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Актуальність теми дисертації

Успішність функціонування інфокомунікаційної мережі значною 
мірою залежить від того, наскільки ефективно функціонує її система 
управління, наскільки надійно захищені її інформаційні ресурси від впливу 
можливих зовнішніх і внутрішніх загроз. Складні умови функціонування 
інфокомунікаційних мереж, створювані спеціалізованими технічними 
засобами, вимагають від системи управління мережею вірних і своєчасних 
управлінських рішень для запобігання небажаним наслідкам.

Отже, розв’язувана в дисертаційній роботі наукова проблема розробки 
методології управління інфокомунікаційними мережами зі змінними 
структурами в умовах деструктивних впливів для підвищення ефективності 
їх функціонування є актуальною.

Загальна характеристика дисертаційної роботи

Дисертація складається з п’яти розділів, у яких логічно, послідовно, з 
вичерпною повнотою та на високому науково-технічному рівні викладено 
сутність виконаних досліджень і отриманих наукових результатів.

У першому розділі висвітлено тенденції розвитку систем управління 
інфокомунікаційними мережами. Виконано порівняльний аналіз методів 
побудови систем управління сучасними інфокомунікаційними мережами та 
визначено основні показники якості, необхідні для реалізації оптимального 
проектування систем управління.

Досліджено принципи побудови інфокомунікаційних мереж, що мають 
спроможність до самоорганізації, обґрунтовано актуальність вирішуваної 
наукової проблеми та на основі аналізу методів побудови систем управління 
визначено задачі дисертаційних досліджень.

Зазначено, що проблема управління інфокомунікаційними мережами є 
однією з найважливіших у практиці експлуатації мереж.



Розглянуто поняття інтелектуальної мережі, що базується на 
принципах поділу функцій управління сервісом і функцій управління 
встановленням з'єднання. Завдяки такому поділу з'явилась можливість 
вводити в мережу нові послуги без зміни функціонування вузлів мережі. При 
цьому сервісна логіка у вигляді програмного забезпечення вільно 
розміщується у фізичних вузлах мережі.

На основі виконаного аналізу методів побудови систем управління 
обґрунтовано необхідність розробки методу ситуаційного управління 
інфокомунікаційними мережами зі змінними структурами, спроможного 
забезпечити ефективне управління мережею в умовах деструктивних впливів.

У другому розділі розв’язуються задачі розробки методу ситуаційного 
управління інфокомунікаційною мережею зі змінною структурою, 
спроможного забезпечити визначену завадостійкість передачі інформації в 
умовах деструктивних впливів та моделі прийняття рішення про найбільш 
ефективне управління вузловими і мережевими ресурсами 
інфокомунікаційної мережі.

Алгоритм прийняття керуючих рішень носить багатокроковий характер 
і є алгоритмом типу «ситуація - стратегія - рішення». Цілеспрямований 
пошук рішень здійснюється за допомогою побудови стратегії.

Для кожної еталонної ситуації ставиться у відповідність цільова 
ситуація. Крім того, в системі ситуаційного управління зберігається (або 
створюється в процесі пошуку рішень) ситуаційна мережа -  орієнтований 
граф переходів за ситуаціями під впливом прийнятих рішень.

Стратегія (послідовність ситуацій, за якими потрібно провести об'єкт 
для досягнення цільової ситуації) визначається оптимальним у деякому сенсі 
маршрутом між початковою і цільовою вершинами ситуаційної мережі. 
Правильна побудова стратегії управління визначає адекватність і 
ефективність ситуаційного управління в умовах нестабільності.

Процес функціонування системи управління представлено у вигляді 
опису динаміки інформаційних потоків, що циркулюють у цій системі.

За допомогою ентропії визначається кількість керуючої інформації, 
необхідної для забезпечення виконання задач керування. Основний результат 
виконання задач керування визначено в тому, що кількісно ступінь 
відхилення параметрів керованих об’єктів від норми не повинна 
перевищувати допустимих значень.

Розроблено імітаційну динамічну модель системи управління, яка дає 
змогу мінімізувати похибки її основних параметрів. В основу побудови 
моделі покладено ідею, що всі зміни обумовлюються «петлями зворотних 
зв’язків», під якими розуміється замкнене коло взаємодії, що пов’язує



причинну дію з її результатом, який, у свою чергу, спричиняє подальші 
зміни.

Мінімум похибок забезпечується за рахунок визначення траєкторій 
руху параметрів системи управління. Реалізація зворотного моделювання, 
тобто моделювання від заданого стану в майбутньому до теперішнього, дає 
змогу визначати, якими мають бути параметри системи зараз для досягнення 
заданого стану в майбутньому та що і в якому напрямку має бути змінено.

Запропонований метод ситуаційного управління інфокомунікаційними 
мережами зі змінними структурами, заснований на побудові адаптивної 
стратегії управління, спроможний забезпечити визначену завадостійкість 
передачі інформації в умовах деструктивних впливів.

Запропонована модель прийняття рішення, заснована на урахуванні 
тенденцій змінювання вихідних параметрів, дає можливість забезпечити 
визначені показники якості мережі в умовах деструктивних впливів.

У третьому розділі вирішується задача розробки методики адаптивного 
управління інформаційними потоками в інфокомунікаційній мережі. Для 
цього розглянуто методи управління трафіком у мультисервісних мережах. 
За результатами аналізу одержаних результатів доведено, що введення 
пріоритетного управління трафіком дає змогу знизити вимоги до пропускної 
спроможності каналів зв’язку. Рішення поставленої задачі забезпечується 
тим, що при організації управління мережними потоками з автоматичним 
визначенням пріоритетів мережних пакетів, що включає формування таблиць 
мережних потоків OpenFlow-кoмyтaтopiв та ОрепР1о\у-маршрутизаторів, 
вхідний мережний пакет направляється до контролера програмно- 
конфігурованої мережі, який має додатково включений до схеми контролера 
функціональний блок з визначення пріоритету мережного потоку, в якому 
визначається сукупність параметрів якості мережного трафіка за байтом типу 
обслуговування (То8). Використання байта То8 у системі управління 
програмно-конфігурованою мережею дасть змогу визначити пріоритетність 
ІР-трафіка у мережних маршрутизаторах.

Доведено, що організація такого виду управління мережними потоками 
в програмно-конфігурованих мережах забезпечує: підвищення швидкодії та 
пропускної спроможності ОрепРІош-комутаторів та ОрепРІом^- 
маршрутизаторів; підвищення надійності середовища обміну даними; 
підвищення доступності вузлів мережі; зменшення помилок адміністрування 
за рахунок автоматизації управління шляхом динамічної зміни пріоритетів 
мережних потоків згідно зі змінами параметрів якості мережного трафіка.

Запропонована методика адаптивного управління інформаційними 
потоками мережі на основі автоматичного визначення пріоритетів



інформаційних пакетів, що реалізується шляхом динамічної зміни таблиць 
інформаційних потоків, у процесі якої для кожного запису задається 
пріоритет по байту ТоБ, забезпечує зменшення часу генерації команд 
управління на 23 %.

Отримання узагальненого критерію при оптимізації систем управління 
дає змогу визначати ефективні значення параметрів керованої мережі з 
врахуванням поставлених до них вимог.

У четвертому розділі вирішується задача розробки методики 
визначення пропускної спроможності каналів системи управління.

Запропоновано комбіновану структуру системи управління, яка 
забезпечує її функціонування одночасно в двох режимах. Перший режим -  
контроль параметрів інформаційної мережі, на основі чого система 
управління приймає ефективне рішення. Другий -  дає можливість 
попередити аварійні ситуації шляхом проведення в системі управління 
аналізу деструктивних впливів та корегування параметрів мережі.

Розроблена методика дає змогу знайти необхідний мінімум керуючої 
інформації, при якому параметри мережі матимуть допустиме відхилення від 
норми; при цьому система управління має властивість адаптивності до 
плинно спрогнозованих збурень та інваріантності до випадкових факторів.

У розділі представлено виконаний запропонованим способом 
розрахунок параметрів для системи управління реальною мережею. 
Результати розрахунку параметрів підтверджені даними, які отримані 
практичними методами на первинних мережах.

Процес радіозаглушення ліній радіозв’язку розглянуто як процес 
управління пропускною спроможністю каналу радіозв’язку. З позицій 
системного аналізу розглянуто питання обґрунтування та практичного 
використання математичних моделей процесу антагоністичного зіткнення 
учасників радіоелектронного конфлікту.

У п’ятому розділі вирішується задача синтезу ефективного каналу для 
передачі керуючої інформації. Представлено метод побудови цифрового 
каналу передачі керуючої інформації, який використовує багаточастотний 
груповий сигнал з ортогональними несучими. Це дає змогу забезпечити 
системі властивість інваріантності щодо завади типу нерівномірності 
амплітудно-частотної характеристики, нелінійності фазочастотної 
характеристики, імпульсних завад, короткочасних переривань зв’язку. 
Розроблено універсальний алгоритм оптимального прийому за критерієм 
ідеального спостерігача для будь-яких систем багатопозиційних сигналів.

Вдосконалена методика синтезу ефективного каналу для передачі 
керуючої інформації дає можливість забезпечити достовірність та



своєчасність надходження керуючої інформації до елементів 
інфокомунікаційної мережі.

Висновки дисертаційної роботи підкреслюють наукову новизну і 
практичну цінність досліджень.

Список використаних джерел та посилань на них у тексті дисертації 
свідчить, що під час роботи було проаналізовано всі сучасні результати 
наукових досліджень провідних вчених світу.

Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи достатньо 
висвітлені в публікаціях фахових наукових журналів та на науково-технічних 
і міжнародних конференціях.

Наукова новизна та практична значущість результатів, 
отриманих у дисертаційній роботі

Метою дисертаційної роботи є розробка методології управління 
інфокомунікаційними мережами зі змінними структурами в умовах
деструктивних впливів для підвищення ефективності їх функціонування. 
Об’єкт дослідження -  процес управління інфокомунікаційними мережами. 
Предмет дослідження -  методи, моделі і методики управління
інфокомунікаційними мережами зі змінними структурами в умовах
деструктивних впливів.

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає у наступному: 
вперше запропоновано метод ситуаційного управління

інфокомунікаційними мережами зі змінними структурами, заснований на 
побудові адаптивної стратегії управління, що забезпечує визначену 
завадостійкість передачі інформації в умовах деструктивних впливів;

вперше запропоновано модель прийняття рішення, засновану на 
урахуванні тенденцій змінювання вихідних параметрів в умовах
деструктивних впливів;

вперше розроблено методику адаптивного управління
інформаційними потоками мережі на основі автоматичного визначення 
пріоритетів інформаційних пакетів, що реалізується шляхом динамічної 
зміни таблиць інформаційних потоків, у процесі якої для кожного запису 
задається пріоритет по байту То8;

набула подальшого розвитку методика визначення кількості 
керуючої інформації та числа каналів з заданою пропускною спроможністю 
для системи управління, які забезпечують допустиме відхилення параметрів 
від норми;



вдосконалено комбіновану структуру системи управління, яка 
забезпечує інваріантність інфокомунікаційної мережі до деструктивних 
впливів;

вдосконалено методику синтезу ефективного каналу для передачі 
керуючої інформації.

Проведені наукові дослідження і одержані результати забезпечили 
вирішення актуальної наукової проблеми розробки методології управління 
інфокомунікаційними мережами зі змінними структурами в умовах 
деструктивних впливів для підвищення ефективності функціонування 
зазначених мереж.

Методи досліджень, використані в дисертаційній роботі

Для досягнення поставлених у дисертаційній роботі задач використано 
методи системного аналізу, теорії інформації, теорії оптимального 
управління, теорії конфлікту, імітаційного моделювання та елементи теорії 
ієрархічних багаторівневих систем.

Зв'язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами та
темами

Обраний напрям досліджень відповідає тематиці науково-дослідної 
роботи «Методи забезпечення функціональної стійкості розподілених 
інформаційно-телекомунікаційних систем» (Державний університет 
телекомунікацій, 2014 -  2015), номер державної реєстрації 011411000402. У 
цій роботі автором запропоновано методику створення системи управління 
на базі ситуаційного моделювання.

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів, висновків
та рекомендацій

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів, висновків та 
рекомендацій, викладених у дисертаційній роботі, досягаються ретельним 
багатостороннім системним аналізом реально існуючих процесів у сфері 
телекомунікацій взагалі та в об’єкті дослідження зокрема. Коректне 
використання методів досліджень та математичного апарата підтверджується 
результатами аналітичних доведень через математичні перетворення, 
імітаційного моделювання, а також практичними результатами, які 
відображено в актах впровадження.



Наукове і практичне значення результатів, отриманих у 
дисертаційній роботі

Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи реалізовані в 
рамках виконання науково-дослідної роботи «Система управління 
телекомунікаційною мережею» (ДР № 0114Ш00757) та використовуються в 
навчальному процесі Державного університету телекомунікацій. 
Впровадження результатів дослідження підтверджуються відповідними 
актами, наведеними в додатку до дисертаційної роботи.

Автореферат дисертації

Автореферат дисертації за своїм змістом повністю відповідає 
дисертаційній роботі.

Зауваження до дисертації

1. У дисертації не обґрунтовано, чому в умовах деструктивних 
впливів використовується саме 16-позиційний сигнал.

2. Не зрозуміло, яким чином підвищується потенціал
завадозахищеності при використанні оптимального когерентного прийому 
багатопозиційних сигналів.

3. На сторінці 257 дисертаційної роботи не пояснено, яким чином 
розраховується завадозахищеність багатопозиційних сигналів.

4. Не обґрунтовано, чому саме процес відхилення параметрів
інфокомунікаційної мережі від норми визначається нормальним законом 
розподілу ймовірностей.

5. Не розглянуто задачу визначення ентропії, якщо закон розподілу 
відхилення параметрів не відповідає нормальному.

6. Викладення матеріалу справляє дуже позитивне враження, але 
треба зауважити таке:
по всій роботі вживається -  пропускна здатність і пропускна спроможність -  
треба було використати краще -  пропускна спроможність; запобігання 
небажаних наслідків -  треба запобігання (чому?) небажаним наслідкам, 
дістала розвитку — треба набула розвитку. Подекуди відчувається вплив 
російської мови -  на протязі-треба -  протягом, дозволяє -  українською краще 
-  дає змогу, за текстом є ще декілька помилок.

Зазначені зауваження не впливають на загальну, безперечно, позитивну 
оцінку дисертаційної роботи, оскільки робота має завершеність, а одержані



нові наукові результати доцільні до впровадження на телекомунікаційних 
мережах України.

Дисертація Крючкової Лариси Петрівни є закінченою науковою 
роботою, що містить рішення актуальної наукової проблеми. Здобувачем 
отримано нові науково-обґрунтовані результати.

Тема та зміст дисертаційної роботи відповідає спеціальності 05.12.02 -  
телекомунікаційні системи та мережі. Автореферат дає повне уявлення про 
зміст та структуру дисертації, про вирішення наукової проблеми, наукову 
новизну та практичну цінність.

Вважаю, що за обсягом одержаних результатів, науковою новизною і 
практичною цінністю дисертаційна робота відповідає пп. 9, 10 та 12 вимог 
«Порядку присудження наукових ступенів», а її автор -  Крючкова Лариса 
Петрівна заслуговує присудження наукового ступеня доктора технічних наук 
за спеціальністю 05.12.02- телекомунікаційні системи та мережі.

ВИСНОВКИ

заступник директора Інституту 
Національної академії наук Укр

Офіційний опонент 
доктор технічних наук, с.н.с.,


