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1.Актуальність теми дисертаційної роботи

Автоматизація технологічних процесів технологій в багатьох сферах 

життєдіяльності людства характеризується впровадженням телекомунікаційних 

мереж. Постійне збільшення трафіку розподілених системах промислового 

управління ставить перед вченими України особливі завдання -  побудувати 

ефективну систему управління телекомунікаційною мережею, яка має 

забезпечити достатність і достовірність отримання інформації про об’єкт 

керування. Щоб забезпечити такі вимоги, необхідна така система управління яка б 

в автоматичному режимі формувала різні управлінські рішення, відбирала 

оптимальне рішення та інформувала про нього користувача.

Теми дисертаційної роботи актуальна та спрямована на вирішення 

наукового завдання синтезу структури і параметрів системи управління 

просторово розподіленими мережами.

Тому, дисертація здобувана Борисенко І.І., присвячена дослідженню 

моделей та методів побудови системи управління просторово розподіленими 

мережами на базі ситуаційного моделювання, є своєчасною і актуальною.

2.Структура роботи
Дисертація складається з чотирьох розділів, в яких логічно та послідовно, з 

вичерпною повнотою, на високому науково-технічному рівні викладено основні 

напрямки проведення досліджень систем управління



В першому розділі розглянуто основні завдання системи управління. 

Проаналізовано інформаційно-телекомунікаційних технології Центра управління 

перевезеннями радіоактивних матеріалів. Проаналізовано тенденції змін 

технологій управління телекомунікаційними мережами.На основі виконаного 

аналізу та досліджень сформульовано що пред'являються до телекомунікаційної 

мережі підприємства.

В другому розділі розглянуто методи побудови системи управління 

просторово розподіленою мережею. Проаналізовано принципи побудови систем 

управління телекомунікаційною мережею за стандартом Telecommunications 

Management Network. Удосконалено метод застосування ієрархічних структур для 

визначення параметрів системи управління Подано схему алгоритму побудови 

номінальних структур, що визначає класи алгоритмів довільного порядку. 

Запропоновано номінально-структурний метод дослідження систем управління 

просторово розподіленими мережами, який дозволяє здійснити оптимальний 

моніторинг параметрів керованих об’єктів за критерієм мінімуму відстані між 

комутаційними вузлами мережі передавання керуючої інформації.

В третьому розділі розглянуто ситуаційне моделювання системи 

управління. Для розробки методики застосовано мову ситуаційного управління на 

базі чого в роботі здійснено розвиток методів ситуаційного аналізу.

В четвертому розділі розглянуто кількісні методи дослідження управління 

просторово розподіленою мережею. Запропоновано методику розрахунку 

параметричної та випадкової похибки.

Висновки дисертаційної роботи підкреслюють наукову новизну і практичну 

цінність розробок для мереж зв'язку України.

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.



З.Наукова новизна дисертаційної роботи

Метою дисертаційної роботи є розробка моделей та методів побудови 

системи управління просторово розподіленими мережами на базі ситуаційного 

моделювання. Об’єкт дослідження -  процес управління просторово 

розподіленими мережами; предмет дослідження -  моделі та методи побудови 

систем управління просторово розподіленими мережами.

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає у наступному:

- удосконалено метод застосування ієрархічних структур для визначення 

параметрів системи управління. Запропонований метод відрізняється від 

існуючих тим, що забезпечує здатність мережі передавання керуючої інформації 

до самоорганізації;

- уперше запропоновано номінально-структурний метод дослідження 

систем управління просторово розподіленими мережами, який дозволяє 

здійснити оптимальний моніторинг параметрів керованих об’єктів за критерієм 

мінімуму відстані між комутаційними вузлами мережі передавання керуючої 

інформації;

- розроблено методику побудови ситуаційної моделі системи управління, 

яка дозволяє визначати ступінь кореляції між параметрами керованих об’єктів 

забезпечуючи тим самим визначені показники якості системи управління при 

мінімальній кількості керуючої інформації;

- уперше розроблено імітаційну динамічну модель системи управління, 

яка дозволяє мінімізувати похибки її основних параметрів.

Виконані наукові дослідження надають можливість розв’язати наукові 

завдання, спрямовані на підвищення показників якості систем управління 

просторово розподіленими мережами.

4.Методи досліджень, використані в дисертаційній роботі

Для досягнення поставлених в дисертаційній роботі завдань використано: 

методи теорії інформації, методи теорії інваріантності, методи системного



аналізу, елементи методів теорії ієрархічних багаторівневих систем, методи теорії 

оптимального управління, методи імітаційного моделювання, методи 

ситуаційного управління.

5.3в'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 0114Ш00402. У цій роботі автором 

запропоновано методику створення системи управління на базі ситуаційного 

моделювання.

б.Обґрунтованість і достовірність наукових результатів,висновків та 

рекомендацій

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів, висновків та 

рекомендацій, викладених в 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 апарату підтверджується результатами 

аналітичних доведень через математичні перетворення, результатами 

експериментальної перевірки та імітаційного моделювання, а також практичними 

результатами, які відображено в актах впровадження.

7.Наукове і практичне значення результатів,отриманих в дисертаційній 

роботі

Отримані в дисертації наукові результати можуть бути використані для 

синтезу структури і параметрів системи управляння просторово розподіленими



мережами, до яких висуваються жорсткі вимоги щодо вірогідності передавання 

інформації та механізму адаптації в процесі функціонування.

Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи 

використовуються в навчальному процесі Державного університету 

телекомунікацій та при розробці телекомунікаційної мережі Центра управління 

перевезеннями радіоактивних матеріалів корпорації «Укратомприлад», що 

підтверджується актами впровадження, наведеними у додатках до дисертаційної 

роботи.

8.Автореферат дисертації

Автореферат дисертації за своїм змістом повністю відповідає дисертаційній 

роботі.

9.3ауваження до дисертації

1. В дисертаційній роботі не приведено кількісні характеристики 

ситуаційного моделювання .

2. Запропонований методологічний підхід до системного моделювання 

чітко не описує процеси функціонування систем управління 

різнорідними телекомунікаційними мережами.

3. Застосування ієрархічних структур, як засобу дослідження систем 

управління не дозволяє визначити параметри системи управління з 

мережецентричною структурою.

4. При здійсненні декомпозиції системи управління не наведено 

співвідношення між глибиною декомпозиції та складністю кожного 

окремого компонента, враховуючи збільшення входів і виходів передачі 

інформації.

Відзначені зауваження не впливають на загальну, безперечно, позитивну 

оцінку дисертаційної роботи, так як робота має завершеність, а одержані нові 

наукові результати доцільні до впровадження на телекомунікаційних мережах 

України.



висновки

1. Дисертаційна робота за науковою новизною та практичною цінністю на здобуття 

наукового ступеня катдидата технічних наук відповідає вимогам ВАК України, а 

зміст відповідає спеціальності 05.12.02 -  телекомунікаційні системи та мережі.

2. Автореферат повністю відповідає змісту дисертації .

3. Запропоновані моделі та методи надають змогу забезпечити побудову ефективних 

систем управління просторово розподіленими мережами за критеріями мінімуму 

відстані між вузлами комутації самоорганізуючої мережі та мінімуму кількості 

керуючої інформації. Дисертація виконана на достатньо високому науково- 

технічному рівні, а її автор -  Борисенко Ірина Ігорівна, заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата технічних наук.
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