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У статті розглядається модель моніторингу мережевих елементів на мережевому рівні підсистеми 

моніторингу інформаційної мережі спеціального призначення, яка дозволить оптимізувати роботу 

підсистеми моніторингу. 
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елементов подсистеми мониторингу информационной сети специального назначения. В статье 

рассматривается модель мониторинга сетевых элементов на сетевом уровне подсистемы мониторинга 

информационной сети специального назначения, которая в дальнейшем даст возможность оптимизировать 
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Вступ.   

Інформаційна мережа – це сукупність телекомунікаційної мережі та об’єктів, що за 

допомогою телекомунікаційної мережі взаємодіють між собою та виконують збір, обробку, 

зберігання, передавання інформації та надання доступу до неї користувачам [16]. 

Силові структури України інтенсивно використовують інформаційні мережі 

спеціального призначення (ІМСП) для вирішення поставлених перед ними завдань. ІМСП 

будуються з використанням моделі OSI (Open system interconnection basic reference model) та 

стеку протоколів TCP/IP. ІМСП  функціонують, як правило, в автоматизованому режимі. 

Постійну готовність ІМСП у процесі застосування за призначенням забезпечують чергові 

адміністратори ІМСП. Одним із класів задач автоматизованого режиму, які виконуються 

черговими адміністраторами ІМСП є постійний контроль за мережевими елементами. 

Кількість підконтрольних мережевих елементів може досягати десятків, а на регіональних 

вузлах ІМСП і сотень одиниць. Очевидно, що моніторинг усіх мережевих елементів у режимі 

реального часу є складною задачею. Відомі методи моніторингу мережевих елементів 

виконують задачу частково та дозволяють встановлювати конфігураційні параметри засобів 

моніторингу, такі як, період опитування мережевих елементів, об’єми тестових повідомлень 

та інші, черговими адміністраторами на основі їхнього досвіду в ручному режимі  і 

здійснювати спостереження та інформування про вихід з ладу тільки окремих мережевих 

елементів чи підмереж мережі. Таким чином, не забезпечується автоматизоване 

налагодження раціональних конфігураційних параметрів цих засобів, і як наслідок, 

комплексний моніторинг та прогнозування стану ІМСП на базі моделі OSI у цілому.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
У [1] визначені наступні моделі управління рівнями взаємодії відкритих систем OSI: 

− управління системами; 

− управління N-рівнем; 

− операція N-рівнем. 

Модель управління системами використовує всі сім рівнів моделі OSI. На теперішній 

час існують протоколи управління системами CMIP [2], CMOT [3], SNMP [4]. CMOT 

протокол не отримав широкого розповсюдження. CMIP протокол використовується в системі 

управління TMN [2]. Протокол SNMP активно застосовується в інформаційних мережах, які 
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засновані на стеці протоколів TCP/IP. Крім того корпорація CISCO, яка є основним 

виробником апаратних засобів, наприклад для ІМСП Збройних Сил України, підтримує із 

вказаних вище протоколів лише протокол SNMP [5]. 

Зазначене вище дозволяє стверджувати, що при розробці підсистеми моніторингу 

системи управління ІМСП у якості  протоколу взаємодії з мережевими елементами 

необхідно вибрати протокол SNMP. Протокол прикладного рівня SNMP на транспортному 

рівні використовує UDP протокол, який не забезпечує гарантованої доставки даних [6]. 

Виходячи з опису протоколу UDP і великої кількості параметрів, що характеризують роботу 

мережевого елемента будь-якого класу, можна зробити висновок про необхідність 

управління мережевим рівнем. Мережевий рівень у стеку протоколів TCP/IP – є останнім 

рівнем, який залежить від мережі та першим рівнем, який має стандартний протокол 

управління рівнем ICMP [7]. За допомогою протокола ICMP  здійснюється процедура 

контролю мережевих елементів на мережевому рівні. Проте у зв’язку з відсутністю 

наукового обгрунтування параметрів підсистеми  моніторингу мережевих елементів (ПММЕ) 

трафік, який генерується цією підсистемою, не оптимізується. 

Метою статті є розробка інформаційно-часової моделі моніторингу мережевих 

елементів підсистеми моніторингу інформаційної мережі спеціального призначення, яка 

дозволить мінімізувати об’єм службового трафіку ПММЕ та визначити раціональні 

конфігураційні параметри для цієї підсистеми.  

Для досягнення мети статті слід вирішити наступні часткові задачі: 
−  визначити закон розподілу вхідного потоку ПММЕ на мережевому рівні; 

−  визначити закон розподілу часу обробки повідомлення в ПММЕ на  

мережевому рівні; 

−  класифікувати ПММЕ, як систему масового обслуговування згідно класифікації 

Кендалла. 

У теорії систем масового обслуговування виділяють [19] класичну теорію, засновану на 

моделі Ерланга, де вхідний потік є пуасонівським, а час обробки повідомлення розподілено 

за експоненціальним законом, проміжну теорію, де час обробки повідомлення, або час між 

повідомленнями (пуасонівський потік) розподілені за експоненціальним законом та загальну 

теорію де вид потоку та час обробки повідомлення заздалегідь не визначені. Кожна теорія 

містить свої математичні методи. Вирішення часткових наукових задач статті дозволить 

розробити модель, як систему масового обслуговування і визначити методи, що можуть бути 

застосовані при вирішенні задачі оптимізації її характеристик.  

 
Рис.1. Узагальнена структура ІМСП 

Для вирішення часткових задач були проаналізовані відомі методи моніторингу. 

Застосування протоколу прикладного рівня SNMP обмежує вибір методів, що 

застосовуються при зборі інформації в системах управління [18] до двох, що підтримуються 

даним протоколом, а саме метод періодичного збору інформації та метод збору за подією. 

Оскільки оптимізація здійснюється за об’ємом службового трафіку, що генерується 

підсистемою моніторингу, то введемо обмеження, що в підсистемі застосовується 
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регулярний метод моніторингу, тому що при його застосуванні генерується  

найбільше трафіку. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Визначимо математичну постановку 

завдання, та обмеження, що накладаються на модель. 

Підсистема моніторингу є складовою системи управління інформаційної мережі 

спеціального призначення (ІМСП). Інформаційна мережа побудована на основі стеку 

протоколів TCP/IP. Узагальнена структура ІМСП представлена на рис. 1, де MNN – головний 

іноформаційно-телекомунікаційний вузол, RNN – регіональний інформаційно-

телекомунікаційний вузол, TNN – територіальний інформаційно-телекомунікаційний вузол, 

PNN – переферійний інформаційно-телекомунікаційний вузол, r – кількість RNN r ≤ 16, t – 

кількість TNN t ≤ 8, p – кількість PNN p ≤ 4.  До домену управління входить обладнання 

інформаційно-телекомунікаційного вузла верхнього рівня ієрархії та кордонні інтерфейси 

телекомунікаційного обладнання сусідніх інформаційно-телекомунікаційних вузлів нижніх 

рівнів.  Структурна схема окремого домену управління представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структурна схема домену управління 

Домен управління складає ієрархічну деревоподібну структуру. Кожен структурний 

елемент є мережевим елементом, що характеризується множиною динамічних параметрів. 

Пропускна здатність зв’язку між мережевими елементами різна. Від 16 кбіт/c (модемні 

зв’язки за каналами тональної частоти) до 1 Гбіт/с (магістральні зв’язки між комутаторами 

локальної обчислювальної мережі вузла). Кількість параметрів, що збирається залежить від 

типу обладнання. Обладнання поділяється на чотири складові: 

− інформаційна складова, яка містить у собі серверне обладнання програмно-технічних 

комплексів; 

− комутаційна складова, яка містить у собі комутатори домену управління; 

− телекомутаційна складова, яка містить обладнання, що забезпечує міжвузловий 
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канали передачі даних; 

− складова доступу до програмно-технічних комплексів інформаційно-

телекомунікаційного вузла, яка містить робочі станції користувачів ІМСП. 

Множина протоколів, що використовується при моніторингу, визначаються 

можливістю телекомунікаційного обладнання, яке застосовується в мережі та містить у собі 

протокол мережевого рівня ICMP, а також протокол прикладного рівня SNMP. Система 

управління інформаційною мережею спеціального призначення є ієрархічною розподіленою 

системою, яка розділена на рівні по територіальній ознаці. Окремий агент системи 

управління здійснює управління доменом управління інформаційної мережі. Підсистема 

моніторингу домену управління здійснює моніторинг мережевих елементів у рамках домену 

з застосуванням множини протоколів моніторингу. При моніторингу параметрів мережевих 

елементів застосовується регулярний метод моніторингу. Інтенсивність моніторингу 

окремого параметру визначається періодом моніторінгу τij, де i – порядковий номер 

мережевого елемента, а j – порядковий номер параметра, що характеризує роботу i-го 

мережевого елемента. Слід відмітити, що кількість параметрів залежить від класу і 

характеристик мережевого елемента. Оскільки збір усіх параметрів для підсистеми 

здійснюється за протоколом SNMP то об’єм інформації, що навантажує мережу однаковий 

при зборі кожного параметра та дорівнює сумі повідомлення-запиту і повідомлення-

відповіді, кожен із яких дорівнює:  

Vs = Vip + Vudp + Vsnmp,  

де Vs – розмір повідомлення в байтах, Vip – заголовок IP пакету, Vudp – заголовок UDP 

датаграми, Vsnmp – розмір пакета SNMP. 

Оскільки протокол транспортного рівня UDP не гарантує доставку пакета, слід, окрім 

збору параметрів за допомогою протоколу SNMP, здійснювати контроль за мережевим 

елементом на мережевому рівні за протоколом ICMP з періодом моніторингу  τi, де i – номер 

мережевого елемента в домені управління. Об’єм, що буде згенерований підсистемою 

моніторингу при моніторингу окремого елемента по протоколу ICMP буде дорівнювати сумі 

двох повідомлень echo-request та echo-answer, кожний з яких дорівнює: 

Vi = Vi p + Vicmp,  

де Vi – розмір повідомлення в байтах, Vip – заголовок IP пакету,  Vicmp – розмір ICMP пакету. 

Таким чином, у моделі використовується множина мережевих елементів Ni різних 

класів. Кожен елемент характеризується динамічними параметрами. Кількість параметрів 

залежить від глибини моніторингу мережі, яка  визначається експертами та розробниками 

системи управління. Важливим для підсистеми моніторингу є період моніторингу параметрів  

τij  на прикладному рівні та період моніторингу мережевого елемента на мережевому рівні τi. 

Обмеження, що накладаються на модель:  

− моніторинг мережевих елементів та параметрів здійснюється методом регулярного 

моніторингу; 

− моніторинг мережевих елементів на мережевому рівні здійснюється за допомогою 

протоколу ICMP; 

− моніторинг параметрів мережевих елементів на прикладному рівні здійснюється за 

протоколом SNMP; 

− доступ до мережевих елементів здійснюється засобами мережі, що управляється, а 

саме за принципом in-band управління, тобто ресурси мережі розподілені між службами 

мережі та системою управління.  

Представимо математичну постанову задачі підсистеми моніторингу 

Вихідні дані: 
− множина мережевих елементів N = Ni , де [ ]ni 1,∈ , n – кількість мережевих елементів 

у домені управління; 

− множина параметрів Q = Qij, де [ ]ni 1,∈ , [ ]iKj 1,∈ , Ki – кількість параментрів, що 

характеризують роботу i-го мережевого елемента; 
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− множина протоколів моніторингу S = {ICMP, SNMP}. 

Цільова функція: 
( )
( ) задане

службової

корисної
k

tV

tV
≤ , 

де Vкорисної(t) – об’єм корисної інформації, що передається в мережі за час t. Vслужбової(t) – 

об’єм службової інформації, що генерується підсистемою моніторингу за час t . 

Обмеження: 
( ) ( ) ( )tV+tV=tV isслужбової  

( ) ( ) tCtV+tV службовоїкорисної ×≤ , 

де C – пропускна здатність мережі. 

Оскільки на мережевому рівні обидва протоколи моніторингу представлені протоколом 

IP і розміри їх пакетів уміщуються в один пакет IP, то при моделюванні розглянемо лише 

трафік моніторингу мережевих елементів на мережевому рівні. На цьому рівні (IP) стеку 

протоколів TCP/IP для контролю за мережевими елементами призначений протокол ICMP. 

Процедура контролю здійснюється за моделлю менеджер-агент. Менеджер генерує 

повідомлення-запит та очікує відповіді. Якщо мережевий елемент працює справно, то 

служба протоколу ICMP генерує повідомлення-відповідь. В іншому випадку повідомлення-

відповідь генерує інший мережевий елемент, який виявив помилку. Під контролем 

мережевого елемента розуміється його періодичне опитування підсистемою моніторингу. 

Проміжок часу між послідовними повідомленнями-запитами називається періодом 

моніторингу мережевого елемента τm. Час, який підсистема моніторингу очікує відповіді tw – 

випадкова величина, що  залежна від пропускної здатності каналу передачі інформації між 

підсистемою моніторингу і мережевим елементом та завантаженням цього каналу. Потоки 

повідомлень-запитів і повідомлень-відповідей представлені на рис. 2.  

 
 

Рис. 2. Потоки повідомлень-запитів і повідомлень-відповідей 
 

На основі проведених фізичних експериментів встановлено, що часові показники  τm  та  

tw  вимірюються у наступних часових проміжках: 

1c. 0,01

11

<t < мс

год,< ф< хв

w

m
 

При виконанні цих умов маємо: tw << τm. Тому, при розгляді потоку повідомлень  

ПММЕ на мережевому рівні вхідний і вихідний потоки пропонується об’єднати в один 

інтегральний потік.  При цьому одне повідомлення такого інтегрального потоку в мережі 

буде генерувати трафік розміром 

 
icmpmessage

N=N ×2 ,                                                        (1) 

де Nicmp – кількість байт в ICMP пакеті. 

Визначення вхідного потоку ПММЕ на мережевому рівні. Розглянемо інтегральний 

потік, який є вхідним для ПММЕ на мережевому рівні. Оскільки проміжок часу між 

повідомленнями постійно дорівнює періоду моніторингу, то потік повідомлень є  

регулярним. Інтенсивність такого потоку розраховується за формулою:  
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mф
=

1
лm  .                                                               (2) 

Встановлення періоду моніторингу в сучасних ІМСП здійснюється черговими 

адміністраторами підсисистеми моніторингу в ручному режимі, і його величина не 

змінюється у процесі роботи підсистеми.  

Виходячи з цього потік повідомлень з одного мережевого елемента ПММЕ на 

мережевому рівні є стаціонарним [9]. 

При розгляді принципів передачі даних інформаційними мережами, на фізичному рівні, 

можна зробити висновок, що повідомлення передаються послідовно. Тому імовірність появи 

двох чи більше повідомлень дорівнює нулю. Це вказує на те, що потік з одного мережевого 

елемента є ординарним. Оскільки мережеві елементи перевіряються кожен окремо, то потоки 

є незалежними. 

Отже, потоком повідомлень ПММЕ на мережевому рівні є сумарний потік незалежних, 

стаціонарних, ординарних потоків з інтенсивністю λi, де i – номер мережевого елемента.  

Згідно граничної теореми [10], сумарний потік незалежних, стаціонарних, ординарних 

потоків сходиться до пуасонівського (найпростішого) потоку. Інтенсивність такого потоку 

визначається таким виразом: 

∑
n

=1i

iУ л=л ,                                                             (3) 

де λi – інтенсивність повідомлень контролю i-го мережевого елемента. 

Для отримання складової моделі в інформаційній області зробимо припущення, що 

кожний мережевий елемент перевіряється з однаковим періодом моніторингу, тобто 

 mni21 л=л=...=л=...=л=л ,                                            (4) 

де λm – інтенсивність моніторингу мережевих елементів, показник єдиний для всієї ПММЕ на 

мережевому рівні. Застосовуючи вирази (2), (3), (4) отримуємо інтенсивність моніторингу 

всіх мережевих елементів 

      mУ лn=л × ,                                                            (5)  

де n – кількість підконтрольних мережевих елементів. 

Виходячи з опису пуасонівського потоку [11] математичне очікування кількості 

повідомлень на проміжку часу z дорівнює: 

Уmessage лz=m ×                                                         (6) 

Застосовуючи вирази (1), (2), (5), (6) отримуємо співвідношення, що дозволяє 

розрахувати математичне очікування кількості байт інформації службового трафіку, який 

буде навантажувати мережу при роботі ПММЕ на мережевому рівні на проміжку часу z.  

m

ICMP
z

ф

Nnz
=m

×××2
,                                                  (7) 

де z – проміжок часу, n – кількість мережевих елементів, що контролюються, τm – період 

моніторингу, Nicmp – кількість байт у ICMP  пакеті. Мінімізація об’єму службового трафіку 

ПММЕ на мережевому рівні здійснюється шляхом підбору відповідної величини τm. 

Таким чином, складова моделі в інформаційній області представляється сукупністю 

виразів (5), (6), (7). Застосування даних виразів можливе і при розрахунку об’єму службової 

інформації згенерованої підсистемою моніторингу при зборі параметрів мережевих 

елементів за протоколу SNMP. 

Визначення закону розподілу часу обробки повідомлення в ПММЕ на мережевому 
рівні. При контролі мережевих елементів на мережевому рівні час опитування одного 

мережевого елемента дорівнює: 

wоc t+t=t ,                                                      (8) 

де to – час, який витрачається на занесення результатів у базу  динамічних даних, а tw – час, 

який ПММЕ на мережевому рівні очікує відповідь від контролюємого мережевого елемента. 
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Очевидно, що сучасні програмно-апаратні засоби моніторингу ІМСП реалізують технології 

обробки, які забезпечують to  << tw. Виходячи з цього:  

wc tt ≈                                                              (9) 

Зрозуміло, що tw – є випадкова величина, яка залежить від пропускної здатності каналу 

між перевіряємим мережевим елементом і підсистемою моніторингу.  

Для опису функціонування підсистеми моніторингу на мережевому рівні, як системи 

масового обслуговування, необхідно визначити закон розподілу tw в інформаційній мережі 

спеціального призначення. Розглядаючи дану випадкову величину з фізичної точки зору 

зрозуміло, що кінцева випадкова величина затримки є сумою випадкових величин на 

кожному з вузлів.  

Застосовуючи граничну теорему теорії ймовірностей можна припустити, що дана 

випадкова величина повинна бути розподілена за нормальним законом. Для доведення цього 

припущення проведено експеримент. Згенеровано N = 1000 запитів по ICMP протоколу до 

віддаленого вузла в ІМСП за схемою зображеною на рис. 3.  

У зв’язку з тим, що при застосуванні зональної архітектури управління [14] більшість 

пакетів, що будуть генеруватися підсистемою моніторингу циркулюють у межах 

інформаційно-телекомунікаційного вузла (ІТВ), даний експеримент описує трафік 

підсистеми моніторингу.  

Час проведення експерименту було вибрано таким чином, щоб зменшити вплив 

діяльності користувачів мережі на результати експерименту.   

У результаті експерименту отримали значення N запитів. Проміжок значень від 40 мкс 

до 360 мкс. Для проведення подальших розрахунків було розбито проміжок на k розрядів. 

Кількість розрядів розраховувалася за формулою 

3 N=k ,                                                                 (10) 

де k – кількість розрядів, а N – кількість експериментів. Виходячи з умов експерименту k =10,  

∆k = 32 мкс. Статистичний ряд вибірки наведений в табл.  1. 

Рис. 3. Схема експерименту в межах ІТВ 
Таблиця 1 

Статистичний ряд вибірки 

 

Про-

міжки 

40   – 

72 

72 – 

104 

104 –
136 

136 –
168 

168 –
200 

200 –
232 

232 –
264 

264 –
296 

296 –
328 

328 – 
360 

Ni 0 35 88 152 238 272 123 68 24 0 

Pi 0 0,035 0,088 0,152 0,238 0,272 0,123 0,068 0,024 0 
  

Визначимо основні параметри випадкової величини, а саме математичне очікування 

M [τ ] та середнє квадратичне відхилення σ
τ . Для цього застосуємо формули 

[ ]
N

фN

=фM

k

=i

cii∑ ×
1 ,                                                          (11) 

[ ]
[ ]( )

N

фMфN

=фD

k

=i

cii∑ −×
1

2

,                                                 (12) 
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[ ]( )фD=у ф ,                                                           (13) 

де τсі – середина розряду. Після розрахунків отримано математичне очікування M[τ]=196,32 

мкс та середнє квадратичне відхилення στ ≈ 49,89 мкс. Проміжні розрахунки параметрів 

вибірки та значення емпіричної щільності наведені в табл. 2. 

Наступним етапом отримання моделі є розрахунок теоретичної щільності випадкової 

величини розподіленої за нормальним законом з вказаними параметрами в середині 

проміжку розрядів. 

Таблиця 2 

Проміжні розрахунки параметрів вибірки 

Розряди 

k 

Середина розряду, τсі 

мкс 

Кількість значень 

в розряді Ni 

Частота  

Pi 

Емпірична 

щільність 
P

i

∆k  

1 56 0 0 0 

2 88 35 0,035 0,00109375 

3 120 88 0,088 0,00275 

4 152 152 0,152 0,00475 

5 184 238 0,238 0,0074375 

6 216 272 0,272 0,0085 

7 248 123 0,123 0,00384375 

8 280 68 0,068 0,002125 

9 312 24 0,024 0,00075 

10 344 0 0 0 

 

Теоретична щільність випадкової величини розподіленої за нормальним законом 

дорівнює: 

( )

( )
2

2у

2

2р

1

mx

e
у

=xf

−

× .                                                      (14) 

Для її розрахунку використаємо табличну щільність центрованої випадкової величини 

(m = 0) з середнім квадратичним відхиленням 1=у , яка розраховується за формулою 

( ) 2

2

2р

1
t

e=tц ,                                                            (15) 

і представлена в таблицях [9]. Застосовуючи дану формулу отримуємо 

( ) ( )tц
у

=xf
1

,                                                            (16) 

де  
( )

у

xmx
=t

−
.  

Результати розрахунку теоретичної щільності вибірки представлені в  табл. 3. 

Порівняння емпіричної та теоретичної щільності дозволяють висунути гіпотезу H0  – 

випадкова величина часу затримки ICMP-пакету розподілена за нормальним законом 

(рис. 3). Визначимо достовірність даної гіпотези. 
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Таблиця 3 

Результати розрахунку теоретичної щільності вибірки 

Роз-

ряди, 

k 

Середина 

проміжку,

τсі мкс 

( )
у

xmx −
 

( ) 2

2р

1

2t

e=tц  

( ) ( )tц
у

=xf
1

 

1 56 –2,8125303471 0,0077 0,0001543364 

2 88 – 2,1711323204 0,0379 0,0007596558 

3 120 – 1,5297342937 0,1257 0,0025194916 

4 152 – 0,888336267 0,2709 0,0054298352 

5 184 – 0,2469382403 0,3876 0,0077689336 

6 216 0, 3944597864 0,3697 0,0074101516 

7 248 1,0358578131 0,2347 0,0047042537 

8 280 1,6772558398 0,0989 0,0019823208 

9 312 2,3186538665 0,0277 0,0005552102 

10 344 2,9600518932 0,0050 0,0001002184 

 

Для цього застосуємо критерій χ
2 

Пірсона.  

( )∑ ×
×−k

=i i

ii

pN

pNN
=ч

1

2

2 ,                                                       (17) 

 

де pi – імовірність попадання в i-й проміжок. Ni – кількість значень в проміжку. N – кількість 

запитів. Теоретичні ймовірності pi  розраховуються  за формулою: 

 








 −
−






 −
у

mб
Ф

у

mв
Ф=pi                                                     (18) 

 

( ) dt2

t

e
2р

1
=xФ

x

2

∫
∞−

−

                                                        (19) 
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Рис. 4. Порівняння емпіричної та теоретичної щільності розподілу  

часу затримки ICMP пакету 
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Результати розрахунку теоретичних ймовірностей представлені в табл. 4. Результати 

розрахунків критерію  χ
2 

 – Пірсона наведені в табл. 5.  

 

Таблиця 4  

Результати розрахунку теоретичної ймовірності 

Розряди 

k 
β  α  β − m

σ  
α− m

σ  Ф(β− m

σ )  Ф(α− m

σ ) 
pi Npi 

1 72 40 – 2,49 – 3,13 – 0,49361 – 0,4991 0,00549 5,49 

2 104 72 – 1,85 – 2,49 – 0,46784 – 0,49361 0,02577 25,77 

3 136 104 – 1,21 – 1,85 – 0,38686 – 0,46784 0,08098 80,98 

4 168 136 – 0,57 – 1,21 – 0,21566 – 0,38686 0,1712 171,2 

5 200 168 0,07 – 0,57 0,02790 – 0,21566 0,24356 243,56 

6 232 200 0,72 0,07 0,26424 0,02790 0,23634 236,34 

7 264 232 1,36 0,72 0,41309 0,26424 0,14885 148,85 

8 296 264 2,00 1,36 0,47725 0,41309 0,06416 64,16 

9 328 296 2,64 2,00 0,49585 0,47725 0,0186 18,6 

10 360 328 3,28 2,64 0,49950 0,49585 0,00365 3,65 

  

Таблиця 5  

Результати розрахунку χ
2 

– Пірсона 

Розряди, 

k 
Кількість значень 

в розряді, Ni 

Npi ( )
i

ii

pN

pNN

×
×− 2

 

1 0 5,49 5,49 

2 35 25,77 3,305894451 

3 88 80,98 0,608550259 

4 152 171,2 2,153271028 

5 238 243,56 0,126923961 

6 272 236,34 5,380534823 

7 123 148,85 4,489234128 

8 68 64,16 0,229825436 

9 24 18,6 1,567741935 

10 0 3,65 3,65 

 

Аналізуючи отримані результати  закон розподілу емпіричної вибірки подібний до 

нормального. Тому пропонується в подальшому вважати дану випадкову величину tw  такою, 

як розподілена за нормальним законом. Це є суттєвим уточненням для ІМСП, частотно-

часові параметри яких до розробки інформаційно-часового моделі розраховувались, як 

правило, з часом обслуговування, розподіленим за експоненціальним законом [13].  

Таким чином, можна зробити висновок, що час обробки повідомлення в підсистемі 

моніторингу на мережевому рівні  є  випадковою величиною, яка розподілена за  

нормальним законом.  
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                                                                ( )2

w уm,N=t                                                          (20) 

Беручи до уваги отримані результати та провівши додаткові експерименти отримуємо 

функції розподілу та щільності розподілу часу обробки повідомлення в підсистемі 

моніторингу, в залежності від протоколу та пропускної здатності між мережевим елементом 

та підсистемою моніторингу (табл. 6).  

Таблиця 6  

Функції розподілу і щільності часу обробки повідомлення 

Протокол/

Пропускна 

здатність 

M[τ], 

мс 

στ, 

мс 

Функція розподілу Функція щільності розподілу 

Ethernet 100 

Mb/с 

0,196  0,049  

( )
( )

∫
∞−

×
−

×
x

dx

x

e=xF
2

2

0,0492

0,196

2р0,049

1
 ( )

( )
2

2

0,0492

0,196

2р0,049

1 ×
−

×

x

e=xf

 

MPLS 

5 Mb/с 

16,99  0,07  

( )
( )

∫
∞−

×
−

×
x

dx

x

e=xF
2

2

0,072

16,99

2р0,07

1
 ( )

( )
2

2

0,072

16,99

2р0,07

1 ×
−

×

x

e=xf  

MPLS 

2 Mb/с 

8,85  0,58  

( )
( )

∫
∞−

×
−

×
x

dx

x

e=xF
2

2

0,582

8,85

2р0,58

1
 ( )

( )
2

2

0,582

8,85

2р0,58

1 ×
−

×

x

e=xf  

E1 

2 Mb/с 

22,73  6,95  

( )
( )

∫
∞−

×
−

×
x

dx

x

e=xF
2

2

6,952

22,73

2р6,95

1
 ( )

( )
2

2

6,952

22,73

2р6,95

1 ×
−

×

x

e=xf  

 

Рис. 5. Розподіл телекомунікаційних протоколів каналів передачі інформації між головним ІТВ 

та регіональними ІТВ типової ІМСП 

Канали вказані в таблиці складають переважну більшість каналів типової ІМСП. Так на 

рис. 5 показана гістограма розподілу телекомунікаційних протоколів каналів передачі 

інформації між головним ІТВ та регіональними ІТВ типової ІМСП. У перспективі розвитку 

телекомунікаційної складової ІМСП [15, 17] передбачається повний перехід до  

каналів MPLS. 

Класифікація ПММЕ на мережевому рівні, як системи масового обслуговування 
згідно класифікації Кендалла. Розглянемо ПММЕ на мережевому рівні, як систему 

масового обслуговування (СМО). Вхідний потік заявок, згідно доведеного раніше, 

найпростіший пуасоновський потік з інтенсивністю λΣ. Час обробки заявок розподілений за 
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нормальним законом із математичним очікуванням m та середнім квадратичним відхиленням 

σ. Припустимо, що в регіональному інформаційно-телекомунікаційному вузлі існує один 

сервер моніторингу, програмно-апаратні засоби, якого базуються на принципах 

багатопотоковості. Виходячи з цього СМО може мати n-каналів обробки повідомлень. 

Ординарність вхідного потоку повідомлень дозволяє класифікувати СМО, як СМО з 

відмовами в обслуговуванні, без черги. Таким чином, ПММЕ на мережевому рівні можна 

представити у вигляді удосконаленої СМО з відмовами: 

  M | G | n | 0.                                                                  (21) 

Застосування апарата теорії масового обслуговування дозволить розрахувати 

раціональні параметри та оптимізувати об’єм службового трафіка підсистеми моніторингу 

мережевих елементів на мережевому рівні. При розрахунку раціональних параметрів слід 

враховувати показники роботи підсистеми моніторингу, основним  з яких є об’єм 

службового трафіку, який визначається за формулою (7). Крім того, слід розглянути 

показники ПММЕ на мережевому рівні: 

−  математичне очікування мережевих елементів, які одночасно перевіряють M[n]; 

−  імовірність відмови в перевірці мережевого елементу при S каналах обслуговування; 

−  максимальна кількість каналів nmax, що забезпечить наближення ймовірності відмови 

до нуля. 

У зв’язку з використанням протоколу IP, як у випадку моніторингу на мережевому 

рівні, так і на прикладному рівні, дана модель може застосовуватися для розрахунків 

підсистеми моніторингу з протоколом SNMP. 

Таким чином, виходячи з даної статті можна зробити такі висновки:  
по-перше, інформаційно-часова модель моніторингу мережевих елементів підсистеми 

моніторингу інформаційної мережі спеціального призначення представляється сумарним 

потоком перевірок мережевих елементів, часом обробки перевірок мережевих елементів і 

описується системою масового обслуговування. Достовірність моделі підтверджена 

критерієм χ
2 

– Пірсона; 

по-друге, сумарний потік перевірок мережевих елементів є простим пуасоновським 

потоком; 

по-третє, час обробки перевірок мережевого елемента – це випадкова величина, яка 

розподілена за нормальним законом. Параметри закону m та  σ розраховуються емпіричними 

методами; 

по-четверте, підсистема моніторингу мережевих елементів на мережевому рівні ПММЕ 

класифікується, як система масового обслуговування M |G | n |0. 

 У подальших дослідженнях планується розробити методику розрахунку 

конфігураційних параметрів підсистеми моніторингу мережевих елементів при визначених 

вихідних даних підсистеми та процедуру мінімізації об’єму службового трафіку.  

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. ISO/IEC 7498-4: Basic Reference Model, Part 4, Management Framework. 

2. ITU-T  Recommendation  M.3010: Principles for a telecommunications management 

network – approved on 4 February 2000. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.itu.int/rec/T-REC-M.3400/en. 

3.  RFC 1189. The Common Management Information Services and Protocols for the 

Internet (CMOT and CMIP). [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://tools.ietf.org/html/rfc1189. 

4.  RFC 1157. Simple Network Management Protocol (SNMP). [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://www.faqs.org/rfcs/rfc1157.html. 

5.  Обзор возможностей системы управления Cisco Prime LMS 4.1. Cisco Expo 2011. 

Киев. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.cisco.com/web/UA/expoukraine2011/pdfs/LMS_41_Overview_vpatenko_ru_expo.pdf. 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2012 

═══════════════════════════════════════════════════════ 

 36 

6.  RFC 768. User Datagram Protocol. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.faqs.org/rfcs/rfc768.html. 

7.  RFC 792. Internet Control Message Protocol. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://www.faqs.org/rfcs/rfc792.html. 

8.  Горбенко В.І. Процедура моніторингу елемента мережі на мережевому рівні 

/Горбенко В.І., Картавих В.Ю. / Тези доповіді 18-ї науково-практичної конференції 

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова Національного авіаційного 

університету. Житомир. 2011рік.   

9.  Вентцель Е.С. Теория случайніх процессов и ее инженерное применение / 

Вентцель Е.С., Овчаров Л.А.– М.: Высш. шк., 2000. – 383 с. 

10. Гнеденко Б.В. Введение в теорию массового обслуживания / Гнеденко Б.В., 

Коваленко И.Н. – М.: Наука, 1987. – 336 с. 

11. Вентцель Е.С. Теория вероятностей: учебник – 11-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 

2010 – 664 с. 

12. Кендалл М. Статистические выводы и связи / Кендалл М., Стьюарт А– М.: Наука, 

1973.  – 899 с. 

13. Стеклов В.К. Сучасні системи управління в телекомунікаціях / Стеклов В.К., 

Костік Б.Я., Беркман Л.Н. – К.: Техніка, 2005. – 400 с.  

14. Романов А.И. Телекомуникационные сети и управление: Учебное пособие. – К.: 

Издательско-полиграфический центр „Киевский университет”, 2003. – 247 с.  

15. Плуговий Ю.А.  Перспективи розвитку системи зв’язку і автоматизації Збройних 

сил України / Доповіді та тези доповідей VI – го науково-практичного семінару Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету 

України „Київський політехнічний інститут”, 2011./ С. 40 – 42. 

16. Воробієнко П.П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: підручник для вищих 

навчальних закладів. / Воробієнко П.П, Нікітюк Л.А., Резніченко П.І. – К.: САММІТ-

КНИГА, 2010. – 640 с. 

17. Романюк В.А. Архітектура системи управління мережами MANET: Тези 

доповідей та виступів учасників V Міжнародної конференції [„Проблеми телекомунікацій – 

2011”], (Київ, 19-22 квітня 2011р.) / Романюк В.А., Сова О.Я., Жук О.В. – К.: ІТС НТУУ 

„КПІ”, 2011. – С. 58 – 60. 

18. Миночкин А.И. Методология оперативного управления мобильными радиосетями 

/ Миночкин А.И., Романюк В.А.// Зв’язок. – 2005. – №  2. – С. 53 – 58. 

19. Саати Т.Л. Элементы теории массового обслуживания и ее приложения. М.: 

Издательство „Советское радио” – 1971 г. – 520 с. 

 


