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МЕТОД ДИНАМІЧНОЇ ЗМІНИ СТРАТИФІКОВАНОЇ ТОПОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ 

МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ 
 

Запропоновано метод, котрий дозволяє проводити динамічну зміну стратифікованої топологічної 
структури мережі зв’язку. Для цього розглянуті питання нарощування топологічної структури  при збіль-
шенні її масштабу на основі використання регулярних графів з метою отримання структури типу «сітка» 
з потужними горизонтальними і вертикальними напрямами міжрівневого обміну інформацією, що звільняє 
канали вищих рівнів від перенасичення транзитними потоками інформації шляхом використання їх для між-
зонального обміну. 
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Вступ 
Інтенсивний розвиток нових інформаційних те-

хнологій, постійно зростаючий попит на новий ви-
гляд послуг зв'язку, включаючи послуги Інтернет, 
пред'являє  нові вимоги до сучасних  мереж зв'язку і 
якості послуг, що надаються. У зв'язку з цим питан-
ня планування і побудови сучасних мереж зв'язку 
(МЗ) різного масштабу, застосування в них нових 
інформаційних технологій набувають актуальність і 
особливу значущість [1]. У [2 – 6] показано, що ме-
режа, котра синтезується, повинна задовольняти 
вимозі масштабованості, що дозволяє залежно від  
конкретного варіанту застосування стискувати, або 
розширювати структуру мережі в будь-якому на-
прямі. При цьому структура мережі і її масштаб ви-
значається великою кількістю різних чинників, ос-
новними з котрих є географічне розміщення абонен-
тів, інформаційні потоки між ними, вимоги до на-
дійності і якості обслуговування. Особливо важли-
вим є завдання динамічної зміни топологічної стру-
ктури МЗ [7], котра була вже стратифікована відпо-
відно до вимог Замовника, при цьому повинні існу-
ючі виконуватися вимоги до надійності і якості об-
слуговування 

Таким чином, метою статті є розробка методу, 
котрий дозволить проводити динамічну зміну стра-
тифікованої топологічної структури мережі зв’язку, 
зокрема виконати  нарощування топологічної струк-
тури  при збільшенні її масштабу без зміни показни-
ків надійності і якості обслуговування. 

Результати досліджень 
Топологічну структуру мережі зв'язку предста-

вимо графом G [8], який складається з множини ву-
злів  і дуг, що сполучають їх, причому обидва кінці 
кожної лінії сполучено з фіксованими вузлами МЗ  

i та j, де i, j 1,k,  k  – загальне число вузлів графа 
G. Як початкова конфігурація («початкова структу-
ра») [8] вибирається або повнозв'язний граф, або 
граф, що володіє певною регулярністю, тобто всі 
вузли такого графа равноправны в сенсі топології. У 
[8] вирішується задача розподілу потоків в повно-
зв'язній мережі, причоиу розглядається аналітичне 
рішення. тому використання повнозв'язної структу-
ри як моделі мережі спрощує рішення задачі оптимі-
зації, проте така структура  не задовольняє вимозі її 
обмеженої вартості.  

У [9] пропонується перехід до регулярної стру-
ктури графа мережі, що має зв'язність, не нижче 
заданої. Це дозволяє отримати модель процесу оп-
тимальної маршрутизації в мережі. Значно важче 
організувати взаємодію між окремими зональними 
мережами, побудованими на різних апаратних або 
програмних  платформах. 

У великомасштабних мережах визначають ви-
являються потоки, що формуються в центральній 
зоні, де зосереджені  центри управління, і які ство-
рюють сильно виражене тяжіння з периферією, де 
розташовані керовані об'єкти. Отже, в структурі те-
риторіальної мережі, повинні бути передбачені до-
статньо потужні напрями зв'язку між магістральни-
ми і зональним вузлами комутації. Таким чином, 
магістральні вузли комутації повинні мати сильну 
зв'язність, щоб забезпечити обмін інформацією між 
видаленими зонами з мінімальним числом транзит-
них потоків.  

Для забезпечення тяжінь між довколишніми 
зонами необхідно мати прямі зв'язки з сусідніми 
зональними вузлами, котрі так само можуть викори-
стовуватися для підвищення надійності зв'язку, 
оскільки дозволяють організувати обходи у разі від-
мови окремих магістральних напрямів. 
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Взаємодія між окремими зональними мережа-
ми, побудованими на різних апаратних або програ-
мних платформах, може здійснюватися в першому 
випадку  безпосередньо через аналогічні вузли ко-
мутації з реалізацією загальних процедур інформа-
ційного обміну, а в другому випадку для сполучення 
повинні використовуватися спеціальні програмно-
апаратні засоби (шлюзи), котрі забезпечують перет-
ворення і узгодження інтерфейсів, форматів даних, 
принципів адресації і інформаційного обміну, а та-
кож реалізацію процедур маршрутизації і контролю 
за доведенням повідомлень до адресата, що є абоне-
нтом іншої мережі.  

Таким чином, шлюзові елементи мережі мо-
жуть забезпечувати сумісність різних структурних 
елементів мережі, що відрізняються протоколами. 
Залежно від розмірів обслуговуваної території, не-
обхідної кількості вузлів комутації в кожній із зон 
для обслуговування зонального  і загального наван-
таження (трафіка), мережа зв'язку може мати бага-
торівневу ієрархічну структуру, стратифіковану та-
ким чином, що б звільняти дорожчі канали великої 
протяжності вищих рівнів від перенасичення їх тра-
нзитними потоками інформації шляхом використан-
ня їх лише для міжзонального обміну.  

При великих розмірах мережі зв'язку окремі її 
ділянки, обмежені порівняно невеликими розмірами 
регіону, необхідно створювати на основі структури з 
повністю розподіленими функціями комутації. Пе-
ренесення такого підходу на всю мережу невиправ-
дано ускладнює її структуру, збільшуючи вимоги до 
зв'язності, що принципово веде до зростання роз-
мірності вирішуваного завдання управління трафі-
ком, і призводить до різкого збільшення кількості  
перенасичених ділянок, а, отже, і до часу доставки 
повідомлень.  

Аналіз різних підходів до вирішення даної за-
дачі, проведений в [7 – 9], показує, що найкращим 
рішенням, задовольняючим вищепереліченим вимо-
гам, є топологічна структура типу «сітка» (комірча-
ста структура).  

Елементарною моделлю мережі зв'язку розмі-
ром в одну комірку є чотирьохвузловий повнозв'яз-
ний граф (рис. 1), діагональні елементи якого мо-
жуть використовуватися для нарощування структу-
ри мережі завширшки» (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Елементарна комірка сітки 

 

 
Рис. 2. Використання діагональних елементів  

повно зв’язної  комірки для  
нарощування структури 

 
Зв'язність такого графа (рис. 2) р = 2, якщо  

зв'язність визначати як максимальну кількість ліній, 
розриви яких не призводять до втрати зв'язності. 
Очевидно, що в цьому випадку подібна структура 
будь-якої протяжності «завширшки» повинна місти-
ти парну  кількість вузлів, тобто k = 2. Така струк-
тура може бути отримана перетворенням повнозв'я-
зного графа в регулярний граф методом впорядко-
ваного виключення гілок [5], котрі створюють зов-
нішній гамильтонов цикл, кількість яких дорівнює 
кількості вузлів k повнозв'язного графа. Таким чи-
ном, якщо р – зв'язність початкового повнозв'язного 
графа, то  зв'язність отриманого графа   

pрег= p – 2. 
Якщо початкова стратифікована структура міс-

тить достатньо велику кількість вузлів, то для пере-
ходу до комірчастої структури необхідно виключити 
гілки, котрі створюють декілька гамільтонових цик-
лів, тобто  

k – 1 – 2 = 3,  
де   – кількість гамільтонових циклів, що виклю-
чаються, звідкіля 

k 4 ,
2


   

.Наприклад, при десятивузловій повнозв'язній 
мережі, кількість гамільтонових циклів, що виклю-
чаються, складе 3.   Діаметр отриманого графа 
дорівнює 

k .
2

    

Загальна кількість гілок, що містяться в  отри-
маному регулярному графові, визначається як:  

c
k(k 1) 3N k k.

2 2


    

У загальному випадку отриманий регулярний 
граф комірчастої структури при довільній кількості 
вузлів k початкового графа має вигляд, представле-
ний на рис 3, причому обоіязковим є виконання 
умови парності вузлів, тобто 

 k = 2.  

3 

2 

4 

1 

3 

2 

4 

1 
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Для отримання кінцевої структури типу «сітка» 
необхідно провести нарощування структур (рис. 3) в 

«глибину» (рис. 4). Враховуючи визначену страти-
фікованість мережі, введемо відповідні позначення:  

 

 
 

 
 

Рис. 4. Нарощена топологічна структура типа «сітка» стратифікованої мережі зв’язку 
 

Θ+1                        Θ+2                        Θ+3                         Θ+i                        2 Θ 
Рис. 3. Регулярний граф комірчастої структури діаметру  

1                           2                              3                               i                             Θ 

S S S S S 

   1.1                              1.2                             1.3                               1.i                             1.Θ 

F01                                       F02                              F03                                               F0i                               F0Θ      

2.1                             2.2                              2.3                             2.i                               2.Θ 

J.1                          J.2                              J.3                              J.i                                J.Θ  

J.Θ+1 J.2Θ 

Зона 1 

Зона 2 

Зона J 
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перша цифра визначає номер рівня структури,  
друга цифра визначає номер вузла на кожному 

рівні ієрархії.  
Отримана в результаті регулярна структура має 

зв'язність рівну 3. 
Міжзональний обмін (рис. 4) здійснюється че-

рез спеціальні шлюзи (S), що здійснюють узгоджен-
ня різних по ідеології фрагментів мережі. 

Для отримання однорідної структури в мережі, 
можна організувати могутні горизонтальні і верти-
кальні напрями, котрі зв'язують кінцеві вузли мере-
жі зв'язку, що знижує діаметр отриманої структури в 
два рази (пунктир на рис. 4).  

Узгодження зональних мереж за трафіком здій-
снюється з використанням величини початкового 
потоку F0i за допомогою виконання закону збере-
ження потоку для кожного вузла, тобто:  

p 1

i o
1

1, i S;
F F 0, i S, t;

1, i t,







 

 
        i 1,k , 

де     Fij  – значення потоку в довільній гілці; 
S (джерело інформації) та t (приймач) – будь-

яка пара кореспондуючих абонентів.  
В цьому випадку використання методики роз-

рахунків, наведене в [5], є справедливим для мережі 
в цілому.  

Якщо в кінцевій структурі окремі напрями пе-
редачі інформації не можуть бути здійснені, то 
структура (рис. 4) може набрати вигляду «невірних 
грат» [4]. Аналіз такої структури може бути викона-
ний з використанням  модифікованого методу Стей-
гліца [3, 9]. 

Висновки 
Таким чином, у статті запропоновано метод, 

котрий дозволяє проводити динамічну зміну стра-
тифікованої топологічної структури мережі зв’язку.  

Для цього розглянуті питання нарощування то-
пологічної структури  при збільшенні її масштабу на 
основі використання регулярних графів з метою 
отримання структури типу «сітка» з потужними го-
ризонтальними і вертикальними напрямами міжрів-
невого обміну інформацією, що звільняє канали ви-
щих рівнів від перенасичення транзитними потока-
ми інформації шляхом використання їх для міжзо-
нального обміну.  
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МЕТОД ДИНАМИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ СТРАТИФИЦИРОВАННОЙ  

ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕТИ СВЯЗИ 
Г.Я. Криховецкий, С.А. Загайнов, А.А. Поляков 

Предложен метод, который позволяет проводить динамическое изменение стратифицированной топологи-
ческой структуры сети связи. Для этого рассмотрены вопросы наращивания топологической структуры при уве-
личении ее масштаба на основе использования регулярных графов с целью получения структуры типа «сетка» с 
мощными горизонтальными и вертикальными направлениями межуровневого обмена информацией, которая осво-
бождает каналы высших уровней от перенасыщения транзитными потоками информации путем использования 
их для межзонального обмена.  

Ключевые слова: сеть связи, стратифицированная топологическая структура, регулярная структура. 
 

METHOD OF DYNAMIC CHANGE OF THE STRATIFIED TOPOLOGY STRUCTURE  
A COMMUNICATION NETWORK 

G.Ya. Krikhovecky, S.A. Zagaynov, A.A. Poland 
A method which allows to conduct the dynamic change of the stratified topology structure a communication network 

is offered. For this purpose the questions of increase of topology structure are considered at the increase of its scale on the 
basis of the use of regular counts with the purpose of receipt of structure of type «net» with powerful horizontal and verti-
cal directions of interlevel exchange by information which releases ductings of higher levels from supersaturating of in-
formation transit streams by the use them for an interzonal exchange.  

Keywords: communication network, stratified topology structure, regular structure. 


