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Актуальність теми дисертації

Завдання по підвищенню надійності функціонування телекомунікаційного 
обладнання сучасних мереж зв’язку на етапі стрімкого зростання вимог 
користувачів до якості обслуговування і поширенні кількості послуг, що повинні 
надавати мережі майбутнього визначаються одними із головних, як при 
удосконаленні самих мереж, так і при управлінні ними.

Важливим напрямком розв’язання вказаного завдання стає покращення 
функціонування систем управління на основі підвищення показників якості, серед 
яких головними визначаються надійність і відмовостійкість.

Складність в реалізації ефективної системи управління, головної вимогою до 
якої залишається автоматизація процесу, полягає в тому, що крім гетерогенності 
самої мережі, яка використовує обладнання різних виробників, актуальною стає 
проблема інтеграції мереж, що різняться складом, можливостями, обсягами 
ресурсів, технологіями, призначенням та операторською підпорядкованістю. 
Процеси інтеграції і конвергенції мереж вказують на необхідність розробки єдиної 
концепції автоматизації управління для подальшого розвитку як національної 
мережі, так і загальної складової глобальної інформаційної інфраструктури.

Визначальними в такій концепції стають адекватні вимогам та уніфіковані 
показники якості системи управління телекомунікаційними мережами, що 
формують критеріальність оцінки оптимальності роботи системи і направлені на 
підвищення продуктивність і надійність роботи як окремих елементів так і мережі в 
цілому.

Складність в розв’язанні питання додають невизначеність пріоритетності між 
показниками якості, що потребує додаткового дослідження і оцінки впливовості, 
визначення їх загальної кількості, обмеження у застосуванні, порогових значень, 
ступеня надійності і рівнів адаптації. Це вказує на необхідність та доцільність 
розробки методики підвищення показників якості системи управління, що є 
складним, але актуальним завданням.

Вхідний ДУТ № ^ 3 3 *  
« 4 У » p.



Відсутність апріорної інформації про стан об'єктів керування потребують 
постійного моніторингу, збору і обробки даних та формування на цій основі бази 
даних, а множина управляючих дій - побудову адекватної, всеохоплюючої 
аналітичної моделі системи управління і вирішення комплексної задачі для 
досягнення головної мети -  ефективного управління.

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:
- проведено порівняльний аналіз методів побудови системи управління 

гетерогенною телекомунікаційною мережею із урахуванням перспектив її 
розвитку;

- запропоновано математичну модель процесу функціонування системи 
управління телекомунікаційною мережею та визначено її зв’язки із показниками 
надійності мережі;

- розроблено методику прогнозування відмов у роботі різних класів 
програмно-апаратних засобах мережі, яка передбачає збір та обробку вихідних 
даних за моніторингом стану елементів;

- досліджено особливості методики експертних оцінок щодо параметрів 
надійності та відмовостійкості мережі для підвищення якості систем управління 
телекомунікаційними мережами та визначення імовірності безвідмовної роботи 
програмно-апаратних засобів мережі з метою удосконалення системи управління;

- розроблено методику і алгоритм збору, обробки вихідних даних складання 
таблиць та бази даних по накопиченню статистичної інформації за станом 
елементів телекомунікаційної мережі.

Викладений в дисертаційній роботі матеріал, містить рекомендації щодо 
застосування при розробці сучасних систем управління, що відповідають вимогам 
сьогодення і враховують тенденції закладені в концепцію 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’єкт дослідження -  процес підвищення показників якості систем 
управління гетерогенною телекомунікаційною мережею.

Предмет дослідження -  показники якості системи управління цією мережею 
серед яких визначені надійність та відмовостійкість.

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету і завдання 
дослідження, викладено основні наукові та практичні результати, здобуті в роботі, 
а також основні положення, що виносяться на захист.



У першому розділі проаналізовано основні питання щодо еволюційного 
переходу мережі наступного покоління NGN до телекомунікаційної мережі 
майбутнього FN з врахуванням вимог стандартів і рекомендацій міжнародних 
організацій з питань взаємодії і управління відкритими інформаційними системами 
моделі ISO/OSI. Завдяки аналізу архітектури FN визначено вимоги до моделі 
системи управління, за Рекомендацією ITU-T M.3060/Y.2401(03/06. Загальний 
алгоритм проектування системи управління визначено такий: першою визначається 
функціональна модель, потім інформаційна, і, нарешті, фізична. Бізнес-процес є 
чинником, що впливає впродовж всього життєвого циклу системи управління на 
особливості її побудови.

З метою підвищення надійності СУ, забезпечення комплексного вирішення 
проблем управління до розгляду вибрані мережі, що ограновано характеризуються: 
неоднорідністю складових; спектром змінності пріоритетів в управлінні ними, 
відмінністю вимог до якості обміну повідомленнями користувачів та випадковістю 
появи заявок на обслуговування; потребою в надійному, безвідмовному управлінні 
взаємодіючих, інтегрованих телекомунікаційних мереж різних операторів; 
збільшенням попиту на різноманітні високоякісні послуги телекомунікацій 
отримані на один кінцевий мобільний пристрій. Все це змусило додатково 
розглядати питання особливостей регулювання відносин та координації діяльності 
споживач-постачальник послуг, обумовленого необхідністю усунення суперечності 
між соціальною та індивідуальною потребами користувачів в обміні інформації.

На основі аналізу і попередніх досліджень сформульовано додаткові вимоги 
до перспективних телекомунікаційних мереж, а головне вимоги до системи 
управління ними.

Як висновок визначено, що більшості вимог відповідає архітектурі бізнес- 
процесів представлених у вигляді багаторівневої матриці, яка відома як розширена 
схема телекомунікаційних операцій (еТОМ). Практична реалізація бізнес-процесів і 
взаємодія між ними базується на рішеннях сервіс-орієнтованої архітектури SOA. 
Для ефективного функціонування телекомунікаційних мереж важливими 
чинниками є визначення показників ступеня автоматизації виробничих процесів, 
що обумовлений особливістю побудови системи управління телекомунікаційними 
мережами.

В другому розділі з метою конкретизації завдання, що стають перед системою 
управління мережею проведено аналіз методів забезпечення надійності управління 
нею.

Враховуючи багатокомпонентність впливових на надійність мережі факторів і 
складність завдання окремо розглянуті питання пов’язані із надійністю комплексу 
технічних засобів; надійністю програмного забезпечення та надійністю 
оперативного персоналу.

Досліджено надійність АСУ як сукупність функцій, 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 класифікація відмов функцій за різними ознаками і визначити склад 
показників надійності функції системи управління.

Послідовно досліджено питання:
- визначення ступеня впливу надійності на показники точності управління;



- аналізу впливу надійності на метрологічні показники засобів мережі;
- оцінки впливу надійності на показники живучості телекомунікаційної мережі;
- впливу надійності на показники безпеки мережі;
- загальну оцінку впливу надійності на показники ефективності мережі.

Визначено, що етапи та алгоритм розрахунку може бути змінено, напрямком 
адаптації системи управління під обрану модель мережі, чому наведено приклади.
У третьому розділі для подальшої розробки методики підвищення показників 
якості СУ розглянуто питання оцінки ефективності функціонування мережі, 
запропоновано та проведено дослідження математичної моделі інфокомунікаційної 
мереж і розроблено методику обчислення функцій її надійності.

В розділі проаналізовано мережу з ненадійними джерелами і комутаційними 
пунктами і отримано функцію надійності зв'язку між джерелом і адресатом.

Однією із головних функцій в мережі при досліджені зазначено 
маршрутизацію. Відмова пристроїв, що її забезпечують суттєво впливає на якість 
обслуговування у напрямку погіршення.

З метою отримання чисельних значень показників якості розглянуто 
статистичну маршрутизацію інфокомунікаційної мережі та визначено алгоритм 
маршрутизації в мережі без обмеження часу і при обмеженні часу передавання 
повідомлень. Це дозволило розв’язати завдання пошуку 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.

У четвертому розділі отримані основні наукові результати, пов’язані із 
розробкою методики підвищення показників якості системи управління на основі 
дослідження запропонованої операторної моделі процесу функціонування системи 
управління телекомунікаційною мережею та визначено її зв'язок із показниками 
надійності мережі.

Модель раціонально представлена у вигляді алгоритму, що імітує поведінку 
систему управління по керуванню взаємопов’язаних із нею елементів мережі. Робота 
наведеної моделі оцінюється при визначених в розділі припущеннях.

Метою моделювання зазначено визначення значень показника надійності і 
відмовостійкості, у якості якого обрана імовірність безвідмовного обслуговування 
споживачів мережних ресурсів при їх кінцевих обмеженнях.

Для розробки алгоритму, що моделює процес функціонування системи 
управління у реальних умовах експлуатації, використано ряд 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 виняткову необхідність для розробки методики 
оцінки надійності і відмовостійкості мережі.



В розділі запропоновано нову складену методику збору, обробки вихідних 
даних та оцінки надійності та відмовостійкості телекомунікаційної мережі 
наступного покоління. Сутність її полягає у вирішенні двох пов’язаних завдань, 
розв’язання яких здійснюється поетапно.

По перше це збір і обробка вихідних даних про стан, відмови, збої та 
відновлення роботи елементів мережі, які є неоднорідними та 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.

По друге це безпосередньо оцінка надійності та відмовостійкості 
телекомунікаційної мережі на основі отриманих за моніторингом даних, що 
зводяться до таблиць та накопичуються у бази даних, які в подальшому 
застосовуються для автоматизованого прийняття рішення системою управління по 
забезпеченню надійного керування мережею.

Враховуючи випадковість вхідних до мережі даних: появи заяв на
обслуговування користувачів; об’єму повідомлень; ступеня QoS; напрямків і 
щільності потоків для комутації, різноманітність стану надійності і 
відмовостійкості елементів в мережі обґрунтовано запропоновано використання 
елементів теорії ймовірності для отримання значень обраних показників 
обладнання із застосуванням апріорних підходів, тобто прогнозування імовірності 
їх безвідмовної роботи, що утворюють групи каналів в комутаційних пунктах 
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 групи 
параметрів, в подальшому їх обробки та узагальнення на групу елементів одного 
класу і загалом всі групи та мережу в цілому.

Перевагою складеної методики слід вважати можливість здійснення зміни 
обсягів вибірки за рахунок зміни інтервалу часу для розрахунків показників 
надійності і 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 сформульовані 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 інфокомунікаційної 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 імовірності 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 і відмовостійкості елементів мережі;

вперше розроблено методику збору, обробки вихідних даних для оцінки 
надійності і 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.

Обгрунтованість 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 ВАК України

Дисертаційна робота Федюніна Сергія Анатолійовича на тему: «Методика 
підвищення показників якості системи управління телекомунікаційними мережами 
на базі теорії надійності за оформленням відповідає вимогам ВАК 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 не визначено, яким чином має здійснюватись 
управління послугами в мережі майбутнього FN в умовах їх необмеженого 
зростання.

2. В розділі 2 немає обґрунтування використання комплексних показників 
надійності для систем управління сучасних гетерогенних мереж.

3. В дисертаційній роботі не представлені розрахунки кількості управляючої 
інформації в процесі відновлення параметрів системи управління.

4. При дослідженні показників надійності та їх класифікації не розглянуто 
режим надзвичайних ситуацій.

5. В дисертаційній роботі розроблено алгоритм оцінки надійності 
функціонування телекомунікаційної мережі, але не розглянуто випадки, коли 
характеристики окремих елементів системи нелінійно залежать від параметра.

Вказані недоліки в цілому не впливають на загальний рівень дисертаційної роботи.



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 ВАК України „Порядку присудження наукових 
ступенів і присвоєння вчених звань”, 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, доцент, 
заступник начальника 
Воєнно-дипломатичної академії 
з навчальної роботи


