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Анотація. У роботі розглянуто технічну ефективність (ефективність 

функціонування) системи управління крупною корпоративною мережею з те-
риторіальним рознесенням автономних мережних сегментів. Критеріями 
ефективності найбільш повно характеризуються можливості і якість 
функціонування складних систем, тобто таких систем, які здатні виконувати 
задані функції декількома способами, хоча і з різною якістю. Стосовно такого 
різновиду інформаційної системи, як інформаційно-обчислювальна мережа, 
увага зазвичай приділяється методам забезпечення високої якості 
обслуговування, що відповідає вимогам конкретних застосунків. 

Конкретизуємо показники ефективності стосовно великої корпоративної 
інформаційно-обчислювальної мережі з великим територіальним розносом, 
безліччю мережних сегментів з різними фізичними принципами, 
інфраструктурою і середовищами обміну даними. Середовища функціонування 
сегментів можуть бути різнорідними, а комутаційні лінії — кабельними, 
оптоволоконними, інфрачервоними, оптичними або електромагнітними. 
Розглянуті кількісні показники ефективності системи управління та її вплив на 
ефективність корпоративної інформаційно-обчислювальної мережі як складної 
технічної системи. Показано, що зміни станів системи управління мережею є 
випадковими або детермінованими. Випадкові зміни можуть бути викликані дією 
зовнішніх і внутрішніх факторів, детерміновані — діями людини, що приймає 
рішення, наприклад, адміністратора мережі. Розроблено математичну модель 
системи управління мережею. Розглянуто модель з станами нормальної 
працездатності, з перевантаженням мережі, з тимчасовою або повною 
відмовою елементів. Процес зміни станів представлений випадковим процесом 
з дискретною множиною значень, тобто ланцюгом Маркова. Виведений вираз 
для умовного критерію ефективності системи управління мережею. 

Ключові слова: корпоративна мережа, система управління, ефективність 
функціонування. 

 
 
 

                                                           

© Віноградов М. А., Савченко А. С. 

© Вісник Унівеситету «Україна», № 1 (22), 2019 



Вісник Унівеситету «Україна», № 1 (22), 2019 

 

 

111 

 
 

THE PERFORMANCE OF A STOCHASTIC  
CORPORATE NETWORK CONTROL SYSTEM 

 

Nikolay Vinogradov, Dr.habil., Prof., National Aviation University, Kiev, Ukraine. 
vl43radar@gmail.com  

Alina Savchenko, Ph.D., Ass. Prof., National Aviation University, Kiev, Ukraine. 
alina@inet.ua  

 

Abstract. The paper considers the technical efficiency (efficiency of operation) of 
a system of managing a large corporate network with the territorial diversity of auto-
nomous network segments. Performance criteria are most fully characterized by the 
capabilities and quality of functioning of complex systems, that is, systems that are 
capable of performing specified functions in several ways, albeit with different quality. 
For such a variety of information systems, such as the information and computer 
network, attention is usually paid to methods of providing high quality service that meets 
the requirements of specific applications. 

We specify performance indicators for a large enterprise information network with 
large territorial diversity, multiple network segments with different physical principles, 
infrastructure and data exchange environments. Segment functioning environments 
may be heterogeneous, and switching lines may be cable, optical, infrared, optical, or 
electromagnetic. Quantitative indicators of the effectiveness of the management 
system and its impact on the efficiency of the corporate information and computer 
network as a complex technical system are considered. Changes in network 
management system states have been shown to be random or deterministic. Random 
changes can be caused by external and internal factors, determined by actions of the 
decision-maker, such as the network administrator. A mathematical model of the 
network management system is developed. The model with the states of normal 
working capacity, with network congestion, with temporary or complete failure of 
elements is considered. The process of state change is represented by a random 
process with a discrete set of values, that is, a Markov chain. The expression for the 
conditional criterion for the efficiency of the network management system is derived. 

Keywords: Corporate network, management system, efficiency of functioning. 
 

Вступ 
Метою роботи є дослідження ефективності системи управління стохастичною 

корпоративною мережею та її впливу на загальну ефективність мережі як складної 
інформаційної системи. 

Ефективність є найважливішою узагальненою характеристикою технічних, 
в тому числі інформаційних, систем. Під ефективністю розуміється ступінь 
пристосованості системи до виконання заданих функцій в конкретних умовах 
експлуатації. 

Критеріями ефективності найбільш повно характеризуються можливості 
і якість функціонування складних систем, тобто таких систем, які здатні 
виконувати задані функції декількома способами, хоча і з різною якістю. Стосовно 
такого різновиду інформаційної системи, як інформаційно-обчислювальна 
мережа, увага зазвичай приділяється методам забезпечення високої якості 
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обслуговування (Quality of Service — QoS), що відповідає вимогам конкретних 
застосунків. 

Для отримання практичних оцінок зазвичай розбивають всю систему на деяке 
число підсистем, яке можна вважати слабо залежними одна від одної. Наприклад, 
при аналізі станів маршрутів можна розбивати їх на ділянки, що містять 4... 5 
транзитних вузлів, оскільки будь-які алгоритми розрахунку маршрутів (Дейкстри 
і ін.) працюють на 4... 5 вузлів, а далі призначається так званий маршрутизатор за 
замовчуванням [1, 2].  

Керуючись цими міркуваннями, розглянемо поставлену задачу. 
 
Постановка завдання дослідження 
Щоб забезпечити якість обслуговування, необхідно звернути увагу на наступні 

питання. 
1. Що застосункам потрібно від мережі. 
2. Як регулювати трафік, що надходить в мережу. 
3. Як зарезервувати ресурси на маршрутизаторах, необхідні для 

забезпечення продуктивності. 
4. Чи може мережа прийняти більший обсяг трафіку. 
Жоден метод не в змозі ефективно вирішити всі ці проблеми. Тому для 

мережного (і транспортного) рівня розроблено безліч різних методів. На практиці 
для забезпечення якості обслуговування використовуються їх комбінації. 

Конкретизуємо показники ефективності стосовно великої корпоративної 
інформаційно-обчислювальної мережі з великим територіальним розносом, 
безліччю мережних сегментів з різними фізичними принципами, інфраструктурою 
і середовищами обміну даними. Середовища функціонування сегментів можуть 
бути різнорідними, а комутаційні лінії — кабельними, оптоволоконними, 
інфрачервоними, оптичними або електромагнітними. Абстрактна схема такої 
складеної мережі зображена на рис. 1. 

Ефективність системи управління мережею (СУМ) зазвичай оцінюється за 
ступенем її впливу на ефективність відповідних мережних сегментів. Розглянемо 
ефективність функціонування (технічну ефективність) СУМ, що представляють 
собою типову складну динамічну систему. 

Для кількісної оцінки ефективності функціонування СУМ використовуються 
загальні і часткові критерії та показники. 

Критерії ефективності можуть бути дуже різними: імовірнісними, 
інформаційними, вартісними і т. д. Вибір і обгрунтування критеріїв ефективності 
функціонування є логічним завданням, рішення якого визначається призначенням 
СУМ і метою дослідження. Як узагальнення критерію ефективності 
функціонування СУМ при вирішенні певного завдання часто приймають 
ймовірність виконання мережею даного завдання з урахуванням реальних умов 
застосування. 

Складна система представляє собою сукупність взаємозалежних елементів. 
Сукупність станів елементів системи в певний момент часу t характеризує стан 
в даний момент часу. Зміна станів елементів у часі визначає динаміку станів сис-
теми. В процесі застосування переходи зі стану в стан відбуваються в випадкові 
і детерміновані моменти часу. Випадкові зміни станів можуть бути викликані дією 
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перевантажень, відмовами (повними, тимчасовими і т. д.) елементів. 
Детерміновані зміни станів системи пов’язані з програмою функціонування 
мережі. Вони можуть бути обумовлені, наприклад, діями адміністратора мережі.  

 

 
 

Рис. 1. Складена інформаційно-обчислювальна корпоративна мережа: 
ТМ — термінальний мультиплексор; КЦ — комутаційний центр; ВД — вузол  

доступу; ТВ — транзитний вузол; ММ — магістральний маршрутизатор;  
WLAN — безпроводова мережа стандарту IEEE 802.11; БС WMAN — базова станція 

безпроводової мережі стандарту IEEE 802.16 
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Аналіз та розробка моделі зміни станів системи та оцінка ефективності 
Випадкові зміни станів СУМ можуть бути викликані дією зовнішніх і внутрішніх 

факторів, зокрема, перевантаженнями мережі, відмовами мережних вузлів 
і елементів (повним, частковим тимчасовим, плаваючим.) 

Значить, і стани системи можуть бути різними, а число можливих станів того 
чи іншого вузла (елемента) може бути більше двох. У мережі можна розглядати 
модель з 4-ма станами: 

– працездатний; 
– перевантаження; 
– тимчасова відмова; 
– повна відмова. 
Під тимчасовою відмовою елемента і тут і надалі розуміється тимчасова 

втрата ним працездатності, при якій критерій ефективності елемента лежить поза 
встановленими межами. 

Аналіз умов застосування СУМ показує, що процес переходів зі стану в стан 
(навіть в разі, коли елементи в польоті не відновлюються) є складним. Складність 
цього процесу багато в чому обумовлена специфікою функціонування 
інформаційних систем. Ця специфіка полягає в тому, що вони, крім повних відмов, 
схильні до тимчасових відмов [3].  

Тому більш детальної моделлю радіоелектронної системи (пристрої), що 
враховує не тільки повні, але і тимчасові її (його) відмови, є модель з такими 
станами: , ,j j jx x x%  і, де через xj, як і раніше, позначено працездатний стан j-го 

елемента, а через jx  і jx% — відповідно стани, що характеризуються повною 

і тимчасовою відмовами елемента. При урахуванні повних і тимчасових відмов 
загальне число несумісних станів j-го елемента дорівнює 3. При урахуванні ж 
перевантажень (стан ˆ

jx ) воно дорівнює 4. 

Зауважимо, що комунікаційні та обчислювальні пристрої також можуть давати 
тимчасові відмови (наприклад, збої). Проте тимчасові відмови більш характерні 
для мережних вузлів та елементів. 

Вони можуть бути обумовлені відхиленням умов польоту ЛА від необхідних 
для нормального функціонування пристрою або системи, зміною умов поширення 
радіохвиль, помеховой обстановкою (дією природних радіоперешкод, появою 
взаємних завад) і т.д.  

Використання моделей елементів з двома, трьома та чотирма станами 
дозволяє в довільний момент часу t характеризувати СУМ при вирішенні кожної 
конкретної задачі кінцевою множиною несумісних станів, тобто вектором станів де 
М — число несумісних станів, 

i
  — i-й стан СУМ. 

Якщо кожен елемент СУМ може перебувати в одному з трьох станів, то 
загальне число несумісних станів системи. Наприклад, для системи з двох 
елементів (N = 2), М = 32 = 9. 

Коли частина елементів (N1) може знаходитися в одному з двох станів, інша 
(N2) — в одному з трьох станів, третя (N3) — в одному з чотирьох станів, загальне 
число несумісних станів системи 31 22 3 4NN NM    , де 1 2 3N N N N   . При цьому 
вектор і відповідна матриця станів такої системи мають вигляд: 
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Випадковий процес  t , що характеризує зміну станів системи в часі, в 

розглянутому прикладі може приймати в будь-який момент часу тільки якесь одне 
значення з кінцевої множини. 

Процес  t  являє собою дискретний випадковий процес з дискретною 

множиною значень, тобто ланцюг Маркова (рис. 2). 

 
Рис. 2. Умовна графічна схема переходів системи: від стану i  до стану k , 

, 1,2, ,i k N K . jk  — перехід від стану j  у стан k ; jk  — нормалізована довжина 

знаходження у стані j  до переходу в стан k  

 
Кожний стан  it в момент часу it  характеризується ймовірністю  ip t . При 

вирішенні СУМ певної задачі на відрізку часу  0, , 1,2,3,4,it t i  Kстану в момент 
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it  можна поставити у відповідність значення деякого функціоналу  i t , що 

характеризує якість рішення даної задачі системою, що знаходиться в  it -му 

стані. Функціонал  i t  можна трактувати як умовний критерій ефективності СУМ. 

Відповідно,  загальний (безумовний) критерій ефективності СУМ розраховується 
згідно з формулою повної ймовірності:  

   
1

( ) .
M

i i
i

t p t t


                (1) 

Зауважимо, що функціонал  t , обчислений за формулою (1), не є повною 

кількісною характеристикою ефективності СУМ, так як в ньому в явному вигляді 
не враховуються: статистичні зв’язки між черговістю зміни станів, характер 
залежності умовного критерію ефективності від динаміки процесу переходів 
в системі і т. ін. 

Однак, незважаючи на перераховані недоліки, формула (1) знаходить широке 
застосування, так як вона дозволяє виконувати практичні розрахунки 
ефективності СУМ при вирішенні різних завдань. 

Зазвичай при вирішенні завдання в СУМ є кілька працездатних станів, що 
забезпечують різну якість рішення. Кількість працездатних станів системи 
визначається числом резервних елементів і характером зв’язків між ними. 

Решта станів є непрацездатними і не забезпечують вирішення даного 
завдання, тобто значення умовного критерію (показника) ефективності для таких 
станів СУМ можна вважати рівними нулю. З урахуванням сказаного формулу (1) 
можна представити у вигляді: 

   
1

( ) ,
L

i i
i

t p t t


    

де L — число працездатних станів системи управління мережею при вирішенні 
даного завдання. 

Розглянемо критерії ефективності СУМ при вирішенні типового завдання 
маршрутизації у мережному сегменті. 

Маршрут доставки повідомлення зазвичай задається послідовністю 
комутаційних вузлів, через які повинна пройти послідовність пакетів. Ефективність 
оцінюється загальною затримкою доставки, а при необхідності — числом 
втрачених та/або спотворених пакетів. Основне завдання СУМ і адміністратора 
мережі — забезпечити найбільш точний збіг фактичного маршруту доставки із 
заданим і, крім того, суворе дотримання часу проходження транзитних вузлів [2]. 

Для аналізу виду маршруту і точності його дотримання необхідно мати в будь-
який момент часу дані про наступні похибки маршрутизації: відхилення 

 r r r  %  реального маршруту r%  від заданого маршруту r; число втрачених 

пакетів на кожній транзитній ділянці lossN ; загальне число спотворених пакетів на 

маршруті distN . Розрахункова точка переміщається по заданій траєкторії відповід-

но до запланованого часом злету, проходу призначених проміжних пунктів 
маршруту (ППМ), виходу в кінцевий пункт маршруту (КПМ) і посадки. 
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Величини  , ,loss distr N N  в загальному випадку носять випадковий характер. 

Допустимі значення зазначених похибок  r  визначають припустиму область, 

в центрі якої знаходиться розрахунковий маршрут. 
На практиці при визначенні допустимих значень похибок виходять з гранично 

допустимих норм затримок доставки, втрат та спотворень, які встановлюються 
вимогами якості сервісу QoS. Як умовний критерій ефективності СУМ при 
вирішенні даного завдання доставки повідомлень по заданому маршруту 
доцільно вибрати ймовірність того, що в заданий момент часу t QoS знаходиться 
в допустимій області. Умовний критерій ефективності СУМ в цьому випадку 
представляється у вигляді [4]: 

 
       

max max2

1 0 0

min , ,
loss dist

loss

dist

N Nr

i i loss dist loss distr
rN

N

t r N N dr d N d N


               (3) 

(інтеграл розуміється у сенсі Стилт’єса 4).  
Із загального критерію (3) може бути отриманий ряд часткових критеріїв. 

Наприклад, для характеристики ефективності СУМ при прокладанні маршруту 
доставки по смузі заданої ширини в якості умовного критерію може бути прийнята 
ймовірність невиходу повідомлення за межі відведеної смуги щодо найкоротшого 
маршруту. З огляду на те, що поперечне ухилення від найкоротшого маршруту є 
функцією багатьох випадкових параметрів, щільність ймовірностей параметра z 
можна вважати підпорядкованою гауссовскому закону з нульовим математичним 
очікуванням та дисперсією розсіювання, відповідною i-мy стану СУМ 5.  

При оцінці ефективності СУМ як складних систем в якості моделей, що 
описують процес зміни станів системи, застосовуються моделі у вигляді 
марковського ланцюга або дискретного марковського випадкового процесу. 

 
Висновок 
Розроблено математичну модель системи управління мережею. Розглянуто 

модель з станами нормальної працездатності, з перевантаженням мережі, 
з тимчасовою або повною відмовою елементів. Процес зміни станів 
представлений випадковим процесом з дискретною множиною значень, тобто 
ланцюгом Маркова. Виведений вираз для умовного критерію ефективності 
системи управління мережею. Показано, що зміни станів СУМ є випадковими або 
детермінованими. Випадкові зміни можуть бути викликані дією зовнішніх 
і внутрішніх факторів, детерміновані — діями людини, що приймає рішення, 
наприклад, адміністратора мережі. Тому ефективність інформаційно-
обчислювальної підсистеми (підсистеми управління мережею) доцільно 
оцінювати по її впливу на ефективність відповідної системи (мережі), складовою 
частиною якого вона є. 
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