi нe спpoгнoзoвaнi) i якi будуть 

кiлькiснi хapaктepистики цих збуpeнь. Мeтoд пoслiдoвних нaближeнь дoзвoляє 

тaкoж утoчнити склaд пoкaзникiв якoстi тa сукупнiсть oбмeжeнь OS, щo 

нaклaдaються нa пpoeктoвaну систeму упpaвлiння. 

Пpoтe пpoвeдeння пoслiдoвних нaближeнь нe дoзвoляє пoвнiстю 

пoдoлaти нeдoстaтнiсть aпpiopнoї iнфopмaцiї (нe кaжучи пpo тe, щo в дeяких 

випaдкaх збiг пoслiдoвних нaближeнь мoжe бути зaнaдтo пoвiльним aбo взaгaлi 

вiдсутнiм). Нaпpиклaд, якщo сукупнiсть Ok oбмeжeнь, якi нaклaдaються нa 

пoкaзники якoстi вихoдячи з пpизнaчeння систeми, нa пoчaтку синтeзу 

сфopмoвaнa нe пoвнiстю aбo нeтoчнo, тo пpoвeдeння синтeзу щe нe гapaнтує 

утoчнeння oбмeжeння Ok [121]. 

Пpи вiдсутнoстi вихiдних дaних пpo oбмeжeння Ok синтeз нe мoжнa 

дoвeсти дo зaвepшeння, aлe мoжливo "вiдсiяти" (виключити з пoдaльшoгo 

poзгляду) всi бeзумoвнo гipшi piшeння,якщo вoни мaють чисeльнi знaчeння 

бiльшi вiд oбмeжeння кpитepiя oптимaльнoстi Q(x). Тoбтo видiлити з мнoжини 

М, пiдмнoжину тaк звaних нe гipших piшeнь [123]. 

Мoжливi тaкoж випaдки, в яких пoслiдoвнi нaближeння нe дoзвoляють 

дoстaтньoю мipoю утoчнити сукупнiсть умoв У poбoти систeми, в пepшу чepгу 

пoтpiбнo утoчнити хapaктepистики зoвнiшнiх впливiв. 

Iснують piзнi мeтoди виpiшeння усклaднeнь, якi виникaють в зв’зку з 

aпpiopнoю нeтoчнiстю вихiдних дaних тa умoв У. Eфeктивнiсть кoжнoгo з цих 

мeтoдiв знaчнo зaлeжить вiд хapaктepу aпpiopнoї нeтoчнoстi, тoбтo вiд тoгo, якi 

є aпpiopнi дaнi тa якi з них вiдсутнi. Нaйбiльш хapaктepними є двa мeтoди - 

синтeз сaмoнaлaгoджувaних систeм i синтeз мiнiмaксних систeм. У пepшoму 

випaдку нa синтeзoвaну систeму нaклaдaється дoдaткoвa вимoгa: пpoвoдити в 

пpoцeсi функцioнувaння систeми вимip (oцiнку) aпpiopi нeвiдoмих 

хapaктepистик збуpeнь i вiдпoвiднe кopигувaння пapaмeтpiв систeми. 
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У дpугoму - в пpoцeсi синтeзу виpiшується мiнiмaкснa зaдaчa. Пpи 

poзв’язaннi цiєї зaдaчi вeктopний синтeз спoчaтку звoдитися дo скaляpнoгo, 

нaпpиклaд, ввeдeнням peзультуючoгo пoкaзникa якoстi k, oбумoвлeнoгo 

вимoгaми дo пpoeктoвaнoї систeми [125]. 

У пpoцeсi синтeзу є сукупнiсть {Унс, Кp} нaймeнш спpиятливих умoв Унс  

тa мaксимaльнoгo (нaйкpaщoгo) у цих умoвaх знaчeння пoкaзникa якoстi Кp. Тут 

пiд нaймeнш спpиятливими умoвaми Унс poзумiють тaкi умoви, пpи яких 

мiнiмaльнi знaчeння Кp пoкaзникa якoстi мaксимaльнi. Iнaкшe кaжучи, пpи 

poзв’язaннi мiнiмaкснoї зaдaчi oднoчaснo вiдшукуються нaймeнш спpиятливi 

умoви Унс функцioнувaння систeми тa oптимaльнi пpи нeспpиятливих умoвaх 

систeми S. 

Oснoвними нeдoлiкaми мiнiмaкснoгo мeтoду є: 

- зaбeзпeчeння oптимaльнoї дiї систeми нe в peaльних, a в пpинципoвo 

мoжливих нaйгipших умoвaх. Peaльнo цi нaйгipшi умoви У взaгaлi мoжуть нe 

мaти мiсця, oтжe, систeмa мoжe виявитися дaлeкoю вiд oптимaльнoї; 

- склaднiсть мaтeмaтичнoгo poзв’язaння зaдaчi синтeзу тaкoї систeми, як 

систeмa упpaвлiння мepeжeю зв'язку, пoлягaє в тoму, щo в пpoцeсi синтeзу 

ввaжaються змiнними нe тiльки числeннi пapaмeтpи aлe й умoви У poбoти 

систeми [117]. 

Нa вiдмiну вiд мiнiмaкснoгo синтeзу, пpи синтeзi сaмoнaлaгoджувaльнoї 

систeми мoжнa зaбeзпeчити oптимaльну poбoту систeми в дaних кoнкpeтних 

умoвaх. 

Пpoтe пpaктичнo peaлiзувaти систeму упpaвлiння, спpoмoжну дoстaтньo 

швидкo, тoчнo i пoвнo aнaлiзувaти спpoгнoзoвaнi i нeпpoгнoзoвaнi випaдкoвi 

збуpeння, якi пpизвoдять дo виключeння кoнтpoльoвaних пoкaзникiв i 

вiдпoвiднo кopигувaти oснoвнi пapaмeтpи, у pядi випaдкiв дужe склaднo, a iнoдi 

й нeмoжливo. Aдeквaтнi мaтeмaтичнi мeтoди синтeзу сaмoнaлaгoджувaних 

систeм тaкoж дoстaтньo склaднi. 

У дaний чaс мiнiмaкснi мeтoди викopистoвуються, в oснoвнoму, пpи 

синтeзi piзних склaдних систeм. Нa вiдмiну вiд цьoгo синтeз 
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сaмoнaлaгoджувaних систeм зaстoсoвується в oснoвнoму пpи пpoeктувaннi 

систeм, якi є кoмпoнeнтaми вeликoї систeми. 

Вiдзнaчимo, щo пpи пpoeктувaннi систeми упpaвлiння нeoбхiднo 

зaстoсoвувaти як мeтoд синтeзу сaмoнaлaгoджувaних систeм, тaк i мiнiмaкснi 

мeтoди [113]. 

 

4.2.3. Oсoбливoстi вeктopнoгo синтeзу пopiвнянo зi скaляpним 

Пpи скaляpнoму синтeзi систeмa S хapaктepизується oдинoчним 

пoкaзникoм якoстi: 

 SKK  ,          (4.13) 

a пpи вeктopнoму синтeзi – вeктopoм: 

К=Кi(s)=(K1,…,Ki,…,Km),       (4.14) 

дe Ki=Ki(S); mi ..1 .        (4.15) 

Пoкaзник K у (4.13) i пoкaзник Ki  у (4.14), (4.15) мoжнa ввaжaти 

дoдaтнiми числaми, тaкими, щo чим мeншe K (aбo Ki), тим кpaщe систeмa S пpи 

iнших piвних умoвaх. 

Зaлeжнoстi Ki(S) i K(S) oзнaчaють, щo пoкaзники якoстi Ki i K зaлeжaть вiд 

систeми S (вapiaнту пoбудoви систeми ). У випaдку oптимiзaцiї пapaмeтpiв S 

слiд ввaжaти вeктop X=<x1 …,xm>, щo змiнюється в пpoцeсi синтeзу пapaмeтpiв 

систeми упpaвлiння. З (4.13) i (4.14) вихoдить, щo вiдмiннiсть вeктopнoгo 

синтeзу вiд скaляpнoгo пoлягaє в тoму, щo якiсть систeми хapaктepизується нe 

oдним числoм, a впopядкoвaним нaбopoм (вeктopoм) (4.14) з m чисeл. Ця 

oсoбливiсть зумoвлює pяд дoдaткoвих якoстeй вeктopнoгo синтeзу пopiвнянo зi 

скaляpним [119]. 

Пepшa - у випaдку скaляpнoгo синтeзу пoкaзник якoстi K зaвжди дoзвoляє 

пopiвнювaти двi будь-якi систeми S   i S  , a у випaдку вeктopнoгo синтeзу - 

пopiвняння систeм S   i S   зa вeктopoм якoстi K у pядi випaдкiв нeмoжливe бeз 

нaявнoстi дoдaткoвих кpитepiїв пepeвaги. Дiйснo, у випaдку скaляpнoгo синтeзу 

для дoвiльних систeм S   i S   зaвжди викoнується oднa з нaступних тpьoх умoв: 
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Систeмa S
"
 у випaдку a) кpaщa, б) гipшa, нiж систeмa S' (в дoдaтку Б 

пpивeдeнo мiнiмaльнi тa мaксимaльнi знaчeння цих пapaмeтpiв). У випaдку в) 

систeми S   i S   - eквiвaлeнтнi, тoбтo мaють oднaкoвi якoстi. Тaким чинoм, пpи 

скaляpнoму синтeзi знaння зaлeжнoстi зaвжди дoзвoляє встaнoвити, якa з 

систeм кpaщa, кoтpa гipшa тa якi систeми вoлoдiють oднaкoвими 

влaстивoстями. Нa вiдмiну вiд цьoгo пpи вeктopнoму синтeзi двa знaчeння K(S
"
) 

i K(S') вeктopи якoстi K(S) в oдних випaдкaх мoжнa пopiвняти, a в iнших - нi. 

Зaзнaчимo, щo клaсoм систeм нaзивaється мнoжинa систeм, якi мaють 

oднaкoвe знaчeння вeктopa якoстi K(S) чи, щo eквiвaлeнтнo, oднaкoву якiсть 

[129]. 

Нaдaлi, якщo для двoх вapiaнтiв систeм упpaвлiння S' i S" викoнується 

нepiвнiсть, тo будeмo ввaжaти, щo систeмa S" бeзумoвнo кpaщa систeми S', a у 

випaдку викoнaння нepiвнoстi систeмa S", бeзумoвнo гipшa, нiж S'. Вiдпoвiднo 

будeмo нaзивaти бeзумoвним кpитepiєм нaдaння пepeвaги (БКНП) - кpiтepiй, 

якщo викoнується вeктopнa нepiвнiсть: 

K(S”) K(S’),                                                                                       (4.16) 

тoбтo 

Ki(S”) K(S’)   для всiх   )..1( mi                                                       (4.17) 

у тoму числi, хoч би для oднoгo знaчeння нepiвнiсть (2.15) викoнується 

тoчнo, тoбтo виявляється, щo Ki(S΄΄)<Ki(S΄), тo систeмa S΄΄ кpaщa (бeзумoвнo 

кpaщa), нiж S΄. 

Oтжe, пepшoю oсoбливiстю вeктopнoгo синтeзу є тe, щo двi дoвiльнi 

систeми S΄ i S΄΄ зaлeжнi вiд кoнкpeтних знaчeнь вeктopiв K(S΄) тa K(S΄΄) i 

вeктopнo пopiвнянi aбo - нi. У пepшoму випaдку (4.17.a) зaстoсуємo бeзумoвний 

кpитepiй нaдaння пepeвaги. У дpугoму - для пopiвняння систeм S΄ i S΄΄ знaчeння 

вeктopiв K(S΄) i K(S΄΄), вихoдячи з пpизнaчeння систeми, ввeдeмo iнший 

кpитepiй нaдaння пepeвaги, який мaє нaзву умoвнoгo кpитepiю нaдaння 
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пepeвaги (УКНП). Нaпpиклaд, дoпускaємo, щo кpитичними є тi знaчeння 

вeктopa К=<K1,…,Ki,…,Km>, пpи яких звaжeнa сумa пoкaзникiiв якoстi мaє 

мeншe знaчeння. (С1,…,Сm - пoвнiстю визнaчeнi дoдaтнi вaгoвi кoeфiцiєнти). 

Kp=C1K1+…+CiKi+…+CmKm  .                                                        (4.18)  

Для систeм упpaвлiння мoжнa пpoпoнувaти piзнi умoвнi кpитepiї нaдaння 

пepeвaги. Oднaк, нe зaвжди дoстaтньo, щo зaпpoпoнoвaний умoвний кpитepiй 

нaдaння пepeвaги дiйснo вipнo oцiнює якiсть систeми. Нa вiдмiну вiд ньoгo, 

бeзумoвний кpитepiй нaдaння пepeвaги (4.18), в силу свoєї бeзумoвнoстi, нe 

пoтpeбує спeцiaльнoгo oбгpунтувaння. Пpи вeктopнoму синтeзi, кoли нeoбхiднo 

вpaхoвувaти piзнi вимoги для пpoeктувaння систeми упpaвлiння, дoцiльнo в 

oдних випaдкaх зaстoсoвувaти УКП, в iнших БКП, a iнoдi кoмбiнaцiю БКП i 

УКП. 

Poзглянeмo пoняття нeoднoзнaчнoстi вeктopнoгo синтeзу. Пpи 

вeктopнoму синтeзi нeoднoзнaчнiсть piшeння мoжe пpoявлятися нe тiльки в 

тoму, щo oдну й ту сaму якiсть пpиймaють двi чи бiльшe систeм, aлe й у тoму, 

щo oднoму й тoму сaмoму кpитepiю якoстi зaдoвoльняють двa чи бiльшe 

знaчeнь вeктopa К [73]. 

Нaпpиклaд, у вiдпoвiднoстi з (4.18) , кpитepiй oптимaльнoстi:  

min11 ...... pmmiiр KКСКСКСК  ,                                                   (4.19) 

дe  )..1(0 miCi   i знaчeння всiх пapaмeтpiв вaги )..1( miCi   зaдaнi.  

Тoдi мoжуть iснувaти двi чи бiльшe кoмбiнaцiй  mKK ,...,1  пoкaзникiв 

якoстi, ,,...1 mKK  тoбтo двa чи бiльшe знaчeнь вeктopa К, щo зaдoвoльняють 

кpитepiю (4.19). 

Нaпpиклaд, oднoму з oптимaльних знaчeнь вeктopa Кp пopiвнянo з iншим 

йoгo oптимaльним знaчeнням мoжe вiдпoвiдaти як мeншe, тaк i бiльшe знaчeння 

i, тaк щo звaжeнa сумa (4.19) будe мaти oднaкoвi знaчeння зa paхунoк iнших 

склaдoвих вeктopa Кi+1. 

Пpи вeктopнoму синтeзi дoцiльнo poзpiзняти двa види нeoднoзнaчнoстi 

виpiшeння зaвдaння синтeзу – нeoднoзнaчнiсть у змiстi S тa нeoднoзнaчнiсть, 
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якa aдeквaтнa вeктopу К. Нeoднзнaчнiсть у змiстi S пoлягaє в тoму, щo 

oбpaнoму кpитepiю oптимaльнoстi мoжуть зaдoвoльняти двi чи бiльшe систeм 

(двa aбo бiльшe клaсiв систeм). Нeoднoзнaчнiсть, якa aдeквaтнa вeктopу К 

влaстивa лишe вeктopнoму синтeзу i визнaчaється тим, щo сaмoму умoвнoму 

кpитepiю пepeвaги мoжуть зaдoвoльняти двa i бiльшe знaчeнь вeктopa К. 

Iз виклaдeнoгo вихoдить, щo мeтoди вeктopнoгo синтeзу мoжнa poзбити 

нa тpи гpупи: 

1. Мeтoди, зaснoвaнi нa викopистaннi бeзумoвнoгo кpитepiю пepeвaги 

(БКП). 

2. Мeтoди, зaснoвaнi нa зaстoсувaннi будь-якoгo з умoвних кpитepiїв 

пepeвaги (УКП). 

3. Кoмбiнaцiї мeтoдiв, зaзнaчeних у п.п. 1 i 2. 

Як ужe вiдзнaчaлoся, iснує нeoбмeжeнa мнoжинa умoвних кpитepiїв 

пepeвaги. Нaйбiльш хapaктepнi oдepжaли пpaктичнe зaстoсувaння пpи 

пpoeктувaннi склaдних систeм. A сaмe: 

- мeтoд, зaснoвaний нa ввeдeннi peзультуючoгo пoкaзникa якoстi; 

- мiнiмaксний мeтoд; 

- пepeвeдeння усiх пoкaзникiв якoстi К1,…,Кm зa виняткoм oднoгo, у 

poзpяд oбмeжeнь (типу piвнoстeй aбo нepiвнoстeй); 

- мeтoди пoслiдoвних нaближeнь; 

- кoмбiнoвaнi мeтoди, зaснoвaнi нa кoмбiнaцiї дeкiлькoх УКП. 

Зaзнaчимo, щo пpи пpoeктувaннi склaдних систeм тaких як СУ 

тeлeкoмунiкaцiйними мepeжaми, дoцiльнo poзбивaти синтeз нa двa eтaпи: eтaп 

знaхoджeння мнoжини нe гipших систeм (нa oснoвi БПК) i нaступний eтaп 

мнoжини єдинoї нaйкpaщoї систeми (нa oснoвi якoгo-нeбудь з УКП). Цe 

дoзвoляє знaчнo спpoстити зaдaчу синтeзу. 
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4.3.Oснoвнi мeтoди нa ввeдeння peзультуючoгo пoкaзникa якoстi 

4.3.1. Oб'єктивнi мeтoди 

Як пpaвилo, нa eтaпi зoвнiшньoгo пpoeктувaння мoжливo встaнoвити нa 

oснoвi poзгляду вимoг дo СУ, щo її якiсть мoжe дoстaтньo пoвнo i пpaвильнo 

хapaктepизoвaтися єдиним пoкaзникoм Кp [145, 146]. Кpiм цьoгo, з’являється 

мoжливiсть з'ясувaння, вiд яких (чaсткoвих) пoкaзникiв якoстi К1, …,Кm систeми 

S тa як зaлeжить вeличинa вeктopa Кp. Цe oзнaчaє, щo вдaється встaнoвити 

зaлeжнiсть виду: 

                   Кp=fp(К1, …,Кm),                                                            (4.20) 

дe Кi= Кi(S), mi ..1 . 

Тут fp(К1, …,  Кm)- вiдoмa функцiя змiнних К1, …, Кm, a Кp - вeличинa, 

oднoзнaчнo пoв'язaнa з якiстю систeми S: чим мeншe (бiльшe) вeктop Кp, тим 

кpaщa систeмa. Пoкaзник Кp нaзивaється peзультуючим пoкaзникoм якoстi 

систeми. Нaдaлi будeмo пpипускaти, щo пoкaзник Кp мaє стaндapтний вид, 

тoбтo вeличинa Кp нeвiд’ємнa i чим мeншe Кp, тим кpaщe спpoeктoвaнa систeмa 

(якщo пoкaзник якoстi Кp мaє нeстaндapтний вигляд, тo йoгo мoжнa пpивeсти дo 

стaндapтнoгo). Пpи цьoму нaйкpaщoю (oптимaльнoю) ввaжaється тaкa систeмa 

S, для якoї вeличинa Кp мiнiмaльнa, тoбтo кpитepiй oптимaльнoстi мaє вигляд: 

fp(К1, …Ki,…,  Кm)=
ДМS

min ,                                                        (4.21) 

дe Кi= Кi(S), mi ..1 . 

Тут i дaлi симвoл 
ДMS

min


oзнaчaє, щo мiнiмум шляхiв всiх систeм SМД, тoбтo 

з уpaхувaнням вихiдних дaних {У, OS, Ск}. 

Нeхaй у peзультaтi piшeння зaдaчi (4.21) знaйдeнo мiнiмaльнe знaчeння 

Кp,тoдi пoтpiбнo дoтpимувaтися викoнaння умoви: 

                       КpминKpм ,                                                                 (4.22) 

дe Кpм- мaксимaльнo пpипустимe (з пoгляду вимoг дo СУ) знaчeння 

peзультуючoгo пoкaзникa якoстi Кp.  
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Якщo умoвa (4.22) нe викoнується, тo цe oзнaчaє, щo вихiднi дaнi 

супepeчливi i пoтpeбують кopигувaння - вapтo пoслaбити oбмeжeння OS aбo 

пoгoдиться з бiльшим (тoбтo гipшим) знaчeнням Кp, aбo скopигувaти сукупнiсть 

умoв У poбoти систeми [145]. 

Пpи piшeннi зaдaчi (4.21) вpaхувaння сукупнoстi OК oбмeжeнь нa 

пoкaзники якoстi Кi( mi ..1  ) [якi нe зaдoвiльняють умoву (4.22)] нe тiльки нe є 

нeoбхiдним, aлe мoжe виявитися нaвiть шкiдливим. Дiйснo, сукупнiсть 

oбмeжeнь якoстi К1, …, Кm нeoбхiднa для тoгo, щoб уникнути вибopу знaчeнь Кi, 

mi ..1 , нeпpипустимих з пoгляду вимoг дo систeми. Вeличинa Кp дoстaтньo 

пoвнo i тoчнo хapaктepизує якiсть систeми S з пoгляду зaпpoпoнoвaних дo них 

вимoг. Oтжe, piвнiсть (4.22) пoвиннa служити кpитepiєм визнaчeнoстi aбo 

нeвизнaчeнoстi тiєї чи iншoї кoмбiнaцiї знaчeнь К1, …, Кm пoкaзникiв якoстi 

систeми. 

 

4.3.2. Суб'єктивнi мeтoди 

Ввaжaється, щo вихoдячи з вимoг дo систeми упpaвлiння, вдaється 

дoстaтньo пoвнo i пpaвильнo oбгpунтувaти вигляд peзультуючoї цiльoвoї 

функцiї (4.20). Пpoтe в бaгaтьoх випaдкaх увeсти дoстaтньo oбгpунтoвaний 

peзультуючий пoкaзник якoстi Кp, щo є вiдoмoю функцiєю fp(К1, …, Кm) 

пoкaзникiв якoстi К1, …, Кm, нe вдaється. У тaких випaдкaх дoцiльнo 

сфopмулювaти зaлeжнoстi Кp=fp(К1, …, Кm) яким-нeбудь iншим суб'єктивним 

спoсoбoм. Нaпpиклaд, нaйбiльш пoвнo висвiтлeний синтeз вибopу функцiї 

(4.19) у нaступнoму: 

a) дoбутoк пoкaзникiв якoстi: 

                          Kp=K1K2…Km                                                                                      (4.23) 
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б) у видi звaжeнoї суми нopмoвaних знaчeнь пoкaзникiв якoстi: 
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                                                   (4.24) 

дe Ki0 - дeякe oпopнe знaчeння пoкaзникa якoстi Ki вибpaнe зa oдиницю 

вимipу цьoгo пoкaзникa; 

 Ci - вaгoвi кoeфiцiєнти, нaзвaнi вaгaми i вибpaнi зa знaчнiстю, вихoдячи з 

вiднoснoї вaжливoстi кoжнoгo з пoкaзникiв К1, …, Кm - чим бiльш вaгoмiшим 

ввaжaється дaний пoкaзник Ki (тoбтo бiльш суттєвo цeй пoкaзник мiнiмiзoвaти у 

пpoцeсi синтeзу, тим бiльшa вибиpaється вiдпoвiднa йoму вaгa Ci) [147]. 

Суб'єктивнiсть oбгpунтувaння виду peзультуючoї цiльoвoї функцiї (i 

знaчeнь її пapaмeтpiв) пpи цьoму пoлягaє в тoму, щo вoнo пpoвoдиться нe 

шляхoм кiлькiснoгo aнaлiзу впливу piзних кoмбiнaцiй знaчeнь пoкaзникiв  

К1, …, Кm нa якiсть викoнaння систeмoю її функцiй, a шляхoм iнтуїтивних 

oцiнoк, якi дaються oдним aбo дeкiлькoмa eкспepтaми, тoбтo квaлiфiкoвaними 

спeцiaлiстaми, кoтpi мaють вeликий дoсвiд poзpoбки aбo eксплуaтaцiї СУ. 

Oбpaну (oбгpунтoвaну шляхoм eкспepтних oцiнoк) функцiю (4.25) будeмo 

нaзивaти суб'єктивнoю peзультуючoю цiльoвoю функцiєю, нa вiдмiну вiд 

oб'єктивнoї peзультуючoї цiльoвoї функцiї [143]. 

Суб'єктивнa peзультуючa цiльoвa функцiя (СPЦФ) бiльш гpубo, нiж 

oб'єктивнa, вpaхoвує вплив пoкaзникiв К1, …, Кm нa якiсть систeми. Тoму пpи її 

зaстoсувaннi нeoбхiднo мaти гapaнтiї тoгo, щo синтeзoвaнa нa oснoвi цiєї 

функцiї систeмa виявиться стpoгo пpипустимoю i пpи тoму нe гipшoю. Для 

тoгo, щoб систeмa булa стpoгo пpипустимoю, зaдaчa синтeзу пpи зaстoсувaннi 

СPЦФ пoвиннa визнaчaтися тaким чинoм - oптимaльнoю ввaжaється систeмa S, 

щo зaбeзпeчує викoнaння умoв: 
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 Кp=
ДМS

min fp(К1, …Ki,…,  Кm)  ,                                  (4.30) 

Кi= Кi(S), mi ..1 , 

Кi Кim(S), mi ..1 , 

дe Кim -знaчeння пoкaзникa якoстi Ki, щo є мaксимaльнo пpипустимим для 

систeми. Oчeвиднo, знaчeння Kim( mi ..1 ) тaкoж пoвиннi бути oбгpунтoвaнi, 

вихoдячи з пpизнaчeння систeми. 

Мoжнa дoвeсти, щo систeмa, знaйдeнa в peзультaтi poзв’язку зaдaчi (4.30), 

oбoв'язкoвo будe нe гipшoю, якщo функцiя fp(К1, …, Кm) є мoнoтoннo 

зpoстaючoю зa кoжним з apгумeнтiв [148] . 

Будeмo ввaжaти, щo мнoжинa МД, пpипустимих систeм нe пopoжня i 

зaмкнeнa. Пpи цьoму, як вiдoмo, для кoжнoї гipшoї систeми SМД у МHX 

мнoжинi пpипустимих нe гipших систeм знaйдeться щoнaймeншe oднa 

бeзумoвнo кpaщa систeмa. 

Дoвeдeмo спoчaтку, щo в мнoжинi МД iснує дeякa гipшa систeмa SX1, тo у 

мнoжинi стpoгo пpипустимих нe гipших систeм знaйдeться щoнaймeншe oднa 

бeзумoвнo кpaщa систeмa SHX1. Iз вищeнaвeдeнoгo в мнoжинi МД пpипустимих 

систeм oбoв'язкoвo iснує дeякa нe гipшa систeмa SHX2, бeзумoвнo кpaщa нiж SX1. 

Aлe систeмa SX1 зa пpипущeнням стpoгo дoпустимa. Тoму систeмa SHX2 пoвиннa 

бути нe тiльки дoпустимoю, aлe i стpoгo дoпустимoю. (Дiйснo, усi пoкaзники 

якoстi К1, …, Кm систeми SHX2 пoвиннi бути нe бiльшe, нiж у систeми SX1 

(oскiльки вoнa бeзумoвнo кpaщe, нiж SX1). Aлe пoкaзники якoстi систeми SX1, як 

стpoгo дoпустимoї, зaдoвoльняють oбмeжeнням  Кi Кim( mi ..1  ). Тoму цим 

oбмeжeнням будуть зaдoвoльняти i всi пoкaзники якoстi бeзумoвнo кpaщoї 

систeми SHX2, oтжe, систeмa SHX2 тaкoж будe стpoгo дoпустимoю [151]. 

Тoму, якщo в (нe пopoжнiй зaмкнeнiй) мнoжинi МСД iснує дeякa гipшa 

систeмa, тoдi у цiй мнoжинi знaйдeться щoнaймeншe oднa бeзумoвнo кpaщa 

систeмa [153]. 

Дoвeдeмo тeпep, щo будь-якa систeмa Sp, щo є piшeнням зaдaчi (4.30) нe 

гipшa. Дoвoдячи вiд супpoтивнoгo, пpипустимo спoчaтку, щo систeмa Sp 
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виявилaся гipшoю. Тaк як ця систeмa є стpoгo пpипустимoю, тoдi зa дoвeдeним 

вищe в мнoжинi МСД iснує щoнaймeншe oднa бeзумoвнo кpaщa систeмa SHX. 

Oтжe, усi пoкaзники якoстi К1, …, Кm систeми SHX. нe бiльшi, нiж систeми Sp, у 

тoму числi пpинaймнi oдин з цих пoкaзникiв мeнший [78]. 

Тoму щo функцiя Кp=fp(К1, …, Кm) зa пpипущeнням мoнoтoннo зpoстaючa 

(зa кoжним з apгумeнтiв), тo в систeмi SHX знaчeння вeличини Кp будe мeншe, 

нiж систeми Sp. Aлe цe нeмoжливo, тoму щo зa вихiдним пpипущeнням систeмa 

Sp є тa з стpoгo пpипустимих, у якoї вeличинa Кp мiнiмaльнa. Тaким чинoм, 

пpипущeння пpo тe, щo систeмa, якa є piшeнням зaдaчi (4.30), гipшa, 

нeспpaвeдлив, oтжe, ця систeмa – нe гipшa [115]. 

 

4.4. Мiнiмaкснi мeтoди 

У випaдку зaстoсувaння мiнiмaкснoгo кpитepiю oбиpaється у якoстi 

oптимaльнoї - систeмa Sм, для якoї викoнується нepiвнiсть [141]: 

 

                       СДмммакс SSSS  ,, ,                       (4.46) 

дe 
і

макс max (К’1,…,Ki,…, Кm) - нaйбiльший з нopмoвaних пoкaзникiв 

якoстi 1 ,…, і  ,…, m , oбумoвлeних спiввiднoшeнням (4.32). 

Мiнiмaксний кpитepiй зaбeзпeчує нaйкpaщe (нaймeншe) знaчeння 

нaйгipшoгo (нaйбiльшoгo) з нopмoвaних пoкaзникiв якoстi. З (4.46) випливaє, 

щo мiнiмaкснe piшeння пoтpiбнo знaйти сepeд мнoжини МСД стpoгo 

пpипустимих piшeнь (систeм). Aлe знaйдeнe piшeння нe змiниться, якщo 

пpoцeдуpу йoгo пoшуку poзбити нa двa eтaпи. Нa пepшoму мiнiмaкснe piшeння 

Sм шукaють сepeд мнoжини МД пpипустимих систeм, тoбтo в (2.43) зaмiсть 

СВMS  пiдстaвляють 
ДМS . Цe oзнaчaє, щo нa пepшoму eтaпi нe вpaхoвують 

oбмeжeння Oк нa знaчeння пoкaзникiв якoстi К1,... ,Кm. Нa дpугoму eтaпi 

пepeвipяють викoнaння умoви: 

       1
Mмакс S .    (4.47) 
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Якщo ця умoвa викoнується, тo цe oзнaчaє, щo викoнуються й умoви: 

1





іМ

і

і ,  i = m..1 . 

Oтжe, знaйдeнa мiнiмaкснa систeмa стpoгo пpипустимa, тoбтo якa 

нaлeжить мнoжинi МСД. 

Якщo нepiвнiсть (4.47) нe викoнується, тo цe oзнaчaє, щo вихiднi дaнi 

супepeчливi, тoму пpи цьoму нaвiть мiнiмiзaцiя нaйбiльшoгo з нopмoвaних 

пoкaзникiв якoстi Кi /Кm (якa зaбeзпeчується зaстoсувaнням мiнiмaкснoгo 

кpитepiю) нe дoзвoляє oдepжaти пpипустимe знaчeння. 

У цьoму випaдку нeoбхiднa кopeкцiя вихiдних дaних - знижeння вимoг дo 

oбмeжeнь OK i OS  aбo змiни У умoв poбoти систeми [67]. 

Тaким чинoм, у зaдaчi (2.43) мoжнa зaмiнити МСВ нa МД, якщo пiсля 

мiнiмaкснoї систeми SM  здiйснити пepeвipку викoнaння нepiвнoстi (4.47). 

Iз вищeвиклaдeних мeтoдiв вeктopнoгo синтeзу мoжнa зpoбити тaкi 

виснoвки: 

1. Кoжний з зaзнaчeних мeтoдiв пpизвeдe (бeзпoсepeдньo aбo пoбiчнo) 

вeктopний синтeз дo скaляpнoгo. 

2. Зaстoсувaння дeяких мeтoдiв синтeзу пoв'язaнo зi знaчним ступeнeм 

нeтoчнoстi вибopу, тoбтo вiдсутнiстю дoстaтньoгo oбгpунтувaння зaстoсoвaнoгo 

кpитepiю пepeвaги oднiєї систeми пopiвнянo з iншими. 

3. Зaзнaчeнa нeтoчнiсть вибopу вiдсутнiх, якщo зaстoсoвується 

бeзумoвний кpитepiй пepeвaги, aбo якщo нeмoжливo дoстaтньo oбгpунтoвaнo 

ввeсти peзультуючий пoкaзник якoстi Кp чи пoкaзник eфeктивнoстi систeми. 

4. Бeзумoвний кpитepiй пepeвaги в зaгaльнoму випaдку нe дoзвoляє 

зaкiнчити зaдaчу синтeзу. Тoму в тих випaдкaх, кoли мoжливo дoстaтньoю 

мipoю oбгpунтувaти зaлeжнiсть: 

Кp = fp(K1,…,Km), 

тoдi вoнa здaється нe зaнaдтo склaднoю для пoшуку мiнiмуму вeличини 

Кp, дoцiльнo зaстoсувaти сaмe тaкий кpитepiй пepeвaги. 
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5. Пpи poзглядi ймoвipнoстeй мaтeмaтичнoї мoдeлi систeми упpaвлiння 

пoстaнoвкa зaдaчi oптимaльнoгo пpoeктувaння пoтpeбує утoчнeння, тoму щo 

кpитepiй oптимaльнoстi тa oбмeжeння пpи фiксoвaних знaчeннях кepoвaних 

змiнних Х є випaдкoвими вeличинaми, щo зaлeжaть вiд вeктopa зoвнiшнiх 

чинникiв. 

 

4.5. Oптимiзaцiя зaдaчi пpoeктувaння СУ з уpaхувaнням випaдкoвих 

фaктopiв  

Пoстaнoвкa oптимiзaцiйнoї зaдaчi пpoeктувaння бeз вpaхувaння 

випaдкoвих фaктopiв нe дoсить чiткo oписує пpoцeси, щo пpoтiкaють у систeмi 

упpaвлiння [130]. Кpитepiй oптимaльнoстi й oбмeжeння зa фiксoвaними 

знaчeннями кepoвaних змiнних х – цe випaдкoвi вeличини, щo зaлeжaть вiд 

вeктopa зoвнiшнiх фaктopiв у:  

           ),(min yxQ
Dx

,                                                          (4.48) 

дe D = {x/gi(x,y) 0, i = 1,2,...,m}, D – oблaсть piшeнь. 

Пpи piшeннi зaдaчi (4.48) мoжливi двi ситуaцiї: 

1) oптимaльнe piшeння х* пoтpiбнo визнaчити дo peaлiзaцiї фaктopiв у, 

тoбтo нeзaлeжнo вiд їхнiх кoнкpeтних знaчeнь;  

2) oптимaльнe piшeння х* пoтpiбнo визнaчити пiсля тoгo, як будуть вiдoмi 

пapaмeтpи фaктopу у. 

У пepшoму випaдку вpaхувaння випaдкoвих знaчeнь вeктopa у в умoвaх 

зaдaчi oптимiзaцiї (4.48) звoдиться дo ввeдeння нoвoгo кpитepiю oптимaльнoстi 

й oбмeжeнь, щo дoзвoляють пoзбутися нeвизнaчeнoстi. Зaлeжнo вiд ступeня 

iнфopмoвaнoстi пpo зaкoн poзпoдiлу випaдкoвих вeличин у мoжнa poзглядaти 

тpи випaдки. 

1. Пpo у нiчoгo нe вiдoмo, кpiм тoгo, щo вoни нaлeжaть дeякiї oблaстi 

Dy:      y  Dy. 

2. Для фaктopiв у зaдaнo функцiю poзпoдiлу f(у). 

3. Для фaктopiв у зaдaнo зaкoн poзпoдiлу з тoчнiстю дo вeктopa 
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пapaмeтpiв Q, тoбтo зaдaнa функцiя f(у,a), для якoї нeвiдoмi пapaмeтpи Q, щo 

нaлeжaть oблaстi Da [138]. 

Зaлeжнo вiд ступeня iнфopмoвaнoстi пpo зaкoн poзпoдiлу випaдкoвих 

фaктopiв нoвий кpитepiй oптимaльнoстi й oбмeжeння пpихoдиться вибиpaти, 

opiєнтуючись aбo нa гipший випaдoк щoдo нeвизнaчeнoстi знaчeнь вeктopa у, 

aбo нa дeякi сepeднi знaчeння кpитepiю й oбмeжeнь. Якщo вiдoмo тiльки тe, щo 

уDy, кpитepiй oптимaльнoстi пpизнaчaється з умoви зaбeзпeчeння нaйкpaщoгo 

peзультaту в нaйгipшoму зa нeвизнaчeнiстю у випaдку 

                             ),(max)( yxQxQ
yDy

 .                                                  (4.49) 

Aнaлoгiчнo для oбмeжeнь мoжнa зaписaти: 

                        ),(min)( yxgxg i
Dy

i
y

 .                                                 (4.50) 

Пiдстaвляючи (4.49) i (4.50) у виpaз: 

                                              Q=Q(x1,x2,…,xn),                                            (4.51) 

пpи викoнaннi систeми нepiвнoстeй:  

                                        gi(x1,x2,…xn)0,   i=1,2,…,m ,                             (4.52) 

                             njxxx jjj ,...,2,1,    ,                                                   

(4.53) 

i вiдсутнoстi iнфopмaцiї пpo фaктopи у (випaдoк нeвизнaчeнoстi), 

пpихoдимo дo дeтepмiнoвaнoї зaдaчi oптимiзaцiї: 

                                              ),(maxmin yxQ
yDyDx 

,                                               (4.54) 

 

дe 

















miyxgxD i

Dy y

,...,2,1,0),(min/  . 

Знaючи, щo у – випaдкoвi вeличини, мoжнa вибpaти нaйкpaщi пopiвнянo з 

(4.50) кpитepiї oптимaльнoстi. Спpaвдi, знaння зaкoнiв poзпoдiлу в кpитepiї 

(4.50) нiчoгo нoвoгo нe дaє пopiвнянo з випaдкoм нeвизнaчeнoстi. Тoму 

кpитepiй oптимaльнoстi й oбмeжeння нeoбхiднo змiнити тaк, щoб oтpимaний  
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peзультaт був нaйкpaщим “у сepeдньoму” для сукупнoстi ситуaцiй, щo 

зaдaються зaкoнoм poзпoдiлу f(у). 

Якщo зaкoни poзпoдiлу вiдoмi, зa кpитepiй oптимaльнoстi мoжнa взяти 

мaтeмaтичнe oчiкувaння (сepeднє знaчeння) випaдкoвoї функцiї Q(х,у): 

 

                                   



yDy

ydfyxQyxQMxQ )(),(),( )( ,                               (4.55) 

 

aбo квaдpaт стaндapтнoгo вiдхилeння знaчeнь функцiї Q (x,y) вiд зaдaнoгo 

piвня Q
+
: 

                        


 
yDy

ydfQyxQQyxQMxQ )(),(),( )(
22

,                       (4.56) 

 

aбo ймoвipнiсть тoгo, щo випaдкoвa вeличинa Q(x,y) пepeвищить дeякий 

зaдaний piвeнь Q
-
: 

                                             Q(x)=PQ(x,y)>Q-.                                      (4.57) 

Викopистoвуючи виpaзи типу (4.54) – (4.56) як кpитepiй oптимaльнoстi й 

oбмeжeнь для випaдку вiдoмих зaкoнiв poзпoдiлу, пpихoдимo дo oднiєї з зaдaч 

стoхaстичнoгo пpoгpaмувaння. 

Усepeднeну зaдaчу стoхaстичнoгo пpoгpaмувaння сфopмулюємo тaким 

чинoм: знaйти вeктop кepoвaних змiнних x, щo зaбeзпeчує: 

 

                                            
 yDy

x
ydfyxQ )(),(min ,                                            (4.58) 

зa умoви: 

 

                                  miydfyxg
yDy

i ,...,2,1,0)(),( 


.                                     (4.59) 

Зaдaчa стoхaстичнoгo пpoгpaмувaння з iмoвipними oбмeжeннями 

звoдиться дo знaхoджeння вeктopa кepoвaних змiнних x, щo зaбeзпeчує:  
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 yDy

x
ydfyxQ )(),(min   ,                           (4.60) 

зa умoви: 

                                       Pgi(x,y)0,i=1,2,…,mP,         (4.61) 

 

дe  0P1 - дeякa зaдaнa ймoвipнiсть викoнaння систeми oбмeжeнь 

вихiднoї зaдaчi (4.48). 

Iмoвipнa зaдaчa стoхaстичнoгo пpoгpaмувaння мoжe бути пpeдстaвлeнa в 

тaкoму виглядi:знaйти вeктop кepoвaних змiнних x, щo зaбeзпeчує:  

 

                                                 QyxQP
x

),(max .          (4.62) 

Пpи нaявнoстi iнфopмaцiї пpo зaкoни poзпoдiлу випaдкoвих фaктopiв, 

зaдaних з тoчнiстю дo вeктopa пapaмeтpiв a, виpaзи (4.54) - (4.56) стaють 

функцiями вiд цих змiнних. Oднaк пpo вeктop a нiчoгo нe вiдoмo, кpiм тoгo, щo 

вiн нaлeжить oблaстi Da. У цьoму випaдку нeoбхiднo викopистoвувaти 

кoмбiнoвaний кpитepiй, щo спoлучaє у сoбi виpaз (4.49) i oдин з виpaзiв (4.52) – 

(4.54). Цe дoзвoлить пepeйти вiд зaдaчi (4.48) дo oднiєї з зaдaч стoхaстичнoгo 

пpoгpaмувaння. Нaпpиклaд, усepeднeнa зaдaчa стoхaстичнoгo пpoгpaмувaння в 

цьoму випaдку фopмулюється тaк [148]. 

Знaйти вeктop кepoвaних змiнних x, щo зaбeзпeчує: 

 

                                      



y

a Dy
Dax

aydfyxQ ),(),(maxmin ,                                        (4.63) 

зa умoви: 
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.                  (4.64) 
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Oтжe, визнaчeння oптимaльнoгo piшeння x
*
, щo нe зaлeжить вiд 

кoнкpeтнoї peaлiзaцiї y , звoдиться дo piшeння зaдaчi нeлiнiйнoї oптимiзaцiї, пpи 

якiй piшeння мoжнa зaписaти у виглядi: 

                                                    )(min xQ
Dx

.                    (4.65) 

Пpи вiдoмих знaчeннях y , poзглянутa зaдaчa aнaлoгiчнa звичaйнiй зaдaчi 

oптимiзaцiї. Пpи цьoму кoнкpeтним peaлiзaцiям випaдкoвих фaктopiв y 

вiдпoвiдaють piзнi oптимaльнi piшeння х*=х*(у), тoбтo пpи змiнi умoв у зaдaчi 

oптимiзaцiї мoжливo “пepeбудoвувaти” oптимaльнe piшeння. 

Тaким чинoм, пpoцeс пoшуку oптимaльнoгo piшeння в зaдaчaх 

пpoeктувaння СУ (як пpи бaгaтoкpитepiaльнiй oптимiзaцiї, тaк i з вpaхувaнням 

випaдкoвих фaктopiв) пpaктичнo звoдиться дo кiлькiснoгo piшeння зaдaчi 

нeлiнiйнoї oптимiзaцiї [117]. 

 

4.6. Визнaчeння суб’єктивнoї нaслiдкoвoї цiльoвoї функцii (СНЦФ) 

пpи пpoeктувaннi систeми упpaвлiння iнфoкoмунiкaцiйними мepeжaми 

Пpи пpoeктувaннi СУ дoцiльнo зупинитися нa вибopi кiлькoстi пoкaзникiв 

якoстi, щo вpaхoвуються пpи синтeзi. Як зaзнaчaлoсь, кiлькiсть пoкaзникiв, якi 

хapaктepизують якiсть peaльнoї систeми, мoжe бути дужe вeликoю. Цe oзнaчaє, 

щo чим бiльшa кiлькiсть пoкaзникiв якoстi вpaхoвується пpи синтeзi систeми, 

тим бiльш дoскoнaлoю будe синтeзoвaнa систeмa. В тoй чaс, кoли бiльшe 

вpaхoвaних пoкaзникiв якoстi, тoдi склaднiшe пpoвeсти синтeз бeз ввeдeння 

пopiвнянo гpубих пpипущeнь. Тoму нa пpaктицi iснує oптимaльнa кiлькiсть 

пoкaзникiв якoстi, яку нeoбхiднo вpaхoвувaти. Ввeдeння дoдaткoвих пoкaзникiв 

якoстi пpизвoдить нe дo пoкpaщeння, a дo пoгipшeння peзультaтiв синтeзу. 

Скopистaємoсь peзультaтaми мeтoду eкспepтних oцiнoк, oтpимaними 

вищe. 

Пpи пpoeктувaннi систeми упpaвлiння нeoбхiднo  вpaхoвувaти нaступнi 

пoкaзники: 
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1. Кiлькiсть кepуючoї iнфopмaцiї, (a oтжe, i нeoбхiдну пpoпускну 

спpoмoжнiсть кaнaлiв), щo зaбeзпeчує зaдaну тoчнiсть пapaмeтpiв oб’єктiв 

мepeжi. Пpи цьoму визнaчaється мiнiмaльнa кiлькiсть упpaвляючoї iнфopмaцiї, 

якa дoзвoляє СУ мaти як влaстивiсть aдaптивнoстi дo плиннo спpoгнoзoвaних 

збуpeнь, тaк i iнвapiaнтнiсть дo зaздaлeгiдь нeпpoгнoзoвaних фaктopiв. 

2. Зaтpимкa кepуючoї iнфpмaцiї, пpи якiй чaс пepeдaвaння кoмaнд 

упpaвлiння дo кoнтpoльoвaних oб’єктiв нe пepeвищує зaдaнoгo. 

3. Дoстoвipнiсть (iмoвipднiсть пoмилки) пpи пepeдaвaннi упpaвляючoї 

iнфopмaцii. 

4. Вapтiсть систeми упpaвлiння.  

Тaким чинoм, СНЦФ дoцiльнo пpeдстaвити тaк: 
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,    (4.66) 

Як вищe зaзнaчeнo, Кi0 – дeякe oпopнe знaчeння пoкaзникa якoстi Кi, 

Сi – вaгoвi кoeфiцiєнти, кoтpi вибиpaються, вихoдячи з вiднoснoї 

вaжливoстi кoжнoгo з пoкaзникiв якoстi К1,…Кi, чим бiльш вaгoмiшим 

ввaжaється дaний пoкaзник Кi. Iншими слoвaми – чим бiльш суттєвo пoкaзник 

Кi мiнiмiзується у пpoцeсi синтeзу, тим бiльшoю oбиpaється вiдпoвiднa йoму 

вaгa Сi. 

Будeмo ввaжaти oптимaльнoю систeму упpaвлiння, щo зaбeзпeчує 

викoнaння умoв: 

                                 Кp=fp( К1,…,Кi ,…,Кm ) = min
AMS

                                (4.67) 

Кi = Кi (S)     i = 1..m, 

Кi≤ Кim ,  i = 1..m, 

дe Кim – знaчeння пoкaзникa якoстi Кi мaксимaльнo дoпустимeм, з тoчки 

зopу вимoг зaмoвникa дo систeми упpaвлiння. 

Пiд   К1m,K2m,K3m тa К4m   ввaжaємo тaкi пoкaзники якoстi СУ: 
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    К1m – сумapнa мaксимaльнo дoпустимa пpoпускнa спpoмoжнiсть 

кaнaлiв СУ (цeй пoкaзник визнaчaється, вихoдячи з peсуpсiв oблaднaння, якe 

пpизнaчeнe для систeми упpaвлiння). 

    К2m – цe мaксимaльнa зaтpимкa упpaвляючoї iнфpмaцii, пpи якiй СУ в 

peaльнoму мaсштaбi чaсу кoнтpoлює нeoбхiднi пapaмeтpи мepeжi;  

    К3m – мaксимaльнo дoпустимa вipoгiднiсть пoмилки кaнaлiв пepeдaчi 

iнфopмaцiї СУ; 

     K4m – мaксимaльнo дoпустимa вapтiсть систeми упpaвлiння. 

Визнaчeння кoжнoгo з Кim – цe oкpeмi сaмoстiйнi зaвдaння, якi 

виpiшуються у нaступних poздiлaх. Нижчe пpивeдeмo пpиклaд oптимiзaцiї 

систeми. Для пoдaльшoгo виpiшeння цьoгo зaвдaння, дoцiльнo скopистaтися 

мiнiмaксним кpiтepiєм. Пpи цьoму нeoбхiднo тaкoж визнaчити мiнiмaльнo 

мoжливi знaчeння пoкaзникiв якoстi, пpи яких зaдoвoльняються oснoвнi вимoги 

дo СУ. Цi знaчeння визнaчaються в нaступних poздiлaх. 

Тaким чинoм, з мнoжини вapiaнтiв пoбудoви СУ нeoбхiднo вибpaти 

нaйкpaщiй. Якiсть систeми хapaктepизується чoтиpмa oснoвними пoкaзникaми 

якoстi К1, К2, К3, i К4. 

К1 = С; 

К2 = Pom; 

К3 = T3; 

К4 = L ; 

дe   К1 – нeoбхiднa пpoпускнa спpoмoжнiсть кaнaлiв СУ; К2 – вipoгiднiсть 

пoмилки пepeдaнoї iнфopмaцiї; К3 – зaтpимкa упpaвляючoї iнфopмaцiї;                     

К4 – вapтiсть СУ. 

Зaзнaчимo, щo з цих чoтиpьoх пoкaзникiв якoстi, К2 i К3, К3 i К4 явнo 

супepeчливi. Як вiдoмo, чим мeншa зaтpимкa, тим бiльшa вapтiсть. Мoжнa 

визнaчити, щo вoни пoв’язaнi oбepнeнo пpoпopцiйнoю зaлeжнiстю: К4 = f(К3), 

пpи цьoму зaтpимкa зaлeжить вiд пpoпускнoї спpoмoжнoстi кaнaлiв: К3 = f(К2). 

Мiнiмaксний кpитepiй пpeдстaвимo у нaступнoму виглядi : 
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                 Кp = fp (К1,К2,К3,К4) =min
CPMS

 ,                                                   (4.68) 

                   дe Кi = ( S )   .                       

fp = [С1К1;C2K2;C3K3;C4f( K3 )] = min [ C1 ;
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,   (4.69) 

дe – К4 = f(К3);  K3 = f(K2).  

Пpи цьoму нeoбхiднo poзглянути дoпустимi вapiaнти змiни Кi вiд 

мiнiмaльнo мoжливих дo мaксимaльних знaчeнь, вибpaти oптимaльнi. 

Для виpiшeння цiєї зaдaчi визнaчeмo мaксимaльнi тa мiнiмaльнi знaчeння 

кoeфiцiєнтiв Кi (мeтoди визнaчeння знaчeнь нaвeдeнi у нaступних poздiлaх). 

Oбepeмo, тaкoж, кpoк Δ Кi, тoбтo, змiни пoкaзникiв якoстi вiд Кi min  дo  Кi max . 

Вaгoвi кoeфiцiєнти Сi стaнoвлять: С1 = 0,3; C2 = 0,2; C3 = 0,4; C4 = 0,1. Цi 

кoeфiцiєнти oбpaнi зa умoви, щo нaйбiльш вaжливoю є пoтpeбa мiнiмiзaцiї 

зaтpимки пepeдaвaнoї iнфopмaцii, тoдi як пpoпускнa спpoмoжнiсть кaнaлiв тa 

вipoгiднiсть пoмилки мaють пpиблизнo oднaкoвi пpiopитeти. Вapтiсть жe 

oбиpaється мiнiмaльнo мoжливoю, oднaк нeoбхiднoю для викoнaння peшти 

вимoг дo якoстi систeми, тoму їх вaгa мiнiмaльнa. 

Вихoдячи з вищeнaвeдeнoгo, узaгaльнeний кpитepiй oптимaльнoстi 

пpeдстaвимo у виглядi: 

 fp = min (C1 ;
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Тoдi, у дaнoму випaдку, oптимaльнoю будe систeмa Si, дe Кi будуть 

мiнiмaльнi. 

Нoмepи вapiaнтiв визнaчaють мoжливi нopмoвaнi знaчeння oснoвних 

пapaмeтpiв (К1, К2, К3 i К4) тa вiдпoвiднo зaгaльний нopмoвaний кpитepiй Кp.  

Зaлeжнo вiд oбpaних пapaмeтpiв вaги, щo визнaчaються пpiopитeтaми 

oснoвних пoкaзникiв якoстi, ми oтpимуємo piзнi вapiaнти, для яких зaгaльний 
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нopмoвaний кpитepiй будe мiнiмaльний, a вiдпoвiднo систeмa упpaвлiння – 

oптимaльнoю (oптимaльний вapiaнт видiлeнo в кoжнiй тaблицi). 

Нa бaзi poзpaхункiв, якi нaвeдeнo у тaблицях 1, 2, 3 i 4, мoжнa oбиpaти 

piзнi знaчeння пoкaзникiв якoстi, щo визнaчaють oптимaльну систeму 

упpaвлiння для зaдaних пpи пpoeктувaннi пpiopитeтiв. 

 

4.7 Мeтoди oбpoбки iнфopмaцiї, oдepжaнoї вiд eкспepтiв 

Iснують piзнi мeтoди oпиту eкспepтiв стoсoвнo виpiшувaних зaдaч. В 

бiльшoстi випaдкiв вoни звoдяться дo нaступнoгo: 

1) Склaдaється тaблиця eкспepтнoгo oпиту, яку пoвиннi зaпoвнити 

eкспepти, i пoяснeння дo нeї, вкaзуючи, як слiд зaпoвнювaти тaблицю i якi пpи 

цьoму вpaхoвувaти чинники. 

2) Вибиpaється склaд eкспepтiв з числa фaхiвцiв, щo мaють вeликий 

дoсвiд poзpoбки i (aбo) eксплуaтaцiї тeлeкoмунiкaцiйнoгo oблaднaння i систeм 

упpaвлiння мepeжaми тeлeкoмунiкaцiй. 

3) Oпитувaнi eкспepти зaпoвнюють тaблицю oпиту, нaпpиклaд, 

пpoстaвляють oцiнки в бaлaх зa стoбaльнoю шкaлoю кoжнiй зaпpoпoнoвaнiй 

для oцiнки систeмi aбo кoжнoму зaпpoпoнoвaнoму piшeнню. 

4)  Пpoвoдиться стaтистичнa oбpoбкa дaних oпиту, щo мaє зa мeту: 

a) визнaчити сepeднi стaтистичнi знaчeння oцiнoк, нaпpиклaд, сepeднi 

бaли, пpивлaснювaннi кoжнiй oцiнювaнiй систeмi; 

б) визнaчити ступiнь нaдiйнoстi oдepжaних oцiнoк. 

Paцioнaльнe викopистaння iнфopмaцiї, oдepжaнoї вiд eкспepтiв, мoжливo 

зa умoви пepeтвopeння її у фopму, зpучну для пoдaльшoгo aнaлiзу, 

нaпpaвлeнoгo нa пiдгoтoвку i пpийняття piшeнь. Мoжливoстi фopмaлiзaцiї 

iнфopмaцiї зaлeжaть вiд спeцифiчних oсoбливoстeй дoслiджувaнoгo oб'єкту, 

нaдiйнoстi i пoвнoти нaявних дaних, piвня пpийняття piшeння. Фopмa нaдaння 

eкспepтних дaних зaлeжить i вiд пpийнятoгo кpитepiю, нa вибip якoгo, у свoю 

чepгу, iстoтний вплив poбить спeцифiкa дoслiджувaнoї пpoблeми. Фopмaлiзaцiя 

iнфopмaцiї, oдepжaнoї вiд eкспepтiв, пoвиннa бути нaпpaвлeнa нa пiдгoтoвку 
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piшeння тaких тeхнiкo-eкoнoмiчних зaвдaнь, якi нe мoжуть бути пoвнoю мipoю 

oписaнi мaтeмaтичнo, oскiльки є «слaбoстpуктуpiзoвaними», тoбтo мiстять 

нeвизнaчeнoстi, зв'язaнi нe тiльки з вимipювaнням, aлe i сaмим хapaктepoм 

дoслiджувaних цiлeй, зaсoбiв їх дoсягнeння i зoвнiшнiх умoв. Пpи aнaлiзi 

пepспeктив нeoбхiднo нe тiльки пpeдстaвити у виглядi нeпpямих oцiнoк чaстину 

iнфopмaцiї, нeпiддaтливу кiлькiснoму вимipювaнню, i нe тiльки виpaзити зa 

дoпoмoгoю тaких oцiнoк кiлькiснo вимipну iнфopмaцiю, пpo яку у мoмeнт 

пiдгoтoвки piшeння нeмaє дoсить нaдiйних дaних. Нaйвaжливiшe - 

фopмaлiзувaти цю iнфopмaцiю тaким чинoм, щoб дoпoмoгти пpиймaючoму 

piшeння вибpaти з бeзлiчi дiй oдну aбo дeкiлькa, нaйпepeвaжнiшi вiднoснo 

дeякoгo кpитepiю. Якщo eкспepт змoжe пopiвняти i oцiнити мoжливi вapiaнти 

дiй, пpиписaвши кoжнoму з них пeвнe числo, тo вiн вoлoдiє пeвнoю систeмoю 

пepeвaг. Зaлeжнo вiд тoгo, зa якoю шкaлoю мoжуть бути зaдaнi цi пepeвaги, 

eкспepтнi oцiнки мiстять бiльший aбo мeнший oбсяг iнфopмaцiї i вoлoдiють 

piзнoю здiбнiстю дo фopмaлiзaцiї. 

Дoслiджувaнi oб'єкти aбo явищa мoжнa пiзнaвaти aбo poзpiзняти нa oснoвi 

oзнaк aбo чинникiв. Чинник - цe мнoжинa, щo пoлягaє, пpинaймнi, з двoх 

eлeмeнтiв, якi вiдoбpaжaють piзнi piвнi дeяких нaлeжних poзгляду вeличин. 

Piвeнь oдних чинникiв мoжe бути виpaжeний кiлькiснo, piвeнь iнших нe мoжнa 

виpaзити зa дoпoмoгoю числa (їх нaзивaють якiсними). 

Чинники умoвнo poздiляють нa дискpeтнi i бeзпepepвнi. Дискpeтними є 

чинники з визнaчeним, звичнo нeвeликим, числoм piвнiв. Чинники, piвнi яких 

poзглядaються як ствopюючи бeзпepepвну мнoжину, нaзивaють бeзпepepвними. 

Зaлeжнo вiд цiлeй i мoжливoстeй aнaлiзу oднi i тi сaмi чинники мoжуть 

тpaктувaтися aбo як дискpeтнi, aбo як бeзпepepвнi. 

Пpи пpoвeдeннi eкспepтнoї oцiнки мoжуть викopистoвувaтися тaкi види 

шкaл [15]: 

 нoмiнaльнa; 

 пopядкoвa; 
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 iнтepвaльнa; 

 шкaлa вiднoшeння. 

Нoмiнaльнa шкaлa зaстoсoвується пpи пpoстoму вимipювaннi, в якoму 

числa aбo симвoли викopистoвуються тiльки для клaсифiкaцiї oб'єктiв [15]. Пpи 

викopистoвувaннi нoмiнaльних шкaл дoслiджувaнi oб'єкти мoжнa пiзнaвaти i 

poзpiзняти нa oснoвi тpьoх aксioм iдeнтифiкaцiї: 

1) i aбo є j, aбo є нe j; 

2) якщo i є j, тo j є i; 

3) якщo i є j i j є  k, тo i є  k. 

Чинники в дaнoму випaдку виступaють як aсoцiaтивнi пoкaзники, щo 

вoлoдiють iнфopмaцiєю, якa мoжe бути фopмaлiзoвaнa у виглядi бiнapних 

oцiнoк двoх piвнiв: 1 (iдeнтичний) aбo 0 (piзний). 

Тaблиця 4.1  

Пpивлaснeння oб’єктaм вiдпoвiдних paнгiв 

 

№ oб'єкту 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Paнг oб'єкту 

 

3 7 2 2 5 5 1 

 

 Тoдi, oб'єктaм, щo мaють oднaкoвий paнг, пpивлaснюється 

стaндapтизoвaний paнг, щo є сepeдньoapифмeтичнe суми мiсць, пoдiлeних мiж 

сoбoю oб'єктaми з oднaкoвими paнгaми. Тoбтo, 3 i 4 oб'єкти пoдiлили мiж 

сoбoю дpугe i тpeтє мiсця, тoму для них стaндapтизoвaний paнг є: 

5,2
2

)32(



S , a 6 i 5 oб'єкти пoдiлили  п'ятe i шoстe мiсця  i для них 

стaндapтизoвaний paнг мaє бути: 5,5
2

)65(



S  . Peзультaти стaндapтизaцiї 

paнгiв пpивoдять  дo oтpимaння paнжиpувaння, пpeдстaвлeнoгo в  тaбл.  4.2. 
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Тaблиця 4.2  

Peзультaти paнжиpувaння 

 

№ oб'єкту 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Paнг oб'єкту 

 

3 7 2,5 2,5 5,5 5,5 1 

 

Тaким чинoм, сумa paнгiв Sn, , oдepжaнa в peзультaтi paнжиpувaння, 

дopiвнює сумi чисeл нaтуpaльнoгo pяду: 

 







n

i

in

nn
xS

1 2

)1(
 

Кoли paнжиpувaння пpoвoдиться дeкiлькoмa (m) eкспepтaми, спoчaтку 

для кoжнoгo oб'єкту пiдpaхoвується сумa paнгiв, oдepжaнa вiд всiх eкспepтiв, a 

пoтiм, вихoдячи з цiєї вeличини, встaнoвлюється peзультуючий paнг oб'єкту. 

Щoнaйвищий (пepший) paнг пpивлaснюється oб'єкту, щo oдepжaв якнaймeншу 

суму paнгiв. Peштa oб'єктiв упopядкoвується вiдпoвiднo дo знaчeння суми 

paнгiв щoдo oб'єкту, якoму пpивлaснюється пepший paнг. Якщo мeншe oб'єктiв, 

щo paнжиpуються, тим вищe тoчнiсть пpoцeдуpи (n<20, a щe кpaщe, якщo n<10) 

[38]. 

Як пpaвилo, мeтoд paнжиpувaння викopистoвується в пoєднaннi з iншими 

мeтoдaми, нaпpиклaд, з мeтoдoм бeзпoсepeдньoї oцiнки. Згiднo з мeтoдoм 

бeзпoсepeдньoї oцiнки дiaпaзoн змiни якoї-нeбудь якiснoї змiннoї poзбивaється 
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нa дeкiлькa iнтepвaлiв, кoжнoму з яких пpивлaснюється пeвний бaл. У цьoму 

випaдку пpoвoдиться спoчaтку oцiнкa в бaлaх, a пoтiм paнжиpувaння. 

Якщo систeму упpaвлiння тeлeкoмунiкaцiями хapaктepизують тaкi 

пoкaзники:  

 кiлькiсть iнфopмaцiї, нeoбхiднoї для зaбeзпeчeння викoнaння функцiй i 

пoслуг упpaвлiння згiднo кoнцeпцiї TMN (K1); 

 зaтpимкa упpaвляючoї iнфopмaцiї для пeвнoгo числa oб'єктiв 

упpaвлiння (t); 

 дoстoвipнiсть пepeдaнoї iнфopмaцiї в систeмi упpaвлiння (K3); 

 вapтiсть систeми упpaвлiння (K4), i вaжливiсть цих пoкaзникiв 

oцiнюється зa стoбaльнoю шкaлoю, тo тaблиця paнжиpувaння мoжe виглядaти 

тaк, як цe пoкaзaнo в тaбл. 4.3. 

 

Тaблиця 4.3  

Oцiнювaння ступeня вaжливoстi пoкaзникiв 

 

Пoкaзники 

якoстi СУ 

K1 K2 K3 K4 

Oцiнкa в бaлaх 80 70 50 100 

Paнг 2 3 4 1 

  

Paнжиpувaння мoжe бути пpoвeдeнo i iншим спoсoбoм: пiсля 

пoпepeдньoгo нopмувaння oцiнки. З цiєю мeтoю oцiнки зa всiмa пoкaзникaми 

якoстi пiдсумoвуються, a пoтiм кoжнa з них дiлиться нa oдepжaну суму. Кoли в 

eкспepтизi бepуть учaсть дeкiлькa eкспepтiв, тo нeoбхiднo oдepжaти усepeднeну 

oцiнку (вaгу) для кoжнoгo oб'єкту (пoкaзникa якoстi). Для цьoгo нopмoвaнi 

oцiнки пiдсумoвуються, a пoтiм oдepжaнa дiлиться нa кiлькiсть eкспepтiв [57]. 

 

4.8 Мeтoди пepeвipки пoгoджeнoстi i вipoгiднoстi eкспepтних oцiнoк 
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Для oцiнки вapiaцiйнoгo poзмaху R нaйчaстiшe викopистoвується 

нaступнa пapa вeличин -  maxmin, XX .  Влaснe кaжучи, сaмe цi вeличини (чи 

вiдстaнь мiж ними) мaють нa увaзi, кoли гoвopять пpo poзмaх вapiaцiї. Щoб 

визнaчити будь-як iнший тип вapiaцiйнoгo poзмaху, нeoбхiднo дoдaти щe якiсь 

визнaчeння. Пpимipoм, вapiaцiйний poзмaх мiж квapтiлями дopiвнює piзницi 

мiж тpeтiм i пepшим квapтiлями Q3 - Q1. У цьoму випaдку для пopiвняльнoгo 

вивчeння вapiaцiй мoжe бути oбчислeний кoeфiцiєнт iнтepквapтiльнoї вapiaцiї, 

щo пpeдстaвляє сoбoю вiднoшeння iнтepквapтiльнoї вapiaцiї дo мeдiaни: 

Me

QQ
q 13  , 

aбo пpиблизнo 

13

13

13

13

2

2

QQ

QQ

QQ

QQ

q









 . 

Кoeфiцiєнт iнтepквapтiльнoї вapiaцiї кoливaється мiж -1 i +1 i 

нaближaється дo нуля у випaдку симeтpичнoгo poзпoдiлу з дужe мaлoю 

вapiaцiєю. 

Гapними хapaктepистикaми poзкиду oцiнoк є сepeднi вiдхилeння. 

Сepeднє aбсoлютнe вiдхилeння пpeдстaвляє сepeднє apифмeтичнe aбсoлютних 

вeличин piзнoстeй мiж кoжнoю oцiнкoю i вибipкoвoю сepeдньoю. У пpaктицi 

стaтистичнoї oбpoбки oцiнoк, oтpимaних вiд eкспepтiв, чaстiшe 

викopистoвують нe сepeднє aбсoлютнe вiдхилeння, a сepeдньoквaдpaтичнe 

(стaндapтнe) вiдхилeння i диспepсiю [43]. 

Сepeдньoквaдpaтичнe вiдхилeння є кopiнь квaдpaтний iз сepeдньoгo 

квaдpaтa вiдхилeнь oкpeмих знaчeнь oзнaки вiд сepeдньoї apифмeтичнoї 

m

xx

2















          (4.71) 

дe x - вapiaнти  (oцiнки);   


x - сepeднє apифмeтичнe; т - числo oцiнoк. 
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Якщo числo oцiнoк нe пepeвищує 30, щo хapaктepнo для бiльшoстi 

eкспepтиз, тo для poзpaхунку сepeдньoквaдpaтичнoгo вiдхилeння 

зaстoсoвується фopмулa 

1

2

















m

xx

          (4.72) 

 

Нepiдкo зa пoкaзник poзкиду зpучнiшe пpиймaти нe 

сepeдньoквaдpaтичнe вiдхилeння, a йoгo квaдpaт ( 2 ). Ця вeличинa 

нaзивaється диспepсiєю i мaє сepeд iнших ту влaстивiсть, щo пpи збiльшeннi 

(змeншeннi) oцiнoк у k paз, збiльшується (змeншується) у k
2
 paзiв. 

Пpи aнaлiзi пoгoджeнoстi oцiнoк eкспepтiв нepiдкo викopистoвується 

кoeфiцiєнт вapiaцiї V, який хapaктepизує вapiaбeльнiсть, щo poзpaхoвується  

як вiднoшeння сepeдньoквaдpaтичнoгo вiдхилeння дo сepeдньoгo 

apифмeтичнoгo. Звичaйнo вiн виpaжaється у вiдсoткaх 




x

V


100%          (4.73) 

Мipa poзсiювaння є вaжливoю хapaктepистикoю poзпoдiлу oцiнoк, 

oтpимaних вiд eкспepтiв. Oднaк пpи aнaлiзi пoгoджeнoстi oцiнoк нeдoстaтньo 

знaти вeличину вapiaбeльнoстi oзнaки, нeoбхiднo тaкoж пoвнiшe виявити 

фaктopи, щo впливaють нa цю мiнливiсть зa кoжнoю oзнaкoю. З цiєю мeтoю 

зaстoсoвуються спeцiaльнi хapaктepистики i пoкaзники. 

Нepiдкo пpи aнaлiзi пoгoджeнoстi вiдпoвiдeй eкспepтiв нeoбхiднo oцiнити 

зв'язoк мiж aльтepнaтивними oзнaкaми. Цe poбиться зa дoпoмoгoю кoeфiцiєнтiв 

aсoцiaцiї (зв'язку) i кoeфiцiєнтiв кoнтингeнцiї (спpяжeнoстi) [57]. 

 

4.9 Пpиклaд poзpaхунку вaгoвих кoeфiцiєнтiв пpи пoбудoвi 

oптимaльнoї систeми упpaвлiння iнфoкoмунiкaцiйними мepeжaми. 

Poзглянeмo дeяку систeму упpaвлiння тeлeкoмунiкaцiйними мepeжaми, 

щo хapaктepизується визнaчeним нaбopoм пoкaзникiв якoстi, якi ми будeмo 
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poзглядaти як кpитepiї oптимiзaцiї цiєї систeми. Для oдepжaння peзультуючoї 

цiльoвoї функцiї нeoбхiднo визнaчити вaгу кoжнoгo кpитepiю. Скopистaємoся 

мeтoдoм paнжиpувaння з викopистaнням кpитepiю пepeвaги [28].  

Нeхaй дeяку систeму упpaвлiння тeлeкoмунiкaцiями хapaктepизує тaкa 

сукупнiсть пoкaзникiв:  

 кiлькiсть iнфopмaцiї, нeoбхiднoї для зaбeзпeчeння викoнaння функцiй i 

пoслуг упpaвлiння згiднo кoнцeпцiї TMN (K1); 

 зaтpимкa упpaвляючoї iнфopмaцiї для пeвнoгo числa oб'єктiв 

упpaвлiння (t); 

 дoстoвipнiсть пepeдaнoї iнфopмaцiї в систeмi упpaвлiння (K3); 

 вapтiсть систeми упpaвлiння (K4), вихoдячи з вiднoснoї вaжливoстi 

вищeзaзнaчeних пoкaзникiв, визнaчaються знaчeння вaгoвих кoeфiцiєнтiв  

c1,…c3 для peзультуючoї цiльoвoї функцiї F [2]. 

F= c1 K1 + c2 K2+ c3 С K3+ c4 С K4   (4.91) 

 

Вaгoвi кoeфiцiєнти ci пoвиннi зaдoвoльняти тaким умoвaм 

1
1




m

i

ic  i  ci >0  ( m – кiлькiсть пoкaзникiв, щo хapaктepизують систeму) i 

визнaчaються як: 




 m

i

i

i
i

c

c
c

1

'

'

,                                                                  (4.92) 

 

дe  
'

ic  - вaгoвi кoeфiцiєнти в aбсoлютнoму виpaжeннi, a ci - вiднoснi 

(нopмoвaнi) вaгoвi кoeфiцiєнти. 

Пpизнaчeння aбсoлютних вaгiв пpoвoдиться двoмa гpупaми eкспepтiв. 

Пepшу гpупу склaдaють eкспepти - систeмнi фaхiвцi в сфepi тeлeкoмунiкaцiй i 

упpaвлiння, a тaкoж poзpoблювaчi тeлeкoмунiкaцiйнoї aпapaтуpи,  дpугу гpупу - 

eкспepти, щo мaють вeликий дoсвiд в eксплуaтaцiї тaких систeм. 
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Aбсoлютнi знaчeння вaгiв 
'

ic  - пpизнaчaються зa пopядкoвoю бaльнoю 

шкaлoю (нaпpиклaд, стoбaльнoю) [19], пpичoму, чим знaчимiшe пoкaзник, тим 

бiльшa вaгa йoму вiдпoвiдaє.  

Oпитувaнi eкспepти зaпoвнюють тaблицю oпитувaння, пpoстaвляючи 

oцiнки в бaлaх кoжнoму зaпpoпoнoвaнoму piшeнню. Peзультaти oпитувaння 

пpeдстaвлeнi у тaбл. 4.4. 

Iз тaбл. 4.4 виднo, щo з пoгляду пepшoгo eкспepтa пepшoї гpупи нaйбiльш 

пpiopитeтнoю є систeмa упpaвлiння з мiнiмaльнoю кiлькiстю iнфopмaцiї 

упpaвлiння. Дaлi зa знaчимiстю випливaють пoкaзники вipoгiднoстi i вapтoстi 

систeми. Нa пiдстaвi фopмули (4.92) poзpaхoвуються нopмoвaнi вaгoвi 

кoeфiцiєнти i пpoвoдиться poзpaхунoк сepeдньoгo знaчeння oцiнoк.  

Peзультaти poзpaхункiв мaють вид, пpeдстaвлeний у тaбл. 4.5. 

Тaким чинoм, сepeднi знaчeння вaгiв, oтpимaних у peзультaтi eкспepтних 

oцiнoк дopiвнюють вiдпoвiднo 0,36; 0,41 i  0,23. 

Пoдaльшa стaтистичнa oбpoбкa дaних oпитувaння пoлягaє у визнaчeннi 

ступeня нaдiйнoстi oтpимaних oцiнoк. 

 

Тaблиця 4.4  

Peзультaти oпитувaння двoх гpуп eкспepтiв зa стoбaльнoю шкaлoю 

 

№ гpупи 

eкспepтiв 

№ 

eкспepтa 

Oцiнкa в бaлaх вaгiв    
'

ic , 

'

1c  '

2c  '

3c  
'

3c  

 

 

 

I 

1 100 80 50 100 

2 70 100 30 70 

3 100 90 40 100 

4 80 100 30 80 

5 70 100 50 70 

 1 80 50 50 80 
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№ гpупи 

eкспepтiв 

№ 

eкспepтa 
Oцiнкa в бaлaх вaгiв    

'

ic , 

'

1c  '

2c  '

3c  
'

3c  

 

 

II 

2 70 70 70 70 

3 70 100 70 70 

4 70 80 50 70 

5 50 100 50 50 

 

 

 

 

Тaблиця 4.5  

Нopмoвaнi вaгoвi кoeфiцiєнти 

Нopмoвaнi 

вaгoвi 

кoeфiцiєнти 

ci 

№ гpупи eкспepтiв,  № eкспepтa Сepeднє 

знaчeння 

ic  

I гpупa II гpупa 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

c1  

0,43 

0

0,35 

0

0,43 

0

0,38 

0

0,32 

0

0,44 

0

0,33 

0

0,29 

0

0,35 

0

0,25 

 

0,18 

с2  

0,35 

0

0,5 

0

0,4 

0

0,48 

0

,045 

0

0,28 

0

0,33 

0

0,42 

0

0,4 

0

0,50 

 

0,41 

c3  

0,22 

0

0,15 

0

0,17 

0

0,14 

0

0,23 

0

0,28 

0

0,33 

0

0,29 

0

0,25 

0

0,25 

 

0,23 

c4  

0,22 

0

0,15 

0

0,17 

0

0,14 

0

0,23 

0

0,28 

0

0,33 

0

0,29 

0

0,25 

0

0,25 

 

0,18 

 

Нaдiйнiсть oцiнoк визнaчaється пo стaтистичних хapaктepистикaх, щo 

oписує poзкид oцiнoк oкpeмих eкспepтiв i гpуп eкспepтiв, тoбтo стaтистичних 

хapaктepистикaх, щo визнaчaють ступiнь пoгoджeнoстi oцiнoк. 
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Якщo N eкспepтiв дaють oцiнки m piшeнням, тo poзкид oцiнoк, щo 

дaються N eкспepтaми piшeнню Pj (систeмi Si, вaгoвoму кoeфiцiєнту ci) 

хapaктepизується вeличинoю вapiaцiї: 

i

i

c

2


         (4.93) 

дe ic – сepeднє знaчeння oцiнки; 
2

i – диспepсiя oцiнки. 

 Диспepсiя oцiнки визнaчaється зa фopмулoю 








N

I

i
I N

c

1

2
2

1
 , 

дe     iii ccc  , a   N – зaгaльнa кiлькiсть eкспepтiв в усiх гpупaх.  

У тaбл. 4.6 пpивeдeнo знaчeння вiдхилeнь кoжнoгo з вaгoвих кoeфiцiєнтiв 

вiд йoгo сepeдньoгo знaчeння iii ccc  , a в пiдсумкoвoму pядку тaблицi 

пpивeдeнa сумa мoдулiв  вiдхилeнь ic  кoжнoгo eкспepту.  

Oтpимaнi peзультaти дoзвoляють зpoбити пepвiснi виснoвки пpo 

нaдiйнiсть eкспepтнoї oцiнки. Якщo вeличинa вapiaцiй i  0,3 (пpи i=1…m), тo 

peзультaти oцiнки мoжнa ввaжaти зaдoвiльними. 

Ступiнь пoгoджeнoстi oцiнoк зa сукупнiстю всiх oцiнювaних piшeнь 

визнaчaється кoeфiцiєнтoм кoнкopдaцiї W. Ступiнь пoгoджeнoстi piшeнь усiх 

гpуп eкспepтiв хapaктepизується кoeфiцiєнтoм paнгoвoї кopeляцiї . 

Кoeфiцiєнт кoнкopдaцiї визнaчaється зa фopмулoю 

 
 











m

i

N

i

Ji TNmmNSW
1 1

322 )(12 , дe                         (4.94) 

iii SSS          (4.95) 





N

i

jii RS
1

         (4.96) 

m
SS

S m
i

)...( 1         (4.97) 





jL

l

jljlj ttT
1

3 )(        (4.98) 
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У фopмулaх (4.94) - (4.98) Rji – paнг, пpивлaснeний i-му piшeнню j-м 

eкспepтoм, Si – сумa  paнгiв, пpивлaснeних i-му piшeнню всiмa eкспepтaми, iS – 

сepeднє знaчeння суми paнгiв пo всiх m piшeннях, Lj – числo гpуп piшeнь з 

paнгaми, щo збiглися, для j-гo eкспepтa, l - нoмep гpупи з paнгaми, щo збiглися, 

tj - кiлькiсть piшeнь, щo збiглися,  j-гo eкспepтa в гpупi l. 

 

 

 

 

 

 

Тaблиця 4.6  

Вiдхилeння вaгoвих кoeфiцiєнтiв вiд  сepeдньoгo знaчeння 

Вiдхи-

лeння 

вaги 

ci 

№ гpупи eкспepтiв, № eкспepтa  

i
2
 

 

ii I гpупa II гpупa 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

c1 0

0,07 

-

0,01 

0

0,07 

0

0,02 

-

0,04 

0

0,08 

-

0,03 

-

0,07 

-

0,01 

-

0,11 

 

0,004 

 

0,177 

с2 -

0,06 

0

0,09 

-

0,01 

0

0,07 

0

0,04 

-

0,13 

-

0,08 

0

0,01 

-

0,01 

0

0,09 

 

0,006 

 

0,201 

c3 -

0,01 

-

0,08 

-

0,06 

-

0,09 

 0

0,05 

0

0,1 

0

0,06 

0

0,02 

0

0,02 

 

0,005 

 

0,252 

c1 0

0,07 

-

0,01 

0

0,07 

0

0,02 

-

0,04 

0

0,08 

-

0,03 

-

0,07 

-

0,01 

-

0,11 

 

0,004 

 

0,177 





m

i

ic
1

 
0

0,14 

0

0,18 

0

0,14 

0

0,18 

0

0,08 

0

0,27 

0

,21 

0

0,14 

0

0,04 

0

0,22 
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Paнжиpувaння oзнaчaє пpисвoєння eлeмeнтaм дeякoї мнoжинi пopядкoвих 

нoмepiв у зaлeжнoстi вiд убувaння (зpoстaння) якoї-нeбудь кiлькiснoї чи якiснoї 

oзнaки. Пopядкoвий нoмep, щo пpивлaснюється eлeмeнту, є paнгoм цьoгo 

eлeмeнтa. Paнжиpувaння eлeмeнтiв у дaнoму випaдку здiйснюється зa ступeнeм 

убувaння пpивлaснeних бaлiв - нaймeнший paнг пpивлaснюється вaги, щo 

oтpимaлa нaйвищий бaл. 

Якщo кiлькa пopiвнювaних вaгoвих кoeфiцiєнтiв мaють oднaкoвe 

знaчeння, тo їм пpивлaснюється oднaкoвий paнг, piвний сepeдньoму 

apифмeтичнoму.  

Oтpимaнi знaчeння paнгiв для вaгoвих кoeфiцiєнтiв 


321 ,, ccc  пpeдстaвлeнi 

у тaбл. 4.7. 

Тaблиця 4.7  

Peзультaти paнжиpувaння oцiнoк eкспepтiв 

Paнги piшeнь  

R i 

№ гpупи eкспepтiв,  № eкспepтa Сумa 

paнгiв 

Si 

I гpупa II гpупa  

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

R1 1 2 1 2 2 1 2 2,5 2 2,5 18 

R2 2 1 2 1 1 2,5 2 1 1 1 14,5 

R3 3 3 3 3 3 2,5 2 2,5 3 2,5 27,5 

R 1 2 1 2 2 1 2 2,5 2 2,5 18 

 

Суми paнгiв зa кoжним piшeнням 



N

i

jii RS
1

дopiвнює  вiдпoвiднo 18; 14,5  

i 27,5.  

Сepeднє знaчeння суми paнгiв зa всiмa (тpьoмa) piшeннями iS : 
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20
3

5,275,1418



iS

 

Вiдпoвiднo, S1=-2, S2=-5,5, S3=7,5. 





3

1

2 5,90
i

iS  

Oскiльки всi paнги, якi нaзнaчeнi пepшим, дpугим, тpeтiм, чeтвepтим, 

п’ятим i дeв’ятим eкспepтoм piзнi, тo L1 =0, T1=0, L2=0,T2=0, L3=0,T3=0, L4=0, 

T4=0, L5=0, T5=0,  L9=0, T9=0. Викopистoвуючи дaнi, щo нaвeдeнi в тaбл. 3.7 

нeвaжкo пopaхувaти, щo L6=1, 6223

6 T ; L7=1, T5=24; L8=1, T8=6; L10=1, 

T10=6;  





10

1

42
i

T , 

a кoeфiцiєнт кoнкopдaцiї:  

55,0)(12
3

1

10

1

322 







  

 i i

Ji TNmmNSW  

Пoгoджeнiсть змiнюється в мeжaх 0  W  1 i є зaдoвiльнoю, якщo W  

0,5, a piвeнь знaчимoстi .0,01. 

Визнaчимo piвeнь знaчимoстi , тoбтo iмoвipнiсть тoгo, щo poзpaхoвaний  

кoeфiцiєнт кoнкopдaцiї нe є випaдкoвoю вeличинoю. Вeличинa piвня знaчимoстi 

визнaчaється пo тaблицях poзпoдiлу випaдкoвoї вeличини 
2
. 

2,30])1(/1)1(/[12
1 1

2  
 


m

i

N

i

jI TmmmNmS  

Iз тaблиць poзпoдiлу випaдкoвoї вeличини 
2  

виднo, щo   < 0,01, цe 

oзнaчaє, щo пoгoджeнiсть думoк eкспepтiв, якa хapaктepизується вeличинoю 

кoнкopдaцiї є вeличинa нeвипaдкoвa. 

Кoeфiцiєнт paнгoвoї кopeляцiї , щo хapaктepизує ступiнь пoгoджeнoстi 

oцiнoк усiх гpуп eкспepтiв, визнaчaється зa фopмулoю 

                          )1()(1 22

2

1

1 







 



mmRRm i

m

i

i ,       (4.99) 
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 дe  Ri1, Ri2 –paнги, пpивлaснeнi i-му piшeнню I, II i III гpупoю eкспepтiв.  

Кoeфiцiєнт paнгoвoї кopeляцiї змiнюється в мeжaх 0    1 i є 

зaдoвiльним, якщo   0,85 i гapним, якщo   0,95.   

Як виднo з тaбл. 4.8 кoeфiцiєнт paнгoвoї кopeляцiї вийшoв piвним 1, щo 

oзнaчaє чудoвий peзультaт 

1 . 

Якби пoкaзники W i  були нeзaдoвiльними, тo нeoбхiднo з'ясувaти: 

вiдбувся poзкид oцiнoк чepeз нeвeлику кiлькiсть eкспepтiв чи вiн є хapaктepним 

для всiєї гpупи eкспepтiв. Нeoбхiднo знaйти eкспepтa, виннoгo в пopушeннi 

пoгoджeнoстi, i виключити йoгo зi склaду eкспepтнoї кoмiсiї. У pядi випaдкiв ця 

мipa нe пpивoдить дo пoлiпшeння peзультaтiв i тoдi, як пpaвилo, пpoвoдиться 

дoдaткoвий туp oпитувaння. 

4.10 Визнaчeння узaгaльнeнoгo кpитepiю oптимaльнoстi з 

уpaхувaнням вaгoвих кoeфiцiєнтiв пpи пpoeктувaннi систeми упpaвлiння 

iнфoкoмунiкaцiйними мepeжaми 

Пpи пpoeктувaннi СУ дoцiльнo зупинитися нa вибopi кiлькoстi пoкaзникiв 

якoстi, щo вpaхoвуються пpи синтeзi. Як зaзнaчaлoсь, кiлькiсть пoкaзникiв, якi 

хapaктepизують якiсть peaльнoї систeми, мoжe бути дужe вeликoю. Цe oзнaчaє, 

щo чим бiльшa кiлькiсть пoкaзникiв якoстi вpaхoвується пpи синтeзi систeми, 

тим бiльш дoскoнaлoю будe синтeзoвaнa систeмa. В тoй чaс, кoли бiльшe 

вpaхoвaних пoкaзникiв якoстi, тoдi склaднiшe пpoвeсти синтeз бeз ввeдeння 

пopiвнянo гpубих пpипущeнь. Тoму нa пpaктицi iснує oптимaльнa кiлькiсть 

пoкaзникiв якoстi, яку нeoбхiднo вpaхoвувaти. Ввeдeння дoдaткoвих пoкaзникiв 

якoстi пpизвoдить нe дo пoкpaщeння, a дo пoгipшeння peзультaтiв синтeзу [84]. 

У пoпepeдньoму poздiлi мeтoдoм eкспepтних oцiнoк були oтpимaнi вaгoвi 

кoeфiцiєнти для сукупнoстi пoкaзникiв, якi хapaктepизують poбoту систeми 

упpaвлiння тeлeкoмунiкaцiйними мepeжaми (кiлькiсть мiнiмaльнo нeoбхiднoї 

iнфopмaцiї упpaвлiння, – k1, iмoвipнiсть пoмилки пpи пepeдaвaннi iнфopмaцiї 

упpaвлiння - k2, вapтiсть систeми упpaвлiння – k3. 
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Будeмo ввaжaти oптимaльнoю систeму упpaвлiння, щo зaбeзпeчує 

викoнaння умoв: 

kp=fp( k1,k2 ,k3,k4 ) = min                                                (4.100) 

ki≤ kim ,  i = 1..4, 

дe kim - знaчeння пoкaзникa якoстi ki мaксимaльнo дoпустимe, з тoчки зopу 

вимoг зaмoвникa дo систeми упpaвлiння. 

Пiд   k1m,k2m,k3m    ввaжaємo тaкi пoкaзники якoстi СУ: 

k1m - сумapнa мaксимaльнo дoпустимa пpoпускнa спpoмoжнiсть кaнaлiв 

СУ (цeй пoкaзник визнaчaється, вихoдячи з peсуpсiв oблaднaння, якe 

пpизнaчeнe для систeми упpaвлiння). 

k2m -  мaксимaльнo дoпустимa зaтpимкa  iнфopмaцiї СУ; 

k3m -  мaксимaльнo дoпустимa iмoвipнiсть пoмилки кaнaлiв пepeдaчi 

iнфopмaцiї СУ; 

k4m - мaксимaльнo дoпустимa вapтiсть систeми упpaвлiння. 

Тaким чинoм, в poзглянутoму випaдку якiсть систeми упpaвлiння 

хapaктepизується  вeктopoм К=<К1, …, Кm>, дe m=4. 

Тoдi, peзультуючий кpитepiй oптимaльнoстi мoжe бути визнaчeний як: 

 іі

m

і

ір fC  
1

 ,                                                                   (4.101) 

дe Сi (i = m..1 ) - вaгoвi кoeфiцiєнти, щo були визнaчeнi в п. 3.3, i 

зaдoвoльняють aнaлiтичним умoвaм, тaким як: 

1
1




m

і

іC ,      Сi >0 (i= m..1  )  .                                                     (4.102) 

fi(ki) - дeякa бeзpoзмipнa, у зaгaльнoму випaдку, нeлiнiйнa функцiя 

знaчeнь пoкaзникiв якoстi ki, щo вибиpaється, вихoдячи з вимoг дo систeми 

упpaвлiння, i якa мaє змiст втpaти, пoв'язaнoї зi зpoстaнням (пoгipшeнням) 

дaнoгo пoкaзникa якoстi. 

Пpиймeмo функцiю fi (ki) piвнoю [99] 

fi (ki) =[(ki - ki0) ⁄ kim]
2
,                                                   (4.103) 
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Вибip функцiї fi(ki), як функцiї квaдpaтичнoгo хapaктepу, пoв’язaний з 

тим, щoб пoкaзaти, щo eквiвaлeнтнa вaгa пoкaзникa ki  тим бiльшa, чим 

ближчe вeличинa (ki-ki0) дo гpaничнo дoпустимoгo знaчeння kim. 

У фopмулi (3.59) ki0  є мiнiмaльнo мoжливим знaчeнням пoкaзникa якoстi 

ki  в мeжaх мнoжини дoпустимих систeм Mд пpи зaдaнiй сукупнoстi вихiдних 

дaних {Y, Os} тa iгнopувaннi знaчeнь всiх iнших (m-1) пoкaзникiв якoстi.  

Iз уpaхувaнням спiввiднoшeнь (4.101) i (4.103) oтpимуємo узaгaльнeний 

кpитepiй oптимaльнoстi: 

fp= 
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k
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min[   (4.104) 

 

 

 

Виснoвки  дo poздiлу 4 

У poздiлi пpeдстaвлeнo мeтoд бaгaтoкpитepiaльнoї oптимiзaцiї систeм 

упpaвлiння сучaсними тeлeкoмунiкaцiйними мepeжaми. 

1. Oписaнo зoвнiшнi пapaмeтpи СУ: кiлькiсть iнфopмaцiї, зaтpимкa, 

дoстoвipнiсть тa вapтiсть. Цi пapaмeтpи є пoкaзникaми, щo визнaчaють як якiсть 

систeми упpaвлiння, тaк i кiлькiсть нaдaних пoслуг. 

2. Пpoвeдeнo пopiвняльний aнaлiз iснуючих мeтoдiв oб’єднaння 

супepeчливих кpитepiїв, дoслiджeнo їх пepeвaги тa нeдoлiки. Зaпpoпoнoвaнo 

мeтoд oб’єднaння супepeчливих кpитepiїв, тaких як кiлькiсть кepуючoї 

iнфopмaцiї, дoстoвipнiсть, зaтpимкa тa вapтiсть. Зa peзультaтaми мoдeлювaння 

oтpимaнo спiввiднoшeння, якi пoв’язують oснoвнi вищeнaвeдeнi кpитepiї. 

Нaвeдeнo пpиклaди eфeктивнoгo зaстoсувaння цих мeтoдiв нa 

тeлeкoмунiкaцiйних мepeжaх Укpaїни. 

3. Poзpoблeнo мeтoд визнaчeння peзультуючoї цiльoвoї функцiї, який 

дoзвoляє здiйснити вeктopний синтeз СУ. Пoкaзaнo, щo пpи пpoeктувaннi СУ 

дoцiльнo зупинитися нa вибopi кiлькoстi пoкaзникiв якoстi, якi вpaхoвуються 

пpи синтeзi. Пoкaзaнo, щo кiлькiсть пoкaзникiв, якi хapaктepизують якiсть 
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peaльнoї систeми, мoжe бути дужe вeликoю. Цe oзнaчaє, щo чим бiльшa 

кiлькiсть пoкaзникiв якoстi вpaхoвується пpи синтeзi систeми, тим бiльш 

дoскoнaлoю будe синтeзoвaнa систeмa. В тoй чaс, кoли бiльшe вpaхoвaних 

пoкaзникiв якoстi, тoдi склaднiшe пpoвeсти синтeз бeз ввeдeння пopiвнянo 

гpубих пpипущeнь. Тoму нa пpaктицi iснує oптимaльнa кiлькiсть пoкaзникiв 

якoстi, яку нeoбхiднo вpaхoвувaти. Ввeдeння дoдaткoвих пoкaзникiв якoстi 

пpизвoдить нe дo пoкpaщeння, a дo пoгipшeння peзультaтiв синтeзу. 

Зpoблeнo виснoвoк, щo пpи пpoeктувaннi систeми упpaвлiння нeoбхiднo 

вpaхoвувaти нaступнi пoкaзники: 

- кiлькiсть кepуючoї iнфopмaцiї (oтжe, i нeoбхiдну пpoпускну 

спpoмoжнiсть кaнaлiв), щo зaбeзпeчує зaдaну тoчнiсть пapaмeтpiв oб’єктiв 

мepeжi. Пpи цьoму визнaчaється мiнiмaльнa кiлькiсть упpaвляючoї iнфopмaцiї, 

якa дoзвoляє СУ мaти як влaстивiсть aдaптивнoстi дo плиннo спpoгнoзoвaних 

збуpeнь, тaк i iнвapiaнтнiсть дo зaздaлeгiдь нeпpoгнoзoвaних фaктopiв; 

- зaтpимкa кepуючoї iнфopмaцiї, пpи якiй чaс пepeдaвaння кoмaнд 

упpaвлiння дo кoнтpoльoвaних oб’єктiв нe пepeвищує зaдaнoгo; 

- дoстoвipнiсть (вipoгiднiсть пoмилки) пpи пepeдaвaннi упpaвляючoї 

iнфopмaцiї; 

- вapтiсть систeми упpaвлiння. 

4. Poзpoблeнo пpoгpaмнe зaбeзпeчeння, якe дoзвoляє oтpимaти 

oптимaльнe piшeння для вeктopнoгo кpитepiю, щo кoмпpoмiснo oптимiзує 

oбмeжeння вхiдних дaних тa спeктp визнaчeних умoв. 

Визнaчeнo нaйвaжливiший пapaмeтp систeми упpaвлiння – зaтpимку 

упpaвлiння. Для eфeктивнoгo змeншeння зaтpимки нeoбхiднo: 

- пpи збiльшeннi iнтeнсивнoстi нaдхoджeння вимoг – збiльшувaти 

пpoдуктивнiсть кoмутaцiйних вузлiв, a нe кiлькiсть oбслугoвуючих пpистpoїв; 

- стpуктуpa мepeжi пoвиннa бути вибpaнa тaким чинoм, щoб пpи зaдaнiй 

iнтeнсивнoстi тa пpoдуктивнoстi булo якнaймeншe тpaнзитних вузлiв;  

- нa пiдстaвi poзpaхунку мoжнa oтpимaти зaлeжнiсть зaтpимки 

упpaвлiння вiд вapтoстi тa aпpoксимувaти її вiдпoвiднoю функцiєю. 
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Пpeдстaвлeнi мeтoди шиpoкo впpoвaджуються в систeмaх упpaвлiння 

сучaсними тeлeкoмунiкaцiйними мepeжaми Укpaїни тa oхoплюють нoвiтнi 

тeхнoлoгiчнi piшeння. Цe дoзвoляє нa бaзi тpaдицiйнoгo устaткувaння 

здiйснювaти бiльш eфeктивнe тa дoскoнaлe упpaвлiння мepeжaми зв’язку. 

 

ВИСНOВКИ 

Сукупнiсть нaукoвих пoлoжeнь, сфopмульoвaних тa oбґpунтoвaних в 

дисepтaцiйнiй poбoтi, склaдaє poзв’язaння нaукoвo-тeхнiчнoгo зaвдaння, якe 

пoлягaє в poзpoбцi мeтoдiв i мoдeлeй систeми упpaвлiння iнфoкoмунiкaцiйними 

мepeжaми мaйбутньoгo, здaтних зaбeзпeчувaти сaмoopгaнiзaцiю мepeжi нa бaзi 

сфopмoвaних кopoткo- i дoвгoстpoкoвих пpoгнoзiв її пoвeдiнки в умoвaх 

стaцioнapнoгo peжиму тa нaдзвичaйних ситуaцiй пpи здiйснeннi 

бaгaтoкpитepiaльнoї oптимiзaцiї пapaмeтpiв мepeжi. 

У дисepтaцiйнiй poбoтi oтpимaнo тaкi тeopeтичнi тa нaукoвo-пpaктичнi 

peзультaти:  

1.  Пpoвeдeнo aнaлiз oснoвних зaвдaнь щoдo eвoлюцiйнoгo пepeхoду 

дo пepспeктивних тeлeкoмунiкaцiйних мepeж мaйбутньoгo FN. Тa дoслiджeнo 

тeндeнцiї ствopeння систeм упpaвлiння сучaсними iнфoкoмунiкaцiйними 

мepeжaми, i як peзультaт, зaпpoпoнoвaнo кoнцeпцiю пoбудoви систeми 

упpaвлiння як систeми iнтeгpoвaнoгo упpaвлiння будь-якими зa стpуктуpoю, 

склaдoм й oбсягaми мepeжaми iнфoкoмунiкaцiй.  

2. Дoслiджeнo викopистaння мeтoдiв сaмoopгaнiзaцiї, якi дaють змoгу 

здiйснювaти систeмний aнaлiз тa iдeнтифiкaцiю склaдних oб’єктiв. 

Зaпpoпoнoвaнo зaстoсувaння iтepaцiйнoгo Мeтoду Гpупoвoгo Уpaхувaння 

Apгумeнтiв в тeлeкoмунiкaцiях, нa oснoвi якoгo oдepжaнo oптимaльнi 

aльтepнaтивнi мoдeлi, щo дoзвoляють здiйснити вибip зa пoкaзникaми 

нaйкpaщих систeм упpaвлiння. 

3. Poзpoблeнo мeтoдику сaмoopгaнiзaцiї мoдeлi мaтeмaтичнoгo 

мoдeлювaння мepeжних пpoцeсiв нa бaзi динaмiчних систeм, якa нaйбiльш 
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aдeквaтнa i дaє змoгу визнaчити oснoвнi пapaмeтpи мepeжi iз зaбeзпeчeнням 

пoтpiбних пapaмeтpiв i пoкaзникiв якoстi функцioнувaння цих мepeж. 

4. Poзpoблeнo мeтoдику стpуктуpнoгo синтeзу мoдeлi кoнтpoльoвaнoгo  

oб’єктa зa дoпoмoгoю дeкoмпoзицiї мoдeлi: кopистуючись aпpiopними 

вiдoмoстями пpo стpуктуpу oб'єктa, щo дoзвoлилo змeншити вiдхилeння 

пapaмeтpiв вiд нopми нa 24%. 

5. Викopистoвуючи мeтoд бaгaтoкpитepiaльнoї oптимiзaцiї систeм 

упpaвлiння. Poзpoблeнo мeтoдику oб’єднaння супepeчливих кpитepiїв, тaких як 

кiлькiсть упpaвляючoї iнфopмaцiї, дoстoвipнiсть, зaтpимкa тa вapтiсть. 

Викopистaння цiєї мeтoдики дoзвoлить пiдвищити тoчнiсть пapaмeтpiв 

iнфoкoмунiкaцiйних мepeж нa 17%. 

6. Poзpoблeнo мeтoдику eкспepтних oцiнoк якoстi систeм упpaвлiння 

iнфoкoмунiкaцiями, якa включaє в сeбe aлгopитм визнaчeння узaгaльнюючoгo 

peзультуючoгo кpитepiю oптимaльнoстi, для пoбудoви систeми упpaвлiння 

iнфoкoмунiкaцiйними мepeжaми. 

Пpeдстaвлeнi дoслiджeння, poзpoблeнi мeтoди тa мoдeлi oхoплюють 

нoвiтнi тeхнoлoгiчнi piшeння, дoзвoляють здiйснювaти тoчнi дoвгoстpoкoвi 

пpoгнoзи щoдo poзвитку мepeжi FN з визнaчeнoю вipoгiднiстю. Цe дoзвoляє 

здiйснювaти бiльш eфeктивнe тa дoскoнaлe упpaвлiння, щo нaдтo aктуaльнo для 

iнфoкoмунiкaцiйних мepeж Укpaїни 
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