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Анотація. Стаття присвячена аналізу існуючих та розробці нових 

підходів до оцінки структурної надійності мереж з невизначеною топологією. 
Забезпечення надійності в сучасних телекомунікаційних мережах (ТКМ) стає 
все більш важливим питанням у зв'язку з інтенсивним розвитком цих мереж за 
останнє десятиліття. Існуючі методи оцінки структурної надійності 
зосереджені на застосуванні для мереж із відомою структурою. Однак у 
випадках, коли топологія мережі постійно змінюється, ці методи 
виявляються малопридатними. Тому запропоновано підхід отримання оцінок 
структурної надійності ТКМ з невизначеною топологією (ТКМНТ) на підставі 
використання одних лише базових структурних характеристик. 
Представлено розроблений метод оцінювання надійності ТКМНТ, який надає 
можливість визначення: загального числа маршрутів у мережі з деяким числом 
вузлів та гілок; числа шляхів, що припадають на один зв'язок, а також числа 
шляхів рангу не більше допустимого значення, які можуть використовуватися 
для одного зв'язку (ранг — кількість ділянок шляху). За отриманими шляхами 
для кожного зв'язку визначається верхня межа структурної надійності 
окремих зв’язків, на основі чого здійснюється оцінка структурної надійності 
мережі з невизначеною топологією. 

Створено імітаційну комп’ютерну модель оцінки структурної надійності 
ТКМНТ, яка складається з комп’ютерної моделі ТКМНТ, за допомогою якої 
виконується емпірична оцінка кількості шляхів в різних реалізаціях отримання 
показників структурної надійності зв’язку між парою вузлів і ТКМНТ в цілому. 
Імітаційний експеримент комп’ютерного моделювання ТКМНТ із заданими 
структурними характеристиками складається з серії випробувань, в кожному 
з яких генерується конкретна випадкова реалізація графу ТКМНТ і 
відшукуються усі існуючі у ній шляхи. В статті представлено основні функції 
та складові розробленої програми, на рисунках зображено модулі та основні 
алгоритми моделі. Продемонстровано інтерфейси для введення вхідних даних 
та для виводу результатів моделювання у вигляді значень кількості шляхів за 

                                                           

© Князєва Н.О., Нєнов О.Л., Колумба І.В. 

© Вісник Університету «Україна», № 2 (23), 2019 



Вісник Університету «Україна», № 2 (23), 2019 

 

195 

 

результатами імітаційних експериментів і відповідні графіки. Окреме важливе 
питання, яке вирішується при моделюванні, — це визначення достатньої 
кількості випробувань в експерименті. Критерієм оцінки цього параметру 
моделювання стала динаміка відхилення отриманої в випробуваннях 
усередненої сумарної кількості шляхів рангів з 1 по 4. 

Ключові слова: Телекомунікаційна мережа невизначеної топології, 
структурна надійність, верхня межа структурної надійності, математичне 
очікування кількості шляхів, імітаційний експеримент.  
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Abstract. This article is devoted to the analysis of existing and the development 

of new approaches to assess the structural reliability of networks with an uncertain 
topology. Ensuring reliability in modern telecommunication networks is becoming an 
increasingly important issue in connection with the intensive development of these 
networks over the past decade. Existing structural methods for evaluating reliability 
are focused on applications for networks with a known structure. However, in cases 
where the network topology is constantly changing, these methods are of little use. 
Therefore, an approach is proposed for obtaining estimates of the structural reliability 
of telecommunication networks with an uncertain topology based on the use of basic 
structural characteristics alone. The developed method for assessing the reliability of 
telecommunication networks with an uncertain topology is presented, which provides 
the ability to determine: the total number of routes in the network with a certain 
number of nodes and branches; the number of routes per one connection, as well as 
the number of routes of rank no more than the allowable value that can be used for 
one connection. The upper limit of the structural reliability of individual connections 
are determined by the routes obtained for each connection), on the basis of which the 
structural reliability of a network with an uncertain topology is evaluated.  

A simulation computer model has been created for assessing the structural 
reliability of a telecommunication network with an uncertain topology, which consists 
of a computer model that empirically estimates the number of routes in various 
implementations of obtaining indicators of the structural reliability of communication 
between a pair of nodes and the entire network as a whole. A simulation experiment 
of computer modeling with given structural characteristics consists of a series of tests, 
in each of which a specific random implementation of a network graph is generated 
and all the routes existing in it are searched. The article presents the main functions 
and components of the developed software system, the figures show the modules 
and the basic algorithms of the model. Interfaces for inputting initial data and for 
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outputting simulation results in the form of values of the number of routes based on 
the results of simulation experiments and corresponding graphs are demonstrated. 
A separate important issue that is solved in the simulation is the determination of 
a sufficient number of tests in an experiment. The criterion for assessing this 
modeling parameter was the deviation dynamics of the average total number of 
routes of ranks 1 through 4 obtained in the tests. 

Keywords: Telecommunication network of uncertain topology, structural reliabi-
lity, upper limit of structural reliability, mathematical expectation of number of routes, 
simulation experiment. 

 
Вступ 
Сучасні телекомунікаційні мережі (ТКМ) знаходять все більше різноманітних 

застосувань і стають все більш великими в усіх сенсах. Наприклад, тільки в 
«інтернеті речей» нараховується зараз більше 22 мільярдів пристроїв [1], а 
склад задач, які вирішуються з їх використанням, постійно розширюється. 
Користувачі будь-яких сучасних ТКМ очікують від них, перш за все, стабільного і 
надійного зв’язку, що забезпечується елементною надійністю і структурною 
надлишковістю. У зв'язку з цим надійність залишається однією з вимог, 
представлених в рекомендаціях Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ-T). 
Так, згідно з Рекомендацією МСЕ-T X.120, ТКМ повинна бути безпечною, 
надійною і доступною користувачеві в будь-який момент часу [2]. 

Важливою особливістю багатьох великих сучасних ТКМ є їхня топологічна 
мінливість. Через динамічну структуру даний вид мереж більш вразливий в 
порівнянні з мережами фіксованої топології. Тому питання забезпечення 
структурної надійності для ТКМ з топологічною мінливістю, тобто для ТКМ з 
невизначеною топологією, є особливо актуальними. 

Маршрути, які утворюють канали зв’язку у ТКМ з ознаками топологічної 
мінливості, часом змінюються внаслідок тимчасового виходу з ладу або 
відбраковування через зміну швидкісних параметрів окремих ділянок. Крім того, 
склад вузлів і абонентських пунктів мережі також постійно змінюється. В цих 
умовах існуючі класичні методи розрахунку структурної надійності виявляються 
непридатними саме внаслідок топологічної нестабільності ТКМ.  

До теперішнього часу розроблено багато методів оцінки структурної 
надійності різних технічних об’єктів з урахуванням специфіки їх побудови і 
функціонування. Метою класичної задачі аналізу мережі певної топології є 
визначення структурної надійності функціонуючої мережі або отриманого 
проектного рішення, представленого у вигляді певної структури. Зазвичай це 
модель, що враховує властивості мережі, важливі для оцінки її надійності [3]. В 
якості показника надійності зазвичай приймають імовірність зв'язності 
відповідного випадкового графа [4], середню імовірність зв'язності пар вершин 
[5] або очікуваний розмір зв'язної компоненти [6]. Однак в разі, коли відомі 
масштаби мережі, однак топологія мережі ще не визначена або постійно 
змінюється, класичні показники визначити практично неможливо. 

Застосовним може виявитися підхід до оцінки структурної надійності на 
основі урахування лише базових структурних характеристик ТКМ. Цей підхід ліг 
в основу аналітичного комбінаторно-рекурсивного методу кількісної оцінки 



Вісник Університету «Україна», № 2 (23), 2019 

 

197 

 

структурної надійності ТКМ, запропонованого авторами і представленого в 
роботах [3, 7]. Так, в роботі [3] надано метод отримання структурної надійності 
для мереж з визначеною топою, що заснований на урахуванні базових 
структурних характеристик. В роботі [7] розглянуто можливість використання 
структурних характеристик (кількості пунктів і безпосередніх зв’язків між ними) 
для оцінювання структурної надійності мережі з невизначеною тополлогією, 
наведено метод отримання верхньої і нижньої меж структурної надійності для 
окремого зв'язку в мережі. Але питання отримання оцінки структурної надійності 
всієї мережі з невизначеною топологією залишається недостатньо розглянутим.  

Слід відзначити, що в теперішній час дослідження великих систем, як 
правило, здійснюється на основі використання імітаційного моделювання. Більш 
того, імітаційне комп'ютерне моделювання є сьогодні одним з обов'язкових 
етапів при прийнятті рішень в процесі проектування складних систем [8, 9]. 
Оскільки ТКМ відносяться до складних структурних систем, застосування 
моделювання є безумовно обгрунтованим і актуальним для вирішення завдання 
оцінки структурної надійності ТКМ з невизначеною топологією (ТКМНТ). 

У даній статті представлений метод імітаційного комп’ютерного 
моделювання, що створений на базі підходу до оцінки структурної надійності 
ТКМНТ на основі врахування базових структурних характеристик: кількості вузлів 
N та ділянок L. Імітаційне комп’ютерне моделювання здійснюється на підставі 
використання запропонованих аналітичних методів [3, 7], що надає можливість 
порівняти результати, які отримані з використанням аналітичних методів, з 
відповідними результатами імітаційно-модельних експериментів. Це дозволяє 
визначити кількісні умови використання методу при вирішенні практичних задач 
оцінки структурної надійності ТКМНТ. Крім того, технологія та інструментарій 
моделювання можуть бути використані в якості альтернативної системи 
практичної оцінки структурної надійності ТКМНТ. 

 

Метод оцінки надійності мереж зв’язку невизначеної топології на 
основі імітаційного моделювання 

В даній роботі розглядається задача визначення кількісного показника 
імовірності зв’язності між будь-якою парою вузлів (пунктів) у ТКМНТ із заданими 
структурними характеристиками, який виступає показником структурної 
надійності даної ТКМНТ.  

Структура аналізованої узагальненої ТКМНТ описується випадковим графом, 
що близький до неорієнтованого випадкового графу ER (Ердеша-Рен’ї) (модель 
G(N, p)) [4, 10]. Вершини графу відповідають пунктам (вузлам) ТКМ, а ребра — 
гілкам ТКМ, які безпосередньо з’єднують пари вузлів. На відміну від класичного 
випадкового ER-графу, де задається кількість вершин N і імовірність p виникнення 
ребра між довільною парою вершин, в застосованій робочій моделі задається 
кількість ребер L, які рівноімовірно розподіляються у множині вузлів. Зв’язок між 
парами вузлів забезпечується шляхами (маршрутами) у вигляді ланцюжків гілок 
без циклів і петель. Показник надійності усіх гілок (імовірність безвідмовної 
роботи) вважається заданим — pг, а вузли вважаються нескінченно надійними. 

В розробленій імітаційній комп’ютерній моделі (ІКМ) у відповідності із 
запропонованим в роботах [3, 7] аналітичним методом оцінки структурної 
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надійності ТКМНТ, в якості показника структурної надійності ТКМНТ виступає 
верхня границя імовірності зв’язності довільної пари вузлів: 

 

     ��Uz = 1 �  ∏ � 1 � �1T���3�Ñ��T5��T�� ,     (1) 
 

де [mRij] — математичне очікування кількості mRij шляхів рангу R, які з’єднують 
вузли i та j (R — кількість ділянок шляху). 

Кількість шляхів є різною в різних випадкових реалізаціях ТКМНТ із 
заданими структурними характеристиками N та L. Саме внаслідок цього кількість 
шляхів у ТКМНТ визначається як математичне очікування.  

Таким чином, ключовою задачею при використанні аналітичного методу є 
визначення саме числа шляхів певного рангу. Аналітичний метод передбачає 
обчислення величини mRij рекурсивним способом. 

У мережі з L гілками число шляхів рангу R (точніше, математичне очікування 
цієї кількості) може бути отримано відповідно до наступного рекурсивного 
виразу, запропонованого в [7]: 

       �T,[ =  �T,[� â1 �  T[�å.      (2) 

 
Оскільки для визначення числа шляхів рангу R в мережі з L гілками 

необхідно попередньо знайти число шляхів рангу R в мережі з (L + 1) гілками, 
рекурсивний розрахунок починається з обчислення числа шляхів в 

повнозв’язаній мережі з �S�� =  \�\E���  гілками (N — число вузлів мережі) [7]: 

 �T,[�ÙÙ = \�\E��!��\ETE��! .      (3) 

 
Число шляхів рангу R, що припадає на один зв'язок, розраховується як 

відношення загального числа шляхів MR до відомого числа t зв'язків: 
 

 !T Uz =  ½�
� .      (4) 

 

Число t зв'язків може визначатися відповідно до виразів (5, 6) або може бути 
заданим деяким показником для конкретної мережі. В орієнтованій мережі 
загальне число tо зв'язків визначається на основі виразу (5): 

 

t0 = N (N – 1)/.          (5) 
 

Якщо мережа є неорієнтованою, то загальне число tн зв'язків визначиться як: 
 

           tн = \�\E���  .      (6) 
 

Задані значення імовірностей p безвідмовної роботи ділянок мережі і 
значення числа шляхів mRij кожного рангу, що припадають на один зв'язок (i–j), 
служать для визначення верхньої границі імовірності зв'язності довільної пари 
вузлів мережі (на основі виразу (1)). Значення показника РПСН структурної 
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надійності всієї мережі визначається як середньозважене значення за 
показниками всіх зв'язків (пар, що тяжіють) (i-j) (7): 

 �ПСН =  ∑ ∑ �СНÑ� �Ñ�h�ÌFhÑÌF∑ ∑ DÑ�h�ÌF  hÑÌF ,     (7) 

де wij — вагові характеристики окремих зв'язків, які визначають пріоритет 
кожного зв'язку. Значення коефіцієнтів wij ненормовані і можуть бути предсталені 
в балах, наприклад, за 10 або 100-бальною системами оцінки. 

Створена ІКМ оцінки структурної надійності ТКМНТ складається з комп’ю-
терної моделі ТКМНТ, за допомогою якої виконується емпірична оцінка кількості 
шляхів в різних реалізаціях отримання показників структурної надійності зв’язку 
між парою вузлів і ТКМНТ в цілому.  

Імітаційний експеримент комп’ютерного моделювання ТКМНТ із заданими 
структурними характеристиками складається з серії випробувань, в кожному з яких 
генерується конкретна випадкова реалізація графу ТКМНТ і відшукуються усі 

існуючі шляхи. Загальна середньостатистична кількість шляхів RM знаходиться 

як середнє арифметичне значень MR, отримуваних у кожному випробуванні: 
 �gT =  ½�F½�%⋯ ½��,  ,     (8) 

 
де Т — кількість випробувань. 

При рівномірному (і, взагалі, симетричному) розподілі випадкових величин 
статистична оцінка кількості шляхів, яка визначається за виразом (8), при Т→∞ 

буде прямувати до точного значення математичного очікування: RM → [MR]. 
В моделі випадкового графу ER поява будь-якої гілки рівноімовірна, тому 
використовується саме рівномірний розподіл при генерації гілок в мережі. 

Внаслідок рівноімовірного розподілу гілок середня кількість шляхів між 

однією парою вузлів прямуватиме до значення RM /t, де t — кількість пар 

вузлів.  
Оскільки в моделі здійснюється рівномірно випадкове насичення гілками 

множини вузлів, утворена мережа може складатися з підмереж, не зв’язаних між 
собою. Внаслідок цього, можливе отримання кількості шляхів ML < 1 при малих L 
і великих R. Цей результат узгоджується з імовірнісним характером кількості 
шляхів в ER-графах і означає на практиці, що шляхи із заданими параметрами 
будуть присутні не у всіх реалізаціях випадкового графу.  

 
Імітаційна комп’ютерна модель оцінки структурної надійності ТКМНТ  
ІКМ оцінки структурної надійності ТКМНТ (ІКМОСН) створена у середовищі 

Microsoft Excel з підсистемою програмування Visual Basic for Application. На цю 
частину під назвою «Система оцінки структурної надійності неорієнтованих 
мереж зв’язку довільної конфігурації» було отримано свідоцтво про право на твір 
[12]. 

Основні складові розробленої програмної системи ІКМОСН:  



Серія: інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика  

200 

 

 програмні модулі: генерування випадкового графу, пошуку множини шляхів 
між парою вузлів, статистичних випробувань і розрахунковий модуль; 

 форма індикації ходу виконання статистичного розрахунку; 
 робочий лист «Вихідні дані і результати» з розрахунковими формулами 

і додатковим кодом; 
 робочий лист «Options», який містить дані розташування областей даних 

на робочому листі «Вихідні дані і результати». 
Основні функції програмної системи: 
 введення вхідних даних для розрахунку, контроль виходу цих даних за 

межі діапазонів допустимих значень; 
 розрахунок проміжних значень структурних характеристик: кількості 

шляхів, надійності шляху, надійності напряму зв’язку; 
 розрахунок значення верхньої границі показника структурної надійності 

узагальненої ТКМНТ; 
 формування наочного звіту з результатами розрахунку; 
 зміна розташування областей даних на основному робочому листі «Вихідні 

дані і результати». 
Модульна структура програми ІКМОСН показана на рис. 1. Зв’язки між 

модулями відповідають залежностям, в рамках яких здійснюється доступ з одних 
модулів до програмних ресурсів інших. 

 

 
 

Рис. 1. Модульна стрктура ІКМОСН 
 
Моделювання складається з серії експериментів, в кожному з яких 

досліджується ТКМНТ із певними структурними характеристиками.  
Основні алгоритми, на підставі яких реалізована програма, показані на 

рисунку 2. Головна процедура (рис. 2, а) отримує параметри моделювання з 
листа вхідних даних, виводить заготівку звіту, резервує пам’ять для глобальних 
структур даних і за допомогою модуля статистичних випробувань запускає цикл 
випробувань. В кожній ітерації цього циклу (рис. 2, б) за допомогою модуля 
генерування випадкового графу генерується конкретна випадкова реалізація 
ТКМНТ із заданими параметрами і обмеженнями, а також за допомогою модуля 
пошуку множини шляхів між парою вузлів відшукуються усі шляхи рангів від 1 до 

Модуль генерування випадкового 
графу 

Модуль пошуку множини шляхів 

між парою вузлів 

Модуль статистичних 
випробувань 

Розрахунковий модуль 

Модуль вводу-виводу 
Модуль аналізу розподілу 

ступенів вузлів мережі 
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Rmax. Генерування випадкової структурної матриці (рис. 2, в) виконується у 
відповідності до обмеження на утворення незв’язних підмереж, заданого 
користувачем (прапор Fnc). 

Елементи зовнішнього вигляду програмного застосування показані на 
рисунках 3, 4 і 5. Рис. 3 демонструє інтерфейс для введення вхідних даних 
моделювання. Перед початком моделювання дослідник задає наступні 
параметри модельованої мережі, які за допомогою модуля вводу-виводу 
передаються у програму: 

 
а)       б) 
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в) 

Рис. 2. Програмні алгоритми:  
а) головної процедури; б) циклу випробувань;  
в) генерування структурної матриці ТКМ випадкової структури 
 N — число вузлів; 
 Lmin — мінімальна кількість гілок у даному наборі експериментів; 
 Lmax — максимальна кількість гілок; 
 Lstep — крок зміни числа гілок (для набору з 4-х експериментів); 
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 Rmax — максимальний ранг шуканих шляхів; 
 Т — число випробувань в одному експерименті; 
 Fnc — прапор дозволу утворення незв’язних підмереж і ізольованих вузлів 

(1 — дозволені). 
В програмі реалізована можливість при генерації мережі задати параметр 

блокування утворення незв’язаних підмереж (прапор дозволу незв’язаних 
підмереж = 0). При цьому утворюється повністю зв’язана мережа без 
ізольованих вузлів. Така модель більш адекватна для багатьох реальних 
великих ТКМНТ. 

 

 
 

Рис. 3. Інтерфейс користувача для завдання вхідних даних моделювання 
 

 
 

Рис. 4. Вікно з результатами оцінки кількості шляхів  
за серією імітаційних експериментів 
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Рис. 4 містить результати моделювання у вигляді значень кількості шляхів за 
результатами чотирьох імітаційних експериментів і відповідні графіки. 
Користувач має можливість спостерігати за процесом моделювання, а також 
може зупинити експеримент. Виведення отриманих значень і побудова графіків 
виконуються безпосередньо в ході моделювання. 

 

 
 

Рис. 5. Приклад згенерованої структурної матриці мережі 
 

Окреме важливе питання, яке вирішувалося при моделюванні, — це 
визначення достатньої кількості T випробувань (тобто обсягу статистичної 
вибірки). Критерієм оцінки цього параметру моделювання стала динаміка 
відхилення отриманої в випробуваннях усередненої сумарної кількості шляхів 

рангів з 1 по 4 ( M ). Оцінка динаміки відхилень проводилась за такими 

показниками  

 D( M ) — стандартне відхилення усіх значень M , отриманих у всіх 

виконаних випробуваннях; 

 D({10} M ) — стандартне відхилення значень M , отриманих у десяти 

останніх випробуваннях; 
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   M  — відносне відхилення (абсолютна величина) останнього 

отриманого (t-го) значення M t від аналогічного значення, отриманого у 

попередньому ((t – 1)-му) випробуванні ( M t–1), у відсотках, яке обчислювалось 

за формулою:  

  %100 
1










t

tt

M

MM
M . 

 

 
 

Рис. 6. Вікно з демонстрацією динаміки середньої кількості шляхів і його стан-
дартного відхилення за серією випробувань одного імітаційного експерименту 

 
Результати одного з серій тестових випробувань для ТКМНТ з параметрами 

(N = 50, L = 100) показані в таблиці Т1 і на рисунку 7. В ілюстраціях використані 
такі позначення: 

 I — порядковий номер випробування;  
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 MΣ = M  — середня сумарна кількість шляхів рангів від 1 до 4 

(максимальне значення рангу R = 4 визначене виходячи з реальних обмежень, 
що існують в ТКМ); 

 D(MΣ) — стандартне відхилення значень MΣ, отриманих у випробуваннях з 
першого по поточне;  

 D(10 MΣ) — стандартне відхилення значень MΣ, отриманих у десяти 
останніх випробуваннях; 

 D(10 MΣ), % — відсоток стандартного відхилення, отриманого у поточному 
випробуванні, від значення MΣ. 

 
Таблиця Т1 

Результати випробування для ТКМНТ з параметрами N = 50, L = 100 
 

I M MΣ |Δ(MΣ)|, % D(MΣ) D(MΣ), % D(10 MΣ) D(10 MΣ), % 
1 13427 13427 
2 9067 17960 25% 3205 18% 3205 18% 
4 8042 14713 17% 2115 14% 2115 14% 
6 11711 13291 4% 2024 15% 2024 15% 
8 6411 12131 7% 2079 17% 2079 17% 

10 9098 11226 3% 2243 20% 2243 20% 
12 6884 10551 3% 2360 22% 2038 19% 
14 7327 10172 2% 2433 24% 1290 13% 
16 11347 10264 1% 2439 24% 943 9% 
18 9549 10315 0% 2400 23% 471 5% 
20 8225 10191 1% 2357 23% 224 2% 
22 14305 10537 2% 2295 22% 112 1% 
24 7044 10539 1% 2225 21% 163 2% 
26 8978 10363 1% 2169 21% 144 1% 
30 10058 10374 0% 2069 20% 118 1% 
35 7024 10332 1% 1957 19% 52 1% 
40 11375 10246 0% 1862 18% 77 1% 
45 7176 10194 1% 1783 17% 82 1% 
50 11533 10349 0% 1708 17% 71 1% 

 
Як видно з наведених результатів, в циклі уточнюючих випробувань 

найбільш швидко знижується показник |( M )|, тому саме його доцільно 

використовувати для зупинки імітаційного експерименту. Наведені результати 
виявилися досить типовими: серії тестових випробувань для ТКМНТ з 
параметрами (N = 50, L = 100) і (N = 100, L = 200) показали подібну динаміку 
показників. За результатом 10 проведених імітаційних експериментів для 
кожного набору структурних параметрів, середня кількість випробувань, що 

забезпечували сталу точність показника |( M )| на рівні ±5 %, склала 7,2 для 

ТКМНТ з параметрами (N = 50, L = 100) і 6,4 — для ТКМНТ з параметрами 
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(N = 100, L = 200). Динаміку інших показників відхилень можна оцінити за 
графіком, наведеним на рис. 7, б) і за відповідними значеннями, наведеними в 
таблиці Т1. 
 

 
  а)                                                            б) 
 

Рис. 7. Динаміка середньої сумарної кількості шляхів MΣ і її відхилень з ростом 
кількості випробувань у мережі з параметрами (N = 50, L = 100): а) в абсолютних 

одиницях; б) у відсотках 
 
Висновки 
У роботі показана актуальність проблематики оцінки структурної надійності 

мереж з невизначеною топологією. Представлено метод отримання такої оцінки 
на підставі урахування базових структурних характеристик мережі — кількості 
вузлів і гілок, максимально допустимого рангу шляхів та інших. Запропонований 
метод оцінки структурної надійності ТКМНТ заснований на визначенні кількісного 
показника імовірності зв’язності між будь-якою парою вузлів (пунктів) у ТКМНТ із 
заданими структурними характеристиками, який виступає як основа для оцінки 
структурної надійності даної ТКМНТ. 

Створена ІКМ оцінки структурної надійності ТКМНТ складається з комп’ю-
терної моделі ТКМНТ, за допомогою якої виконується емпірична оцінка кількості 
шляхів в різних реалізаціях отримання показників структурної надійності зв’язку 
між парою вузлів і ТКМНТ в цілому.  

Імітаційний експеримент комп’ютерного моделювання ТКМНТ із заданими 
структурними характеристиками складається з серії випробувань, в кожному з 
яких генерується конкретна випадкова реалізація графу ТКМНТ і відшукуються 
усі існуючі у ній шляхи. В результаті експерименту були отримані наступні 
результати: число шляхів різних рангів в ER-мережах з N вузлами і L гілками. 
При моделюванні враховувалися лише значення рангів R ≤ 4, що відповідає 
реальним обмеженням, які існують в сучасних ТКМ. Імітаційне моделювання 
проводилося для ER-мереж розмірністю 20, 50 і 100 вузлів з різною кількістю 
гілок: від близького до мінімального Ltree і до близького до максимального Lall. 
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А основі отриманого в результаті імітаційного експерименту числа шляхів 
різних рангів визначається верхня межа структурної надійності окремих зв’язків, 
на основі чого здійснюється оцінка структурної надійності мережі з 
невизначеною топологією. 

В роботі представлено основні функції та складові розробленої програми, на 
рисунках зображено модулі та основні алгоритми моделі. Продемонстровано 
інтерфейси для введення вхідних даних та для виводу результатів моделювання 
у вигляді значень кількості шляхів за результатами чотирьох імітаційних 
експериментів і відповідні графіки. Користувач має можливість спостерігати за 
процесом моделювання, а також може зупинити експеримент. Виведення 
отриманих значень і побудова графіків виконуються безпосередньо в ході 
моделювання. 

Окреме важливе питання, яке вирішувалося при моделюванні, — це 
визначення достатньої кількості T випробувань (тобто, обсягу статистичної 
вибірки). Критерієм оцінки цього параметру моделювання стала динаміка 
відхилення отриманої в випробуваннях усередненої сумарної кількості шляхів 
рангів з 1 по 4. Оцінка динаміки відхилень проводилась за трьома показниками. 
Наведені результати показують, що для зупинки імітаційного експерименту 

доцільно використовувати відносне відхилення|( M )|. 
Подальшими напрямками розвитку ІКМ можуть стати: 
 пошук розрізів для оцінки нижньої границі структурної надійності зв’язку 

і мережі в цілому; 
 отримання оцінок Літвака-Ушакова (пошук і підрахунок лише незалежних 

шляхів і розрізів); 
 регулювання закону утворення мережі (дасть можливість аналізувати 

також мережі із структурною самоподібністю, зокрема, мережі Барабаші-
Альберт). 
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