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Актуальність теми дисертації

Ефективність функціонування телекомунікаційної мережа, яка представляє 
собою складну неоднорідну систему, залежить від багатьох складових, що 
визначаються кількістю елементів, підсистем, окремих функціональних систем, 
зв’язками, їх топологією, наявністю і можливістю раціонального перерозподілу 
ресурсів, вхідних даних на етапі проектування, які залежать від вимог 
користувачів, переліку послуг і якості їх надання. Зростання попиту на нові 
послуги при постійному збільшенні кількості користувачів, обсягу в обміні 
повідомленнями, підвищення якості обслуговування вимагають перегляду і 
удосконалення концепції побудови сучасної мережі, відомої як Future Network.

Міжнародний союз електрозв’язку (MCE) прогнозує в період до 2020 року 
впровадження принципів створення таких мереж та їх реалізацію за рекомендацією 
MCE Y.3001. Еволюційний розвиток мереж наступного покоління передбачає зміну 
підходів у побудові систем управління FN, які орієнтовано не тільки на збір, 
обробку даних о стані елементів мережі і формування керуючої інформації, а і на 
прогнозування відмов елементів мережі, визначення надійності і оптимізації 
маршрутів потоків трафіків на основі імовірностних оцінок та апостеріорних даних 
накопичених до відповідних баз даних.

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

Це дозволяє зробити висновок, що тема дисертаційної роботи, яка присвячена 
визначенню показників якості системи управління та розробці методики їх 
підвищення на базі теорії надійності є актуальною.

В дисертаційній роботі розглянуто широке коло питань пов’язаних із аналізом 
вимог і перспектив їх зростання, методів побудови системи управління 
телекомунікаційною мережею із урахуванням перспектив її розвитку.

Для досягнення мети роботи проведено аналіз запропонованої математичної 
моделі процесу функціонування системи управління телекомунікаційною мережею
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і визначено її зв’язки із показниками надійності мережі. Для підвищення якості 
управління і уніфікації системи раціонально застосовано адаптивні до різновиду 
мереж алгоритми роботи системи управління, для оптимізації яких, застосована 
аналітична модель, представлена в роботі у вигляді операторної схеми. Це 
дозволило провести і отримати оцінку надійності мереж при змінних вхідних 
умовах: поодинокої відмові окремих елементів різного типом, відмові класів 
елементів за функціональним призначенням, відмові надання послуги за займанням 
чи відсутності навіть раціонального маршруту, невиконання показників якості 
обслуговування, що позиціонується із відмовою мережі в цілому.

На основі дослідження ймовірності процесів у мережах, пов’язаних із 
відмовами обладнання, розроблено методику їх прогнозування для різних класів 
програмно-апаратних засобів, яка передбачає збір та обробку вихідних даних за 
моніторингом стану елементів мережі. Запропонована методика і алгоритм збору, 
обробки вихідних даних набули результативне представлення у формі таблиць для 
оцінки та прогнозування стану елементів та формування бази даних по набору 
статистичної інформації, що стають вхідними для 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 системи і відповідно концепції мереж 
майбутнього.

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

Об ’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 наведено: актуальність теми дисертаційної роботи, 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 концепції побудови телекомунікаційної 
мережі майбутнього, розгляду видів сучасних і перспективних послуг, їх 
характеристик та особливостей, формулюванню вимог до систем управління FN. 
Надалі 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. Обґрунтовано 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 другого розділу базуються на елементах теорії надійності. До 
огляду і дослідження запропоновано автоматизовану систему управління, яка 
відповідає головній вимогі до сучасних систем управління - автоматизації процесу.

Досліджено надійність АСУ, проведено вибір показників якості системи, 
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 функції надійності системи управління.

Особливістю побудови алгоритму визначення надійності стала її блоковість, 
кількість яких і виконання залежить від складу, призначення та характеристик 
обладнання мережі. Саме ця особливість дозволила реалізувати адаптованість до 
різновиду мереж і вхідним параметрам, чому в роботі наведено приклади.

Базуючись на припущеннях того, що елементи мережі майбутнього імовірно 
будуть мати достатньо високу надійність у третьому розділі проаналізовано 
мережу з ненадійними джерелами і надійними 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.

Дослідження статистичної маршрутизації інфокомунікаційної мережі її 
алгоритмізація для мереж із послугами асинхронного класу трафіку не чутливого 
до затримок, який визначено в роботі - без обмеження часу і синхронного - при 
обмеженні часу 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.

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

У якості головного показника надійності та відмовостійкості мережі 
раціонально обрана ймовірність безвідмовного обслуговування споживачів 
мережних ресурсів при їх заданих обмеженнях. Для отримання і порівняння 
значень показника мережі застосовано нову складену методику, розробці якої 
приділено основну увагу. Це методика збору, обробки вихідних даних і оцінки 
надійності та відмовостійкості телекомунікаційної мережі майбутнього. Сутність ї ї



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 FN.

Дослідження цілком відповідають зазначеній меті та визначеним завданням 
опираються на вірно обрані методи дослідження, мають алгоритм вирішення та 
логічне їх розв’язання.

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 мереж, 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 логічно та послідовно. Автореферат 
дисертації достатньо повно розкриває її зміст. Стиль викладу матеріалів 
дисертаційної роботи забезпечує доступність їх сприйняття.

Зауваження до дисертаційної роботи

1. В дисертаційній роботі при дослідженні важливого параметру системи 
управління мереж майбутнього -  гарантованої якості послуг не представлено 
кількісних характеристик.

2. В першому розділі дисертаційної роботи немає пояснення, яким чином 
абонент мережі впливає на створення послуг.

3. При визначенні комплексних показників надійності не обґрунтовано 
використання експоненціального закону розподілу для розрахунку ймовірності 
безвідмовної роботи на заданому інтервалі часу.

4. В третьому розділі дисертаційної роботи не обґрунтовано зведення задачі 
маршрутизації сучасної телекомунікаційної мережі до задачі лінійного 
параметричного програмування.

5. При застосуванні методу декомпозиції для дослідження надійності системи 
управління не визначено глибину шагу декомпозиції.

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 
доктор технічних наук, професор, 
завідувач кафедри телекомунікаційних систем 
(Національний авіаційний університет,
Міністерство освіти і науки України) г - ............. —- “ Конахович Г.Ф.
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