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АНОТАЦІЯ 

Коваленко А.А. Моделі та методи синтезу і реконфігурації архітектур 

комп'ютерних систем і мереж об'єктів критичного застосування. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти (123 – 

Комп’ютерна інженерія). – Харківський національний університет 

радіоелектроніки, Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут», Міністерство освіти і науки України, Харків, 2018. 

Дисертацію присвячено вирішенню проблеми підвищення оперативності 

процесу обміну інформацією в комп’ютерних системах (КС) об’єктів 

критичного застосування (ОКЗ) на основі розробки математичного апарату 

(математичних моделей і методів) синтезу нових і реконфігурації існуючих 

архітектур комп'ютерних систем і мереж (КСіМ). 

На основі аналізу сучасного базового технічного та програмного 

забезпечення КС ОКЗ сформульовано загальні вимоги, а також вимоги до їх 

компонент. Визначено тенденції розвитку та існуючі потреби таких КС. Це 

дозволило сформулювати вимоги до архітектур КС ОКЗ та проаналізувати 

особливості їх інформаційного забезпечення, базового забезпечення та 

визначити фактори впливу. Окремо проведено аналіз основних методів 

управління архітектурами КС ОКЗ, методів аналізу архітектур та 

інформаційних потоків, що призвело до розробки загальних підходів до 

оптимізації їх архітектур. 

Детально досліджено методи рішення задач оптимізації процесів 

формування та зміни архітектур. Для цього використано алгоритми рішення 

задач дискретного програмування з метою подальшої розробки методів синтезу 

і реконфігурації компонент архітектур КСіМ, основною умовою при реалізації 

яких є наведені обмеження. Визначено умови для вибору типу алгоритму в 

залежності від характеру задачі, що розв’язується. Наведено приклади 
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реалізації алгоритмів для конкретних задач булева і комбінаторного 

програмування. Проведено огляд підходів до вибору часових шкал для 

проведення аналізу черг та дослідження можливості вибору часових шкал для 

побудови адекватних моделей сучасного трафіку. Використання таких моделей, 

зокрема, дозволяє вивчати динаміку черг активних мережевих пристроїв, що 

надзвичайно важливе для планування і розподілу завантаження комп’ютерних 

мереж (КМ) ОКЗ. Використання статистичних характеристик трафіку на 

невеликій кількості часових масштабів дозволяє розширити теоретичні 

концепції для критичних часових масштабів, що робить такий підхід 

застосовним до будь-якого трафікового процесу, включаючи трафік з 

довготривалою залежністю. Проведено дослідження моделей мережевого 

трафіку, що використовуються під час аналізу черг. Обґрунтовано вибір 

узагальненого показника ефективності функціонування КСіМ ОКЗ та 

сформульовано у загальному вигляді оптимізаційну задачу мінімізації обраного 

критерію при наявності об’єктивних обмежень, що накладаються 

характеристиками мережі. 

Це дозволило розробити комплекс методів багатопараметричного синтезу 

архітектур КСіМ ОКЗ, що складається з методу синтезу архітектури КС ОКЗ і 

методу синтезу архітектури КМ ОКЗ. Перший з них враховує вибір задач 

компонентами, реалізації алгоритмів та методів розв’язання задач і розподіл 

задач по компонентах в процесі їх розв’язання. Сформульовано критерій якості 

і можливі відповідні обмеження. Другий враховує вимоги за доступністю 

компонент КМ та процес її функціонування в контексті навколишнього 

середовища за умови можливих впливів. Також дістала подальшого розвитку 

модель процесу розподілу задач по компонентах розподіленої КС ОКЗ. Її 

особливість – розбиття глобальної оптимізаційної задачі на окремі підзадачі. 

Виділено і формалізовано можливі розподіли для допустимих множин задач, 

що розв’язуються, і доступних компонент КС, що синтезується. Для вибору 

оптимального рішення для таких розподілів проведено врахування основних 

характеристик КС, відповідних обмежень і можливих логічних взаємозв’язків. 
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Сформульовано проблему, що виникає при побудові моделей топологічних 

структур, які враховують динаміку розвитку конкретних компонент КМ ОКЗ. 

Розроблено комплекс моделей еволюції архітектур КМ ОКЗ, що складається з 

математичної моделі процесу еволюції топологічної структури КМ та 

математичної моделі процесу еволюції архітектури КМ. Перша з них дозволяє 

проаналізувати процес еволюції топологічної структури КМ протягом 

фіксованого часового інтервалу, та враховує динаміку розвитку конкретних 

компонент КМ в залежності від їх типу і призначення. Друга дозволяє 

виконувати планування еволюції КМ (на рівні архітектури) ОКЗ. Також 

проведено дослідження деяких мультифрактальних спектрів (саме спектр 

Хаусдорфа, укрупнений мультифрактальний спектр, спектр Лежандра), які 

можуть бути використані при дрібномасштабному аналізі процесу та визначено 

способи їх застосування для моделювання трафіку КМ ОКЗ з урахуванням 

довгострокової залежності трафікового процесу. Показано можливість 

застосування мультифрактальних спектрів при фрактальному вейвлет-

моделюванні і моделюванні довготривалої залежності трафікового процесу. 

Вперше розроблено комплекс методів реконфігурації КМ ОКЗ. Для цього 

досліджено найбільш значущі фактори, що впливають на пропускну здатність 

бездротових компонент КМ ОКЗ, а також відповідних методів підвищення 

ефективності КМ ОКЗ. Виявлено, що пропускна здатність бездротових 

компонент КМ ОКЗ в значній мірі залежить від методів і алгоритмів передачі 

інформації, що реалізуються протоколами транспортного рівня. Підвищення 

ефективності транспортного рівня стека протоколів ТСР/IP для таких мереж 

можливо за рахунок використання інформації інших рівнів стека протоколів, 

зокрема, службової інформації, що міститься в пакеті, а також врахуванням 

фрактальності трафіку. Наведено результати імітаційного моделювання 

протоколів бездротових компонент КМ, а також запропоновано рекомендації і 

модифікації. Показано, що застосування запропонованих модифікацій дозволяє 

досягти збільшення пропускної здатності протоколу ТСР в бездротових 

компонентах за рахунок скорочення часу, необхідного для відновлення розміру 
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ковзаючого вікна після втрати пакету, а також зменшення часу передачі пакету 

у встановленому з'єднанні. Розроблений комплекс методів реконфігурації КМ 

ОКЗ складається з методу короткострокового прогнозування інтенсивності 

трафіку в бездротових компонентах КМ ОКЗ, методу перерозподілу 

навантаження базової станції бездротових компонент КМ ОКЗ, методу 

управління маршрутами передачі інформації у бездротових компонентах КМ 

ОКЗ та методу перерозподілу пропускної здатності в бездротових компонентах 

КМ ОКЗ. Перший з них має базується на оцінці значення показника Херста на 

основі дискретного вейвлет-перетворення, який дозволяє виконувати аналіз в 

реальному масштабі часу. Зміна інтенсивності трафіку реалізується за рахунок 

зміни розміру ковзаючого вікна на основі моніторингу потоків інформації на 

заданому інтервалі часу на вході ділянки бездротових компонент КМ ОКЗ з 

подальшим аналізом їх статистичних характеристик та класифікацій кожного з 

них. Метод перерозподілу навантаження базової станції бездротових компонент 

КМ ОКЗ дозволяє рухомим вузлам з рівним або близьким співвідношенням 

сигнал-шум перемикатися на менш завантажену базову станцію. Для цього 

базова станція ініціює подію «хендовер» для більш рівномірного розподілу 

навантаження від рухомих вузлів між сусідніми базовими станціями в 

бездротових компонентах КМ ОКЗ. Метод управління маршрутами передачі 

інформації призводить до зменшення часу передачі інформації в бездротових 

компонентах КМ ОКЗ за рахунок раціональної маршрутизації службової 

інформації. Він є адаптивним, оскільки дозволяє регулювати частоту 

поширення службової інформації маршрутизатором залежно від величини 

середнього інтервалу між виникненням відмов, розрахованим на основі 

статистичних даних. Останній з методів розробленого комплексу дозволяє 

зменшити час передачі інформації в бездротових компонентах КМ ОКЗ. Він 

ґрунтується на розробленій декомпозиційній моделі фрактального трафіку, що 

дозволяє враховувати властивості фрактальності інформаційного трафіку і 

особливості бездротових мереж. Тим самим забезпечується оптимальне 
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використання виділеної пропускної здатності, що призводить до зменшення 

ймовірності перевантажень і прискорення передачі інформації. 

Крім того, удосконалено математичну модель функціонування хмарної 

компоненти КМ ОКЗ. Серед найбільш важливих характеристик КМ обрано 

середню затримку пакетів між виділеною парою, що використовує свій, 

тимчасово створений, віртуальний канал. У рамках розробленої моделі 

сформульовано задачу мінімізації середнього часу затримки при обмеженнях на 

сумарну вартість каналів. Для її розв’язання використано правило множників 

Лагранжа. Вирази, що отримано в результаті розв’язання оптимізаційної задачі, 

дозволяють провести аналіз відповідних характеристик хмарної компоненти 

КМ ОКЗ і можуть бути використані як при синтезі топологічної структури 

мережі, так і при проектуванні її поширень. Проведено дослідження різних 

підходів до вибору часових шкал, що використовуються при вивченні 

організації черг сучасних високошвидкісних КМ. Доведено, що експоненційні 

часові шкали є оптимальними для фрактального трафіку в сенсі узгодження 

необхідної точності і обчислювальної потужності, необхідної для обчислення 

апроксимації максимуму. Запропоновано удосконалення методу побудови 

оптимальних часових шкал для апроксимації значення максимального розміру 

черги, створеної фрактальним трафіком, який використовує статистичні 

характеристики трафіку лише на кількох окремих експоненційних часових 

шкалах. Додатково проведено дослідження необхідної точності і 

обчислювальної потужності, що вимагається для обчислення апроксимації 

максимуму. Експерименти показали вплив хвостів розподілів в різних 

масштабах часу на процес організації черг. Спостерігається, що при 

негаусовських трафікових сценаріях кореляційна структура (короткострокова і 

довгострокова) описує поведінку черг недостатньо адекватно. Нарешті, 

запропоновано метод багатошкального моделювання, який використовується 

при моделюванні мультифрактального трафіку з довготривалою залежністю. 

Використовуючи вейвлет-перетворення Хаара, спеціальну мультиплікативну 

структуру вейвлета і коефіцієнти масштабування для гарантування позитивних 
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результатів, модель надає швидкий O(N)-каскадний алгоритм для синтезу N-

точкових наборів даних. Поряд з мультифрактальними проаналізовано 

статистичні властивості другого порядку моделі. Схема, яку отримано для 

узгодження моделі з результатами реальних даних, демонструє її ефективність, 

і можливість застосування запропонованої моделі до синтезу мережевого 

трафіку. Гнучкість і точність як моделі, так і процедури згладжування 

призводять до близької відповідності зі статистичними характеристиками 

реальних даних (графіки дисперсії-часу і миттєвого масштабування) і 

поведінки черг. Проведено дослідження експоненційних часових шкал, що 

використовуються при вивченні організації черг КМ ОКЗ. Доведено, що 

експоненційні часові шкали є оптимальними для фрактального трафіку в сенсі 

узгодження необхідної точності і обчислювальної потужності, необхідної для 

обчислення апроксимації максимуму. Додатки можуть виконувати точні 

апроксимації ймовірності хвоста черги з використанням статистичних 

характеристик трафіку лише на кількох окремих експоненційних часових 

шкалах. Останнім результатом є удосконалення методу передачі інформації у 

бездротовому сегменті КМ ОКЗ. Його використання дозволяє зменшити час 

передачі інформації внаслідок реалізації алгоритму зміни розміру ковзаючого 

вікна протоколу, що згладжує флуктуації останнього і призводить до меншого 

числа повторних передач пакетів даних, а також обробку події «хендовер». 

Наведено результати експериментального дослідження аспектів синтезу і 

реконфігурації архітектур КСіМ ОКЗ. Так, експериментально встановлено, що 

врахування події «хендовер» в бездротових компонентах КМ ОКЗ дозволяє 

виконувати більш рівномірний перерозподіл пропускної здатності в різних 

зонах обслуговування, що призводить до значно меншої кількості 

перевантажень. Крім того, наведено результати проведеного дослідження 

аспектів безпеки хмарної компоненти КМ ОКЗ та запропоновано метрику, що 

надає можливість порівняння різних політик безпеки. Така метрика є 

універсальною метрикою оцінки ступеня безпеки КМ ОКЗ і може бути 

використана як при оцінці політики безпеки КМ ОКЗ, що існують, так і при 
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розробці перспективних політик безпеки. Метрику легко можна реалізувати за 

наявності досить тривалих спостережень за безпекою мережі, що 

протоколюються. Наявність ряду допоміжних коефіцієнтів дозволяє варіювати 

параметри мережевої політики безпеки. Наприкінці наведені найбільш важливі 

експериментальні дослідження ефективності запропонованих в дисертаційній  

роботі результатів.  

Ключові слова: комп’ютерна система, комп’ютерна мережа, архітектура, 

синтез, реконфігурація, компонент, інформація, об’єкт критичного 

застосування. 
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ABSTRACT 
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"Kharkiv Polytechnic Institute", Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Kharkiv, 2018. 

The thesis is devoted to solving the problem of increasing of the information 

exchange process operativity in computer systems (CS) of critical application objects 

(CAO) on the basis of development of a mathematical apparatus (mathematical 

models and methods) for the synthesis of new and reconfiguration of existing 

architectures of computer systems and networks (CSN). 

On the basis of modern basic hardware and software analysis of CAO CS, it is 

formulated general requirements, as well as requirements to their components. The 

trends of development and existing needs of such CS are determined. This made it 

possible to formulate requirements for architectures of CAO CS and analyze the features 

of their information support, basic support and identify the influence factors. Separate 

analysis is performed: it covered the main methods of managing the architecture of CAO 

CS and methods of architectures and information flows analysis. Such analysis led to the 

development of common approaches for architectures optimization. 

The methods of optimization tasks solving, which are related to processes of 

architectures formation and change, are researched in details. To do this, algorithms 

for discrete programming problems solving were used to further develop the methods 

of CSN architectures’ components synthesis and reconfiguration; the constraints are 

the main condition for the implementation of them. The conditions for choosing the 

type of algorithm are determined, depending on the nature of the problem being 

solved. Examples of algorithms implementation for specific problems of boolean and 
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combinatorial programming are given. An overview of approaches to choosing time 

scales for queues analysis and research the possibility of choosing time scales for 

constructing adequate models of modern traffic has been conducted. The use of such 

models, in particular, allows studying the dynamics of queues related to active 

network devices; it is extremely important for the planning and distribution of CAO 

computer networks (CN) loading. The use of traffic statistical characteristics at a 

small number of time scales allows expanding the theoretical concepts for critical 

time scales, which makes this approach applicable to any traffic process, including 

long-range dependent traffic. The research of network traffic models used during 

queue analysis was conducted. The choice of the generalized indicator of CAO CSN 

efficiency is substantiated; the optimization problem for the chosen criterion is 

formulated in a general form, under objective constraints imposed by the 

characteristics of the network. 

This allowed to develop a complex of methods for multiparameter synthesis of 

CAO CSN architectures, consisting of a method for CAO CS architecture synthesis 

and a method for CAO CN architecture synthesis. The first of them takes into account 

the choice of tasks by components, the implementation of algorithms and methods for 

solving tasks and the distribution of tasks among the components in the process of 

their solution. The quality criterion and possible restrictions are formulated. The 

second takes into account the requirements for the availability of CN components and 

the process of its operation in a context of the environment, subject to possible 

impacts. Also, the model of the distribution process for tasks among the components 

of distributed CAO CS was further developed. Its feature is the breakdown of the 

global optimization task into individual subtasks. Possible distributions for allowable 

sets of tasks and available components of the synthesized CS are found and 

formalized. To select the optimal solution for such distributions, the main 

characteristics of the CS, the corresponding constraints and possible logical 

interconnections have been taken into account. The problem that arises when 

constructing models of topological structures, which take into account the dynamics 

of the CAO SN specific components development, is formulated. The complex of 
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evolution models for CAO CN architectures is developed; it consists of a 

mathematical model of the evolution process for CN topological structure and a 

mathematical model of the evolution process for CN architecture. The first one 

allows analyzing the evolution of CN topological structure during a fixed time 

interval, and takes into account the dynamics of CN specific components 

development, depending on their type and purpose. The second allows planning the 

evolution of CAO CN (at the level of architecture). Also, a research of some 

multifractal spectra (the Hausdorff spectrum, the integrated multifractal spectrum, 

Legendre spectrum), which can be used in the small-scale analysis of the process, is 

performed; methods of their application for CAO CN traffic modeling are determined 

taking into account the long-range dependence of the traffic process. The possibility 

of using multifractal spectra during fractal wavelet modeling and modeling of the 

long-range dependence of the traffic process is shown. 

For the first time a complex of methods for CAO CN reconfiguration has been 

developed. For this purpose, the most significant factors influencing the bandwidth of 

CAO CN wireless components are investigated, as well as appropriate methods for 

improving the efficiency of CAO CN. It was found out that the bandwidth of CAO 

CN wireless component depends to a large extent on the methods and algorithms for 

information transmission implemented by the transport layer protocols. Increasing the 

transport layer efficiency of the TCP/IP protocol stack for such networks is possible 

via using the information from other levels of the protocol stack, in particular, the 

service information contained in the package, as well as taking into account the 

fractality of traffic. The simulation results of protocols of CN wireless components 

are presented, as well as recommendations and modifications are proposed. It is 

shown that the application of the proposed modifications allows achieving an 

increase in the TCP throughput in wireless components by reducing the time needed 

to restore the size of congestion window after the packet loss, as well as reducing the 

packet transmission time in established connection. The developed complex of 

methods for CAO CN reconfiguration consists of a method for short-term prediction 

of traffic intensity in CAO CN wireless components, a method for base station load 
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reallocation in CAO CN wireless components, a method for information transmission 

routes control in CAO CN wireless components and a method for bandwidth 

reallocation in CAO CN wireless components. The first of them is based on 

evaluation of the Hurst index value based on a discrete wavelet transform, which 

allows real-time analysis. The change in traffic intensity is implemented by changing 

the size of congestion window on the basis of information flows monitoring at a 

given time interval at input of the CAO CN wireless components section with a 

further analysis of their statistical characteristics and classifications of each of them. 

The method for base station load reallocation in CAO CN wireless components 

allows the mobile nodes with equal or close signal-to-noise ratios to be switched to a 

less loaded base station. For this, the base station initiates the "handover" event for a 

more even allocation of the load from moving nodes between neighboring base 

stations in CAO CN wireless components. The method for information transmission 

routes control leads to information transmission time reducing in CAO CN wireless 

components due to service information efficient routing. It is adaptive, since it allows 

regulating the frequency of service information generation by a router, depending on 

the size of the average interval between the occurrence of failures, calculated on the 

basis of statistical data. The last of the methods of developed complex allows 

information transmission time reducing in CAO CN wireless components. It is based 

on the developed decomposition model of fractal traffic, which allows taking into 

account the properties of information traffic fractality and the features of wireless 

networks. Thus, the optimal use of allocated bandwidth is provided, which reduces 

the probability of congestions and accelerates the information transmission. 

In addition, a mathematical model for a CAO CN cloud component operation 

has been improved. Among the most important characteristics of the CN, the average 

delay of packets between the chosen dedicated pair was selected; such pair typically 

uses its own temporary virtual channel. In the framework of the model, the problem 

of minimizing the average delay time with restrictions on total cost of the channels is 

formulated. To solve it, the rule of Lagrange multipliers is used. Expressions obtained 

as a result of optimization problem solving allow analyzing the corresponding 
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characteristics of CAO CN cloud component and can be used both in the synthesis of 

network topological structure and in the design of its extensions. 

Research of various approaches to a choice of time scales used in the study of 

queues organization in modern high-speed CN has been carried out. It is proved that 

the exponential time scales are optimal for fractal traffic in terms of matching the 

required accuracy and computing power required to calculate the maximum 

approximation. It is proposed a modification of method for optimal time scales  

constructing; it is intended for approximating the value of queue maximum size, 

which is created by a fractal traffic. The method uses statistical characteristics of 

traffic only at several separate exponential time scales. In addition, a study of the 

precision and computing power required to calculate the maximum approximation 

has been conducted. Experiments have shown the effect of distribution tails at 

different time scales on the organization of queues. It is observed that in non-

Gaussian traffic scenarios, the correlation structure (short-term and long-term) 

describes the behavior of queues not adequately. Finally, a method of multiscale 

modeling is proposed, which is used in the modeling of long-term multifractal traffic. 

Using the Haar wavelet transform, a special multiplicative wavelet structure and scale 

factors to ensure positive results, the model provides a fast O(N)-cascade algorithm 

for the synthesis of N-point data sets. Apart from multifractal, the second order 

statistical properties of the model are analyzed. The scheme, which was obtained for 

reconciling the model with the results of real data, demonstrates its effectiveness, and 

the possibility of applying the proposed model to the synthesis of network traffic. 

Flexibility and accuracy of both models and smoothing procedures lead to close 

correspondence with the statistical characteristics of real data (graphs of dispersion-

time and instant scaling) and queue behavior. Research of exponential time scales, 

which are used for studying of CAO CN queues organization, is conducted. It is 

proved that exponential time scales are optimal for fractal traffic in terms of matching 

the required accuracy and computing power required to calculate the maximum 

approximation. Applications can accurately approximate the tail probability of the 

queue using statistical characteristics of the traffic only on several separate 
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exponential time scales. The final result is the improvement of a method for 

information transmitting in CAO CN wireless segment. Its application allows 

reducing the information transmission time due to implementation of the algorithm 

for changing the size of a protocol congestion window, which smooths the 

fluctuations of the latter and leads to a smaller number of retransmissions of data 

packets, as well as handling the "handover" event. 

The results of experiments related to the aspects of CAO CSN architectures 

synthesis and reconfiguration are presented. Thus, it has been experimentally found 

that consideration of "handover" event in CAO CN wireless components allows for a 

more even reallocation of bandwidth in different service sets, resulting in 

significantly smaller number of congestions. In addition, the results of investigation 

related to security aspects of CAO CN cloud component are presented and a metric, 

which allows comparison of different security policies has been proposed. Such a 

metric is universal metric for assessing the security of CAO CN and can be used both 

in assessing existing CN security policy and in developing promising security 

policies. The metric can easily be implemented in a case of sufficiently long-term 

monitoring of network security and availability of appropriate logs. Presence of 

auxiliary coefficients allows varying the parameters of network security policy. 

Finally, the most important experimental studies related to effectiveness of the 

results, which are proposed in the dissertation, are presented. 

Keywords: computer system, computer network, architecture, synthesis, 

reconfiguration, component, information, critical application object. 
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