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До проблеми управління самозаліковними телекомунікаційними 

мережами, що побудовані на принципах самоорганізації
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Розглядаються вимоги до телекомунікаційних та інформаційних мереж, принципи 
побудови самозаліковних мереж телекомунікацій та систем управління ними. Формулю
ються основні визначення, теоретичні та практичі аспекти побудови телекомунікаційних 
мереж на принципах самоорганізації систем. Приводиться модель і визначаються головні 
напрямки і завдання теоретичних досліджень.

Кециігешепіз Іо Теїесотшипісаііопз апсі Іпїогтаїіопаї Иеішогкз, зеІГ Ьеа1іп§ 
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Вступ. Розвинуті телекомунікаційні мережі досягли великої складності своєї 
архітектури, систем управління і взаємодії між собою. Плани глобалізації інформаційної 
інфраструктури передбачають зв’язок для кожного жителя у будь-якому місці у будь-який 
час і за прийнятну вартість [1]. Задачі управління такими об’єктами, як телекомунікаційні 
мережі, відзначаються значною складністю характеристик процесів і невизначеністю, яка 
може бути апріорною і такою, що виникає у процесі функціонування. Один з підходів до 
побудови систем управління процесами полягає у побудові систем, які здатні до самоор
ганізації і самопрограмування та які побудовані на зразок принципів самоорганізації 
біологічних систем. Привабливо те, що останні організовані і функціонують за принципа
ми, які забезпечують мале і ефективне споживання енергії та інших ресурсів.

При перевищенні деякого рівня розмірності і ускладнення технічних систем або вклю
чаються гальмівні механізми подальшого росту, типу енергетичних, теплових бар’єрів, 
бар’єрів складності управління тощо, або система переходить у нову якість, розвиваючись 
по загальним законам еволюції систем неживої та живої природи. Напрямок досліджень, 
при якому побудова систем телекомунікацій та систем управління ними розглядаються з 
точки зору побудови і управління біологічних систем, називають штучним інтелектом, 
інтелектуальними системами і мережами. Результати цих досліджень усе з більшим 
успіхом застосовуються у телекомунікаціях.

Метою даної роботи є спроба дослідження принципів саморганізації, властивостей 
систем із саморганізацією, вивчення та пошук шляхів застосування принципів структурної 
саморганізації мереж, самонавчання і самоорганізації систем управління мережами для 
створення телекомунікаційних мереж і дослідження їх ефективності. Створюється уза
гальнена модель систем із самоорганізацією і відповідний алгоритм функціонування.

Сучасні уявлення процесів самоорганізації. Про самоорганізацію на телекомунікаційному 
рівні можна говорити у двох аспектах: у плані оперативної реконфігурації систем при пошкоджен
нях та довгострокового розвитку мережі при плановому будівництві та розширенні мережі. Транс
портну мережу доцільно реалізувати на основі технології АТМ, а її засоби забезпечення живучості 
і надійності добре відомі.

Методи оптимізації і саморганізації на інформаційному рівні можуть бути більш 
різноманітними та значно ефективнішими завдяки гнучкості та універсальності програмних ме
тодів. Типовим прикладом може служити принцип самозаліковності, що частково використовує? 
ться у мережі сигналізації № 7 - 887[2], або у протоколі ЕСР - Ехїегіог Оаіешау Ргоіосої, що вико
ристовує ТСР/ІР [3]. При виході із ладу будь-якої ланки сигналізації починається процес перероз
поділу потоків сигнальнх повідомлень по новим маршрутам і оптимізації плану розподілу мар-
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трутів. При методі динамічних таблиць маршрутизації інформація про маршрути формується на 
базі даних про інтенсивність трафіку і повідомлень від інших вузлів. У простому випадку кри
терієм вибору маршруту із альтернативних може бути довжина маршруту. У результаті взаємодії 
вушів маршрутні таблиці кожного з вузлів коригуються.

Самоорганізація на рівні служб і послуг відноситься до вищого рівня, якому властиві спро
можність виробляти, змінювати і здійснювати цілі своєї діяльності, а також забезпечувати 
протікання інформаційних процесів. Цей рівень саморганізації ще деякий час буде реалізуватись 
виключно людиною, а організація послуг проводиться по планам безпосередньо під управлінням 
людини. Що стосується системи управління, то вона, згідно закону необхідного різномїття, не мо
же будуватись без принципу самоорганізації. Більше того, у системах управління уже зараз значну 
роль грають процеси самонавчання. Спостерігається процес зближення та об’єднання задач 
управління розвитком і оперативним управлінням. У природі ці процеси нерозривно зв’язані.

Коротко сформулюємо основні поняття і властивості систем із саморганізацією.
Під самоорганізацією систем розуміється [4] характерна типова особливість систем, що полягає 

у безперервному пристосуванні до внутрішніх і зовнішніх умов, що змінюються, та безперервному 
удосконаленню функціонування із урахуванням попереднього досвіду, якщо умови не змінюються. 
Розрізняють три типи процесів самоорганізації: 1) процеси самозародження організації деякого 
початкового рівня зі своїми специфічними закономірностями. Наприклад, після ініціалізації опе
раційної системи - 08  мережі управління ТКШ проходить процес її навчання. Керована мережа 
сканується і її образ формується у пам’яті головної робочої станції. 2) процеси підтримання певно
го рівня організації при зміні зовнішніх і внутрішніх умов функціонування системи. Наприклад, 
при аварії на контрольованій мережі 08  починає пошук нової ефективної конфігурації мережі. 3) 
процеси удосконалення і саморозвитку систем, що здатні накопичувати та використовувати попе
редній досвід.

Неодмінним атрибутом системи із саморганізацією є різномаїття зворотних зв’язків на усіх 
рівнях системи. Негативний зворотний зв’язок сприяє відновленню початкового стану і стійкості 
системи, зменшуючи те відхилення, що викликане збурюючою дією. Позитивний зворотний 
зв’язок, навпаки, відводить систему від її початкового стану і спричиняє виникнення процесу са
моорганізації.

Структурною базою самоорганізації є множинність елементів і розгалуженість зв’язків між ни
ми. Функціональною базою самоорганізації є глибока і спрямована на оптимізацію взаємодія еле
ментів. Функціональна множинність елементів, множина елементів і велика кількість прямих та 
зворотних зв’язків визначають закон необхідного різномаїття [5], [6]. Згідно з цим законом, будь- 
яке різномаїття вибору К  вимагає переробки кількості інформації, що дорівнює К. Іншими слова
ми, щоб зробити вибір із множини варіантів потужністю К, необхідне повне перебирання цих 
варіантів.

Навчання дозволяє скоротити перебирання на ту кількість інформації, яка одержана у процесі 
навчання. Суть навчання системи полягає у тому, система попередньо накопичує і узагальнює 
інформацію щодо аналогічних ситуацій. Навчання збільшує функціональну складність системи. 
Наголосимо, що структурна складність визначається тією внутрішньою інформацією, яка закладе
на у систему. У [7] запропоновано складність систем чисельно визначати кількістю інформації, що 
необхідна для описування системи. Функціональна складність, навпаки, визначається тією 
інформацією, що несуть задачі, які вирішуються системою. До початку навчання кількість сприй
маємо! інформації значно менша кількості внутрішньої інформації. Після навчання кількість 
сприйнятої у пам’ять інформації збільшується. Але здатність до розвитку система отримує тоді, 
коли кількість внутрішньої інформації перевищить деякий поріг. Після чого здатність системи 
поглинати інформацію збільшується, а її функціональна складність може значно перевищувати 
структурну складність. Це добре узгоджується із досвідом застосування ЕОМ для функцій 
управління. Згідно з теорією складності, чисельно функціональна складність може оцінюватись 
довжиною та структурою алгоритмів для машини Т ’юрінга, що породжує обчислювальні функції

Суттєвою особливістю систем із самоорганізацією є необхідність надлишковості, тобто 
функціонального різномаїття елементів для забезпечення достатньо великої кількості становищ. 
Зовнішні або внутрішні впливи повищують ентропію системи. Процес самоорганізації прагне по
низити ентропію. Якщо система складається із одноманітних елементів, то усі елементи характе
ризуються однаковою ймовірністю р, виконання своїх функцій. Така система буде мати макси
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мальну ентропію і недостатньо можливостей для зменшення невизначеності, яка приводила б до 
прийняття рішень.

Важливою особливістю систем із саморганізадією є їх ієрархічна побудова, яка є найбільш роз
повсюдженою і природно найекономічнішою для складних систем. Рекомендована международ- 
ними стандартами модель ТМЫ [4] схожа по своїй структурі з моделлю системи із самоор
ганізацією і може стати основою для реалізації. На нижньому рівні сприймається інформація від 
багатьох джерел - мережних елементів. На цьому рівні виконується первинна обробка інформації і 
її результати передаються на наступний рівень. На наступному рівні здійснюється накопичення, 
аналіз і узагальнення інформації. На самому верхньому рівні приймаються рішення, які потім ре
алізуються розгалуженою ієрархічною управляючою системою виконавчих елементів.

Основні задачі самоорганізації: ідентифікація (у простому випадку - тестування), розпізнавання 
образів (діагностика), прогнозування, прийняття рішень, управління.

Критерії вибору та вібору елементів і підсистем для організації структури систем: принцип 
інтегрального вібору; принцип неостаточних рішень; принцип зовнішнього доповнення (принцип 
Ст. Біра [8]).

Принципи саморганізації: селекційна саморганізація (саморганізація І - го рівня); селекційна 
самоорганізація (самоорганізація на рівні гіпермережі).

Застосування принципів саморганізації у телекомунікаційних системах. У довго
строковому плані застосування теорії і принципів самоорганізації на усіх рівнях телеко
мунікаційних та інформаційних мереж дозволить створити більш ефективні, добре спрог- 
нозовані, гнучкі, спроможні до розвитку і самоудосконалення системи телекомунікацій. 
Створення математичної імітаційної моделі мережі на принципах самоорганізації дасть 
змогу детально вивчати поведінку мережі і миттєві знімки її оптимальної структури пере
носити для реалізації на реальну мережу. Нарешті, застосування вбудованої у систему 
управління моделі самозаліковної мережі, яка адекватно відображає реальну систему, доз
волить підвищити ефективність прийняття оперативних рішень щодо управління мережа
ми.

У інформаційній площині застосування принципів самоорганізації дозволить ре
алізувати такі конкретні функції: а) відслідковувати сезонні зміни потоків інформації і 
відповідно управляти і переміщувати інформаційні ресурси. Наприклад, управляти ресур
сами під час курортних сезонів на основі даних про навантаження; б) відслідковувати 
аварійні ситуації і оперативно компенсувати їх наслідки як під час аварії, так і при 
відновленні роботи мережі; в) відслідковувати збої і короткочасні пошкодження, що мо
жуть тягти за собою зниження якості роботи мережі, та приймати відповідні рішення про 
перебудову.

Модель мережі із самоорганізацією. Підхід до саморганізації у телекомунікаційних і 
інформаційних мережах може полягати у такому.

Розглядається мережа, що знаходиться під впливом зовнішнього середовища та 
внутрішніх факторів - санкціонованих та несанкціонованих дій абонентів та обслуговую
чого персоналу, подій сбоїв, несправностей та аварій, різноманітних завад і впливів інших 
технічних систем. Зовнішнє середовище впливає на мережу, змінюючи її у деяких межах 
Мережа у свою чергу, впливає у процесі роботи на зовнішні об’єкти, змінюючи їх або їх 
поведінку. Природа взаємодії може бути різноманітною, тут розглядається, головним чи
ном, інформаційна взаємодія.

Мережа будується на принципах самоорганізації із ієрархічними зворотними зв’язками, 
змінюючись і саморганізуючись у відповідності до зовнішніх та внутрішніх впливів. У 
телекомунікаційній площині реалізуються прості типи самоорганізації, наприклад пере- 
конфігурація на резервні канали та пристрої. У інформаційній площині реалізуються 
складні форми самоорганізації, що стосуються перебудови віртуальної структури мережі. 
У площині послуг за допомогою людини реалізуються вищі форми самоорганізації, вклю
чаючи ціпеутворення, реалізацію цілей і управління інформацією. Теоретичні основи мо
делі можна будувати на основі мереж самоорганізованих (самозаліковних) систем
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Управління мережею із самоорганізацією реалізується системою управління, модель 
якої будується із застосуванням принципів самонавчання і самоорганізації. Структурна 
модель базується на принципах ТМ1Ч, а функціонально-інформаційна модель ТМЫ допов
нюється принципами самоорганізації. Теоретичними основами можуть служити автомати 
із самовідтворенням Неймана та принципи взаємодії автоматів.

Складовою частиною моделі є мережі самоорганізуючих систем. Математично мережа 
є граф з вершинами, що зв’язані один з одним ребрами. Граф має вершини, які інцидентні 
тільки одному ребру - входи і виходи мережі. Мережі самоорганізуючих систем повинні 
мати ряд властивостей, що вже розглянуті: високу ступінь складності; функціональну над- 
лишковість, змінність структури мережі, структурну однорідність, ієрархічність. Крім того, 
повинні бути присутні ряд додаткових властивостей: паралельність, багато-
функціональність, розподіленість.

Паралельність необхідна для подолання бар’єру швидкодії. Складні задачі розпарале- 
люються для того, щоб вирішити задачу за прийнятний час.

Багатофункціональність зв’язана із класом задач, які можна вирішити.Чим ширше клас 
задач, тим більше ступінь самоорганізації систем. Нині розвиток системної 
мікроелектроніки дає у розпорядження універсальні багатофункціональні елементи, що 
можуть реалізувати будь-яку функцію із множини допустимих функцій. Завдяки 
функціонально повним наборам елементарних функцій забезпечується алгоритмічна 
універсальність мережі. Структурна універсальність забезпечується тим, що на мережі або 
її частині можна вирішувати задачі, структура яких співпадає із структурою модуля (на 
автоматному рівні). Змінюючи зв’язки між елементами, одержують модулі, що можуть 
вирішувати більш складні задачі.

ТІУПМ та інтелектуальна мережа відповідають принципу багатофункціональності. У мо
делі ТМИ та Ш  визначений функціонально повний набір 8ІВ, за допомогою якого 
вирішуються задачі формування будь-яких послуг.

У доповіді докладно розглянутий алгоритм багаторівневого процесу самоорганізації.
Висновки. ТМЫ по багатьом своїм характерним ознакам відповідає принципам само

організації систем. Проблема лише у закладенні у операційну систему і програмне забез
печення необхідних функціональних можливостей, що реалізують процеси ідентифікації, 
прогнозування, самонавчання, оптимізації і самоперебудови. Зближення та об’єднання 
задач управління розвитком і оперативним управлінням може проходити по аналогії з 
біологічними системами, де ці процеси нерозривні.
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