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Актуальність теми дисертації

Надійність функціонування такої складної системи як телекомунікаційна 
мережа залежить від великої кількості складових, що обумовлені 
різноманітністю і відмінністю у надійністю елементів, складністю топології 
та поширеністю зв’язків між ними, обмеженістю ресурсів, слабким 
резервуванням і низькими показниками у масштабованості її. З іншого боку 
зростання попиту на нові послуги при постійному збільшенні кількості 
користувачів, вимог до якості їх надання, обсягів передавання повідомлень -  
висувають нові вимоги перед мережами.

Аналіз тенденцій побудови мереж майбутнього вказує на необхідність 
удосконалення сучасних систем управління, які на основі постійного 
моніторингу стану обладнання дозволять в обмежений час здійснити надійне 
керування та перерозподіл ресурсів для забезпечення виконання вимог 
користувачів, планування та проектування мереж, опираючись на ймовірні 
показники і тенденції розвитку складових мереж.

При цьому аналіз, синтез і оптимізація систем управління мережами 
залежить від раціонального вибору показників ефективності (якості), 
підвищення яких набуває важливе, першочергове значення.

Тому тема дисертаційної роботи, яка присвячена розробці методики 
підвищення показників якості системи управління телекомунікаційними 
мережами на базі теорії надійності є, безперечно, актуальною.

В дисертаційній роботі розглянуто широке коло питань пов’язаних із 
аналізом методів побудови системи управління гетерогенною 
телекомунікаційною мережею із урахуванням перспектив її розвитку.

З метою виконання дослідження для аналізу запропоновано 
математичну модель процесу функціонування системи управління 
телекомунікаційною мережею та визначено її зв’язки із показниками 
надійності мережі. У якості моделі обрано операторну модель, що дозволяє 
ефективно застосовувати адаптивні алгоритми роботи системи управління із
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подальшою оцінкою надійності мереж при відмові окремих елементів за 
різним типом, класів елементів за функціональним призначенням і мережі в 
цілому.

На основі дослідження ймовірності процесів у мережах, пов’язаних із 
відмовами обладнання, розроблено методику їх прогнозування у роботі 
різних класів програмно-апаратних засобів, яка передбачає збір та обробку 
вихідних даних за моніторингом стану елементів мережі.

Наслідком проведених досліджень запропонована методика і алгоритм 
збору, обробки вихідних даних, а результатом складання таблиць для оцінки 
та прогнозування стану елементів та формування бази даних по набору 
статистичної інформації, що стають вхідними даними методики і основою 
для прийняття рішення виконавчою системою по керуванню елементами 
мережі у автоматизований спосіб.

Рекомендації щодо застосування показників якості систем управління є 
основою до удосконалення самої концепції мереж майбутнього на основі 
розгляду і прогнозування ступеня підвищення вимог сучасності.

Загальна характеристика дисертаційної роботи

Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 148 
сторінок друкованого тексту, у тому числі містить 52 рисунка, 16 таблиць, 5 
сторінок документів, що підтверджують впровадження результатів 
досліджень в НДР та навчальний процес. Список використаних джерел 
містить 111 найменувань.

Мета дисертаційної роботи полягає в підвищенні показників якості 
системи управління телекомунікаційними мережами на базі теорії надійності 

О б’єктом дослідження є процес підвищення показників якості систем 
управління гетерогенною телекомунікаційною мережею, а предметом 
дослідження -  показники якості системи управління цією мережею, серед 
яких головними визначені надійність та відмовостійкість.

У вступі після обгрунтування актуальності роботи, логічно 
сформульовано мету і перераховано завдання дослідження, викладено 
основні наукові та практичні результати, здобуті в роботі, а також основні 
положення, що виносяться на захист.

Перший розділ присвячено аналізу вимог до систем управління, що 
диктуються загальною концепцією побудови телекомунікаційної мережі 
майбутнього -  FN.

Для забезпечення комплексного вирішення проблем управління 
відповідною системою, проаналізовано випадковість появи заявок на 
обслуговування; тенденції потреб у надійному, безвідмовному управлінні 
взаємодіючих, інтегрованих телекомунікаційних мереж різних операторів; 
збільшенні попиту на різноманітні високоякісні послуги телекомунікацій. 
Визначено головну функціональну направленість роботи систем управління, 
яка включає моніторинг стану елементів мережі, збір та обробку даних, 
накопичення їх, прогнозування відмов та формування керуючої інформації.



Дослідження, проведені у другому розділі, базуються на елементах 
теорії надійності і оцінки цієї властивості елементів та методів забезпечення 
її завдяки ефективності управління мережею.

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

Визначено, що етапи та алгоритм розрахунку надійності і 
відмовостійкості мережі може бути змінено, завдяки вимогам адаптації 
системи управління під обрану модель мережі, наведено приклади.

Результатом подальших досліджень, наведених у третьому розділі, 
запропоновано математичну модель телекомунікаційної мережі і розроблено 
методику обчислення функцій її надійності.

В розділі проаналізовано мережу з ненадійними джерелами і 
комутаційними пунктами та отримано функцію надійності зв'язку між 
джерелом і адресатом. Це зазначило напрямок подальших досліджень, коли у 
якості визначальної функції мережі обрано маршрутизацію. Розглянуто 
статистичну маршрутизацію телекомунікаційної мережі та визначено її 
алгоритми в мережі без обмеження часу і при обмеженні часу передавання 
повідомлень. Це дозволило розв’язати завдання пошуку раціонального 
маршруту з мінімальним часом затримки на основі реалізації методу 
статистичного моделювання для оцінки надійності системи і провести 
обчислення кількості відмов по випадковим реалізаціям.

Досліджено зміну характеристик мережі при відмові окремих елементів 
під різноманітним впливом, для чого застосовано методи параметричного 
програмування у аналізі і синтезі мереж. Представлено алгоритм рішення 
основної задачі параметричного програмування. Розроблений алгоритм 
дозволяє оцінити в цілому надійність функціонування складної мережі, 
основні характеристики елементів якої задані.

Основні наукові результати отримані у наступному четвертому 
розділі. Для розробки методики підвищення показників якості системи 
управління досліджено операторну модель процесу функціонування системи 
управління телекомунікаційною мережею та визначено її зв'язок із 
показниками надійності мережі.

Метою моделювання стало визначення значень показника надійності та 
відмовостійкості, у якості якого обрана ймовірність безвідмовного 
обслуговування споживачів мережних ресурсів при їх заданих обмеженнях.

Для розробки алгоритму, що моделює процес функціонування системи 
управління у реальних умовах експлуатації, застосовано набір операторів, які 
дозволили скласти операторну схему алгоритму.

Проведені за допомогою розробленої операторної моделі дослідження, 
показали працездатність моделі процесу функціонування системи управління 
телекомунікаційною мережею і її необхідність для розробки методики оцінки 
надійності та відмовостійкості мережі.



В розділі запропоновано нову складену методику збору, обробки 
вихідних даних і оцінки надійності та відмовостійкості телекомунікаційної 
мережі майбутнього. Сутність її полягає у вирішенні наступних задач:

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

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

Методика передбачає застосування методу композиції з поетапним 
визначенням математичного очікування та дисперсії в прогнозуванні відмов 
кожного елементу на початку від отриманих даних одного параметру, потім 
послідовно групи параметрів, в подальшому їх обробки та узагальнення на 
групу елементів одного класу і загалом всієї групи та мережі в цілому.

Перевагою складеної методики доцільно вважати можливість 
здійснення зміни обсягів вибірки за рахунок зміни інтервалу часу для 
розрахунків показників надійності та відмовостійкості елементів мережі, що 
дозволяє контролювати їхні зміни в часі, а також оцінювати ефективність 
ухвалених рішень щодо поліпшення якості експлуатації елементів мережі.

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

Дослідження цілком підпадають під контекст роботи і являють собою 
логічне їх завершення. Результати цього дослідження підтверджують 
результати теоретичних досліджень проведених в роботі і результати з інших 
наукових джерел.

У висновках сформульовано основні результати дисертаційної роботи. У 
додатку приведений допоміжний матеріал, результати проміжних 
досліджень, акти впровадження дисертаційної роботи.

Наукова новизна та практична значущість результатів, 
отриманих в дисертаційній роботі

В дисертаційній роботі розв’язано комплекс задач, що мають наукове та 
прикладне значення і пов’язані із підвищенням показників якості системи 
управління телекомунікаційними мережами на базі теорії надійності.

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає у наступному: 
розроблено методику обчислення функцій надійності мережі на основі 

дослідження запропонованої математичної моделі телекомунікаційної 
мережі;



вперше розроблено операторну модель процесу функціонування 
системи управління телекомунікаційною мережею та визначено її зв'язок із 
показниками надійності мережі для їх подальших розрахунків;

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

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

Представлені дослідження, запропонована математична модель та 
методики, удосконалюють обладнання зв’язку, забезпечують його надійне 
функціонування в складних завадових умовах, охоплюють новітні 
технологічні рішення, дозволяють оптимізувати параметри сигналів каналів 
управління в телекомунікаційних мережах, здійснювати адаптивне, більш 
ефективне та досконале управління.

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

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

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

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів висновків і 
рекомендацій

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів, висновків і 
рекомендацій, викладених в дисертаційній роботі, досягаються ретельним 
багатостороннім системним аналізом реально існуючих процесів управління 
телекомунікаційних мережах, забезпечена використанням сучасних теорій, 
доведенням отриманих результатів на багатьох науково-технічних 
конференціях і семінарах, коректним використанням математичного апарату, 
програмним та апаратним моделюванням. Теоретичні дослідження базуються 
на фундаментальних положеннях. Достовірність нових, отриманих автором 
результатів, підтверджується великим обсягом розрахунків та моделюванням 
на ПЕОМ, а також результатами, які відображені в актах впровадження.



Отримані теоретичні результати добре узгоджуються з відомими фактами, не 
суперечать теоріям оцінки ефективності функціонування цілеспрямованих 
процесів, методам теорії надійності та методам математичного моделювання 
процесу функціонування системи управління телекомунікаційною мережею, 
тощо.

Повнота викладу наукових положень, висновків, рекомендацій в 
опублікованих працях

Основні результати, одержані в дисертаційній роботі, опубліковані у 11 
наукових працях, 3 -  це матеріали міжнародних науково-технічних 
конференцій.

Відповідність дисертації встановленим вимогам ДАК України

Дисертаційна робота Федюніна Сергія Анатолійовича на тему: 
«Методика підвищення показників якості системи управління 
телекомунікаційними мережами на базі теорії надійності за оформленням 
відповідає вимогам ДАК України, що пред’являються до дисертаційних 
робіт. Дисертація написана сучасною науково-технічною мовою, матеріал 
викладено послідовно, логічно. Автореферат дисертації достатньо повно 
розкриває її зміст. Стиль викладу матеріалів дисертаційної роботи забезпечує 
доступність їх сприйняття.

Зауваження до дисертаційної роботи

1. В дисертаційній роботі недостатньо обґрунтовано вибір показників 
якості системи управління при визначенні векторного критерію 
оптимальності.

2. В першому розділі бажано було б детальніше представити концепцію 
TMN.

3. При визначенні властивостей надійності та живучості 
телекомунікаційної мережі доцільно надати кількісні характеристики.

4. Дисертаційна робота містить незначну кількість відсутності нумерації 
деяких формул та посилання на них (див. розділи 3,4).

Відзначені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку та 
цінність дисертаційної роботи, так як робота має завершеність, положення, 
висновки і рекомендації науково обґрунтовані.



висновки
1. Дисертаційна робота Федюніна Сергія Анатолійовича на тему: 

«Методика підвищення показників якості системи управління 
телекомунікаційними мережами на базі теорії надійності» за змістом є 
закінченим науковим дослідженням, у якому отримані нові наукові 
результати, важливі на етапі розвитку мереж майбутнього, цілком відповідає 
вимогам паспорту спеціальності 05.12.02 -  телекомунікаційні системи та 
мережі.

2. Автор дисертації є кваліфікованим фахівцем, добре володіє сучасними 
методами досліджень та вміло використовує їх для вирішення комплексу 
поставлених науково-технічних задач.

3. Автореферат дисертації повністю відповідає змісту дисертації.
4. Дисертаційна робота за актуальністю, науковою новизною та 

практичною цінністю відповідає вимогам „Порядку присудження наукових 
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника”, а її 
автор -  Федюнін Сергій Анатолійович заслуговує присудження йому 
наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02 -  
телекомунікаційні системи та мережі.

Офіційний опонент 
кандидат технічних наук, 
начальник факультету 
Воєнно-дипломатичної 
академії ім. Є. Березняка


