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УДК 621.391.3  
 

Гороховський Є.П., здобувач; Зіненко Ю.М., здобувач;  
Крючкова Л.П., к.т.н.;              Борисенко І.І., к.т.н. 
 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОДИФІКОВАНИХ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ 
 

Gorohovskyy E.P., Zinenko Yu.M., Kryuchkova L.P., Borysenko I.I. Application of the 
modified characterization for the calculation of indicators of the quality management systems of 
telecommunications networks 

 Management system by telecommunications networks is intended for providing of the optimal use 
of all present equipment of network in any situations for providing of quality of maintenance of users. 
Important is a process of optimization of both control system and process of her planning, that is why the 
task of optimal synthesis of the systems appears with a management that provides necessary behavior of 
the system and satisfies to the criteria of management quality. The method of the modified performance, 
which allows the calculation of indicators of quality management systems, telecommunication networks. 
The synthesis problem reduces to finding the weight surface over the entire range of possible values of its 
arguments (k2B,...,kmB), which coincides with the optimal surface, is none of the valid points better than 
(systems) are not to be missed. It is assumed that the values of the weighting coefficients specified, based 
on the conditions of the problem. 

Keywords: telecommunication network management system, a modified operating characteristics, 
the weight surface. 

 
Гороховський Є.П., Зіненко Ю.М., Крючкова Л.П., Борисенко І.І. Застосування методу 

модифікованих робочих характеристик для розрахунку показників якості систем управління 
телекомунікаційними мережами 

Розглядається метод модифікованих робочих характеристик, який дозволяє розраховувати 
показники якості систем управління телекомунікаційними мережами. Задача синтезу зводиться до 
пошуку вагової поверхні у всій області можливих значень її аргументів (k2B,...,kmB), яка збігається з 
оптимальною поверхнею, тобто жодна з допустимих негірших точок (систем) при цьому не буде 
пропущена. При цьому передбачається, що значень вагових коефіцієнтів уточнюється, виходячи з 
умови задачі. 

Ключові слова: телекомунікаційна мережа, система управління, модифікована робоча 
характеристика, вагова поверхня. 

 
Гороховский Е.П., Зиненко Ю.М., Крючкова Л.П., Борисенко И.И. Применение метода 

модифицированных рабочих характеристик для расчета показателей качества систем 
управления телекоммуникационными сетями 

Рассматривается метод модифицированных рабочих характеристик, который позволяет 
рассчитывать показатели качества систем управления телекоммуникационными сетями. Задача 
синтеза сводится к поиску весовой поверхности во всей области возможных значений ее 
аргументов (k2B,...,kmB), которая совпадает с оптимальной поверхностью, то есть ни одна из 
допустимых не худшая точек (систем) при этом не будет пропущена. При этом предполагается, 
что значения весовых коэффициентов уточняется, исходя из условия задачи. 

Ключевые слова: телекоммуникационная сеть, система управления, модифицированная 
рабочая характеристика, весовая поверхность. 

 
Вступ 
З розвитком інформаційних технологій загостюється питання процесу обробки та 

розподілу інформації в сучасних телекомунікаційних мережах. Контроль параметрів мережі, 
при високому навантаженні здійснюється системою управління. Підвищення ефективності 
системи управління телекомунікаційної мережі можливе за допомогою оцінки її показників 
якості, що обумовлює необхідність їх розрахунку [1]. 

Постановка задачі. Розв’язання задачі синтезу за показникам якості полягає в 
знаходженні такої СУ, яка компромісно оптимізує показники якості при обмеженні вхідних 
даних та спектра визначених умов. Метод модифікованих робочих характеристик було 
розглядаємо для m=2. При цьому він зводився до того, що визначається мінімум (за всіма 

можливими системами) радіуса-вектора r = √𝑘1 + 𝑘2   при фіксованому, але довільному 
 

 © Гороховський Є.П., Зіненко Ю.М., Крючкова Л.П., Борисенко І.І., 2016 
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значенні відношення k2 /k1 , тобто визначали залежність 

𝑟𝑚𝑖𝑛 = 𝐹𝑝(𝑘2 𝑘1⁄ )      (1) 

 
де 𝑘2 𝑘1⁄  варіювалася в межах 0 < 𝑘2 𝑘1⁄ < ∞.  

Залежність (1), названа полярною робочою характеристикою, була знайдена при 
застосуванні полярних змінних r, 𝑘2 𝑘1⁄  і декартових змінних 𝑘1 і 𝑘2 за формулами 

𝑘1 = 𝑟𝑚𝑖𝑛 (𝑘1 √𝑘1
2 + 𝑘2

2⁄ ) = 𝑟𝑚𝑖𝑛 √1 + (𝑘2 𝑘1⁄ )2⁄ /,    

𝑘1 = 𝑘1(𝑘2 𝑘1⁄ ). 
 

Отже, відповідні точки модифікованої робочої характеристики k1 =ʄр . M (k2 ) є у 
декартових координатах аналогом полярної характеристики. 

Модифікована робоча характеристика має ті самі основні властивості, що і звичайна 
робоча характеристика, а саме: 

1. Вона містить всі негірші точки і, крім того, може містити гірші точки. 
2. Монотонно спадна модифікована робоча характеристика не містить гірших точок. 
3. Необхідною і достатньою умовою збігу модифікованої робочої характеристики з 

лівою нижньою границею є монотонно спадний характер цієї робочої характеристики [2,3]. 
Провівши аналогічні доведення для 𝑚 > 2, можна одержати наступні результати, що є 

слушними при кожному (скінченному) значенні числа показників якості. Метод 
модифікованих характеристик полягає у відшуканні мінімуму (за всіма допустимими 
системами) радіуса-вектора 

𝑟 = √𝑘1
2 + 𝑘2

2 + ⋯ + 𝑘𝑚
2  

     
при фіксованих, але довільних значеннях відношень 

𝜂1 = 𝑘2 𝑘1⁄ , 𝜂2 = 𝑘3 𝑘1⁄ , … , 𝜂𝑚−1 = 𝑘𝑚 𝑘1⁄ . 
   

Варіюючи відношенням 𝜂𝑖, (i=1, m-1) у межах області, визначеної нерівностями 

0 < 𝜂𝑖 < ∞, 𝑖 = 1, 𝑚 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 
     

Одержують залежність rmin  від ƞ 1 , … ,  ƞm - 1 ,  тобто залежність 

𝑟𝑚𝑖𝑛 = 𝐹𝑝(𝜂1, 𝜂2, … , 𝜂𝑚−1). 

       
Ця залежність називається полярною робочою поверхнею. Відповідні точки 

модифікованої робочої поверхні знаходять переходом від змінних (𝑟𝑚𝑖𝑛, 𝜂1 … , 𝜂𝑚−1)  до 
змінних (k1 ,  k2 , . . .  k m )  за формулами  

𝑘1 = 𝑟𝑚𝑖𝑛 √1 + 𝜂1
2 + 𝜂2

2 + ⋯ + 𝜂𝑚−1
2  ⁄ ,

𝑘2 = 𝑘1𝜂1, 𝑘3 = 𝑘1𝜂2, … , 𝑘𝑚 = 𝑘1𝜂𝑚−1.
}    (2) 

 
Рівняння (2) можна розглядати як рівняння модифікованої робочої поверхні, записані в 

параметричному вигляді. Для одержання рівняння модифікованої робочої поверхні в явному 
вигляді треба знайти зі співвідношень (2) залежність одного (кожного) з показників якості 
(наприклад k1 ) від всіх інших ( від k2 , , . . . ,  k m ),  тобто залежність  

𝑘1 = 𝑓𝑝.𝑀1(𝑘2, 𝑘3, … , 𝑘𝑚)       

або 
𝑘2 = 𝑓𝑝.𝑀2(𝑘1, 𝑘3, … , 𝑘𝑚).      

Необхідною і достатньою умовою збігу модифікованої робочої поверхні (будь-якого 
вигляду) з оптимальною є її строга монотонність. 

Ваговий метод відшукання множини MНГ заснований на мінімізації (за всіма S ϵ MД  або 
всіма S ϵ MС.Д ) зваженої суми показників якості  

𝑘𝐵 = 𝑘1 + 𝑎1𝑘2 + 𝑎2𝑘3 + ⋯ + 𝑎𝑚−1𝑘𝑚   (3) 
 

при фіксованих, але довільних у межах 
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0 < 𝑎𝑖 < ∞, 𝑖 = 1, 𝑚 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅      (4) 
 

значеннях ваг аі. 
Нехай при деякій комбінації (аі, ..., аm-1) значень ваг знайдена система SB (аі,…., аm-1), 

мінімізуюча величину kB, і при цьому значення її показників якості дорівнюють k1B, ..., kmB, 
тобто 

𝑘𝐵 𝑚𝑖𝑛 = 𝑘1𝐵 + 𝑎1𝑘2𝐵 + ⋯ + 𝑎𝑚−1𝑘𝑚𝐵 
    

Відомо, що ця система є негіршою. Припустимо, що це твердження не є слушним, тобто 
система SB (аі,…., аm-1) є гіршою. Тоді має існувати система S, що має менше значення хоча б 
одного з показників, наприклад k1, при тих самих або менших значеннях інших показників 
якості, наприклад показників ki,...,km. Це означає, що має існувати система S, в якій 

𝑘1 < 𝑘1𝐵, 𝑘2 ≤ 𝑘2𝐵 , … , 𝑘𝑚 < 𝑘𝑚𝐵. 
    

З урахуванням (3) це означає, що існує система в якій 

𝑘𝐵 < 𝑘1𝐵 + 𝑎1𝑘2𝐵 + ⋯ + 𝑎𝑚−1𝑘𝑚𝐵 = 𝑘𝐵 𝑚𝑖𝑛 
 

Але це неможливо, оскільки за припущенням, kB min − це мінімально можливе (при даних 
значеннях ваг аі,…., аm-1) значення зваженої суми kB. Отже, доведено, що при даних значеннях 
ваг аі,…., аm-1 системи, кращої, ніж , SB (аі,…., аm-1), не існує і, отже, система SB (аі,…., аm-1) є 
негіршою. 

Отже, будь-яка система SB, знайдена ваговим методом, є негіршою. Таким чином, 
множина  MB усіх систем, знайдених ваговим методом (при варіаціях ваг аі,…., аm-1 у межах 
(4)), є частиною множини MНГ негірших систем. З іншого боку, для 𝑚 = 2 , що при 
відшуканні систем ваговим методом частина негірших систем може бути пропущена. Отже, 
множина MB може бути правильною частиною MНГ або повністю збігатися з нею. 

Зважена сума показників якості може подаватися не у вигляді (3), а як 
𝑘𝐵 = 𝜆1𝑘1 + 𝜆2𝑘2 + ⋯ + 𝜆𝑚𝑘𝑚,    (5) 

 

𝜆𝑖 > 0, ∑ 𝜆𝑖 = 1.

𝑚

𝑖=1

 

     (6) 
Але (5) може мати вигляд 

𝑘𝐵 = 𝜆1(𝑘1 + 𝑎1𝑘2 + ⋯ + 𝑎𝑚−1𝑘𝑚),     
де 

𝑎1 = 𝜆 𝜆⁄ , … , 𝑎𝑚−1 = 𝜆𝑚 𝜆1⁄ .     (7) 
 

Очевидно, якщо λі варіювати в межах (5), то значення ваги аі,…., аm-1 визначені 
співвідношеннями (7), змінюватимуться в межах (4). 

При відшуканні системи SB, що мінімізує зважену суму (3) або (5), вагові коефіцієнти 
фіксовані. Оскільки в деякій системі SB мінімальна зважена сума (3) є мінімальною, то буде 
мінімальною і зважена сума (5), і навпаки. Тому, відповідно до результатів синтезу, не має 
значення, в якому вигляді подати зважену суму − у вигляді співвідношень (3), (4) або у 
вигляді (5), (6). Однак у подальшому скористаємося лише записом вигляду (3), (4). 

Отже, кожній комбінації (а1,…., аm-1) значень вагових коефіцієнтів відповідає деяка 
негірша система SB (а1,…., аm-1). Їй відповідають значення k1B,...,kmB, показників якості k1, ..., 
km, що у загальному випадку також залежать від значень вагових коефіцієнтів, тобто 

𝑘1𝐵 = 𝑓1𝐵(𝑎1, … , 𝑎𝑚−1)
… … … … … … … … … … …

𝑘𝑚𝐵 = 𝑓𝑚𝐵(𝑎1, … , 𝑎𝑚−1).
}     (8) 

 
Співвідношення (8) можна розглядати як систему з m рівнянь з m -1 невідомим а1,…., аm-1. 

Виключивши ці невідомі, одержимо залежність, що зв’язує один з показників якості, 
наприклад k1B, з іншим m -1 показником, наприклад 
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𝑘1𝐵 = 𝑓𝐵(𝑘2𝐵, … , 𝑘𝑚𝐵).     (9) 
 

Цю залежність називатимемо ваговою поверхнею. При m = 2 вона вироджується в лінію, 
а при m = 3 має вигляд поверхні в тривимірному просторі. 

Кожна комбінація k1B,...,kmB показників якості відповідає деякій негіршій системі SB тому 
з доведеного вище співвідношення між множинами MB і MНГ випливає, що вагова поверхня 
(9) є частиною оптимальної поверхні або збігається з нею. 

Оскільки для оптимальної поверхні характерна строга монотонність, то вона характерна 
і ваговій поверхні. Це означає, що всі відповідні вагові поверхні (9), вагові характеристики, 
тобто характеристики є монотонно спадними функціями. 

𝑘1𝐵 = 𝑓𝐵 (𝑘2𝐵, 𝑘3𝐵, … , 𝑘𝑚𝐵)
… … … … … … … … … …

𝑘1𝐵 = 𝑓𝐵(𝑘2𝐵, 𝑘3𝐵, … , 𝑘(𝑚−1)𝐵, 𝑘𝑚𝐵),

} 

 
Доведено, що при виконанні деяких умов регулярності, опуклості і замкнутості множина 

MНГ міститься у замкненій області [MB] множини MB. Це означає, що при виконанні 
зазначених умов множини MB і MНГ збігаються, за винятком деяких граничних точок. Однак 
попередня перевірка виконання відповідних умов регулярності, опуклості і замкнутості може 
бути іноді пов’язана з деякими труднощами. З іншого боку, у більшості реальних задач ці 
умови виконуються.  

Тому можна рекомендувати такий метод перевірки збігу множини MB із MНГ. 

Нехай унаслідок синтезу ваговим методом знайдена вагова поверхня (9). Якщо вона є 
визначеною (існуючою) у всій області можливих (або важливих для нас) значень її 
аргументів (k2B,...,kmB), то в цій області вона цілком збігається з оптимальною поверхнею, 
тобто жодна з допустимих (або важливих для нас) негірших точок (систем) при цьому не 
буде пропущена. Слушність цього положення обумовлена тим, що будь-яка точка вагової 
поверхні є негіршою і при кожному сполученні аргументів (k2B,...,kmB) може існувати тільки 
одне значення функції (оскільки в протилежному випадку при тому самому сполученні 
аргументів k2,...,km мають існувати дві негірші точки з різними значеннями показника k1, що 
неможливо, тому що при цьому одна з цих точок була б безумовно гіршою). 

За викладеним можна узагальнити такі основні властивості вагового методу. 
1. Будь-яка система SB (а1,…., аm-1)., знайдена ваговим методом, є негіршою. 
2. У загальному випадку ваговий метод не дає змоги знайти всі важливі для нас негірші 

системи. Однак, якщо вагова поверхня (9) є визначеною (існуючою, знайденою) у всій 
області можливих (або важливих для нас) значень k2,...,km, вона в цій області збігається із 
шуканою оптимальною поверхнею, тобто жодна з важливих для нас негірших систем не буде 
пропущена. 

Розглянемо тепер деякі додаткові властивості вагового методу. По-перше, проводячи 
міркування для m = 2, можна довести, що необхідною і достатньою умовою виродженості 
множини MНГ є незалежність результатів синтезу, отриманих ваговим методом (системи SB 
(а1,…., аm-1), її показників якості від значень ваг а1,…., аm-1). При виконанні цієї умови множина 
MНГ має всього одну систему SB, яка є не тільки негіршою, але і найкращою, що має 
найкращі значення всіх показників якості k1,...,km. 

По-друге, зазначимо наступну додаткову властивість будь-якої негіршої системи, 
знайденої ваговим методом: кожна система SB (а1,…., аm-1) забезпечує мінімум суми будь-
якого числа n виразів. При цьому мінімум суми п виразів, що складаються, забезпечується 
при значеннях вхідних у нього ваг, які дорівнюють відповідним значенням ваг системи SB 
(а1,…., аm-1). 

Нехай, наприклад, kB = k1 +a1k2 + a2k3 + a3k4 (тобто m = 4), і існує система SB (3,5,2), яка 
має показники якості, що дорівнюють k1B, k2B, k3B і k4B. Тоді ця система має мінімальне 
значення суми k1+ 3k2 серед усіх систем S є МД, що мають зважену суму 5k3 +2k4 показників 
якості, яка дорівнює 5k3B +2k4B, мінімальне значення суми 3k2 + 5k3 при k1 + 2k4 = k1B + 2k4B, 
мінімальне значення величини k4 при k1 + 3k2 + 5k3 = k1B + 3kB + 5k3B тощо. 
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Нехай існує система SB (а1, а2…., аmB), що забезпечує мінімум зваженої суми (3) і має 

показники якості k1B, k2B,…., k (m-1)B, kmB. Показано наприклад, що цій системі відповідає 

мінімальне значення зваженої суми показників якості за умови, що для іншої частини суми 

(3) виконується рівність 

𝑎1𝑘2 + 𝑎2𝑘3 + ⋯ + 𝑎𝑚−2𝑘𝑚−1 = 𝑎1𝑘2𝐵 + 𝑎2𝑘3𝐵 + ⋯ + 𝑎𝑚−2𝑘(𝑚−1)𝐵.   

 

Це означає, що серед усіх систем SB  (k1,k2,… k (m-1)B, kmB ) ϵ MД,, не існує системи S
’ 
,
  
що 

має значення  зваженої суми k1  + аm-1km   менше ніж  k1B  + аm-1kmB  . 

Дійсно, якщо припустити, що така система S
’ 

існує то для неї виконуватиметься 

співвідношення 

𝑘1 + 𝑎𝑚−1𝑘𝑚 + 𝑎1𝑘2 + ⋯ + 𝑎𝑚−2𝑘𝑚−1 < 𝑘1𝐵 + 𝑎𝑚−1𝑘𝑚𝐵 + 

+𝑎1𝑘2𝐵 + 𝑎2𝑘3𝐵 + ⋯ + 𝑎𝑚−2𝑘𝑚−1𝐵. 

 

Але ліва і права частини цієї нерівності дорівнюють значенням зваженої суми (3) для 

систем S
’
 і SB відповідно. Отже, значення зваженої суми (3) для системи S

’
 менше, ніж для 

системи SB. Але це суперечить вихідному припущенню, що SB (а1,…., аm-1) є системою, що 

забезпечує при даній комбінації значень ваг а1,…., аm-1 мінімальне значення зваженої суми (3). 

Отже, система SB (а1,…., аm-1) дійсно має мінімальне значення зваженої суми k1  + аm-1km   серед 

всіх допустимих систем з таким самим значенням іншої частини суми (3) (при тих самих 

значеннях інших ваг). 

Очевидно, що вони зберігаються, якщо з виразу (3) виділяти не суму k1+аm-1km, а будь-

яку іншу частину цього виразу. Таким чином, сформульована вище додаткова властивість 

будь-якої негіршої системи, знайденої ваговим методом, дійсно має місце. 

Звідси випливає, що тоді, коли вагова поверхня є повністю визначеною і, отже, такою, 

що збігається з оптимальною поверхнею, кожна з негірших точок (систем) має не тільки 

властивість m-кратного мінімуму, але і сформульовану вище додаткову властивість. 

Комбіновані методи відшукання негірших систем розглянемо на прикладі синтезу за 

трьома показниками якості k1,k2  і k3. Покладемо спочатку, що k3 = const, і розв’яжемо задачу 

синтезу усього за двома показниками якості k1,k2, тобто знайдемо множину негірших точок 

(систем) у просторі m' показників, де 𝑚′ = 𝑚 − 1 = 2.    

При m' = 2 геометричним місцем цієї множини буде деяка крива (рис. 1). Варіюючи 

значення фіксованого показника k3 у всьому діапазоні його можливих (або важливих для нас) 

значень, ми одержимо деяку залежність 

𝑘1𝑓НГ
′ (𝑘2, 𝑘3),      (10) 

 

яка в просторі m' показників може бути зображена у вигляді сукупності кривих, параметром 

яких є величина k3 (рис. 2). Очевидно, кожній точці А цієї сукупності буде відповідати деяка 

система S. 

Порівнюючи процедури добору точок (систем) при утворенні залежності (10) і при 

відшуканні оптимальної поверхні, доведемо, що множина Мk точок (систем), описуваних 

сукупністю кривих (рис. 2), містить шукану (при m = 3) множину MНГ негірших систем. При 

утворенні множини Мk від кожної вхідної в неї точки потрібна оптимальність лише відносно 

двох показників якості (k1 і k2) при фіксованому значенні показника k3. При утворенні 

множини MНГ від кожної точки потрібна також оптимальність, але відносно всіх трьох 

показників якості k1,k2, k3. Звідси випливає, що при утворенні множини Мk жодна негірша 

точка не буде відкинута (виключена з розгляду), але в неї можуть ввійти і деякі неґірші 

точки, що надалі мають бути відкинуті (виключені з розгляду). Тому можна стверджувати, 

що 

𝑀𝑘 ⊃ 𝑀НГ, 

    

що і потрібно було довести. 
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Рис.1 Геометрична крива множини негірших 

точок 
Рис.2 Геометричні криві множин негірших 

систем 
 
З’ясуємо тепер, за яких умов множина Мk збігається з MНГ і, отже, відкидати гірші точки 

(системи) непотрібно. Побудуємо за рівнянням (10) залежність 
 

𝑘1 = 𝑓НГ
′ (𝑘2, 𝑘3)       (11) 

 
що відрізняється від (10) лише тим, що при її побудові параметром функції 𝑓НГ

′  від двох 
змінних (k2 і k3) вважається не k3, а k2. Тоді, якщо ця залежність k1 від k3  є монотонно 
спадною в діапазоні всіх можливих (або важливих для нас) значень аргументу k3 при всіх 
можливих (або важливих для нас) значеннях параметра k2, то знайдена поверхня 

𝑘1 = 𝑓НГ
′ (𝑘2, 𝑘3)       (12) 

 
збігається з оптимальною поверхнею, тобто множина Мk збігається з MНГ. 

Для доведення цього твердження можна порівняти поверхню (8.39) з робочою 
поверхнею 

𝑘1 𝑚𝑖𝑛 = 𝑓𝑝(𝑘2, 𝑘3).      (13) 

 
Обидві поверхні (12) і (13) містять множину MНГ негірших систем і можуть містити гірші 

системи. Точки, що належать кожній з цих поверхонь, мають мінімальне значення показника 
𝑘𝑥 при даних k2 і k3. Відмінність поверхні (12) від (13) полягає лише в тому, що кожна її 
точка має, крім того, мінімальне значення показника k2 при даних k1 і k3. Необхідною і 
достатньою умовою збігу робочої поверхні з оптимальною є строга монотонність робочої 
поверхні. Аналогічно можна довести, що необхідною і достатньою умовою збігу поверхні 
(12) з оптимальною також є строга монотонність поверхні (12), тобто строга монотонність 
залежностей (10) і (11). 

Отже, ми з’ясували, що тоді і тільки тоді, коли залежність (11) (випливає з (10), якщо 
параметром вважати показник k2 а не k3) є монотонно спадною, поверхня (12) (випливає з 
(10), якщо показник к з вважати не параметром, а другим аргументом функції) збігається з 
оптимальною, тобто містить всі шукані негірші і притому тільки негірші системи. 

Для випадку m показників аналогічно можна довести таке . Нехай система 
характеризується m показниками якості (m > 2) k1, ..., km ; з них п показників (n < m - 1) 
переведені в розряд обмежень типу рівностей і проведений синтез лише для перших m' = m - 
n показників (k1, ..., km). При цьому отримане рівняння поверхні, оптимальної для m' 
показників при фіксованих значеннях інших п показників (тобто показників km + 1, ..., km): 

𝑘1 = 𝑓НГ
′ (𝑘2, … , 𝑘𝑚

′ , 𝑘𝑚+1
′ , … , 𝑘𝑚)      (14) 

 
Нехай залежність (12) знайдена для всіх можливих (або важливих для нас) комбінацій 

значень фіксованих показників km+1, ..., km Розглянемо тепер залежність (14) як функцію 

змінних km+1, ..., km при фіксованих значеннях змінних k2,...,k'm . Нехай ця залежність є строго 

монотонною при всіх можливих (або важливих для нас) комбінаціях значень фіксованих 
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змінних k2,...,k'm Тоді (і тільки тоді) залежність (12), розглянута як функція всіх m змінних 

k2,...,k'm, збігається з рівнянням оптимальної поверхні і, отже, дає оптимальний розв’язок 

задачі не тільки для перших m  показників якості, але і для всіх т показників якості. 

Розглянемо як ілюстрацію наступний приклад. Нехай потрібно зробити синтез бінарного 

виявляча повільно флюктуюючого сигналу на фоні нормального білого шуму за трьома 

показниками якості: 

𝑘1 = 𝑃ПР, 𝑘2 = 𝑃П.Т, 𝑘3 = 𝑞       

 

де РПР   і РП.Т  − умовні ймовірності пропуску сигналу і помилкової тривоги відповідно; q − 

енергетичне відношення сигналу до шуму на вході. Нехай спочатку синтез проведений 

усього за двома показниками якості k1 і k2 при показнику k3, переведеному в розряд 

обмежень типу рівностей (k3=q=const). Це означає, що знайдено оптимальний зв’язок між 

показниками якості k1 і k2 

𝑃ПР = 𝑓НГ
′ (𝑃П.Т, 𝑞) 

  

У важливому для нас діапазоні значень показників якості (РП.Т   ≤ 0,1, РПР ≤ 0,1): 

𝑃ПР ≈ [𝑙𝑛(1 𝑃П.Т⁄ )] 𝑞⁄ .           (15) 

 

Розглянемо тепер цю залежність як функцію третього показника якості k3=q при 

фіксованому значенні другого показника k2 = РП.Т . Очевидно, вона є монотонно спадною: 

чим більше q, тим менше РПР  при будь-якому значенні показника k3 = РП.Т . При цьому 

відповідно до викладеного вище залежність (15) оптимальна не тільки відносно двох 

показників РПР і РП.Т, але і відносно всіх трьох показників РПР, РП.Т і q . 

Розглянутий метод відшукання негірших систем можна розглядати як комбінований, 

якщо негірші системи для m' = m - n показників якості шукати не методом робочих 

характеристик, а яким-небудь іншим, наприклад ваговим. Дійсно, метод робочих 

характеристик полягає в тому, що всі показники якості, крім одного, наприклад, крім k1, 

переводять у розряд обмежень типу рівностей і шукають системи, завдяки яким показник k1 

при всіх можливих (або важливих для нас) комбінаціях значень фіксованих показників має 

мінімум. На відміну від цього в розглянутому вище методі в розряд обмежень типу рівностей 

переводять не m - 1, а n показників якості і відповідно оптимум шукають не за одним, а за m' 

показниками якості. Але якщо для обчислення оптимуму за m' показниками скористатися 

методом робочих характеристик, тобто перевести в Розряд обмежень (типу нерівностей) ще 

m' - 1 показник, то всього переводять у розряд обмежень n + m' - 1 = m -1 показник якості і, 

отже, викладений метод буде не комбінованим, а звичайним методом  робочих 

характеристик. Якщо для знаходження негірших систем за m' показниками якості 

застосовувати не метод робочих характери, стик, а який-небудь інший, наприклад ваговий, 

то викладений вище метод можна розглядати як комбінацію методу робочих характери, стик 

з цим іншим, наприклад, ваговим. 

Розглянемо переваги і недоліки комбінованого методу порівняно з методом робочих 

характеристик і ваговим. При методі робочих характеристик шукають систему SP, 

оптимальну, для одного з показників якості k1, ..., km при іншому m - 1 показнику, 

переведеному у розряд обмежень типу рівностей (і врахуванні вихідних даних {У, Os, К, Ok 

}). При комбінованому методі шукають множину систем негірших стосовно сукупності m' = 

m - n показників якості (k1, ..., km) при інших n показниках, переведених у розряд обмежень. 

При цьому, мабуть, n > 1 і відповідно m ≥ 3 (оскільки в протилежному випадку комбінований 

метод збігається з методом робочих характеристик і, отже, вже не є комбінованим). 

Звідси випливає, що перевагою комбінованого методу може бути менша кількість 

показників якості, переведених у розряд обмежень (оскільки n > m -1), а недоліком − 

необхідність відшукання множини систем, негірших відносно m - n показників якості (де  m - 

n > 1), замість відшукання системи оптимальної відносно єдиного показника якості. Тому 
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комбінований метод може спростити синтез лише тоді, коли переводять у розряд обмежень 

(типу рівностей) більшу кількість показників якості, що істотно ускладнює синтез, а відшу-

кати множину систем, негірших стосовно m - n показників, легко. Один з таких випадків 

розглянутий у наступному розділі. Порівняємо тепер комбінований метод з ваговим. При 

ваговому методі жоден з показників якості не переводиться в розряд обмежень, але шукають 

множину систем, негірших за сукупність усіх m показників якості. Тому комбінований метод 

має переваги порівняно з ваговим, якщо переводять один або більше показників якості в 

розряд обмежень (типу рівностей), що спрощує розв’язання задачі синтезу. Це має місце, 

зокрема, якщо вдається одержати аналітичні вирази для m - n показників якості, в які інші n 

показників якості входять як параметри і, отже, ці n показників якості зручно вважати 

постійними, тобто переведеними в розряд обмежень типу рівностей. 

 

Висновки 

Доцільно застосовувати комбінований метод тоді, коли задачу синтезу за m' = m - n 

показниками (при інших n показниках якості, переведених у розряд обмежень типу 

рівностей, тобто розглянутих як деякі фіксовані, але довільні параметри) вже розв’язано 

аналітично. Тоді застосування комбінованого методу дає змогу порівняно легко поширити 

розв’язання задачі синтезу за m' = m - n показниками якості на розв’язання відповідної задачі 

синтезу за m = m' +n показниками. Тобто, іноді комбінований метод дає змогу досить просто 

або навіть дуже просто поширити розв’язання задачі синтезу за невеликим числом m' 

показників якості на випадок більш складної задачі синтезу за m показниками якості, де m > 

m'. 
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УДК 004.738 
 

Отрох С.І., к.т.н.;       Ярош В.О., аспірант; 

Федюнін С.А., к.т.н.; Власенко В.О., аспірант. 

 

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ НАДІЙНОСТІ  

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ МАЙБУТНЬОГО 
 

Otroh S.I., Yarosh V.O., Fedyunin S.A., Vlasenko V.O. Calculation methods of reliability of 

telecommunication networks of the future 

Today a significant number of scientific papers are devoted to the development of theoretical and 

practical aspects of the solution of tasks on increasing the efficiency of functioning of modern 

telecommunication networks that would be resilient to the unpredictable influence of external 

destabilizing factors. The questions of increasing of telecommunication networks of the future (FN) 

reliability by choosing an optimal network topology are considered in the article. Designing reliable 

telecommunication networks of the future we use mixed or hybrid topologies, which are built on the basis 

of the standard topologies like "star", "ring", "cell", "each to each", "tree", and the like. Three main 

methods of calculation of reliability of today’s networks telecommunications, namely: the method of 

sorting states, the method of expansion concerning a particular element, and the method of minimal paths 

and intersections are described. 

Keywords: reliability, fault tolerance, method of sorting conditions, the decomposition method 

relative to a particular element, method of minimal paths and intersections 

 

Отрох С.І., Ярош В.О., Федюнін С.А., Власенко В.О. Методи розрахунку надійності 

телекомунікаційних мереж майбутнього  
В статті розглянуто питання підвищення надійності телекомунікаційних мереж майбутнього 

за рахунок вибору оптимальної побудови телекомунікаційної мережі. При проектуванні 

високонадійних телекомунікаційних мереж майбутнього використовуються змішані або гібридні 

методи побудови на базі стандартних топологій типу "зірка", "кільце", " комірчаста", "кожен з 

кожним", " деревовидна" тощо. Наведено три основних методи проведення розрахунків надійності 

сучасних мереж телекомунікацій. 

Ключові слова: надійність, відмовостійкість, метод перебору станів, метод розкладу 

відносного особливого елементу, метод мінімальних шляхів і перетинів    

 

Отрох С.И., Ярош В.А., Федюнін С.А., Власенко В.А. Методы расчета надежности 

телекоммуникационных сетей будущего 

В статье рассмотрены вопросы повышения надежности телекоммуникационных сетей 

будущего за счет выбора оптимального построения телекоммуникационной сети. При 

проектировании высоконадежных телекоммуникационных сетей будущего используются 

смешанные или гибридные методы построения на базе стандартных топологий типа "звезда", 

"кольцо", "ячеистая", "каждый с каждым", "древовидный" и тому подобное. Приведены три 

основных метода проведения расчетов надежности современных сетей телекоммуникаций. 

Ключевые слова: надежность, отказоустойчивость, метод перебора состояний, метод 

разложения относительно особого элемента, метод минимальных путей и сечений 

 

Вступ 

В даний час значну кількість наукових робіт присвячено розвитку теоретичних і 

практичних аспектів вирішення завдань підвищення ефективності функціонування 

телекомунікаційних мереж (ТКМ) і разом з тим побудови високонадійних і відмовостійких 

мереж, які були б стійкі до впливу зовнішніх дестабілізуючих факторів. Міжнародним 

союзом електрозв’язку ведеться робота з вивчення зовнішніх деструктивних впливів (L.392) 

на телекомунікаційні мережі [1] та відпрацьовуються рекомендації для підвищення 

надійності мережі шляхом поліпшення топології, резервування окремих елементів мережі і 

забезпечення декількох, залежно від важливості, географічних розподілених маршрутів до 

об’єкта зв’язку і багато інших різних заходів. У зв’язку з цим питання підвищення надійності 

телекомунікаційної мережі набувають актуальності і особливого значення. 

Надійність визначається як властивість об’єкту зберігати в часі у встановлених межах 

значення усіх параметрів, що характеризують здатність виконувати необхідні функції в 

© Отрох С.І., Ярош В.О., Федюнін С.А., Власенко В.О., 2016 
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заданих режимах і умовах застосування [2]. Відмова мережі - це подія, що полягає в 

порушенні працездатності мережі. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Надійність телекомунікаційних мереж в значній мірі визначається топологією мережі. 

Вибір топології мережі є однією з основних і найбільш витратних завдань. Для великих 

територіально розподілених мереж використовуються, як правило, топології змішаного типу, 

з довільними зв’язками. Як правило питання, пов’язані з набором сервісів мережі, кількістю 

користувачів мережі, необхідною якістю обслуговування, технологіями, а також 

географічним положенням вузлів мережі і кількістю зв’язків вірішуються в першу чергу 

виходячи з економічної доцільності. 

Для мереж великої розмірності задачі вибору оптимальної топології мережі, як правило, 

важко формалізуються через наявність безлічі обмежень, багатокритеріальності, відсутності 

точних оцінок рішень і необхідних характеристик мережі, а також через відсутність  

апріорної інформації. Топологія мережі визначається не тільки фізичним розташуванням 

вузлів мережі, але і характером зв’язків між ними та особливостями передачі інформації по 

мережі. Характер зв’язків визначає ступінь відмовостійкості мережі, складність мережевої 

апаратури, метод управління обміном даних, можливі типи каналів зв’язку, довжину ліній 

зв’язку, кількість абонентів і багато іншого. 

Якщо раніше топологія телекомунікаційних мереж майбутнього (future networks) 

відрізнялася зайвою централізованістю, то в даний час ситуація інша. Постійне зростання  

навантаження на мережу і вибухоподібне збільшення обсягу переданого трафіку змушує 

звернути увагу на якість виконання процесу проектування з метою отримання оптимальної 

топології мережі з врахуванням дотримання нормованих показників якості мережі та її 

високої стійкості до дії зовнішніх дестабілізуючих факторів. 

Таким чином, саме архітектура і топологія телекомунікаційної мережі визначає якість 

функціонування і надійність систем зв’язку, що безпосередньо пов’язано зі  значним збитком 

із-за можливої втрати даних або затримки їх отримання. Вибрана топологія мережі, у свою 

чергу, впливає на склад телекомунікаційного устаткування і програмного забезпечення. При 

проектуванні високонадійних телекомунікаційних мереж використовуються змішані або 

гібридні топології, побудовані на базі стандартних топологій типу " зірка", "кільце", " 

комірчаста", "кожен з кожним", " деревовидна" тощо. Використання топології типу " зірка" 

забезпечує централізацію потоків даних, що багаторазово спрощує процес управління ними. 

Істотні недоліки мереж з топологією " зірка": велика витрата кабелю, що значно збільшує 

інвестиційні витрати і як наслідок вартість мережі, а також можливість перенавантаження 

центрального вузла мережі. Істотний недолік інших типових топологій, " кільця" і " шини", 

полягає в тому, що відмова мережевого устаткування будь-якого вузла мережі порушує її 

роботу в цілому, але і видні очевидні переваги. При впливі на мережу будь-якого 

дестабілізуючого чинника, який приведе до втрати зв’язку з одному напрямі, трафік піде по 

іншому маршруту.  

З урахуванням усіх вищеперерахованих чинників, узагальнена архітектура сучасної 

телекомунікаційної мережі буде така, як наведено на рис. 1. 

Надійність визначається трьома факторами [3]: середнім часом безвідмовної роботи, 

середнім часом між збоями MTBF (Mean Time Between Failures) і середнім часом, 

необхідним для відновлення нормального обслуговування MTRS (Mean Time Restore 

Service).  Зрозуміло, що середній час між збоями MTBF (Mean Time Between Failures) буде 

складатись із суми середнього часу безвідмовної роботи та середнього часу, необхідного  для 

відновлення нормального обслуговування MTRS (Mean Time Restore Service).  

Знаючи MTBF і MTRS можна обчислити коефіцієнт готовності: 

 

                                                     1 100%
MTRS

A
MTBF

 
  
 

                                                        (1) 
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Рис. 1. Узагальнена архітектура телекомунікаційної мережі майбутнього 

 

Розглянемо випадок, коли при розрахунку ймовірності безвідмовної роботи, середнього 

напрацювання до виникнення першої відмови елементи системи розглядаються як 

невідновлювальні. В цьому випадку, якщо структура системи зводиться до основного чи 

резервного з′єднання елементів, при умові, що робота одного з паралельно з′єднаних 

елементів забезпечують працездатний стан системи, показники безвідмовності останньої 

визначаються за показниками безвідмовності елементів за використанням класичного методу 

розрахунку надійності. 

Оскільки при основному послідовному з′єднанні елементів працездатний стан системи 

має місце при співпаданні працездатних станів всіх елементів, то ймовірність цього стану 

системи визначається виробництвом ймовірностей працездатних станів всіх елементів. Якщо 

система складається з n послідовно включених елементів, то при ймовірності безвідмовної 

роботи кожного з елементів рі(t) ймовірність безвідмовної роботи системи 

                                                        
1 2

1

( ) ( ) ( )... ( ) ( )
n

c n i

i

P t p t p t p t p t


                                                             (2) 

 

При паралельному з′єднанні елементів та при умові, що для роботи системи достатньо 

роботи одного з включених паралельно елементів, відмова системи є спільною подією, яка 

має місце при відмові всіх паралельно включених елементів. Якщо паралельно включені m 

елементів і ймовірність відмови кожного qj(t)=1-pj(t), то ймовірність відмови цієї системи 

                                              1 2

1

( ) ( ) ( )... ( ) ( )
m

p m j

j

Q t q t q t q t q t


                                               (3) 

 

Якщо структурна схема надійності системи складається з послідовно і паралельно 

з′єднаних елементів, то розрахунок її надійності може бути проведений з використанням (2), 

(3). Так, для системи ймовірність безвідмовної роботи буде: 

                 1 2 3456 1 2 3 4 5 6( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 [1 ( ) ( )][1 ( ) ( )]cP t p t p t p t p t p t p t p t p t p t                     (4) 

Щоб визначити значення середнього напрацювання системи до відмови та інших 

показників надійності, потрібно знати закони розподілу часу безвідмовної роботи елементів 
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(напрацювання до відмови) системи. Оскільки на ділянці нормальної експлуатації з 

задовольняючою точністю в якості закону розподілу часу безвідмовної роботи елементів 

може бути прийнятий експоненціальний, то при основному з′єднанні елементів, якщо pi(t)=e
-

λ
i
t
, вираз (2) матиме наступний вигляд: 

                                                 1 2( ) ...
t tt t

n cP t e e e e
c

     
                                  (5) 

де 1 2

1

...
n

c n i

i

    


     . 

Таким чином, при основному з′єднанні елементів, що мають експоненціальний закон 

розподілу часу безвідмовної роботи, закон розподілу часу безвідмовної роботи системи 

також буде експоненціальним, відповідно до цього маємо: 

                            
1 1

( ) 1 ; ( ) ; ;c ct t

c c c c c

c c

F t e f t e
   

 

 
                                        (6) 

 

При резервному з′єднанні m елементів, що мають експоненціальний закон розподілу 

часу безвідмовної роботи, ймовірність відмови групи паралельно включених елементів 

                           1 2

1

( ) (1 )(1 )...(1 ) (1 )
tm

j

m
tt t

p

j

Q t e e e e
     



                                      (7) 

 

Якщо всі елементи рівнонадійні і 𝜆1 = 𝜆2 = 𝜆𝑚 = 𝜆𝑗 = 𝜆, тоді  

                               ( ) (1 ) ; ( ) 1 (1 )t m t m

p pQ t e P t e                                        (8) 

 

Таким чином, при резервному поєднанні елементів експоненціальний закон розподілу 

часу безвідмовної роботи не зберігається. 

Розглянутий метод розрахунку широко застосовують для оцінки надійності локальних 

систем і елементів, що входять в їх склад. На стадії проектування при відомих 

інтенсивностях відмов елементів оцінюють ймовірність безвідмовної роботи системи і 

передбачають заходи, направлені на їх підвищення і полягають  в резервуванні найменш 

надійних і найбільш відповідальних елементів, полегшених умов експлуатації, зниження 

рівня навантаження та ін. 

Аналізують надійність зазвичай у декілька етапів. На першому етапі, який проводиться 

на стадії складання технічного завдання на локальну систему, коли їх структури ще не 

визначені, проводиться приблизна оцінка надійності. Вона випливає з апріорної інформації 

про надійність близьких за характером систем та елементів, з допомогою яких вони можуть 

бути реалізовані. На другому етапі проводиться орієнтовна оцінка надійності. При цьому 

відомі структура системи та вхідні в її склад елементи, їх показники надійності, задані при 

нормальних (номінальних) умовах експлуатації. 

Кінцевий розрахунок надійності технічних засобів, що іноді називається коефіцієнтним, 

проводиться на стадії завершення технічного проекту , коли проведена дослідна експлуатація 

та відомі умови експлуатації всіх елементів. Останні визначаються рівнем навантажень, 

характером зміни різних величин, як температура навколишнього середовища, рівень 

вібрації, коливання напруги живлення і частоти, коливання вологості та інше. Облік цих 

величин дозволяє провести корекцію значення інтенсивності відмов елементів. Так, їх робота 

при знижених навантаженнях приводить до зниження інтенсивності відмов. Вплив 

відхилення цих величин на інтенсивність відмов враховують шляхом використання 

поправкових коефіцієнтів ki:  

 

1 2 ...ном nk k k                                 (8) 
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де λНОМ – номінальне значення інтенсивності відмов, відповідне нормальним умовам 

експлуатації; k1, k2, …… kп – поправочні коефіцієнти, враховуючи відхилення впливаючих 

величин від нормальних значень. 

В багатьох випадках розглянутий вище спосіб розрахунку не може бути використаний, 

так як не завжди схема надійності містить послідовно-паралельне з’єднання елементів. 

Топологія сучасної телекомунікаційної мережі в загальному випадку зводиться до 

декількох рівнів мережі як показано на рис. 2.   

Існують декілька різновидів класичного методу розрахунку надійності систем зі 

складною структурою, частина з яких буде розглянута нижче стосовно до аналізу надійності 

місткової схеми, зображеної на рис.2. Для всіх елементів схеми відомі ймовірності 

безвідмовної роботи р1, р2, р3, р4, р5 і відповідні їм ймовірності відмови типу «обрив» q1, q2, 

q3, q4, q5. Необхідно визначити ймовірність наявності ланцюга між точками А і В схеми. 

  

 
Рис. 2. Топологія сучасної телекомунікаційної мережі 

   

Метод перебору станів. Розрахунку надійності будь-якої системи незалежно від 

використаного методу передує визначення двох неперетинаючихся множин стану елементів, 

що відповідають працездатному та непрацездатному стану системи [4]. Кожний з цих станів 

характеризується набором елементів, що знаходяться в працездатному та непрацездатному 

станах. Оскільки при незалежних відмовах ймовірність кожного із станів визначається 

добутком ймовірностей знаходження елементів у відповідних станах, то при числі станів, 

рівному m, ймовірність працездатного стану системи 

                                                           
1

m

i l i k

j

P l p k q


  ,                                                  (9) 

 

ймовірність відмови буде: 

                                                          
1

1
m

j l j k

j

Q l p k q


                                                (10) 

 

де m – загальне число працездатних станів, в кожному  j -  ому з яких число справних 

елементів рівне  lj , а вийшовших з ладу -  kj. 

Розрахунок з використанням методу перебору станів зручно надати у вигляді табл.1, де 

знаком плюс відмічені працездатні стани, а знаком мінус – непрацездатні. В числовому 

прикладі всі елементи прийняті рівнонадійними з ймовірністю безвідмовної роботи, рівної 

0,9, за заданий час: 
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16

5 4 3 2 2 3

1

5 8 2 0.978
j j

l k

j l k

P p q p p q p p p q


                                       (11) 

 
 З розглянутого прикладу видно що навіть при порівняльно простій структурі 

застосування методу перебору стану пов′язано з громіздкими викладками. 

 

Таблиця 1. Розрахунок з використанням методу перебору станів 

Номер 

стану 

Стан елементів 
Ймовірність станів 

1 2 3 4 5 

1 + + + + + 𝑝1𝑝2𝑝3𝑝4𝑝5 = 0.95 

2 - + + + + 𝑝2𝑝3𝑝4𝑝5𝑞1
𝑝1𝑝3𝑝4𝑝5𝑞2
𝑝1𝑝2𝑝4𝑝5𝑞3
𝑝1𝑝2𝑝3𝑝5𝑞4
𝑝1𝑝2𝑝3𝑝4𝑞5}

 
 

 
 

= 0.1 ∗ 0.94 

3 + - + + + 

4 + + - + + 

5 + + + - + 

6 + + + + - 

7 - + - + + 𝑝2𝑝4𝑝5𝑞1𝑞3
𝑝2𝑝3𝑝5𝑞1𝑞4
𝑝2𝑝3𝑝4𝑞1𝑞5
𝑝1𝑝4𝑝5𝑞2𝑞3
𝑝1𝑝3𝑝5𝑞2𝑞4
𝑝1𝑝3𝑝4𝑞2𝑞5
𝑝1𝑝2𝑝4𝑞3𝑞5
𝑝1𝑝2𝑝3𝑞4𝑞5}

 
 
 

 
 
 

= 0.12 ∗ 0.93 

8 - + + - + 

9 - + + + - 

10 + - - + + 

11 + - + - + 

12 + - + + - 

13 + + - + - 

14 + + + - - 

15 - + - + - 𝑝2𝑝4𝑞1𝑞3𝑞5
𝑝1𝑝3𝑞2𝑞4𝑞5

} = 0.13 ∗ 0.92 
16 + - + - - 

 

Метод розкладу відносного особливого елементу. Цей метод заснований на 

використанні формули повної ймовірності. В складній системі виділяється особливий 

елемент, всі можливі стани Ні якого утворюють повну групу, ∑ 𝑃{𝐻𝑖} = 1.𝑛
𝑖=1  Якщо 

аналізуючий стан системи А, то його ймовірність 

                                              
1 1

{ } { } { } { }
n n

i i

i ii

A
P A P H P P A

H 

                                               (12) 

 

Другий співмножник в (12) визначає ймовірність стану А при умові, що особливий 

елемент знаходиться в стані Ні. Розгляд Ні стану особливого моменту як безумовного 

дозволяє спростити структурну схему надійності і звести її до послідовно-паралельного 

з’єднання елементів. 

Так, в розглядаючій містковій схемі виділення елементу 5 в якості особливого з двома 

можливими станами (1-наявність і 2-відсутність ланцюга) 𝑃{𝐻1} = 𝑝5;  𝑃{𝐻2} = 𝑞5 дозволяє 

від структурної схеми перейти при безумовно справному стані елементу 5 до схеми, наданої 

на рис. 3, а. При відмові елементу 5 структурна схема має вигляд наданий на рис.3 ,б. Якщо 

стан А – наявність ланцюга між А і В, то відповідно з (2) і (3) маємо: 

1 5 1 2 3 4{ } (1 )(1 ) 0.882P A p q q q q    , 

2 5 1 3 2 4{ } [1 (1 )(1 )] 0.0964P A q p p p p     , 

       1 2 5 1 2 3 4 5 1 3 2 4 1 2 3 4{ } { } { } (1 )(1 ) ( ) 0.978P A P A P A p q q q q q p p p p p p p p         .       (13) 

 

Зіставлення обох методів розрахунку надійності показує що виділення особливого 

елементу з наступним аналізом спрощених структурних схем суттєво скорочує викладки. 
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Використовуючи формулу повної ймовірності та проводячи послідовне виділення 
особливих елементів, можна проаналізувати складні системи, що мають перехресні зв’язки. 
Так, ймовірність безвідмовної роботи двійної місткової схеми (рис. 4) 

        
5 6 1 2 3 4 7 8 6 1 2 3 7 4 8 3 7 4 8

5 6 1 3 2 4 1 3 2 4 7 8 6 1 3 7 2 4 8 1 3 7 2 4 8

{ } { (1 )(1 )(1 ) (1 )( )}

{ ( )(1 ) ( )}.

P A p p q q q q q q q q q p p p p p p p p

q p p p p p p p p p q q q p p p p p p p p p p p p

        

      
         (14) 

 
Метод мінімальних шляхів і перетинів. У деяких випадках для аналізу надійності 

складної системи буває достатнім визначити граничні оцінки надійності зверху і знизу [4]. 
При оцінці ймовірності безвідмовної роботи зверху визначають мінімальні набори 

працездатних елементів (шляхів), що забезпечують працездатний стан системи. При 
формуванні шляху, рахуючи, що всі елементи знаходяться в непрацездатному стані, 
послідовним переводом елементів в працездатний стан проводять підбір варіантів з’єднання 
елементів, що забезпечують наявність ланцюга.  

 
Рис. 3. Структурні схеми місткового з’єднання елементів, відповідних наявності (а) 

ланцюга в елементі 5 і його відсутності (б) 
 

Набір елементів що утворює мінімальний шлях, якщо виключення будь-якого елементу 
із набору приводить до відмови шляху. Із цього виходить, що в межах одного шляху 
елементи знаходяться в основному з’єднанні, а самі шляхи включаються паралельно. Так, 
для розглянутої місткової схеми мінімальних шляхів представлений на рис. 5. Оскільки один 
і той самий елемент включається в два паралельні шляхи, то в результаті розрахунку 
отримуємо оцінку безвідмовності зверху: 

13 24 154 253 2 3 2 4 1 5 4 2 5 31 1 (1 )(1 )(1 )(1 ) 0.997BP Q Q Q Q p p p p p p p p p p                  (15) 

 

 
Рис. 4. Подвійна місткова схема з’єднання 

елементів 
Рис. 5. Набір мінімальних шляхів 

 
При визначенні мінімальних перетинів проводиться підбір мінімального числа 

елементів, перевід яких із працездатного стану в непрацездатний викликає відмову системи. 
При правильному підборі елементів перетину повернення будь-якого із елементів в 
працездатний стан відновлює працездатний стан системи. Оскільки відмова кожного із 
перетинів викликає відмову системи, то перші з’єднуються послідовно. В межах кожного 
перетину елементи з’єднуються паралельно, так як для роботи системи достатньо наявності 
працездатного стану будь-якого із елементів перетину. 

Схема мінімальних перетинів для місткової схеми приведена на рис. 6. Так як один і той 
же елемент включається в два перетини, то отримана оцінка є оцінкою знизу. 

12 34 154 253 1 2 3 4 1 5 4 2 5 3(1 )(1 )(1 )(1 ) 0.978HP p p p p q q q q q q q q q q         (16) 

 
Рис. 6. Набір мінімальних перетинів 
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В розглянутому прикладі оцінка безвідмовності знизу співпадає з фактичною 
безвідмовністю, розрахованою по перших двох методах. 

Таким чином, при зіставленні мінімальних шляхів і перетинів будь-яка система 
перетворюється в структуру з паралельно-послідовним або послідовно-паралельним 
з’єднанням елементів. 

 
Висновки 
В статті досліджено, що надійність телекомунікаційних мереж майбутнього  

безпосередньо залежить від оптимального вибору топології мережі. Розглянуто метод 
розрахунку надійності мережі з послідовно-паралельним з’єднанням елементів. 

Розраховано надійність ТКМ за допомогою наступних методів: перебору станів, 
розкладу відносного особливого елементу та мінімальних шляхів і перетинів. 

За допомогою цих розрахунків можна побудувати високонадійні мережі майбутнього які 
будуть стійкими до впливів зовнішніх дестабілізуючих факторів. 
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УДК 004.432 
 

Макаренко А.О., к.т.н.;        Бондарчук А.П., к.т.н.;  

Хотинський Є.Б., аспірант; Лимар В.М., аспірант 

 

СУЧАСНІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ  

ДЛЯ СИСТЕМ НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

 
Makarenko A.O., Bondarchuk A.P., Khotyns'kyy Ye.B., Lymar V.M. Current programming 

language system for providing telecommunication services 

In the paper the research results of modern programming languages used to develop programs for 

individual units of modern systems of telecommunication services. It was determined that one of the most 

promising and one that is booming implementations approach to the creation of modern systems of 

telecommunication services is technology OpenFlow Softswitch. This technology is a logical 

continuation of the post NGN (IP Multimedia Subsystem) and Softswitch component of such systems. Its 

main instrument is the OpenFlow specification, which describes the basic components of OpenFlow-

networking principles and interaction of the components. Organization for Standardization specifications 

are ONF - Open Networking Foundation. The results of the analysis of existing software for modern 

systems of telecommunication services following conclusions can be made that most existing software for 

modern systems of telecommunication services written in high-level languages: C, C ++, Python, Java, 

Rybu; cross-platform are Java-only controllers FloodLight, Beacon and Maestro, others work on Linux-

platforms; dominant programming languages for switching systems are C and Java. It is shown that the 

results of existing research software for the creation of modern systems of telecommunication services 

and open source software, the most promising and those that are actively developing developments 

controllers Beacon, FloodLight (in the language of Java), Trema and MuL (in C). Determined that based 

programming languages C and Java, the programming language developed special networks on the one 

hand represent high-level flow control methods in the network, on the other hand hide all the details on 

proper and correct installation rules for low-level switches. Currently the following languages are 

Frenetic, NetCore and Nettle. The most popular programming language among programmers, including 

and modern systems of telecommunication services is language Java. There are 4 main reasons: cross-

platform; friendly syntax; object-oriented language; memory management. 

Keywords: programming language, telecommunication services, NGN, OpenFlow Softswitch, C, 

C++, Python, Java, Rybu, Frenetic, NetCore і Nettle 

 

Макаренко А.О., Бондарчук А.П., Хотинський Є.Б., Лимар В.М. Сучасні мови 

програмування для систем надання телекомунікаційних послуг 

В статті висвітлено результати досліджень сучасних мов програмування, які 

використовуються з метою розробки програм для окремих вузлів сучасних систем надання 

телекомунікаційних послуг. Визначено, що  однією з найбільш перспективних підходів до 

створення сучасних систем надання телекомунікаційних послуг є технологія OpenFlow Softswіtch. 

Показано, що на основі мов програмування С та Java, розроблено спеціальні мови програмування 

мереж - Frenetic, NetCore і Nettle. Найбільш популярною мовою програмування серед 

програмістів, в т.ч. і сучасних систем надання телекомунікаційних послуг, є мова Java.  

Ключові слова: мова програмування, телекомунікаційні послуги, NGN, OpenFlow Softswitch, 

C, C++, Python, Java, Rybu, Frenetic, NetCore і Nettle 

 

Макаренко А.О., Бондарчук А.П., Хотинський Е.Б., Лымар В.Н. Современные языки 

программирования для систем предоставления телекоммуникационных услуг 

В статье отражены результаты исследований современных языков программирования, 

используемых для разработки программ для отдельных узлов современных систем предоставления 

телекоммуникационных услуг. Определено, что одним из наиболее перспективных подходов к 

созданию современных систем предоставления телекоммуникационных услуг является технология 

OpenFlow Softswиtch. Показано, что на основе языков программирования С и Java, разработаны 

специальные языки программирования сетей - Frenetic, NetCore и Nettle. Наиболее популярным 

языком программирования среди программистов, в т.ч. и современных систем предоставления 

телекоммуникационных услуг, является язык Java. 

Ключевые слова: язык программирования, телекоммуникационные услуги, NGN, OpenFlow 

Softswitch, C, C++, Python, Java, Rybu, Frenetic, NetCore і Nettle 
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Вступ 

Донедавна доставка телекомунікаційних послуг була вертикальною, вимагала 

спеціалізованої інфраструктури та орієнтації на те, що вийшло у оператора. Важливим 

елементом було абонентське обладнання. Сьогодні, коли абонент працює в декількох 

мережах одночасно, така сервісна практика стає незручною. Тому цілком логічним 

продовженням розвитку телефонних «інтелектуальних мереж» (IN) в епоху NGN стала 

архітектура IMS (IP Multimedia Subsystem), орієнтована на надання будь-якого сервісу в 

будь-якому місці мережі з пакетною комутацією. У той час як на насичених ринках прибутки 

від традиційних послуг зменшуються, завданням IMS є побудова єдиної мережі, завдяки якій 

абонент може отримати вказані вище послуги, включаючи конвергентні послуги від мереж 

фіксованого та мобільного зв’язку. Передумовою цього є зменшення в загальному 

сервісному пакеті операторів частки голосових сервісів [1]. 

IMS як концепція використовується операторами для зменшення стратегічних ризиків 

при виборі шляхів технічного розвитку. В цілому IMS – це інструмент, який дає оператору 

на тлі стрімкозростаючої конкуренції утримувати абонента за допомогою надання 

мультисервісу на універсальний термінал (конвергенція сервісу). 

Мережі наступного покоління мають два варіанти побудови [1-7]: 

- з використанням програмних комутаторів (Softswitch) і медіашлюзи (MGW); 

- з використанням програмно-апаратного комплексу IMS. 

Архітектури IMS і Softswitch мають рівневий розподіл (абонентських пристроїв і 

транспорту, управління викликами і сеансами, серверів додатків), при чому межі цих 

логічних рівнів проходять в обох концепціях/архітектурах практично в одних і тих же 

місцях. Просто в архітектурі Softswitch зазвичай зображають мережеві пристрої, а 

архітектура IMS визначається на рівні функцій. Абсолютно однакові також ідеї надання всіх 

послуг на базі IР-мережі та розподілу функцій управління викликом і комутації. 

Перш за все, Softswitch - це обладнання конвергентних мереж. Функція управління 

шлюзами являється домінуючою. У свою чергу, IMS проектувалася в рамках мобільної 

спільноти 3GPP [6], повністю базується на IP. Основним її протоколом є SIP, що дозволяє 

встановлювати однорангові сесії між абонентами і використовувати IMS тільки як систему, 

що надає сервісні функції з безпеки, авторизації, доступу до послуг і т.д. Функція управління 

шлюзами і сам медіашлюз, в даному випадку, лише засіб для зв’язку з абонентами 

фіксованих мереж (телефона мережа загального користування). 

Але в IMS частково згладжуються проблеми сумісності обладнання, властиві «пулу» 

рішень Softswitch [1-7], оскільки взаємодія функціональних модулів регулюється 

стандартами. Новий підхід до надання послуг виявився надзвичайно вдалим і забезпечив 

роумінг послуг, що повинно принести додатковий прибуток оператору. Використання у 

фіксованих мережах NGN [7] та в мобільних мережах 3G однакової системи IMS, власне, і 

відкриває перспективу конвергенції фіксованих та мобільних мереж (FMC) на 

операторському рівні. Оператору надаються широкі можливості по управлінню мережними 

ресурсами, оптимізації процесу доставки послуг та розширення клієнтської бази. 

Передумовами міграції «традиційних» мереж «традиційних» операторів до IMS є 

подальша стратегічна безперспективність позиціонувати себе на ринку як «бітова» труба, 

спостерігаючи лише «втрачену користь»; постійний відтік прибутків до провайдерів VoIP і 

ISP; відносно високі поточні експлуатаційні витрати і висока вартість введення нових 

сервісів; «Історичне» тяжіння до розподіленої, відкритої та стандартизованої архітектури; 

зрілість технологій IMS і SIP, а також наявність відповідних стандартів.  

У процесі створення мереж NGN на перше місце виходять питання використання мов 

програмування з метою розробки програми для окремих вузлів сучасних систем надання 

телекомунікаційних послуг. При цьому на теперішній час недостатньо висвітлені  

дослідження даного питання, виконані на такому ж рівні, як це було зроблено для 

додаткових послуг цифрових АТС або для послуг інтелектуальної мережі в ТМЗК, тобто на 

рівні достатньому для аналізу і синтезу, що і обумовлює актуальність даної статті. 
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Ступінь наукової розробки. Мережі NGN в даний час розглядаються у багатьох 

роботах, включаючи монографії, численні статті в науково-технічних журналах і доповіді на 

конференціях. У роботах і в документах ряду організацій, таких як ITU, IETF, ETSI, IMS 

Forum, 3GPP, розглянуті технічні рішення створення мереж NGN [1-7]. Наукові основи для їх 

реалізації містяться в роботах В.К. Стеклова, Л.Н. Беркман, М.М. Климаша, В.В.  

Поповського, Boxma O.J., Everitt D., Ferguson M.J., Fuhrmann S.W., Levy Н., Takagi Н. та 

інших вчених [8]. 

Незважаючи на велику кількість публікацій по NGN, серед них поки що практично 

відсутні аналітичні дослідження, спрямовані на вивчення використання мов програмування 

для розробки програм окремих вузлів сучасних систем надання телекомунікаційних послуг. 

Мета роботи - дослідити сучасні мови програмування, які використовуються з метою 

розробки програм для окремих вузлів сучасних систем надання телекомунікаційних послуг. 

 

1. Архітектура ІР-мультимедійної підсистеми 

Архітектура IMS дозволяє надавати новітні мультимедійні послуги на універсальному 

обладнанні з використанням різних способів доступу, зменшуючи ризики, пов’язані з 

введенням окремих послуг, і налагоджуючи внутрішні бізнес-процеси оператора. Але перш 

ніж будувати що-небудь, бажано зрозуміти, наскільки все це вам доступно. І для початку 

доцільно оцінити ризики, пов’язані з новою ініціативою. 

Зокрема, підсистема IMS забезпечує надання послуг в пакетному середовищі: це може 

бути або вузол телефонної мережі, або телематичний вузол, або вузол мережі передачі мови 

в мережі передачі даних. У всіх трьох випадках чинна нормативно-правова база накладає 

суттєві обмеження на реалізацію FMC (наприклад, вузол телефонної мережі не може мати 

підключення абонентів по Ethernet). Крім того, залежно від обраної базової послуги, IMS 

потрапляє під обмеження відповідної служби і по взаємодії різних послуг. Правда, з певними 

розбіжностями IMS відповідає вимогам до обладнання відповідних служб, але в підсумку 

варто продумати, як мережа на базі IMS буде віддаватися в експлуатацію. Слід також мати 

на увазі, що сама по собі IMS не є набором сервісів. Ядро IMS лише забезпечує реалізацію 

базового набору внутрішньо мережевих послуг на зразок авторизації, управління 

з’єднаннями і мультимедійними сесіями. Найбільш цікаві додаткові послуги реалізуються 

сервісними платформами (SDP), які часто являють собою автономні і дешеві технічні 

рішення. Але їх теж треба купувати і підключати. Таким чином, важливо, що ключові 

переваги IMS по швидкому виведенню сервісів на ринок багато в чому визначаються 

властивостями не цієї підсистеми, а сервісних платформ (SDP) та інструментальних засобів 

(серверів додатків - AS). Сама по собі IMS не несе в собі будь-яку killer application. 

Відповідно, визначити економічний ефект від впровадження IMS теж складно. Адже IMS - 

лише зручний механізм доставки та обробки (тарифікації) сервісів. Крім того, вимога до 

нових послуг ринком найчастіше нижчі від передбачуваних - впливають і соціокультурні 

обмеження, та інертність публіки, і погане внутрішнє покриття мобільних мереж, і 

економічні кризи, і ті ж регуляторні обмеження. 

Архітектура IMS, яка задовольняє викладеним вище вимогам, визначена в стандартах 

3GPP, Європейського інституту стандартів зв’язку ETSІ і форуму Parlay (рис. 1) [2, 3, 9]. 

Уніфікована сервісна архітектура ІMS підтримує широкий спектр сервісів, заснованих на 

гнучкості протоколу SІP (Sessіon Іnіtіatіon Protocol), і множини серверів аплікацій, які 

надають як звичайні телефонні послуги, так і нові сервіси (обмін миттєвими 

повідомленнями, миттєвий багатоточечний зв’язок, передача відеопотоків, обмін 

мультимедійними повідомленнями тощо). Сервісна архітектура являє собою набір логічних 

функцій, які можна поділити на три рівні: рівень транспорту та абонентських пристроїв і 

шлюзів, рівень управління сеансами й рівень серверів аплікацій [1, 9]. 

Рівень транспорту та абонентських пристроїв. На цьому рівні ініціюється й 

здійснюється сигналізація SІP, необхідна для встановлення сеансів і надання базових послуг, 

таких як перетворення мови з аналогової або цифрової форми в ІP-пакети з використанням 
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протоколу RTP (Realtіme Transport Protocol). На цьому рівні функціонують медіашлюзи, які 

перетворюють базові потоки VoіP у телефонний формат TDM. Медіасервер надає різні 

медіасервіси, у тому числі конференц-зв’язок, збір тонових сигналів, розпізнавання мови 

тощо. 

 

 
Рис. 1. Спрощений варіант архітектури ІMS 

 

Ресурси медіасерверу доступні всім аплікаціям, тобто будь-яка аплікація (голосова 

пошта, безкоштовний номер 800, інтерактивні VXML-сервіси тощо), якій необхідно 

відтворити оповіщення або отримати цифри набраного номера, може використати загальний 

сервер. Медіасервери також підтримують нетелефонні функції, наприклад, тиражування 

мовленнєвих потоків для надання сервісу миттєвого багатоточкового зв’язку (PTT). При 

використанні для різних сервісів загального пула медіасерверів відпадає необхідність у 

плануванні й інжинірингу медіаресурсів для кожної окремої аплікації. 

Рівень управління викликами й сеансами. На цьому рівні реалізується функція управління 

викликами й сеансами CSCF (Call Sessіon Control Functіon), яка реєструє абонентські 

пристрої й направляє сигнальні повідомлення протоколу SІP до відповідних серверів 

аплікацій. Функція CSCF взаємодіє з рівнем транспорту й доступу для забезпечення якості 

обслуговування за всіма сервісами. Рівень управління викликами й сеансами включає сервер 

абонентських даних HSS (Home Subscrіber Server), де централізовано зберігаються унікальні 

сервісні профілі всіх абонентів. Профіль містить поточну реєстраційну інформацію 

(наприклад, ІP-адресу), дані роумінгу, дані щодо телефонних послуг (наприклад, номер 

переадресації), дані щодо обміну миттєвими повідомленнями (список абонентів), параметри 

голосової пошти (наприклад, вітання) тощо. 

Централізоване зберігання дозволяє різним аплікаціям використовувати ці дані для 

створення персональних довідників, інформації про присутність у мережі абонентів різних 

категорій, а також об’єднаних послуг. Централізація також істотно спрощує адміністрування 

користувальницьких даних і гарантує однорідне подання активних абонентів за різними 

сервісами. На рівні управління викликами й сеансами також реалізується функція управління 

медіашлюзами MGCF (Medіa Gateway Control Functіon), які забезпечують взаємодію 

сигналізації SІP із сигналізацією інших медіашлюзів (наприклад, H.248). Функція MGCF 
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управляє розподілом сеансів по множині медіашлюзів, для медіасерверів це виконується 

функцією MSFC (Medіa Server Functіon Control). 

Рівень серверів аплікацій (програм). Цей рівень містить сервери аплікацій, які 

забезпечують обслуговування кінцевих користувачів. Архітектура ІMS і сигналізація SІP 

забезпечують достатню гнучкість для підтримки різноманітних телефонних й інших серверів 

аплікацій. 

Сервер аплікацій телефонії. Архітектура ІMS підтримує множину серверів аплікацій для 

телефонних сервісів. Сервер телефонних аплікацій TAS (Telephony Applіcatіon Server) 

приймає й оброблює повідомлення протоколу SІP, а також визначає, яким чином має бути 

ініційований вихідний виклик. Сервісна логіка TAS забезпечує базові сервіси обробки 

викликів, включаючи аналіз цифр, маршрутизацію, встановлення, очікування й 

перенаправлення викликів, конференц-зв’язок тощо. TAS також забезпечує сервісну логіку 

для звернення до медіасерверів за необхідності відтворення оповіщень і сигналів 

проходження виклику. 

Якщо виклик ініційований у ТфЗК, сервер TAS забезпечує сигналізацію SІP до функції 

MGCF для видачі команди медіашлюзам на перетворення бітів мовленнєвого потоку TDM 

(ТфЗК) у потік ІP RTP, і направлення його на ІP-адресу відповідного ІP-телефону. TAS 

оброблює тригерні точки виклику ІN відповідно до моделі телефонного виклику. При 

досягненні викликом тригерної точки TAS припиняє обробку виклику й перевіряє профіль 

абонента (де міститься інформація про те, які мають бути задіяні сервери аплікацій) на 

необхідність виконання додаткових послуг. TAS формує повідомлення управління ІSC (SІP 

ІP Multіmedіa Servіce Control) і передає управління викликом відповідному серверу 

аплікацій. Цей механізм може бути використаний для виклику як успадкованих сервісів ІN, 

так і нових сервісів на базі SІP. В одному повідомленні ІMS можуть міститися дані про 

декілька TAS, які надають певні послуги різним типам абонентських пристроїв [6, 7, 9]. 

Наприклад, один сервер TAS надає послуги ІP Centrex (часткові плани нумерації, 

загальні довідники, автоматичний розподіл викликів тощо), інший сервер підтримує УАТС і 

надає послуги VPN. Взаємодія декількох серверів аплікацій здійснюється за допомогою 

сигналізації SІP-І для завершення викликів між абонентськими пристроями різних класів. 

Функція комутації послуг IM-SSF. Функція комутації послуг ІM-SSF (ІP Multіmedіa - 

Servіces Swіtchіng Functіon) забезпечує взаємодію повідомлення SІP з відповідними 

повідомленнями CAMEL, ANSІ-41, підсистем ІNAP (Іntellіgent Network Applіcatіon Protocol) 

або TCAP (Transactіon Capabіlіtіes Applіcatіon Part). Ця взаємодія дозволяє підтримуваним 

ІMS ІP-телефонам отримувати доступ до сервісів визначення імені сторони, яка викликає, 

безкоштовного номера 800, переносу локального номера тощо. 

Додаткові сервери телефонних аплікацій. Прикладний рівень може також містити 

автономні незалежні сервери, які надають додаткові послуги в будь-якій стадії виклику за 

допомогою тригерів. До таких послуг належать набір номера, переадресація та встановлення 

конференц-зв’язку, послуги голосової пошти, послуги інтерактивної мовленнєвої взаємодії 

(ІVR), VoіP VPN, попередньо оплачений білінг, блокування вхідних і вихідних викликів. 

Інші сервери аплікацій. На прикладному рівні також можуть перебувати сервери 

аплікацій SІP, які не використовують модель телефонного виклику. Такі сервери 

взаємодіють із клієнтами абонентських пристроїв для надання сервісів PTT, сервісів 

присутності тощо. Реалізація сервісів на базі SІP (нетелефонних сервісів) у загальній 

архітектурі ІMS дозволяє здійснювати взаємодію двох видів сервісів і створювати нові 

змішані послуги. Як приклад можна навести відображення на дисплеї списку абонентів із 

вказівкою статусу присутності в мережі. Інший приклад - використання одного попередньо 

оплаченого рахунку для оплати послуг телефонії й відео за запитом. 

Шлюз відкритого сервісного доступу OSA-GW. Гнучкість архітектури ІMS дозволяє 

сервіс-провайдерам додавати сервіси до мережі VoІP шляхом взаємодії з діючими 

аплікаціями, або ж шляхом інтеграції з власних або розроблених третіми фірмами серверів 

аплікацій на базі SІP. Окрім того, сервіс-провайдери можуть надати можливість своїм 
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клієнтам розробляти й впроваджувати сервіси, які задіють ресурси мережі VoіP. Наприклад, 

підприємство може реалізувати сервіс автоматичної генерації мовленнєвого або миттєвого 

повідомлення щодо доставки замовлення. 

Однак найчастіше працюючі на таких підприємствах виробники незнайомі із 

протоколами телефонної сигналізації (SS7, ANSІ41, CAMEL, SІP, ІSDN тощо), хоча й мають 

освіту в галузі інформаційних технологій. Для розв’язання цієї проблеми Форум Parlay у 

тісному співробітництві з 3GPP й ETSІ розробив прикладний програмний інтерфейс Parlay 

APІ для організації взаємодії з телефонними мережами. Взаємодія SІP і Parlay APІ 

здійснюється за допомогою шлюзу OSA-GW (Open Servіces Access, Gateway), який входить 

до прикладного рівня архітектури 3GPP ІMS. Інші прикладні сервери, як згадувалося вище, 

забезпечують взаємодію між SІP і протоколами телефонії (ANSІ-41, CAMEL, ІNAP, TCAP, 

ІSUP тощо). Шлюз OSA-GW дозволяє корпоративним аплікаціям на базі Parlay отримати 

доступ до інформації щодо присутності і стану виклику, встановлювати й розривати сеанси 

зв’язку, незалежно управляти сегментами виклику. Шлюз OSA-GW реалізує інтерфейс Parlay 

Framework, який дозволяє корпоративним серверам аплікацій реєструватися в мережі й 

управляє доступом до мережних ресурсів. 

Розвиток архітектури ІMS. Більшість із описаних вище сервісів були вузькосмуговими 

сервісами передачі мовлення й даних. Однак сигналізація SІP й архітектура ІMS 

підтримують і широкосмугові мультимедійні сервіси, такі як віщальне телебачення із 

багатоадресними (ІP multіcast) відеопотоками, відео за запитом, відеоспостереження, 

відеотелефонія, відеоконференц-зв’язок, віртуальні лекційні зали й багато чого іншого. Для 

реалізації таких сервісів у мережі мають бути встановлені додаткові мультимедійні сервери 

аплікацій і абонентські пристрої (рис. 2) [2, 7, 9]. 

 

 
 

Рис. 2. Додаткові послуги IMS 
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З розширенням сфери застосування мультимедійних послуг виникла необхідність 

переходу від використовуваних сьогодні базових механізмів забезпечення якості 

обслуговування на більш ефективні механізми. Крім моніторингу доступної пропускної 

здатності необхідно контролювати кількість активних сеансів зв’язку реального часу. В 

архітектурі ІMS абонентські пристрої й сервери аплікацій VoіP і широкосмугових 

мультимедійних послуг надсилають запити на ініціювання сеансу через загальний елемент 

CSCF. Функція CSCF визначає рівні трафіка, взаємодіючи з мережею транспорту й доступу, і 

може відмовити у встановленні додаткових сеансів. Відповідно, для підтримки цих 

поширених абонентських пристроїв у мережі ІMS необхідно забезпечити взаємодію 

підтримуваних ними стандартів сигналізації й протоколу SІP. Із цією метою вже 

запропоновані нові граничні сигнальні шлюзи. 

Основна перевага IMS в тому, що послуга одноманітно зможе працювати на мережі всіх 

операторів. Якщо мережа буде реалізована - уніфікований сервіс стане доступний в будь-якій 

точці присутності абонента, як це відбувається сьогодні в мережі Інтернет. Це, власне, і є 

кінцевою метою всіх операторів, які впроваджують IMS. 

 

2. Новітня технологія OpenFlow Softswіtch   

Однією з найбільш перспективних і такої, що бурхливо розвивається реалізацій підходу 

до створення сучасних систем надання телекомунікаційних послуг є технологія OpenFlow 

Softswіtch. Дана технологія є логічним продовженням систем пост NGN (IP Multimedia 

Subsystem) та складової таких систем, як Softswіtch. Основним її документом є специфікація 

OpenFlow [10], в якій описуються основні компоненти OpenFlow-мереж, принципи роботи і 

взаємодії компонентів. Організацією стандартизації для специфікації є ONF - Open 

Networking Foundation (www.opennetworking.org). До засновників ONF входять всі без 

виключення міжнародні виробники телекомунікаційного обладнання. Варто відзначити 

найвідоміших засновників - Nokia, Cisco, Huawei, Facebook, Google. 

OpenFlow - протокол управління процесом обробки даних, що передаються по мережі 

передачі даних маршрутизаторами і комутаторами, який реалізує технологію програмно-

конфігурується мережі. 

Протокол використовується для управління мережевими комутаторами і 

маршрутизаторами з центрального пристрою - контролера мережі (наприклад, з сервера або 

навіть персонального комп’ютера). Це управління замінює або доповнює працюючу на 

комутаторі (маршрутизаторі) вбудовану програму, яка здійснює побудова маршруту, 

створення карти комутації і т. д. Контролер використовується для управління таблицями 

потоків комутаторів, на підставі яких приймається рішення про передачу прийнятого пакета 

на конкретний порт комутатора. Таким чином в мережі формуються прямі мережеві 

з’єднання з мінімальними затримками передачі даних і необхідними параметрами. 

Згідно специфікації основним елементом системи створення сучасних систем надання 

телекомунікаційних послуг є OpenFlow Softswіtch комутатор та контролер (рис. 3). 

Порівняльна таблиця переваг технології OpenFlow Softswіtch показана нижче (табл. 1) 

[11]. 

Більшість існуючих ПЗ для створення сучасних систем надання телекомунікаційних 

послуг написана на мовах високого рівня: С, C++, Python, Java, Rybu [12, 13]. 

Кросплатформенними являються тільки Java-контролери FloodLight, Beacon і Maestro, 

інші працюють на Linux-платформах. 

Усі розглянуті ПЗ для створення сучасних систем надання телекомунікаційних послуг є 

багатопотоковими, окрім РОХ. 

Усі ПЗ підтримують протокол OpenFlow версії 1.0 і, отже, працюють з усіма існуючими 

програмними і апаратними комутаторами. 

Усі контролери розроблялися з абсолютно різними цілями, тому немає універсального 

контролера, який дозволяє вирішувати усі завдання в різних середовищах (WAN, центри 
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обробки даних). Кожен контролер має свої переваги і недоліки. Наприклад, контролер РОХ 

дозволяє швидко розробляти додатки для нього в порівнянні з іншими. Проте С, C++, Java - 

контролери, що вимагають більше трудомісткого написання додатків, істотно виграють по 

продуктивності. Розподілені контролери мають складнішу архітектуру і вимагають 

складніших алгоритмів, проте дозволяють підвищити продуктивність, масштабованість і 

надійність рівня управління IMS. 

 

Таблиця 1. Переваги технології OpenFlow Softswіtch 

Softswіtch OpenFlow Softswіtch 

Підтримка багатьох протоколів: STP, RIP, 

OSPF, BGP... 

Всі обчислення і логіка виконуються 

контролером та OpenFlow Softswіtch 

Продавець надає спеціальні інтерфейси Загальний програмний інтерфейс 

Softswіtch для комутації L2; 

Маршрутизатор для маршрутизації L3 

Один пристрій OpenFlow Softswіtch для L2-

L4 

 

OpenFlow Softswіtch OpenFlow Softswіtch

OpenFlow Softswіtch

OpenFlow Softswіtch

Контролер

 
 

Рис. 3. Основні компоненти OpenFlow Softswіtch мережі 

 

З точки зору архітектури усі контролери використовують модульний принцип, що 

дозволяє нарощувати мережеві сервіси для додатків усередині ПЗ для систем комутації, 

розширюючи функціональні можливості контролера. Усі контролери мають дуже схожий 

базовий набір сервісів: сервіси для обробки OpenFlow повідомлень, підтримки з’єднань з 

комутаторами, механізми підписки/генерації подій для модулів і додатків, механізми 

управління мережевими пристроями і побудови топології мережі. 

Для усіх контролерів на даний момент створені репозиторії найрізноманітніших 

додатків, більшість з яких носить дослідницький або учбовий характер. Одним з таких, що 

розвиваються і має багато додатків є репозиторій контролера FloodLight. 

З точки зору надійності, існуючі контролери не здатні протистояти загрозам, пов’язаним 

з відмовами контролерів і їх додатків, оскільки такі механізми в них не закладені. 

Виключенням є розподілені контролери: Onix, які здатний передавати управління з вузла 

контролера, що відмовив, на справний, і Kandoo, в якому у разі відмови локального 

контролера управління передається на верхній рівень - кореневому контролеру [12, 13]. 

Про продуктивність і масштабованість контролерів по доступних матеріалах і інтернет 
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ресурсам судити украй складно. Це пов’язано з наступними проблемами: старіння 

досліджень і їх відтворюваність - проекти розвиваються, і характеристики контролерів 

змінюються, відмінності в методиках досліджень, необ’єктивність результатів. 

На основі сформульованих вимог до контролерів і проведеного аналізу отримані 

результати, представлені в табл. 2 [12, 13]. У цій таблиці курсивом виділені контролери, що 

представляють найбільший інтерес по результатах порівняння. 

За підсумками дослідження існуючих ПЗ для систем комутації з відкритим початковим 

кодом, найбільш перспективними і такими, що активно розвиваються розробниками 

являються: контролери Beacon, FloodLight (на мові Java), Trema і MuL (на мові С). 

 

3. Спеціальні мови програмування для створення програмного забезпечення систем 

надання телекомунікаційних послуг 

Надивлячись на широке застосування мов високого рівня С, C++, Python, Java, Rybu на 

основі мов програмування С, Python  та Java, розроблено спеціальні мови програмування 

мереж, які, з одного боку, представляють високорівневі способи управління потоками в 

мережі, а з іншого боку, приховують усі деталі по правильній і коректній установці 

низькорівневих правил на комутатори. На даний час такими мовами є Frenetic, NetCore і 

Nettle. 

 

Таблиця 2. Порівняння ПЗ з відкритим початковим кодом 
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1 
NOX 

Classic 
+ - + + - 

2 NOX + - + + + 

3 РОХ + + + + - 

4 SNAC + - + + - 

5 Beacon + + + + + 

6 Maestro + - + + + 

7 Floodlight + + + + + 

8 Trema + + + + + 

9 MUL + + + + + 

10 ONIX - - + + + 

11 Kandoo - - + + + 

 

Frenetic - це одна з перших мов програмування мереж [14]. Вбудований в мову 

загального програмування Python. Складається з двох частин: 

 обмежена, але високорівнева декларативна мова запитів до мережі - network query 

language; 

 функціональна мова загального призначення для реактивного управління політиками 

маршрутизації в мережах - network policy management library. 

NetCore (Network Core Programming) [15] є розвитком мови Frenetic. NetCore пропонує 

більш високорівневу мову за завданням політик маршрутизації: 

1) Можна використовувати довільні функції по обробці пакетів, а не тільки заздалегідь 

задані. 

2) Можна використовувати групові символи (wildcards), а не тільки правила з точним 
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зіставленням заголовка пакетів. 

3) Можна задавати правила проактивно (до того моменту, як вони знадобляться). 

Усе це є першим кроком до можливості завдання динамічних правил маршрутизації, які 

враховуватимуть поточні стани мережі. Крім того, NetCore додатково надає можливість 

аналізу історії трафіку. 

Nettle [16] є попередником Frenetic. Це був перший підхід, який використовував 

функціональну реактивну мову (FRP) для програмування OpenFlow комутаторів. Nettle 

приймає на вхід потік OpenFlow подій (наприклад, switch Join, port_change, packet_in) і видає 

потік OpenFlow повідомлень (install, uninstall, query_stats). Nettle представляє нижчий рівень 

в розробці мережевих додатків. З іншого боку Frenetic - це надбудова над контролером NOX, 

тоді як Nettle є повноцінним рішенням для розробки не лише окремих додатків, але і 

контролера в цілому. 

Існуючі мови програмування політик комутації полегшують створення нових додатків. 

Кожна з мов має свої переваги. 

Мова NetCore вводить поняття стану контролера, як історію усіх пакетів, які коли-небудь 

проходили через комутатори мережі. Мова NetCore дозволяє динамічні політики, вимагаючи 

при цьому явної вказівки параметрів заголовка, від яких залежить політика. Останні 

обмеження хоч і не є критично важливими - компілятор мови зможе синтезувати необхідні 

правила OpenFlow і без них, проте відмова від використання таких вказівок призводить до 

серйозного погіршення показників продуктивності системи. 

Описи великої кількості політик на мовах Frenetic і NetCore потребують попередньої 

компіляції, в результаті якої виходить додаток, що управляє, відповідає усім вибраним 

політикам. 

Система Nettle є сукупністю інтерпретатора відповідної мови і контролера, яка 

самостійно вирішує можливі конфлікти між додатками, що управляють, безпосередньо в 

процесі їх роботи. 

Середовище виконання Frenetic автоматично обробляє «другі» пакети, переслані 

комутатором вже після того, як додаток здійснив обробку відповідного потоку по його 

першому пакету. 

Проте, щоб побудувати по-справжньому надійну мережу передачі даних, необхідно мати 

можливість перевіряти що синтезуються додатком правила на суперечність специфікаціям. 

При цьому існує декілька альтернативних варіантів реалізації такої перевірки. Один з них - 

безпосередня перевірка, що синтезуються додатком правил OpenFlow через засоби 

динамічної перевірки специфікації. 

Перспективним же є спосіб перевірки специфікацій через формальну верифікацію 

програм. Здійснити формальну верифікацію додатка, що управляє, написаного на 

універсальній мові програмування, є не можливим через надмірну обчислювальну 

складність. Проте, верифікація додатка написаного на спеціальній обмеженій підмножині 

такої мови стає цілком можливою. Тому актуальним стає завдання створення такої мови, 

виразної потужності якої вистачає для опису нескладних додатків, що управляють, а 

властивості дозволяють проводити верифікацію простих властивостей за прийнятний час. 

Згідно з даними Oracle, понад 3 мільярди приладів у світі працюють на Java. Так чому ж 

Java така популярна? Можна виділити 4 основні причини: 

1. Написане один раз працює скрізь (кросплатформність): 

Мова Java хороша тим, що один і той же написаний код буде працювати, наприклад: 

 і на Windows; 

 і на Linux; 

 і на MacOs. 

Тоді, як на інших мовах програмування потрібно написати не 1, а відразу 3 різних коди - 

під Windows, під Linux і під MacOs. Таку особливість Java, що “написане один раз працює 

скрізь”, називають кросплатформністю (рис. 4). 

Коли потрібно писати програми мовою Java, вони завжди будуть зберігатися окремими 
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файлами. При чому ці  файли завжди будуть мати розширення .java. Наприклад, 

Program.java. Якщо, наприклад, колеги захочуть ознайомитися з таким файлом, вони легко 

зможуть прочитати написаний у ньому код, щось переписати або дописати в файлі, якщо 

буде потрібно. Тому що цей код людиночитабельний. 

 
Рис. 4. Кросплатформеність у Java 

 

Далі, коли запускається компілятор (якщо бути зовсім точними, то це називається 

компілятор javac), код з людиночитабельного перетворюється в так званий байт-код (тобто у 

вигляді різних комбінацій 0 і 1) і стає винятково машиночитабельним. Після цього з’явиться 

ще один файл, який завжди матиме розширення .class. У нашому прикладі – Program.class. 

Потім JVM (Java Virtual Machine) виконує байт-код. 

2. Дружній синтаксис: 

Розробники мови Java не стали винаходити велосипед з нуля, а, грубо кажучи: 

 взяли все найкраще від мови програмування С – і його прямого спадкоємця – мови 

програмування С ++; 

 видалили все, що вважали зайвим і не особливо вдалим у С і С ++; 

 внесли нововведення в нову мову програмування Java. 

І виграли від такого підходу. Оскільки між Java, С і С ++ є багато спільного, програмістам 

було набагато легше переходити на нову мову. Адже не треба абсолютно все вчити з нуля, 

багато конструкцій були вже зрозумілими. Що також сприяло швидкому росту популярності 

Java серед програмістів. 

3. Об’єктно-орієнтована мова – це програмування за допомогою класів і об’єктів.  

4. Керування пам’яттю. 

Згідно рейтингу української спільноти програмістів dou.ua Java в 2016 р. є, як і раніше, 

найпоширеніша мова програмування (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Використання в 2016 р. мов програмування 
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Висновки 

При дослідженні поставлених завдань отримані результати, на підставі яких можна 

зробити наступні висновки: 

1. Однією з найбільш перспективних і такої, що бурхливо розвивається реалізацій 

підходу до створення сучасних систем надання телекомунікаційних послуг є технологія 

OpenFlow Softswіtch. Дана технологія є логічним продовженням систем пост NGN (IP 

Multimedia Subsystem) та складової таких систем Softswіtch. Основним її документом є 

специфікація OpenFlow, в якій описуються основні компоненти OpenFlow-мереж, принципи 

роботи і взаємодії компонентів. Організацією стандартизації для специфікації є ONF - Open 

Networking Foundation (www.opennetworking.org). Варто відзначити найвідоміших 

засновників - Nokia, Cisco, Huawei, Facebook, Google. 

2. За результатами проведеного аналізу існуючого ПЗ для сучасних систем надання 

телекомунікаційних послуг можна зробити наступні висновки: 

 більшість існуючого ПЗ для сучасних систем надання телекомунікаційних послуг 

написана на мовах високого рівня: С, C++, Python, Java, Rybu. 

 кроссплатформенними являються тільки Java-контролери FloodLight, Beacon і Maestro, 

інші працюють на Linux-платформах. 

 переважаючими мовами програмування для систем комутації є С та Java. 

За підсумками дослідження існуючого ПЗ для створення сучасних систем надання 

телекомунікаційних послуг з відкритим початковим кодом, найбільш перспективними і 

такими, що активно розвиваються розробниками являються: контролери Beacon, FloodLight 

(на мові Java), Trema і MuL (на мові С). 

3. На основі мов програмування С та Java, розроблено спеціальні мови програмування 

мереж, які з одного боку представляють високорівневі способи управління потоками в 

мережі, а з іншого боку приховують усі деталі по правильній і коректній установці 

низькорівневих правил на комутатори. На даний час такими мовами є Frenetic, NetCore і 

Nettle. 

Усі існуючі мови програмування OpenFlow мереж надають розробникові мережевих 

додатків такі конструкції мови, в термінах яких зручно описувати правила управління 

потоками, абстрагуючись тим самим від рівня команд комутатора OpenFlow Softswіtch.  

Найбільш популярною мовою програмування серед програмістів, в т.ч. і сучасних 

систем надання телекомунікаційних послуг, є мова Java. Можна виділити 4 основні причини: 

кросплатформеність; дружній синтаксис; об’єктно-орієнтована мова; керування пам’яттю. 
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Гончаренко Ю.Ю., д.т.н.; Дивизинюк М.М., д.ф-м.н.; 

Коноваленко М.В.;             Лазаренко С.В., к.т.н. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ 

ОПАСНЫХ ЦЕЛЕЙ НА ПОДХОДАХ К ОХРАНЯЕМОМУ ПОТЕНЦИАЛЬНО-

ОПАСНОМУ ОБЪЕКТУ 

 
Goncharenko Yu.Yu., Divizinyuk M.M., Konovalenko М.V., Lazarenko S.V. A mathematical 

model of radar detection of dangerous targets on the approach to protected potentially dangerous 

objects. This paper analyzes the main provisions of the theory of search. It is shown that the process of 

discovering the search means with specified search equipment on them within a certain period of time 

direct the different number of exploratory efforts in various search area point. They are a search engine. 

Search strategy depends on the structure and dynamic behavior of the search engine. It is determined by 

the density of the search. The probability of detecting dangerous target in a controlled area of the 

protected object depends on four factors. The first - the width of this zone. The second - the range of 

detection of dangerous purposes. Third - during their stay in the detection zone. Fourth - dead time search 

engine. 

With regard to the radar target detection mathematical model of radar target detection on the 

approach to protected potentially dangerous object. It is a combination of three functional dependencies. 

The first one determines the probability of the radar detecting dangerous target, depending on the width 

and radius-controlled zone around the facility, the expected range of detection of dangerous target, time 

of her stay in the controlled area and the search engine of the working time. The second allows you to get 

the expected range of detection of dangerous target five main technical parameters of radar (recognition 

factor, receiver sensitivity, antenna gain, pulse power, frequency), the two parameters of the target 

(reflectivity and height of flight) and two environmental factors (functional local relief and coefficient 

anomalies). The third equation describes the dead time search engine depending on the viewing rate of the 

value space and radar detection ratios. 

Keywords: the expected detection range, field of view, dangerous radar target, mathematical model, 

search. 

 
Гончаренко Ю.Ю., Дивизинюк М.М., Коноваленко М.В., Лазаренко С.В. Математична 

модель радіолокаційного виявлення небезпечних цілей на підходах до потенційно-

небезпечного об’єкту, який охороняється. У роботі проаналізовано основні положення теорії 

пошуку. Показано, що в процесі виявлення засоби пошуку, за допомогою, встановленого на них 

пошукового обладнання протягом певного періоду часу направляють різну кількість пошукових 

зусиль в різні точки області пошуку. Вони являють собою пошукову систему. Стратегія пошуку 

залежить від структури і динамічної поведінки пошукової системи. Вона визначається щільність 

пошуку. Ймовірність виявлення небезпечної мети в контрольованій зоні охоронюваного об’єкта 

залежить від чотирьох чинників. Перший - ширина цієї зони. Другий - дальність виявлення 

небезпечних цілей. Третій - час їх перебування в зоні виявлення. Четвертий - робітні час 

пошукової системи. 

Відповідно до радіолокаційного виявлення цілей пропонується математична модель 

радіолокаційного виявлення цілей на підходах до охоронюваного потенційно-небезпечного 

об’єкту. Вона є сукупністю трьох функціональних залежностей. Перша з них визначає ймовірність 

виявлення радіолокації небезпечної мети в залежності від ширини або радіусу контрольованої 

зони навколо об’єкту, очікуваної відстані виявлення небезпечної мети, часу її перебування в 

контрольованій зоні і робочого часу пошукової системи. Друга дозволяє отримати очікувану 

дальність виявлення небезпечної мети за п’ятьма основними технічними параметрами 

радіолокаційної станції (коефіцієнту розпізнавання, чутливості приймача, коефіцієнту посилення 

антени, імпульсної потужності, частоти), двома параметрами цілі (відбивної здатності і висоти 

польоту) і двом факторам середовища (функціоналу місцевого рельєфу і коефіцієнту аномалії). 

Третя рівність описує робочий час пошукової системи в залежності від значень швидкості огляду 

простору і коефіцієнтів розпізнавання радіолокаційних станцій. 

Ключові слова: очікувана дальність виявлення, зона огляду, небезпечна радіолокаційна ціль, 

математична модель, пошук. 

  
© Гончаренко Ю.Ю., Дивизинюк М.М., Коноваленко V.В., Лазаренко С.В., 2016 
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Гончаренко Ю.Ю., Дивизинюк М.М., Коноваленко Н.В., Лазаренко С.В. 

Математическая модель радиолокационного обнаружения опасных целей на подходах к 

охраняемому потенциально-опасному объекту. В работе проанализированы основные 

положения теории поиска. Показано, что в процессе обнаружения средства поиска, с помощью 

установленного на них поискового оборудования, в течение определенного периода времени 

направляют различное количество поисковых усилий в различные точки области поиска. Они 

представляют собой поисковую систему. Стратегия поиска зависит от структуры и динамического 

поведения поисковой системы. Она определяется плотность поиска. Вероятность обнаружения 

опасной цели в контролируемой зоне охраняемого объекта зависит от четырех факторов. Первый - 

ширина этой зоны. Второй - дальность обнаружения опасных целей. Третий - время их 

пребывания в зоне обнаружения. Четвертый - работное время поисковой системы. 

Применительно к радиолокационному обнаружению целей предлагается математическая 

модель радиолокационного обнаружения целей на подходах к охраняемому потенциально-

опасному объекту. Она является совокупностью трёх функциональных зависимостей. Первая из 

них определяет вероятность радиолокационного обнаружения опасной цели в зависимости от 

ширины или радиуса контролируемой зоны вокруг объекта, ожидаемой дальности обнаружения 

опасной цели, времени её пребывания в контролируемой зоне и рабочего времени поисковой 

системы. Вторая позволяет получить ожидаемую дальность обнаружения опасной цели по пяти 

основным техническим параметрам радиолокационной станции (коэффициенту распознавания, 

чувствительности приёмника, коэффициенту усиления антенны, импульсной мощности, частоте), 

двум параметрам цели (отражающей способности и высоте полёта) и двум факторам среды 

(функционалу местного рельефа и коэффициенту аномалии). Третье равенство описывает 

работное время поисковой системы в зависимости от значений скорости обзора пространства и 

коэффициентов распознавания радиолокационных станций. 

Ключевые слова: ожидаемая дальность обнаружения, зона обзора, опасная 

радиолокационная цель, математическая модель, поиск. 

 

Введение 

Организация работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций террористического 

характера на объектах критической инфраструктуры возлагается на их службы физической 

защиты. Для предотвращения нештатных ситуаций в арсенале служб имеются средства 

оптоэлектронного, акустического, радиолокационного контроля территорий, прилегающих к 

охраняемым объектам [1-4]. Преимущество радиолокационных средств по сравнению с 

другими видами наблюдения состоит в их способности функционировать независимо от 

времени суток (днем и ночью), от прозрачности атмосферы (снегопад, дождь, дымка, туман, 

дым) и других гидрометеорологических явлений [5-7]. Эффективное использование 

радиолокационных станций (РЛС), прикрывающих объекты, с одной стороны, 

обеспечивается знанием их тактических и технических свойств [8, 9], с другой – 

использованием законов и основных положений теории поиска [10-12]. Выявление этих 

закономерностей позволяет разработать математическую модель радиолокационного 

обнаружения опасных целей на подходах к охраняемому потенциально-опасному объекту. 

На ее основе возможно создание программно-моделирующего комплекса для 

автоматизированного управления радиолокационным прикрытием охраняемого объекта, 

поэтому разработка вышеуказанной математической модели является актуальной научной 

задачей. 

 

1. Постановка цели и задач научного исследования 

Целью данной работы является разработка математической модели радиолокационного 

обнаружения опасных целей на подходах к охраняемому потенциально-опасному объекту 

для последующей её алгоритмизация и создания соответствующего программно-

моделирующего комплекса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

проанализировать основные положения теории поиска; рассмотреть особенности этих 

положений применительно к радиолокационному обнаружению целей на подходах к 

охраняемому объекту; разработать математическую модель радиолокационного 

обнаружения целей на подходах к охраняемому потенциально-опасному объекту. 
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2.Основные положения теории поиска 

Наличие множества особенностей в постановке задач поиска привело к появлению 

молодого самостоятельного направления в математике, так называемой теории поиска.  

Первоначально теория поиска развивалась исключительно для военных целей, но во 

второй половине XX века выяснилось, что теория поиска может быть применена для 

решения целого ряда народнохозяйственных задач. Например, в рыболовстве – когда 

осуществляется поиск больших рыбных косяков с использованием гидролокаторов и 

эхолотов, в геологии – при решении задач поиска полезных ископаемых, при проведении 

спасательных операций по поиску людей в море после кораблекрушения или заблудившихся 

в лесу или пустыне. 

В общем случае в теории поиска задачи разделяют на два больших класса: поиск 

неподвижных и поиск движущихся целей. Первый случай поиска неподвижной цели 

относительно прост для исследования. Во втором случае, когда цель движется, начинают 

возникать математические сложности. Если движение цели детерминировано (известно 

направление её перемещения, пункт прибытия и др.), а начальное состояние 

(местоположение) и скорость движения могут быть случайными, то теорема Милютина-

Дубовицкого эффективно решает эту проблему. В других случаях, когда цель движется 

случайным образом, необходимо проводить оптимизацию поиска. 

Математически задача поиска состоит в определении положения цели, находящейся в 

заданной области Ω n-мерного эвклидова пространства Rn с помощью транспортных средств, 

на которых установлено поисковое оборудование. Положение цели задаётся с помощью 

плотности распределения. Для неподвижной цели плотность распределения не зависит от 

времени и имеет вид u(x), где x  . 

Если цель подвижна, то её плотность распределения будет зависеть от времени и иметь 

вид u(x,t), где x   и 0t . Вид функции u(x,t) может определяться либо характером 

движения цели, либо задаваться некоторым уравнением. 

Закономерности обнаружения, как правило, сложны и определяются множеством 

факторов. В процессе обнаружения средства поиска с помощью установленного на них 

поискового оборудования в течение определенного периода времени направляют различное 

количество поисковых усилий в различные точки x области Ω. Обозначим поисковое усилие 

в точке x как φ(x), тогда вероятность обнаружения в точке x зависит от φ(x). Если цель 

находится в точке x, то вероятность её обнаружения q(x,φ(x)) имеет ряд свойств. 

1) Если поиска нет, то цель не может быть обнаружена, то есть φ(x)=0 => q(x,0)=0 для 

всех x  . 

2) Поскольку функция q(x,φ(x)) имеет смысл вероятности, то   0 1 q x, x  для всех 

поисковых усилий. 

3) Функция   q x, x  – возрастающая, так как увеличение поисковых усилий 

увеличивает вероятность обнаружения, и равна   1  q x, exp( )  . 

4) Существует предел:    


lim q x, q x


 , где   1 xq  для всех x  . 

Необходимо заметить, что совокупность средств, на которых установлено поисковое 

оборудование, сами образцы оборудования представляют собой систему поиска или 

поисковую систему. 

Стратегия поиска, задающая программу поиска, зависит от структуры и динамического 

поведения поисковой системы. Под стратегией поиска также понимают плотность поиска, 

которая определяется функцией  x,  , называемой функцией плотности поиска. Как 

правило, она связана с поисковыми усилиями выражением (1): 

                                                                                     
t

0

x x, dt


    ,     (1) 
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где t  – время предполагаемого поиска. 

Если поисковое усилие φ(x), функция  q x,  и плотность распределения цели известны, 

то вероятность обнаружения цели за время t  будет равна: 

      P t q x, x u x dx



  .    (2) 

 

Выражение (2) принято называть поисковым функционалом поисковой задачи. Для 

фактического определения функций φ(x) и  q x,  необходима подробная детализация 

характера области Ω, характеристика целей поиска, информация о системе поиска и 

средствах поиска, их структуре и законах обнаружения. 

 

3. Применение основных положений теории поиска к радиолокационному 

обнаружению целей на подходах к охраняемому объекту 

Применение основных положений теории поиска рассмотрим на примере 

гипотетического охраняемого объекта, представленного на рис. 1. Охраняемый периметр 

имеет прямоугольную форму. В вершинах прямоугольника, углах охраняемого периметра, 

установлены четыре РЛС, каждая из которых имеет определённую дальность действия ДРЛС1, 

…, ДРЛС4 одной и той же опасной цели. Объект имеет санитарную зону, ширина которой ДСЗ 

значительно меньше дальности обнаружения опасной цели, и контролируемую зону, радиус 

которой ДКЗ больше дальности обнаружения опасной цели. 

 

ДРЛС4

ДРЛС3

ДРЛС2

ДРЛС1

ДКЗ

ДСЗ

 
 

Рис. 1. Схема зон контроля и наблюдения РЛС на охраняемом объекте 

 

Возможны три принципиально различные ситуации. 

Первая ситуация. Опасная цель находится в санитарной зоне, то есть дальность её 

обнаружения может быть только в зоне достоверного обнаружения РЛС. 

Вторая ситуация. Когда опасная цель находится в контролируемой зоне, перекрываемой 

зоной обзора РЛС, тогда цель может быть как в зоне достоверного, так и в зонах 

эффективного и вероятного обнаружения РЛС. 
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Третья ситуация. Когда опасная цель находится в контролируемой зоне, но за пределами 

обзора РЛС. В этом случае говорить о радиолокационном обнаружении не приходится, 

поэтому будем рассматривать только первую и вторую ситуации. 

В первом случае опасная цель равновероятно находится в любой точке санитарной зоны, 

площадь которой равна произведению ширины зоны на её протяжённость, то есть СЗ СЗД L . 

Вся эта зона полностью покрыта радиолокационным полем за счет излучения с 

определённой периодичностью импульсными электромагнитными сигналами. При 

появлении в этой зоне опасной цели от неё будут отражаться электромагнитные сигналы и 

фиксироваться радиоприёмными устройствами РЛС.  

Для принятия решения о наличии опасной цели, которое делает оператор РЛС и старший 

оператор на пульте физической защиты охраняемого объекта, необходим определённый 

промежуток времени tПР. Если цель будет находиться в зоне наблюдения РЛС меньший 

промежуток времени, то попросту не будет обнаружена. Поэтому tУ – время, в течение 

которого опасная цель находится в зоне действия РЛС, должна быть больше tПР – времени 

принятия решения или работного времени системы поиска. Тогда поисковые усилия, 

прикладываемые системой для обнаружения опасной цели, будут равны: 

     СЗ СЗ РЛС У ПРД L K t t ,             (3) 

 

где КРЛС – коэффициент РЛС, обуславливающий перевод значения φ в безразмерную 

величину. 

Исходя из (3), вероятность обнаружения опасной цели в санитарной зоне примет вид: 

 1        СЗ СЗ СЗ РЛС У ПРP exp Д L K t t .   (4) 

 

Во втором случае каждая из четырёх РЛС освещает обстановку в секторе, составляющем 

3/4 круга, определяемого дальностью обнаружения РЛС – РЛСiД , где 1 2 3 4i , , , . Иными 

словами, каждая из РЛС контролирует зону, площадь которой равна 
23

4
РЛСiД , тогда общая 

площадь, контролируемая всеми РЛС: 
4

2

1

3

4 

 РЛСi

i

Д . 

Необходимо отметить, что площадь, полученная в результате суммирования, гораздо 

больше, чем реальная площадь освещения РЛС (выделенная зона на рис. 1). Это вызвано тем, 

что зоны обзора каждой РЛС пересекаются с двумя смежными. Но, с точки зрения теории 

поиска, поисковые усилия, прикладываемые системой поиска для обнаружения опасной 

цели, учитывают всю сканируемую область: 

 
4

2

1

3

4 

 
    
 

 РЛСi РЛС У ПР

i

Д K t t  .   (5) 

 

Исходя из (5), вероятность обнаружения опасной цели в контролируемой зоне примет 

вид: 

 
4

2

1

3
1

4 

 
     

 
СЗ РЛС У ПР РЛСi

i

P exp K t t Д .  (6) 

 

Обобщая формулы (4) и (6), можно отметить, что в общем случае вероятность 

обнаружения опасной цели на подходах к охраняемому потенциально-опасному объекту 

определяется четырьмя параметрами: шириной или радиусом контролируемой зоны, 

дальностью обнаружения опасной цели, временем пребывания цели в зоне обнаружения РЛС 

и работным временем поисковой системы, то есть: 

 0 0 KЗ У ПРP f Д , Д ,t ,t .    (7) 
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Таким образом, вероятность обнаружения опасной цели в контролируемой зоне 

функционально зависит от ширины этой зоны, дальности обнаружения опасных целей, 

времени их пребывания в зоне обнаружения и работного времени поисковой системы. 

 

4. Математическая модель радиолокационного обнаружения опасных целей на 

подходах к охраняемому потенциально опасному объекту 

Математическая модель должна обеспечить расчёт вероятности обнаружения опасной 

цели и времени её идентификации. 

Вероятность обнаружения опасной цели является функциональной зависимостью, 

которая, в соответствии с выражением (7), определяется следующими параметрами. 

1) ДКЗ – ширина или радиус контролируемой зоны. Этот параметр определяется исходя 

из задач охраны и физической защиты объекта, ожидаемых террористических угроз, 

оперативной обстановки в городах-спутниках и закрепляется распоряжением или приказом 

соответствующего руководителя. 

2) Д0 – ожидаемая дальность обнаружения опасной цели – многофакторный параметр, 

который требует сложных вычислений. 

3) tУ – время пребывания цели в зоне обнаружения РЛС. Этот параметр зависит от цели 

проникновения злоумышленника или группы злоумышленников в контролируемую зону, их 

экипировки и технического оснащения, гидрометеорологической обстановки, и определяется 

руководителем службы физической защиты объекта исходя из оперативной и 

разведывательной информации, которую он получает установленным порядком от 

компетентных органов. 

4) tПР – работное время поисковой системы, которое зависит от особенностей обработки 

и идентификации отражённых сигналов от опасной цели и требует специального 

рассмотрения. 

Ожидаемая дальность обнаружения определяется в результате решения системы 

уравнений, в которой главными факторами являются: энергетический потенциал РЛС 

(ПЭРЛС(RЭ)), закономерность спада электромагнитного поля (Ψ(Д, fРЛС)), коэффициент 

аномалии среды (А), геометрическая дальность действия (ДГ). 

Энергетический потенциал РЛС зависит от четырех основных параметров РЛС: 

коэффициента распознавания δ, чувствительности приёмника Рпр, коэффициента усиления 

системы Кус, импульсной мощности Pи. Здесь же важна отражающая способность цели, 

которая определяется половиной площади отражающей поверхности Rэ. Закономерность 

спада электромагнитного поля обусловлена расширением фронта волны, а объёмное 

затухание – частотой РЛС fРЛС. Исходя из этого, целесообразно утверждать, что 

энергетическая дальность функционально зависит от пяти параметров РЛС и одного 

параметра цели, то есть от (δ, Рпр, Кус, Pи, fРЛС, Rэ). 

Рассматривая в совокупности факторы, определяющие геометрическую дальность 

обнаружения, можно выделить из них как основной функционал, описывающий факторы 

влияния положительного и отрицательного рельефа местности по различным направлениям 

– Fрα. Кроме этого, необходимо учитывать высоту цели (особо важно это для воздушных 

целей) и коэффициент аномалии.  

В результате ожидаемую дальность обнаружения опасной цели можно считать 

функционально зависящей от девяти параметров: от пяти главных параметров РЛС 

(коэффициента распознавания, чувствительности приёмника, коэффициента усиления 

антенны, импульсной мощности, частоты), двух параметров цели (отражающей способности 

– силы цели и высоты полёта), функционала местного рельефа и коэффициента аномалии 

среды, то есть: 

 0  np yc u РЛС Э pД f ,P ,K ,P , f ,R ,h ,F ,A  .   (8) 
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Идентификация опасных радиолокационных целей также описывается системой 

уравнений, одно из которых определяется общим числом принятых импульсных отражений 

от цели N0, другое – отношением сопряжения амплитудно-частотной характеристики 

приёмного устройства амплитудному спектру полученного входного сигнала K
S
. С точки 

зрения технической реализации число N0 будет тем больше, чем больше количество 

оборотов антенны РЛС, которое зависит от скорости вращения – технической 

характеристики РЛС, то есть от Nобор – числа оборотов в минуту. Для достоверной 

идентификации необходимо не менее трёх регистраций, то есть трёх оборотов антенны. В 

ряде случаев инструкциями определяется и 4, и 5 регистраций для достоверной 

классификации опасной цели. 

Соответствие сопряжения амплитудно-частотной характеристики приемного устройства 

спектру входного полезного сигнала учитывает технический параметр РЛС δ – коэффициент 

распознавания. Иначе говоря, время идентификации опасной цели (работное время 

поисковой системы) зависит от скорости вращения антенны РЛС и коэффициента 

распознавания, то есть: 

 ПР оборt f N , .     (9) 

 

Обобщив (7), (8) и (9), получим математическую модель радиолокационного 

обнаружения опасных целей на подходах к охраняемому потенциально-опасному объекту в 

виде следующей системы уравнений: 

 

 

 

0 0

0





 


 

KЗ У ПР

np yc u РЛС Э p

ПР обор

P f Д , Д ,t ,t

Д f ,P ,K ,P , f ,R ,h ,F , A

t f N ,

 



.  (10) 

 

Выводы 

Таким образом, математическая модель радиолокационного обнаружения опасных целей 

на подходах к охраняемому потенциально-опасному объекту является совокупностью трёх 

функциональных зависимостей. Первая из них определяет вероятность радиолокационного 

обнаружения опасной цели в зависимости от ширины или радиуса контролируемой зоны 

вокруг объекта, ожидаемой дальности обнаружения опасной цели, времени её пребывания в 

контролируемой зоне и рабочего времени поисковой системы. Вторая позволяет получить 

ожидаемую дальность обнаружения опасной цели по пяти основным техническим 

параметрам радиолокационной станции (коэффициенту распознавания, чувствительности 

приёмника, коэффициенту усиления антенны, импульсной мощности, частоте), двум 

параметрам цели (отражающей способности и высоте полёта) и двум факторам среды 

(функционалу местного рельефа и коэффициенту аномалии). Третье равенство описывает 

работное время поисковой системы в зависимости от значений скорости обзора пространства 

и коэффициентов распознавания радиолокационных станций. 
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Мороз С.М.; Ляш Т.Г.; Торошанко Я.І., к.т.н. 

 

АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ   

НА ОСНОВІ ПРОГНОЗУЮЧИХ НЕЙРОННИХ СИСТЕМ  
 

Moroz S.M., Lyash T.H., Toroshanko Ya.I. Sensitivity analysis of telecommunication network 

on the basis of the feed forward neural systems 

Considered a direct method to calculate output sensitivities based on multilayer neural predictor of 

nonlinear functions with differential activation. The following features use as neural activation function 

of Sigmoid functions and their derivatives. The examples of activation functions, and analyzed their 

influence on determining the degree of sensitivity to changes in key parameters of efficiency of 

telecommunication networks. 

Keywords: feed forward neural system, sensitivity, function of activating, sigmoid function, 

difficult system, multi-layered neural architecture 

 

Мороз С.М., Ляш Т.Г., Торошанко Я.І. Аналіз чутливості телекомунікаційної мережі на 

основі прогнозуючих нейронних систем 
Розглянуто прямий метод для обчислення вихідних чутливостей на основі багатошарових 

прогнозуючих нейронних систем з диференційними нелінійними функціями активації. Показані 

особливості використання в якості активаційних функцій нейронних систем сигмовидних функцій 

і їх похідних. Приведені приклади активаційних функцій і проаналізований їх вплив на ступінь 

визначення чутливості  до змін ключових параметрів ефективності телекомунікаційної мережі. 

Ключові слова:  прогнозуюча нейронна система, чутливість, функція активації, сигмовидна 

функція, складна система, багатошарова нейронна  архітектура 

 

Мороз С.М., Ляш Т.Г., Торошанко Я.И. Анализ чувствительности телекомму-

никационной сети на основе прогнозирующих нейронных систем 

Рассмотрены прямой метод для вычисления выходных чувствительностей на основе 

многослойных прогнозирующих нейронных систем с дифференциальными нелинейными 

функциями активации. Показаны особенности использования в качестве активационных функций 

нейронных систем сигмовидной функций и их производных. Приведены примеры активационных 

функций и проанализирован их влияние на степень определения чувствительности к изменениям 

ключевых параметров эффективности телекоммуникационной сети. 

Ключевые слова: прогнозирующая нейронная система, чувствительность, функция 

активации, сигмовидная функция, сложная система, многослойная нейронная архитектура 

 

Вступ 

Управління надійністю телекомунікаційної мережі в основному базується на аналізі  

чутливості систем передачі інформації до змін ключових параметрів ефективності мереж: 

продуктивності, пропускної здатності, затримки інформації, характеристик якості послуг [1, 

2]. В роботах [3, 4] обумовлена доцільність системних досліджень чутливості складних 

систем. Перш за все кількісна характеристика чутливості дає можливість оцінити вплив змін 

системних параметрів на поведінку системи,  виділити критичні і некритичні системні 

параметри і визначити найбільш ефективний метод для аналізу поведінки і управління 

надійністю системи. Кількісні оцінки чутливості визначають реакцію градієнта в задачах 

оптимізації складних систем, даючи можливість мінімізувати невідповідності між 

фактичною і бажаною поведінкою системи. 

Вищесказане обумовлює актуальність задачі дослідження методів визначення чутливості 

систем передачі інформації до змін ключових параметрів ефективності мереж і впливу цих 

змін на якість надання послуг.  

Категорія чутливості складних систем як математичного показника, який характеризує 

поведінку системи, визначена в роботах [2-4]. В цих роботах розглянуті методи для 

обчислення чутливості, які основані на використанні моделей простору станів,  отримані 

аналітичні вирази для визначення однопараметричної і багатопараметричної чутливості 

складних систем.  

© Мороз С.М., Ляш Т.Г., Торошанко Я.І., 2016 
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Вирішення задач адаптивного управління телекомунікаційними мережами, як складними 

системами, пов’язане із значною складністю обчислювального процесу, що призводить до 

суттєвих обмежень в точності управління внаслідок допустимих затримок управляючої 

інформації [5]. Одним із шляхів вирішення цієї задачі є використання нейронних систем 

обробки інформації.  

 

1. Нейронні системи і аналіз чутливості 

Найповніше визначення і уявлення про нейронні системи і мережі приведене в [6]. 

Нейронна система – це розподілений паралельний процесор, що складається з елементарних 

одиниць обробки інформації – нейронів, які накопичують експериментальні знання і надають 

їх для подальшої обробки. Знання поступають в нейронну систему з навколишнього 

середовища і використовуються в процесі навчання, а для накопичення знань 

використовуються зв’язки між нейронами. 

Нейронні системи мають багато цікавих можливостей, такі як здатність оброблювати 

шум і неповні дані, висока відмовостійкість, яка дозволяє мережам працювати нормально з 

декількома пошкодженими нейронами чи зваженими з'єднаннями в мережі, також вони 

здатні функціонувати в режимі реального часу в зв'язку з властивим їм паралелізмом. З цими 

корисними можливостями нейронні системи набули дуже широкого застосування в 

розпізнаванні образів, обробці зображень, розпізнаванні голосу, адаптивному управлінні.  

В багатьох випадках процес навчання нейронної системи закінчується з досягненням 

конвергентних критеріїв. Після завершення певного етапу навчання система 

використовується для отримання і зберігання інформації з допомогою процесу повторного 

запиту. Отримані в розглянутому процесі результати використовуються при розробці нових 

алгоритмів навчання нейронних систем і мережевих архітектур, а також з метою розширення 

області їх застосувань. З іншого боку, аналіз чутливості складної системи чи 

телекомунікаційної мережі на основі нейронної системи дає можливість отримання 

додаткової корисної інформації крім тієї, що можна отримати з допомогою звичайного 

повторного запиту [7, 8]. 

Здатність багатошарових прогнозуючих нейронних систем до приблизного невідомого 

довільного відображення була добре досліджена в літературі [6, 7].  В [9] було показано, що 

багатошарові прогнозуючі системи як з декількома так і з одним прихованим шаром і, 

відповідно, неявним прихованим шаром функції активації здатні наближувати з довільною 

точністю довільну функцію і її похідні. Також зазначено, що функція, яку потрібно 

наблизити, не повинна бути диференційована в класичному розумінні, до тих пір, поки 

функція володіє узагальненою похідною, як і у випадку для певних кусково 

диференційованих функцій. Цей фундаментальний результат забезпечує необхідну 

теоретичну основу для аналізу чутливості складних систем на основі нейронних структур [9]. 

Похідні неперервної функції надають дуже корисну інформацію, що характеризує саму 

функцію. Перша похідна надає дотичну (тангенсну) інформацію функції, а друга похідна 

надає інформацію про кривизну функції. Зазвичай чутливість забезпечена першою похідною 

функції, бо це є співвідношенням зміни значення функції, що спричинена зміною незалежної 

змінної. Чим більшим є абсолютна величина першої похідної, тим чутливішою є функція по 

відношенню до змінної. Знак першої похідної відображає напрямок зміни функції.  

Успішно навчена нейронна система направляє вхідний вектор X  з n-вимірним 

простором до вихідного вектору Y  в m-вимірному просторі. Цей процес можна описати так: 

( )Y f X ,      (1)  

де 1 2( , ,..., )mY y y y  і 1 2( , ,..., )nX x x x .  

Перша похідна для будь-якої пари “функція-аргумент” в (1) /j iy x   показує швидкість 

зміни jy  по відношенню до зміни 
ix . Отже, вона надає інформацію про те, наскільки 

чутливий вихід jy  по відношенню до входу 
ix . Іншими словами, чим більше абсолютне 
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значення /j iy x  , тим важливішим є 
ix  по відношенню до jy . Тоді вхідні змінні 

, 1,2,...,ix i n  можна рангувати в порядку важливості, відповідно до значень /j iy x    . 

Похідну /j iy x   можна розвивати з допомогою структури прогнозуючої нейронної системи, 

що навчається. 

Розглянемо деякі способи для оцінювання похідних виду /j iy x  , використовуючи 

нейронні структури. Методи обчислення чутливості з використанням нейронних структур 

розподіляють, як правило, на два класи: 

1. Прямі методи, в яких похідні першого порядку (і будь-які похідні вищих порядків, за 

бажанням) обчислюються безпосередньо в нейронній системі [6, 10]. 

2. Методи пертурбації, які полягають у введенні незначних завад (збурень)  на кожному 

вході нейронної системи як в одному так і в іншому напрямках з подальшим усередненням   

результуючих відхилень на кожному виході і в обох напрямках [7, 11].  

 

2. Прямі методи контролю чутливості на основі нейронних систем 

Розглянемо прямий метод для обчислення вихідних чутливостей в залежності від змін на 

входах для багатошарових прогнозуючих нейронних систем з диференційними нелінійними 

функціями активації. Ці чутливості можна використати як основу для визначення 

взаємозв'язків між входами і виходами складної системи. Крім того, модель обробки 

прогнозуючої нейронної системи може легко забезпечити ефективні впровадження методів 

на основі градієнту для оптимізації обробки.  

Важливою рисою розглянутого способу є те, що чутливості обчислюються однократно в 

кожному  шарі починаючи з вихідного шару і продовжуючи у зворотному напрямку до 

вхідного шару багатошарової нейронної системи. Для спрощення аналізу введемо 

допущення, що всі активаційні функції одного виду і диференційовані. Також припустимо, 

що не існує обхідних з'єднань в нейронній системі (тобто, прямі зв'язки можуть існувати 

тільки від одного шару до наступного найближчого). Зауважимо також, якщо  припущення 

про диференційованість активаційної функції є фундаментальним, ти інші припущення – ні.  

Однак, розглянутий тут метод можна легко модифікувати для систем без вказаних обмежень. 

 

3. Диференційні нелінійні активаційні функції 

Одним із прикладів активаційної функції прогнозуючої нейронної системи є 

диференційована функція виду: 

 
1

( ) 1 xg x e 


  .      (2) 

 

Ця функція, в дійсності, є логістичною функцією, однією з ряду сигмовидних функцій, 

які монотонно збільшуються від нижчої границі (0 або –1) до вищої границі (+1) зі 

збільшенням x. Графік логістичної функції зображено на рис. 1a, значення якої змінюються 

від 0 до 1, зі встановленим в 0.5 значенням, коли x дорівнює нулю. Дослідження цього 

графіку показує, що похідна (нахил) кривої асимптотично прямує до нуля, тоді як вхід 

прямує до мінус нескінченності і плюс нескінченності, похідна досягає максимального 

значення / 4 , коли x дорівнює нулю, як показано на рис. 1б.  

Якщо ми візьмемо похідну від функції (2), то отримаємо: 

 
2

2( )
( 1) 1 ( ) ( )x x xg x

e e e g x
x

   


  
    


.    (3)  

 

Визначивши із (2) значення 
xe 
 і вставивши його  в (3), після спрощення отримаємо: 

 

2( ) 1 ( )
( ) (1 ( )) ( )

( )

g x g x
g x g x g x

x g x
 

 
  


 .    (4) 
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а)  Логістична активіаційна функція 

 
б) Перша похідна 

 

Рис. 1. Логістична активаційна функція (2) і її перша похідна (3, 4) 

 

Важливо зазначити, що багатошарові структури мають більшу представляючу 

потужність ніж одношарові тільки в тому випадку, якщо активаційні функції представлені 

нелінійністю  [12]. Логістична функція (2) надає потрібну ступінь нелінійності.  

При використанні  алгоритму зворотного поширення може бути застосована будь-яка 

нелінійна функція, якщо вона диференційована і монотонно збільшується з x. Такими 

функціями, які забезпечують вказані вимоги, можуть бути такі сигмовидні функції, як 

гіперболічний тангенсом,  арктангенс тощо мають ці вимоги.  

Активаційна функція на основі функцій арктангенсу (arctg), має такий вигляд: 

2
( ) arctg( )g x x 


 ,      (5)  

де коефіцієнт 
2


 зменшує амплітуду функції арктангенсу, таким чином обмежуючи діапазон 

від –1 до +1.  

Константа   визначає швидкість, при якій функція змінюється між границями –1 і +1.  

Вона впливає на форму функції арктангенсу таким чином, щоб   впливала на логістичну 

функцію (рис. 1а). Функція арктангенсу (5) має таку ж сигмовидну форму, як показано на 

рис. 2а. Похідною є 

2 2

( ) 2

1

g x

x x



 

  
    

 ,         (6) 

яка використовується в обчисленнях, коли функція  (5) використовується в якості 

активаційної функції.  

Функція гіперболічного тангенсу (th) має форму 

( ) th( )
x x

x x

e e
g x x

e e

 

 
 






 


,            (7) 

і її форма показана на рис. 2б. Похідною активаційної функції (7) є функція на основі 

гіперболічного секансу (sech): 

2( )
sech ( )

g x
x

x
 





.         (8) 

Величина   є основою функції гіперболічного тангенсу і вона визначає швидкість, при 

якій функція змінюється між границями –1 і +1 тим же загальним способом, як   впливає на 

форму логістичної функції на рис. 1а. 

Використання сигмовидних функцій типу (2), (5), (7) і їх похідних (3, 4), (6), (8) 

забезпечують основну вимогу автоматичного управління складними системами [12]; тобто 

для значень x близьких до нуля нахил кривої входу-виходу крутий, забезпечуючи велику 
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продуктивність. Всі сигмовидні активаційні функції мають похідні дзвоноподібної форми, як 

показано на рис. 1б. Так як величина x збільшується в додатному чи від'ємному напрямку, то 

приріст результуючої функції поступово зменшується.  Це показано на рис. 1а. 

 

 
a) Арктангенс 

 
б) Гіперболічний тангенс 

 

Рис. 2. Альтернативні активаційні функції 

 

4. Нейронна архітектура і функції чутливості.  

Розглянемо більш детально структуру прогнозуючої багатошарової нейронної  системи, 

яка складається з вхідного шару, N прихованих шарів і вихідного шару (рис. 3).  

Представлений вхідним шаром (шар 0) вектор входу передається до першого 

прихованого шару (шар 1). Тоді обчислюється зважена сума вхідного вектора на кожному 

нейроні в першому прихованому шарі на основі ваг зв'язків між вхідним шаром і першим 

прихованим шаром. Потім ця сума використовується для обчислення виходу кожного 

нейрона, застосувавши сигмовидну активаційну функцію, н-д, (2), (5) або (7). Далі нейрони в 

першому прихованому шарі передають свої значення до наступних шарів, і так до вихідного 

шару (шар N+1). Значення функцій на виходах нейронів в прихованих шарах і вихідному 

шарі обчислюються таким же чином, як і в першому прихованому шарі, з використанням ваг 

зв'язків між шарами і логістичної сигмовидної активаційної функції. 

 

 
Рис. 3.  Багатошарова нейронна система прямого поширення 

 

Вихідні чутливості першого порядку обчислюються застосуванням правила простої 

зворотної ланцюгової часткової диференціації. По-перше, вихідні чутливості залежать від 

змін в значеннях нейронів шару N, обчислюються, потім здійснюється зворотне  ланцюгове 

обчислення вихідних чутливостей для різних значень змінних на вході нейронної системи. 

Це робиться з використанням активаційної функції (2), наступним чином [12, 13]: 

– для нейронів в шарі N: 
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1
(1 ) , ,

N
Nk k k

k k ikN N N

i k i

y y net
y y w i k

h net h






  
     

  
;    (9) 

 

– для нейронів в решті прихованих шарів (шари j,   j = N–1, …, 1): 
1 1

1 1

1 1 1
(1 ) , ,

j j
j j jk k l l k

l l ilj j j j j
l li l l i l

y y h net y
h h w i k

h h net h h


 
 

  

    
       

    
  ;  (10)  

 

– для вхідного шару (шар 0): 
1 1

1 1 0

1 1 1
(1 ) , ,k k l l k

l l il

l li l l i l

y y h net y
h h w i k

x h net x h


    
       

    
  ,      (11)  

 

де   
ky  – вихід к-го нейрону у вихідному шарі (шар N+1);  

j

kh  – вихід k-го нейрону в шарі j,  j=1, ... N;   
ix   є і-м входом нейронної системи; 

1 1

1

m
j j j

k ik i

i

net w h 



 – зважена сума на вході і-го нейрону в j-му шарі, j = 1, …N + 1; 

j

ikw  – ваги зв'язку між і-м нейроном в шарі j і k-м нейроном в шарі j+1 ,  j = 0...N.  

 ( )

1
( )

1
j
k

j

k
net

g net
e





 – активіаійна функція k-го нейрону в j-му шарі. 

На рис. 4 показана  cтруктура  нейрону (k-й нейрон j-го шару).  

 

 
Рис. 4  Структура  нейрону  

 

Похідні чутливості другого і навіть  вищих порядків, функції виходів нейронної системи 

можуть бути обчислені, використовуючи правило зворотного ланцюгування, подібно до  

похідних чутливості першого порядку.  

Зазначені вище вирази (9), (10) і (11) показують, що часткова похідна /k iy x   залежить 

не тільки від вивченої нейронною системою інформації, яка зберігається розподілено в 

з'єднаннях 
j

ikw , але також від активаційних функцій нейронів. 

 

Висновки 

Обгрунтована доцільність використання нейронних систем обробки інформації для 

вирішення задач адаптивного управління телекомунікаційними мережами, як складними 

системами. Показано, що вирішення цієї задачі пов’язане із значною складністю 

обчислювального процесу, що призводить до суттєвих обмежень в точності управління 

внаслідок допустимих затримок управляючої інформації.  

Розглянуто прямий метод для обчислення вихідних чутливостей складних систем на 

основі багатошарових прогнозуючих нейронних систем з диференційними нелінійними 

функціями активації. Запропонована  модель обробки на основі прогнозуючої нейронної 

системи, яка забезпечує ефективну реалізацію градієнтних методів оптимізації систем.   
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УДК 621.391 
 

Лемешко А.В., д.т.н.; Невзорова Е.С., аспирант; Ильяшенко А.Е., аспирант 

 

РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ МЕТОДА ИЕРАРХИЧЕСКО-КООРДИНАЦИОННОЙ 

МЕЖДОМЕННОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

 
Lemeshko O.V., Nevzorova O.S., Ilyashenko A.Ye. Development and analysis of the 

hierarchical coordination method of inter-area routing in telecommunication network 

For the first time the mathematical model and the method of hierarchical coordination inter-area 

routing in telecommunication network is offered. The novelty of the model is its decomposition 

representation and formulation the inter-area interworking conditions. The implementation of these 

conditions guaranteed the connectivity of calculated inter-area paths. The proposed method is based on 

goal coordination principle that guaranteed the coordination procedure convergence in finite number of 

iterations which was confirmed on a set of examples. The proposed methods research results showed that 

the increase of network load, if it was accompanied by the implementation of multipath routing strategies, 

as well as increase the number of border routers are influence on the number of iterations increase. This 

was due to the number of possible ways to solve the routing task in separate area increase, and this led in 

some growth of the number of coordinating iterations (3-4). Implementation of the proposed method of 

hierarchical coordination inter-area routing in telecommunication network will improve the scalability of 

routing decisions by reducing the computational complexity of the routing tasks, and reduce the volume 

of service information about the network state which is circulating in the network. 

Keywords:  model, method, routing, path, area, decomposition, coordination, flow, network, router, 

link. 

 

Лемешко О.В., Невзорова О.С., Ільяшенко А.Є. Розробка і аналіз методу ієрархічно-

координаційної міждоменної маршрутизації у телекомунікаційній мережі 

Вперше запропоновано математичну модель та метод ієрархічно-координаційної 

міждоменної маршрутизації в телекомунікаційній мережі. Новизною моделі є її декомпозиційне 

представлення з формулюванням умов міждоменної взаємодії, виконання яких гарантувало 

зв'язність розрахованих міждоменних шляхів. Результати дослідження запропонованого методу 

показали, що на підвищення числа координуючих ітерацій впливали зростання завантаженості 

мережі, якщо це супроводжувалося реалізацією багатошляхової маршрутизації, а також 

збільшення числа прикордонних маршрутизаторів.  

Ключові слова: модель, метод, маршрутизація, шлях, домен, декомпозиція, координація, 

потік, мережа, маршрутизатор, канал зв’язку.  

 

Лемешко А.В., Невзорова Е.С., Ильяшенко А.Е. Разработка и анализ метода 

иерархическо-координационной междоменной маршрутизации в телекоммуникационной 

сети 

Впервые предложены математическая модель и метод иерархическо-координационной 

междоменной маршрутизации в телекоммуникационной сети. Новизной модели является ее 

декомпозиционное представление с формулировкой условий междоменного взаимодействия, 

выполнение которых гарантировало связность рассчитываемых междоменных путей. Результаты 

исследования предлагаемого метода показали, что на повышение числа координирующих 

итераций влияли рост загруженности ТКС, если это сопровождалось реализацией многопутевой 

стратегии маршрутизации, а также увеличение числа приграничных маршрутизаторов.  

Ключевые слова: модель, метод, маршрутизация, путь, домен, декомпозиция, координация, 

поток, сеть, маршрутизатор, канал связи. 

 

Введение 

Иерархическое (многоуровневое) построение современных телекоммуникационных 

сетей (ТКС) является адекватной реакцией на постоянный рост их территориальной 

распределенности, возрастание числа коммутационных и терминальных устройств, 

расширение числа предоставляемых ТКС инфокоммуникационных сервисов и др. Ввиду 

того, что основной целью функционирования ТКС является обеспечение заданного уровня 

качества обслуживания (Quality of Service, QoS), то для повышения масштабируемости 

конечных решений многие средства обеспечения QoS де-факто уже носят многоуровневый 

характер, что подтверждается, например, наличием концепций иерархических очередей 

 
© Лемешко О.В., Невзорова О.С., Ільяшенко А.Є., 2016 
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(Hierarchical Queuing Framework) и многоуровневого профилирования трафика, основанного 

на ограничении (Hierarchical Policing) или выравнивании (Hierarchical Shaping) скорости 

потока пакетов [1, 2].  

Важно отметить, что ввиду востребованности именно межконцевого качества 

обслуживания иерархичность поддерживаемых технологических решений стала и 

неотъемлемой чертой современных протоколов маршрутизации, применяемых в 

транспортных технологиях IP (Internet Protocol), ATM (Asynchronous Transfer Mode) и MPLS 

(Multiprotocol Label Switching). Повышение масштабируемости процессов маршрутизации 

основывается на сокращении размеров маршрутных таблиц, объемов циркулирующего в 

сети служебного трафика о ее состоянии, а также размерности и времени решения данной 

сетевой задачи. Однако известные протоколы иерархической маршрутизации в настоящее 

время основываются на достаточно простых комбинаторных алгоритмах поиска кратчайшего 

пути на графе, с помощью которого описывается структура ТКС, и не учитывают в явном 

виде иерархичность построения сети. Это значительно снижает эффективность 

функционирования ТКС и предполагает пересмотр и усовершенствование существующих 

моделей и методов иерархической маршрутизации, на которых основаны известные 

протокольные решения. 

 

1. Обзор известных решений в области иерархической маршрутизации 

Проведенный анализ показал, что в технологии IP иерархическая маршрутизация 

реализуется на основе разделения исходной сети на множество подсетей – автономных 

систем (Autonomous System, AS), в каждой из которых используется свой 

маршрутизирующий протокол внутреннего шлюза (Interior Gateway Protocol, IGP), а для 

маршрутизации между AS применяются протоколы внешнего шлюза (Exterior Gateway 

Protocol, EGP), например протокол BGP (Border Gateway Protocol) [3, 4]. При этом введенная 

двухуровневая иерархия маршрутных протоколов нередко модифицируется в 

трехуровневую, так как некоторые протоколы класса IGP, например, OSPF (Open Shortest 

Path First) и интегрированный IS-IS (Integrated IS-IS), предполагают дальнейшую 

декомпозицию AS на подсети, именуемыми доменами или областями (Areas) [4, 5]. В 

технологии ATM функции иерархической маршрутизации возложены на протокол PNNI 

(Private Network-to-Network Interface), предполагающий разделение сети на множество 

кластеров узлов (peer group). 

Перечисленные протокольные решения основаны преимущественно на введении лишь 

структурной иерархии. Это в IP-сети проявляется в том, что нижний иерархический уровень 

определяют маршрутизаторы доменов, а передача пакетов между доменами возможна лишь 

посредством маршрутизаторов магистральной области (backbone area), образующих верхний 

уровень решений. Подобная ситуация характерна и для АТМ-сети, в которой ATM-

коммутаторы кластеров организуют маршрутизацию нижнего уровня, а коммутаторы, 

являющиеся лидерами групп (peer group leader), образуют кластер верхнего уровня, через 

который и обмениваются ячейками коммутаторы кластеров нижнего уровня.  

К сожалению реализация функциональной иерархии расчетов сдерживает применение 

комбинаторных алгоритмов расчета маршрутов. Так, например, в протоколах OSPF, IS-IS и 

PNNI используется алгоритмы Дийкстры (Dijkstra), а протокол BGP основан на алгоритме 

Беллмана-Форда [2, 5]. В данных алгоритмах не производится в явном виде учет 

характеристик маршрутизируемых потоков пакетов, а соответственно и фактической 

загруженности интерфейсов маршрутизаторов сети. Это отрицательно сказывается прежде 

всего на эффективности использования межсетевого ресурса, на который могут претендовать 

в ходе многоуровневой маршрутизации потоки различных доменов. Выход из сложившегося 

положения видится в переходе к декомпозиционному представлению потоковых моделей, 

позволяющих наиболее адекватно описать процессы иерархической маршрутизации в 

современных телекоммуникационных сетях. При этом в ходе разработки метода 

иерархической маршрутизации важно максимально отказаться от эвристического подхода, а 
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использовать теоретически обоснованные решения, основанные на учете постулатов и 

принципов хорошо апробированной теории иерархических многоуровневых систем [6, 7]. 

Отличительной чертой данного подхода является введение на вернем иерархическом уровне 

процедуры координации решений, получаемых на нижнем уровне – уровне доменов, для 

максимального приближения качества конечных результатов к централизованной 

маршрутизации с сохранением размерности маршрутных задач нижнего уровня, 

характерных для децентрализованной (распределенной) маршрутизации. 

Подход, основанный на применении теории иерархических многоуровневых систем, уже 

нашел свое применение при разработке ряда моделей и методов управления трафиком [8-16]. 

Так в работах [8-10] представлены иерархическо-координационные решения по управлению 

канальным и буферным ресурсом ТКС, а в статьях [11-16] описаны модели и методы, 

касающиеся непосредственно проблематики иерархической маршрутизации. Например, 

результаты, описанные в работах [12-15], ориентированы на реализацию иерархической 

маршрутизации в MPLS-сетях. В этом случае маршрутные решения, получаемые автономно 

на каждом из приграничных маршрутизаторов (LER), координируются верхним уровнем 

управления с целью недопущения перегрузки каналов связи, выступающих общим сетевым 

ресурсом. В работах [8, 16] рассматривается вариант иерархической маршрутизации, 

основанный на декомпозиционном представлении как структуры ТКС, так и 

функциональной модели, описанной с помощью системы разностных уравнений 

загруженности буферов очередей на маршрутизаторах сети. В данной работе развивается 

подход, предложенный в работах [11-16], но для случая реализации иерархическо-

координационной междоменной маршрутизации, представленной потоковой моделью. 

 

2. Потоковая модель междоменной маршрутизации 

Пусть структура ТКС представлена в виде ориентированного графа ),( E MG  , где M  – 

это множество вершин графа, которые моделируют маршрутизаторы сети, а E  – множество 

ребер графа, моделирующие каналы связи. Обозначим через K  множество  потоков, 

циркулирующих в сети, тогда KK
~

  – мощность множества K , количественно 

характеризующая общее число потоков в ТКС. Для каждого k -го потока ( Kk ) считается 

известной его средняя скорость пакетов (интенсивность) – 
k , измеряемая в пакетах в 

секунду (1/с).  

В ходе разработки декомпозиционной модели междоменной маршрутизации 

предположим, что телекоммуникационная сеть состоит из N  взаимосвязанных между собой 

подсетей – доменов. Тогда, пусть каждый отдельный р -й домен в ТКС описывается с 

помощью подграфа ),(
ppp E MG   графа G , где  p

p

i

p mi  MM ,; 1  – множество 

маршрутизаторов р -го домена, а pm  – их общее число в домене; 

 ji  mji   EE p

p

ji

p  ,,,;, 1  – это множество каналов, соединяющих маршрутизаторы р -го 

домена (рис. 1). 

 Условимся, что в ходе декомпозиции ТКС граница доменов проходит через 

маршрутизаторы сети как это реализовано, например, в протоколе OSPF: 

 

0qp MM   и 0qp EE  , 

 

т.е. некоторые маршрутизаторы ТКС могут принадлежать одновременно нескольким 

смежным доменам. Также для каждого р -го домена определим множество приграничных 

маршрутизаторов pB , где pp MB  , через которые потоки поступают или убывают из 

данного домена. В свою очередь все множество приграничных маршрутизаторов р -го 

домена можно разделить на два подмножества: kp

inB ,  – подмножество приграничных 
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маршрутизаторов, через которые k -й поток поступает в р -й домен; kp

outB ,  – подмножество 

приграничных маршрутизаторов, через которые k -й поток убывает из р -го домена. Для 

каждого канала связи р -го домена через 
p

ji ),(  обозначим его пропускную способность, 

измеряемую в пакетах в секунду (1/с).  
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p
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p
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Рис. 1. Представление структуры ТКС, содержащей несколько доменов, в виде 

ориентированного графа 

 

Пусть в ходе решения задачи иерархическо-координационной междоменной 

маршрутизации для каждого р -го домена необходимо рассчитать маршрутные переменные 
kp
jix ,
),( , которые характеризуют долю интенсивности k -го потока пакетов, протекающего в 

канале 
pp

ji EE , . Для каждого маршрутизатора р -го домена необходимо выполнить 

условия сохранения для каждого k -го потока для обеспечения связности рассчитываемых 

междоменных маршрутов в сети. Если р -й домен является транзитным для k -го потока 

пакетов, то подобные условия имеют вид: 
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Система уравнений (1) должна выполняться для каждого k -го потока пакетов в 

отдельности, причем первое условие системы (1) охватывает все приграничные 

маршрутизаторы, через которые k -й поток поступает в p -й домен; второе условие вводится 

для тех маршрутизаторов p -го домена, которые для k -го потока являются транзитными; 

третье условие должно выполняться для всех приграничных маршрутизаторов, через 

которые k -й поток убывает из p -го домена.  

Если k -й поток пакетов сгенерирован в р -м домене, а его источником является, 

например, маршрутизатор p

iM , то для этой сети первое условие системы (1) несколько 

упростится и примет вид  
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1
 pp

ji EE

kp

jix

,

,

),( . 

 

Остальные равенства в системе (1) останутся неизменными. В случае когда 

маршрутизатор p

iM  р -го домена выступает получателем пакетов k -го потока, то 

упростится лишь последнее уравнение системы (1), принимая следующий вид: 

 

1
 pp

ij EE

kp

ijx

,

,

),( . 

 

Кроме того, с целью предотвращения перегрузки каналов связи p -го домена сети важно 

выполнить следующие условия: 

 
p

ji
Kk

kp
ji

k xλ ),(
,

),( 


, Np ,1 .                                                    (2) 

 

При реализации однопутевой маршрутизации на маршрутные переменные 

накладываются ограничения вида: 

 

 10,
,

),( kp
jix ,                                                                (3) 

 

а для обеспечения реализации многопутевой маршрутизации – ограничения вида: 

 

10  kp
jix ,
),( .                                                               (4) 

 

Маршрутные переменные (3), (4) являются координатами соответствующих маршрутных 

векторов, которые в соответствии с проведенной структурной декомпозицией подлежат 

функциональной декомпозиции:  
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причем x


 – это вектор маршрутных переменных, определяющих порядок маршрутизации 

потоков в ТКС в целом; вектор px


 определяет порядок маршрутизации всех потоков, 

циркулирующих в p -м домене; вектор 
k
px


 определяет результат решения задачи 

маршрутизации k -го потока в p -м домене. 

 

3. Условия междоменного взаимодействия  

При распределенном (децентрализованном) расчете векторов px


 и 
k
px


 в пределах 

каждого отдельного p -го домена важно обеспечить связность междоменных маршрутов, т.е. 

маршрутов, проходящих через множество маршрутизаторов различных доменов. По 
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аналогии с результатами, полученными в работах [8, 16], это подразумевает введение в 

структуру модели (1)-(5) дополнительных условий междоменного взаимодействия: 

 
k

q

k

pq

k

p

k

qp xСxС


,,  ,      nqp ,, 1 , qp  , Kk ,                                      (6) 

 

где k

qpС ,
 – матрица взаимодействия p -го и q -го доменов, имеющая размер kp

xqp mm ,

,  ; 

qp

qp MMm ,
 – число маршрутизаторов, через которые проходит граница между p -м и 

q -м доменом; kp

xm ,  – число координат 
kp

jix ,

),(  вектора 
k
px


.  

Для получения более наглядного представления о структуре и содержании вводимых в 

предлагаемой модели матриц взаимодействия доменов рассмотрим примеры формирования 

подобных матриц на ряде сетевых структур. Пусть в первом случае рассматривается 

структура сети, представленная на рис. 2 и состоящая из двух доменов (Area 1 и Area 2). 

Граница доменов, определенная в ходе структурной декомпозиции ТКС, проходит через два 

маршрутизатора, которые принадлежат обоим доменам. В обозначениях первого домена 

(рис. 2) это маршрутизаторы 
1
5M  и 

1
6M , а в обозначениях второго –  2

1M  и 2
2M . Необходимо 

решить задачу междоменной маршрутизации потока пакетов, передаваемых, например, 

между маршрутизаторами 
1

1M  и 
6

2M . 

На рис. 2 показан случай, когда каждый из двух приграничных маршрутизаторов 

содержит по два интерфейса в каждом домене. Тогда векторы 1x


 и 2x


, определяющие 

результат решения задачи маршрутизации единственного (первого) потока пакетов в первом 

и втором доменах соответственно, примут соответственно вид: 

 



































11

64

11

63

11

53

11

52

11

41

11

31

11

21

1

,

),(

,

),(

,

),(

,

),(

,

),(

,

),(

,

),(

x

x

x

x

x

x

x

x


  и  



































12

65

12

64

12

63

12

52

12

42

12

41

12

31

2

,

),(

,

),(

,

),(

,

),(

,

),(

,

),(

,

),(

x

x

x

x

x

x

x

x


. 

 

 

С учетом введенных обозначений и проведенной декомпозиции условия взаимодействия 

(6) доменов Area 1 и Area 2 (рис. 2) имеют такой скалярный вид: 

 

для маршрутизатора 
1
5M  ( 2

1M ):             
11
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для маршрутизатора 
1
6M  ( 2

2M ):            
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В этой связи искомые матрицы взаимодействия доменов, имеющих ввиду симметричной 

структуры доменов одинаковый размер 72 , можно записать в форме 
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а сами условия (6) для рассмотренного случая (рис. 2) допускают запись:  
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Рис. 2. Пример первой структуры ТКС для получения условий взаимодействия доменов 

 

Случай, когда ТКС, представлена двумя доменами (Area 1 и Area 2), но имеющих 

асимметричную друг по отношению к другу структуру, показан на рис. 3. Граница между 

доменами, например, также проходит через два приграничных маршрутизатора: 
1
5M  ( 2

1M ) и 

1
6M  ( 2

2M ). Для данного рассматриваемого варианта характерно, что приграничные 

маршрутизаторы имеют различное число интерфейсов, принадлежащих разным доменам: 

два интерфейса принадлежат первому домену и один интерфейс – второму. 
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Рис. 3. Пример второй структуры ТКС для получения условий взаимодействия доменов 
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Результат решения задач маршрутизации в первом и втором доменах (рис. 3) можно 

представить в виде соответствующих маршрутных векторов: 
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Тогда условия взаимодействия доменов в скалярном виде можно записать таким 

образом: 
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в связи с чем матрицы взаимодействия доменов, имеющих ввиду асимметричной структуры 

доменов ТКС размеры 22  и 72  соответственно, можно записать в форме 
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В матричной форме условия взаимодействия доменов (6) для структуры ТКС, 

приведенной на рис. 3, примет вид:  
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или в упрощенной форме 
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4. Метод иерархическо-координационной междоменной маршрутизации  

Основываясь на предложенной выше математической модели (1)-(6) в основу 

предлагаемого метода иерархическо-координационной междоменной маршрутизации будет 

положено решение оптимизационной задачи по расчету векторов маршрутных переменных 
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k
px


 ( Np ,1 , Kk  ) при соблюдении ограничений (1)-(4), (6) в ходе использования 

следующего критерия оптимальности получаемых решений: 

 
k

p

k

p
Np Kk

tk

p xHxF    , F



 

 )(min ,                                              (7) 

 

в котором 
k
pH  – диагональная матрица весовых коэффициентов, координатами которой, как 

правило, являются маршрутные метрики каналов связи в p -м домене ТКС, t
][  – операция 

транспонирования вектора (матрицы). Целевая функция F  численно характеризует 

суммарные условные затраты на организацию процесса междоменной маршрутизации в 

ТКС. 

Для придания искомым решениям свойств иерархическо-координационной 

маршрутизации в ходе решения сформулированной оптимизационной задачи, связанной с 

минимизацией выражения (7) при наличии ограничений (1)-(4), (6), будет использован 

принцип целевой координации [6, 7]. Тогда, переходя к задаче на безусловный экстремум 
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необходимо максимизировать по μ


 лагранжиан вида: 
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где μ


 – вектор множителей Лагранжа, а qpμ ,


 – подвекторы вектора μ


, отнесенные к 

каждому из векторно-матричных условий взаимодействия доменов (6).  

В виду того, что в рамках принципа целевой координации векторы множителей 

Лагранжа μ


 рассчитываются на верхнем уровне и для нижнего уровня являются известными 

значениями, то выражение (8) можно представить в следующей декомпозиционной форме: 
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где 

pK  – подмножество потоков, которые поступают в р -й домен из других доменов ТКС; 


pK  – подмножество потоков, которые выходят из р -го домена ( KKK pp 

, ). Если k -й  

поток генерируется в р -м домене, то  pKk . Согласно проведенной функциональной 

декомпозиции в выражении (9) все слагаемые отнесены к p -му домену, причем второе и 

третье слагаемые в этом выражении отвечают за согласование порядка маршрутизации 

соответственно исходящих и входящих потоков для p -го домена ТКС.  

Таким образом, общая проблема междоменной маршрутизации сформулирована как 

задача иерархическо-координационной двухуровневой оптимизации. На нижнем 

иерархическом уровне происходит расчет маршрутных переменных, представленных 

векторами 
k
px


 ( Np ,1 , Kk  ). На верхнем уровне предлагаемого метода происходит 

координация решений, полученных на нижнем уровне, с целью обеспечения выполнения 
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условий междоменного взаимодействия (6) путём модификации векторов множителей 

Лагранжа в ходе выполнения градиентной итерационной процедуры: 
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где α  – номер итерации; 
k
pqμ


  – градиент функции (9), который рассчитывается исходя из 

получаемых на нижнем уровне результатов решения задач маршрутизации k*

px


 ( Np ,1 ,

Kk  ) в каждом конкретном домене: 
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При приближении значений координат градиента (10) к нулю будет обеспечиваться 

связность междоменных маршрутов. Эффективность предложенного метода иерархическо-

координационной междоменной маршрутизации с точки зрения оптимальности и 

оперативности получаемых решений во многом зависит от скорости сходимости 

координирующей процедуры (10)-(11). С технологической точки зрения чем меньше 

итераций потребуется для получения искомого оптимального решения, тем ниже объем 

циркулирующего в сети служебного трафика, передаваемого между иерархическими 

уровнями о результатах расчетов на каждой из итераций, и время решения задачи 

маршрутизации в ТКС в целом. 

 

5. Исследование метода иерархическо-координационной междоменной 

маршрутизации  

Проведем исследование предложенного метода иерархическо-координационной 

междоменной маршрутизации в ТКС с целью подтверждения его работоспособности, 

адекватности и эффективности получаемых результатов расчета. В ходе исследования 

данного метода также проанализируем влияние на процесс сходимости градиентной 

координирующей процедуры (10)-(11) основных топологических и функциональных 

параметров ТКС: структуры ТКС и связности доменов; интенсивности циркулирующих в 

ней потоков, и реализуемой стратегии маршрутизации – одно или многопутевой.  

В рамках первого рассматриваемого примера проанализируем характер решений задачи 

иерархическо-координационной маршрутизации для варианта структуры 

телекоммуникационной сети, показанной на рис. 4. Данная ТКС состоит из двух доменов 

(Area 1, Area 2). Первый домен (Area 1) содержит четыре маршрутизатора: 

 1
4

1
3

1
2

1
1

1 MMMMM ,,, , второй домен содержит аналогично первому также четыре 

маршрутизатора:  2
4

2
3

2
2

2
1

2 MMMMM ,,, . Взаимодействие между доменами 

осуществляется через маршрутизаторы 
1
3M  ( 2

1M ) и 1
4M  ( 2

2M ). Пусть узлом-отправителем 

пакетов выступает маршрутизатор 1
1M , находящийся в первом домене, а узел-получатель – 

маршрутизатор 2
4M , находящийся соответственно во втором домене. В разрывах каналов 

связи показана их пропускная способность (1/с). По главной диагонали матрицы 
k
pH  

расположены величины 
p

ji ),(
810  по аналогии со значениями маршрутных метрик, 

характерными для протокола OSPF.  

В ходе расчетов интенсивность потока пакетов изменялась от 10 до 300 1/с. Так, 

например, при интенсивности потока в 30 1/с на рис. 5 представлено начальное решение 

задачи междоменной маршрутизации, т.е. до начала процесса координации. На рис. 5 в 

разрывах каналов связи уже указана дробь, где в числителе представлена интенсивность 
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потока передаваемых пакетов, а в знаменателе – пропускная способность данного канала 

связи. 
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Рис. 4. Структура первой исследуемой сети 

 

   0  .

150

30

200

30

200

   0  .

300

   0  .

250

   0  .

150

   0  .

250

   0  .

200

Area 2 Area 1 

30

30

1
1M

1
2M

2

1M

1
4M

2
3M

2
4M

1
3M

2
2M

 
 

Рис. 5. Начальное решение задачи междоменной маршрутизации потока с интенсивностью 

30 1/с по каналам связи ТКС 

 

Ввиду того, что расчет маршрутов в различных доменах производился независимо друг 

от друга, то связность междоменного маршрута не была обеспечена (рис. 5), т.к. из первого 

домена поток выходил через маршрутизатор 
1

4M  ( 2
2M ), а во второй домен поступал через 

маршрутизатор 2
1M  ( 1

3M ), т.е. условия междоменного взаимодействия (6) не были 

выполнены. Начальный выбор маршрутов в каждом из доменов продиктован тем, что 

именно они являются оптимальными, т.е. «кратчайшими» в рамках выбранной метрики. Эти 

маршруты являются, с одной стороны, наиболее производительными, а с другой, содержат 

минимальное число переприемов (hops), т.к. используемый критерий носит аддитивный 

характер.  

Проводимая на верхнем уровне иерархии предлагаемого метода координация 

маршрутных решений, полученных в отдельных доменах, и направленная на обеспечение 

выполнения условий взаимодействия (6) приводит к тому, что связность единственного 

рассчитанного междоменного маршрута была обеспечена уже после третьей 

координирующей итерации (рис. 6). 



ISSN 2518-7678                                             Наукові записки УНДІЗ. – 2016. – №4(44) 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

60 

 

   0  .

150

  0  .

200

30

200

   0  .

250

  0  .

200

30

300

   0  .

250

30

150

Area 2 

Area 1 

30

30

1
1M

1
2M

2
1M

1
4M

2
3M

2
4M

1
3M

2
2M

 
 

Рис. 6. Результирующее (скоординированное) решение задачи междоменной маршрутизации 

потока с интенсивностью 30 1/с по каналам связи ТКС 

 

Подобная ситуация была характерна и при увеличении интенсивности потока до 150 1/с, 

т.е. реализовывалась однопутевая стратегия маршрутизация, а координация осуществлялась 

за три итерации. При дальнейшем увеличении интенсивности того же потока при тех же 

исходных данных по структуре сети и пропускных способностях каналов связи (рис. 4) 

сходимость координирующей процедуры обеспечивалась уже после пятой итерации, а 

маршрутные решения носили многопутевой характер. При этом на рис. 7 показано начальное 

решение (до начала действия координирующей процедуры) задачи междоменной 

маршрутизации при интенсивности потока до 300 1/с. Обозначения в разрывах каналов связи 

идентично приведенным на рис. 5 и 6. В каждом из доменов реализуется многопутевая 

маршрутизация, т.к. ни один из каналов не справится с такой нагрузкой. Однако ввиду 

отсутствия координации маршрутных решений, получаемых в отдельных доменах, связность 

междоменных маршрутов не обеспечивалась (рис. 7).  
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Рис. 7. Начальное решение задачи междоменной маршрутизации потока с интенсивностью 

300 1/с по каналам связи ТКС 

 

На рис. 8 показано промежуточное решение задачи иерархической междоменной 

маршрутизации, полученное после третьей координирующей итерации. В рамках данного 

маршрутного решения все еще не выполняются условия междоменного взаимодействия (6), 

но наблюдается меньшее расхождение в результатах расчетов, полученных в различных 

доменах ТКС, по сравнению с начальным решением (рис. 7).  
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Рис. 8. Промежуточное решение задачи междоменной маршрутизации потока с 

интенсивностью 300 1/с по каналам связи ТКС после третьей координирующей итерации 

 

На рис. 9 представлен результирующий порядок иерархической междоменной 

маршрутизации после пятой координирующей итерации работы предлагаемого метода, 

приводящий к выполнению условий междоменного взаимодействия (6). Рост числа итераций 

координирующей процедуры для получения искомого решения при увеличении 

интенсивности потока вызван необходимостью реализации многопутевой стратегии 

маршрутизации как внутри доменов, так и между ними, что предполагало расширение числа 

вариантов допустимого решения поставленной задачи. 
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Рис. 9. Результирующее (скоординированное) решение задачи междоменной маршрутизации 

потока с интенсивностью 300 1/с по каналам связи ТКС 

 

Продемонстрируем как влияет рост размерности доменов и связности приграничных 

маршрутизаторов (числа задействованных на них интерфейсов) на характер решений 

иерархической междоменной маршрутизации и скорость сходимости координирующей 

процедуры. Для этого исследуем структуру ТКС, представленную на рис. 10, в рамках 

которой также выделено два домена (Area 1 и Area 2), но в отличии от ранее рассмотренной 

структуры ТКС (рис. 4), первый домен содержит большее число маршрутизаторов и каналов 

связи, что привело к росту задействованных интерфейсов на приграничных маршрутизаторах 

этих доменов. На рис. 10 в разрывах каналов связи указаны их пропускные способности (1/с). 
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Рис. 10. Структура второй исследуемой сети 

 

Таким образом, первый домен содержит шесть маршрутизаторов 
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Взаимодействие между этими доменами осуществляется через маршрутизаторы 
1
5M  ( 2

1M ) и 

1
6M  ( 2

2M ). Пусть отправителем пакетов выступает маршрутизатор 1
1M , находящийся в 

первом домене (Area 1), а получателем – маршрутизатор 2
4M , находящийся во втором 

домене (Area 2).  

В ходе исследования интенсивность потока изменялась от 10 до 350 1/с. При этом 

количество итераций координирующей процедуры росло пропорционально загруженности 

сети и изменялось от одной до трех. Так при интенсивности потока в 200 1/с (рис. 11) 

связность междоменного маршрута обеспечивалась уже после первой координирующей 

итерации, что во многом связано с реализацией однопутевой стратегии маршрутизации. На 

рис. 11 в разрывах каналов связи представлена дробь, где числитель – это интенсивность 

потока пакетов, протекающего в данном канале связи, а знаменатель – его пропускная 

способность. 
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Рис. 11. Результирующее (скоординированное) решение задачи междоменной 

маршрутизации потока с интенсивностью 200 1/с по каналам связи ТКС 

 

При реализации многопутевой междоменной маршрутизации, например, при 

интенсивности потока в 300 1/с предлагаемый метод обеспечивал сходимость к 

оптимальному решению за три итерации координирующей процедуры. На рис. 12 
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представлено начальное решение задачи междоменной маршрутизации потока с 

интенсивностью 300 1/с по каналам связи ТКС, структура которой представлена на рис. 10.  

В рамках начального решения поставленной задачи, т.е. до начала работы координирующей 

процедуры, связность междоменного маршрута не обеспечивалась (рис. 12), т.к. первый 

домен стремился передать пакеты и через маршрутизатор 
1
5M  ( 2

1M ), и через 
1
6M  ( 2

2M ) с 

интенсивностями соответственно в 100 и 200 1/с, а второй домен пытался принимать пакеты 

от первого домена лишь через маршрутизатор 
1
6M  ( 2

2M ). 
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Рис. 12. Начальное решение задачи междоменной маршрутизации потока с интенсивностью 

300 1/с по каналам связи ТКС 

 

После окончания работы координирующей процедуры (10)-(11), а именно после третей 

итерации, обеспечивалось выполнение условий междоменного взаимодействия (6), как 

показано на рис. 13.  
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Рис. 13. Результирующее (скоординированное) решение задачи междоменной 

маршрутизации потока с интенсивностью 300 1/с по каналам связи ТКС 

 

Дальнейшее исследование было направлено на определение степени влияния на 

сходимость координирующей процедуры числа приграничных маршрутизаторов, через 

которые взаимодействуют соседние домены. Для этого подлежала исследованию структура 

ТКС, представленная на рис. 14, в рамках которой два домена (Area 1 и Area 2). Каждый из 
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доменов содержит по семь маршрутизаторов:  171
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осуществляется уже через три маршрутизатора 
1
5M  ( 2

1M ), 
1
6M  ( 2

2M ) и 
1
7M  (

2
3M ). Пусть 

отправителем пакетов выступает маршрутизатор 1
1M , находящийся в первом домене (Area 1), 

а получателем – маршрутизатор 
2
7M , находящийся во втором домене (Area 2). На рис. 14 в 

разрывах каналов связи указаны их пропускные способности (1/с). 
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Рис. 14. Структура третей исследуемой сети 

 

В ходе исследования интенсивность потока изменялась от 10 до 300 1/с. При этом 

количество итераций для сходимости координирующей процедуры изменялось в 

зависимости от интенсивности потока и реализуемой стратегии маршрутизации. При 

интенсивности потока до 120 1/с реализовалась однопутевая стратегия маршрутизации, а 

сходимость координирующей процедуры обеспечивалась за 1-2 итерации. При росте 

интенсивности потока реализовалась многопутевая стратегия маршрутизации, а число 

координирующих итераций варьировалось от 3 до 4. Так, например, на рис. 15 показано 

начальное решение (до начала работы координирующей процедуры) задачи междоменной 

маршрутизации при интенсивности потока в 250 1/с, причем в разрывах каналов связи 

представлена дробь, где числитель – это интенсивность потока пакетов, протекающего в 

данном канале связи, а знаменатель – его пропускная способность. 

В рамках начального решения поставленной маршрутной задачи связность 

междоменного маршрута не обеспечивалась (рис. 15), т.к. первый домен стремился передать 

пакеты через маршрутизаторы 
1
5M  ( 2

1M ) и через 1

7M  ( 2

3M ) с интенсивностями 

соответственно в 130,58 и 119,42 1/с, а второй домен пытался принимать пакеты от первого 

домена через те же маршрутизаторы 
1
5M  ( 2

1M ) и 1

7M  ( 2

3M ), но с интенсивностями 100 и 

150 1/с соответственно. 

Обеспечение выполнения условий междоменного взаимодействия было получено после 

окончания работы координирующей процедуры (10)-(11), а именно после третьей итерации 

как показано на рис. 16.  
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Рис. 15. Начальное решение задачи междоменной маршрутизации потока с интенсивностью 

250 1/с по каналам связи ТКС 
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Рис. 16. Результирующее (скоординированное) решение задачи междоменной 

маршрутизации потока с интенсивностью 250 1/с по каналам связи ТКС 

 

В ходе результирующего решения при построения междоменного мультипути были 

задействованы два приграничных маршрутизатора 
1
5M  ( 2

1M ) и 1

7M  ( 2

3M ), через которые 

передавались пакеты с интенсивностями 100 и 150 1/с соответственно. Для этих маршрутов 

было характерным высокая пропускная способность и минимальное число переприемов, что 

определялось особенностью используемой маршрутной метрики.  

 

Выводы 

В данной статье впервые предложены математическая модель и метод иерархическо-

координационной междоменной маршрутизации в телекоммуникационной сети. Новизной 

модели является ее декомпозиционное представление с формулировкой условий 

междоменного взаимодействия (6), выполнение которых гарантировало связность 

рассчитываемых междоменных путей. Предлагаемый метод междоменной маршрутизации 
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основан на использовании принципа целевой координации, что гарантировало сходимость 

координирующей процедуры (10), (11) за конечное число итераций, что было подтверждено 

на множестве расчетных примеров. Использование координирующей процедуры позволило 

приблизить качество распределенной маршрутизации по доменам к результатам 

централизованной маршрутизации, но существенно снизив при этом размерность решаемой 

оптимизационной задачи. 

В ходе исследования предлагаемого метода иерархическо-координационной 

междоменной маршрутизации было проанализировано влияние структуры сети, связности 

маршрутизаторов, числа приграничных маршрутизаторов, реализуемой стратегии 

маршрутизации (одно или многопутевой) и загруженности ТКС на сходимость 

координирующей процедуры (10), (11). Результаты исследования показали, что на рост числа 

итераций процедуры (10), (11) влияли повышение загруженности ТКС, если это 

сопровождалось реализацией многопутевой стратегии маршрутизации, а также увеличение 

числа приграничных маршрутизаторов. Это объяснялось возрастанием числа возможных 

вариантов решения задач маршрутизации в отдельных доменах, что и приводило к 

некоторому увеличению числа координирующих итераций (до 3-4). Другие особенности 

структуры доменов ТКС существенно на сходимость метода не влияли. При реализации 

однопутевой маршрутизации метод обеспечивал связность рассчитываемого междоменного 

маршрута в среднем за 1-2 итерации работы координирующей процедуры. 

Реализация предлагаемых математической декомпозиционной модели и метода 

иерархическо-координационной междоменной маршрутизации в телекоммуникационной 

сети позволит повысить масштабируемости маршрутных решений за счет снижения 

вычислительной сложности решаемых маршрутных задач, а также уменьшения объемов 

служебной информации о состоянии сети, циркулирующей в ТКС. 
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УДК  621.373-187.4; 621.39.072.9 
 

Федорова Н.В., к.т.н. 
 

МИГРАЦИЯ СЕТЕЙ ОТ 2G/3G К СЕТЯМ 4G.   
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ MOBILE BACKHAUL 

  
Fedorova N.V. Migration of networks from 2G/3G to networks 4G.  Upgrade of the transport 

network of Mobile Backhaul 
We consider the migration of networks from 2G / 3G to 4G networks, which is a complex task and 

involves working on several fronts: the modernization of radio and radio planning; Modernization Mobile 
Backhaul transport networks; modernization of the packet core network Mobile Packet Core. The basic 
requirements for 4G Mobile Backhaul technology. If 4G Mobile Backhaul provides connectivity directly 
between the base stations themselves. In addition, Mobile Backhaul provides the possibility of providing 
all the necessary services and supports synchronization and quality of service. The basic provisions of the 
modernization of Mobile Backhaul transport networks. Variants synchronization 4G base stations: 
Satellite - GPS / GLONASS; network with the existing time division multiplexing; via a packet network 
using a synchronization protocol PTP (Precise Time Protocol); SyncE via packet network. A variant of 
the transmission of voice information in packet form through the 4G network - Voice over 4G technology 
that enables the transmission of voice information in packet form through the 4G network and 
infrastructure using IMS (IP Multimedia Subsystem). In case the implementation Vo4G for some reasons 
it is impossible, 3GPP consortium has developed a technology to CSFB (Circuit Switch FallBack), the 
essence of which is the use of existing 2G / 3G networks with the voice call. 

Keywords: Migration networks, 2G / 3G technology and 4G, network transport Mobile Backhaul, 
the base station, the packet network, the synchronization network. 

 
Федорова Н.В. Міграція мереж від 2G / 3G до мереж 4G. Модернізація транспортної 

мережі Mobile Backhaul 
Розглянуто питання міграції мереж від 2G/3G до мереж 4G. Надано визначення Mobile 

Backhaul. Визначено, що класична транспортна мережа оператора мобільного зв’язку складається  
з двох основних елементів. Наведено основні вимоги Mobile Backhaul для технології 4G. 
Зазначено основні положення при модернізації транспортної мережі Mobile Backhaul. 
Запропоновано варіанти синхронізації базових станцій 4G. Розглянуто варіант передачі голосової 
інформації в пакетному вигляді крізь мережу 4G (технологія Voice over 4G). 

Ключові слова: Міграція мереж, технології 2G/3G та 4G, транспортна мережі Mobile 
Backhaul, базова станція 4G, пакетна мережа, мережа синхронізації. 

 
Федорова Н.В. Миграция сетей от 2G/3G к сетям 4G.  Модернизация транспортной сети 

Mobile Backhaul 
 Рассмотрены вопросы миграции сетей от 2G/3G к сетям 4G. Дано определение Mobile 

Backhaul. Определено, что классическая транспортная сеть оператора мобильной связи состоит из 
двух основных сегментов. Приведены основные требования Mobile Backhaul для технологии 4G. 
Описаны основные положения при модернизации транспортной сети Mobile Backhaul. 
Предложены варианты синхронизации базовых станций 4G. Рассмотрен вариант передачи 
голосовой информации в пакетном виде через сеть 4G (технология Voice over 4G). 

Ключевые слова: Миграция сетей, технологии 2G/3G и 4G, транспортная сеть Mobile 
Backhaul, базовая станция, пакетная сеть, сеть синхронизации. 

 
Введение 
Беспроводные технологии стремительно завоевывают мир со скоростью и широтой 

охвата превосходящие все ожидания. Одной из технологий, призванных для обеспечения 
спроса на современные телекоммуникационные системы, является технология 4G. 

По мере совершенствования технологий радиодоступа (от сетей второго и третьего 
поколения – к четвертому) узкие в отношении пропускной способности участки сетей 
смещаются в направлении от радиоинтерфейса в сторону транспортной распределительной 
сети. Быстрый рост мобильного широкополосного трафика при переходе к новым 
высокоскоростным сетям 4G является одним из главных побудительных мотивов для 
операторов для увеличения инвестиций в сети Mobile Backhaul.  

Миграция сетей от 2G/3G к сетям 4G является комплексной задачей и подразумевает 
работы сразу по нескольким направлениям: модернизация радиоподсистемы и 
радиопланирование; модернизация транспортной сети Mobile Backhaul; модернизация ядра 
пакетной сети Mobile Packet Core [1].  

© Федорова Н.В., 2016 
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В данной статье более детально остановимся на одном из перечисленных              
направлений - модернизация транспортной сети Mobile Backhaul. 

 
Основные требования к транспортной сети Mobile Backhaul 
Классическая транспортная сеть оператора мобильной связи состоит из двух основных 

сегментов: распределительной сети (backhaul), связывающей базовые станции с 
контроллерами и центрами коммутации подвижной связи (Mobile Switching Center, MSC); 
магистральной сети (backbone), обеспечивающей высокоскоростной транспорт между 
центрами коммутации. 

Mobile Backhaul - это транспортная сеть передачи данных связывающая базовые станции 
(БС) с функциональными элементами 2G/3G/4G сети (рис.1). В случае 4G Mobile Backhaul 
также обеспечивает возможность соединения базовых станций (БС) напрямую между собой. 
Кроме этого Mobile Backhaul должна также обеспечивать возможность предоставления всех 
необходимых сервисов, а также осуществлять поддержку синхронизации и качества 
обслуживания [1]. 

 

 
Рис. 1. Транспортная сеть передачи данных 

 
Как известно, в настоящее время многие операторы связи переводят свои транспортные 

сети на IP. Это связано с увеличением объемов потребляемого трафика, внедрением новых 
технологий, например, VoIP, IPTV. Переход на IP делает оператора очень гибким, позволяет 
без проблем наращивать пропускную способность и предоставлять новые сервисы. 
Основными требованиями к транспортной сети Mobile Backhaul выступают следующие 
функции [1, 2]: 

1. Обеспечение возможности изоляции различного типа трафика от БС (сигнализация, 
управление, данные и др.). 

2. Обеспечение возможности подключения корпоративных клиентов с использованием 
услуги L2VPN/L3VPN. 

3. Обеспечение необходимых показателей качества обслуживания. 
4. Обеспечение возможности синхронизации БС по IP-сети. Согласно приведенных 

требований, в транспортной сети необходимо разворачивать технологию IP/MPLS, которая 
позволит реализовать поверх себя все перечисленные функции. 

 
Модернизация транспортной сети Mobile Backhaul 
В марте 2008 года сектор радиосвязи Международного союза электросвязи определил 

ряд требований для стандарта международной подвижной беспроводной широкополосной 
связи 4G [3], получившего название спецификаций International Mobile Telecommunications 
Advanced (IMT-Advanced), в частности установив требования к скорости передачи данных 
для обслуживания абонентов: скорость 100 Мбит/с должна предоставляться 
высокоподвижным абонентам (например, поездам и автомобилям), а абонентам с небольшой 
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подвижностью (например пешеходам и фиксированным абонентам) должна предоставляться 
скорость 1 Гбит/с. Появление модема 4G стало очередной вехой в развитии интернет 
технологий. В соответствии с требованиями ITU-R (Сектор радиокоммуникаций 
международного союза электросвязи), сети четвертого поколения должны обеспечивать 
пиковые скорости 100 Мбит/с для объектов с высокой скоростью передвижения (например, 
поезда) и 1 Гбит/с для объектов с низкой мобильностью (например, пешеходы и 
стационарные объекты). 

Но технология 4G - это не только более высокая скорость подключения к интернету. В 
первую очередь, эти сети обладают более высоким качеством голосовых услуг - HD Voice, 
который реализуется на базе технологии Vo4G (Voice over 4G) [3], обеспечивающая 
передачу голосовой информации в пакетном виде через сеть 4G и использующая 
инфраструктуру IMS (IP Multimedia Subsystem). На случай, если внедрение Vo4G по каким-
либо причинам невозможно, консорциум 3GPP разработал технологию CSFB (Circuit Switch 
FallBack), суть которой заключается в использовании существующих сетей 2G/3G при 
голосовом вызове. Но этот метод имеет недостаток в виде задержки, доходящей иногда до 
десятков секунд при переключении из сети 4G в сеть 2G/3G.  

Также появление нового поколения создает пространство для новаторских комплексных 
решений - например, умных городов, транспорта, инноваций в агросекторе и т.д. Отчасти 
начало таким инициативам может быть положено и в 3G-сетях, как это можно наблюдать в 
Украине. Однако для полного раскрытия потенциала умных решений необходимы сети 
следующего поколения. 

При переходе к высокоскоростным сетям 4G распределительные транспортные сети 
(Mobile Backhaul) зачастую становятся «слабым звеном» сетевой инфраструктуры. По этой 
причине операторы активно модернизируют свой «транспорт», готовясь к резкому 
возрастанию объемов трафика данных.  

В условиях быстрого роста трафика мобильной передачи данных и развития сетей 4G, 
работая над улучшением качества связи, крупнейшие операторы активно продолжают 
модернизировать свои распределительные транспортные сети. Например, полным ходом 
идет замена радиорелейных линий (РРЛ) на волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) в 
тех местах, где это возможно, а там, где нет такой возможности, на смену устаревшим 
радиорелейным линиям приходят современные высокоскоростные РРЛ. Кроме того, вместе с 
модернизацией оборудования меняется и сама технология предоставления каналов связи до 
базовых станций - происходит переход от традиционных технологий с коммутацией каналов 
(TDM-каналов) к выделенным Ethernet-каналам, что позволяет более эффективно 
использовать полосу пропускания транспортной сети и обеспечивает возможность 
дальнейшего развития сети (например, внедрение технологий 4G).  

На рис. 2 показан пример сети 2G/3G, которая в качестве транспорта сети использует 
технологию SDH (Synchronization Digital Hierarchy).  

Емкость такой сети рассчитана в основном на передачу небольших объемов трафика и 
голоса. Модернизация данной сети зачастую связана с дополнительными большими 
инвестициями и не всегда приносит ожидаемую гибкость и масштабируемость при 
увеличении емкости. Это связано с характером передачи данных - коммутация каналов в 
отличие от пакетной коммутации IP-сетей. Большинство операторов уже при миграции к 
сетям 3G построило серьезную транспортную сеть IP/MPLS. Современные технологии 
позволяют подключать к такой сети традиционные базовые с Е1-интерфейсами. Для 
передачи трафика через IP-сеть используются методы эмуляции трафика Circuit Emulation 
over Packet Switched Network (CEoPSN) и Structure-Agnostic TDM over Packet (SAToP). 

При проектировании, а также модернизации сетей Mobile Backhaul для LTE необходимо 
учесть следующее [2]: 

1. Предполагаемые точки подключения БС и емкости каналов - имеет значение 
расположение будущих или существующих точек сети Mobile Backhaul. От этого зависит, 
какие каналы, какой емкости и в какие места необходимо протягивать. В связи с серьезным 
увеличением емкости сети чаще всего до БС имеет смысл тянуть оптические каналы. К 
сожалению, это не всегда возможно, поэтому альтернативой является подключение пролетов 
пакетными радиорелейными линиями (РРЛ) "точка-точка", современные решения которых 
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предлагают радиоканалы до 1 Гбит/с и более. Поскольку обычно РРЛ работают на гораздо 
более высоких частотах (десятки ГГц), чем LTE, то радиопомехи от РРЛ не влияют на работу 
БС LTE. 

 

SDH

 
Рис. 2. Схема мобильной сети с применением технологии SDH в качестве “транспорта” 
 
2. Интерфейсы, подключаемые БС к маршрутизатору Cell-Site-Router. БС 4G 

подключаются интерфейсом Giga-bitEthernet к маршрутизатору доступа Cell-Site-Router, в 
контексте этого имеет значение только тип интерфейса (оптический или медный). Если 
маршрутизатор находится в том же контейнере, что и БС, то логичнее будет подключить БС 
медным интерфейсом, при удалении - оптическим. 

3. Тип 4G-стандарта, предполагаемого к внедрению на сети. В настоящий момент 
существуют следующие разновидности 4G: LTE FDD (Frequency Division Duplex), LTE TDD 
(Time Division Duplex). И дальнейшее развитие стандарта - LTE Advanced, соответствующее 
требованиям к сетям четвертого поколения. Актуальными являются версии LTE FDD и LTE 
TDD. Основное отличие между ними - способ разделения каналов на прием/передачу. LTE 
FDD подразумевает две несущие частоты для приемопередачи, a LTE TDD - одну несущую 
частоту, но разделение по времени. Это имеет принципиальное значение с точки зрения 
синхронизации между БС. Технология LTE FDD подразумевает достаточность частотной 
синхронизации, a LTE TDD обязательно требует фазовую синхронизацию. В общем 
используются оба типа технологий, поэтому выбор синхронизации может быть различен. 
Однако не стоит забывать, что технология LTE Advanced изначально подразумевает 
использование фазовой синхронизации, поэтому целесообразнее сразу рассматривать 
фазовую синхронизацию с прицелом на будущее. 

4. Каким образом будет осуществляться синхронизация БС. Существуют следующие 
наиболее распространенные варианты синхронизации: спутниковая - GPS/ГЛОНАСС; от 
существующей сети с временным разделением каналов; с помощью пакетной сети с 
использованием протокола синхронизации PTP; с помощью пакетной сети SyncE [3-5]. 

Конвергенция и развитие сетей связи ставит новые задачи, связанные с обеспечением 
корректного взаимодействия между разными сегментами сети, в том числе и в аспекте 
синхронизации. Задачи такого класса относятся к глобальной проблеме взаимодействия 
сетей, построенных на базе различных технологий и, в частности, передачи синхронных 
транспортных потоков через асинхронные сети. Особенно актуальны задачи данного класса 
для сетей уровня распределения и агрегации (mobile backhaul) операторов мобильной связи. 
Внедрение пакетного транспорта в сетях mobile backhaul (МВ) позволяет интегрировать сети 
радиодоступа, относящиеся к разным технологическим поколениям, но требует решения 
задачи распространения синхросигналов по пакетной сети. В частности, необходимо 
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обеспечить цикловую синхронизацию для TDM потока. Для этого можно использовать 
технологию эмуляции каналов (CES).  

Спутниковая синхронизация - проверенное временем рабочее решение, но необходимо 
учитывать зависимость точности от атмосферных и радиопомех. Из преимуществ 
синхронизации от сети с временным разделением каналов следует отметить возможность 
использования существующей инфраструктуры без дополнительных вложений, однако не на 
всех планируемых узлах может быть возможность подключения от данной сети для 
синхронизации. 

При использовании пакетных методов необходимо учитывать, что с помощью 
технологии SyncE можно восстановить только частоту, но при этом она обладает высокой 
точностью, так как передача происходит на физическом уровне. Стандарт IEEE1588v2 
подразумевает передачу частотной и фазовой информации, поэтому может подойти для 
систем LTE TDD и LTE Advanced, но передача пакетов происходит не на физическом уровне 
и поэтому сильно зависима от текущей загрузки сети [4, 5]. 

 
Выводы 
1. Процесс миграции от сетей 2G/3G к 4G менее затратен, так как многие операторы уже 

построили серьезные транспортные сети IP/MPLS с соответствующей оптической 
инфраструктурой при переходе от 2G к 3G. Современные БС 3G модернизируются в БС 4G, 
необходимо добавить лишь соответствующие антенны Multiple Input Multiple Output (MIMO) 
и обновить программное обеспечение.  

2. Аппаратная часть ядра, где зачастую маршрутизаторы могут выполнять функции 
элементов пакетного ядра 4G. Здесь больше стоит вопрос о производительности этих 
элементов, так как с внедрением 4G ожидается существенный рост мобильного трафика и 
соответственно нагрузки на эти элементы.  

3. Сложностью для оператора является передача голосовых вызовов через сеть 4G: это и 
необходимость разворачивания соответствующей инфраструктуры IMS, и повышенный 
расход аккумуляторов мобильных телефонов при осуществлении Vo4G-звонков.  
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УДК 621.391 
 

Варфоломеєва О.Г., к.т.н.; Ускач М.М. 

 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ LTE 
 

Uskach M.M., Varfolomeyeva O.G. Ways of development LTE technology 

The development of information and communication services requires the solution of problems of 

the convergence of fixed and wireless communications. According to statistics the developed Western 

countries have to spend a lot of money used to regular support the IT-infrastructures, while developing 

States can immediately invest in the purchase of modern systems. Due to this, Ukraine can move forward 

very quickly, using the most advanced solutions. One of the technologies that can be considered as a base 

for advanced telecommunications networks is LTE technology (Long-Term Evolution). The LTE 

technology - a logical extension of 3G networks. In the medium term it will determine the development of 

cellular systems over the world. This technology is able to provide an abrupt (theoretically, up to 90 

times) increase data rates in mobile networks. This article discusses how to develop the LTE technology 

and possible ways to overcome them.  

Keywords: LTE technology, GSM, CDMA, 3G, WIMAX, hybrid technology OFDMA. 

 

Ускач М.М., Варфоломеєва О.Г. Шляхи розвитку технології LTE 

Розвиток інфокомунікаційних послуг вимагає рішення задач конвергенції мереж фіксованого 

та безпроводового зв’язку. Однією з  технологій, яка розглядається як базова для побудови 

перспективних телекомунікаційних мереж, є технологія LTE (Long-Term Evolution). У даній статті 

розглянуто шляхи розвитку технології LTE, проблемні аспекти впровадження технології LTE та 

можливі шляхи їх подолання. 

Ключові слова: технологія LTE, GSM, CDMA, 3G, WIMAX, гібридна технологія OFDMA. 

 

Ускач М.М. Варфоломеева О.Г. Пути развития технологии LTE 

Развитие инфокоммуникационных услуг требует решения задач конвергенции сетей 

фиксированной и беспроводной связи. Одной из технологий, которая может рассматриваться как 

базовая для перспективных телекоммуникационных сетей, является технология LTE (Long-Term 

Evolution). В данной статье рассматриваются пути развития технологии LTE, проблемные аспекты 

внедрения технологии LTE и возможные пути решения.  

Ключевые слова: технология LTE, GSM, CDMA, 3G, WIMAX, гибридная технология 

OFDMA. 

 

Вступ 

Безпроводові цифрові комунікації, бурхливо стартувавши, продовжують розвиватися 

надзвичайно швидко. Цьому сприяє неухильний прогрес в мікроелектроніці, що дозволяє 

випускати усе більш складні і при цьому, усе більш дешеві – засоби безпроводового зв’язку. 

Бум стільникового зв’язку, порівнянний лише із зростанням виробництва персональних 

комп’ютерів і розвитком Інтернету, не сповільнюється вже чверть століття. Мобільних 

телефонів у всьому світі вже значно більше, чим звичайних стаціонарних телефонних 

апаратів. Швидкими темпами розвиваються персональні і локальні мережі, широко 

упроваджуються безпроводові мережі регіонального масштабу. Низька вартість, швидкість 

розгортання, широкі функціональні можливості передачі даних, телефонії, відео потоків 

роблять безпроводові мережі одним з основних напрямів розвитку телекомунікаційної 

індустрії [1]. 

Розвиток безпроводового зв’язку супроводжується неперервною зміною технологій, в 

основі яких лежать стандарти стільникового зв’язку GSM і CDMA (Code Division Multiple 

Access, Множинний доступ з кодовим розділенням каналів), а також стандарти систем 

передачі даних IEEE 802 (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (рис. 1). 

Обмежені можливості традиційних мереж не відповідають вимогам сьогодення, є 

стримуючим чинником на шляху впровадження інноваційних інфокомунікаційних послуг. 

Зокрема, систем доступу на базі LTE, актуальної технології OFDM та її різноманітних 

модифікацій, що є відмінним рішенням для архітектур сучасних мереж, які працюють в 

умовах мегаполісу. 

 
© Ускач М.М., Варфоломеєва О.Г., 2016 
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4G 

 
 

Рис. 1. Основні напрями розвитку технології широкосмугового зв’язку 
 

Виклад основного матеріалу дослідження  
Нові покоління мобільного зв’язку починали розроблятися практично через кожні десять 

років з моменту переходу від розробок першого покоління аналогових стільникових мереж в 
1970-і роки (1G) до мереж з цифровою передачею (2G) в 1980-х роках. Від початку розробок 
до реального впровадження проходила достатня кількість часу (наприклад, мережі 1G були 
впроваджені в 1984 році, мережі 2G – в 1991 році). Історично технології безпроводового 
зв’язку розвивалися по двох незалежних напрямах – системи телефонного зв’язку 
(стільниковий зв’язок) і системи передачі даних (Wi-Fi, WIMAX (Worldwide Interoperability 
for Microwave Access, стандарт бездротового зв’язку, що забезпечує широкосмуговий зв’язок 
на значні відстані зі швидкістю, порівняною з кабельними з’єднаннями)). Але останнім 
часом спостерігається явна тенденція до злиття цих функцій. У 1990-х роках почав 
розроблятися стандарт 3G, який базується на методі множинного доступу з кодовим 
розділенням каналів (CDMA); він був впроваджений тільки в 2000-х роках. 

Більш того, об’єм пакетних даних в мережах стільникового зв’язку третього покоління 
(3G) вже перевищує обсяг голосового трафіку, що пов’язане з впровадженням технологій 
HSPA (High Speed Packet Access - високошвидкісна пакетна передача даних) [2]. У свою 
чергу, сучасні мережі передачі інформації обов’язково забезпечують заданий рівень якості 
послуг (QoS) для різних видів трафіку [3]. Реалізується підтримка пріоритезації окремих 
потоків інформації, причому як на мереженому/транспортному рівнях (на рівні TCP/IP), так і 
на МАС – рівні (стандарти IEEE 802.16). Це дозволяє використовувати їх для надання послуг 
голосового зв’язку, передачі мультимедійної інформації і тому подібне. 

Технологія фіксованого WIMAX (IEEE 802.16-2004) не виправдала надій, що 
покладалися на неї, по швидкодії, об’єму зони покриття і ціновим характеристикам. Але 
оператори справедливо чекають якісного прориву від мобільного WIMAX (IEEE 802.16e). 

Проте вимоги кінцевих користувачів до послуг, що надаються постійно підвищуються 
[4]. 

Мобільні мережі використовуються не лише для стільникового зв’язку, але і для 
передачі відео, мобільного ТБ, музики і роботи з Інтернетом з високими швидкостями і 
якістю передачі. Саме з цією метою в рамках проекту співпраці в створенні мереж третього 
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покоління 3GPP (3G Partnership Project) була почата розробка технології LTE (Long-Term 
Evolution – довгостроковий розвиток) покоління зв’язку з підвищеними вимогами. 
Технологія LTE – це технологія побудови універсальних мереж радіозв’язку, яка базується 
на IP-технології, але відрізняється більш високими швидкостями передавання даних від 
існуючих стільникових систем, у тому числі й від системи W-CDMA (Wideband Code 
Division Multiple Access — широкосмуговий множинний доступ з кодовим розділенням). 
Стандарт LTE розроблено та затверджено міжнародним партнерським об’єднанням 3GPP. 
Ідеологом і розробником масового обладнання для цієї технології є компанія Ericsson. 

До четвертого покоління прийнято відносити перспективні технології, що дозволяють 
здійснювати передачу даних зі швидкістю, що перевищує 100 Мбіт/с рухливим і 1 Гбіт/с – 
стаціонарним абонентам. Розробка технології LTE як стандарту офіційно розпочалася в кінці 
2004 року. Основною метою досліджень на початковому етапі був вибір технології фізичного 
рівня, яка змогла б забезпечити високу швидкість передачі даних. Як основні були 
запропоновані два варіанта: розвиток існуючого радіоінтерфейсу W-CDMA (використаного в 
HSPA) і створення нового на основі технології OFDM. 

В результаті проведених досліджень єдиною відповідною технологією виявилася OFDM 
– ортогонального частотного ущільнення, що володіє властивостями, які дозволяють 
забезпечити тенденціям часу. Тобто, LTE базується на трьох основних технологіях: 
мультиплексування за допомогою ортогональних OFDM (Orthogonal Frequency-Division 
Multiplexing, мультиплексування з ортогональним частотним розділенням каналів) носівних, 
що транслюються за допомогою багатопроменевих систем MIMO (Multiple Input Multiple 
Output, системи зв’язку з рознесеними передавальними і приймальними антенами) та на 
еволюційній системній архітектурі мережі SAE (System Architecture Evolution). Зміст 
технології MIMO заключається в тому, що передавальні і приймальні антени рознесені так, 
щоб досягти слабкої кореляції між сусідніми антенами. Це важливо для сучасних систем 
доступу на базі LTE, котрі вимагають здійснення максимальних швидкостей передачі 
інформації в порівнянні з іншими технологіями [5]. 

Структурна схема мережі LTE представлена на рис. 2. 
Також принциповим рішенням є організація дуплексного розділення каналів, яке може 

бути як частотним (FDD), так і часовим (TDD).  
Обмін між базовою станцією (БС) і мобільною станцією (МС) будується за принципом 

передавання радіокадрів, що циклічно повторюються. Тривалість радіокадра становить 10 
мс. В технології LTE всі часові параметри розраховуються на основі мінімального часового 
кванта: 

Ts = 1 / (2048·∆f), (1) 
 

де ∆f – крок між носівними, який дорівнює 15 кГц. 
Таким чином, тривалість радіокадру складає 307200 Ts. Сам же квант часу відповідає 

тактовій частоті 30,72 МГц, яка кратна стандартній для 3G-систем частоті 3,84 МГц. 
В травні 2006 року в 3GPP була створена перша специфікація на радіоінтерфейс Evolved 

UMTS Terrestrial Radio Access (E-UTRA). Специфікації LTE створювалися в рамках так 
званого 3GPP Release 7.  

Технологіям LTE Advanced (LTE-A) і Mobile WiMAX Release 2 (також відомим, як 
WirelessMAN-Advanced або IEEE 802.16m) присвоєно офіційне позначення IMT-Advanced, 
що дозволяє їх кваліфікувати в якості технологій 4G. 

Специфікації будь-якого покоління зв’язку, як правило, відносяться до зміни 
фундаментального характеру обслуговування, технологій передачі, більш високим піковим 
бітрейдом, новими смугами частот, ширшим каналом смуги пропускання, а також більшою 
місткістю для множини одночасної передачі даних (більш високій системі спектральної 
ефективності). 

У березні 2008 року сектор радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU-R) 
визначив ряд вимог для стандарту міжнародного мобільного широкосмугового зв’язку 4G, 
що дістав назву специфікацій International Mobile Telecommunications Advanced (IMT-
Advanced), зокрема встановивши вимоги до швидкості передачі даних для обслуговування 
абонентів: швидкість 100 Мбіт/с повинна надаватися високорухливим абонентам (наприклад, 
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потягам і автомобілям), а абонентам з невеликою рухливістю (наприклад пішоходам і 
фіксованим абонентам) повинна надаватися швидкість 1 Гбіт/с . 

Основні дослідження при створенні систем зв’язку четвертого покоління ведуться у 
напрямі використання пакетних протоколів передачі даних. Для пересилки даних 
використовується протокол IPv4; в майбутньому планується підтримка IPv6.  

В грудні 2008 року затверджена версія стандартів 3GPP (Release 8), фіксуючі 
архітектурні і функціональні вимоги до систем LTE.  
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Рис. 2. Структурна схема мережі LTE 

 
Передові міжнародні мобільні телекомунікаційні системи (IMT-Advanced), визначені 

сектором радіозв’язку МСЕ, повинні відповідати деяким вимогам, щоб вважатися мережами 
покоління 4G: 

- базуються на комутації пакетів, використовуючи протоколи IP; 
- пікові швидкості передачі даних від 100 Мбіт/с для користувачів з високою 

мобільністю (від 10 км/год до 120 км/год) і від 1 Гбіт/с для користувачів з низькою 
мобільністю(до 10 км/год); 

- використовуються мережеві ресурси, що динамічно розділяються, для підтримки 
більшої кількості одночасних підключень до одного стільника; 

- їх масштабована смуга частот каналу 40 МГц; 
- мінімальні значення для пікової спектральної ефективності 15 біт/с/Гц в низхідному 

каналі і 6,75 біт/с/Гц у висхідному каналі (мається на увазі, що швидкість передачі 
інформації 1 Гбіт/с в низхідному каналі має бути можлива при смузі пропускання 
радіоканалу менше 67 МГц); 
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 спектральна ефективність на сектор в низхідному каналі від 1,1 до 3 біт/с/Гц/сектор і у 
висхідному каналі від 0,7 до 2,25 біт/с/Гц/сектор; 

 плинний хендовер через різні мережі; 

 висока якість мобільних послуг. 
Подальший розвиток технологія LTE одержала у рамках 3GPP (The 3-rd Generation 

Partnership Project) як продовження CDMA і UMTS(Universal Mobile Telecommunications 
System - Універсальна Мобільна Телекомунікаційна Система) спочатку не відносився до 
четвертого покоління мобільного зв’язку [6]. 

Міжнародним союзом електрозв’язку як стандарт зв’язку, що відповідає усім вимогам 
безпроводового зв’язку четвертого покоління, було обрано стандарт 3GPP Release 10 (LTE 
Advanced), який уперше був представлений японською компанією NTT DoCoMo. Оскільки 
цей стандарт можна реалізувати на існуючих стільникових мережах, то він став 
популярніший у операторів стільникового зв’язку. У квітні 2008 року компанія Nokia 
заручилася підтримкою ряду компаній (Sony Ericsson, NEC) для розвитку стандарту LTE і 
надання цьому стандарту конкурентоспроможності проти WiMAX .  

У 2009 року Шведська телекомунікаційна компанія TeliaSonera, спільно з Ericsson 
оголосила про запуск першої в світі комерційної мережі четвертого покоління стандарту LTE 
в Стокгольмі і Осло.  

Сформульовані основні вимоги, яким задовольняє LTE Advanced, по суті, це вимоги до 
стандарту мобільних мереж четвертого покоління (4G): 

• максимальна швидкість передачі даних в низхідному радіоканалі до 1 Гбіт/с, у 
висхідному – до 500 Мбіт/с (середня пропускна спроможність на одного абонента – в три 
рази вище, ніж в LTE); 

• смуга пропускання в низхідному радіоканалі – 70 МГц, у висхідному – 40 МГц; 
• максимальна ефективність використання спектру в низхідному радіоканалі – 30 

біт/c/Гц, у висхідному – 15 біт/с/Гц (втричі вище, ніж в LTE); 
• повна сумісність і взаємодія з LTE й іншими 3GPP системами.  
•  радіоканали (до 100 МГц), асиметричне розділення смуг пропускання між висхідним і 

низхідним каналом в разі частотного дуплексу; більш за удосконалену систему кодування і 
виправлення помилок; гібридну технологію OFDMA і SC-FDMA для висхідного каналу, а 
також передові рішення в області антенних систем (MIMO). Ця технологія сьогодні 
знаходиться у стадії динамічного розвитку. 

У 2010 році розширення 4G мереж TeliaSonera введена в 25 містах і зон відпочинку в 
Швеції і 4 міст в Норвегії. До кінця 2010 року TeliaSonera також впровадили комерційні 
мережі 4G для клієнтів у Фінляндії, мережа на базі технології LTE. 

У кінці другого кварталу 2012 року азербайджанський оператор стільникового зв’язку 
Azercell запустив мережу 4-го покоління в центрі Баку. Виробник телекомунікаційного 
устаткування Huawei і Міністерство зв’язку Бразилії підписали угоду, у рамках якого Huawei 
розробив рішення LTE в діапазоні 450 МГц в Данії і Естонії, а в квітні 2011 і в Литві. 

З лютого 2011 року вірменський мобільний оператор VivaCell-MTS повністю перейшов 
до комерційної експлуатації мережі в Єревані, і нині розвивається в регіонах Вірменії. 

У 2012 році в Придністров’ї запущена в експлуатацію перша комерційна мережа, яка 
використовується для забезпечення мобільним ШПД жителів віддалених і сільських 
територій. 

У квітні 2012 року оператор стільникового зв’язку Мегафон надав своїм клієнтам в Росії 
можливість доступу до послуг мобільного зв’язку четвертого покоління (4G). Першим 
містом Росії, в якому була запущена мережа четвертого покоління став Новосибірськ, а 
трохи пізніше і Москва. 

Технології четвертого покоління мобільного зв’язку також можуть бути використані в 
сферах телемедецини, безпеки і охорони громадського порядку, дистанційної освіти, 
транспортного управління і т. д. [7]. 

В порівнянні з раніше розробленими системами 3G, радіоінтерфейс LTE забезпечує 
покращені технічні характеристики. Зокрема, в LTE ширина смуги пропускання може 
варіюватися від 1,4 до 20 МГц, що дозволить задовольнити потребам різних операторів 
зв’язку, які володіють різними смугами пропускання. При цьому устаткування LTE повинно 
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одночасно підтримувати не менше 200 активних з’єднань (тобто 200 телефонних дзвінків) на 
кожну 5-МГц соту. Також очікується, що LTE поліпшить ефективність використання 
радіочастотного спектру, тобто зросте обсяг даних, переданих в заданому діапазоні частот. 
LTE дозволить досягти значних агрегатних швидкостей передачі даних – до 50 Мбіт/с для 
висхідного з’єднання (від абонента до базової станції) і до 100 Мбіт/с для низхідного 
з’єднання (від базової станції до абонента) (у смузі 20 МГц). При цьому повинна 
забезпечуватися підтримка з’єднань для абонентів, рухомих з швидкістю до 350 км/ч. Зона 
покриття однієї БС – до 30 км в штатному режимі, але можлива робота з сотою радіусом 
більше 100 км. Підтримуються багатоантенні системи MIMO. 

 
Висновки 
Аналіз шляхів розвитку технології LTE, яка базується на основних технологіях: 

мультиплексування за допомогою ортогональних OFDM несівних, що транслюються за 
допомогою багатопроменевих систем MIMO, та на еволюційній системній архітектурі 
мережі SAE показав, що радіоінтерфейс LTE може використовуватися як рішення, на яке 
оператори поступово переходитимуть з нинішніх систем стандартів 3GPP і 3GPP2, а його 
розробка являється важливим етапом в процесі переходу до мереж четвертого покоління 4G. 
Фактично специфікація LTE вже містить більшу частину функцій, що спочатку призначалися 
для систем 4G, тому її інколи іменують "технологією 3,9G".  Технологія OFDM і її 
різноманітні модифікації є платформою, яка дозволяє впроваджувати технології LTE в 
системи доступу, що важливо для практичного застосування.  
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УДК 621.391 
 

Імалковський М.О.; Мальчик А.С. 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЙ  

СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 
Imalkovsky M.O. Malchik A.S. Comparative characteristics of satellite communication 

technologies 

At the moment, the satellite Internet access is marketed as a back-up option in the cities because of 

its low speed and high cost compared to the cable Internet. Indeed, it is more feasible in terms of 

economics to use it in places where it is impossible to bring the cable Internet. In such areas, the public 

demand for satellite communication is constantly growing. The research paper examines the current 

satellite system technologies such as SCPS technology, SkyWan technology, Dama technology, 

DirecWay technology, ISBN technology, their basic characteristics such as maximum data rate, the 

number of terminals in the network, view of the topology , the research paper gives advantages and 

disadvantages of each technology. On the basis of the current article we can conclude in expedient choice 

of the most cost-effective technology for the construction of a large corporate data network. 

Keywords: satellite communication network, ASE, SCPC technology, SkyWAN technology, 

DAMA technology, DirecWay technology, ISBN technology. 

 

Імалковський М.О. Мальчик А.С. Порівняльна характеристика технологій 

супутникового зв’язку 

На даний момент супутниковий зв’язок  позиціонується як резервний в містах через його 

малу швидкість та велику вартість в порівнянні з кабельним. Дійсно економічно доцільніше його 

використання в місцях де не має можливості провести кабельний зв’язок, саме там попит 

населення на супутниковий зв’язок постійно зростає. В статі розглядаються актуальні технології 

супутникового зв’язку, визначається найбільш техніко-економічно ефективна технологія для 

побудови великої корпоративної мережі передачі даних. 

Ключові слова: супутникова комунікаційна система, ШСЗ, SCPC, SkyWan, DAMA,  

DirecWay, HES, ISBN. 

 

Ималковский Н.О. Мальчик А.С. Сравнительная характеристика технологий 

спутниковой связи 

В настоящее время спутниковая связь позиционируется, как резервная в городах, из-за её 

малой скорости и большой стоимости по сравнению с кабельной. Действительно, экономически 

целесообразнее ее использование в местах где нет возможности провести кабельную связь, именно 

там спрос населения на спутниковую связь постоянно растет. В статье рассматриваются 

актуальные технологии спутниковой связи, определяется наиболее технико-экономически 

эффективная технология для построения большой корпоративной сети передачи данных. 

Ключевые слова: спутниковая коммуникационная система, ИСЗ, SCPC, SkyWan, DAMA, 

DirecWay, HES, ISBN. 

 

Вступ 

В період активного розвитку інформаційних технологій обмін даними між 

користувачами стає невід’ємною частиною життя. Мешканцям мегаполісів вже важко уявити 

своє життя без Інтернету. З його допомогою ми можемо робити майже все: спілкуватися з 

людьми з будь якої країни, дізнаватися новини, дивитися фільми, робити замовлення і т. д. В 

Україні тільки близько 8 млн осіб мають доступ до мережі Інтернет. Підключені вони 

завдяки проводовим технологіям, в тих населених пунктах, де оператори зв’язку та 

провайдери мають провідні канали зв’язку. Але якщо в великих містах є вибір, яким 

Інтернетом користуватися, то в сільській місцевості або в місцях, куди важко чи економічно 

невигідно протягнути дріт для забезпечення Інтернет–зв’язку (місця із складним 

ландшафтом, там де є гори чи морське узбережжя) вибір залишається лише один – це 

супутниковий Інтернет. 

 © Імалковський М.О. Мальчик А.С., 2016 
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Транспортна мережа супутникового зв’язку потенційно може бути побудована на основі 

декількох супутникових технологій, основними з котрих є: 

 Технологія SCPC (Single Channel per Carrier або «один канал на несучу»); 

 Технологія, заснована на використанні спеціалізованих телефонних наземних станцій 

типу TES (Telephony Earth Station) (технологія SCPC+DAMA); 

 Технологія, заснована на використанні персональних наземних станцій типу PES 

(Personal Earth Station ) -система ISBN (Integrated Satellite Business Network); 

 Технологія, заснована на використанні гібридних наземних станцій типу HES (Hybrid 

Earth Station) (технологія ISBN+TES); 

 Технологія, «кожний з кожним» без центральної станції супутникового зв’язку 

технологія DAMA (Demand Assigned Multiple Access ) 

 Технологія DirecWay [1]. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Технологія SCPC, в чистому вигляді являє собою з’єднання між двома земними 

станціями через супутниковий ретранслятор, при цьому необхідний частотний канал, 

привласнений їм постійно для їх виняткового використання. Для побудови мереж, найбільш 

поширеним є метод багатостанційного доступу з частотним поділом каналів і одним каналом 

на несучу (FDMA/SCPC). Даний метод дозволяє організувати супутникові лінії зв’язку 

пункту з пунктом, пункту з багатьма пунктами і навіть повністю взаємопов’язані мережі. 

Присвоєння каналів ретранслятора земним станціям може бути фіксованим або змінним. У 

першому випадку (система з попередніми закріпленням) кожна смуга для каналу в 

ретрансляторі призначена для використання конкретної станції. У другому випадку (система 

з наданням каналів на вимогу - DAMA) смуги для каналів в ретрансляторі присвоюються 

різним земним станціям згідно їх миттєвим потребам.  

При роботі в режимі DAMA, попередня сигналізація, необхідна для негайного надання 

каналів трафіку, зазвичай виконується центральною (головною) станцією. Однак, така 

станція не виконує функції станції «HUB», тобто зв’язок між усіма земними станціями 

здійснюється не через центральну станцію, а в один стрибок. Для передавальних сигналів зі 

швидкістю передачі 64 кбіт/с потрібна смуга шириною 45 кГц. Ретранслятор з шириною 

смуги 36 МГц може пропустити до 800 одночасно діючих каналів 64 кбіт/с. Основними 

областями застосування мереж SCPC є телефонія для сільських районів (або регіонів зі 

слаборозвиненою інфраструктурою зв’язку) аварійний зв’язок і зв’язок при ліквідації 

наслідків стихійних лих [2]. 

Технологія DAMA. Технологія, заснована на використанні спеціалізованих телефонних 

наземних станцій (Telephone Earth Station), і являє собою супутникову цифрову мережу 

телефонного зв’язку і передачі даних, що включає велику кількість земних станцій і має 

повнозв’язну структуру (зв’язок типу «кожен з кожним»). Загальну структурну схему мережі 

TES-станцій можна розглянути на рис. 1. Система працює в режимі багатостанційного 

доступу з наданням супутникового каналу на вимогу від виклику до виклику (DAMA) для 

телефонних каналів і в режимі закріплених супутникових каналів для каналів передачі даних. 

Зв’язок між земними станціями здійснюється одним стрибком - методом «один канал на 

несучу» (SCPC).  

Система TES підтримує телефонний зв’язок, передачу синхронних і асинхронних даних, 

факсимільних сигналів, даних інтегральних цифрових мереж (ISDN) і потоків Е1 і Т1 між 

будь-якими віддаленими терміналами системи. Мовний і інформаційний трафік передаються  

безпосередньо між віддаленими терміналами, а не через центральну станцію, тобто 

одним стрибком, і таким чином затримка передачі через супутник мінімізується. 
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Центральна станція забезпечує тільки контроль і управління мережею. Телефонні 

з’єднання між віддаленими терміналами встановлюються за запитом відповідно до 

послідовності набору номера користувача під управлінням централізованого обладнання 

DAMA. Супутникові ємності виділяються тільки на час цих сполук. Закріплені канали 

резервуються для кожного з’єднання передачі даних і налаштовуються на зконфігуровані 

частоти відразу після завантаження. Таким чином, закріплені канали передачі даних 

встановлюються незалежно від підключення кінцевого пристрою до порту з’єднань. 

Синхронні канали передачі даних завжди є закріпленими. Тоді, як асинхронні канали можуть 

бути зконфігурованими як закріплені або DAMA. 

 

 
Рис. 1. Загальна структурна схема мережі TES-станцій 

 

Слід зазначити, що частоти SCPS для закріплених каналів передачі даних відрізняються 

від свого мовного аналога тим, що вони постійно активні незалежно від того, передає чи ні 

яку-небудь інформацію підключений до них пристрій. Максимально допустима швидкість 

передачі синхронних даних становить 64 кбіт/с. Максимально допустима швидкість передачі 

асинхронних даних становить 19,2 кбіт/с. Комутований телефонний канал із зовнішнім 

модемом підключеним до телефонного інтерфейсу станції супутникового зв’язку, дозволяє 

забезпечувати передачу даних на швидкостях до 14,4 кбіт/с [3]. 

Технологія SkyWAN - «кожен з кожним», була розроблена німецькою фірмою 

NDSatcom (Німеччина) і є повністю змішаною технологією. Вона базується на основі TDMA 

методу доступу. 

Множинний доступ з поділом часу (TDMA) дозволяє великій кількості SkyWAN 

наземних станцій спільно використовувати ту ж саму частоту, тобто працювати в режимі 
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поділу часу. Для виконання цього, кожна наземна станція тимчасово створює буфер для 

інформації користувача, і періодично передає цю інформацію на супутник пакетами в ці 

короткі проміжки часу. Всі пакети синхронізовані за часом так, що досягаючи супутника від 

різних наземних станцій вони близько розташовані по часу, але ніколи не накладаються. 

Будь яка така станція може працювати з будь якою станцією безпосередньо в один 

супутниковий прийом, ця особливість дозволяє отримати низьку супутникову затримку – до 

280  мс. Така технологія не вимагає потужної центральної станції управління (званої HUB) і 

дозволяє SkyWAN крайовим станціям встановлювати канали зв’язку безпосередньо з 

бажаними вузлами мережі замість того, щоб направляти весь інформаційний потік через 

центральну станцію, як у звичайній HUB архітектурі з «подвійним стрибком» через 

супутник. 

Використання часових слотів (TDMA мультиплексування) організовано з використанням 

внутрішнього протоколу званого SPOTNET. SPOTNET інсталюється на кожній SkyWAN 

станції. Будь-яка з станцій у мережі (але завжди одна) може бути керуючою. Вона задає 

синхронізацію всієї мережі і виділяє часові слоти для передачі інформаційних потоків. 

Швидкість на каналі може змінюватися від 64 до 3072 кбіт/с [4]. 

Технологія ISBN була розроблена американською фірмою HNS. Являє собою мережу 

супутникового зв’язку зіркоподібної архітектури і передбачає наявність центральної земної 

станції, іменованої надалі HUB (оснащеної відносно великою антеною, наприклад, діаметром 

3,7-9 м), через яку здійснюється дуплексний зв’язок між великою кількістю периферійних 

земних станцій, оснащених невеликими антенами, діаметром 1-2,4 м. Система працює в 

діапазоні частот 14/11-12 ГГц. Всі зв’язки між віддаленими станціями (PES) здійснюються 

через центральну станцію. Трафік в напрямку від HUBа до станцій PES йде по, так званому, 

вихідному каналу, а в напрямку від станцій PES до HUBу - по вхідних каналах. 

Система ISBN використовує комбінацію методів модуляції і доступу: 

• часовий поділ каналів (TDM); 

• Багатостанційний доступ з часовим поділом (TDMA); 

• Багатостанційний доступ з частотним поділом (FDMA); 

Один постійний вихідний канал, навантажений несучою за методом TDM (128 або 512 

кбіт/с), передається центральною станцією, а вхідні канали, асоційовані з цією вихідною 

несучою, - низькошвидкісними (вузькосмуговими) несучими за методом TDMA (64,128,256 

кбіт/с); кожна вхідна несуча розділена в часі між декількома (N) несучими PES (наприклад, 

до 31). Коли є більше ніж N PES, кілька несучих TDMA спільно з вихідною несучою TDM 

реалізуються на основі FDMA. Вихідні повідомлення приймаються центральною станцією за 

принципом «першим прийшов - першим обслугований» [5]. 

Локальні мережі в середовищі глобальної мережі (WAN) традиційно підтримуються 

шлюзами і маршрутизаторами, що перетворюють протоколи LAN в протоколи WAN. 

LANadvantage виключає необхідність використання шлюзу або маршрутизатора, дозволяючи 

користувачам LAN безпосередньо підключатися до PES ISBN. За допомогою Інтегральної 

Мережі Ділового Супутникового Зв’язку (ISBN) можуть бути організовані канали передачі 

даних, телефонні канали та канали ТБ мовлення.  

Технологія HES («гібридна»). Гібридна земна станція (HES) являє собою систему, в 

якій комбінуються елементи терміналу персональної земної станції (PES) ISBN і терміналу 

TES. Для зв’язку віддалених терміналів з центральною HUB-станцією, PES використовує 

топологію мережі типу "зірка"; TES ж застосовує  топологію  повного зв’язку для з’єднання 

станцій одна з однією. HES інтегрується в мережі PES і TES і надає повний набір послуг 

щодо передачі мови та даних з використанням переваг як топології "зірка", так і топології з 

повним зв’язком. 



ISSN 2518-7678                                             Наукові записки УНДІЗ. – 2016. – №4(44) 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

83 

 

HES об’єднує PES і TES таким чином, що обидві частини використовують одні й ті самі 

зовнішнє радіоустаткування і супутникову антену. HES виконує всі функції передачі 

телефонії і даних, притаманні TES і PES [6]. 

Технологія DirecWay. Система DIRECWAY має топологію типу «зірка». В системі 

DIRECWAY для організації прямого широкомовного каналу використовується сумісна зі 

стандартом DVB (Digital Video Broadcast) несуча, випромінювана операційним центром 

мережі (NOC - Network Operations Center), і множина зворотних каналів, заснованих на 

методі доступу з багатьма станціями, з часовим поділом (TDMA), для забезпечення доступу 

практично необмеженої кількості периферійних терміналів в Інтернет і корпоративні мережі 

Інтранет [7] .Схему організації системи DirecWay можна розглянути на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема системи DirecWay 

 

Висновки 

Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновки, що з розглянутих технологій 

супутникового зв’язку не задовольняють вимогам створення великої корпоративної мережі 

передачі даних: 

• Технологія SCPC - через необхідність орендувати велику кількість супутникових 

каналів зв’язку, а також через те, що виникають значні часові затримки від великої кількості 

повторних прийомів  переданої інформації, що недопустимо для телефонного зв’язку; 

• Технологія TES - через неможливість забезпечити передачу даних у режимі «он-лайн», 

при передачі даних через комутовані телефонні канали і додаткові телефонні модеми; 

• гібридна технологія HES - за своїми показниками дана технологія має кращі показники 

в порівнянні з технологіями SCPC, TES і забезпечує телефонний зв’язок з одним, а не з 

двома прийомами. Однак затрати на створення транспортної мережі супутникового зв’язку 
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на основі гібридної технології, вимагають відносно великих як матеріальних, так і 

супутникових ресурсів; 

• Технологія SkyWAN - є найбільш прийнятною в порівнянні з перерахованими вище 

технологіями, тому що вона не вимагає центральної станції управління, однак, вартість 

кожного комплекту супутникового зв’язку в 5-10 разів перевищує вартість комплекту 

обладнання станції супутникового зв’язку системи DirecWay. Також, не маловажним 

фактором є те, що супутникова мережа побудована на базі SkyWAN, не може містити більше 

254 станцій. Це є великим обмеженням в плані подальшого розширення супутникової 

мережі. 

Технологія, заснована на використанні персональних наземних станцій супутникового 

зв’язку DirecWay, значно економить супутниковий сегмент (в порівнянні з технологіями 

SCPC, TES, HES), має значно меншу вартість (у порівнянні з SkyWAN) і прийнятні часові 

затримки. Поряд з цим, технологія DirecWay і її програмно-апаратний комплекс, дозволяє 

досягти великих швидкостей передачі інформації (на базі IP-протоколу) до 2 Мбіт/с на 

кожну вилучену станцію до 256 кбіт/с в зворотному напрямку (у перспективі до 1 Мбіт/с). 

На основі усього вищевикладеного можна зробити висновок про те, що найвищу 

техніко-економічну ефективність серед базових технологій супутникового зв’язку має 

технологія персональних наземних станцій супутникового зв’язку типу DirecWay. 
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УДК 621.396.2 
 

Гордієнко С.Б., к.т.н. 

 

ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

 
Gordienko S.B. Problems of info-communication networks diagnostic 

Diagnostic problems today are the most relevant in the operation of info-communication networks. 

This article discusses aspects of formulating and solving diagnostic tasks of info-communication 

networks. The main stages of development and operation of the network on which is needed the solving a 

variety of diagnostic tasks are indicated.  The stated above is described thru the variant of construction of 

the diagnostic system for the certification protocol implementation.  And also for the control of resources 

and configurations of user subsystems that operate through information and communication networks. 

Taking into account the specific feature of ICN (info-communication networks), that is the constant 

reconfiguration carried out by the inclusion of new hardwarily-programmatic facilities, removing the old 

ones, improving various processes of interaction protocols, defining task of search and localizations of 

failures that are different at different stages of development and operation of the network. Identified key 

challenges facing diagnostic ICN’s service. 

Keywords: info-communication network failures, network configuration, technical diagnostics. 

 

Гордієнко С.Б. Питання діагностики інфокомунікаційних мереж 

Проблеми діагностики на сьогодні є найбільш актуальними при експлуатації 

інфокомунікаційних мереж. В даній статті обговорюються деякі аспекти постановки та рішення 

задач діагностики інфокомунікаційних мереж. Вказується на основні етапи розробки та 

експлуатації мережі, на яких необхідно вирішувати різні діагностичні задачі. Викладене 

описується підходами до побудови діагностичної системи для атестації протокольних реалізацій, 

контролю конфігурацій і ресурсів абонентських підсистем, які працюють через інфокомунікаційні 

мережі.  

Ключові слова: інфокомунікаційна мережа, відмова, конфігурації мережі, технічна 

діагностика.  

 

Гордиенко С.Б. Вопросы диагностики инфокоммуникационных сетей 

Проблемы диагностики на сегодняшний день есть наиболее актуальными при эксплуатации 

инфокоммуникационных сетей. В статье обсуждаются аспекты постановки и решения задач 

диагностики инфокоммуникационных сетей. Указывается на основные этапы разработки и 

эксплуатации сети, на которых необходимо решать различные диагностические задачи. 

Изложенное описывается подходами к построению диагностической системы для аттестации 

протокольных реализаций, контроля конфигураций и ресурсов абонентских подсистем, которые 

работают через инфокоммуникационные сети. 

Ключевые слова: инфокоммуникационная сеть, отказы, конфигурация сети. техническая 

диагностика.  

 

Вступ 

На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій інфраструктура 

інфокомунікаційних мереж є складним апаратно-програмним комплексом з розвинутими 

засобами внутрішнього контролю та високим ступенем застосування паралельних операцій 

при виконанні задач з обробки та передачі інформації. 

Постановка задачі. Однією з важливих задач є прогнозування відмов 

інфокомунікаційної мережі в масштабі реального часу. Рішення цієї задачі дозволяє 

уникнути великих втрат матеріальних та людських ресурсів, пов’язаних з 

непередбачуваними відмовами в наданні якісних послуг користувачам мережі, відмовами 

функціонування окремих компонентів мережі.  

Аналіз літературних джерел. Проблеми технічної діагностики на сьогодні вивчені 

недостатньо, а цілий ряд задач наразі потребують в уточненні своєї постановки. В літературі 

1-2 Розглянуто методи побудови сучасних телекомунікаційних мереж електрозв'язку та 

основні тенденції їх розвитку. Наведено загальні відомості про транспортні (первинні) 

мережі зв'язку. Викладено архітектурну концепцію інтелектуальної мережі, цифрову мережу 

інтегрального обслуговування та асинхронний метод перенесення інформації. Також 

розглянуто принципи побудови сучасних систем керування (СК) у телекомунікаціях, 

© Гордієнко С.Б., 2016 
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математичні методи розв'язання задач керування й оптимізації проектування СК для мереж 

зв'язку. Наведено побудову ефективного цифрового каналу для передавання керуючої 

інформації та запропоновано методику визначення її затримки. Проте питання діагностичних 

систем, що є актуальним при функціонуванні ІКМ на сьогодні потребує детального розгляду 

та системного підходу до більш якісного вирішення задачі діагностики. 

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є постановки діагностичних завдань та 

деталізація поняття відмови ІКМ та її компонентів. 

Для досягнення мети розв’язуються такі наукові задачі, як підходи до побудови 

діагностичної системи для атестації протокольних реалізацій, контролю конфігурацій і 

ресурсів абонентських підсистем, які працюють через інфокомунікаційні мережі. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження  

Діагностика інфокомунікаційних мереж (ІКМ) дозволяє підвищити її структурну 

надійність. Активне використання засобів комп’ютерної техніки надало можливість більш 

якісно вирішувати задачі діагностики [1].  

В якості моделі ІКМ розглянемо абстрактну інфокомунікаційну структуру, яку 

представимо у вигляді сукупності (Х, Р), де Х – множина ресурсів (засоби зберігання, 

доставки та обробки інформації), а Р – множина задач переробки дискретної інформації. 

Функціонування ІКМ може бути порушено як внаслідок відмов елементів множини Х, 

так і із за помилок в алгоритмах та програмах рішення задач Р. Останні не відносимо до 

відмов, характерних для ІКМ. 

Методи верифікації алгоритмів та програм приймаються користувачами мережі при 

автономному налаштуванні своїх задач. Таким чином, можливі відмови мережі обмежимо 

відмовами елементів множини Х. 

Ці відмови зводяться до зниження рівня послуг, які надаються користувачам мережі 

(або повному припиненню цих послуг при вирішенні деякої множини задач PPi  ) та 

відносяться або до функціональних (наприклад, вирішення задачі неможливо через 

недостатню продуктивність компонентів ІКМ, протоколами ІКМ не передбачені деякі види 

взаємовідносин і т.п.), або структурним, які зводяться до технічних дефектів в реалізаціях 

елементів множини Х. 

При створенні діагностичної системи ІКМ доцільно використовувати ієрархічний 

принцип, згідно якому рівні системи можуть відповідати архітектурі взаємодії відкритих 

систем, або відтворювати різні по глибині та дозвільній спроможності підходи до вирішення 

діагностичних задач. Засоби діагностування, які функціонують на окремому рівні системи 

виявляють відмови, специфічні для даного рівня та генерують діагностичну інформацію, яка 

використовується на іншому рівні [2]. 

Для виявлення функціональних відмов необхідно створення спеціального 

діагностичного навантаження на мережу, а структурні відмови, які зводяться до змін 

доступної для користувача конфігурації мережі, перевіряється шляхом ціленаправлених 

спроб встановлення взаємодії процесів.  

Задачі пошуку та  локалізації відмов відрізняються на різних етапах розробки та 

експлуатації мережі. На етапі архітектурного проектування головною задачею є розробка 

системи вбудованих засобів контролю та діагностики, які забезпечують стійкість до відмов, а 

також самовідновлення технічних та програмних компонентів. На стадії реалізації 

архітектурних рішень, які включають налаштування взаємодії окремих підсистем, задачею 

мережної діагностики є перевірка відповідності їх функціонування заданим специфікаціям. 

 В процесі експлуатації мережі діагностичні задачі зводяться до стеження за рівнем 

завантаженості різних компонентів, їх ефективної роботи та пропускної спроможності, а 

також до прогнозування змін архітектурних рішень, або проведенню більш детального 

автономного дослідження окремих компонентів. 

Вище згадані задачі мережної діагностики взаємопов’язані. Вбудовані засоби 

контролю компонентів застосовуються для автоматичного виявлення та корекції порушень 
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функціонування мережі. Природньою платою за це є збільшення часу вирішення задач 

діагностики (за рахунок, наприклад повторних передач, очікування підтвердження доставки 

повідомлень і т.п.). Зміни динамічних характеристик компонентів ІКМ є початковою 

інформацією для формування гіпотез про стан мережних компонентів, які перевіряються 

більш вишуканими діагностичними засобами. 

Специфічною особливістю ІКМ (на початковій стадії їх експлуатації) є постійна 

реконфігурація, що здійснюється шляхом включенням нових апаратно-програмних засобів, 

вилученні старих, удосконалення протоколів взаємодії різних процесів і т.п. Теоретично ці 

зміни мають лише розширювати можливості користувачів, надавати їм додаткові послуги. 

На практиці ж виникає ситуація, коли на стадії експлуатації ІКС вирішуються задачі, 

специфічні для етапу комплексного налаштування та використовуються в атестації нових 

систем, які включаються в мережу, перевірці їх на сумісність з уже працюючими.  

Таким чином, основними задачами, які стоять перед діагностичною службою ІКМ, є 

наступні: 

- поточний контроль конфігурації мережі і доступності її ресурсів, періодичність 

якого визначає адміністрація мережі; 

- перевірка працездатності за допомогою спеціальних тестових задач після 

проведення робіт по реконфігурації, або відновленню компонентів, які відмовили; 

- постійні мережні виміри, що проводяться з дослідницькою метою та для підготовки 

звітності і прогнозування відмов.  

Для прикладу розглянемо принципи реалізації дворівневої діагностичної системи для 

ІКМ, яка складається із абонентських систем, підключених до мережі передачі даних. 

Розглядати будемо передбачивши, що відмови виникають тільки серед множини 

абонентських систем. Таке обмеження визвано тим, що діагностичні задачі мережі передачі 

даних вирішуються специфічним чином в рамках відповідних систем управління [3]. 

На першому рівні діагностування проводиться перевірка працездатності, або атестація 

абонентської системи. Атестація є в перевіркою на відповідність стандартам протоколів, 

виявлення некоректної поведінки системи в нестандартних ситуаціях та при максимальних 

навантаженнях. В цьому випадку діагностична система включає в себе як робочі версії 

протоколів, так і набір тестових процедур, які забезпечують ту чи іншу ситуацію при 

взаємодії через мережу передачі даних. Для перевірки 1-3 рівнів використовуються 

спеціалізовані програмно-апаратні засоби [4]. Для перевірки працездатності більш високих 

рівнів доцільно створити спеціальні засоби для побудови тестових процедур. До них 

відносяться сімейство мов тестування та інтерпретаторів. 

Мова складає вбудовані описи форматів протокольних елементів даних та набір 

управляючих конструкцій для генерації тих що передаються та аналізу прийнятих 

протокольних даних. Такі засоби дозволяють створити необхідну нестандартну ситуацію на 

відповідному протокольному рівні. 

На другому рівні діагностичної системи здійснюється перевірка функціонування 

зданих в експлуатацію абонентських систем. В цьому випадку діагностична система 

представляє собою також абонентську систему, взаємодіючу з якою небудь іншою системою 

через мережу передачі даних. 

На відміну від інших абонентських систем діагностична володіє засобами збору та 

аналізу інформації, які дозволяють фіксувати неможливість встановлення взаємодії. За 

результатами роботи підсистеми другого рівня фіксуються відмови, для локалізації яких 

використовується перший рівень діагностики. Після виявлення та корегування пошкоджень 

абонентська система знову повинна бути атестована.  

Для вирішення задач технічної діагностики застосовуються різні по своїй ідеології 

методи, але на сьогодні немає досить надійних методів, які дозволили б достовірно 

діагностувати інфокомунікаційну систему з вірогідністю, близької до одиниці. 

Це пов’язано: 

 1. З відхиленнями  отримуваної інформації та обмеженістю числа параметрів 
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діагностування внаслідок старіння системи або несанкціонованого доступу до неї. 

2. З недостатністю точок контролю системи, особливо в умовах кратних дефектів. 

3. З відсутністю своєчасного моніторингу та прогнозування поведінки зовнішніх 

впливів, які впливають на прогрес роботи системи в режимі реального часу.   

4. З наявністю для систем технічної  діагностики, які вбудовані в комплекси 

управління важливої складової, яким є фактор часу або швидкістю прийняття рішення  

5. З наявністю будь якого ускладнення системи діагностування, яке приводить до 

«небажаних», зі сторони оператора, фінансовим вкладам в їх розробку та застосування.  

Працездатність та якість системи діагностування оцінюються  негайною видачею 

інформації про місце, тип та причини пошкодження при проведенні моніторингу 

інфокомунікаційної системи. 

Таким чином: 

- система діагностування повинна володіти високою швидкодією; 

- виявленню місця дефекту сприяє вірна організація пошуків дефектів, яка пов’язана з 

коефіцієнтом глибини пошуку; 

- система виявлення дефектів повинна володіти методологією вірного розпізнавання 

та класифікації признаків дефектів любої послідовності.  Розпізнавання та класифікація 

пошкоджень визначає їх тип та причину появи. 

 В діагностиці інфокомунікаційних систем часто проявляються дефекти, при яких 

зв’язок між признаками та причинами пошкоджень носить неоднозначний характер. Простих 

двозначних тверджень типу «непошкоджений – 1» / «пошкоджений – 0» недостатньо, 

оскільки чіткі правила пошуку пошкоджень в системі основані на взаємооднозначній 

відповідності між причиною та признаками пошкоджень (вони твердо детерміновані в 

правилах). Сучасні діагностичні системи повинні розпізнавати небезпечні умови 

функціонування, причини та тип пошкоджень, що виникають. Окрім цього також очікується 

інформація про оцінку залишкового терміну служби всієї інфокомунікаційної системи або її 

складової частини.  

Таким чином, вихідні параметри діагностичної системи повинні визначати з однієї 

сторони причину і тип дефекту (пошкодження), з іншої сторони – стан об’єкту 

діагностування, його відповідність оперативно-функціональному призначенню.  

Проблема швидкодії діагностичних систем може бути успішно вирішена 

розпаралелюванням потоків обробки діагностичної інформації шляхом застосування 

обчислювальних систем з масовим паралелізмом  - нейронних мереж. 

Знаючи можливості нейронних мереж моделювати складні системи за наявності 

невеликої кількості інформації, можливо зробити висновок про те, що проблеми такого 

характеру вирішуються повністю, якщо використовувати в аналітичних моделях нейронні 

мережі. 

Аналітичні моделі діагностики відмов визначають, виділяють та класифікують 

відмови в компонентах системи. 

Головною проблемою розробки аналітичних моделей діагностики відмов є визначення 

різниці між входом системи та її виходом. Більшість визначників різниці засновані на 

моделях лінійних систем. Для нелінійних систем основним підходом є їх лініалізація. Однак, 

для систем з високим ступенем нелінійності та великою кількістю нелінійних операцій, така 

лініалізація не дає задовільних результатів. 

Єдиним рішенням даної проблеми є використання великої кількості лінійних систем, 

що не дуже практично при створенні моделей, які працюють в масштабі реального часу. 

Більшість відомих лініалізацій застосовуються лише для обмеженого класу нелінійностей. 

До того ж, процес створення моделей дуже складний і точність отриманих результатів 

складно перевірити. 

Наступна ступінь розробки аналітичних моделей діагностики відмов це – 

класифікація різниць та визначення можливої відмови. Головною задачею тут є правильне 

відокремлення нормальних різниць від різниць, які володіють даними про відмову. При 
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наявності в системі шумів та невизначеностей ця задача може виявитись складною. Для 

виділення відмови різниця повинна бути оброблена таки чином, щоб стало зрозуміло, який 

компонент системи вийшов з ладу. Обробка одного сигналу різниці не є особливо складним, 

однак, вектор різниць затрудняє процес визначення відмови. Головним підходом визначення 

відмови є створення набору структурованих сигналів різниць. В цьому випадку кожна 

різниця є чутливою до однієї визначеної групи відмов і нечутливою до всіх інших. Однак 

створення такого набору різниць для нелінійних систем є складною задачею. 

Даже для лінійних систем відношення між відмовами та різницями можуть бути 

нелінійними для параметрів відмов. 

Все це приводить до рішення використовувати нейронні мережі для виділення відмов, 

так як нейронні мережі можуть бути натреновані відповідним чином з метою отримання 

відповідного зв’язку між входами і виходами. 

Не зважаючи на значний прогрес в теорії і практиці автоматизації виявлення основних 

дефектів інфокомунікаційних мереж, оцінка технічного стану обладнання виконується на 

основі суб’єктивного методу оцінки висококваліфікованими фахівцями діагностами, які 

обслуговують об’єкти діагностування на протязі тривалого часу та набули досвід орієнтації в 

зовнішніх признаках змін технічного стану. Останні досягнення науки визначають 

необхідність переходу від суб’єктивних методів оцінки стану до об’єктивних. 

 

Висновки 

На даний момент перспективними напрямками розвитку методів і засобів діагностики 

є методи, як основані на нечіткій логіці або нечітких множинах, експертні системи та 

нейронні мережі. Методи нечіткої логіки дозволяють значно спростити опис моделі об’єктів 

контролю та діагностики, а також є більш простими для апаратної реалізації. Експертні 

системи дозволяють приймати рішення про стан об’єктів контролю, якщо оцінка стану або 

пошуку несправностей об’єкту контролю є важко формалізованою задачею. Нейронні мережі 

використовують для ідентифікації об’єктів контролю, розпізнавання образів і прогнозування 

стану технічної системи. 

 

Список використаної літератури 

1. Стеклов В. К. Нові інформаційні технології. Транспортні мережі телекомунікацій / 

В. К. Стеклов, Л. Н. Беркман. - К. : Техніка, 2004. - 488 c. 

 2. Стеклов В. К. Сучасні системи управління в телекомунікаціях / В. К. Стеклов, Б. Я. 

Костік, Л. Н. Беркман; за заг.ред. В.К. Стеклова. – Київ : Техніка, 2005. – 400 с. 

3. Spiegelhalter B.R., Miller C.G. Testing packet switched networks. – In: Proc. Of 6 th 

Intern. Conf. on comput. Commun. L., 1982, p. 999-1004. 

4. Бейнер Э.Т.,  Пелипейко В.А., Трейс П.П. Средства тестирования реализаций 

протоколов Х.25. – В кн.: Вычислительные сети коммутации пакетов: (Тез. Докл. Третьей 

Всесоюзной конф.). Рига: ИЭВТ, 1983, т.2, с.52-55. 

 
Автори статті 

Гордієнко Сергій Борисович – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри Національної 

академії СБ України, Київ, Україна. Тел.+38 067 444 36 58. Е-mail: gor-sb@ukr.net.  

 

Authors of the article 

Gordiyenko Serhiy Borysovych – candidate of  Science (technic), associate professor, Head of Department of the 

National Academy of the Security Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine. Tel. +38 067 444 36 58. Е-mail: gor-sb@ukr.net.  

 

 

Дата надходження в редакцію:   12.09.2016 р. Рецензент:   к.т.н. С.В. Рибка 

 

 



ISSN 2518-7678                                             Наукові записки УНДІЗ. – 2016. – №4(44) 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

90 

 

УДК 371.124:51; УДК 378.22: 004.032.6  
 

Заєць П.М.; Іванова О.С., к.ф.-м.н. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
Zaiets P.M., Ivanova O.S. The use of information and communication technologies for the 

formation of logical thinking during the teaching of physics-mathematical sciences. The article 

highlights the issue of providing conditions for intellectual, social, physical development and self-

development of each student, which is implemented through the updating of curriculum content, methods 

of lesson, and forms of organization of the educational process. 

The relevance of the work lies in the fact that the problem of thinking is one of the important 

educational problems, as organically connected with the problem of assimilation and application of 

knowledge, namely: 

- learning process is carried out under condition of constant active interaction of all its participants; 

- provides for modeling of situations, role playing, and joint solution of problems; 

- it frees the learning process from coercion; 

- creates conditions for the development of students' ability to self-education, self-determination, 

autonomy, self-realization; 

- students learn to be democratic, to communicate with other people, to think critically, to make 

informed decisions. 

Special attention is paid to such aspects as the development of thinking, development of attention, 

memory and imagination. 

The basic task of educational establishments is to form a solid foundation of knowledge and skills, 

but attention should be paid to the development of mental activity, namely to teach thinking, renew and 

replenish own skills and use them in solving theoretical and practical problems; ability to identify, acquire 

and remember the core of the large amount of information. 

This article also describes some approaches, using information systems and technology in the 

classroom, which is an important constituent in the organization of the development of logical thinking in 

the physics-mathematical tasks’ decision under the pretext of introducing the new methods and forms of 

work. 

Keywords: information-communicative technologies, the development of mental alertness, logical 

thinking. 

 

Заєць П.М., Іванова О.С. Використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

формування логічного мислення при викладанні фізико-математичних дисциплін. В статті 

обговорюється те, що проблема розвитку логічного мислення студентів посідає особливе місце у 

теорії і практиці педагогіки, оскільки в світі, що постійно змінюється, логічне, критичне мислення 

особистості стає основою його сприйняття, розуміння та осягнення точних наук. Адже,  значні 

можливості в процесі розвитку логічного мислення, уміння користуватися методами індукції, 

дедукції, аналізу, синтезу, узагальнення відіграє значну роль не лише у вивчені фізико-

математичних дисциплін але й в подальшій реалізації набутих знань на практиці та використання 

їх для вирішення нових завдань наукового прогресу. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, розвиток розумової активності, 

логічне мислення. 

 

Заец П.Н., Иванова Е.С. Использование  информационно-коммуникационных 

технологий для формирования логического мышления при преподавании физико-

математических дисциплин. В статье обсуждается то, что проблема развития логического 

мышления студентов занимает особое место в теории и практике педагогики, поскольку в мире, 

что постоянно меняется, логическое, критичное мышление личности есть основой его восприятия, 

понимания и познания точных наук. Ведь,  особые возможности в процессе развития логического 

мышления, умения пользоваться методами индукции, дедукции, анализа, синтеза, обобщения 

играет значительную роль не только в изучении физико-математических дисциплин, но и в 

дальнейшей реализации полученных знаний на практике и использования их для решений новых 

заданий научного прогресса. 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, развитие умственной 

активности, логическое мышление. 
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Вступ 

Ми прекрасно знаємо, що освіта нації – запорука її майбутнього. Адже система освіти 

дає суттєвий вплив на формування духовних, моральних, естетичних та культурних 

цінностей людини.  

В сучасних умовах навчальний процес вимагає постійного вдосконалення, адже 

сучасний ринок праці вимагає не лише цілеспрямованих фахівців, які мають високий рівень 

теоретичної та практичної підготовки, але й таких, що спроможні самостійно приймати 

рішення, є ініціативними та творчими фахівцями, що можуть швидко адаптуватись до нових 

умов на світовому ринку праці і які можуть вносити нові ідеї та розробки, тобто бути 

джерелом розвитку тієї галузі науки та виробництва у якій вони задіяні. 

Саме фізико-математичні науки є унікальним засобом формування таких якостей 

сучасного фахівця, як професійна компетентність, творче мислення, навички до самостійної 

наукової роботи. Адже фізико-математичні методи та математичне моделювання широко 

використовується для розв’язку  практичних задач із різних галузей науки, техніки, 

економіки, виробництва. Зокрема методи теорії ймовірності широко використовуються у 

різноманітних галузях природничих та технічних наук: у теорії надійності, теорії масового 

обслуговування, у теоретичній фізиці, геодезії, астрономії, теорії стрільби, теорії помилок 

спостереження, теорії автоматичного управління, загальної теорії зв’язку, і т. д. 

У зв’язку із цим виникає постановка проблеми пошуку та винайдення засобів 

ефективного розвитку логічного мислення студентів. Адже саме належний рівень розвитку 

логічного математичного мислення відіграє велику роль у формуванні таких якостей.  

Першим на що необхідно звернути увагу у навчальному процесі, на нашу думку, не тільки на 

те, що засвоюється (зміст навчання) студентами, але й і якості засвоєння матеріалу. 

Переважно у більшості випадків однією із особливостей викладання фізико-математичних 

дисциплін є бажання викладачів дати їх матеріал у повному обсязі, при цьому не ставлячи 

перед собою завдання формування у студентів логічного мислення.  

Проблема дослідження полягає в умілій педагогічній майстерності постановки методів 

та завдань із фізико – математичного спрямуванню, виконуючи які, студенти будуть активно 

розвивати логічне мислення. 

Аналіз літературних джерел. Особливої актуальності ця проблема набуває в Україні в 

умовах необхідності реформування системи освіти  відповідно до нових суспільних вимог, 

що закладено у низці державних документів: Конституції України, Законі України "Про 

освіту" (1996 рік), Законі України "Про загальну середню освіту" (1999 рік), Державній 

національній програмі "Освіта" (Україна XXI століття) (1994 рік) та Національній доктрині 

розвитку освіти в Україні (2002 рік). 

Питання розвитку логічного мислення студентів завжди знаходилося у центрі уваги 

психологів (П.П.Блонський, А.В.Брушлінський, Л.С.Виготський, П.Я.Гальперін, 

В.В.Давидов, О.К.Дусавицький, Я.А.Пономарьов, С.Л.Рубінштейн) і педагогів (Л.В.Занков, 

І.Я.Лернер, В.Ф.Паламарчук, М.М.Скаткін, В.О.Сухомлинський). 

Окремі аспекти засвоєння знань шляхом логічного мислення, умовиводів відображено в 

дослідженнях учених О.А.Івіна, П.В.Копніна, Н.О.Подгорецької, М.М.Шардакова.  

Характеристика логічних понять подається в наукових працях З.І.Калмикової, 

Н.І.Кондакова, Г.С.Костюка, Ж.Піаже, К.Д.Ушинського. 

Проблемі формування прийомів розумової, в тому числі і логічної, діяльності присвячені 

праці Є.М.Кабанової-Меллєр, Н.О.Менчинської, В.І.Решетникова, Н.Ф.Тализіної, 

А.В.Усової.  

Пошуку шляхів розвитку логічного мислення, вивченню впливу особливостей 

організації навчально-пізнавальної діяльності на формування логічних умінь присвячені 

кандидатські дисертації Л.І.Воробйової, В.Ф.Курбело, Г.Ю.Лаврешиної, Н.Г.Мартинюк, 

Т.С.Михайлович, В.Н.Осинської, Л.В.Туріщевої, О.І.Федоренко. 
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Проведені дослідження дають змогу стверджувати, що ефективність розвитку логічного 

мислення у процесі навчання залежить  від способу  організації навчально-пізнавальної 

діяльності. 

Об’єктом дослідження є процес навчального пізнання точних наук студентами вищих 

навчальних закладів. 

Предметом дослідження є методика використання дидактичних засобів навчання фізико 

– математичних дисциплін із використанням інформаційних технологій в процесі розвитку 

логічного мислення студентів. 

Метою дослідження полягає у визначенні оптимальних умов, конкретних методів та 

обґрунтуванні дидактичних засобів розвитку логічного мислення та методики їх 

застосування в навчанні фізико – математичних наук із використанням інформаційно – 

комунікаційних технологій. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Зрозуміло, що під час вивчення фізико – математичних дисциплін слід розвивати у 

студентів як оперативну, так і довгострокову пам'ять, навчати їх запам'ятовування найбільш 

суттєвих загальних методів і прийомів вирішення завдань, докази теорем; формувати вміння 

систематизувати свої знання і досвід.  

Для кращого досягнення даної мети при викладанні фізико-математичних дисциплін  

слід звертати увагу на: 

1. Умови доведення до студентів матеріалу. Важко не погодитись, що успішність у 

засвоєнні матеріалу залежить від того, чи це здійснюється індивідуально чи колективно, в 

авторитарних чи гуманістичних умовах, з огляду на сприйняття та пам'ять чи на весь 

особистісний потенціал людини, за допомогою репродуктивних чи активних методів 

навчання (особливу увагу приділяючи мультимедійним) [1].  

2. Максимальне використання наочного матеріалу з використанням комп’ютерних 

технологій. Дійсно, на заняттях працює принцип: «краще один раз побачити, ніж багато раз 

почути». Робота з предметами навколишньої дійсності вирішує завдання розвитку наочно – 

дійового, наочно – образного, а потім і словесно – логічного, абстрактного мислення 

студентів [2]. Таким чином здійснюється корекція таких процесів мислення, як аналіз, 

синтез, узагальнення, абстрагування, формуються умови для розвитку пам’яті, уваги, тощо. 

Сюди можна віднести використання наступних прийомів: 

- анонсування теми припускає, що нова тема заняття представлена на слайдах, у яких 

стисло викладені ключові моменти питання, які розглядаються; 

- супровід пояснення викладача припускає використання спеціально створених для 

конкретних занять мультимедійних конспектів-презентацій, що містять короткий текст, 

основні формули, схеми, малюнки, відео фрагменти, анімації, демонстрацію послідовності 

дій на комп'ютері для виконання практичної частини роботи, часто з одночасним 

дублюванням дій студентів на своїх робочих місцях; 

- інформаційно-навчальна допомога припускає самостійну діяльність студента з пошуку, 

усвідомлення і переробці нових знань; 

- використання мультимедіа викладачем із залученням студента, наприклад, 

відключити звук і попросити студента прокоментувати процес, зупинити кадр і 

запропонувати продовжити подальше протікання процесу, попросити пояснити процес; 

- використання комп'ютера студентами, коли при вивченні текстового матеріалу 

можна заповнити таблицю, скласти короткий конспект, знайти відповідь на питання. 

3.  Введення нетрадиційних дослідних  робіт та робіт з використанням віртуальної 

лабораторії. До такого типу робіт можна віднести наприклад,  момент виконання роботи на 

природі, де можна приділити увагу екологічному вихованню та здійснити принцип між 

предметних зв’язків із іншими дисциплінами [3].  
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Можна також, розбити групу на команди по два – три чоловіки, поставивши перед 

кожною із них якусь конкретну фізико-математичну задачу та запропонувати самостійно 

знайти її вирішення та порівняти методи вирішення даної проблеми між собою. Таким чином 

кожен із студентів, в рамках своєї команди, може стати і експериментатором, і 

перевіряючим, і ведучим розрахунки, що формує в свою чергу не лише практичні навички, а 

й дає можливість встановити логічний зв'язок теорії та практики, виховує відповідальність, 

працелюбство та колективізм [4].  

Віртуальна лабораторія, за допомогою засобів моделювання, дає можливість не тільки 

демонструвати об’єкти й процеси, що вивчаються, а й досліджувати їх величини, особливо в 

умовах відсутності діючої лабораторії. Особливе значення фізичні й математичні моделі 

мають для вивчення динамічних систем і процесів [5]. 

4. Правильну організацію самостійної роботи, та розробка спеціального навчально – 

методичного матеріалу, зокрема з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, 

що сприяє ефективнішій самосійній роботі студентів. Організація самостійної роботи 

повинна активно впливати на характер навчального процесу, систематизувати роботу 

студентів протягом усього навчального процесу [6]. Вона повинна охоплювати матеріали 

лекцій та семінарів, вироблення навичок правильного конспектування, професійний та 

термінологічний практикум, письмовий контроль за проблемою, огляд літератури, виконання 

самостійних різнорівневих проблемних, створення мультимедійних презентацій та 

практичних завдань [7].  

5. Методика застосування ресурсів мережі Інтернет на занятті заснована на 

можливості використання наступних методичних прийомів: 

- використання ресурсів Мережі викладачем: дослідження сайтів з тематики, що 

цікавить, спільна діяльність з іншими групами і викладачами інших дисциплін; публікація 

власних матеріалів у мережі; 

- використання ресурсів Мережі студентами: при вивченні текстового матеріалу і 

пошукових інструментів on-line; 

- контроль знань: тести з самоперевіркою; мережеві конкурси, олімпіади, вікторини; 

- самостійна робота: сюди можна віднести виконання лабораторних робіт із віддаленим 

доступом або викладача або студента. 

Отже, вивчення фізико-математичних дисциплін вносить невичерпний виховний і 

розвиваючий потенціал, і прихований він не в готових алгоритмах, теоремах і формулах, а в 

самій методиці подачі матеріалу [8]. Тільки доцільно підібрані педагогічні методи спроможні 

розбудити (та підтримувати) мислення студента на мобілізаційно-діяльному рівні [9]. 

Звичайно, що складність подачі матеріалу слід дозувати так, щоб чинити належний опір 

зусиллям студента, не створюючи при цьому, у нього враження безнадійності.  

 

Висновки 

Фізико-математичні дисципліни, порівняно із іншими, особливо мають великі потенційні 

можливості для розвитку логічного мислення. Водночас, так як сучасні завдання розвитку 

логічного мислення суперечать традиційному шляху їхнього виконання,  використовуючи 

переважно пояснювально-ілюстративного підходу в процесі навчання, то виникає 

необхідність у введенні нових форм та методів засвоєння знань. А якщо ці методи іще 

поєднати із використанням інформаційно-комунікаційних технологій, то це забезпечує, з 

одного боку, актуалізацію, коригування, збагачення й розширення спектру наявного 

суб’єктного досвіду студентів зі здійснення різних видів методичної діяльності, а з іншого – 

інтеграцію його із суспільно-історичним досвідом шляхом наповнення відповідним науковим 

змістом, є важливим засобом для формування методичної компетентності майбутнього 

фахівця під час навчання у вищому навчальному закладі.  
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